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MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU
ul. 29 listopada 10, 33-300 Nowy Sącz

Sekretariat - tel. 18 449 08 80, fax 18 449 08 81
Pracownia Psychologiczna – tel. 18 449 08 95
Szkolenia – tel. 18 449 08 99

Organizujemy szkolenia i kursy dla:
- kierowców (przewóz osób i rzeczy, szkolenia okresowe, kwalifikacja wstępna, uzupełniająca),
- kandydatów na egzaminatorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
- kandydatów na instruktorów wszystkich kategorii prawa jazdy,
- kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (punkty karne),
- kierowców wykonujących transport drogowy taksówką, 
- kierowców wykonujących transport drogowy (przewóz osób i rzeczy),
- kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR),
- szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

SZKOLIMY RÓWNIEŻ W NOWYM TARGU I ZAKOPANEM!

W pracowni psychologicznej wykonuje się badania:
- kierowców (badania wstępne i kontrolne), 
- operatorów suwnic,
- operatorów sprzętu ciężkiego,
- kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Zapraszamy do współpracy! www.mord.pl
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CZYM JEST KŁÓZ KA Z OSEŁ KĄ?
Kim był gazda? Bogatym gospodarzem we wsi, który miał
dużo pola. Dawał ubogim ludziom do zagospodarowania
zagon, czyli pole, dodatkowo dostawali jeszcze obornik
– pisze Zygmunt Gołąb.

JESIENNY FESTIWAL TEATRALNY 
JAK JESIENNA POGODA
Maraton teatralny – przez scenę przy Al. Wolności przewinęli
się aktorzy z kilkunastu teatrów, zaskakując, wzruszając
i bawiąc, a czasem też rozczarowując – pisze Janusz Bobrek.
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Cho rą giew ki
na wie trze

W
cią gu dwóch ty go dni
po seł An drzej Czer wiń -
ski z No we go Są cza
i po seł Ma rian Cy coń

ze Sta re go Są cza, obaj Plat for ma Oby -
wa tel ska, zmie ni li zda nie w tak fun da -
men tal nej kwe stii, jak ta, czy dziec ko
za gro żo ne nie ule czal ną cho ro bą lub
upo śle dze niem ma pra wo do ży cia. 10
paź dzier ni ka br. Czer wiń ski i Cy coń
po par li pro jekt So li dar nej Pol ski, wy -
kre śla ją cy z usta wy abor cyj nej tzw.
prze słan kę eu ge nicz ną, a 24 paź dzier -
ni ka br. Czer wiń ski był prze ciw zmia -
nie usta wy abor cyj nej, zaś Cy coń
wstrzy mał się od gło su.

Co się sta ło w cią gu tych dwóch ty -
go dni? Czy An drzej Czer wiń ski wgłę -
bił się w skom pli ko wa ną ma te rię
me dycz ną, a Ma rian Cy coń – roz wa żał
etycz ną stro nę za gad nie nia? Ra czej nie,
są za go nie ni od ra na do wie czo ra i je że li
coś czy ta ją, to tyl ko dru ki sej mo we.

Po na szych nie szczę snych par la men -
ta rzy stach prze je chał wa lec pre mie ra
Do nal da Tu ska, któ ry zmia żdżył krę go -
słu py po słów Plat for my Oby wa tel skiej.
Za pierw szym ra zem 40 po słów PO za -
gło so wa ło za ży ciem, tak sa mo jak ich
ko le dzy z PiS, So li dar nej Pol ski i więk -
szość po słów PSL. Za dru gim – ta kich
od wa żnych po słów w klu bie PO by ło
już tyl ko 14. Nie ste ty, ogrom nej, obrzy -
dli wej pre sji pre mie ra i me diów, tzw.

głów ne go, choć nie któ rzy mó wią „męt -
ne go” nur tu, nie wy trzy ma li An drzej
Czer wiń ski i Ma rian Cy coń. Co
do pierw sze go, to ni gdy nie mia łem złu -
dzeń, jest tyl ko funk cjo na riu szem PO,
któ ry zro bi wszyst ko, co mu par tia ka -
że, ale dru gie mu się szcze rze dzi wię.

Pa nie Ma ria nie, jest Pan już w tym
wie ku, że na pew no nie wy star tu je
w na stęp nych wy bo rach, nie mu si się
Pan oba wiać, że się nie do sta nie na li -
stę wy bor czą. Czas na gro ma dze nie
skar bów w nie bie i by ła ku te mu zna -
ko mi ta oka zja. Ni czym Pan nie ry zy -
ko wał gło su jąc zgod nie z su mie niem,
tym cza sem umył Pan rę ce, jak Pi łat.

W li sto pa dzie wspo mi na my zmar -
łych. Nie za po mnij my po mo dlić się
za dzie ci za bi te w ma je sta cie pra wa
z te go po wo du, że by ły za gro żo ne nie -
ule czal ną cho ro bą, a trze ba wie dzieć,
że me dy cy na zro bi ła ko lo sal ne po stę -
py i wie le cho rób kie dyś nie ule czal -
nych, dzi siaj są ule czal ne. Ta kich
anioł ków by ło, we dle ofi cjal nych da -
nych w 2010 ro ku, ok. 600.

Nie chcę po słów, któ rzy nie ma ją
swo je go zda nia i są jak cho rą giew ki
na wie trze. Czy ta kim re pre zen tan tom
na ro du mo żna ufać? Te raz, w cią gu
dwóch ty go dni, zmie ni li zda nie
w spra wie abor cji, ju tro zmie nią zda -
nie w spra wie so ju szów, a po ju trze po -
my li im się Pol ska z Ban gla de szem.

Henryk Szewczyk
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WYDARZENIA

CEN TRUM ON KO LO GII
OTWAR TE

W Szpi ta lu Spe cja li stycz nym im. J. Śnia -
dec kie go w No wym Są czu uro czy ście otwar -
to Cen trum On ko lo gii. Wzię ło w niej udział
wie lu go ści: eks per tów w dzie dzi nie le cze nia
no wo two rów, przed sta wi cie li Mi ni ster stwa
Zdro wia, władz wo je wódz kich i miej skich
oraz par la men ta rzy stów. Obiekt po świę cił ks.
dr Wła dy sław Ko strze wa, wi ka riusz są do wy
Die ce zji Tar now skiej.

– Jest to zwień cze nie pew nej kon cep cji
wie lu lu dzi. Pierw si pa cjen ci tra fią tu taj w po -
ło wie li sto pa da, na to miast ośro dek za cznie
w peł ni funk cjo no wać w po ło wie przy szłe go
ro ku. W szpi ta lu znaj dą się no we miej sca
pra cy: od ra dio te ra peu tów i fi zy ków ją dro -
wych, po pie lę gniar ki i per so nel szpi tal ny.
Do ce lo wo bę dzie to oko ło stu osób – mó wi
dy rek tor szpi ta la Ar tur Pusz ko (wię cej na te -
mat Cen trum On ko lo gii pi sze my na str. 13
oraz w spe cjal nym do dat ku, do łą czo nym
do te go nu me ru „Są de cza ni na”).

ZA MIAST MUL TI ME DIÓW
BIU RO WIEC

Zda niem pre zy den ta WSB -NLU Krzysz to -
fa Paw łow skie go, mia stecz ko mul ti me dial ne
(MMC Bra invil le), bu do wa ne w no wo są dec -
kiej dziel ni cy Za beł cze, wbrew am bit nym pla -
nom in we sto rów, zmie ni się w spo rych
roz mia rów biu ro wiec, któ re go je dy ną funk -
cją bę dzie wy na jem po wierzch ni.

– Mia stecz ko Mul ti me dial ne jest już prak -
tycz nie go to we, a do tej po ry wła dze wo je -
wódz kie nie za in we sto wa ły tam ani zło tów ki.
My, zgła sza jąc go w 2006 ro ku, wi dzie li śmy
ten pro jekt na po zio mie 500 mln zł. Jed nak
nic z te go nie bę dzie, je że li się nie uru cho mi
w spo sób istot ny ośrod ka ba daw czo – roz -
wo jo we go. Mia stecz ko za mie ni się w coś, co
bę dzie je dy nie luk su so wym par kiem prze -
my sło wym, a nie par kiem na uko wym i tech -
no lo gicz nym. We dług mnie, za da niem dla

władz, w tym władz ma ło pol skich, po win no
być zna le zie nie środ ków na ten cel. Tyl ko
wte dy ten ośro dek bę dzie ka ta li za to rem roz -
wo ju re gio nu – prze ko ny wał Paw łow ski
na kon fe ren cji w No wym Są czu z udzia łem
mar szał ka Mar ka So wy. CZYT. TEŻ NA STR. 31.

WY ROK ZA PADŁ 
– EG ZE KU CJA W GRUD NIA

Szef MSW Ja cek Ci choc ki po twier dził, że
w grud niu za pad nie de cy zja o li kwi da cji
z dniem 1 stycz nia 2013 ro ku Kar pac kie go
Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No wym Są czu,
któ re go za da nie przej mie Ślą ski Od dział
Stra ży Gra nicz nej w Ra ci bo rzu.

Pro te stu ją są dec cy par la men ta rzy ści (PiS
i SP), sa mo rzą dow cy, cy wil ni pra cow ni cy
KOSG. W No wym Są czu ubę dzie kil ka set eta -
tów. Funk cjo na riu sze do sta ną pro po zy cję
pra cy na wschod niej gra ni cy, cy wi le pój dą
na bruk, a co się sta nie z sie dzi bą po gra nicz -
ni ków przy uli cy 1 PSP, jesz cze nie wia do mo.

PAMIĘCI KS. PROF.
BOLESŁAWA KUMORA 

W 10. rocz ni cę śmier ci ks. prof. Bo le sła wa
Ku mo ra, wy bit ne go hi sto ry ka Ko ścio ła, w ko -
ście le św. Sta ni sła wa Kost ki w Ni sko wej
(skąd po cho dził i gdzie spo czy wa) zo sta ła od -
pra wio na msza św. w in ten cji ks. Pro fe so ra.
Ho mi lę wy gło si ks. prof. Ka zi mierz Święs
z KUL -u,, wy cho wa nek ks. Ku mo ra, a po mszy
miał wy kład ks. prof. Ma rian Za jąc, też z KUL -
-u i ta kże zwią za ny z ks. Ku mo rem. 

PROCESJA RÓŻAŃCOWA
NA ULICACH NOWEGO
SĄCZA

Mi mo desz czu, set ki wier nych prze szły
w nie dzie lę 7 paź dzier ni ka w pro ce sji ró żań -
co wej uli ca mi mia sta. W ro ku ju bi le uszu 720-
le cia No we go Są cza mo dlo no się
o po trzeb ne ła ski dla je go miesz kań ców.

Pro ce sja wy ru szy ła spod po mni ka bł. Ja -

na Paw ła II i prze szła do Ba zy li ki św. Mał go -
rza ty, a na stęp nie sank tu arium MB Po cie sze -
nia. Trze cią świą ty nią na tra sie był ko śció łek
na Sta rym Cmen ta rzu, czwar tą – ko ściół Naj -
święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa. Pro ce sja za -
koń czy ła się w ko ście le MB Nie po ka la nej
na os. Mi le nium. Wiel ka pro ce sja ró żań co wa
uli ca mi mia sta or ga ni zo wa na jest od 1991 r.
za wsze na po cząt ku paź dzier ni ka.

MARSZ RÓ ŻO WEJ WSTĄ ŻKI
Po raz pią ty uli ca mi No we go Są cza, spod

Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry, na ra tu szo wą
pły tę prze szedł Marsz Ró żo wej Wstą żki.
Uczest ni czy ły w nim oso by upo wszech nia ją -

DZIEŃ DAR MO WYCH 
PO RAD PRAW NYCH

In si gnia Kan ce la rie Praw ne z Tar no -
wa or ga ni zu je 12 li sto pa da (po nie dzia -
łek) w No wym Są czu dzień dar mo wych
po rad praw nych pn. „Pro fe sjo nal nie
i dar mo wo”. Praw ni cy bę dą dy żu ro wa li
w kan ce la rii przy ul. Ja giel loń skiej 17. 

– Na szym ce lem jest po moc i do radz -
two praw ne miesz kań com mia sta i oko -
lic, szcze gól nie oso bom nie za mo żnym,
dla któ rych wi zy ta u praw ni ka jest wręcz
nie osią gal na przez ba rie rę fi nan so wą
– mó wi przed sta wi ciel kan ce la rii.

In si gnia Kan ce la rie Praw ne ma
w swo jej dys po zy cji ad wo ka tów, rad -
ców praw nych spe cja li zu ją cych się
w ró żnych dzie dzi nach pra wa, spe cja li -
stów ds. win dy ka cji, po dat ków, po śred -
ni ków nie ru cho mo ści, czy fun du szy
unij nych. Współ pra cu je rów nież z gra -
fo lo ga mi są do wy mi, geo de ta mi oraz
księ go wy mi.

Mie sięcz nik „Są de cza nin” ob jął pa tro -
nat me dial ny nad ak cją „Pro fe sjo nal nie
i dar mo wo”.
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ce pro fi lak ty kę ra ka pier si oraz ko bie ty, któ -
re wy gra ły wal kę z tą cho ro bą. Marsz zor ga -
ni zo wał: Klub Są dec kich Ama zo nek,
Sto wa rzy sze nie Są dec kie Fo rum Ko biet, Sto -
wa rzy sze nie Ko biet do Wal ki z Ra kiem Pier -
si Eu ro pa Don na i fir ma Avon. Na cze le
kro czy ła Or kie stra Re pre zen ta cyj na Kar pac -
kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No wym
Są czu. W po cho dzie mo żna też by ło doj rzeć
kil ku mę żczyzn, któ rzy swo ją obec no ścią po -
ka zy wa li, że wspie ra ją swo je pa nie.

NA GRO DA 
ZA NO WO CZE SNOŚĆ

No wo są dec ki Ne wag zna lazł się
wśród 20 firm wy ró żnio nych przez ty go dnik
„Wprost” za sta wia nie na no wo cze sność.

– Ry zy ko, że by za miast na na pra wę sta re -
go ta bo ru, po sta wić na pro duk cję wła snych
lo ko mo tyw i wa go nów, tram wa jów oraz in -
nych po jaz dów szy no wych, opła ci ło się – cie -
szy się Zbi gniew Ko nie czek, pre zes za rzą du
no wo są dec kiej spół ki, któ ry ode brał sta tu et -
kę In no wa to ra 2012 pod czas ga li w Kró lew -
skich Ła zien kach Kró lew skich w War sza wie.

Ne wag zna lazł się w pierw szej trój ce
w ka te go rii „prze mysł”, obok KGHM Pol ska
Miedź i Fa mu ru.

UZDROWISKO 
ŻEGIESTÓW WRÓCI
DO PRAWOWITYCH
WŁAŚCICIELI

Na czel ny Sąd Ad mi ni stra cyj ny od da lił
skar gę Pro ku ra to rii Ge ne ral nej na ze szło -
rocz ną de cy zję mi ni stra zdro wia, unie wa -
żnia ją cą na cjo na li za cję w 1947 ro ku ma jąt ku
przed wo jen nej spół ki Że gie stów -Zdrój. To
ozna cza, że do wła ści cie li re ak ty wo wa nej
w 2001 ro ku spół ki wró ci po tę żny, choć moc -
no zde wa sto wa ny ma ją tek, któ rym do tej
po ry za rzą dza ła spół ka Skar bu Pań stwa Kry -
ni ca -Że gie stów SA. Cho dzi o ok. 30 hek ta -
rów nie za bu do wa nych grun tów w cen trum

uzdro wi ska i na Ło pa cie Pol skiej oraz bu dyn -
ki uzdro wi sko we, m.in. Pi jal nia „An na” i Dom
Zdro jo wy, wy bu do wa ny w la tach 1926-27 wg
pro jek tu Adol fa Szysz ko -Bo hu sza.

ZNA LA ZŁY SIĘ PIE NIĄ DZE
NA MOST W MNISZ KU!

Kra kow ski od dział GDD KiA otrzy mał rzą -
do we za pew nie nie sfi nan so wa nia za da nia
„Udział w bu do wie mo stu w Piw nicz nej
na rze ce Po prad w cią gu dro gi kra jo wej
nr 87 wraz z do jaz da mi”. Pie nią dze ma ją być
nie zwłocz nie prze zna czo ne na sfi nan so wa -
nie czę ści mo stu gra nicz ne go, bu do wa ne go
obec nie przez Sło wa ków, znaj du ją cej się
po pol skiej stro nie gra ni cy.

BEZ RO BO CIE W GÓ RĘ,
PŁA CE W DÓŁ

Sto pa bez ro bo cia w No wym Są czu w po -
rów na niu z ubie głym ro kiem wzro sła z 9,8
do 10,03 proc. Re kor do wy wy nik w tym ro ku
za no to wa no w lu tym, gdy się gnę ła 10,9 proc.
We wrze śniu licz ba za re je stro wa nych bez -
ro bot nych wy nio sła 4684.

Pra co daw cy przy sła li do Są dec kie go
Urzę du Pra cy 1298 ofert pra cy, z cze go we
wrze śniu je dy nie 114. Naj czę ściej w za wo -
dach sprze daw cy, przed sta wi cie la han dlo -
we go oraz ślu sa rza i spa wa cza.

– Po nad 70 pro cent przed się biorstw nie
spo dzie wa się żad nych zmian w po zio mie
wy na gro dzeń w cią gu naj bli ższych sze ściu
mie się cy. Wzrost płac jest bra ny pod uwa gę
w co ósmym przed się bior stwie, a w co dzie -
sią tym prze wi du je się spa dek pen sji – po in -
for mo wa ła Zo fia Skwar ło, dy rek tor SUP
na kon fe ren cji po świę co nej pro ble mom lo -
kal ne go ryn ku pra cy.

SMUT NY KO NIEC AN DRE MY
Do bie ga ją koń ca pra ce wy bu rze nio we

sie dzi by sztan da ro wej nie gdyś fir my bra nży
odzie żo wej An dre ma przy ul. Za wi szy Czar -

ne go w No wym Są czu. By ła to pierw sza
w mie ście spół ka jo int -ven tu re (z udzia łem
ka pi ta łu po lo nij ne go), po wsta ła na po cząt ku
lat 80. ze szłe go stu le cia.

An dre ma przez la ta by ła wi zy tów ką mia -
sta. Za trud nio ne tam szwacz ki bar dzo do -
brze za ra bia ły jak na wa run ki są dec kie,
szy jąc luk su so wą odzież na eks port, głów nie
ry nek nie miec ki. Fir ma prze gra ła nie rów ną
wal kę z im por tem ta niej odzie ży z Chin. 

IN WE STOR NA ME DAL
Gmi na Cheł miec zo sta ła wy ró żnio -

na przez Pol ski Klub In fra struk tu ry Spor to -
wej. Pod czas ga li „Bu dow ni czy pol skie go
spor tu”, na gro dę wój to wi Ber nar do wi Sta -
wiar skie mu wrę czył me da li sta olim pij ski Ro -
bert Ko rze niow ski.

W kon kur sie wy ró żnia ne są oso by, sa mo -
rzą dy, in sty tu cje i fir my za an ga żo wa ne w re -
ali za cję obiek tów spor to wych i re kre acyj nych.
W cią gu ostat nich kil ku lat w gmi nie Cheł -
miec zbu do wa no m. in.: dzie sięć sal spor to -
wych, trzy „or li ki”, lo do wi sko -rol ko wi sko,
a wkrót ce ru szy bu do wa szes na stu pla ców
za baw i dwóch ska te pra ków.

KA ZI MIERZ TI SCH NER
PO ŚLA DACH BRA TA

Eki pa fil mow ców, pra cu ją ca nad fil mem
o ks. Jó ze fa Ti sch ne rze pt. „Je go ocza mi”, od -
wie dzi ła Sta ry Sącz, ro dzin ne mia sto au to ra
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WYDARZENIA

„Ety ki So li dar no ści”. Zdję cia do do ku men tu
krę co no na Pod ha lu, Ży wiec czyź nie i w oko -
li cach Kra ko wa. „Je go ocza mi” to nie za le żna
pro duk cja, któ rej głów nym bo ha te rem jest
Ka zi mierz Ti sch ner – brat śp. ks. prof. Jó ze fa
Ti sch ne ra.

Film to po mysł dzien ni ka rza i do ku men -
ta li sty Szy mo na Wró bla. A wszyst ko za czę ło
się od je go pra cy ma gi ster skiej „Ks. Adam
Bo niec ki i Ty go dnik Po wszech ny z ka to lic ką
dok try ną me dial ną w tle”. CZYTAJ – STR. 52.

WY BO RY OSIE DLO WE 
Du żym za in te re so wa niem, więk szym niż

mi nio nych la tach cie szą się ze bra nia osie dlo -
we w No wym Są czu, na któ rych wy bie ra ny
jest prze wod ni czą cy za rządu osie dla. Na ze -
bra nia przy cho dzi ty le lu dzie że bra ku je krze -
seł. Do cho dzi do nie spo dzia nek, kie dy
„sta rzy”, wie lo let ni sze fo wie osie dli, le gi ty mu -
ją cy się do dat ko wo man da tem rad ne go,
prze gry wa ją wy bo ry na prze wod ni czą ce go
z out si de ra mi. Kam pa nia wy bor cza na 25
osie dlach w mie ście roz po czę ła się we wrze -
śniu, a za koń czy w po ło wie li sto pa da. 

SZLA KIEM ŚW. KIN GI
Msza św. w ko ście le św. Trój cy przy klasz -

to rze sióstr kla ry sek za koń czy ła XXIII Piel -
grzym kę Gór ską Szla kiem św. Kin gi. Pąt ni cy
przez trzy dni po ko ny wa li tę sa mą dro gę,
któ rą księ żna Kin ga ucie ka ła w XIII wie ku
przed Ta ta ra mi, aby schro nić się w pie niń -
skim zam ku. Prze szli tra sę: Ga boń – Dzwon -
ków ka – Kro ścien ko – So ko li ca - Szczaw ni ca
– Prze hy ba – Sta ry Sącz. Piel grzym kę zor ga -
ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie Czci cie li św. Kin gi
i Die ce zjal ne Cen trum Piel grzy mo wa nia im.
Ja na Paw ła II. Pąt ni ków pro wa dził pre zes
Sto wa rzy sze nia Mie czy sław Wi tow ski, prze -
wod nik be skidz ki.

CHÓR VE RA ICON 
NA GRO DZO NY

Chór VE RA ICON pod dy rek cją Iza be li Bi -
skup skiej z pa ra fii św. Mał go rza ty z No we go
Są cza zdo był pierw sze miej sce w ka te go rii
chó rów mie sza nych na III Ogól no pol skim
Fe sti wa lu Chó rów „Sa cra Ec c le siae Can tio”
w Tar no wie. Ce lem Fe sti wa lu jest pro pa go -
wa nie sa kral nej mu zy ki chó ral nej i kon so li -
da cja śro do wi ska chó ral ne go. Ju ro rzy
spo tka li się z dy ry gen ta mi, chó rzy ści wy mie -
nia li do świad cze nia, na ko niec był wspól ny
śpiew ok. 400 osób pod czas mszy św. w ba -
zy li ce ka te dral nej.

Or ga ni za to rem Fe sti wa lu był Wy dział Mu -
zy ki Ko ściel nej Ku rii Die ce zjal nej w Tar no wie.

MI NI STER ZDE CY DO WAŁ
Mi ni ster spra wie dli wo ści Ja ro sław Go win

pod pi sał roz po rzą dze nie o prze kształ ce niu 79
ma łych są dów re jo no wych w wy dzia ły za -
miej sco we są dów okrę go wych. Ta ki los cze -
ka od 1 stycz nia 2013 r. Sąd Re jo no wy
w Mu szy nie, oca la ły są dy re jo no we w Li ma -
no wej i Gor li cach.

HO SPI CJUM PRZYJ MU JE
PA CJEN TÓW

W pierw szych sze ściu mie sią cach dzia łal -
no ści sta cjo nar ne go ho spi cjum w No wym
Są czu z je go po mo cy sko rzy sta ło 79 pa cjen -
tów. Ośro dek pro wa dzo ny jest przez To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Cho rych Są dec kie Ho spi cjum,
któ re pod pi sa ło kon trakt z Na ro do wym Fun -
du szem Zdro wia i mie sięcz nie na opie kę
nad 18 pa cjen ta mi otrzy mu je 114 tys. zł.

– Łó żek ma my 21 i ca ły czas peł ny stan.
Po byt trzech nie re fun do wa nych pa cjen tów
w ho spi cjum jest opła ca ny z bu dże tu sto -
wa rzy sze nia. Na nie go skła da ją się prze ka -
za ne nam z jed ne go pro cen ta pie nią dze,
da ro wi zny od osób pry wat nych i spon so -
rów oraz gran ty, któ re uda je nam się po zy -
skać – mó wi Le szek Zegz da, pre zes
To wa rzy stwa.

SĄ DEC KI 1%
Nie mal 57 tys. są dec kich po dat ni ków prze -

ka za ło na kon ta or ga ni za cji po żyt ku pu blicz -
ne go ogó łem 2,625 mln zł. Naj wię cej,
po dob nie jak w ska li ca łe go kra ju, Są de cza nie
prze la li na rzecz war szaw skiej Fun da cji Dzie -
ciom „Zdą żyć z po mo cą”. W po wie cie no wo -
są dec kim wspar ło ją 12,5 tys. osób.
Sto wa rzy sze nie „Sur sum Cor da”, któ re ze bra -
ło na te re nie ca łe go kra ju 786 tys. zł, wspar ło
po nad 9 tys. są de czan. Ca ri tas Die ce zji Tar -
now skiej – 4,7 tys., a To wa rzy stwo Przy ja ciół
Cho rych „Są dec kie Ho spi cjum” – 2,3 tys. Po -
nad ty siąc lo kal nych po dat ni ków prze ka za ło 1
proc. swych do cho dów na Fun da cję Po mo cy
Oso bom Nie peł no spraw nym w Stró żach. 70
tys. zł ze bra ła No wo są dec ka Wspól no ta, a 50
tys. Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób Nie peł no -
spraw nych „Gniaz do” w Sta rym Są czu.

JA SKI NIA HA ZAR DU OTWO RZY ŁA PO DWO JE
W ho te lu „Be skid” w No wym Są czu z wiel ką pom pą otwar to ka sy no fir my For tu na. Im -
pre zę uświet nił swo ją obec no ścią m.in. pre zy dent Ry szard No wak oraz kwiat sa dec kie go
biz ne su. By ły też pięk ne pa nie... Prze ciw ko lo ka li za cji ka sy na w tym miej scu do koń ca, ja ko
je dy na, gło so wa ła rad na Bar ba ra Ju ro wicz, pro te sto wa li oj co wie je zu ici z ko ścio ła ko le jo -
we go, dy rek cja SP nr 8 i ośrod ka te ra pii uza le żnień z ul. Wa ryń skie go, a ta kże za rząd osie -
dla Przy dwor co we.
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PA RA FIA NIE UFUN DO WA LI
PO MNIK JA NA PAW ŁA II

Bi skup tar now ski An drzej Jeż po świę cił
od la ny z brą zu po mnik bł. Ja na Paw ła II, po -
sta wio ny przy ko ście le Mat ki Bo żej Nie usta -
ją cej Po mo cy w Kry ni cy -Zdro ju. Ufun do wa li
go pa ra fia nie w ro ku be aty fi ka cji pa pie ża -
Po la ka. Uro czy stość zgro ma dzi ła wie lu pa ra -
fian i za pro szo nych go ści. Obec ni by li ta kże
przed sta wi cie le kry nic kie go śro do wi ska le -
kar skie go, z ra cji przy pa da ją ce go te go dnia
(18 paź dzier ni ka) wspo mnie nia św. Łu ka sza.

LI DE RZY PIS 
W PO WIA TACH

W trzech po wia tach, two rzą cych okręg
wy bor czy nr 14, wy bra no wła dze po wia to we
Pra wa i Spra wie dli wo ści. W no wo są dec kim
sze fem struk tur par tyj nych zo stał Je rzy Wi -
tu szyń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta No -
we go Są cza, w gor lic kim – po seł Bar ba ra
Bar tuś, a w li ma now skim – po seł Wie sław
Jan czyk.

BRA CIA WE WŁA DZACH
WO JE WÓDZ KICH PSL

Trzy na stu de le ga tów z po wia tu no wo są -
dec kie go wzię ło udział w zjeź dzie wo je wódz -
kim PSL w Kra ko wie. Do za rzą du
wo je wódz kie go we szło dwóch są de czan
o tym sa mym na zwi sku: z urzę du Mie czy sław
Kieł ba sa (wi ce sta ro sta no wo są dec ki), ja ko

prze wod ni czą cy po wia to wej or ga ni za cji PSL,
a z wy bo ru je go brat – Sta ni sław Kieł ba sa
(wójt Na wo jo wej). W zjeź dzie uczest ni czył,
w cha rak te rze go ścia, Sta ni sław Pa soń. By ły
po seł PSL z Mosz cze ni cy Wy żnej. Przy je chał
do Kra ko wa w stro ju la chow skim, czym wy -
ró żnił się na sa li do te go stop nia, że pre zes
Wal de mar Paw lak wy mie nił je go na zwi sko
w swo im prze mó wie niu, ja ko wzór dzia ła cza,
któ ry ni gdy nie wy rzekł się swo ich chłop skich
ko rze ni, a na wet się ni mi cheł pi.

PA MIĘ CI ZE SŁAŃ CÓW
Wal ne ze bra nie Sto wa rzy sze nia Pa mię ci

Pol skie go Sy bi ru w No wym Są czu po now nie
po wie rzy ło ste ry or ga ni za cji Ro ber to wi So -
bo lo wi, wi ce pre ze sem zo sta ła An to ni na Dzi -
kow ska, dy rek tor Ze spo łu Szkół nr 2 im.
Sy bi ra ków. Ce lem po wsta łe go w 2009 ro ku
Sto wa rzy sze nia jest kul ty wo wa nie pa mię ci
o Po la kach ze sła nych na „nie ludz ką zie mię”
i prze ka zy wa nie tej wie dzy mło de mu po ko le -
niu. Sto wa rzy sze nie or ga ni zu je m.in. co rocz -
ny No wo są dec ki Marsz Pa mię ci Sy bi ra ków.

PRY WA TY ZA CJA PKL
W NIK, PRO KU RA TU RZE
I ABW

Po sło wie Ar ka diusz Mu lar czyk i Edward
Siar ka (So li dar na Pol ska) zło ży li za wia do mie -
nie do NIK, pro ku ra tu ry i ABW „o mo żli wych
dzia ła niach na szko dę Skar bu Pań stwa po -
przez nie kon tro lo wa ną pry wa ty za cję PKL
SA” w związ ku ze zmia ną za rzą du spół ki. 

PKP fi na li zu je sprze daż Pol skich Ko lei Li -
no wych SA, wła ści cie la m.in. ko le jek na Ka -
spro wy Wierch, Gu ba łów kę i Bu to ro wy
Wierch w Ta trach, Gó rę Par ko wą w Kry ni -
cy, Pa le ni cę w Szczaw ni cy, gó rę Żar w Mię -
dzy bro dziu Ży wiec kim i Mo sor ny Wierch
w Za woi.

Ofer tę zło ży ła sło wac ka spół ka Ta tra Mo -
un ta in Re sorts, in we stu ją ca m.in. na Cho po -
ku w Ta trach Ni żnych. Sło wa cy do swe go

pro jek tu prze ko na li sa mo rzą dow ców m.in.
Kry ni cy i Szczaw ni cy. Kontr ofer tę przy go to -
wa ły sa mo rzą dy i biz nes me ni z Pod ha la
na cze le z b. bur mi strzem Za ko pa ne go Ada -
mem Ba chle dą -Cu ru siem. 

PROKURATURA 
SZUKA PIENIĘDZY
I DOKUMENTÓW W PKS

Pro ku ra tu ra Re jo no wa w No wym Są czu
pro wa dzi po stę po wa nie w spra wie nie pra wi -
dło wo ści w za rzą dza niu są dec kim PKS. Za -
wia do mie nie zło ży li związ kow cy, a cho dzi m.in.
o rze ko me „wy trans fe ro wa nie” pie nię dzy z fir -
my (co mia ło być po wo dem po sta wie nia jej
w stan li kwi da cji) m.in. przy bu do wie sta cji dia -
gno stycz nej. Związ kow cy po dej rze wa ją też, że
fir ma prze pła ci ła przy kup nie uży wa nych au -
to bu sów da le ko bie żnych.

STA RO STA UNIE WIN NIO NY
Sąd Re jo no wy w No wym Są czu unie win -

nił Ja na Go lon kę z za rzu tu po mó wie nia
w pu blicz nej wy po wie dzi, o co oska rży ła sta -
ro stę no wo są dec kie go by ła dy rek tor szpi ta -
la w Kry ni cy -Zdro ju Ali cja Ja ro siń ska.
Cho dzi ło o wy po wiedź sta ro sty na kon fe ren -
cji pra so wej 20 ma ja 2011 r., że po wo dem
zwol nie nia dy rek tor ki by ła utra ta za ufa nia
przez za rząd po wia tu. W tle by ły per tur ba -
cje z za cho wa niem ter mi nów mo der ni za cji
i roz bu do wy szpi ta la za pie nią dze unij ne, dla
któ re go po wiat no wo są dec ki jest or ga nem
za ło ży ciel skim Wy rok jest nie pra wo moc ny.

CZAD CI CHYM ZA BÓJ CĄ 
Du że po ru sze nie wy wo ła ła śmierć dwoj -

ga mło dych lu dzi, któ rzy praw do po dob nie
ule gli za cza dze niu w pu bie przy ul. Ja giel loń -
skiej w No wym Są czu. Pa rę od na le zio no w ła -
zien ce, gdzie znaj do wał się pie cyk ga zo wy.
Jed nak do pie ro wy ni ki sek cji zwłok wy ka żą,
dla cze go mło dzi lu dzie nie ży ją. Pod bra mą re -
stau ra cji mło dzi są de cza nie za pa la li zni cze. 

LISTOPAD 20128 WYDARZENIA
WWW.SADECZANIN.INFO

N
a 

po
ds

ta
w

ie
 p

or
ta

lu
 s

ad
ec

za
ni

n.
in

fo
 o

pr
ac

ow
ał

 (H
SZ

)

SADECZANIN 11.2012_SADECZANIN 11.2012  30-10-2012  09:43  Strona 8



LISTOPAD 2012 9
WWW.SADECZANIN.INFO

OPINIE

BEZ DZIE CI POL SKA SIĘ PO SY PIE
To masz Ter li kow ski, re dak tor na czel ny kwar tal ni ka Fron da i por ta lu fron da.pl pod -
czas XXVI Ty go dnia Kul tu ry Chrze ści jań skiej w No wym Są czu:

– Za 50 lat Po la ków bę dzie o jed ną trze cią mniej. Że by ten pro ces od wró cić, to przez naj -
bli ższe 100 lat Po lki po win ny ro dzić śred nio trój kę dzie ci. Zaw sze wy stę pu ją dwa uni wer -
sal ne symp to my nad cho dzą ce go kry zy su Ko ścio ła i na ro du i je że li im się nie prze ciw sta wi my,
to ju tro bę dzie za póź no. Pierw szy, gdy ro dzi na ka to lic ka prze sta je być ro dzi ną płod ną, a dru -
gi, gdy spa da licz ba po wo łań do za ko nów żeń skich. Oby dwa zja wi ska są już w na szym kra -
ju wi docz ne. Dra ma tycz nie ma le je ilość ro dzą cych się dzie ci. Obo wią zu je mo del ro dzi ny 2+1,
w mniej szo ści są ro dzi ny 2+2, a do rzad ko ści na le żą ro dzi ny 2+3, 2+4 itd. W Pol sce wy stę -
pu je naj ni ższy przy rost na tu ral ny z kra jów eu ro pej skich, wię cej dzie ci ro dzi się na wet
na Ukra inie i w Ro sji, gdzie do ko nu je się ok. 12 mln abor cji rocz nie.

– Zja wi sko wy mie ra nia Pol ski jest już wi docz ne – cią gnął Ter li kow ski. – W tym ro ku
po raz pierw szy po zo sta ły wol ne miej sca na uczel niach pań stwo wych, gdzie na uka jest bez -
płat na. Za chwi lę przyj dzie na uczel nie ostat ni, zresz tą nie wiel ki wyż de mo gra ficz ny z lat

dzie więć dzie sią tych, a po tem bę dzie co raz go rzej. Za 20 lat roz pad nie się ZUS. Czy nie ma na to ra dy? Jest. Oka zu je się, że
na Wy spach Bry tyj skich Po lki są naj płod niej sze.

NAD MIER NE ZA UFA NIE JEST CZA SEM RY ZY KOW NE
Ry szard Fryc, są dec ki biz nes men, wła ści ciel m.in. in ter ne to wej plat for my wy mia ny wa lut
(Fritz Gro up SA) i sta cji nar ciar skich w Ry trze i Ka si nie Wiel kiej, w wy wia dzie dla por ta lu
Mo ney. pl: 

– Je stem wy ma ga ją cą oso bą, jak się za coś bio rę, to sta ram się po ka zać, jak się po win no
pra co wać, ale też da ję szan sę in nym. Do bie ram ze spo ły do po szcze gól nych pro jek tów i uwa -
żam, że naj więk szym suk ce sem jest zna leźć lu dzi lep szych od sie bie. Je śli bę dą mo gli się roz -
wi jać, biz nes bę dzie szedł do przo du.

Oczy wi ście, nad mier ne ufa nie pra cow ni kom jest cza sem ry zy kow ne, wiem z do świad cze -
nia. Cza sa mi czło wiek nie bie rze pod uwa gę, że ry zy ko przyj dzie z naj mniej spo dzie wa nej
stro ny – ma na ge men tu za rzą dza ją ce go. Mia łem przy kre do świad cze nia w tym wzglę dzie, ale
w dal szym cią gu bę dą dzia łał, jak dzia łam. Nie zra ża mnie to. Nie mo żna prze wi dzieć wszyst -
kie go. Przez dzie sięć lat ktoś gra fa ir, a je de na stym ro ku ro dzi się po mysł, że by coś szyb ciej
i nie ko niecz nie uczci wie za ro bić. Ale ta kie jest ry zy ko biz ne so we. Jak ma się kil ka firm, kie -
dy jed na słab nie, dru ga ją wspie ra. Obec nie mo im prio ry te tem jest Fritz Gro up SA. Da łem

jej swo je ro do we na zwi sko i przy kła dam do niej bar dzo du żą wa gę.

ZMIE NIA SIĘ STO SU NEK SPO ŁE CZEŃ STWA DO PRZE RY WA NIA CIĄ ŻY 
Po seł Ar ka diusz Mu lar czyk (So li dar na Pol ska), spra woz daw ca od rzu co ne go przez Sejm
pro jek tu no we li za cji usta wy abor cyj nej, zno szą cej tzw. prze słan kę eu ge nicz ną, po zwa la ją -
cą na usu nię cie pło du, gdy dziec ko za gro żo ne jest nie od wra cal nym upo śle dze niem lub nie -
ule czal ną cho ro bą: 

– Z ostat nich da nych wy ni ka, że w 2010 ro ku do ko na no le gal nie po nad 600 abor cji eu -
ge nicz nych, w sy tu acji, gdy by ło po dej rze nie, po wta rzam – po dej rze nie, że dziec ko za gro -
żo ne jest nie ule czal ną cho ro bą. Do ko na no wów czas 24 abor cji, gdy za gro żo ne by ło ży cie
mat ki. W 2010 ro ku nie od no to wa no ani jed nej abor cji, kie dy cią ża by ła wy ni kiem prze -
stęp stwa: gwał tu lub ka zi rodz twa. W tam tej ka den cji or ga ni za cje pro -li fe ze bra ły 600 tys.
pod pi sów pod pro jek tem usta wy, zno szą cym w ogó le le gal ną abor cję i ten pro jekt zo stał
kil ko ma gło sa mi od rzu co ny w Sej mie. W związ ku z po wy ższym te śro do wi ska zwró ci ły się
do nas o wnie sie nie no we go, za wę żo ne go pro jek tu, ogra ni czo ne go tyl ko do prze słan ki eu -
ge nicz nej, po nie waż wie lu po słów mó wi ło wte dy, że za ta kim pro jek tem by za gło so wa li.
Dla te go nasz pro jekt wy cho dzi na prze ciw po stu la tom obroń ców ży cia i tym po słom, któ rzy

mó wi li, że nie mo gą się zgo dzić na de le ga li za cję abor cji, gdy cią ża jest wy ni kiem gwał tu ko bie ty. Zmie nia się sto su nek spo -
łe czeń stwa do abor cji, ta kże do osób nie peł no spraw nych. Ar gu men tu je my, że sko ro cie szy my się z suk ce sów nie peł no spraw -
nych spor tow ców, da je my im szan sę uczest nic twa w olim pia dach, to dla cze go le gal nie mo żna ich za bi jać? Tym bar dziej, że
hi sto ria po ka za ła, że bar dzo wie le osób nie peł no spraw nych świet nie so bie ra dzi ło w ży ciu, gdy im da no szan sę na ży cie.
Me dy cy na się roz wi ja, sta le do ko nu je się po stęp w zwal cza niu ró żnych cho rób i cho ro ba, któ ra dzi siaj jest nie ule czal na,
za kil ka lat mo że być ule czal na. (HSZ) 

FO
T. 

AR
C

H
.

FO
T. 

AR
C

H
.

FO
T. 

AR
C

H
.

SADECZANIN 11.2012_SADECZANIN 11.2012  30-10-2012  09:43  Strona 9



LISTOPAD 201210 ODESZLI
WWW.SADECZANIN.INFO

2011
1 LI STO PA DA 
Ur szu la Rysz z d. Ja niak, dłu go let nia le -
kar ka od dzia łu gi ne ko lo gicz no -po ło żni -
cze go szpi ta la im. J. Śnia dec kie go
w No wym Są czu i ostat nio przy chod ni
Re me dium w os. Mi le nium.

6 LI STO PA DA 
Da nu ta Su cho row ska (kra ko wian ka),
lat 81, wy bit na skrzy pacz ka, od wa żna
kon spi ra tor ka pod ziem nej So li dar no -
ści, li te rat i do ku men ta li sta, au tor ka
pierw szej, wy da nej w dru gim obie gu
ksią żki o ks. Wł. Gur ga czu, ka pe la nie
PPAN.

14 LI STO PA DA 
Ro mu ald Gro szek, lat 79, le gen da są -
dec kiej bo he my, po pu lar ny kon fe ran sjer
i ka ba re ciarz, dłu go let ni pra cow nik
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w No wym
Są czu, uro czy ga wę dziarz. 

17 LI STO PA DA 
Gen. Sta ni sław Cze pie lik, lat 68 (po cho -
dził z Wo li Pi sku li nej), b. ko men dant
Wy ższej Szko ły Ofi cer skiej Wojsk
Obro ny Prze ciw lot ni czej im. R. Trau -
gut ta w Ko sza li nie i b. szef Woj sk Obro -
ny Prze ciw lot ni czej, udzie lał się
w Klu bie Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej.

3 GRUD NIA 
An to ni Łu ka sik, lat 61, wie lo let ni soł tys
Gród ka, rad ny Gmi ny Gry bów, współ -
za ło ży ciel i pre zes Sto wa rzy sze nia Soł -
ty sów Zie mi Są dec kiej, współ pra co wał
z Fun da cją Są dec ką w wie lu dzie łach. 

9 GRUD NIA 
Ks. Sta ni sław Two rek, lat 59, pro boszcz
pa ra fii Kicz nia w gm. Łąc ko, po cho dził
z Kro ścien ka. Ja ko wi ka riusz pra co wał
w pa ra fiach: Mie lec, Łęg Tar now ski
Lub zi na, Łę ki Gór ne i Łu żna.

25 GRUD NIA 
Jan Stach, lat 93, kon struk tor i bu dow ni -
czy ka mien ne go mo stu w Zna mi ro wi cach
nad Je zio rem Ro żnow skim, praw do po -
dob nie naj więk sze go ta kie go na świe cie.
Je go wznie sie nie za ję ło mu trzy la ta.

2012
4 STYCZ NIA
Ma riusz In dyk, lat 56, le karz me dy cy ny,
zna ny or to pe da, ostat nio za trud nio ny
w przy chod ni Cen ter Med Bie go ni ce.

19 STYCZ NIA 
Ka zi mierz Po lek, lat 94, żoł nierz Pol -
skiej Pod ziem nej Ar mii Nie pod le gło -
ścio wej, wię zień okre su sta li now skie go,
w 1956 r. na le żał do ini cja to rów od no -

wy paź dzier ni ko wej w No wym Są czu,
do eme ry tu ry pra co wał w jaj czar ni
przy ul. 1 PSP w No wym Są czu. 

7 LU TE GO 
Ks. An drzej Ko roń ski, lat 44 (ur. w No -
wym Są czu), wi ka riusz pa ra fii św. An -
drze ja Apo sto ła w Łu ko wi cy, wcze śniej
pra co wał w pa ra fiach Zdzia rzec i No we
Ry bie. 

15 LU TE GO
Hen ryk Skar ka, lat 79, lwo wiak, eko -
no mi sta, dłu go let ni pra cow nik SZEW
i pre zes Grodz kiej Spół dziel ni Miesz -
ka nio wej w No wym Są czu w la tach
osiem dzie sią tych.

16 LU TE GO 
Ma rek Opo rek, lat 60 (zam. w Da mia -
ni cach k. Boch ni), przez 24 la ta był kie -
row cą sa mo cho du sa ni tar ne go,
to wa rzy szą ce go gru pie 20 pa ra fii św.
Ka zi mie rza w No wym Są czu pod czas
pie szych piel grzy mek tar now skich
do Czę sto cho wy. 

18 LU TE GO
Li dia Du da -Gro blic ka, lat 79, ar ty sta
pla styk, ab sol went ka II LO im. M. Ko -

Od li sto pa da 2011 r. do li sto pa da 2012 r.

Ode szli
do Wiecz no ści…
W listopadzie „Są de cza nin” przy wo łu je tych, któ rzy ode szli
w ostat nich dwu na stu mie sią cach. Wie lu z nich za pi sa ło pięk ną
kar tę we współ cze snych dzie jach Są dec czy zny, w ró żnych dzie -
dzi nach ży cia. Ob da rzy ło nas swy mi ta len ta mi, wie dzą, ser cem.
Ty le jest na szych są dec kich hi sto rii, ile mo gił. Po kłoń my się
nad ni mi. Wspo mnij my tych, któ rzy ode szli na wiecz ną war tę,
chwi lą za du my. Li sta jest dłu ga...

Ro mu ald Gro szek Gen. Stanisław Cze pie lik

Eu ge niusz Kon stan ty Sta ni sław Skrzy piec
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nop nic kiej w No wym Są czu i kra kow -
skiej ASP, czło nek Kró lew skie go To wa -
rzy stwa Au stra lij skich Ar ty stów
w Syd ney. Ofia ro wa ła są dec kie mu mu -
zeum kil ka dzie siąt swo ich gra fik. 

25 LU TE GO 
Ks. dr Edward Łom nic ki, lat 77, po cho dzą -
cy z Piw nicz nej eme ry to wa ny wy kła dow -
ca Wy ższe go Se mi na rium Du chow ne go
wTar no wie, za an ga żo wa ny wpo moc więź -
niom po li tycz nym w cza sie sta nu wo jen ne -
go, die ce zjal ny dusz pa sterz trzeź wo ści. 

3 MAR CA 
St. sze re go wy WP Syl we ster Gaw roń -
ski z Lip ni cy Wiel kiej, lat 29, od 6 lat

słu żył ja ko ra tow nik i kie row ca w Puł -
ku Ochro ny War sza wy. Zgi nął w ka ta -
stro fie ko le jo wej pod Szcze ko ci na mi. 

5 MAR CA 
Eu ge niusz Kon stan ty, lat 86, pre zes są -
dec kie go od dzia łu Świa to we go Związ -
ku Żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej, ja ko
kil ku na sto let ni chło pak od pro wa dzał
do gra ni cy ze Sło wa cją uchodź ców
na Wę gry, po woj nie w an ty ko mu ni -
stycz nej par ty zant ce. 

19 MAR CA 
Ks. Zdzi sław Zyz da, lat 87, eme ry to -
wa ny ka pe lan Sióstr Nie po ka la nek
w No wym Są czu (1971-2001), re zy -

dent w pa ra fii MB Nie po ka la nej w No -
wym Są czu. 

28 MAR CA 
Sta ni sław Skrzy piec, lat 72, do eme ry -
tu ry pra cow nik są dec kiej mle czar ni,
dłu go let ni soł tys Pa szy na, rad ny Gmi ny
Cheł miec przez pięć ka den cji, za słu żo -
ny spo łecz nik. 

5 KWIET NIA 
Ry szard Mar ci nek, lat 66, po cho dzą -
cy z Żo ły ni k. Łań cu ta by ły na czel nik,
wi ce wójt i wójt Gmi ny Po de gro dzie
(1994-2006), wcze śniej agro nom gro -
madz ki i kie row nik gmin nej słu żby
rol nej. 

An to ni Łu ka sik Ks. Sta ni sław Two rek Jan Stach Ma rek Opo rek Li dia Du da -Gro blic ka Ks. Edward Łom nic ki

Ry szard Mar ci nek Ks. Pa weł Ty raw ski Sta ni sław Sko czeń An to ni Ra pacz Da nu ta Ca bak -Fiut Adam Mo ska ła

Je rzy Ku lej Zbi gniew Szew czyk Da riusz Lo rek Krzysz tof Cy coń Sta ni sław Ze lek Ry szard Pa tyk
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12 KWIET NIA 
Ks. Pa weł Ty raw ski, lat 89, ka te che ta są -
dec kich szkół, pro boszcz i dzie kan
w Łąc ku (1972-1984), pro boszcz w Świ -
niar sku (1985-1999), re zy dent pa ra fii św.
Elżbie ty w Sta rym Są czu, re dak tor pi -
sma pa ra fial ne go „Z gro du św. Kin gi”,
przy ja ciel So li dar no ści rol ni czej. 

20 KWIET NIA
Sta ni sław Sko czeń, lat 64, in struk tor
har cer stwa, wy cho waw ca dzie ci i mło -
dzie ży, zwią za ny z Huf cem ZHP
w Sta rym i No wym Są czu oraz Krę -
giem Se nio rów „Szu mią cy Bór”. 

13 CZERW CA 
An to ni Ra pacz, lat 50, za ło ży ciel i pre zes
Ma ło pol skie go Sto wa rzy sze nia Soł ty -
sów, soł tys Rdzaw ki, za stęp ca, a na stęp -
nie bur mistrz Rab ki -Zdrój (2002-2006),
zwią za ny z ró żny mi dzie ła mi Fun da cji
Są dec kiej. 

30 CZERW CA
Da nu ta Ca bak -Fiut, lat 57, lek. med.,
wie lo let nia dy rek tor Są dec kie go Po go -
to wia Ra tun ko we go, współ two rzy ła
sys tem ra tow nic twa me dycz ne go
na Są dec czyź nie. 

12 LIP CA 
Adam Mo ska ła, lat 64, sa mo rzą do wiec
kry nic ki i rad ca praw ny, za stęp ca na -
czel ni ka Kry ni cy w okre sie trans for ma -
cji ustro jo wej, za stęp ca bur mi strza
Kry ni cy (1994-2002). 

13 LIP CA
Je rzy Ku lej, lat 72, le gen da pol skie go
bok su, sil nie zwią za ny z Są dec czy zną
(przez pe wien okres miesz kał w Piw -
nicz nej i ob słu gi wał wy ciąg nar ciar ski
na Su chej Do li nie, po ma gał w szko le -
niu bok se rów klu bu Su per fi gh ter
w No wym Są czu, a je go żo ną by ła po -
et ka piw ni czań ska Kry sty na Du lak).

22 LIP CA
Zbi gniew Szew czyk, lat 74, na czel nik
Gmi ny Ko rzen na (1980-1990), prze wod -

nik PTTK Od dział „Be skid” w No wym
Są czu, znaw ca hi sto rii Po gó rza Ro żnow -
skie go, wier ny ki bic „San de cji”. 

28 LIP CA 
Da riusz Lo rek, lat 37, na czel nik OSP
w Kra snem Po toc kiem (gm. Cheł miec),
mi ło śnik sa mo cho dów te re no wych,
uczest nik raj dów sa mo cho do wych. 

15 SIERP NIA 
Krzysz tof Cy coń, lat 49, dzia łacz spo -
łecz ny i sa mo rzą do wy w Kry ni cy -Zdro -
ju, za ło ży ciel i prze wod ni czą cy „S”
w kry nic kiej jed no st ce PSP, rad ny po -
wia to wy (2006-2010). 

31 SIERP NIA 
Da nu ta Ol szow ska, lat 88, łącz nicz ka
ZWZ-AK, więź niar ka wię zie nia

Zbi gniew Łę kaw ski Mi chał Grusz czyń ski

Ks. Ka zi mierz Stę pień Je rzy Ole siak

FO
T. 

M
IG

A
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w No wym Są czu i obo zu w Pła szo wie
(pod czas aresz to wa nia w 1943 r.
w Ol sza nie by ła świad kiem roz strze -
la nia oj ca Ka zi mie rza Ko niecz ne go
i wu ja Igna ce go Wol fsta la), dzia łacz -
ka kom ba tanc ka. 

8 WRZE ŚNIA 
Sta ni sław Ze lek, lat 69, dzia łacz sa mo rzą -
do wy, spo łecz nik; rad ny No we go Są cza
(2002-2006), dłu go let ni prze wod ni czą cy
za rzą du osie dla Prze ta ków ka, dzia łacz
PZW Ko ło Za ka mie ni ca. 

15 WRZE ŚNIA 
Jan Gą gor, lat 92, rol nik z Ko niu szo wej
(gm. Ko rzen na), oj ciec gen. Fran cisz ka
Gą go ra, Sze fa Szta bu Ge ne ral ne go Woj -
ska Pol skie go, któ ry zgi nął w ka ta stro -
fie smo leń skiej. 

16 WRZE ŚNIA 
Ry szard Pa tyk, lat 63, prze wod nik Pol skie -
go To wa rzy stwa Ta trzań skie go Od dział
No wy Sącz, dy rek tor Cen trum Me dycz ne -
go „Ba to re go” w No wym Są czu. 

18 PAŹ DZIER NI KA 
Zbi gniew Łę kaw ski, lat 49, sa mo rzą do -
wiec, rad ny Gmi ny Na wo jo wa (1997-
2002 i od 2006 r.), w obec nej ka den cji
wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Na -
wo jo wa. 

20 PAŹ DZIER NI KA
Mi chał Grusz czyń ski, 61 lat, rad ny
Gmi ny Ry tro od 2006 r., pił karz Po pra -
du Ry tro i szko le nio wiec dru ży ny w la -
tach 2006-2009. 

23 PAŹ DZIER NI KA 
Ks. pra łat Ka zi mierz Stę pień, lat 77,
dłu go let ni pro boszcz pa ra fii w Kruż -
lo wej (1985-2005), bu dow ni czy ko -
ścio ła, od re stau ro wał za byt ko wą,
mo drze wio wą świą ty nię (1520),
z któ rej po cho dzi słyn na rzeź ba Ma -
don ny z Kruż lo wej.

27 PAŹ DZIER NI KA 
Je rzy Ole siak, lat 82, eme ry to wa ny
tech nik den ty stycz ny, bob sle ista, olim -
pij czyk z Cor ti na d'Am pez zo w 1956
ro ku (czwór ka bo bl se jo wa z No we go
Są cza), wie lo krot ny Mistrz Pol ski. 

Opr. (HSZ)

O
ró żnych aspek tach, jak
dbać o tej po rze ro ku
o zdro wie, jak chro nić się
przed je sien ny mi in fek cja -

mi, a ta kże jak za po bie gać in nym
scho rze niom cy wi li za cyj nym, mó wi li
pre le gen ci, któ rzy przy ję li za pro sze nie
do udzia łu w de ba cie. W tym gro nie
zna la zło się wie le pro fe sor skich sław,
le ka rzy pra cu ją cych w re no mo wa nych
szpi ta lach Ma ło pol ski, a ta kże spe cja -
li stów z In sty tu tów Zdro wia oraz Kul -
tu ry Fi zycz nej Pań stwo wej Wy ższej
Szko ły Za wo do wej w No wym Są czu.
Se mi na rium, któ re po prze dzi ło uro -
czy ste prze cię cie wstę gi są dec kie go
Cen trum On ko lo gii, otwo rzył Je rzy

Bo chyń ski, wi ce pre zes Fun da cji Są -
dec kiej.

– Fun da cja Są dec ka w po ro zu mie -
niu z kie row nic twem są dec kie go szpi -
ta la po sta no wi ła uczcić wy da rze nie,
ja kim jest otwar cie Cen trum On ko lo gii
w No wym Są czu proz dro wot ną kon fe -
ren cją pod na zwą. „O zdro wiu Są de -
czan je sie nią” – mó wił wi ce pre zes
Je rzy Bo chyń ski. – Po dy sku tu je my, co
jest wa żne dla zdro wia są de czan.

Słu cha cze pre lek cji mo gli nie tyl ko
do wie dzieć się, jak dba no o zdro wie
Są de czan do cza sów I woj ny świa to -
wej, a ta kże przy po mnieć so bie, czy
też po znać bli żej przy wo ły wa nych
przez jed ne go z pre le gen tów za słu żo -

O zdro wiu
Sądeczan jesienią
Ta kie krót kie, ale po jem ne ha sło przy świe ca ło se mi na rium,
któ re 20 paź dzier ni ka w otwie ra nym uro czy ście te go dnia
Cen trum On ko lo gii w No wym Są czu zor ga ni zo wa ły Fun da cja
Są dec ka i por tal www.sa de cza nin.in fo.
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nych le ka rzy dla No we go Są cza i Są dec -
czy zny. Mo żna by ło po słu chać cie ka -
wych wy kła dów o pro fi lak ty ce cho rób
ukła du krą że nia i ro li so li w or ga ni zmie,
któ rej nad uży wa nie mo że być jed nym
z czyn ni ków wy wo łu ją cych nad ci śnie -
nie. Jed nym z pierw szych pre le gen tów
był po cho dzą cy z Łąc ka prof. dr hab. Ju -
lian Dy biec, hi sto ryk kul tu ry, pro pa ga -
tor kul tu ry re gio nal nej, któ ry po ru szył
sze ro ko i wie lo wąt ko wo za gad nie nie
„Jak dba no o zdro wie Są de czan
do I woj ny świa to wej”. Pro fe sor Dy biec,
roz wi ja jąc ten te mat, wy mie nił wie le
czyn ni ków, któ re mia ły wpływ na stan
zdro wia lu dzi, miesz ka ją cych w na szym
re gio nie. Wśród nich zna la zły się m. in.:
spo sób odży wia nia, śro do wi sko geo gra -
ficz ne, epi de mie, klę ski ży wio ło we i po -
stęp wie dzy me dycz nej.

– We źmy cho cia żby pod uwa gę spo -
sób odży wia nia – mó wił prof. Dy biec.
– Są dec czy zna od śre dnio wie cza by ła
kra iną rol ni czą, a lud ność tu taj ży ją ca
by ła ska za na na pro wa dze nie skrom ne -
go try bu ży cia. Miesz kań cy w prze wa -
ża ją cej więk szo ści kiep sko się
odży wia li, a to wpły wa ło, nie ste ty,
na stan ich zdro wia. Naj go rzej by ło

na tzw. przed nów ku, któ ry ko ja rzył się
za zwy czaj z gło dem.

Miesz kań cy uzu peł nia li, więc swo ją
die tę ró żny mi, zna ny mi z po ko le nia
na po ko le nie spo so ba mi, któ re nie jed no -
krot nie po zwa la ły im prze trwać ten
trud ny okres. Gór ne war stwy spo łecz ne

odży wia ły się jed nak już bar dziej die te -
tycz nie. Na stan zdro wia daw nych po -
ko leń mia ły też wpływ ró żno rod ne
klę ski ży wio ło we (po ża ry, po wo dzie),
epi de mie cho rób za kaź nych, któ re dzie -
siąt ko wa ły lu dzi. Du że zna cze nie mia ły
też sto sun ko wo złe wa run ki miesz kal ne
i sa ni tar ne. Pro fe sor Dy biec mó wił też,
jak or ga ni zo wa ła się słu żba me dycz na,
jak po wsta wa ły pierw sze szpi ta le w No -

wym Są czu, w tym szpi tal im. J. Śnia -
dec kie go, o dzia łal no ści pierw szych le -
ka rzy i aku sze rek.

Wy kład o pro fi lak ty ce cho rób ukła -
du krą że nia wy gło sił dr n. med. Sta ni -
sław Ma li now ski, or dy na tor Od dzia łu
In ter ni stycz no -Kar dio lo gicz ne go są dec -
kie go szpi ta la. Le karz An drzej Fu giel,
za stęp ca dy rek to ra ds. lecz nic twa są dec -
kie go szpi ta la, za bie ra jąc głos, po sta wił
na po cząt ku py ta nie: czy sól wy wo łu je
nad ci śnie nie?

– Nad ci śnie nie tęt ni cze za li cza się
do naj bar dziej po wszech nych cho rób cy -
wi li za cyj nych – mó wił dok tor Fu giel.
– Cho ciaż przy czy ny te go scho rze nia
po zo sta ją w za sa dzie nie wy ja śnio ne,
współ cze sna me dy cy na i die te ty ka zwy -
cza jo wo wią że wy stę po wa nie nad ci śnie -
nia w roz wi nię tych pań stwach z wy so kim
spo ży ciem so li. Z te go wzglę du nie któ rzy
pro po nu ją na wet, by sol nicz ki znik nę ły
z na szych sto łów na do bre.

Pre le gent za chę cał do stop nio we go
zmniej sza nia ilo ści spo ży wa nej so li,
przy zwy cza ja nia się do mniej sło ne go
sma ku, a na wet do usu nię cia jej ze sto -
łów. Sól mo żna za stą pić w za sa dzie bez
pro ble mu np. przy pra wa mi zio ło wy mi.

Jed nym z ko lej nych pre le gen tów był
prof. dr hab. n. med. Ja nusz Pach, wy -
kła dow ca w In sty tu cie Zdro wia Pań -
stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej
w No wym Są czu, któ ry po ru szył bar dzo
wa żki te mat: „Tle nek wę gla, ci chy mor -
der ca”. 

Ja nusz Ja sie la i Elżbie ta Ma li szew ska
z In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej są dec kiej
PWSZ za chę ca li do ak tyw ne go try bu
ży cia, do co dzien nych spa ce rów. Ich
zda niem spo so bem na zdro wie jest Nor -
dic Wal king (cho dze nie z kij ka mi). Mó -
wi li nie tyl ko o tej for mie re lak su, ale
ta kże o za sa dach je go sto so wa nia de -
mon stru jąc je w krót kim po ka zie.

Wy bit nych le ka rzy, za słu żo nych dla
No we go Są cza i Są dec czy zny, przy wo -
łał w swo im wy kła dzie „Du ma Są dec -
czy zny – o Są de cza nach, któ rzy
zmie ni li pol ską me dy cy nę” dr Piotr
Wierz bic ki, re pre zen tu ją cy Mu zeum
Okrę go we w No wym Są czu i Mu zeum
AK w Kra ko wie. Pa da ły ta kie na zwi ska
jak m. in. Mi cha ła Sę dzi wo ja, uro dzo -
ne go w Łu ko wi cy, al che mi ka i le ka rza,
Jó ze fa Die tla, Sta ni sła wa Stu chłe go, Ja -

– Są dec czy zna od śre -
dnio wie cza by ła kra iną
rol ni czą, a lud ność tu taj
ży ją ca by ła ska za na
na pro wa dze nie skrom -
ne go try bu ży cia. 

PROF. DR HAB. JU LIAN DY BIEC
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na Sło wi kow skie go, Je rze go Ma sio ra,
Ta de usza Po pie li i in nych.

O hi sto rii i przy szło ści są dec kie go
szpi ta la mó wił dy rek tor pla ców ki Ar tur
Pusz ko. Pre le gen ta mi by li też: lek. med.
Wi told Gó rec ki, kie row nik Szpi tal ne go
Od dzia łu Ra tun ko we go w No wym Są -
czu, prof. dr hab. med. Da riusz Du dek,
kie row nik Sa mo dziel nej Pra cow ni Za -
kła du He mo dy na mi ki i An gio lo gii Szpi -
ta la Uni wer sy tec kie go w Kra ko wie
i lek. med. Le sław Szot, pre zes Ma ło -
pol skie go Związ ku Pra co daw ców
Ochro ny Zdro wia – Po ro zu mie nie Zie -
lo no gór skie.

Wy kła dom i re fe ra tom to wa rzy szył
po kaz urzą dzeń do re ha bi li ta cji, m.in.
z Cen trum Re ha bi li ta cji Tu kan z Ła bo -
wej. By ła też mo żli wość zmie rze nia so -
bie ci śnie nia i cu kru we krwi, mo żna
by ło na uczyć się rów nież sa mo dziel ne -
go ba da nia pier si (o to za dbał In sty tut
Zdro wia PWSZ). Swo je sto isko miał
rów nież Za kład Ubez pie czeń Spo łecz -
nych w No wym Są czu i „Są de cza nin”
z do dat kiem „Zdro wo Je sie nią”, któ ry
uka zał się spe cjal nie z oka zji otwar cia
Cen trum On ko lo gii i wspo mnia ne go se -
mi na rium. Pre zen to wa li się ta kże pro du -
cen ci zdro wej żyw no ści. Mo żna by ło

skosz to wać so ków Mau re ra, wo dy mi -
ne ral nej i lecz ni czej z Uzdro wi ska Kry -
ni ca -Że gie stów, mio dów z „Są dec kie go
Bart ni ka”, wa rzyw i owo ców Spół dziel -
ni Ogrod ni czej Zie mi Są dec kiej. Był ta -
kże „słod ki ką cik Grze sia”.

Se mi na rium zor ga ni zo wa li Fun da cja
Są dec ka i por tal www.sa de cza nin.in fo.
Part ne ra mi kon fe ren cji by li: Szpi tal Spe -
cja li stycz ny im. J. Śnia dec kie go, In sty tut
Wy cho wa nia Fi zycz ne go Pań stwo wej

Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No wym
Są czu, Spół dziel nia Ogrod ni cza Zie mi
Są dec kiej, Uzdro wi sko Kry ni ca -Że gie -
stów, „Są dec ki Bart nik”, Tłocz nia Mau -
rer z Łąc ka, Cen trum Re ha bi li ta cji Tu kan
z Ła bo wej i fir ma cu kier ni czo -ga stro no -
micz na „Grześ” z Na wo jo wej.

IGA MI CHA LEC

Pre le gent za chę cał
do stop nio we go zmniej -
sza nia ilo ści spo ży wa nej
so li, przy zwy cza ja nia się
do mniej sło ne go sma ku,
a na wet do usu nię cia jej
ze sto łów. Sól mo żna za -
stą pić w za sa dzie bez
pro ble mu np. przy pra wa -
mi zio ło wy mi.
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P
a ni Zo fia nie kry ła ra do ści. – To
du że wy ró żnie nie, a jed no cze -
śnie mo ty wa cja do dal szej pra -
cy – mó wi ła wzru szo na (czy taj

obok wy wiad z lau re at ką).
Uro czy stość otwo rzył bur mistrz Sta -

re go Są cza Ja cek Le lek. Wśród go ści nie

za bra kło se na to ra Sta ni sła wa Ko gu ta,
sta ro sty no wo są dec kie go Ja na Go lon ki
oraz wój tów, bur mi strzów i rad nych
gmin nych po wia tu no wo są dec kie go.
Ho no ry go spo da rza peł nił pre zes sto wa -
rzy sze nia Soł ty sów Zie mi Są dec kiej
Piotr Gnia dec ki. Uro czy stość pro wa dzi -

li: Aga ta Król Mi rek, rad na po wia tu no -
wo są dec kie go z Kry ni cy i Zyg munt
Ber dy chow ski, ho no ro wy pre zes Sto -
wa rzy sze nia, rad ny wo je wódz twa ma ło -
pol skie go.

Ka pi tu ła, któ ra do ko ny wa ła wy bo ru
spo śród 9. soł ty sów no mi no wa nych
do ty tu łu, nie mia ła ła twe go za da nia.

– Cie szę się, że w niej nie za sia da łem,
bo ka żdy z no mi no wa nych za słu gu je
na naj wy ższe wy ró żnie nie. To w koń cu
wy – soł ty si – bie rze cie na sie bie naj -
więk szy trud – po wie dział sta ro sta Go -
lon ka.

Dru gie miej sce ka pi tu ła przy zna ła
Mie czy sła wo wi Ca ba ko wi, soł ty so wi
Cza czo wa, gm. Ła bo wa, któ ry or ga ni -
zu je ży cie swo jej wsi od 22 lat. Trze cie
miej sce ex aequo za ję li Li dia Pa cho ta
– soł tys Buj ne go, gm. Gró dek n. Du naj -
cem i Jan Świe rad z Trzy cie rza, gm.
Ko rzen na – naj dłu żej urzę du ją cy soł tys
spo śród no mi no wa nych. Spra wa mi
swo jej wsi zaj muj się od 34 lat.

***
Or ga ni za to rem ple bi scy tu jest Sto wa -

rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są dec kiej.
Kan dy da ci zgła sza ni są przez wój tów
i dzia ła czy or ga ni za cji po za rzą do wych.
Z ka żdej gmi ny mo żna zgło sić trzech
kan dy da tów, któ rzy wy ka za li się ofiar -
ną i sku tecz ną pra cą na rzecz lo kal nej
spo łecz no ści. Na stęp nie ka pi tu ła oce nia
wnio ski, przy zna jąc punk ty za: spraw -
ność funk cjo no wa nia or ga ni za cji po za -
rzą do wych na te re nie so łec twa,
za an ga żo wa nie soł ty sa w przed się wzię -
cia kul tu ral ne, je go udział w or ga ni za cji
szko leń dla miesz kań ców wsi, po moc
w roz wią zy wa niu pro ble mów lo kal -
nych, osią gnię cia w in we sty cjach, czy
mo der ni za cji dróg. Kan dy dat, któ ry
zdo bę dzie naj więk szą licz bę gło sów,
otrzy mu je ty tuł „Soł ty sa Ro ku” oraz na -
gro dy rze czo we. Sym bo licz ne wy ró -
żnie nia otrzy mu ją też soł ty si, któ rzy
za ję li ko lej no dru gie i trze cie miej sce.

Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są -
dec kiej po wsta ło w stycz niu 2005 r.
przy Fun da cji Są dec kiej, sku pia po -
nad 200 by łych i obec nych soł ty sów,
któ rzy za bie ga ją o na le żne miej sce soł -
ty sa w hie rar chii ustro ju sa mo rzą do we -
go. Ce lem Sto wa rzy sze nia jest
re pre zen ta cja naj ni ższe go szcze bla sa -
mo rzą du lo kal ne go, ja kim jest so łec two,

Wielka 
gala sołtysów
w Starym Sączu
Pod czas wiel kiej ga li soł ty sów, zor ga ni zo wa nej w so bo tę 13 paź -
dzier ni ka przez Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są dec kiej w ki -
nie „So kół” w Sta rym Są czu, ogło szo no wy ni ki kon kur su
na naj lep sze go soł ty sa 2011 ro ku. Na gro dzo no czte ry oso by
– dwie ko bie ty i dwóch mę żczyzn. Zasz czyt ny ty tuł „Soł ty sa Ro -
ku” po wę dro wał do Zo fii Bo łoz -Fran czak, któ ra soł ty su je
Szczaw ni ko wi w gmi nie Mu szy na od 30 lat.
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wo bec ad mi ni stra cji pań stwo wej i sa -
mo rzą do wej. Sto wa rzy sze nie or ga ni zu -
je szko le nia dla soł ty sów m.in.
w za kre sie po zy ski wa nia środ ków unij -
nych. Co ro ku, w ma ju, człon ko wie or -
ga ni za cji piel grzy mu ją do Li che nia.
Od 2010 ro ku pre ze sem Sto wa rzy sze nie
Soł ty sów Zie mi Są dec kiej jest Piotr
Gnia dec ki, by ły soł tys Po sa do wej Mo -
gil skiej, któ ry ob jął tę funk cję po zmar -
łym te go ro ku Jó ze fie Szu dym
z Bart ko wej. Pierw szym, rów nież już
nie ży ją cym sze fem Sto wa rzy sze nia był
An to ni Łu ka sik z Gród ka, gm. Gry bów.
Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są dec -
kiej ko rzy sta ze wspar cia or ga ni za cyj -
ne go i fi nan so we go Fun da cji Są dec kiej.

(MC, KB)

Sołtys przede
wszystkim służy
ludziom 
Mo żna po wie dzieć, że „soł ty so wa -
nie” to tra dy cja jej ro dzi ny. Zo fia
Bo łoz -Fran czak kie ro wa nie wsią
Szczaw nik (gm. Mu szy na) prze ję ła
od swo je go bra ta 30 lat te mu. Uko -
ro no wa niem jej cię żkiej pra cy jest
ty tuł Soł ty sa Ro ku 2011. 

Jak się czu je Soł tys Ro ku 2011?
– Wspa nia le. Nie spo dzie wa łam się

ta kie go za szczy tu. Uro czy stość jest
pięk nie zor ga ni zo wa na, a ja bar dzo się
cie szę, że da ne mi by ło do żyć ta kiej
chwi li. 
Ten ty tuł to ta ka na gro da za 30 lat
pra cy?

– To jest wy ró żnie nie za pra cę, ale
i za współ pra cę, po nie waż tak jak już
wcze śniej po wie dzia łam, bez do brych
lu dzi wo kół nic bym nie osią gnę ła. Tych
lu dzi trze ba ro zu mieć, nie ob ra żać się,
nie gnie wać, a nie jed no krot nie nie sły -
szeć pew nych rze czy. I to co naj wa żniej -
sze – dzia łać tak, aby miesz kań cy mie li
za ufa nie.
Z pew no ścią pra ca soł ty sa zu peł nie
ina czej wy glą da ła 30 lat te mu, a ina -
czej dzi siaj. Jak to wy glą da z Pa ni
per spek ty wy?

– 30 lat te mu lu dzie by li bar dziej
przy chyl ni niż te raz. Nie wiem jak
w mie ście, ale u nas na wsi po tra fi li się
sa mi ze brać w czy nie spo łecz nym. Ktoś
ni mi po kie ro wał, ktoś in ny coś pod po -
wie dział. Te raz o ta kich dzia ła niach nie
ma mo wy. Mło dzież też by ła in na – bar -
dziej chęt na do ró żno ra kich ak cji, cho -
ciaż oso bi ście na mło dych nie mo gę dziś
na rze kać. Cza sa mi im się coś nie po do -
ba, ale te go nie po ka zu ją.
A jak ro dzi na po strze ga to Pa ni soł -
ty so wa nie?

– Cie szą się ra zem ze mną i wspie ra -
ją mnie. Pod czas ostat nich wy bo rów by -
łam na sta wio na, że prze gram, że to już
ko niec mo jej pra cy. A jed nak, mi mo że
mia łam moc ne go kontr kan dy da ta, lu -
dzie zno wu mi za ufa li. Oni wie dzą i wi -
dzą, że ich nie za wo dzę, nie oszu ku ję,

że dzia łam na rzecz wsi na rzecz gmi ny.
W tym wszyst kim ro dzi na bar dzo mnie
wspie ra. Dzi siaj wi dzia łam na wet, że
mo ja bra to wa się po pła ka ła... 
Pa ni naj więk szy suk ces w cią gu
tych 30 lat?

– Ma my w Szczaw ni ku dwa pięk ne
bo iska, w tym or lik, z ca łym za ple czem,
a ta kże pięk ny plac re kre acyj ny. To jest
to, co się w ostat nich la tach uda ło. Ale
te in we sty cje nie by ły by mo żli we, gdy -
by nie za an ga żo wa nie obec ne go bur mi -
strza – Ja na Gol by. To czło wiek, któ ry
umie szu kać i ścią gać pie nią dze. Wtó -
ru ją mu w tym rad ni, któ rzy wi dzą nie
tyl ko po trze by mia sta, ale i wsi. I to jest
w po rząd ku. 
– Ja kie są naj bli ższe pla ny in we sty -
cyj ne dla Szczaw ni ka?

– Trze ba do koń czyć plac za baw dla
dzie ci. Po za tym od lat mę czy mnie re -
mont dro go we go po łą cze nia Szczaw ni -
ka z Że gie sto wem. To jest dro ga
po wia to wa i o środ ki na te in we sty cję
mu si my za bie gać u sta ro sty. Chciał bym
do żyć chwi li, kie dy ta dro ga po wsta nie
i bę dzie do stęp na dla spa ce ro wi czów.
Chcia ła bym też, aby mo gły nią w zi mie
jeź dzić ku li gi i do ro żki.
Cze go w ta kim ra zie Pa ni ży czyć?

– Zdro wia. W pra cy soł ty sa wie le już
osią gnę łam, mam prę żnie dzia ła ją cą ra -
dę so łec ką. Je śli bę dzie my zdro wi, to ca -
ła resz ta sa ma przyj dzie. 
W ta kim ra zie ży czy my zdro wia, zre -
ali zo wa nia pla nów w ży ciu za wo do -
wym i szczę ścia w ży ciu oso bi stym. 

Roz ma wia ła KIN GA BED NAR CZYK
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L
e szek Za krzew ski, pre zes PTH
uwa ża, że oka zji do pa trio tycz -
ne go śpie wa nia w tym ro ku nie
bra ku je.

– W 2012 ro ku ob cho dzi my: 149.
rocz ni cę wy bu chu po wsta nia stycz nio -
we go (22.I.1863), 92. rocz ni cę bi twy
war szaw skiej (15. VIII. 1920), 90. rocz -

ni cę po wro tu Gór ne go Ślą ska do Ma cie -
rzy (20.VI.1922) i 70. rocz ni cę po wsta -
nia AK (14.II.1942) – wy li cza Le szek
Za krzew ski.

Tra dy cyj nie, śpiew ni ki „za bez pie czy”
dru kar nia Fle xer gis Mar ka Urba na,
gdzie dru ko wa ny jest nasz mie sięcz nik,
a pod kład mu zycz ny za pew ni zna ko mi -
ty mul tiin stru men ta li sta i wo ka li sta To -
masz Wo lak, jed nak nie od rze czy bę dzie
po ćwi czyć wcze śniej w do mu.

(HSZ)

Zaproszenie na Sądeckie
Patriotyczne Śpiewanie
Są dec ki od dział Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go i oj co -
wie je zu ici za pra sza ją na XII Są dec kie Pa trio tycz ne Śpie wa nie
w Świę to Nie pod le gło ści 11 li sto pa da 2012 r. o godz. 16.30 w ko -
ście le ko le jo wym w No wym Są czu. Mie sięcz nik „Są de cza nin”
ob jął pa tro nat me dial ny nad im pre zą.

Oto zbiór 20. pie śni pa trio tycz nych i re li gij nych, któ re zo sta ną
wy ko na ne 11 li sto pa da w ko ście le NSPJ:

1. Du ma ukra in na
2. Od wa żny Po lak na Mar so wym Po lu [Pieśń kon fe de rac ka]
3. Marsz kon fe de ra tów bar skich [Pieśń żoł nier ska o Naj święt szej
Ma ryi Pan nie]
4. War sza wian ka 1831 ro ku
5. Z tej bied nej zie mi
6. Pieśń po wstań ców 1863 ro ku
7. War czą ka ra bi ny
8. Pie cho ta [Ma sze ru ją strzel cy]

9. Je dzie na Kasz tan ce [Pieśń o Wo dzu mi łym]
10. Pierw sza Ka dro wa [Ka drów ka; Ra du je się ser ce]
11. Marsz lwow skich dzie ci [W dzień desz czo wy…]
12. Już za cho dzi czer wo ne sło necz ko
13. Bia łe ró że
14. Wo jen ko, wo jen ko
15. Mo dli twa obo zo wa
16. Szwo le że ro wie [Więc pij my wi no, szwo le że ro wie]
17. Dziś do Cie bie przyjść nie mo gę [Ko ły san ka le śna]
18. Kar pac ka Bry ga da
19. Oj czy zno ma
20. Po bło go sław Je zu dro gi

Są dec kie Pa trio tycz ne Śpie wa nie w 2010 i 2011 ro ku
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– Wy raź nie wi dać, iż utrwa li ły
się ne ga tyw ne ten den cje, wi -
docz ne już w ze szłej ka den cji.

Po pierw sze i naj wa żniej sze
– brak pla nu per spek ty wicz -
ne go. Już w pierw szej

ka den cji zmie nio no Stra te gię No we go
Są cza, usu wa jąc z niej kon kret ne ce le
i pro wa dzą ce do nich dzia ła nia, za mie -
nia jąc je na ogól ni ki i po bo żne ży cze nia,
by śmy by li zdro wi i szczę śli wi, nie
wska zu jąc spo so bu ich re ali za cji. 

Zmie nio no też do ku ment, któ ry kie -
dyś na zy wa no Wie lo let nim Pla nem In -
we sty cyj nym, a dziś Wie lo let nią
Pro gno zą Fi nan so wą, usu wa jąc z niej
prak tycz nie wszyst kie in we sty cje. Jed -
nym sło wem – pro gno za jest, bo mu si
być, ale wi dać, iż pan pre zy dent Ry -
szard No wak nie ma żad ne go po my słu
na pro gram tej ka den cji. Bę dzie tak jak
w ubie głej – „co nam Bóg da, lub pre -
zy den tom wpad nie do gło wy”. 

Owo cu je to bra kiem przy go to wa nia in -
we sty cji i cha otycz ny mi dzia ła nia mi, nie -
pro wa dzą cy mi do szczę śli we go fi na łu.

Po dru gie, rów nie wa żne – roz dmu cha -
no do nie przy tom no ści wy dat ki po za in we -
sty cyj ne, wzro sły one w la tach 2006-2011
o 47%, czy li o 20 % bar dziej, niż wska zy -
wa ła by to in fla cja. Da je to kwo tę 47 mln
zł, z cze go 35 mln zł to wzrost płac z po -
chod ny mi od nich. Stąd brak pie nię dzy
na in we sty cje.

Wy star czy prze czy tać ostat nio pu bli -
ko wa ne w pra sie da ne sta ty stycz ne do ty -
czą ce naj wy żej opła ca nych pra cow ni ków
w No wym Są czu. 

Po trze cie – nie po dej mu je się żad nych
dzia łań zwią za nych z po pra wą głów ne -
go ukła du ko mu ni ka cyj ne go mia sta.
W pierw szej ka den cji wy ko na no re mon -
ty czę ści ulic, ale nie prze pro wa dzo no
przy oka zji ich mo der ni za cji. Przy kład

– nie wy bu do wa no rond na skrzy żo wa -
niach Al. Wol no ści – Grodz ka i Kró lo -
wej Ja dwi gi – Na wo jow ska. Dla cze go?
Dla te go, że do te go trze ba by ło przy go -
to wać do ku men ta cję (patrz punkt pierw -
szy), a tej nie by ło, stąd re mon ty
za cho wu ją ce stan po przed ni, bo te wy ko -
nu je się tyl ko na zgło sze nie, a nie z po -
zwo le niem na bu do wę. 

W tej ka den cji tem po re mon tów osła -
bło, bo wiem brak środ ków fi nan so wych
(patrz punkt dru gi), a stan na wet ulic
pod sta wo we go ukła du ko mu ni ka cyj ne -
go wo ła o po mstę do nie ba (np. Grodz -
ka od Al. Wol no ści do Dłu go sza,
Dłu go sza od Mic kie wi cza do Grodz kiej,
Śnia dec kich i wie le, wie le in nych).

Prak tycz nie za nie cha no dzia łań zwią -
za nych z re ali za cją ob wod ni cy pół noc -
nej. Po trzech la tach od uchy le nia de cy zji
śro do wi sko wej wy stą pio no z py ta niem,
czy po trzeb ny jest ra port od dzia ły wa nia
na śro do wi sko, co już sa mo w so bie jest
śmiesz ne. 27 sierp nia b. r. Re gio nal ny
Dy rek tor Ochro ny Śro do wi ska ob wie -
ścił, że wstrzy mu je po stę po wa nie w spra -

wie wy da nia de cy zji śro do wi sko wej dla
ob wod ni cy pół noc nej No we go Są cza
wo bec bra ku ra por tu od dzia ły wa nia
na śro do wi sko. Po tem wi dzia łam pa -
na Grze go rza Mir ka, dy rek to ra miej skie -
go Za rzą du Dróg, jak mó wił, iż ra port
zo stał już do star czo ny i oko ło 14 paź -
dzier ni ka na le ży spo dzie wać się de cy zji.
Ter min mi nął, a ja nie za uwa ży łam ogło -
sze nia o wzno wie niu po stę po wa nia w tej
spra wie przez Re gio nal ne go Dy rek to ra
Ochro ny Śro do wi ska.

W mię dzy cza sie po ja wia ły się jed ne
za dru gim „ra do sne po my sły”, a to dru -
gi most obok ist nie ją ce go mo stu he leń -
skie go, a to most w przed łu że niu
Pi ra mo wi cza, a to dru ga Wę gier ska. Ha -
sła są, ale przy go to wań brak. 

Zofia Pieczkowska:

Jak oceniam
połowę obecnej
kadencji władz
Nowego Sącza?

Roz dmu cha no do nie -
przy tom no ści wy dat ki
po za in we sty cyj ne, wzro -
sły one w la tach 2006-
2011 o 47%, czy li o 20 %
bar dziej, niż wska zy wa -
ła by to in fla cja. 

Zofia Pieczkowska FOT. JL
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Li cząc się z tym, iż in we sty cje ko mu -
ni ka cyj ne są dro gie, na le ży sta rać się
o wpi sa nie ich do pro gra mów unij nych.
Ja w 2006 ro ku wy wal czy łam z śp. mi -
ni ster roz wo ju re gio nal ne go Gra ży ną
Gę sic ką dzia ła nie 8.2. w Pro gra mie In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko, któ re to dzia -
ła nie obej mo wa ło mia sta na pra wach
po wia tu nie le żą ce na sie ci głów nych
szla ków ko mu ni ka cyj nych, z my ślą
o ob wod ni cy pół noc nej. Obec ne wła dze
nie zdo ła ły jed nak za koń czyć w sto sow -
nym ter mi nie roz po czę te go jesz cze
przez pre zy den ta Jó ze fa A. Wik to ra wy -
ku pu grun tów. Z te go dzia ła nia wy ko -
na no mo der ni za cję ul. Kró lo wej
Ja dwi gi, uzy sku jąc do fi nan so wa nie 17
mln zł, a na ob wod ni cę pół noc ną by ło -
by to 80 mln zł.

Te raz za prze pasz cza my szan se na na -
stęp ne roz da nie środ ków unij nych.

Wie lo krot nie pro si łam pre zy den ta
No wa ka: „Przy go tuj my do ku men ta cję
na ob wod ni cę po łu dnio wą, za ła tw my
z za rzą dem Wo je wódz twa nada nie jej
ran gi dro gi wo je wódz kiej i je śli sta ro sta
nie zdą ży z ob wod ni cą za chod nią

– wsko czy my na to miej sce”. Nic z te -
go. Sta ro sta praw do po dob nie nie zdą ży,
No wy Sącz nie ma do ku men ta cji, któ rą
mo żna by po ło żyć na stół i tak 50 mln
uciek nie z na sze go te re nu. 

Dziś wszyst kie wspo mnia ne wy żej
in we sty cje ko mu ni ka cyj ne to, wg obec -
nych władz, in we sty cje w dro gi lo kal ne
fi nan so wa ne ze środ ków wła snych. To
jest uto pia. 

Po czwar te – za nie cha no dzia łań
wspo ma ga ją cych i or ga ni zu ją cych w ob -
sza rach wa żnych dla mia sta, choć nie bę -
dą cych je go za da nia mi wła sny mi. Mam
na my śli dwo rzec PKS i dwo rzec PKP.
Ko nia z rzę dem te mu, któ ry mi po ka że

dru gie w Pol sce 80-ty sięcz ne mia sto
z ta ki mi „pe reł ka mi”.

I w jed nej, i dru giej spra wie by ło wie le
dozro bie nia. Wszak wwy ni ku dzia łań Sto -
wa rzy sze nia „Są dec ki Dia log”, wspar te go
przez se na to ra Sta ni sła wa Ko gu ta, pre zy -
dent No wak pod pi sał po ro zu mie nie wspra -
wie re ali za cji Re gio nal ne go Dwor ca
Au to bu so we go przy Ko le jo wej, ze wspól -
nym bu dyn kiem dwor co wym dla PKP
i ko mu ni ka cji au to bu so wej. I co? I nic.

Są dec kie Wo do cią gi re ali zu ją wcze -
śniej przy go to wa ną in we sty cję na ob -
sza rze kil ku gmin.

Czy w sy tu acji, w ja kiej zna lazł się są -
dec ki PKS nie mo żne by ło po my śleć
o wy ku pie przez MPK (oczy wi ście
przy do fi nan so wa niu przez Mia sto) li kwi -
do wa ne go przed się bior stwa? Wy ku pił je
PKS Oświę cim, a dwo rzec sta no wi wła -
sność RDA Kra ków. 

A prze cież roz wój spół ki MPK, sen -
sow nie pro wa dzo nej mógł by za owo co -
wać po lep sze niem jej kon dy cji.

Na stęp ną spra wą jest za go spo da ro -
wa nie sche dy po Stra ży Po żar nej
przy ul. Gry bow skiej. Wie lo krot nie
zwra ca łam się do pre zy den ta i do rad -
nych – opra cuj my do ku men ta cję, naj le -
piej w opar ciu o kon kurs, i przy go tuj my
się do się gnię cia po środ ki unij ne
z przy szłe go roz da nia w ra mach re wi -
ta li za cji. 

Za miast te go sły szę – prze pra szam, że
tak moc no, ale mu szę to po wie dzieć
– bzdur ne po my sły pa na prze wod ni czą ce -
go Ra dy Mia sta Je rze go Wi tu szyń skie go,
że par king z wjaz dem od bul wa ru Nar wi -
ku, aż żal, że geo de ta, któ ry po wi nien
mieć wy czu cie ró żni cy wy so ko ści, mo że
zgła szać ta kie po my sły. Był by to naj głę -
biej po ło żo ny par king, a na do da tek drą -
żo ny w za byt ko wej skar pie. Jed nym
sło wem po mysł księ ży co wy.

Na to miast od pre zy den ta sły szę – te -
ren opusz czo ny przez straż po żar ną za -
go spo da ru je my, ja ko za da nie
w part ner stwie pu blicz no -pry wat nym,
czy li bez mo żli wo ści do fi nan so wa nia,
al bo sprze da my. To za wsze naj ła twiej,
ale pro szę mi po wie dzieć – któ re sza nu -
ją ce się mia sto eu ro pej skie nie ma tar gu
wa rzyw no -owo co wo -na bia ło we go!

Po pią te – obec ne wła dze No we go
Są cza nie wi dzą po trze by współ pra cy
z gmi na mi, z mar szał kiem wo je wódz -
twa, z wo je wo dą, z od po wied ni mi mi -
ni ster stwa mi, z Ge ne ral ną Dy rek cją
Dróg Kra jo wych i Au to strad, z PKP,
z RZGW. Są to wszyst ko in sty tu cje, któ -
rym kie dyś sta le „wi sie li śmy na kar ku”.

Gmi ny ścią gnę li śmy do wspól ne go
pro gra mu go spo dar ki wod no -ście ko wej,
z wo je wo dą pro wa dzi li śmy roz mo wy
w spra wie sie dzi by Stra ży Po żar nej
i Po li cji, z GDD KiA z ogrom nym tru -

Czy w sy tu acji, w ja kiej
zna lazł się są dec ki PKS
nie mo żne by ło po my śleć
o wy ku pie przez MPK
(oczy wi ście przy do fi -
nan so wa niu przez Mia -
sto) li kwi do wa ne go
przed się bior stwa?
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dem do szli śmy do pro jek tu wspól ne go
ob wod ni cy pół noc nej.

Z mar szał kiem na le ży roz ma wiać
na te mat nada nia ob wod ni cy po łu dnio -
wej (łącz ni ka po mię dzy Wę gier ską
a Pił sud skie go) ka te go rii dro gi wo je -
wódz kiej, co po zwo li na jej do fi nan so -
wa nie z Pro gra mu Re gio nal ne go.

Bez tej współ pra cy ża den zna szych pro -
jek tów (któ rych zresz tą nie ma) nie znaj -
dzie się na li ście pro jek tów klu czo wych
w no wym roz da niu środ ków unij nych. 

Tak obec ne wła dze mar no tra wią
szan se na sze go mia sta, za mie nia jąc je
na graj do łek.

Na szczę ście „We ne cja” oka za ła się
nie wy pa łem. Ow szem – re wi ta li za cja
Par ku Strze lec kie go z musz lą kon cer to -
wą i wi dow nią – zgo da. Ale też nie ze
środ ków wła snych. Te go ty pu in we sty -
cje Kry ni ca, Mu szy na, Piw nicz na, Sta -
ry Sącz i Gor li ce fi nan su ją ze środ ków
unij nych. Tyl ko my nie umie my.

Re asu mu jąc – przy kro mi, ale nie
mo gę wy sta wić po zy tyw nej oce ny
obec nym go spo da rzom mia sta. Przy kro
mi tym bar dziej, że tra cę na dzie ję, że
No wy Sącz znów się obu dzi, że bę dzie
miał wła dze z praw dzi we go zda rze nia
i pre zy den ta, i rad nych.

Je że li nic się nie zmie ni to No wy
Sącz za chwi lę nie za słu ży na wet
na mia no ośrod ka sub re gio nal ne go, któ -
rym nas ostat nio ob da rzo no i co nas bo -
li, bo ma my więk sze am bi cje. 

ZO FIA PIECZ KOW SKA 
Au tor ka jest z wy kształ ce nia in ży nie rem dro -

go wnic twa; peł ni ła funk cję wi ce pre zy den ta
No we go Są cza za pre zy den tu ry Jó ze fa A.

Wik to ra (2002-2006), rad na miej ska trzech
ka den cji, dzia łacz opo zy cji de mo kra tycz nej

w la tach 80. ub. stu le cia.

O
pra co wa nie skła da się z czę -
ści opi so wej i ta be la rycz nej
oraz uwag ogól nych, w któ -
rych za war to de fi ni cje pod -

sta wo wych po jęć. W czę ści opi so wej
za pre zen to wa na jest sy tu acja spo łecz no -
-go spo dar cza No we go Są cza ze szcze -
gól nym uwzględ nie niem za gad nień
de mo gra ficz nych, ryn ku pra cy, pod mio -
tów go spo dar ki na ro do wej, edu ka cji
i kul tu ry, za so bów miesz ka nio wych, in -
fra struk tu ry ko mu nal nej, do cho dów
i wy dat ków bu dże tu mia sta. Za miesz -
czo ne wy kre sy po zwa la ją na lep sze zo -
bra zo wa nie ist nie ją cych ten den cji
i struk tu ry po szcze gól nych zja wisk.

W czę ści ta be la rycz nej przed sta wio no
No wy Sącz na tle wo je wódz twa ma ło -
pol skie go oraz da ne za rok 2011 w re tro -
spek cji lat 2005 i 2010. Zna la zły się tu
ta kże in for ma cje o dzia łal no ści Urzę du
Mia sta. Po nad to, uka za na jest sta ty stycz -
na syl wet ka No we go Są cza na tle in nych,
o po dob nej licz bie miesz kań ców, miast
Pol ski na pra wach po wia tu.

In for ma tor do stęp ny jest na stro nie
Urzę du Mia sta No we go Są cza (no wy -
sacz. pl). Po ni żej wy bra ny frag ment pu -
bli ka cji.

SY TU ACJA 
DE MO GRA FICZ NA

Lud ność No we go Są cza od no to wa ła
w ostat nich la tach ten den cję spad ko wą.

We dług da nych bi lan so wych GUS
lud ność No we go Są cza wy no si 84,3

tys. Naj więk szą po pu la cję mia sto od -
no to wa ło w ro ku 2005 – 84,7 tys.

Na prze strze ni kil ku ostat nich lat
(od 2006 r.) gę stość za lud nie nia w No -
wym Są czu po zo sta ła pra wie nie zmie nio -
na. We dług da nych bi lan so wych, mo żna
stwier dzić, że w 2011 r. wy nio sła
ona 1464 osób/km2, pod czas gdy w Tar -
no wie 1569 osób/km2, a w Kra ko wie
naj wię cej, bo 2323 osób/km2 (w wo je -
wódz twie ma ło pol skim – śred nio 220
osób/km2).

Współ czyn nik fe mi ni za cji rów nież
po zo stał bez zmian. We dług wstęp -
nych da nych, w oma wia nym okre sie
wy no sił on 109 ko biet na 100 mę -
żczyzn. Wy so ki współ czyn nik fe mi ni -
za cji jest cha rak te ry stycz ny dla miast
(np. w Kra ko wie na 100 mę żczyzn
przy pa da 114 ko biet, a w Tar no wie
– 111). Dla po rów na nia w wo je wódz -
twie ma ło pol skim na 100 mę żczyzn
przy pa da 106 ko biet.

Na stan i struk tu rę lud no ści de cy du -
ją cy wpływ ma ją zja wi ska de mo gra -
ficz ne, okre śla ne, ja ko ruch na tu ral ny.
Za li cza się do nich m.in. ma łżeń stwa
i roz wo dy, a ta kże przede wszyst kim
– uro dze nia i zgo ny.

W 2011 r. w No wym Są czu za war -
to 432 ma łżeń stwa i w po rów na niu
z po przed nim ro kiem licz ba ta spa dła
o 21,7%. We dług wstęp nych da nych,
wskaź nik na tę że nia ma łżeństw wy -
niósł 5,1‰ (wo bec 6,5‰ w 2010 r.).
W dwóch po zo sta łych mia stach na pra -

No wy Sącz w sta ty sty ce

Uby wa 
miesz kań ców
Urząd Sta ty stycz ny w Kra ko wie wy dał w wer sji elek tro nicz -
nej In for ma tor Sta ty stycz ny No we go Są cza 2012. Pu bli ka cję
przy go to wa no w Dzia le Opra co wań Re gio nal nych Ma ło pol -
skie go Ośrod ka Ba dań Re gio nal nych. To ko pal nia in for ma cji
o No wym Są czu i je go miesz kań cach.

W gru dnio wym nu me rze „Są de cza ni na”
po sta ra my się wy dru ko wać od po wiedź
są dec kie go Ra tu sza na za rzu ty Zo fii
Piecz kow skiej. W paź dzier ni ku roz mo wy
na te mat pół met ku ka den cji sa mo rzą du
od mó wił nam wi ce pre zy dent Je rzy Gwi -
żdż, od po wie dzial ny za in we sty cje w mie -
ście, oraz wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor,
któ ra ma pie czę nad oświa tą i kul tu rą
w No wym Są czu. REDAKCJA
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wach po wia tu ukształ to wał się na po -
dob nym po zio mie, w Kra ko wie wy no -
sił rów nież 5,1‰, a w Tar no wie 5,2‰
(w wo je wódz twie ma ło pol skim 5,6‰).

Na to miast roz wo dów w No wym Są -
czu orze czo no w oma wia nym ro ku 106,
tj. o 20 mniej, niż w ro ku po przed nim.
We dług nie osta tecz nych da nych, wskaź -
nik na tę że nia roz wo dów wy no sił 1,3‰
i był ni ższy niż w Kra ko wie (2,5‰)
i w Tar no wie (2,1‰), a ta kże ni ższy, niż
ogól nie w wo je wódz twie ma ło pol skim,
gdzie ukształ to wał się na po zio -
mie 1,5‰. Jed no cze śnie w No wym Są -
czu orze czo no w cią gu ro ku 13
se pa ra cji, tj. o 11 mniej niż rok wcze -
śniej (w Kra ko wie orze czo no w 2011
r. 69 se pa ra cji, w Tar no wie – 16, a łącz -
nie w ca łym wo je wódz twie – 262).

Na prze strze ni ostat nich lat w No -
wym Są czu mo żna za ob ser wo wać ma -
le ją cą licz bę uro dzeń, co jest jed nym
z po wo dów spad ku licz by po pu la cji.
W 2011 r. w mie ście uro dzi ło się 876
dzie ci, tj. o 11,0%, czy li o 108 dzie ci
mniej, niż przed ro kiem.

Spa dek licz by uro dzeń wpły nął
na zmniej sze nie wskaź ni ka ich na tę że -
nia. We dług tym cza so wych da nych,
licz ba uro dzeń ży wych na 1000 lud no -
ści wy nio sła 10,4 (przed ro kiem 11,6),
pod czas gdy w Kra ko wie wy no si ła 10,1,

w Tar no wie 8,6, a dla po rów na nia w ca -
łym wo je wódz twie 11,3.

Licz ba zgo nów w No wym Są czu
od kil ku lat utrzy mu je się na zbli żo nym
po zio mie. W oma wia nym ro ku zmar -
ło 633 miesz kań ców mia sta. We dług
nie osta tecz nych da nych, współ czyn nik
umie ral no ści w 2011 r. wy niósł 7,5‰
i był mi ni mal nie wy ższy (o 0,1 pkt) niż
przed ro kiem. Je go po ziom na dal znacz -

nie od bie gał w dół od wskaź ni ka dla
Kra ko wa (9,5‰), Tar no wa (8,8‰) i dla
wo je wódz twa (9,0‰).

Do głów nych przy czyn zgo nów
miesz kań ców mia sta w 2010 r. na le ża ły
wciąż cho ro by ukła du krą że nia i cho ro -
by no wo two ro we (da ne pu bli ko wa ne są
z rocz nym opóź nie niem). Cho ro by ukła -

du krą że nia sta no wi ły przy czy nę pra -
wie 40% zgo nów, udział zgo nów z po -
wo du no wo two rów wy no sił 29,4%,
a 5,9% zgo nów by ło spo wo do wa nych
cho ro ba mi ukła du tra wien ne go.

W 2011 r. w No wym Są czu po raz ko -
lej ny od no to wa no do dat ni przy rost na tu -
ral ny. Jed nak prze wa ga uro dzeń
nad zgo na mi zmniej szy ła się, wy no -
sząc 243 oso by wo bec 354 w ro ku po -
przed nim. We dług tym cza so wych da nych,
w prze li cze niu na 1000 lud no ści, przy rost
na tu ral ny wy niósł 2,9, wo bec 4,2 w ro ku
po przed nim (w Kra ko wie 0,6, w Tar no -
wie mi nus 0,3, a w ca łym wo je wódz twie
ma ło pol skim 1,8).

We dług wstęp nych da nych mo żna
stwier dzić, że współ czyn nik dy na mi ki
de mo gra ficz nej, okre śla ją cy licz bę uro -
dzeń przy pa da ją cą na je den zgon, wy -
no sił w 2011 r. w No wym Są czu 1,4, co
ozna cza 7 uro dzeń na 5 zgo nów,
a w Kra ko wie i Tar no wie współ czyn -
nik ten ukształ to wał się od po wied nio
na po zio mie: 1,1 i 1,0, czy li na ka żde 8
uro dzeń przy pa da ło od po wied nio: 7 i 8
zgo nów (w wo je wódz twie wy niósł 1,2
– na ka żde 6 uro dzeń przy pa da ło 5 zgo -
nów).

Dru gim, obok przy ro stu na tu ral ne go,
czyn ni kiem ma ją cym bez po śred ni wpływ
na licz bę lud no ści na da nym ob sza rze są

Sal do mi gra cji sta łej
w No wym Są czu po raz
ko lej ny by ło ujem ne. Wy -
nio sło ono mi nus 286
osób, czy li o ty le licz ba
wy je żdża ją cych na sta łe
prze wy ższa ła licz bę
przy by wa ją cych do mia -
sta na po byt sta ły.

FOT. JL
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mi gra cje, któ rych wiel kość i kie run ki za -
le żą w du żej mie rze od sy tu acji spo łecz -
no -go spo dar czej mia sta. Li cząc mi gra cje
na po byt sta ły na 1000 lud no ści (we dług
nie osta tecz nych da nych), ko rzyst ną sy tu -
ację miał Kra ków ze wskaź ni kiem 1,3,
pod czas gdy w No wym Są czu i Tar no wie
oma wia ny wskaź nik był ujem ny i wy -
niósł od po wied nio: mi nus 3,4 i mi nus 4,9
(w wo je wódz twie ma ło pol skim ty le sa -
mo, co w Kra ko wie – plus 1,3).

Sal do mi gra cji sta łej w No wym Są -
czu po raz ko lej ny by ło ujem ne. Wy nio -
sło ono mi nus 286 osób, czy li o ty le
licz ba wy je żdża ją cych na sta łe prze wy -
ższa ła licz bę przy by wa ją cych do mia sta
na po byt sta ły.

W 2010 r. sal do to wy no si ło mi -
nus 373 oso by, a za tem wy so kie ujem ne
sal do mi gra cji w uję ciu rocz nym spa dło.
W Kra ko wie od no to wa no do dat nie sal -
do mi gra cji, tj. 975 osób, a w Tar no wie
ujem ne, tj. mi nus 553 oso by. W wo je -
wódz twie ma ło pol skim ogól na licz ba
przy je żdża ją cych na po byt sta ły po now -
nie prze wy ższa ła ogól ną licz bę wy je -
żdża ją cych, stąd sal do mi gra cji sta łej
by ło do dat nie i wy no si ło 4,3 tys. osób
(rok wcze śniej 4,4 tys. osób).

W 2011 r. w No wym Są czu za mel do -
wa ły się na po byt sta ły łącz nie 584 oso by,
przy czym z za gra ni cy przy by ło 35 osób.
Jed no cze śnie za no to wa no 870 wy mel do -
wań z po by tu sta łe go, w tym 71 za gra ni cę.

Oso by, któ re mo gą pod jąć pra cę
w No wym Są czu, ma ją szan sę po lep -
szyć swój byt, a rów no cze śnie przy czy -
nić się do dal sze go roz wo ju
eko no micz ne go mia sta. W 2011 r. wię -
cej by ło za mel do wań osób przy by łych
ze wsi, niż z miast (od po wied nio 290
wo bec 271). Jed na kże w licz bie wy mel -
do wań prze wa ża ły rów nież wy mel do -
wa nia osób na wieś (487) nad ty mi
do miast (312), co mo że być zwią za ne
z ten den cją od środ ko wą, po le ga ją cą
na osie dla niu się miesz kań ców miast
na te re nach pod miej skich.

Po nad to, w oma wia nym ro ku sal -
do mi gra cji cza so wych w sto li cy Są dec -
czy zny wy nio sło mi nus 266 osób (wo bec
mi nus 238 osób w 2005 r.). Wy ni ka to
z fak tu, że cza so wo nie obec ne w miej scu
sta łe go za miesz ka nia by ły 1532 oso by,
pod czas gdy za mel do wa nych na po byt
cza so wy by ło 1266 osób.

26
paź dzier ni ka pod prze -
wod nic twem Zyg mun -
ta Ber dy chow skie go
ob ra do wa ła Ka pi tu ła

Fun du szu Sty pen dial ne go, któ ra roz -
dzie li ła sty pen dia. Wnio sków, i to nie
tyl ko z Są dec czy zny, wpły nę ło pra wie
czte ry ra zy wię cej (442) niż by ło sty -
pen diów do po dzia łu.

Li czy ła się śred nia z ocen na ostat nim
świa dec twie oraz do chód w ro dzi nie.
Na sty pen dium w wy so ko ści 150-200 zł
mie sięcz nie mo gli li czyć tyl ko ucznio -
wie osią ga ją cy bar dzo do bre wy ni ki
w na uce (śred nia po wy żej 4,5), lau re aci
olim piad przed mio to wych i kon kur sów,
po cho dzą cy z bied nych, prze wa żnie
wie lo dziet nych lub nie peł nych ro dzin.

Naj wię cej no wych sty pen dy stów po -
cho dzi z gmin współ pra cu ją cych z Fun -
du szem Sty pen dial nym im. Bra ci
Po tocz ków: Sta ry Sącz, gm. Gor li ce,
Ło so si na Dol na i Ry tro. Do zło tów ki
wy kła da nej przez Fun da cji Są dec kiej,
sa mo rząd do da je swo ją zło tów kę i w ten
spo sób po wsta je ka pi tał na po moc zdol -
nej, choć bied nej mło dzie ży w gmi nie.
Po nad to sty pen dia tra fi ły do kil ku na stu
szkół (naj wię cej z No we go Są cza i oko -
lic, ale ta kże Gor li ce, Li ma no wa),
współ pra cu ją cych z Fun da cją Są dec ką
w ak cji „Ser ce -Ser ce”, czy li zbiór ki
żyw no ści w mar ke tach przed świę ta mi
Bo że go Na ro dze nia. Z ze bra nej żyw no -
ści po wsta ją pacz ki, któ re przed Wi gi lią
są do star cza ne przez ku rie rów Fun da cji

Stypendia od
Berdychowskiego
po raz 21.
128 uczniów szkół pod sta wo wych, gim na zjów i szkół śred nich
bę dzie otrzy my wa ło w ro ku szkol nym 2012/2013 sty pen dia
z Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz ków, dzia ła ją ce go
przy Fun da cji Są dec kiej.
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Są dec kiej (prze wa żnie to soł ty si) lu dziom
bied nym, sa mot nym, opusz czo nym.
W ze szłym ro ku spo rzą dzo no 1030 pa -
czek, ka żda o war to śći ok. 50 zł, w tym
ro ku nie po win no ich być mniej.

– Ob sta wia my pięt na ście „Bie dro -
nek” oraz po je dyn cze mar ke ty w w No -

wym Są czu, Sta rym Są czu, Li ma no wej
i Gor li cach – po in for mo wał Wła dy sław
Mat czyk, dy rek tor FS, ko or dy na tor ak -
cji „Ser ce -Ser cu”.

Sty pen dia do sta nie ta kże 10 za wod -
ni ków UKS „ŻAK” i 12 – STS WI -
KAR/SĄ DEC ZA NIN. 20 sty pen diów

so cjal nych dla uczniów znaj du ją cych się
w szcze gól nie złej sy tu acji ma te rial nej
po cho dzi ło z oso bi stej pul li Zyg mun ta
Ber dy chow skie go. 

Sty pen dia wy pła ca ne są w trzech tran -
szach. Kwo ta 150-200 zł mo że nie jest
osza ła mia ją ca, ale jak się nie ma nic, to
do bre i to. Mło dzież prze zna cza sty pen -
dia na pod ręcz ni ki, bi let mie sięcz ny
do szko ły, drob ne przy jem no ści, a czę sto
po pro stu od da je ma mie na pod re pe ro wa -
nie bu dże tu do mo we go.

Pod czas ob rad człon ko wie Fun du szu
Sty pen dial ne go w któ rym za sia da ją pe -
da go dzy, sa mo rzą dow cy, mu ze al ni cy i...
dzien ni ka rze, ana li zu jąc wnio ski o sty -
pen dium sta wa li czę sto przed trud nym
dy le ma tem, ko mu przy znać po moc.

– Nie za wsze wy ka zy wa ny do chód
ob ra zu je fak tycz ną sy tu ację fi nan so wą
ro dzi ny, gdyż nie raz ro dzi na na  papie -
rze nie ma żad nych do cho dów,
a pod do mem stoi sa mo chód z sa lo nu,
gdy tym cza sem ro dzi ny teo re tycz nie za -

KAPITUŁA
W po sie dze niu Ka pi tu ły Fun du szu Sty -
pen dial ne go im. Bra ci Po tocz ków udział
wzię li: Zyg munt Ber dy chow ski, rad ny
wo je wódz ki, Bar ba ra Wiatr, peł no moc -
nik wój ta gm. Gor li ce ds. oświa ty, An -
na To kar czyk, kie row nik Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Ło so si -
nie Dol nej, Zo fia Pu lit, z -ca dy rek to ra Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu,
Re na taq Bur chel, dy rek tor Gim na zjum
im. Ja na Paw ła II w Goł ko wi cach, Mo ni -
ka Ma ko wiec ka, In sty tut Eko no mii PWSZ
w No wym Są czu, Ja cek Le lek, bur mistrz
Sta re go Są cza, Alek san der Ryb ski, dy rek -
tor Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych
im. J. Dłu go sza nr 1 w No wym Są czu,
Wła dy sław Mat czuk, dy rek tor biu ra Fun -
da cji Są dec kiej, Ka ta rzy na Ber dy chow -
ska, Fun da cja Są dec ka oraz Hen ryk
Szew czyk, mie sięcz nik „Są de cza nin”.

Nie za wsze wy ka zy wa ny
do chód ob ra zu je fak tycz -
ną sy tu ację fi nan so wą
ro dzi ny, gdyż nie raz ro -
dzi na na  papie rze nie ma
żad nych do cho dów,
a pod do mem stoi sa mo -
chód z sa lo nu.
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mo żniej sze le d wo wią że ko niec z koń cem
– tłu ma czy ła zna ją ca się na rze czy An -
na To kar czyk, kie row nik Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej w Ło so si -
nie Dol nej. Do ra dza ła prze pro wa dza nia
wy wia du śro do wi sko we go. Bur mistrz
Sta re go Są cza Ja cek Le lek zwró cił uwa -
gę, że naj więk szym nie szczę ściem jest
cię żka cho ro ba w do mu. – Wte dy na wet
lu dzie za mo żni bied nie ją w bły ska wicz -
nym tem pie, gdyż kosz ty le cze nia są
ogrom ne – mó wił bur mistrz.

Zyg munt Ber dy chow ski za pro po no -
wał, aby w ce lu więk szej iden ty fi ka cji
sty pen dy stów z Fun du szem Sty pen dial -
nym im. Bra ci Po tocz ków, be ne fi cjen ci
Fun du szu przed sta wi li na pół ro cze pra -
cę o Są dec czyź nie al bo pa tro nach Fun -
du szu – Ja nie i Sta ni sła wie Po tocz kach
z Rdzio sto wa, któ rzy na prze ło -
mie XIX i XX wie ku bu dzi li świa do -
mość są dec kie go wło ściań stwa. – Z ko lei
mło dzież wy ka zu ją ca ta len ty ar ty stycz ne
mo gła by na za koń cze nie ro ku szkol ne go,
gdy spo ty ka my się z na szy mi sty pen dy -
sta mi na uro czy stej aka de mii, coś nam
za grać lub na ma lo wać – prze ko ny wał
Zyg munt Ber dy chow ski. 

– Słusz nie, niech sty pen dy ści da dzą
coś z sie bie, to bę dzie mia ło ap sekt wy -
cho waw czy  – przy tak nę ła Bar ba ra Wiatr,
peł no moc nik wój ta Gor lic ds. oświa ty. 

Ja cek Le lek był zda nia, że naj le piej
jak sty pen dy ści opi szą wła sne śro do wi -
sko, swo ją wieś i pa ra fię, bo ta kie pra ce
bę dą naj cen niej sze. Wnio sek przy ję te
jed no gło śnie i w tym du chu zo sta ną
wpro wa dzo ne po praw ki do re gu la mi nu
Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci Po -
tocz ków. Naj lep sze pra ce opu bli ku je my
w mie sięcz ni ku „Są de cza nin”. 

***
By ło to już 21. po sie dze nie Ka pi tu ły

Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci Po -

tocz ków. Fun dusz po wstał w 1992 ro ku
przy Fun da cji Są dec kiej (d. Sa dec ka Fun -
da cja Roz wo ju Wsi i Rol nic twa) z ini cja -
ty wy ów cze sne go pre ze sa FS Zyg munt
aBer dy chow skieg, któ ry wte dy do dat ko -
wo pia sto wał man dat po sel ski. Ber dy -
chow ski po tem prze stał być po słem,
póź niej znów za sia dał w ła wach Sej mu,
ale Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci Po -
tocz ków trwał. W cią gu 20. lat sko rzy sta -
ło z nie go po nad 5 ty się cy mło dych,
zdol nych lu dzi z Są dec czy zny i ościen -
nych po wia tów. War tość udzie lo nych
sty pen diów wy nio sła ok. 4 mln zł.

To naj star sza in sty tu cja o ta kim cha -
rak te rze w Ma ło pol sce, a mo że na wet
w ca łej Pol sce. Pierw si sty pen dy ści do -
bie ga ją czter dziest ki i czę sto zaj mu ją
wa żne sta no wi ska w go spo dar ce, sa mo -
rzą dzie, ad mi ni stra cji etc. Pierw szy
z brze gu przy kład: „sty pen dia od Ber -
dy chow skie go”, jak się je po pu lar nie
na zy wa, po bie rał w po ło wie lat 90. ze -
szłe go stu le cia Sła wo mir Kmak, dy rek -
tor szpi ta la w Kry ni cy. (HSZ)

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ
W AKCJI „SERCE-SERCU” 
Ze spół Szkół Ogól no kszta ła cą cych nr 1
im. J. Dłu go sza w No wym Są czu; Ze spół
Szkół nr 1 im. Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej
w No wym Są czu; Ze spół Szkół Eko no mi -
czych im. Oska ra Lan ge go w No wym Są -
czu; Ze spół Szkół nr 3 im. B. Bar bac kie go
w No wym Są czu; Gim na zjum nr 5 im. Św.
Kin gi w No wym Są czu; Ze spół Szkół im.
Wł. Or ka na w Mar cin ko wi cach; Ze spół
Szkół im. W. Wi to sa w Na wo jo wej; Ze spół
Szkół Za wo do wych im. Św. Kin gi w Po de -
gro dziu; Ze spół Szkół Ogól no kształ cą -
cych i Za wo dywch im. Ks. Jó ze fa
Ti sch ne ra w Li ma no wej; Ze spół Szkół
im. M. Ko per ni ka w Chełm cu.

Sty pen dia wy pła ca ne są
w trzech tran szach.
Kwo ta 150-200 zł mo że
nie jest osza ła mia ją ca,
ale jak się nie ma nic, 
to do bre i to.
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J a gnię ci na pod ha lań ska to 36.
pol ski pro dukt tra dy cyj ny chro -
nio ny przez pra wo unij ne, za ra -
zem 11. z Ma ło pol ski. O unij ną

re je stra cję sta ra li się Ta trzań sko -Be -
skidz ka Spół dziel nia Pro du cen tów
„Gaz do wie” oraz Re gio nal ny Zwią zek
Ho dow ców Owiec i Kóz w No wym
Tar gu.

– Trzy la ta pra co wa li śmy nad wnio -
skiem i w koń cu się uda ło. To pierw szy
krok przed uzy ska niem cer ty fi ka tu – mó -
wi Piotr Ko hut ze Spół dziel ni „Gaz do -
wie”. – Cie szy my się, że gó ra le ma ją już
czte ry pro duk ty po cho dzą ce od owcy:

bryn dza, oscy pek, re dy koł ka i te raz ja -
gnię ci na pod ha lań ska.

Mię so pod chro nio ną na zwą „ja gnię ci -
na pod ha lań ska” mo że być sprze da wa ne
tyl ko, je śli po cho dzi ze ści śle okre ślo ne -
go we wnio sku re je stra cyj nym te re nu ho -
dow li. W wo je wódz twie ma ło pol skim są
to: ca ły po wiat no wo tar ski i ca ły po wiat
ta trzań ski oraz gmi ny: Za wo ja, By stra
i Si dzi na (po wiat su ski), Nie dźwiedź
i część gmi ny Ka mie ni ca, któ ra po ło żo -
na jest na te ry to rium Gor czań skie go Par -
ku Na ro do we go (po wiat li ma now ski),
so łec twa Ol szów ka, Ra ba Ni żna, Ło stów -
ka, Łę to we i Lu bo mierz (gmi na Msza -
na Dol na) a ta kże gmi ny Piw nicz na,
Mu szy na i Kry ni ca. Na to miast w wo je -
wódz twie ślą skim są to gmi ny Isteb na,
Mi lów ka, Wę gier ska Gór ka, Raj cza, Uj -
so ły, Je le śnia i Ko sza ra wa.

– Ma my na dzie ję, że wpi sa nie ja gnię -
ci ny pod ha lań skiej na li stę pro duk tów
re gio nal nych chro nio nych przez Unię
Eu ro pej ską roz pro pa gu je to mię so i za -
chę ci do ho do wa nia owiec – za zna cza
Ko hut. – Po gło wie owcy w Pol sce to
oko ło 250 tys. sztuk. Dla po rów na nia:
w mniej szej od na sze go kra ju Ru mu nii
to aż 15 mln sztuk. A mię so i pro duk ty
owcze są tam du żo dro ższe niż u nas.

Ma li ho dow cy owiec ma ją w Pol sce
du że trud no ści z ubo jem ja gnię cia. Że -
by le gal nie sprze dać mię so, mu szą mieć
po twier dze nie ubo ju z le gal nej uboj ni.
Nie jed no krot nie jest to nie opła cal ne,
dla te go – jak pod kre śla Ko hut – ro śnie
sza ra stre fa. Wyj ściem z sy tu acji jest
czę sto sto so wa na przez ba ców opcja

two rze nia grup pro du cen tów, któ rym ła -
twiej jest sprze dać np. ży we ja gnię ta
za gra ni cę, bez stra ty.

– Mo że dzię ki unij nej ochro nie uda
nam się wy pro mo wać ja gnię ci nę pod ha -
lań ską ja ko mar kę, bę dzie na nią więk -
sze za po trze bo wa nie, a tym sa mym
opła cal na bę dzie ho dow la ja gniąt na lo -
kal ne ryn ki – uwa ża ba ca ze Spół dziel -
ni „Gaz do wie”.

Le szek Hor wath, re dak tor na czel ny
por ta lu in ter ne to we go www.po tra wy re -
gio nal ne.pl bar dzo się cie szy, że „ja gnię -
ci na pod ha lań ska” otrzy ma ła unij ne
gwiazd ki i ma na dzie ję, że bę dzie do -
stęp na w pol skich skle pach, a ta kże, że
bę dzie ją mo żna sma ko wać czę ściej
w pol skich re stau ra cjach, za jaz dach, go -
spo dach i karcz mach.

– Ja gnię ci na, któ ra jest ofe ro wa na w na -
szym kra ju przez za kła dy ga stro no micz ne,
jest przy wo żo na w zde cy do wa nej więk szo -
ści głów nie z No wej Ze lan dii i Ho lan dii
– mó wi Hor wath. We dług nie go jest to
na wet 80-90 proc. Mię so ja gnię ce tra fia -
ją ce do Pol ski z in nych kra jów jest trzy,
czte ro krot nie dro ższe od „ja gnię ci ny
pod hań skiej”.

– Na sze owce są wy pa sa ne na ha lach.
Po nich wę dru ją, je dząc m.in. zio ła. Pol ska
ja gnię ci na, szcze gól nie pod ha lań ska, jest
de li kat niej sza, smacz niej sza i bar dziej kru -
cha – pod kre śla Hor wath. – Mam na dzie -
ję, że jest to im puls dla pol skie go
owczar stwa, że mo że wkrót ce prze ło ży
się to na więk szy po pyt na „ja gnię ci nę
pod ha lań ską”, że owce, któ re są „na tu -
ral ną ko siar ką” wró cą ma so wo na ha le.

Daw niej wy pas owiec w gó rach był
pod sta wą go spo da ro wa nia miesz ka ją -
cych tam lu dzi. Owca do star cza ła mle -
ko, a z nie go wy ra bia ło się m.in. se ry.
Do star cza ła ma te riał na ubra nia, ze skó -
ry ro bi ło się pa ski i ko żu chy. Da wa ła
mię so. By ła nie jed no krot nie je dy ną ży -
wi ciel ką ro dzi ny.

– Dzi siaj ce na jed ne go ki lo gra ma ja -
gnię ci ny z bez po śred nie go ubo ju oscy lu -
je w gra ni cach oko ło 15 zło tych – do da je
Hor wath. – Mię so ja gnię ci ny jest zdro we,
do bre i de li kat ne. Jej przy rzą dze nie na -
praw dę nie wy ma ga ekwi li bry sty ki
i znaw stwa. Mo żna ją przy rzą dzić na wie -
le spo so bów.

(MI GA, ALF)
Źró dło: wła sne, www.po tra wy re gio nal ne.pl

Jagnięcina ma
unijne gwiazdki 
„Ja gnię ci na pod ha lań ska” zo sta ła wpi sa na na li stę pro duk tów
re gio nal nych. Te raz na zwa te go de li kat ne go mię sa, któ re po -
cho dzi z owiec ho do wa nych m.in. na te re nie gmi ny Kry ni ca -
-Zdrój, Piw nicz na -Zdrój i Mu szy na, jest chro nio na
i za strze żo na w ca łej Unii Eu ro pej skiej.

FO
T. 

AR
C

H
.
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l „Uzdro wi sko Kry ni ca -Że gie stów” S.A.
l Su per mar ket „Ra fa” w No wym Są czu
l Bar „Mał go rzat ka” w No wym Są czu
l Sa lon Co sme tic Ewa El ster w No wym Są czu
l Ga le ria Ob ra zów oraz Sa lon Fry zjer ski „Re ne” w No wym Są czu
l Ga bi net Ko sme ty ki Es te tycz nej „LA WEN DA” Ewa Ży gło wicz w N. Są czu
l An giel skie ABC/Cen trum Ko re pe ty cji Jo an na To my ślak w N. Są czu
l Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu
l F. H. U. „KRYSZ TAŁ” An na Pla ta w No wym Są czu
l Ga bi net Ko sme ty ki Dło ni „LA WEN DA” Be ata Mał go rza ta Chrzan

w No wym Są czu
l Miej ski Ośro dek Kul tu ry w No wym Są czu
l Han del Ar ty ku ła mi Prze my sło wy mi i Spo żyw czy mi – Kwia ty Ire na

Pta czek w No wym Są czu
l Stu dio Zdro wia – Ga bi net Rol le tic Elżbie ta Gó rec ka w No wym Są czu
l Ga bi net Sty li za cji Pa znok ci i Wi za żu „Jo an na” w No wym Są czu
l „HA BART” Sta cja Kon tro li Po jaz dów w Po wroź ni ku
l Za kład Fry zjer ski Cze sła wa Ol szak w No wym Są czu

l Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej w No wym Są czu
l Kry nic ka Or ga ni za cja Tu ry stycz na w Kry ni cy -Zdro ju
l Osie dle „Zie lo ny Gaj” (Cheł miec -Gaj)
l Ga bi net Ma sa żu i Neu ro mo bi li za cji „Fi zjo Med” Mar ta Ry fiak
l Sa lon fry zjer ski „Re vo lu tion”, Ka ta rzy na Gar gas w No wym Są czu
l Cen trum Usług Pie lę gniar sko -Opie kuń czych „RÓŻA” Mar ta Głą biń ska
l FRA ME SI BE AU TY CEN TER Ka rol Fed ko w No wym Są czu
l Stu dio Fry zur i Uro dy „LA WEN DA” Be ata Iwań ska w No wym Są czu
l ED DAR Edy ta i Da riusz Wie lo cha z Kró lo wej Gór nej
l „Ma ły Ro bin son” w No wym Są czu
l Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „So kół” w No wym Są czu
l Są dec kie To wa rzy stwo Spor to we w No wym Są czu
l Myj nia Sa mo cho do wa F. H. U. Ze non w No wym Są czu
l Księ gar nia Szkol na, ul. Ja giel loń ska, No wy Sącz
l Sieć EU RO -BAR i re stau ra cja „Im bir” w No wym Są czu
l Cen trum Re ha bi li ta cji Tu kan, No wy Sącz, Ła bo wa
l Eko -Sys tem Kry ni ca Zdrój
l Mo to -Ser wis s. c. No wy Sącz

Wy daw ca: Fun da cja Są dec ka, ul. Bar bac kie go 57, 33-300 No wy Sącz
Redakcja: tel. 18 475 16 20/53, e -ma il: re dak cja@sa de cza nin.in fo

Re kla ma: tel. 18 475 16 32, e -ma il: re kla ma@sa de cza nin.in fo

Sa de cza nin.in fo – Wie ści gmin ne
ZO BACZ CO DZIŚ WY DA RZY ŁO SIĘ W TWO JEJ GMI NIE
Sadeczanin. info to jedyny portal regionalny,
który zagląda na Twoje podwórko. 

Która gazeta codzienna pisze o Twoich
problemach? U nas bez wychodzenia z domu
znajdziesz wszystko czego szukasz. Pełny
obraz regionu w serwisach: gospodarczym,
kulturalnym, kryminalnym i sportowym.
Chcesz informacji z własnego podwórka?
Zajrzyj do „Wieści gminnych”!

Liczymy się z Twoim zdaniem – możesz do nas
pisać i na bieżąco komentować opisywane
wydarzenia. Planujesz zakupy, wczasy,
szukasz pracy, lekarza albo szkoły? Mamy
bogaty serwis reklamowy, w tym darmowe
ogłoszenia drobne. Zajrzyj koniecznie!

Chce my być jak naj bli żej Wa szych spraw
SA DE CZA NIN.IN FO TO SĄ DEC KI WY DAW CA I SĄ DEC KI CZY TEL NIK

PI SZE MY O WAS I DLA WAS!
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W
ięk szość gmin w po wie -
cie no wo są dec kim na do -
ży wia nie dzie ci z ro dzin
w trud nej sy tu acji ma te -

rial nej wy da w ro ku szkol -
nym 2012/2013 na ten cel po dob ne
kwo ty, jak w ro ku ubie głym. Tak jest np.
w Kry ni cy -Zdro ju.

– Od kil ku lat na do ży wia nie dzie ci
w szko łach wy da je my po dob ną kwo tę,
któ ra utrzy mu je się na po zio mie oko -
ło 260 tys. zł – mó wi Ma ria Mą ka, dy -
rek tor Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Kry ni cy -Zdro ju. – Na ra zie ma my
zgło szo nych oko ło 340 uczniów szkół
pod sta wo wych i gim na zjów oraz przed -
szko la ków. Jed nak wnio ski o po moc
w dal szym cią gu do nas na pły wa ją – do -
da je. W tym ro ku sa mo rząd prze zna czy
na do ży wia nie dzie ci w szko le 257 tys.
zł, z cze go 154 tys. to po zy ska ne do fi -
nan so wa nie.

Gmi nie Cheł miec uda ło się w tym ro ku
otrzy mać 70-pro cen to wą do ta cję do cie -
płych po sił ków, wy da wa nych po trze bu ją -
cym uczniom. Na ten cel sa mo rzą dow cy
cheł miec cy wy da dzą 901.600 zł.

– Wszyst kie dzie ci ob ję te do ży wia -
niem otrzy mu ją za wsze cie pły po si łek
zło żo ny z zu py i dru gie go da nia. Po sił ki
przy go to wy wa ne są w gmin nej sto łów ce
w Klę cza nach i sa mo cho da mi roz wo żo -
ne do szkół – in for mu je Zo fia Sad kie -
wicz, dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej w Chełm cu.
– W ka żdej szko le, pro wa dzo nej przez
gmi nę, jest punkt wy da wa nia żyw no ści.

Fi nan su je my ta kże obia dy dzie ciom,
któ re uczą się po za te re nem gmi ny.

W tym ro ku szkol nym z do ży wia nia
sko rzy sta po dob na licz ba uczniów
z gmi ny Cheł miec, jak w ro ku mi nio -
nym. 780 dzie ci bę dzie sto ło wać się
na te re nie gmi ny, a 120 po za nią.

Do Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Ko rzen nej o po moc w for mie do ży -
wia nia dzie ci w szkol nych sto łów kach
zgło si ło się 398 ro dzin. Po we ry fi ka cji
zło żo nych wnio sków, cie pły po si łek

spo ży wa 859 uczniów, z te go 672 na te -
re nie gmi ny Ko rzen na. Po zo sta łe dzie ci
są do ży wia ne w szko łach po za gmi ną,
do któ rych uczęsz cza ją. Te obia dy rów -
nież opła ca ne są z bu dże tu gmi ny.

– Z po rów ny wal ną ska lą po mo cy, je -
śli cho dzi o licz bę dzie ci, jak w gmi nie
Cheł miec, ma my do czy nie nia je dy nie
w No wym Są czu. W in nych gmi nach z tej
for my wspar cia ko rzy sta znacz nie mniej
dzie ci – pod kre śla Ewa Bed nar ska, kie -
row nik Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej
w Ko rzen nej.

Z wy li czeń OPS w Ko rzen nej wy ni -
ka, że kosz ty, ja kie po nie sie gmi na w tym
ro ku szkol nym na do ży wia nie uczniów,
wy nio są oko ło 920 tys. zł. Więk szość,
bo 80 proc. tej kwo ty, sta no wi do ta cja
z bu dże tu wo je wódz twa ma ło pol skie go.
Resz ta to wkład wła sny gmi ny.

– Uda ło nam się uzy skać wy ższe do -
fi nan so wa nie, niż in nym gmi nom, bo
gwa ran tu je my wszyst kim uczniom ob ję -
tym do ży wia niem cie pły po si łek, a nie
tyl ko su chy pro wiant – za zna cza Bed -
nar ska. – Za zwy czaj mar sza łek na do ży -
wia nie prze ka zu je 60 proc. za kła da nej
kwo ty, ja ką gmi na za mie rza wy dać
na do ży wia nie dzie ci.

W No wym Są czu licz ba dzie ci ob ję -
tych do ży wia niem w szko le wzro sła
o 18 proc. w po rów na niu z ro kiem ubie -
głym. Sko rzy sta z nie go 1230 uczniów,
co kosz to wać bę dzie 1.586.541 zł.

– Z do ży wia nia ko rzy sta ją ta kże dzie -
ci, któ re nie są ob ję te do fi nan so wa niem
z Urzę du Wo je wódz kie go. Re gu lu je to
jed na z uchwał Ra dy Mia sta No we go Są -
cza. Ich po sił ki w ca ło ści po kry wa ne są
z bu dże tu mia sta – wy ja śnia Jó zef Mar -
kie wicz, dy rek tor Miej skie go Ośrod ka
Po mo cy Spo łecz nej w No wym Są czu.

Za po sił ki dzie ci z ro dzin, któ rych
do chód nie prze kra cza 150 proc. kry te -
rium do cho do we go, w 40 proc. pła ci
mia sto, po zo sta łe 60 proc. sta no wi do -
ta cja. Jed nak we dług miej skiej uchwa -
ły, do fi nan so wa niem ob ję te są ta kże te
dzie ci, któ rych do chód ro dzi ców prze -
kra cza 150 proc., ale nie jest wy ższy
niż 200 proc.

– Przy kła do wo: sto pro cent kry te rium
do cho do we go dla pię cio oso bo wej ro dzi -
ny to kwo ta 2280 zł – wy li cza Mar kie -
wicz. – 200 pro cent to już kwo ta 5560 zł.

ALI CJA FA ŁEK

Gmi ny 
do ży wia ją dzie ci
Dzie ci uczęsz cza ją ce do przed szko li, szkół pod sta wo wych i gim -
na zjów na te re nie po wia tu no wo są dec kie go i No we go Są cza
co ro ku obej mo wa ne są pro gra mem do ży wia nia. Na ten cel sa -
mo rzą dom uda je się po zy skać środ ki z bu dże tu pań stwa, ale sa -
me mu szą do pła cać do cie płych po sił ków, po kry wa jąc od 20
do na wet 40 pro cent wy dat ków.

FO
T. 

AR
C

H
.
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P
ro jekt zo stał na kre ślo ny z wiel -
ko miej skim roz ma chem. Gdy -
by mie ścił się w War sza wie,
Kra ko wie, czy Wro cła wiu,

miał by du że szan se po wo dze nia.
A w nie wiel kim No wym Są czu? Czy uda
się tu ścią gnąć na jem ców z ze wnątrz?

Krzysz tof Wnęk, pre zes MMC Bra -
invil le i Grze gorz Wa si luk, dy rek tor ds.
sprze da ży za pew nia ją, że ma ją pod pi sa -
ne umo wy z oko ło 20 pod mio ta mi na bli -
sko 60 proc. prze strze ni. Roz pię tość
wy naj mo wa nych po wierzch ni wa ha się
od 30 do 700 me trów kwa dra to wych.

– Ma my bli sko 60 pro cent po wierzch -
ni sko mer cja li zo wa nej, więk szość to są
fir my z re gio nu. Od dwóch lat in ten syw -
nie sprze da je my nasz pro dukt na ze -
wnątrz. Du żą ba rie rą jest to, że bu dy nek
jesz cze nie zo stał od da ny do użyt ku, nie
mo żna przyjść i obej rzeć kon kret ne go
biu ra w peł nym wy po sa że niu, bę dzie to
mo żli we w cią gu kil ku ty go dni. Wi dać,
że to wstrzy mu je wie le roz mów – mó wi
Krzysz tof Wnęk. – Nie bra ku je czyn ni -
ków po zy tyw nych. Kra ków, któ ry jest
w na szym bez po śred nim za się gu, ro bi
się co raz bar dziej cia sny. W tej chwi li

ma my za mro żo ne czte ry roz mo wy z du -
ży mi fir ma mi, któ re chcą roz wi jać się
po za Kra ko wem ze wzglę du na ro ta cję
pra cow ni ków i wzra sta ją ce kosz ty. Chcą
przy je chać tu taj, bo wi dzą na Są dec -
czyź nie po ten cjał roz wo ju na ba zie ab -
sol wen tów ma ło pol skich uczel ni.

Du żym part ne rom, MMC Bra invil le,
oprócz po wierzch ni biu ro wej, ofe ru je po -
moc w re kru ta cji pra cow ni ków. A spo łe -
czeń stwo pol skie sta je się, na wzór
za chod nich, co raz bar dziej mo bil ne.

– Ja w cią gu dzie się ciu lat czte ry ra zy
się prze pro wa dza łem – po ka zu je na swo -

W MMC Bra invil le za Gó rą Za be łec ką przy ul. Tar now skiej w No wym Są czu trwa ją pra ce wy koń -
cze nio we. Czy ul tra no wo cze sny bu dy nek mia stecz ka mul ti me dial ne go, na sta wio ne go na sku pie -
nie pod jed nym da chem firm z sek to ra IT, znaj dzie w mie ście i oko li cach wy star cza ją cą ilość
na jem ców? W koń cu to 16 tys. me trów kwa dra to wych po wierzch ni.
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im przy kła dzie pre zes Bra invil le. – Im
mniej ma my ba ga żu, za pusz czo nych ko -
rze ni, kre dy tu hi po tecz ne go, ro dzi ny,
dzie ci, tym je ste śmy bar dziej ela stycz ni.
Tak jest w śro do wi sku mło dych pro gra -
mi stów. Oso by, pro wa dzą ce dzia łal ność
w sek to rze gier, po wie dzia ły mi kie dyś, że
za cie ka wym pro jek tem pro gra mi sta po -
je dzie na ko niec świa ta. Po pierw sze dla -
te go, że chce mieć go w CV, a po za tym
pra ca jest je go pa sją, two rze niem cze goś
cie ka we go.

Oprócz firm kra kow skich, mia stecz -
ko mul ti me dial ne pro wa dzi roz mo wy
o współ pra cy z przed się bior ca mi z War -
sza wy. W grę ma wcho dzić ta kże współ -
pra ca z fir ma mi o za się gu glo bal nym.
Dla dwóch z tych klien tów wa run kiem
jest od da nie do użyt ku ser we row ni, co
w MMC Bra invil le prze su nę ło się
w cza sie, jak twier dzą sze fo wie, ze
wzglę du na pod nie sie nie jej stan dar du.

– Jed na z tych firm, to spół ka pro gra -
mi stów, któ ra sta ła się wy łącz nym part -
ne rem w ob słu dze jed ne go z naj więk szych
klien tów w sek to rze gier kom pu te ro wych
– uchy la rąb ka ta jem ni cy Krzysz tof
Wnęk. – Szef fir my po trze bu je od ra zu
swo je go cen trum da nych, chce wejść
w kon kret ne miej sce. De cy zję po dej mie
po od da niu bu dyn ku do użyt ku.

***
Co ofe ru je na jem com MMC Bra -

invil le? Na par te rze, w ogól no do stęp nej
czę ści na zy wa nej pa sa żem, znaj dzie się
kan ty na, ka wiar nia, stu dio fit ness z si -
łow nią, sa la kon fe ren cyj na i sklep ze
sprzę tem mul ti me dial nym.

– Kan ty na z ka wiar nią i stu dio fit ness
z si łow nią już są wy na ję te ope ra to rom
ze wnętrz nym – wy li cza na jem ców
Wnęk – My je ste śmy ope ra to rem za ple -
cza kon fe ren cyj ne go.

– Ne go cju je my z dwo ma agen cja mi
ban ko wy mi – do da je Wa si luk.

– Na koń cu bu dyn ku znaj dzie się
BCS, są dec ka fir ma, któ ra wy wo dzi się
z Opti mu sa IC – pre cy zu je pre zes – Par -
ter bę dzie tęt nił ży ciem od dnia od da nia
bu dyn ku do użyt ku.

Pierw sze pię tro prze zna czo no
na część la bo ra to ryj no–biu ro wą. Tu

znaj dzie się in ku ba tor przed się bior czo -
ści. Wśród la bo ra to riów bę dzie też stu -
dio ani ma cji 3D, post pro duk cji, stu dio
te le wi zyj ne, ja ski nia rze czy wi sto ści wir -
tu al nej.

Część in ku ba to ro wa to otwar ta prze -
strzeń dla po cząt ku ją cych przed się bior -
ców w bra nży IT, gdzie bę dą mo gli
wy na jąć so bie na sa mym po cząt ku ka rie -
ry – za miast biu ra – na po czą tek biur ko
do pra cy. Ce ny za biur ko mo gą wy no sić

ok. 200 zł mie sięcz nie. Dla nie co bar dziej
za awan so wa nych przed się bior ców przy -
go to wa no nie wiel kie, 30-me tro we po -
wierzch nie biu ro we, wy dzie lo ne
prze szkle nia mi.

Mo del desk sha rin gu, czy li wy naj -
mo wa nia wspól ne go po miesz cze nia
do pra cy czy biu rek w po miesz cze niu,
jest sto sun ko wo no wym tren dem w du -
żych mia stach Pol ski. Czy przyj mie się
w No wym Są czu?

– W tej chwi li kil ka na ście osób za in -
te re so wa nych jest wy na ję ciem miej sca
w open spa ce, to jest w otwar tej prze -
strze ni biu ro wej – wy li cza Wnęk. – Cho -
ciaż pa nu je ta ka re gio nal na spe cy fi ka, że
ka żdy wo li mieć choć by 20 me trów, ale
swo je go biu ra. Pó ki co, w in ku ba to rze
ma my naj mniej na jem ców. Po ło wa
z pro wa dzo nych roz mów koń czy ła się
tak, że jed nak de cy do wa li się na wy na -
ję cie biu ra.

Na par te rze, w ogól no do -
stęp nej czę ści na zy wa -
nej pa sa żem, znaj dzie się
kan ty na, ka wiar nia, stu -
dio fit ness z si łow nią, sa -
la kon fe ren cyj na i sklep
ze sprzę tem mul ti me -
dial nym.

FOT. AP
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Plu sem te go mo de lu pra cy jest pre sti -
żo wa lo ka li za cja w no wo cze snym biu -
row cu z re cep cją, w oto cze niu firm
o po dob nym pro fi lu, z któ ry mi mo żna
re ali zo wać wspól ne pro jek ty. Desk sha -
ring to ta kże ob ni ża nie kosz tów po przez
ko rzy sta nie ze wspól nych urzą dzeń biu -
ro wych ty pu kse ro – dru kar ka – ska ner,
a w ra zie po trze by – mo żli wość wy na -
ję cia sa li kon fe ren cyj nej.

Na pię trze, obok biur i la bo ra to riów,
znaj du ją się po ko je biz ne so we, czy li
dwie mi ni sa le kon fe ren cyj ne.

– Ma my tu ta kże część z za ple czem
ho te lo wym. Kie dy ktoś przy je dzie re ali -
zo wać krót ki pro jekt, znaj dzie tu do wy -
na ję cia apar ta ment ty pu stu dio
– po ka zu je czte ry ta kie miesz ka nia
do wy na ję cia pre zes MMC Bra invil le.

Ol brzy mie po wierzch nie zde cy do wa -
ły się wy na jąć fir my BCS Pol ska i i3D.
Pierw sza z nich jest do staw cą roz wią zań
in for ma tycz nych w za kre sie lo gi sty ki,
za rzą dza nia ma ga zy nem oraz sprze da -
żą. Dru ga jest li de rem roz wo ju tech no -
lo gii w ob sza rze wir tu al nej
rze czy wi sto ści. In ne fir my, któ rych sie -
dzi by znaj dą się w mia stecz ku mul ti me -
dial nym, to Fritz Gro up, zaj mu ją ca się
roz wo jem usług fi nan so wych w opar ciu
o tech no lo gie in for ma tycz ne, Be ta SI,
pro du cent opro gra mo wa nia de dy ko wa -
ne go, Ma ło pol skie To wa rzy stwo In we -
sty cyj ne i Yabess Gro up, spe cja li zu ją ca
się w pro jek to wa niu, ho stin gu i po zy cjo -
no wa niu stron in ter ne to wych.

Dru gie pię tro jest naj bar dziej po ka -
wał ko wa ne. Więk szość po wierzch ni to
prze strze nie biu ro we wiel ko ści od 30
do 50 m kw. z wy dzie lo nym miej scem
pra cy dla sze fa ze spo łu i resz ty pra cow -
ni ków. Ce ny oscy lu ją od 30 do 50 zł
za metr kwa dra to wy.

Za biu row cem mie ści się am fi te atr
do dys po zy cji firm i te ren re kre acyj ny
z mo żli wo ścią prze kształ ce nia w lą do -
wi sko he li kop te rów.

– Li czy my na to, że w grud niu te go ro -
ku fir my bę dą mo gły wcho dzić do bu dyn -
ku, że świę ta bę dzie my spę dzać z ty mi,
z któ ry mi już ma my pod pi sa ne umo wy
– pod su mo wu je Krzysz tof Wnęk.

AN NA PAW ŁOW SKA
*Już po napisaniu tego tekstu Krzysztof

Wnęk został odwołany z funkcji prezesa
zarządu MMC Branville. 

P
od ścia ną wy re mon to wa nej
re mi zy Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej – przy po mnij my, że
miej sco wa straż ob cho dzi ła

nie daw no 80-le cie po wsta nia – zgro -
ma dzo no nie zwy kłe eks po na ty. Sta no -
wi ły wła sność miesz kań ców Sta deł.
Lu dzie, do wie dziaw szy się o pla no wa -
nej wy sta wie, chęt nie uży czy li za byt -
ko we przed mio ty, któ re przed la ty
sto so wa li ich dzia do wie, a na wet pra -
dzia do wie. Słu ży ły one nie tyl ko
do pra cy w po lu, ale i do wie lu czyn -
no ści w go spo dar stwie do mo wym.

Ktoś nie zo rien to wa ny w tra dy cji La -
chów Są dec kich, pa trząc na te przed -
mio ty dłu go mógł by za sta na wiać się,
ja kie jest ich prze zna cze nie. Tym bar -
dziej, że by ły one opi sa ne gwa rą la -
chow ską. Jed nak żad ne z tych na rzę dzi
nie sta no wi ta jem ni cy dla Cze sła wy Ru -
cha ły, wie lo let nie go soł ty sa wsi Sta dła.
Jej ro dzi na od po ko leń miesz ka w tej
miej sco wo ści. Ona sa ma, w ra mach
przy go to wań do wy sta wy, prze trzą snę -
ła kil ka stry chów, wy cią ga jąc z nich
na świa tło dzien ne cen ne i uni kal ne eks -
po na ty. Po pro si li śmy więc pa nią Cze -

Czym jest
kłózka z osełką
W nie dzie lę 21 paź dzier ni ka w Sta dłach w gmi nie Po de gro -
dzie od by ła się zor ga ni zo wa na przez Ko ło Go spo dyń Wiej -
skich wy sta wa daw nych na rzę dzi go spo dar stwa do mo we go
oraz rol ni czych. Przed się wzię cie zre ali zo wa no w ra mach pro -
jek tu unij ne go „Śla da mi Pra dzia dów”.

FOT. ZG
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sła wę, by wy ja śni ła, do cze go sto so wa ło
się – i na dal sto su je – nie któ re ze zgro -
ma dzo nych na wy sta wie na rzę dzi.

– Pług z kol ca mi słu ży do or ki – tłu -
ma czy pa ni soł tys. – Jak ktoś miał jed -
ne go ko nia, to za przę gał go do or czy ka
i orał. Kie dy miał dwa ko nie, za przę gał
je do tzw. wa gi.

Pa ni soł tys mó wi, że bied niej si, któ -
rzy nie po sia da li ko ni, za kła da li jarz mo
na dwie kro wy. W ten oto spo sób po czci -
we muć ki słu ży ły ja ko si ła po cią go wa.

– A czym jest kłóz ka z oseł ką?
– Kie dy zbo że uro sło, szło się w po le

i ko si ło się je ko są z grab ka mi – wy ja -
śnia Cze sła wa Ru cha ła. – Ową ko sę
ostrzy ło się oseł ką z ka mie nia, u nas za -
zwy czaj z Du naj ca. Ten ka mień trzy ma -
ło się w kłóz ce, gdzie ca ły czas by ła
wo da. By ło to po trzeb ne po to, by ka -
mień był mo kry i że by w ten spo sób ko -
sa się le piej ostrzy ła.

Kłóz kę wy ko ny wa no z kro wie go ro gu.

– Kie dy kro wa, jak my to mó wi my,
„zwa li ła ro ga”, to wte dy ro bio no z nie -
go kłóz kę – tłu ma czy pa ni Cze sła wa.
Owo zwa le nie ro gu na stę po wa ło, gdy
kro wy ude rza ły się przy pad ko wo ro ga -
mi, lub o coś za cze pia ły. Zwie rzę ta nie
by ły oka le cza ne, urwa ny róg im od ra stał.

In nym na rzę dziem na wy sta wie był
sierp, opi sa ny la chow ską gwa rą ja ko
śyrp.

– Na si pra dzia do wie nie ko si li zbo ża
ko są, ale cię li je sier pem – opo wia da
soł tys Ru cha ła. – To czę sto wią za ło się
z pra cą u gaz dów.

Kim był gaz da? Bo ga tym go spo da -
rzem we wsi, któ ry miał du żo po la. Da wał
ubo gim lu dziom do za go spo da ro wa nia
za gon, czy li po le, do dat ko wo do sta wa li
jesz cze obor nik. Czę sto gaz da po zwo lił
wy rob ni kom na swo im po lu po sta wić ma -
ły do mek, dla te go na zy wa no ich „bu dzia -
rza mi”, od sło wa „bu da”. Z wdzięcz no ści
za otrzy ma nie owe go za go nu, lu dzie pra -
co wa li w po lu u gaz dy przez ca ły rok. Od -
ra bia li więc naj pierw u gaz dy, po tem
u sie bie na po let ku.

– Go spo dy ni, żo na gaz dy, ży wi ła tych
ro bot ni ków ca ły dzień – tłu ma czy pa ni
soł tys. – Kie dy szli w po le już o czwar -
tej ra no, do sta wa li od gaź dzi ny pierw -
sze śnia da nie. Oko ło go dzi ny dzie sią tej
– dru gie. W oko li cach trzy na stej scho -
dzi li na obiad, po czym znów szli w po -
le. Po tem go spo dy ni za no si ła im jesz cze
. jó zy nę czy li pod wie czo rek.

Z wdzięcz no ści za otrzy -
ma nie owe go za go nu, lu -
dzie pra co wa li w po lu
u gaz dy przez ca ły rok.
Od ra bia li więc naj pierw
u gaz dy, po tem u sie bie
na po let ku.
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Ko lej nym eks po na tem na wy sta wie
by ły gra bie.

– Po sko sze niu zbo ża trze ba by ło ca -
łe po le za gra bić ta ki mi wła śnie drew -
nia ny mi gra bia mi – mó wi Cze sła wa
Ru cha ła. – Zbie ra ło się wów czas mierz -
wę, coś w ro dza ju po zo sta ło ści po zbo -
żu, któ rą kar mi ło się ku ry.

Snop ki w sto do le skła da no za po mo -
cą drew nia nych wi deł. Dla cze go nie
me ta lo wych?

– Lu dzie uwa ża li, że zbo że jest spe -
cjal nym da rem bo skim – od po wia da pa -
ni soł tys. – Ro bi ło się prze cież z nie go
chleb. Nie wol no by ło uży wać do pra cy
przy nim me ta lo we go sprzę tu, z wy jąt -
kiem sier pa czy ko sy.

Snop ki zbo ża ukła da no war stwa mi
w sto do le i młó ci ło się do pie ro w zi mie,
po za koń cze niu prac po lo wych. Uży wa -

no do te go ce pów. Po wy młó ce niu zbo -
że młyn ko wa no w du żym drew nia nym,
młyn ku. Z jed ne go otwo ru le cia ły ple -
wy, z dru gie go ziar no.

– Zbo że czy ści ło się na prze ta ku
– mó wi soł tys Ru cha ła. – Mu sia ło być
czy ste, bo szło na chleb. Na stęp nie meł -
ło się je w żar nach ręcz nych, by ły to dwa
ka mie nie, ocie ra ją ce się o sie bie, roz -
drab nia jąc ziar no. Tak po wsta wa ła mą -
ka, tzw. ra zów ka. Prze sie wa ło się ją
przez rze szut ko do dźy ski. Po do da niu
mą ki py tlo wej ro bi ło się z te go za czyn
na za kwa sie.

Za czyn za ra bia ło się na wie czór. Po -
tem do le wa ło się wo dy, so li ło i ręcz nie
wy ra bia ło cia sto, z któ re go pie czo no
chleb.

Na wy sta wie po ja wi ła się też „pra sa
do sy ra”.

– Po wy do je niu kro wy mle ko tra fia ło
do garncz ków gli nia nych – tłu ma czy
Cze sła wa Ru cha ła. – Jak się zsia dło,
zbie ra ło się z nie go śmie ta nę, zaś kwa -
śne mle ko pod grze wa ło się, by ob le cia -
ło wo kół ser wat ką.

Ser wat kę i kwa śne mle ko wle wa ło się
do spe cjal ne go wo recz ka. Kie dy ser wat -
ka od cie kła, za wią zy wa ło się wo rek
i wkła da ło do pra sy. Ręcz nie przy krę ca -
no drew nia ne śru by rzym skie w tym na -
rzę dziu, któ re ści ska ły wo rek. Tkwił
w pra sie oko ło pół to rej go dzi ny i kie dy
ser wat ka ście kła do koń ca, se rek był go -
to wy i mo żna go by ło wy jąć z wo recz ka.

– Śmie ta nę wle wa ło się do ma ślicz ki
– mó wi Cze sła wa Ru cha ła, po ka zu jąc
spe cjal ne urzą dze nie. – Ru sza ło się la -
ską i ro bi ło w ten spo sób ma sło. By ła
tam sa ma śmie ta na. Kie dy za czy na ła się
kru pić, to wle wa ło się zim nej wo dy i ma -
sło na dal zbi ja ło się w ma ślicz ce. Ubi te
by ło wyj mo wa ne, płu ka ne i go to we
do spo ży cia. Zaś w ma ślicz ce na dnie zo -
sta wa ła ma ślan ka.

Ka żde z na rzę dzi mia ło swo ją hi sto -
rię, ka żde prze zna czo ne by ło do wy ko -
ny wa nia kon kret nych czyn no ści. Dziś
część z nich na dal jest wy ko rzy sty wa -
na przez nie któ re go spo dy nie, któ re
– po zo sta jąc wier ne tra dy cji – wciąż
uży wa ją tra dy cyj nych me tod.

Cie szy, że mło dzież i dzie ci, licz -
nie przy by ła na nie dziel ną wy sta wę,
by ła au ten tycz nie za in te re so wa na ich
prze zna cze niem i ro lą tych na rzę dzi
w go spo dar stwie. Ta kie ini cja ty wy,
jak wy sta wa w Sta dłach, słu ży kon ty -
nu acji pięk nej, ro dzi mej tra dy cji, któ -
ra w XXI wie ku jest war to ścią sa mą
w so bie. ZYG MUNT GO ŁĄB

FOT. ZG

R E K L A M A

SADECZANIN 11.2012_SADECZANIN 11.2012  30-10-2012  09:43  Strona 35



LISTOPAD 201236 WOKÓŁ NAS
WWW.SADECZANIN.INFO

T
a kim oto dia lo giem prze pro wa -
dzo nym z ko le gą po nad pół to ra
te mu pod czas tre nin gu na ścian -
ce wspi nacz ko wej roz po czę ła

się mo ja wiel ka in do ne zyj ska przy go da.
Kry te ria kwa li fi ka cji na sty pen dium
Dar ma si swa, fi nan so wa ne przez rząd in -
do ne zyj ski, nie by ły ostre: wiek po ni -

żej 35 lat, do bry stan zdro wia oraz zna -
jo mość an giel skie go w stop niu ko mu ni -
ka tyw nym. A z tych nie for mal nych
– wia ra w to, że po mię dzy in ny mi wy -
bra ny mi kan dy da ta mi bę dę wła śnie ja
oraz nie co od wa gi, że by rzu cić pra cę,
po sta wić się zszo ko wa nej ro dzi nie i je -
chać sa mej z ple ca kiem i wa liz ką na ko -

niec świa ta. Apli ko wa łam, do sta łam się
i po 50 go dzi nach pod ró ży trze ma sa mo -
lo ta mi wy lą do wa łam w Dża kar cie, sto -
li cy In do ne zji.

In do ne zja – to pań stwo w środ ko wo -
-wschod niej Azji, po ło żo ne wzdłuż
rów ni ka na po nad 17 tys. wysp, któ re
wcho dzą w skład naj więk sze go na świe -
cie Ar chi pe la gu Ma laj skie go. Od le głość
z za chod nie go krań ca In do ne zji na jej
kra niec wschod ni, to po nad 5 ty się cy ki -
lo me trów, na to miast dłu gość z po łu dnia
na pół noc się ga 1750 ki lo me trów! Dla
po rów na nia: wy mia ry Pol ski to nie ca -
łe 700 ki lo me trów wszerz i wzdłuż. Naj -

Są de czan ka w In do ne zji
– Kaśka, słuchaj, nie chcesz czasem jechać na roczne

stypendium do Indonezji?
– A czekaj, gdzie to, jak to, co to? Pewnie, że chcę! 
– No to napisz ładne podanie i wyślij do ambasady Indonezji
– Poważnie?! Ok!
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więk sze wy spy In do ne zji to Su ma tra,
Ja wa (na jej za chod nim krań cu le ży sto -
li ca Dża kar ta), Bor neo (1/4 te re nu dzie -
lo ne go z są sied nim kra jem Ma le zją),
Su la we si oraz naj bar dziej dzi ka – Pa pua,
za chod nia część wy spy No wa Gwi nea.
Nie ma co ukry wać, brzmi na praw dę eg -
zo tycz nie.

Li cząc 240 mln miesz kań ców,
po Chi nach, In diach i USA, In do ne zja
zaj mu je czwar te miej sce na świe cie, co
do wiel ko ści po pu la cji. Pod czas gdy po -
nad po ło wa z te go (130 mln) za miesz -
ku je jed ną tyl ko wy spę, Ja wę, czy niąc
ją naj gę ściej za lud nio ną wy spą na świe -
cie, 6 ty się cy in nych wysp po zo sta je
wciąż bez lud nych.

In do ne zyj skie wy spy, ob la ne cie pły -
mi, tro pi kal ny mi mo rza mi i po ro śnię te
wil got ny mi, rów ni ko wy mi la sa mi, skry -
wa ją nie zwy kłe bo gac two fau ny i flo ry,
pla su jąc In do ne zję na dru gim miej scu
(po Bra zy lii) w kwe stii bio ró żno rod no -
ści. Naj bar dziej ja do wi te wę że świa ta,
naj więk szy (do me tra śred ni cy i 10 kg
wa gi!), owa do żer ny kwiat świa ta Ra fle -
zja Ar nol da (sły ną cy z te go, że cuch nie
roz kła da ją cą się pa dli ną, czym zwa bia
ofia ry), mo ty le wiel ko ści dło ni i pta ki
nie bie skie bar dziej niż sa mo nie bo – to
tyl ko przy kła dy onie śmie la ją ce go pięk -
na i po tę gi tam tej szej przy ro dy.

Że by by ło cie ka wiej, In do ne zja
wcho dzi w skład tzw. pa cy ficz ne go pier -
ście nia ognia, stre fy o wzmo żo nej ak -
tyw no ści sej smicz nej i tek to nicz nej, co
zna czy, że ta cu dow na przy ro da i mi lio -
ny ist nień ludz kich są re gu lar nie nę ka -
ne se ria mi trzę sień zie mi, za le wa ne
fa la mi tsu na mi oraz po kry wa na py łem
opa da ją cym po wy bu chach wul ka nów
– o któ rych my tyl ko od cza su do cza su
do wia du je my się z te le wi zji czy z in ter -
ne tu.

In do ne zja to ta kże naj więk szy
na świe cie kraj mu zuł mań ski – po -
nad 87% miesz kań ców to wy znaw cy is -
la mu. Chrze ści ja nie sta no wią ok. 10%
lud no ści (w tym 1/3 ka to li ków i 2/3 pro -
te stan tów). Po zo sta łe gru py re li gij ne to
głów nie hin du iści, bud dy ści i kon fu cja -
ni ści. Ży cie re li gij ne kra ju to te mat
na osob ny ar ty kuł, wspo mnę tyl ko, że
choć co rusz do Eu ro py do cie ra ją in for -
ma cje o wal kach re li gij nych na wy -
spach, kon flik ty re li gij ne na po zio mie

zwy czaj nych lu dzi są zu peł nie nie zau -
wa żal ne. Na Bo że Na ro dze nie mu zuł -
ma nie do sta ją pacz ki z ciast ka mi
od są sia dów -chrze ści jan, z ko lei is la mi -
ści ob da ro wu ją wy znaw ców in nych re -
li gii, gdy im przy pa da świę to. Bar dzo
czę sto do cho dzi też do ma łżeństw lu dzi
o od mien nych re li giach – w tym przy -
pad ku zmia na wia ry jest nie ko niecz na,
naj czę ściej jed nak ko bie ta prze cho dzi

na re li gię mę ża. Co jest je dy nie istot ne,
w In do ne zji MU SISZ mieć re li gię. Nie -
wa żne, czy je steś mu zuł ma ni nem, ka to -
li kiem czy bud dy stą – je śli wie rzysz, że
ist nie je Bóg, cie szysz się sza cun kiem
spo łecz nym. Je śli ogła szasz się ate istą
– spo ty kasz się z kom plet nym bra kiem
zro zu mie nia, a bę dąc rdzen nym In do ne -
zyj czy kiem, zo sta jesz uka ra ny przez
pań stwo, gdyż zgod nie z pra wem MU -
SISZ być wy znaw cą jed nej z sze ściu
ofi cjal nych re li gii. Za tem ma łym pa ra -
dok sem jest fakt, że kon sty tu cja In do ne -
zji gwa ran tu je wol ność re li gij ną – ale
za wę ża ją do wy bo ru jed nej z sze ściu re -
li gii, któ rej na zwa jest umiesz cza -
na pod na zwi skiem w do wo dzie
oso bi stym In do ne zyj czy ka.

Co wy spa, co re gion to in na gru pa et -
nicz na, co za tym idzie – od mien ny ję -
zyk, kul tu ra, oby cza je, re li gia.
Wśród 300 grup et nicz nych oraz po -
nad 600 ję zy ków i dia lek tów łą czą cym
wszyst kich jest ję zyk in do ne zyj ski.

A wśród mi lio nów lu dzi na ar chi pe -
la gu ja oraz kil ka set in nych szczę ścia -
rzy – sty pen dy stów Dar ma si swa
z ca łe go świa ta, ko lo ro we mię dzy na ro -
do we to wa rzy stwo, któ re mu rząd in do -
ne zyj ski za fun do wał rocz ne, lub
pół rocz ne sty pen dium. A je go ce lem
– po zna nie kul tu ry i ję zy ka In do ne zji.

***
Prze mie rzy łam ty sią ce ki lo me trów,

nie prze bie ra jąc w środ kach lo ko mo cji

– po cząw szy od sa mo lo tów, przez luk -
su so we po cią gi, lo kal ne au to bu sy gdzie
na da chu to wa ru ty le, co w co ty go dnio -
wej do sta wie do su per mar ke tu, po przez
mo to cy kle, sku te ry, rik sze, ro we ry, tan -
de my, stat ki, pro my, ło dzie, dłu ba ne ca -
noe, na pie cho tę, au to sto pem.
Roz ma wia łam z set ka mi lu dzi, ob ser -
wo wa łam dzie siąt ki ty się cy. Wia do mo,
ilu lu dzi – ty le ró żnych oso bo wo ści. Da -
le ka je stem od ge ne ra li zo wa nia, ubie ra -
nia w sztyw ne ra my ste reo ty pów,
jed na kże pew ne ce chy cha rak te ru In do -
ne zyj czy ków tak do bit nie prze bi ja ją się
przez in ne, że nie spo sób ich nie za uwa -
żyć i o nich nie wspo mnieć. Więc ja cy
oni są? Jak wy glą da co dzien ne ży cie
prze cięt ne go In do ne zyj czy ka, dla któ re -
go sta ty stycz na wiel kość stre fy ży cio -
wej to 30 me trów kwa dra to wych?

Mia stem, do któ re go tra fi łam na po -
cząt ku, był Ma lang we wschod niej czę -
ści Ja wy, oto czo ny ma low ni czo
wia nusz kiem wul ka nów. Po mi mo 700
tys. miesz kań ców Ma lang za cho wu je
ma ło mia stecz ko wy kli mat. Ni ska, gę sta
za bu do wa po prze ty ka na pal ma mi; stra -
ga ny z prze krzy ku ją cy mi się ko bie ta mi;
dzie cia ki w mun dur kach ma sze ru ją ce
ran kiem do szko ły, drze mią cy w swo ich
po jaz dach rik sza rze i nie prze rwa na stru -
ga mo to cy kli wy peł nia ją ca ka żdą wol -
ną prze strzeń uli cy. A wszyst ko to nie
w chmu rze spa lin po mie sza nej z ku rzem
i wi ru ją cy mi śmie cia mi. Ca łość do peł -

In do ne zja to ta kże naj -
więk szy na świe cie kraj
mu zuł mań ski – po -
nad 87% miesz kań ców to
wy znaw cy is la mu.
Chrze ści ja nie sta no wią
ok. 10% lud no ści.
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nia otwar ty sys tem ka na li za cyj ny w po -
sta ci al bo be to no wych ry nien wy peł nio -
nych sto ją cy mi ście ka mi, al bo
sze ro kich, rwą cych po to ków ze sta no -
wi ska mi spa sio nych szczu rów, dry fu ją -
cych gu mia ków, na de rwa nych kla pek
i pla sti ko wych bu te lek. Na po bo czach
prze su szo na, spę ka na zie mia upstrzo -
na śmie cia mi ka żdej ma ści i po cho dze -
nia. Że by by ło cie ka wiej, co 20 m
na uli cy stoi kosz na śmie ci zro bio ny ze
sta rej opo ny sa mo cho do wej, ale rów nie
ko lo ro wy jak śmie cio we przy ozdo bie -
nie na wierzch ni.

Jest brud no, nie ma co ukry wać. Ale
i to ma swój urok. Do wszyst kie go
zresz tą mo żna się przy zwy cza ić. Po ja -
kimś cza sie, gdy już się pa mię ta roz kład
dziur i po pę ka nych płyt na dro dze
– śmie ci się zwy czaj nie nie za uwa ża.
Szczu ry sta no wią mi łe dla oka oży wie -
nie mar twej na tu ry, a pły wa ją cy po de -
szwą do gó ry but pro wo ku je do my sły,
czy w od mę tach ście ków znaj dzie my
też je go wła ści cie la.

Zresz tą mię dzy tym wszyst kim cho -
dzą uśmiech nię ci lu dzie: pro wa dzą in te -
re sy, przy go to wu ją je dze nie, sprze da ją
je dze nie i je kon su mu ją, sie dząc na ta -
bo re cie na skra ju uli cy.

Uli ce peł ne są mo bil nych stra ga nów,
kio sków i trój ko ło wych re stau ra cji. Go -

to wą do spo ży cia żyw ność mo żna ku pić
wszę dzie. Na dzie wasz się na nią i ona
wpa da na cie bie. Sma żo ny ryż, kur czak,
zup ka chiń ska, lo dy z ko ko sem, mi nia -
tu ro we jaj ka, roz go to wa ne szpi na ko po -
dob ne traw ska, so ja w 150 po sta ciach,
szasz ły ki z mię sa nie wia do me go po cho -
dze nia, oskro ba ne i po kro jo ne owo ce
ob ło żo ne lo dem i wie le, wie le in nych
miej sco wych spe cja łów, któ rych nazw
nie za pa mię ta łam. Tu ka żdy ro dzaj je -
dze nia na wy nos sprze da ją w wor kach,
bez ró żni cy czy to mię so, zu pa, sos, jaj -
ka, owo ce, czy też so ki – w tym przy -
pad ku w wo rek we tknię ta jest słom ka.

W In do ne zji wszyst ko jest prze woź -
ne i ob woź ne. Ma ło te go, to wszyst ko da
się prze wieźć... mo to cy klem! My śli cie,
że je śli coś ma dłu gość więk szą niż 2
me try al bo nie stan dar do we wy mia ry, to
na le ży pa ko wać od ra zu na cię ża rów kę?
Nic po dob ne go! Sa mo cho dów za wie le

tu nie ma, za to ka żdy pra wie In do ne zyj -
czyk dys po nu je jed no śla dem. Pęk bam -
bu sów, okno, sza fa, ro wer, pu dło, ko sze
tra wy i wy sta ją ca w środ ku gło wa kie -
row cy mo to cy kla, pię cio oso bo wa ro dzi -
na z dzieć mi al bo czwór ka pod lot ków
z gi ta rą na jed nym sku te rze – to ty po we
ob raz ki in do ne zyj skiej uli cy. Zwin no ścią
na za krę tach prze bi ja ją naj lep szych cyr -
kow ców świa ta.

***
In do ne zyj czy cy to bar dzo ra do sny na -

ród. Bez zna cze nia – sta ry, czy mło dy,
wy kształ co ny czy nie, pra cu ją cy na uli -
cy czy na uni wer sy te cie – wszy scy
skłon ni do żar tów i wy bu chów gło śne -
go, spon ta nicz ne go i wy da wać by się
mo gło – zu peł nie nie kon tro lo wa ne go
śmie chu. Rzad ko mo żna spo tkać ko goś
tak po wa żne go, z kim nie mo żna po żar -
to wać. Co wię cej, In do ne zyj czy cy po tra -
fią się śmiać w ab sur dal nych dla nas
sy tu acjach. Np. stłucz ka dwóch mo to cy -
kli na skrzy żo wa niu; prze wró ce ni kie -
row cy na wza jem po ma ga ją so bie
po wstać z jezd ni, uśmie cha ją się, żar tu -
ją, po czym ka żdy je dzie w swo ją stro -
nę. Al bo in ny dro go wy przy kład:
kie row ca to yo ty, któ ry o ma ło nie roz je -
chał mło dej dziew czy ny, po gwał tow -
nym wy ha mo wa niu wy bu cha grom kim
śmie chem. Na twa rzy nie do szłej ofia ry
ma lu je się wy raz ulgi, a za chwi lę… roz -
ba wie nia. Co się ma de ner wo wać, prze -
kli nać, awan tu ro wać? Wła śnie cu dem
unik nę ła śmier ci, tu się cie szyć na le ży!

O ile wszech obec ny uśmiech ła go dzi
wszel kie re la cje, o ty le dra żnią ca dla Eu -
ro pej czy ka mo że być ró żni ca w in ter -
pre ta cji cza su. Od po wied ni kiem
osła wio nej hisz pań skiej ma ña ny (hiszp.
ma ña na – ju tro) jest in do ne zyj skie nan -
ti, czy li po pro stu „póź niej”. Ka żdy
dzień i ka żda noc trwa ją tu po 12 go -
dzin, słoń ce za wsze wsta je i za cho dzi
o tej sa mej po rze, w po rze su chej jest
go rą co ka żde go po po łu dnia, a w po rze
desz czo wej co dzien nie pły ną uli ca mi ta -
kie sa me wez bra ne po to ki. Kli mat spra -
wia, że wszyst kie dni są po dob ne
do sie bie, wręcz iden tycz ne, więc co
za ró żni ca, czy ja kieś za mie rze nie zo sta -
nie zre ali zo wa ne dzi siaj, ju tro czy za ty -
dzień? Je że li cze kasz już go dzi nę, to
zna czy, że mo żesz po cze kać jesz cze
i dru gą, praw da? Je śli masz gdzie usiąść,

Szczu ry sta no wią mi łe
dla oka oży wie nie mar -
twej na tu ry, a pły wa ją cy
but pro wo ku je do my sły,
czy w od mę tach ście ków
znaj dzie my też je go wła -
ści cie la.
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nie jest ci zim no, to w czym pro blem?
Siedź ci cho czło wie ku (w sen sie: nie
pró buj ni ko go po spie szać, nie do cie kaj,
dla cze go cze kasz, ani tym bar dziej nie
py taj, jak dłu go jesz cze bę dziesz cze -
kał)... i cze kaj. To też dwu go dzin ne
spóź nie nie nie wy wo łu ją zdzi wie nia ani
zło ści, bo wia do mo, że nie wy ni ka
z bra ku sza cun ku, lecz ogól nej at mos fe -
ry lu zu. Jest na wet na to spe cjal nie okre -
śle nie „jam ka ret”, czy li gu mo wy czas,
czas z gu my. Czas jest roz cią gli wy jak
gu ma, lu dzie cier pli wi i wy ro zu mia -
li. I je że li ktoś kie dyś zde cy du je się
przy zna wać Na gro dę No bla za cier pli -
wość, to fa wo ry tem, mo im zda niem, bę -
dzie In do ne zja.

I gdy je ste śmy przy cze ka niu, to w je -
go trak cie za wsze jest roz mo wa. W bu -
sie, po cią gu, na po cze kal ni, w ko lej ce,
w ka żdych wa run kach, gdy ktoś wcho -
dzi i sia da obok dru gie go czło wie ka, roz -
po czy na się dia log. Roz mo wę

otwie ra my pro mien nym uśmie chem
skie ro wa nym w stro nę są sia da oraz kur -
tu azyj nym „dzień do bry”. A sko ro zna -
my się już 30 se kund, to śmia ło mo żna
roz po cząć se rię py tań, któ re wy wo łu ją
ró żne re ak cje Eu ro pej czy ków – od zdu -
mie nia po iry ta cję: – Skąd je steś?, ile
masz lat?, gdzie miesz kasz?, czy je steś
już żo na ty?, ile lat ma two ja żo na? ile
masz dzie ci?, ja ka jest Two ja re li gia?

I mo je dwa ulu bio ne: – Czy już ja dłaś
ryż? oraz: – Czy się juz my łaś? Dla nas
to spra wy oso bi ste, o któ rych nie wy pa -
da roz ma wiać z no wo po zna nym czło -
wie kiem, dla nich – zwy czaj ne, ży cio we
py ta nia, wy pły wa ją ce z czy stej cie ka -
wo ści, lub tro ski o roz mów cę.

Gdy In do ne zyj czyk mo że gdzieś sta -
nąć, ozna cza to, że w tym sa mym miej -
scu po tra fi też usiąść. A je śli już gdzieś
sie dzi – to zna czy, że z po wo dze niem
mo że się tu… po ło żyć. Lu dzie le żą,
sie dzą i od po czy wa ją na zie mi, jezd ni,
pod ło dze, wszę dzie. Po cząw szy od me -
cze tów, przez schod ki, mur ki, kra wę -
żni ki. Przy czym pod ło że nie ma
więk sze go zna cze nia. Z wy ra zem zre -
lak so wa nia na twa rzy le żą na bam bu -
so wej ma cie, drew nia nej de sce,
be to no wej pły cie, czy zim nych ka fel -
kach. Cza sem tyl ko coś we tkną
pod gło wę, dla wy go dy. Pa mię tam, jak
prze mie rza jąc sku te rem wy brze że Ba li
mi nę li śmy sto ją cy na po bo czu mo to -
cykl i kie row cę roz ło żo ne go wzdłuż
jezd ni. Wy glą dał, jak by spał w swo im
do mu na ta ra sie, a nie na skra ju ru chli -
wej dro gi, gdzie co kil ka se kund coś

prze je żdża i wszy scy się ga pią. Prze -
cież jest zmę czo ny dro gę, więc zwy -
czaj nie przy sta je, kła dzie się na chwi lę
gdzie kol wiek i od po czy wa. Tak sa mo
spra wa wy glą da z rik sza rza mi drze mią -
cy mi w ocze ki wa niu na klien ta, czy
tak sów ka rza mi na mo to rach, non sza -
lanc ko roz ło żo ny mi na sie dze niu i kie -
row ni cy swo je go po jaz du przy głów nej
ar te rii mia sta. W do mu han dlo wym
sto isko na środ ku ho lu, na la dzie wy -
sta wio ne drob ne to wa ry, jak oku la ry,
ze gar ki, gum ki do wło sów i in ne świe -
ci deł ka. Pod czas gdy kil ku klien tów za -
sta na wia się, co ku pić, sprze daw czy ni
od po czy wa roz ło żo na na pod ło dze.
Wszę do byl ski lu uuuuuz!

In na per cep cja cza su i od le gło ści, te -
go co wy pa da, a cze go nie, nie od łącz ny
uśmiech, po go da du cha, życz li wość
i ser decz ność. Cza sem tro chę brud no,
tłocz no i ha ła śli wie, ale za wsze go ścin -
nie. I mi mo te go, że nie ma barsz czu ani
kieł ba sy, a na ho ry zon cie za miast
wierzb i pól psze nicz nych je dy nie ostre
sto żki wul ka nów, pal my ko ko so we i po -
la ry żo we – uwierz cie, In do ne zja to na -
praw dę swoj ski kraj. Mo że dla te go, że
fla ga In do ne zji to na sze od wró co ne bar -
wy na ro do we, u gó ry czer wień, a na do -
le biel.

KA TA RZY NA SZEW CZYK
Au tor ka jest są de czan ką, ab sol went ką

wy dzia łu che mii Po li tech ni ki Kra kow skiej, lu bi
wspi nacz ki gór skie i eg zo tycz ne pod ró że.

IN DO NE ZJA
W Azji po łu dnio wo -wschod niej to wła -
śnie In do ne zja po sia da naj więk szą i naj -
sil niej szą go spo dar kę. Dzię ki wy so kie mu
wzro sto wi go spo dar cze mu na le ży
do kra jów go spo da rek wscho dzą cych
i tzw. azja tyc kich ty gry sów. Ze wzglę du
na nie zwy kłe bo gac twa na tu ral ne In do -
ne zji (wę giel, ro pa naf to wa, gaz ziem ny),
naj więk szy wkład w PKB ma prze mysł
(46%), wy prze dza jąc usłu gi (39%), po chła -
nia ją cy naj więk szą si łę ro bo czą oraz rol -
nic two, sku pia ją ce się na upra wie ry żu,
kau czu ku na tu ral ne go, her ba ty, ty to niu
oraz wpro wa dza ją cej nie zwy kłe spu sto -
sze nia w przy ro dzie In do ne zji – upra wie
pal my ole istej.

Gdy In do ne zyj czyk mo że
gdzieś sta nąć, ozna cza to,
że w tym sa mym miej scu
po tra fi też usiąść. A je śli
już gdzieś sie dzi – to zna -
czy, że z po wo dze niem
mo że się tu… po ło żyć.
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Z
bio ro wa mo gi ła żoł nie rzy nie -
miec kich zo sta ła od kry ta
po pół to ra rocz nych po szu ki wa -
niach, pro wa dzo nych przez pa -

sjo na tów za ga dek hi sto rycz nych
z cza sów I i II woj ny świa to wej, któ rych
po noć te re ny zie mi li ma now skiej kry ją
jesz cze wie le. Człon kom li ma now skie -
go sto wa rzy sze nia, któ re go jed nym

z za dań sta tu to wych jest do ku men to wa -
nie po chów ków żoł nie rzy obu wo jen
świa to wych, uda ło się ze brać re la cje do -
ty czą ce wal ki oraz miej sca spo czyn ku
żoł nie rzy nie miec kich, wal czą cych
praw do po dob nie w 78. VGD (78. Volks -
gre na dier -Di vi sion) w Młyn nem (gm.
Li ma no wa). W trak cie wie lo mie sięcz -
nych po szu ki wań uda ło się im do trzeć

do lu dzi, któ rzy po sia da li mniej szą lub
więk szą wie dzę na te mat wy da rzeń, roz -
gry wa ją cych się tu taj w 1945 ro ku i ze -
brać in for ma cje o wal ce, do ja kiej do szło
kil ka set me trów od miej sca zna le zie nia
mo gi ły żoł nie rzy nie miec kich.

– Uda ło się nam do trzeć do pi sem nej
re la cji nie ży ją ce go już Jó ze fa Wró bla,
któ rą udo stęp ni ła nam je go ro dzi -
na – mó wi Ja nusz Ju ro wicz ze Sto wa -
rzy sze nia Re kon struk cji Hi sto rycz nych
– 1. Pułk Strzel ców Pod ha lań skich Ar -
mii Kra jo wej w Li ma no wej. – Czy ta my
w niej – Był to od dział SSow ców, któ rzy
w no cy prze szli przez Roz dzie le i w do -
mu Ja na Ga jew skie go zła pa li dwóch no -
cu ją cych tam żoł nie rzy so wiec kich.
Jed ne go z nich, któ ry pró bo wał uciecz ki
wrzu ci li do stud ni, dru gie go zaś za bra li
ze so bą. Na stęp nie za kwa te ro wa li się
w do mu pod szczy tem gó ry Je zier ni ka.
Przy ja ciel za bi te go Ro sja ni na zor ga ni -
zo wał na tych miast za Niem ca mi po ścig.
Zmę czo nych i wy głod nia łych do padł
z kil ko ma to wa rzy sza mi na ich tym cza -
so wej kwa te rze i roz po czął wal kę w wy -
ni ku, któ rej zgi nę ło kil ku na stu Niem ców,
resz ta zaś wy co fa ła się. Jesz cze przez kil -
ka dni spo ty ka ło się po je dyn czych Niem -
ców, prze bra nych w cy wil ne ła chy,
prze kra da ją cych się do swo ich.

Na pod sta wie re la cji świad ków oraz
ma te ria łów źró dło wych, jak rów nież
pod ję tych czyn no ści spraw dza ją cych
w te re nie, uda ło się człon kom sto wa rzy -
sze nia zlo ka li zo wać dwa miej sca, w któ -
rych mo gły się znaj do wać ma so we
mo gi ły. We dług in for ma cji, do któ rych
do tar li, szcząt ki żoł nie rzy nie miec kich
mia ły kryć głę bo kie do ły, bę dą ce po zo -
sta ło ścia mi po wy do by wa nych przez
miej sco wą lud ność ka mien nych łup -
kach. Ma te riał ten był m.in. wy ko rzy sty -
wa ny do bu do wy fun da men tów
bu dyn ków. We dług re la cji świad ków,
naj praw do po dob niej 21 stycz nia 1945 r.
w dwóch do łach mia ło zo stać po cho wa -
nych kil ku na stu żoł nie rzy nie miec kich.

***
Piotr Sa dow ski z od dzia łu PTH

w No wym Tar gu po da je, że wal ki
na tym te re nie roz po czę ły się 18 stycz -
nia 1945 ro ku. Front prze ta czał się do 20
stycz nia. Wal ki przez kil ka dni kon cen -
tro wa ły się w oko li cach Msza ny Dol nej.
Woj ska radzieckie po su wa ły się dwo ma

Góra odkryła
wojenną
tajemnicę

Przy kry ty li ść mi głę bo ki dół w le sie na gó rze Je zier nik w Młyn nem
na Li ma nowsz czyź nie od sło nił w paź dzier ni ku swo ją ta jem ni cę.
Po 67. la tach od za koń cze nia II woj ny świa to wej z bez i mien ne go
gro bu eks hu mo wa no szcząt ki dzie wię ciu po cho wa nych tu taj
przez miej sco wą lud ność żoł nie rzy nie miec kich, za bi tych podczas
walk. Miej sce zbio ro we go po chów ku zlo ka li zo wa li człon ko wie
Sto wa rzy sze nia Re kon struk cji Hi sto rycz nych – 1. Pułk Strzel ców
Pod ha lań skich Ar mii Kra jo wej w Li ma no wej.
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ko lum na mi. Jed na szła od stro ny Mar -
cin ko wic wzdłuż do li ny Smol ni ka,
a dru ga od Ło so si ny Dol nej przez La -
sko wą i Młyn ne na Sow li ny. W tym
mniej wię cej cza sie prze dzie ra ła się, naj -
praw do po dob niej gó ra mi gru pa żoł nie -
rzy nie miec kich. Z ja kiej by li jed nost ki?
Człon ko wie li ma now skie go sto wa rzy -
sze nia są dzi li, że od po wiedź na to py ta -
nie da wła śnie eks hu ma cja szcząt ków
żoł nie rzy.

W pry wat nym le sie w Młyn nem roz -
po czę ły się pra ce, ma ją ce na ce lu wy ja -
śnić zgro ma dzo ne in for ma cje. Zgo dę
na ich wy ko na nie wy dał wła ści ciel te re -
nu. Po wia do mio no też wo je wo dę ma ło -
pol skie go, słu żby sa ni tar ne, Ma ło pol ski
Od dział Okrę go wy PCK w Kra ko wie,
Urząd Gmi ny w Li ma no wej, kra kow ski
od dział IPN i Fun da cję Pa mięć, zaj mu -

ją cą się zbie ra niem i ka ta lo go wa niem
in for ma cji o miej scach pa mię ci, cmen -
ta rzach i gro bach nie miec kich ofiar wo -
jen. To z jej ini cja ty wy do Młyn ne go
przy je cha li pra cow ni cy spe cja li stycz nej
fir my „Var mex” z Ka to wic, któ rej za da -
niem jest eks hu mo wa niem szcząt ków
żoł nie rzy nie miec kich.

Pra ce roz po czę ły się w do le wska za -
nych przez świad ków, do któ rych do tar li
człon ko wie sto wa rzy sze nia, a po tem
spraw dzo no dru gi. Ma so wy grób, któ ry
zo stał roz ko pa ny ja ko pierw szy, nie był
w ża den spo sób ozna ko wa ny. Wy glą dał
jak wie le in nych, le śnych za głę bień. Po -
kry wa ły go opa dłe li ście, zbu twia łe i su -
che ga łę zie.

– We dług re la cji Edwar da Ma tlą ga
i Jó ze fa Frącz ka – świad ków, do któ rych
uda ło się nam do trzeć – za raz po woj nie
nad mo gi ła mi ty mi był za wie szo ny
na drze wie nie miec ki hełm, na le żą cy
do jed ne go z po le głych. Bę dą cy na miej -
scu po chów ku w kwiet niu br Jó zef Frą -
czek wska zał dwa do ły, w któ rych ma ją
znaj do wać się szcząt ki po le głych żoł nie -
rzy. In for ma cję o po cho wa nych w tym
miej scu Niem cach prze ka zał mu Mi chał
Ję drze jek. On to wła śnie, wspól nie
z bra tem Szcze pa nem, w stycz niu 1945
r. zno si li na dra bi nie zwło ki za bi tych
i wrzu ca li je do dwóch do łów – opo wia -
da Ju ro wicz. – W jed nym z nich, w ma -
ju br, pod czas spraw dza nia miej sca
po chów ku za bi tych nie miec kich żoł nie -
rzy, na tra fi li śmy na uszko dzo ny we -
wnętrz ną eks plo zją ma ga zy nek
do ka ra bin ka sztur mo we go StG 44. To
był po śred ni do wód na to, że w tym miej -

scu znaj du ją się zwło ki za bi tych i po cho -
wa nych żoł nie rzy.

– We dług po sia da nych przez nas in -
for ma cji, część Niem ców zgi nę ła w jed -
nym z pod pa lo nych gra na tem do mów
– kon ty nu uje Ju ro wicz. – Po tym bu dyn -
ku po zo sta ło je dy nie wgłę bie nie w zie mi.
Czte ry in ne za bu do wa nia, w któ rych też
by li żoł nie rze nie miec cy, zo sta ły ostrze -
la ne. Przy pusz czam, że nie któ rym Niem -
com uda ło się wyjść z bu dyn ków. Wal ka
mu sia ła być za cię ta. Nie wy klu czo ne, że
żoł nie rze nie miec cy przy szli tu taj
od stro ny Roz dzie la. Ma my też re la cje,
że żoł nie rze radzieccy by li zwia dow ca mi
z od dzia łu pierw szo li nio we go.

Po kil ku dzie się ciu mi nu tach od roz po -
czę cia roz ko py wa nia do łu, po zdję ciu
wierzch niej war stwy zie mi, uka za ła się
naj pierw jed na kość, po tem dru ga i na -
stęp na. Pra cow ni cy fir my „Var mex” wy -
cią ga li ko ści udo we, pisz cze lo we, ko ści
krę go słu pa, żu chwy, czasz ki i ich frag -
men ty. Wy do by te zo stały też ze tla łe frag -

Pra ce roz po czę ły się
w do le wska za nych przez
świad ków, do któ rych
do tar li człon ko wie sto -
wa rzy sze nia, a po tem
spraw dzo no dru gi. Ma so -
wy grób, któ ry zo stał
roz ko pa ny ja ko pierw szy,
nie był w ża den spo sób
ozna ko wa ny.
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men ty woj sko we go nie miec kie go swe -
tra, w któ ry był ubra ny za bi ty żoł nierz.
Szcząt ki wy cią ga no też spod plą ta ni ny
gru bych ko rze ni ro sną cych nie opo dal
drzew.

***
Ko ść mi za peł nił się je den po jem nik,

po tem dru gi i na stęp ny. W pierw szym
dniu eks hu ma cji, oprócz człon ków li -
ma now skie go sto wa rzy sze nia, pro wa -
dzo nym pra com przy glą da li się m. in.:
przed sta wi cie le In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej w Kra ko wie, li ma now skie go
Sa ne pi du, Ma ło pol skie go Od dzia łu

Okrę go we go PCK w Kra ko wie i je den
ze świad ków hi sto rii, Jó zef Frą czek.

– Dla mnie jest to wa żne wy da rze -
nie. Hi sto ria za to czy ła ko ło. W do mu
o tym zda rze niu mó wi ło się nie wie le.
Mój oj ciec, pa mię ta ją cy woj nę, w ogó -
le nie wspo mi nał na ten te mat. Coś tam
mó wił mój dzia dek. By łem wte dy jesz -
cze dziec kiem. Sły sza łem, że jesz cze
przez ja kiś czas w le sie, bę dą cym na szą
wła sno ścią, na drze wie, ro sną cym nie -
opo dal mo gi ły, z któ rej są eks hu mo wa -
ne szcząt ki, wi siał hełm jed ne go
z żoł nie rzy – opo wia da Ma ciej Saj dak,

syn wła ści cie la la su, w któ rym pro wa -
dzo ne by ły pra ce eks hu ma cyj ne. – By -
ło by wspa nia łą rze czą, gdy by uda ło się
ze brać peł ną re la cję zda rzeń, któ re
mia ły tu taj miej sce 67 lat te mu. War to
by ło by od two rzyć prze bieg tej po tycz ki.
Osób, któ re mo gą pa mię tać te wy da rze -
nia jest już nie wie le.

– Z gro bu uda ło się wy do być szcząt -
ki dzie wię ciu żoł nie rzy – pod su mo wu je
Ja nusz Ju ro wicz. – Dru gi dół, w któ rym,
we dług świad ków mia ły znaj do wać się
szcząt ki ko lej nych po cho wa nych żoł nie -
rzy, oka zał się pu sty. W pierw szej mo gi -
le, po mi mo zna le zie nia szcząt ków
ludz kich, nie zna le zio no żad nych przed -
mio tów oso bi stych, iden ty fi ka to rów,
bro ni. Ja ką ta jem ni cę kry je las, w któ -
rym ma ją znaj do wać się po zo sta łe
szcząt ki za bi tych żoł nie rzy? Ilu ich tak
na praw dę tam spo czy wa? Ta hi sto ria,
nie ste ty, nie ma jesz cze za koń cze nia.
Przed na mi ko lej ne dni, ty go dnie i mie -
sią ce gro ma dze nia in for ma cji po zwa la -
ją cych na usta la nie usy tu owa nia
dru giej, ma so wej mo gi ły. Szu ka nie śla -
dów hi sto rii by wa żmud ne, ale na wet
naj mniej szy suk ces da je nam sa tys fak cję.

IGA MI CHA LEC

Z
e gar znaj du ją cy się na wie ży
bram nej klasz to ru sióstr kla ry -
sek w Sta rym Są czu po cho dzi
z po cząt ku XVII wie ku, a ca ła

je go ma szy ne ria, spro wa dzo na z Czech,
na le ży do naj star szych w kra ju. Me cha -
nizm zo stał uru cho mio ny w 2007 ro ku,
na oko licz ność ju bi le uszu 750-le cia
mia sta.

– Ów cze sny bur mistrz Sta re go Są cza
– Ma rian Cy coń, nie wy obra żał so bie,
aby ten pięk ny, od li cza ją cy ty le wie ków
ze gar, nie za czął zno wu „cho dzić”
– wspo mi na Sła wo mir Szcze pa niak.
– Za punkt ho no ru po sta wił so bie
uru cho mie nie go na czas ob cho dów ju -
bi le uszo wych i uda ło się. Zgro ma dzo no
środ ki fi nan so we, a wy ko naw ca – fir ma
De kor z No we go Są cza, na no wo po bu -
dził me cha nizm do ży cia. Ze gar wzbo -
ga co no też o urzą dze nia na gra nio we,
dzię ki cze mu mógł roz brzmie wać me lo -
dia mi ró żnych pie śni.

I tak miesz kań cy Sta re go Są cza oraz
tu ry ści, zer ka jąc na wie żę bram ną klasz -
to ru, mo gli nie tyl ko spraw dzić, któ ra jest
go dzi na, ale ta kże po słu chać pie śni, któ -
re roz le ga ły się w usta lo nym cza sie.
O godz. 6.15 by ła to me lo dia „Kie dy ran -
ne wsta ją zo rze”, w sa mo po łu dnie ‘Bo -
gu ro dzi ca”, o 17.45 „Ja ka pięk na je steś,
Kin go”, zaś o godz. 21.37 – w go dzi nę
śmier ci Ja na Paw ła II – „Bar ka”. I wła -
śnie po uru cho mie niu ze ga ra po ja wi ła się
po trze ba zna le zie nia ko goś, kto bę dzie go
re gu lo wał.

– Mo że dla te go, że klasz tor znaj du je
się na te re nie osie dla Śród mie ście, a ja
by łem prze wod ni czą cym te go osie dla,
wła śnie mi bur mistrz Ma rian Cy coń za -
pro po no wał ob ję cie funk cji dzwon ni ka
i klucz ni ka wie ży bram nej – mó wi Sła -
wo mir Szcze pa niak. – Mo ją oso bę za -
ak cep to wa ła ta kże Mat ka Ksie ni, tak
więc pod ją łem się te go za da nia i peł nię
je do dzi siaj.

Ze gar trze ba na krę cać co 40 go dzin.
– Li na znaj du je się na wy so ko ści 15

me trów i nie po zwa la, aby mo żna by ło
na krę cać me cha nizm co 48 go dzin – tłu -
ma czy rad ny. – Dla te go prak tycz nie co -
dzien nie trze ba tu przy cho dzić, po dejść
do sióstr kla ry sek, aby po brać klucz
i udać się na wie żę.

W wie ży bram nej znaj du je się ta kże
dzwon ze ga ro wy, sy gno wa ny na zwi -FO
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W trak cie wie lo mie -
sięcz nych po szu ki wań
uda ło się im do trzeć
do lu dzi, któ rzy po sia da -
li mniej szą lub więk szą
wie dzę na te mat wy da -
rzeń, roz gry wa ją cych
się tu taj w 1945 ro ku.
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skiem fun da tor ki – Bocz kow skiej
– z wy ry tą obok da tą 1616 ro ku. Ten,
po dob nie jak „Zyg munt” na Wa we lu,
bi je tyl ko w naj wa żniej szych mo men -
tach i wy da rze niach z ży cia klasz to ru
i sióstr kla ry sek. – Uru cha miam go wy -
łącz nie na po le ce nie Mat ki Ksie ni,
na przy kład wte dy, gdy re li kwie świę tej

Kin gi opusz cza ją mu ry klasz to ru, pod -
czas od pu stu – do da je prze wod ni czą cy
osie dla „Śród mie ście”.

Ze gar prze stał od mie rzać czas
w 2010 ro ku.

– Fir ma, któ ra roz po czę ła wów czas
re no wa cję ko pu ły klasz to ru, mu sia ła
ro ze brać ele men ty ze ga ra, któ re

przy oka zji ta kże pod da no kon ser wa cji
– tłu ma czy sio stra Ber na det ta z klasz -
to ru sióstr kla ry sek. – Te raz, kie dy re -
mont jest za koń czo ny i roz li czo ny,
ze gar po now nie uru cho mio no.

Me cha ni zmem na wie ży bram nej na -
dal opie ku je się Sła wo mir Szcze pa niak,
któ ry co 40 go dzin po ko nu je po nad sto
drew nia nych scho dów – te raz już
na szczę ście wy re mon to wa nych – by na -
krę cić kor bę ze ga ra i spraw dzić, czy
urzą dze nie na gra nio we dzia ła po praw nie.

– Mam do dys po zy cji ta kże in ne me -
lo die ku ran to we, któ re w nad zwy czaj -
nych sy tu acjach, na przy kład przy oka zji
wa żnych wi zyt, wy peł nia ją prze strzeń
nad Sta rym Są czem – do da je Sła wo mir
Szcze pa niak.

Do Sta re go Są cza przy by wa ją piel -
grzy mi z ca łej Pol ski i zza gra ni cy. Je śli
aku rat tra fią na obec ność pa na Sław ka,
ma ją oka zję wejść na szczyt wie ży
bram nej i stąd obej rzeć wspa nia łą pa no -
ra mę mia sta św. Kin gi.

KIN GA BED NAR CZYK

Klasztorny zegar
w Starym Sączu 
Uru cho mio ny z oka zji 750-le cia Sta re go Są cza ze gar klasz tor ny
zo stał w 2010 ro ku, przy oka zji re no wa cji ko pu ły świą ty ni, ro ze -
bra ny i pod da ny kon ser wa cji. Te raz me cha nizm zno wu od mie -
rza czas. O to, aby ze gar wska zy wał wła ści wą go dzi nę, dba
prze wod ni czą cy osie dla Śród mie ście i rad ny obec nej ka den cji
Ra dy Miej skiej – Sła wo mir Szcze pa niak.
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P
o mnik ufun do wa ła ro dzi na Sta -
ni sła wa Pió ro ps. „Emir”, po -
cho dzą ce go z Po par do wej
do wód cy PPAN, któ ry zgi nął

w za sadz ce urzą dzo nej przez pol ską
i cze cho sło wac ką bez pie kę 13 sierp -
nia 1949 ro ku w Ru żba chach na Sło wa -
cji. W ko mi te cie or ga ni za cyj nym
bu do wy po mni ka i pod czas uro czy sto -
ści pierw sze skrzyp ce grał rad ny po wia -
to wy Wie sław Pió ro z Ma cie jo wej
z bra tem Ta de uszem, wła ści cie lem fir -
my bu dow la nej. Bra cia za dba li
o wszyst ko: głaz, na któ rym umiesz czo -
no mo się żną ta bli cę, za mó wio ną w Po -

zna niu, ścią gnę li spod Ha li Ła bow skiej,
od gmi ny i szko ły po trze bo wa li tyl ko
zgo dy na lo ka li za cję po mni ka, z czym
nie by ło żad ne go pro ble mu.

Uro czy stość roz po czę ła się od mszy
św. za du sze po le głych i po mor do wa nych
par ty zan tów, od pra wio nej w miej sco wej
(ślicz nej) cer kiew ce, ma ją cej sta tus ko -
ścio ła pa ra fial ne go. Ka za nie wy gło sił ks.
pra łat Jan Wą tro ba z Piw nicz nej.

– „Emi ro wi” i je go ko le gom nikt nie
za mknął po śmier ci oczu. Oni pa trzą
na nas i otwie ra ją nam oczy. Te go po -
trze bu je my dziś w ży ciu, te go po trze bu -
je Pol ska! – mó wił ka zno dzie ja.

Po mszy wszy scy prze nie śli się
pod szko łę. Od sło nię cia po mni ka do ko -
na ły czte ry oso by: ostat ni ży ją cy człon -
ko wie od dzia łu par ty zanc kie go PPAN
– Ta de usz Ry ba i He le na Wik tor oraz
Krzysz tof Rem biasz, bra ta nek Mie czy -
sła wa Rem bia sza ps. „Or lik” i Fran ci -
szek Ca bak, syn Mi cha ła Ca ba ka ps.
„Ku na”. Na stęp nie mo nu ment po świe cił
pro boszcz Ma cie jo wej ks. Sta ni sław Pał -
ka, a przed sta wi cie le ro dzi ny Pió ro od -
czy ta li akt od da nia po mni ka pod opie kę
na uczy cie li i uczniów szko ły w Ma cie -
jo wej, któ rzy już opie ku ją się po dob nym
obe li skiem na Ha li Ła bow skiej.

– To dla nas wiel kie zo bo wią za nie
– mó wił dy rek tor Ma rek Bu da.

Od czy ta no Apel Pa mię ci. Wspo -
mnia no w nim nie tyl ko po le głych par -
ty zan tów, ale ta kże siat kę cy wil nych
współ pra cow ni ków od dzia łu zbroj ne go
PPAN, bez któ rej le śni nie prze ży li by
na wet dnia. Tę po moc par ty zan tom „cy -
wi le” opła ci li cię żki mi re pre sja mi. By li
wię zie ni, in wi gi lo wa ni, ube cy de mo lo -
wa li im do my, prze śla do wa li na wszel -
kie mo żli we spo so by i ta ge hen na trwa ła
jesz cze wie le lat po roz bi ciu PPAN
w 1949 ro ku. Do dzi siaj pa mięć „wi zyt”
ube ków ży wa jest wsród miesz kan ców
Na wo jo wej, Cza czo wa, Po par do wej,
Ka mion ki Wiel kiej, Ła bo wej, Ma cie jo -
wej, Bar now ca, Ko kusz ki, Piw nicz nej,
Głę bo kie go, Ry tra itd.

Głos za bra ła też Ma ria Leb do wi czo -
wa, zna na po et ka piw ni czań ska, bra ta -
ni ca „Emi ra”.

– Bo gu niech bę dą dzię ki, jak ma wia -
li nas ro dzi ce i dzia do wie, kie dy ja ka
trud na spra wa zo sta ła do pro wa dzo -
na do koń ca – po wie dzia ła bar dzo wzru -
szo na pa ni Ma ria, któ ra jest też au tor ką
przej mu ją cych wspo mnień ro dzin nych
o stry ju. Wy da ne w for mie ma łej bro -
szu ry by ły roz da wa no wśród obec nych
na uro czy sto ści i tra fią do szkół są dec -
kich. Szcze gól nie przej mu ją cy jest frag -
ment o od na le zie niu gro bu Sta ni sła wa
Pió ro i Adol fa Ce cu ra w 1997 ro ku
w For ba sach na Sło wa cji i po now nym,
tym ra zem uro czy stym po chów ku
szcząt ków obu par ty zan tów 11 li sto pa -
da te go ro ku na cmen ta rzu w Na wo jo -
wej (czyt. na str. 46).

Dla te go nie po win na dzi wić obec -
ność na uro czy sto ści w Ma cie jo wej by -

Pamięci Stanisława
Pióro i jego żołnierzy
16 pocz tów sztan da ro wych: szkol nych, kom ba tanc kich, sa mo -
rzą do wych itd. oraz trans pa rent ki bi ców San de cji uświet ni ły
w so bo tę 19 paź dzier ni ka w Ma cie jo wej uro czy stość od sło nię -
cia przed Szko łą Pod sta wo wą im. św. Kin gi po mni ka, po świę co -
ne go 14 po le głym i za mor do wa nym z wy ro ków sta li now skich
są dów i w ka tow niach bez pie ki żoł nie rzy Pol skiej Pod ziem nej
Ar mii Nie pod le gło ścio wej.

SADECZANIN 11.2012_SADECZANIN 11.2012  30-10-2012  09:43  Strona 44



LISTOPAD 2012 45
WWW.SADECZANIN.INFO

WOKÓŁ NAS

łe go i obec ne go sta ro sty For ba sów oraz
ro dzi ny nie ży ją cej już Sło wacz ki Zo fii
Du bie lo wej, któ ra przez kil ka dzie siąt lat
opie ko wa ła się ob cym gro bem.

***
Na resz cie przy szedł czas na skła da nie

wień ców: od wój ta Ła bo wej (Ma rek Jan -
czak) i Na wo jo wej (Sta ni sław Kieł ba sa),
od rad nych po wia to wych (m. in. Ry szard
Pa ra dow ski i Ma rian Ry ba), od szkół,
od par la men ta rzy stów (do strze gli śmy po -
słów: An drze ja Ro man ka i Ar ka diu sza
Mu lar czy ka, se na to ra Sta ni sła wa Ko gu -
ta), od są dec kiej So li dar no ści (An drzej
Szka ra dek i Gra ży na Święs), od Nad le -
śnic twa Na wo jo wa itd. Po seł Piotr Na im -
ski prze słał uczest ni kom uro czy sto ści list
z ser decz ny mi po zdro wie nia mi, tłu ma -
cząc, że z wa żnych po wo dów nie mógł
dzi siaj być w Ma cie jo wej.

Ho no ro wą war tę przy po mni ku peł -
ni li funk cjo na riu sze Kar pac kie go Od -
dzia łu Stra ży Gra nicz nej. Opra wę
mu zycz ną uro czy sto ści w ko ście le
i przy po mni ku stwo rzył chór „Im ma cu -
la ta” z pa ra fii MB Nie po ka la nej w No -

wym Są czu pod dy rek cją Te re sy Pach
(od 14 lat chór upięk sza wrze śnio we
uro czy sto ści ku czci ks. Gur ga cza i po -
zo sta łych żoł nie rzy PPAN na Ha li Ła -
bow skiej).

Po wszyst kim ze bra ni prze nie śli się
do szko ły, gdzie ucznio wie za śpie wa li
wią zan kę pie śni par ty zanc kich, a dr Ma -
ciej Kor kuć z kra kow skie go od dzia łu
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej, spe cja li -
sta od po wo jen ne go pod zie mia zbroj ne -
go w Kra kow skiem, miał krót ki wy kład
na te mat ge ne zy i dzia łal no ści PPAN.

Go ście mo gli po nad to obej rzeć oko -
licz no ścio wą wy sta wę oraz Izbę Pa mię -
ci, w któ rej zgro ma dzo no pa miąt ki
po PPAN, m.in. wy grze ba ne w zie mi,
gdzie par ty zan ci mie li obo zo wi sko
w Be ski dzie Są dec kim, gu zi ki z orzeł -
kiem w ko ro nie, krzy ży ki, ma nier kę
etc. 20 paź dzier ni ka br. zbio ry po więk -
szy ły się o mo się żną pod sta wę or ła, któ -
re go nie zna ni spraw cy skra dli w ze szłym
ro ku z mo nu men tu na Ha li Ła bow skiej.
Ka wa łek dro go cen ne go od le wu dy rek -
to ro wi Bu dzie wrę czył Zbi gniew Ob tu -
ło wicz, je den z ostat nich ży ją cych
pod ko mend nych Sta ni sła wa Pió ro.

Do daj my, że na obec nych du że wra -
że nie zro bił roz wi nię ty na bo ku przez
gru pę mło dych ki bi ców San de cji du ży
trans pa rent z na pi sem: „Pol ska Pod ziem -
na Ar mio Nie pod le gło ścio wa – San de cja
o Was pa mię ta” oraz zdję cie ks. Wła dy -
sła wa Gur ga cza SJ, ka pe la na PPAN,
a z dru giej stro ny – prze kre ślo ny sierp
i młot. – Bra wo ki bi ce! – cie szy li się star -
si uczest ni cy uro czy sto ści.

(HSZ)
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T
a de usz Ry ba, je den z ży ją cych
jesz cze człon ków PPAN, ten,
któ ry po po wro cie z wię zie nia
„dał świa dec two” o tam tej tra -

ge dii, w sierp niu 1997 ro ku prze szedł
śla da mi nie szczę śli wej wy pra wy od gra -
ni cy przez Lu bow nię do miej sca za sadz -
ki. Spo tkał i do tarł do lu dzi, któ rzy już
te raz nie ba li się mó wić. Od na lazł mo -
gi łę swo je go do wód cy i dru gie go
współ to wa rzy sza. Po wie dział w roz mo -
wie, że przed tą wy pra wą mo dlił się go -
rą co o po moc i czuł, jak by ktoś kie ro wał
je go kro ka mi. Upły nę ło prze cież 48 lat!
W po bli żu bu do wa no póź niej tu nel,
prze bu do wy wa no dro gę, zmie ni ła się
to po gra fia te re nu.

Z nim, Ta de uszem Ry bą, wę dro wa li -
śmy z Jan kiem śla da mi zda rzeń, roz ma -
wia li śmy z ludź mi, świad ka mi lub ich
po tom ka mi i przede wszyst kim z p. Zo -
fią Du bie lo wą. Cóż to za wspa nia ły czło -
wiek! Drob na, nie mal fi li gra no wa po stać
i wspa nia ło myśl ne, wiel kie ser ce.

Trud no by ło uwie rzyć, że na cmen ta -
rzu w ma łej sło wac kiej wio sce For ba sy,
le żą cej 1 km w bok od dro gi głów nej
z Lu bow ni w kie run ku Kie żmar ku i Po -
pra du, przez 48 lat ktoś pa mię tał o mo -
gi le Po la ków, ob cych, o któ rych
na do da tek po wie dzia no, że są ban dy ta -
mi, ban de row ca mi, któ rych na ka za no
po cho wać w po śpie chu. A jed nak…

W For ba sach zo ba czy li śmy wska za -
ny nam nie kształt ny, ziem ny grób w po -
bli żu ogro dze nia cmen ta rza. Strze gły go
dwie wy so kie tu je, przy pniu jed nej
z nich stał me ta lo wy krzyż z wi ze run -
kiem Chry stu sa, osa dzo ny w be to no -

wym słup ku. Ło dy gi prze kwi tłej na -
parst ni cy, nie roz kwi tłych jesz cze chry -
zan tem, kęp ka wą skich, po dłu żnych
li ści żół tych li lii u stóp krzy ża świad czy -
ły wy raź nie o czy jejś tro skli wej rę ce.
Nie do wia ry, ty le lat!

Opo wie ści miesz kań ców wsi, szcze -
gól nie Zo fii Du bie lo wej, któ ra opie ko -
wa ła się gro bem, wy peł ni ły lu ki
w hi sto rii tra ge dii z 1949 ro ku. Po zna li -
śmy tra gicz ny ko niec lo su dwóch mło -
dych lu dzi: stry ja Stasz ka i je go ko le gi
Adol fa Ce cu ra.

Tam tej nie dzie li, 13 sierp nia 1949 ro -
ku, przy wie zio no do wsi cia ła dwu lu dzi
za bi tych w Mi la wie pod Ru żba cha mi.

Po wie dzia no – Po lacz ki, ban de row cy.
Na ka za no szyb ki po chó wek, bez świad -
ków, oby dwu w jed nym gro bie. Roz sta -
wio ny na dro dze od dział woj ska nie
do pusz czał ni ko go na cmen tarz. Ale cie -
ka wość by wa sil niej sza od stra chu.
Za cmen ta rzem roz cią ga ło się po zbo czu
w gó rę pa stwi sko. By li tam obec ni lu -
dzie pil nu ją cy by dło. Sta nę li z da le ka, by
wi dzieć, co się dzie je, pod cho dzi li co raz
bli żej. Wi dzie li, za pa mię ta li i te raz po ty -
lu la tach opo wia da li…

Opo wia da ła też Zo fia Du bie lo wa…
Ko pią cy grób Du biel za uwa żył ró ża niec
u jed ne go z po le głych, zna lazł ró ża niec
w kie sze ni dru gie go. Ten pro sty czło -
wiek, my śląc lo gicz nie, do szedł
do wnio sku, że to nie ban dy ci. „Księ ża,
mo że za kon ni cy? Księ ży prze śla du ją,
więc pew nie pró bo wa li uciec do Ra ku -
ska (Au strii)” – ro zu mo wał. Zwró cił się
do do wód cy od dzia łu pil nu ją ce go dro gi
i po chów ku, że zbi je trum ny z de sek,
spro wa dzi księ dza, by po świę cił zie mię,
po mo dlił się nad zmar ły mi. Nie po zwo -
lo no, na ka za no po śpiech. Gra barz wy -
peł nił po le ce nie. W głę bo kim do le
zło żo no dwa cia ła, jed no na dru gim. Ob -
ser wo wa ło to zda rze nie wie lu miesz kań -
ców wsi, przy bie gły dzie ci za wsze
cie ka we nie zwy kłych zda rzeń, pod cho -
dzi ły, skra da ły się – wspo mi nał Pe ter
Myt nik z For ba sów. A to by ło nie zwy -
kłe. Naj pierw od gło sy strze la ni ny, te raz
za bi ci przy wie zie ni do wsi. Od pę dza no
dzie ci i do ro słych, ale prze cież nie
wszy scy ode szli. Zo ba czy li. I wieś mia -
ła już swo je wła sne zda nie: „To nie by li
ban dy ci, sko ro mie li ró żań ce. By li ka to -

W słowackiej wsi Forbasy 

Jak odnaleziono szczątki
dowódcy PPAN?
La tem 1997 ro ku za dzwo nił do mnie ku zyn Ja nek Rem biasz, brat Mie czy sła wa (zgi nął w po tycz ce na Ko -
ku skich Gó rach – przyp. red.). Po wie dział o od na le zie niu mo gi ły Stasz ka (z ra cji nie znacz nej ró żni cy wie -
ku by li za wsze po imie niu, łą czy ła ich też oku pa cyj na prze szłość w kon spi ra cji). Od ra zu za pa dła de cy zja
– je dzie my z Ta de uszem Ry bą na Sło wa cję, mu si my zo ba czyć, do wie dzieć się, usły szeć praw dę.

Zo fia Dy bie lo wa z cór ka mi i ks. pro -
bosz cem Dźwi ga jem
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li ka mi, mo że to księ ża, al bo za kon ni cy,
a na pew no do brzy lu dzie, bo mo dli li się
do Pan ny Ma ryi” – opo wia da ła star sza
miesz kan ka For ba sów, cha rak te ry zu jąc
po glą dy i na stro je wsi.

Zo fia Du bie lo wa, wte dy, w 1997 ro -
ku, 84-let nia bab cia (obec nie już nie ży ją -
ca), któ ra nie ma jąc wła snych dzie ci
wy cho wa ła ośmio ro przy gar nię tych sie -
rot, opie ko wa ła się gro bem przez te
wszyst kie la ta. Gdy bra ko wa ło sił, zle ca ła
tę pra cę przy bra nej cór ce, lub są siad kom.
A jej mąż, gra barz i or ga ni sta rów no cze -
śnie, po sta wił na gro bie krzyż, usu nię ty
przez ko goś z in ne go gro bu przed bu do -
wą ka mien ne go na grob ka. – Na tym gro -
bie ka żdy po ło żył kwia tek, za pa lił lamp kę
we Wszyst kich Świę tych. W to świę to
nasz fa roż mo dlił się przy gro bie Po la ków.
Ka żdy się tam po mo dlił. Nie raz my śla -
łam, czy też ro dzi na wie, gdzie oni le żą,
czy też za po mnie li – opo wia da ła Do ro ta
Pa ri ze ko wa. Nie wie dzie li. 

Z od na le zio nej mo gi ły eks hu mo wa -
no szcząt ki po le głych: do wód cy i za ło -
ży cie la PPAN Sta ni sła wa Pió ro
„Emi ra”, Adol fa Ce cu ra, człon ka PPAN
„Or ka na”. To on do padł już dru gie go
brze gu Po pra du, był o krok od zbaw cze -
go la su, gdy do się gły go ko lej ne se rie.
Obec ni przy eks hu ma cji człon ko wie ro -
dzi ny prze ży wa li nie pew ność do mo -
men tu, gdy z wy rzu co nej z do łu zie mi
po ja wił się po ciem nia ły pier ścio nek
z or łem w ko ro nie. Bia ło -czer wo ne tło
zsza rza ło, jak i me tal, ale orzeł wy raź -
nie wi docz ny. Ten pier ścień no sił mój
stryj „Emir” (za pa mię ta łam ten szcze -
gół, dla mnie, ja ko na sto lat ki wów czas,
nie zwy kły, bo or ły w szko le nie mia ły
ko ro ny). Nie dłu go po tem ktoś krzyk nął
– „Ró ża niec!” Od bi jał od żół tej gli ny
po sza rza łą bie lą, już bez krzy ży ka.
Oglą da li śmy go, bra li śmy do rąk jak re -
li kwię, oglą da li go rów nież Sło wa cy,
miesz kań cy For ba sów. Ktoś po wie dział:
„Jak mó wi li oj ce, ró ża niec”. Sio stra
„Emi ra”, Fran cisz ka, scho wa ła tę dro gą
pa miąt kę, pła cząc gorz ko. Sło wa cy, po -
ru sze ni głę bo ko, ko men to wa li zda rze -
nie, przy po mi na li tam ten dzień, a kie dy
w po bli skim ko ście le za brzmiał dzwon
na Anioł Pań ski, za mil kli, mo dląc się
w ci szy ra zem z na mi.

Na dnie mo gi ły szcząt ki do cze sne
dwóch lu dzi, zło żo nych je den na dru -

gim, tak jak mó wio no. Gru be ko ści nóg
i rąk, czasz ki ze śla da mi ku li (to czasz -
ka stry ja) i śla dy ura zów z upad ku, czy
ude rzeń kol bą (?) na czasz ce Ce cu ra…
wo li my nie my śleć. Czasz ki z peł nym
uzę bie niem – by li ta cy mło dzi? I jesz -
cze zmur sza łe bu ty – wy so kie z cho lew -
ka mi, i pół bu ty. Te pół bu ty, mo ka sy ny,

roz po zna ła sio stra, bo to ona wy po sa ża -
ła Sta ni sła wa w cy wil ne ubra nie na tę
dro gę, któ ra mia ła być dro gą do wol no -
ści. Nie by ło już wąt pli wo ści, któ re nas
drę czy ły: czy ta mo gi ła kry je szcząt ki
na szych krew nych. Roz wa ża li śmy
wcze śniej te wąt pli wo ści z Jan kiem, je -
żdżąc wie lo krot nie na Sło wa cję i do Są -
cza, aby za ła twić wszyst kie for mal no ści
zwią za ne z eks hu ma cją. Wszyst ko wy -
da wa ło się ta kie nie praw do po dob ne.

W RO DZIN NEJ ZIE MI 
Szcząt ki wy do by te z zie mi prze wie -

zio no do Pol ski, by spo czę ły w ro dzin -

nej zie mi – oj czyź nie, któ rej od da li swo -
je ide ały, swo je mło de ży cie. To wa rzy -
sząc eks hu ma cji my śla łam ze smut kiem
o bab ci, o ro dzi nie, o tych, któ rzy prze -
ży wa li ty le lat go ry czy roz sta nia, nie -
pew no ści, ocze ki wa nia na zmia nę. Ale
przede wszyst kim o nich, mo im stry ju
i je go ko le dze, Adol fie, któ rzy miesz ka li
pra wie po są siedz ku, spę dza li wie le cza -
su na wspól nych za ję ciach i ty le lat le -
że li we wspól nej mo gi le. Drę czy ło mnie
py ta nie, czy ma my pra wo na ru szać ich
wiecz ny spo czy nek? A spo kój wró cił
do pie ro wte dy, gdy trum na z ich szcząt -
ka mi spo czę ła na na wo jow skim cmen -
ta rzu. Ulga, że wró ci li do sie bie.

Ich mo gi ła na ob cej zie mi mo gła zgi -
nąć w za po mnie niu. Wy star czy prze cież
kil ka lat, by zie mia się za pa dła, mo gi ła
zrów na ła, po ro sła tra wą. Nie sta ło się
tak. Ró ża niec, ten szcze gól ny znak roz -
po znaw czy, wzbu dził ludz ką, chrze ści -
jań ską so li dar ność i na ka zał pa mięć
o ob cej mo gi le. Mi mo ofi cjal nej wer sji,
mi mo pro pa gan dy. Ile tych ró żań ców
zmó wi ły mat ki cze ka ją ce da rem nie
na po wrót sy nów? Ile pły nie ich co dzień
do nie bios, szcze gól nie w paź dzier ni ku?
– Kto się mo dli na ró żań cu nie trzy ma
z dia błem, bo Pan na Ma ry ja jest naj więk -
szą nie przy ja ciół ką sza ta na – po wie dzia -
ła po pro stu Do ro ta Pa ri ze ko wa
w For ba sach. Ró ża niec – znak roz po -
znaw czy i świa dec two ży cio wej po sta -

Szczątki wydobyte
z ziemi przewieziono
do Polski, by spoczęły
w rodzinnej ziemi
– ojczyźnie, której oddali
swoje ideały, swoje
młode życie.

For ba sy. Przed eks hu ma cją, z pra wej sio stra Emi ra – Fran cisz ka Basta
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wy. Bo wła ści wie ta hi sto ria za czę ła się
wie le wcze śniej – przed po lo wym oł ta -
rzem, na któ rym w la sach Be ski du Są -
dec kie go od pra wiał Mszę świę tą ksiądz
Wła dy sław Gur gacz i jesz cze wcze śniej
w chłop skich do mach pod są dec kiej wsi,
gdzie przy lam pie naf to wej czy ta no
„Try lo gię” i „Krzy ża ków”, gdzie mat ki
klę ka ły ze swo ją gro mad ką do wie czor -
ne go pa cie rza, do wspól nie od ma wia ne -
go ró żań ca. Tam za czę ła się hi sto ria,
w któ rej ta ką ro lę ode gral ró ża niec.

Po grzeb eks hu mo wa nych szcząt ków
od był się w dniu 11 li sto pa da 1997 ro ku.

Tak za pro po no wał ks. An drzej Dźwi gaj,
pro boszcz pa ra fii w Na wo jo wej.
Na cmen ta rzu zgro ma dzi ły się ro dzi ny,
ży ją cy jesz cze człon ko wie or ga ni za cji,
de le ga cje kom ba tanc kie ze sztan da ra mi,
har ce rze z na wo jow skiej szko ły, któ rzy
co ro ku za cią ga ją war tę przy mo gi le
akow ców za mor do wa nych w Mło do wie,
mnó stwo pa ra fian. Przy je cha li też Sło -
wa cy – Zo fia Du bie lo wa z ro dzi ną, wójt
J. Ba lasz, pro boszcz pa ra fii Hniezd ne,
ks. Vla di mier Faj kus, któ ry kon ce le bro -
wał Mszę św. z ks. pro bosz czem An -
drze jem Dźwi ga jem i in ni.

Obec ność Sło wa ków, szcze gól nie 84-
let niej pa ni Zo fii, wier nej opie kun ki
gro bu nie zna nych so bie Po la ków, by ła
dla ro dzi ny wzru sza ją ca, po dob nie jak
ser decz ne roz mo wy cza sie wspól ne go
obia du, jak po czu cie wspól no ty lu dzi
wy zna ją cych tę sa mą re li gię, te sa me
ide ały i war to ści. Pro boszcz Na wo jo wej
po wie dział w ho mi lii: – Dzi siej sza uro -
czy stość jest wa żna przede wszyst kim
dla was, mło dzi, któ rzy po win ni ście po -
znać praw dzi wą hi sto rię na sze go kra ju
i na ro du. Od ta kich lu dzi jak ge ne rał
Ma rian Za ru ski, któ re go szcząt ki dziś
spo czną w Za ko pa nem, jak wa si kra ja -
nie, któ rzy swo ją mło dość po świę ci li
wal ce o wol ną oj czy znę, win ni ście
uczyć się mi ło ści Oj czy zny i słu żby dla
niej. Ich mło dość i słu żba Oj czyź nie
przy pa dły w szcze gól nie trud nym
i skom pli ko wa nym cza sie.

Po że gna li swo je go do wód cę, swo ich
współ to wa rzy szy z Pol skiej Pod ziem nej
Ar mii Nie pod le gło ścio wej ży ją cy jesz -
cze ich ko le dzy, w któ rych imie niu J.
Ma jo cha, koń cząc, po wie dział: – Złą -
czy ła was wspól na idea nie pod le gło -
ścio wa, wspól na wal ka o wol ne go du cha
na ro du i wspól na mo gi ła. I tak po zo sta -
nie. Wa sze szcząt ki, wy do by te z tam tej

mo gi ły, zło żo ne w jed nej, wspól nej
trum nie, spo czną już na za wsze w tym
gro bie, obok za mor do wa nych w cza sie
woj ny akow ców, sy nów na wo jow skiej
zie mi. Nie da ne Wam by ło, tak jak i im,
do cze kać Wa szych ma rzeń, któ re by ły si -
łą Wa szej wal ki, cier pie nia i Wa szej
krwi, Wa sze go ży cia. Wró ci li ście po ty -
lu la tach do ro dzin nej wsi, do wol nej,
su we ren nej Oj czy zny, któ ra ży ła w Wa -
szych mło dzień czych ma rze niach, w wa -
szych pra gnie niach. Ale w obec nej
wol no ści i peł nej nie pod le gło ści na sze -
go kra ju jest cząst ka Wa szych ma rzeń,
Wa sze go uko cha nia wol no ści, uko cha -
nia Oj czy zny. Spo czy waj cie w po ko ju już
na za wsze w swo jej ro dzin nej zie mi,
wol nej zie mi.

Szcząt ki zło żo no w sym bo licz nej
mo gi le żoł nie rzy PPAN, z ka mien nym
obe li skiem i ta bli cą z na zwi ska mi stra -
co nych w Kra ko wie, po le głych i zmar -
łych człon ków or ga ni za cji, wspól nej
z mo gi łą akow ców z Na wo jo wej, aresz -
to wa nych przez ge sta po i stra co nych
w Mło do wie w 1943 ro ku, eks hu mo wa -
nych i po cho wa nych na na wo jow skim
cmen ta rzu 6 kwiet nia 1945 ro ku. Te raz
ich, ta kże eks hu mo wa nych, ty le, że
z cu dzej zie mi. Od te go dnia, 11 li sto pa -
da 1997 r., ta mo gi ła prze sta ła być sym -
bo licz na. I kie dy od wie dzam
na wo jow ski cmen tarz, mam tu wszyst -
kich bli sko sie bie – mo ich dziad ków, ro -
dzi ców, tro je ro dzeń stwa oj ca i je go
bra ta, któ re go gro bu po le cił mi szu kać
i za pa lić świecz kę w je go imie niu. My -
ślę z wiel ką wdzięcz no ścią o lu dziach,
któ rzy za cho wa li grób przez ty le lat,
o tym, któ ry go od szu kał, o tych, dzię ki
któ rym wró ci li do swo jej ro dzin nej zie -
mi. I pa mię tam o nich…

MA RIA LEB DO WI CZO WA
Piw nicz na, li sto p d 2010 r.

Au tor ka, bra ta ni ca do wód cy PPAN Sta ni -
sła wa Pió ro ps. Emir, jest eme ry to wa ną na -

uczy ciel ką ję zy ka pol skie go w Piw nicz nej
–Zdro ju, ani ma tor ką, wraz z nie ży ją cym mę -

żem Eu ge niu szem, ży cia kul tu ral ne go w Piw -
nicz nej, re dak to rem pi sma „Znad Po pra du”,
po et ką. Po wy ższy frag ment po cho dzi z oko -

licz no ścio wej pu bli ka cji „Sta ni sław Pió ro
„Emir”. Wspo mnie nia ro dzin ne”, wy da nej

z oka zji od sło nię cia 20 paź dzier ni ka br. ta bli cy
w Ma cie jo wej, upa mięt nia ją cej po le głych

i po mor do wa nych żoł nie rzy PPAN.

My ślę z wiel ką wdzięcz -
no ścią o lu dziach, któ rzy
za cho wa li grób przez ty -
le lat, o tym, któ ry go od -
szu kał, o tych, dzię ki
któ rym wró ci li do swo jej
ro dzin nej zie mi. I pa mię -
tam o nich…

Wydobyte z grobu czaszki

Nawojowa, 11 listopada 1997 r.
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MA LU JĄ CY KOM PO ZY TOR
Wy sta wa „Voy age” to ma lar skie pod ró że Ja -

na Kan te go Paw luś kie wi cza, któ re oglą dać mo żna
do 25 li sto pa da w Do mu Go tyc kim w No wym Są czu.
Je den z naj po pu lar niej szych pol skich mu zy ków
i współ cze snych kom po zy to rów pio se nek, mu zy ki te -
atral nej i fil mo wej, to rów nież ma larz. Swo je pierw -
sze pra ce Paw luś kie wicz wy sta wiał już w 1998 ro ku
w Piw ni cy pod Ba ra na mi. Ar ty sta sto su je tech ni kę,
któ rą sam na zwał żel art. – Ob ra zy na wy sta wie to
prze krój mo ich prac od naj star szych, po naj now sze.
Źel art to mój wy mysł sprzed kil ku na stu lat, a ma lar -
ska pa sja to kon ty nu acja ar chi tek to nicz nych stu diów
i za jęć z ma lar stwa z pa nią pro fe sor Kry sty ną Wró -
blew ską i z in ny mi na uczy cie la mi. Tech ni ka ta jest po -
łą cze niem współ cze snej eks tra wa gan cji z kon kur sem
au tor skim, kla sy ką, od któ rej nie od sko czy my – mó wi
Jan Kan ty Paw luś kie wicz, któ ry sam jest au to rem po -
wy ższej de fi ni cji. Tech ni ka że lo wa, ro dem z In dii, jest
ogrom nie pra co chłon na – na ob raz o wiel ko ści 40
na 60 cm skła da się wie le ty się cy że lo wych kro pek.

WI DZI SIĘ
VI edy cja Fe sti wa lu Fo to gra fii WI DZI SIĘ w Sta -

rym Są czu to po nad trzy ty go dnie wy staw, spo tkań,
pro jek cji i warsz ta tów fo to gra ficz nych. Jed nym z ele -
men tów fe sti wa lu był wer ni saż fo to gra fii pt. „WI DZĘ
SĄCZ”.

Dla od mia ny, wy sta wa za pre zen to wa na zo sta ła
w Ga le rii To wa rzy stwa Przy ja ciół Sztuk Pla stycz nych
w No wym Są czu, bo resz ta fe sti wa lo wych wy da rzeń,
jak spo tka nia, dru ga wy sta wa „Me ta mor fo zy”, pro -
jek cje czy warsz ta ty od by wa ją się w Sta rym Są czu
– w Ga le rii „Pod 5” i Sta ro są dec kim Cen trum Kul tu ry
i Sztu ki „So kół”.

– Wy sta wa WI DZĘ SĄCZ to fo to gra fie człon ków
nie for mal nej Gru py twór czej WI DZI SIĘ, któ ra jest

za ple czem Fe sti wa lu WI DZI SIĘ, a re ali zo wa ne
w niej są au tor skie pro jek ty. Lu dzie mo gą re ali zo wać
tu swo je wi zje – fo to gra fie mo żna ro zu mieć w spo sób
czy sto re je stra cyj ny, ale nas in te re su ją bar dziej prze -
my śla ne for my – mó wi Bog dan Ki wak, któ ry obok
Ar tu ra Ga wę dy, An drze ja Na sci szew skie go, Ja nu sza
Choj nac kie go, Ma rii Bo gu sła wy Wój cik i An ny
Smo ter jest współ au to rem eks po zy cji WI DZĘ
SĄCZ. Pra ce na wy sta wę wy bra no tak, aby two rzy -
ły one jed no li tą, spój ną ca łość. – Naj pierw by ło coś
w ro dza ju bu rzy mó zgów, zro bi li śmy li stę te ma tów
i wy bra li śmy spo śród nich dwa. Przez pół ro ku po -
wsta wa ły zdję cia i póź niej, przed fe sti wa lem, gru pa
de cy zyj na wy bra ła pra ce tych sze ściu au to rów – mó -
wi o ge ne zie wy sta wy Ki wak.

WAL KA PO STU Z KAR NA WA ŁEM
Przy bu dyn ku Ma łej Ga le rii ak to rzy Te atru Mu -

me rus: wę drow ni ku gla rze, bła zno wie, cza row ni ce,
dia bły i że bra cy za pro si li pu blicz ność na „Jar mark
cu dów”. Kra kow ski spek takl na wią zu je do po cho -
dzą cej z prze ło mu XVI i XVII wie ku tra dy cji so wi -
zdrzal skiej, czy li twór czo ści ano ni mo wych au to rów,
księ ży i ry bał tów, czę sto wy wo dzą cych się z ni -
ższych warstw spo łecz nych. Utwo ry ta kie jak cho -
cia żby „Wy pra wa ple bań ska”, „Ko me dia
ry bał tow ska no wa” czy wy ko rzy sta ne w przed sta -
wie niu: „Pe re gry na cja dzia dow ska” i „Nę dza z bi dą
z Pol ski precz idą” przed sta wia ją świat na opak,
w tzw. so wim zwier cia dle, stąd pierw szy ba dacz,
Alek san der Brückner, na zwał je so wi zdrzal ski mi.

W „Jar mar ku cu dów” ma my wszyst ko, pre zen to -
wa ne są ró żne cu dow ne przed mio ty, cza ry i pa na cea.
Wy stę pu ją tu wę drow ni ku gla rze, szar la ta ni, pąt ni cy,
dzia do wie i że bra cy. Mi mo, że to świat bie dy, stra chu
przed Bo giem i śmier cią, to jed nak jest we so ły, wręcz
ru basz ny, wy pły wa z po trze by kar na wa łu. Na jar mar -
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FOT. JANUSZ BOBREK
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ku gra mu zy ka (wy ko ny wa na jest na ży wo!), le czy się wsze -
la kie cho ro by (ko rzeń pie trusz ki jest do bry na im po ten cję),
sprze da je świę te ob raz ki, wy pę dza sza ta na, śpie wa na bo żne
pie śni. Mę żczyzn ku si roz ne gli żo wa na ko bie ta, in nych wi dzów
stra szy cza row ni ca, a gdzieś na bo ku od gry wa na jest ku kieł -
ko wa sce na. W tym lu dycz nym te atrze strach się mie sza ze
śmie chem, cie ka wość z iry ta cją, po wa ga z bła ze na dą.

APO STO ŁO WIE W KRY NI CY
W kry nic kiej Ro ma nów ce za wi sła wy sta wa współ cze snych

ikon apo sto łów i świę tych, któ re tra fi ły do kry nic kie go od -
dzia łu Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu z po bli skiej
No wi cy (po wiat gor lic ki), gdzie od 9 do 21 wrze śnia trwa ły
warsz ta ty iko no pi stów. Wzię ło w nich udział 28 iko no pi sa rzy
z Pol ski, Ukra iny i Bia ło ru si.

– Te ma tem te go rocz nych warsz ta tów by li apo sto ło wie
i świę ci rów ni apo sto łom. Stąd na wy sta wie zo ba czy my św.
He le nę, św. Kon stan ty na, św. Wło dzi mie rza, św. Ol gi, św.
Mag da le ny – mó wi Ma te usz So ra ze Sto wa rzy sze nia Przy -
ja ciół No wi cy, któ re jest or ga ni za to rem warsz ta tów wraz
z Brac twem Mło dzie ży Grec ko ka to lic kiej „Sa rep ta” (Kry -
ni ca -Zdrój), Warsz ta ta mi Iko no pi sa nia „Dro ga Iko ny” (War -
sza wa), Ka te drą Sztu ki Sa kral nej ASP we Lwo wie
(Ukra ina). Z or ga ni za to ra mi współ pra cę pod ję li rów nież:
Pra cow nia Iko no gra ficz na „IKO NI QUE” (Mińsk, Bia ło ruś)
oraz Ga le ria Współ cze snej Sztu ki Sa kral nej „ICO NART”
we Lwo wie (Ukra ina). Po pre zen ta cji w Kry ni cy -Zdro ju wy -
sta wa ikon prze nie sie się ko lej no do Prze my śla, Kra ko wa,
Lwo wa, Łuc ka i War sza wy.

MA ŁY FE STI WAL FORM TE ATRAL NYCH
Pod czas pra wie dwóch mie się cy w Ma łej Ga le rii swo je

pra ce pre zen tu ją ma la rze, gra fi cy i rzeź bia rze, zor ga ni zo wa -
ne zo sta ną spo tka nia z re ży se ra mi, per for me ra mi i li te ra ta mi.
Od dwu dzie stu lat w No wo są dec kiej Ma łej Ga le rii od by wa
się Ma ły Fe sti wal Form Ar ty stycz nych. Co rocz nie w cza sie

trwa nia fe sti wa lu do wy staw, spo tkań i kon cer tów za pra sza ni
są wy bit ni ar ty ści i oso bo wo ści twór cze. Fe sti wal jest prze -
glą dem do ko nań w sztu ce współ cze snej. Na je go nie po wta -
rzal ny cha rak ter skła da ją się ory gi nal ne ara nża cje wy staw
i two rze nie przy ja znych, ar ty stycz nych kli ma tów pod czas
spo tkań i kon cer tów.

Pierw szą od sło ną fe sti wa lu by ła wy sta wa kra kow skie go
pro fe so ra An drze ja Bed nar czy ka, zda niem prof. An drze ja Szar -
ka „naj więk sze go rzeź bia rza w Pol sce... ze wzglę du
na wzrost”. Tak żar to wał są dec ki ku ra tor Ma łej Ga le rii, wy -
gła sza jąc sło wa o ar ty ście, sta nąw szy na krze śle. Otwie ra ją ca
wy sta wa by ła bo ga ta w ró żno rod ność for my i spo so bu pa trze -
nia na sztu kę. Mi kro sko pij ne la bi ryn ty gra fi ki mo że my śle dzić
za po mo cą po więk sza ją cej szkla nej ku li, czy do pa try wać się
do pi sków na ol brzy miej gra fi ce in spi ro wa nej „Gło sem Pa na”
Sta ni sła wa Le ma. Wresz cie czy tać mo żna na wet z rzeź by wy -
gię te go w łuk mę żczy zny, w prze ci wień stwie do rzeź by ko bie -
ty, „Omnia vi dit”, któ ra ca ła po kry ta jest źre ni ca mi, ca ła „jest
wi dze niem”, cho ciaż jej gło wa utkwio na jest w kąt ścia ny.

MA ŁO POL SCY ŚPIE WA CY
No wo są dec kiej wi dow ni przy po mnia ły się trzy ab sol went -

ki tu tej szej szko ły mu zycz nej, któ re dziś świę cą trium fy
na ogól no pol skich kon kur sach wo kal nych. Obok Syl wii Ol -
szyń skiej, Ja dwi gi Po stro żnej i An ny Wilk wy stą pi li An drzej
Lam pert i Da wid Bi wo. Pro jekt Mło dzi Śpie wa cy Ma ło pol -
ski za kła da pro mo wa nie uta len to wa nych śpie wa ków i ich ar -
ty stycz ny roz wój po przez umo żli wie nie kon tak tu mło dym
wo ka li stom po cho dzą cym z Ma ło pol ski z au to ry te tem wo ka -
li sty ki, wy bit nym mi strzem – pe da go giem o sła wie eu ro pej -
skiej – prof. He le ną Ła zar ską, a ta kże kształ to wa nie
wra żli wo ści ar ty stycz nej wśród miesz kań ców re gio nu oraz
po pu la ry za cję mu zy ki pol skiej.

W ra mach pro jek tu od by ły się warsz ta ty wo kal ne i kon -
cert. W warsz ta tach wo kal nych z prof. He le ną Ła zar ską i Zo -
fią Ki la no wicz wzię li udział ma ło pol scy śpie wa cy: Syl wia
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Ol szyń ska – so pran, Ja dwi ga Po stro żna – mez zo so pran (obie
nie gdyś uczen ni ce Mał go rza ty Miecz ni kow skiej -Gur gul
w Pań stwo wej Szko le Mu zycz nej w No wym Są czu), An -
na Wilk – so pran (uczen ni ca dr Re na ty Jo na kow skiej -Ol szow -
skiej z są dec kiej PSM), An drzej Lam pert – te nor, Da wid
Bi wo – bas -ba ry ton. Wszyst kie trzy wo ka list ki to ubie gło -
rocz ne fi na list ki Kon kur su Wo kal ne go im. Ady Sa ri.

Za koń cze niem warsz ta tów był uro czy sty nie dziel ny (7 paź -
dzier ni ka) kon cert, któ ry pro wa dził Ste fan Münch, a wo ka li -
stom akom pa nio wa li Mar cin Ko zieł i Bar tło miej We zner.

FU SION JAZZ PO GÓ RAL SKU
73-let ni Zbi gniew Na my słow ski – mul tiin stru men ta li sta,

bo prze cież za czy na ją cy swo ją mu zycz ną przy go dę od wio -
lon cze li, pu zo nu i for te pia nu, do No we go Są cza przy je chał
z mło dym skła dem świet nych mu zy ków, w tym z An drze jem
Świę sem, kon tra ba si stą ro dem z nad du naj co we go mia sta.
Na pu zo nie za grał Ja cek Na my słow ski, Sła wo mir Ja skuł ke
na for te pia nie i Grze gorz Grzyb na per ku sji.

Mu zy ka Na my słow skie go to uni kal na kom bi na cja jaz zu
z – przede wszyst kim – pol skim folk lo rem, ale też brzmień
orien tal nych, hisz pań skich, czy ame ry kań skich oraz wła snej
in wen cji, te go cze goś, co ide al nie wszyst ko to łą czy. W jaz -

zo wych ryt mach po brzmie wa ją obe rki, ku ja wia ki i kra ko wia -
ki, gó ral skie przy śpiew ki, a na wet be skidz kie pa sto rał ki.
W in nych kom po zy cjach zaś orien tal ne pisz czał ki, me lo die
we ster nu, czy sło necz nej Hisz pa nii. Pod czas 100-mi nu to we -
go kon cer tu kwin tet za pra szał pu blicz ność w mu zycz ną pod -
róż czy to „Za ko pian ką”, przy gó ral skich ryt mach, na pół noc
Pol ski „Po seł Ma zur”, czy na ame ry kań skie pre rie lub arab -
skie pu sty nie. Na my słow ski dow cip ko wał mię dzy utwo ra mi,
mó wił o ich re gio nal nym ro do wo dzie czy za ska ku ją cych ty -
tu łach (skąd ty tuł „Śle pa ko men da”?).

TE ATRAL NE „SKAR PET KI”
Ta kie go du etu ak tor skie go jesz cze nie by ło na sce nie MCK

SO KÓŁ. W ra mach 107. Wie czo ru Ma ło pol skie go w No wym
Są czu wy stą pi li Woj ciech Pszo niak i Piotr Fron czew ski w sztu -
ce Da nie la Co la sa „Skar pet ki, opus 124”. Zna ko mi te ak tor -
stwo jest głów nym atu tem 2,5-go dzin ne go przed sta wie nia
w re ży se rii Ma cie ja En gler ta. To tro chę tak, jak gdy by by ła
par ty tu rą do mi strzow skie go wy ko na nia kom po zy cji, co nie
jest przy pad ko wym sko ja rze niem, bo ak to rzy w trak cie ak cji,
ćwi czą przy nu tach. Sztu ka jest gorz ka, peł na smut ku ukry te -
go w dow cip nych, choć zło śli wych dia lo gach. Sam ty tuł
„Skar pet ki, opus 124” jest gro te sko wy, iro nicz ny jak pa ra bo -
ha te rów, a przede wszyst kim, gra ny przez Pszo nia ka, Bre mont.

Ver dier (Piotr Fron czew ski) i wspo mnia ny Bre mont to
dwaj pod sta rza li ak to rzy, któ rzy chwi le sła wy ma ją już daw -
no za so bą. Ich wspól ne spo tka nie jest pró bą po wro tu na sce -
nę. Ak to rzy przy go to wu ją mu zycz no -słow ne przed sta wie nie
opar te na wier szach fran cu skich po etów. Po my sło daw ca Ver -
dier sta le mu si się zma gać z kry ty ką Bre mon ta, wiecz ne go
mal kon ten ta. Roz po czy na się od dziu ry w (ty tu ło wych) skar -
pet kach, to czy wo kół do mnie ma ne go ho mo sek su ali zmu,
a koń czy na spo so bie my cia na czyń. Dla bo ha te ra gra ne go
przez Woj cie cha Pszo nia ka atak jest for mą uciecz ki
przed przy zna niem się do ży cio wej po ra żki, ja ko ak tor (dziś
już za po mnia ny), oj ciec i maż kil ku ko biet, a na wet... ja ko

FOT. JANUSZ BOBREK
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wła ści ciel ko ta. Uwa gi Bre mon ta są zło śli we, ste reo ty po we,
ale zna ko mi cie roz ła do wu ją sy tu ację bez na dziei obu ak to rów,
bo wspo mnij my, że ży cie Ver die ra to rów nież pa smo po ra -
żek. Obaj le d wo wią żą ko niec z koń cem, na dzie ją sta je się
przed sta wie nie, na któ re i tak nie ma ją ja sne go po my słu
– śmiesz ność mie sza się tu z pa to sem, pró by wy glą da ją nie -
do rzecz nie. Wy mie nia ny przez Ver die ra Her nan dez,
im pre sa rio, któ ry miał by zre ali zo wać im pre mie rę i to ur ne,
ura sta do ran gi Go do ta – bo ha te ro wie cze ka ją na nie go, dys -
ku tu ją, ale on nie przy cho dzi. Czy im się to uda je – wiel ki co -
me back? Nie jest wa żne. Sa me pró by, spo tka nia sta ją się
od skocz nią. Dwaj skłó ce ni pa no wie, tro chę na sie bie ska za -
ni, uda ją się na wi gi lij ną ko la cję...

MROCZ NA OPE RA NA SCE NIE SO KO ŁA
„Ri go let to” w wy ko na niu so li stów, chó ru i or kie stry Ope -

ry Kra kow skiej za koń czy ło cykl je sien nych Wie czo rów Ma -
ło pol skich. In sce ni za cja dzie ła Giu sep pe Ver die go na dłu go
za pa da w pa mięć – po żą da nie, mi łość i ze msta po ka za ne są
nie zwy kle barw nie przy bra wu ro wych gło sach wy ko naw ców
i mu zy ce.

Li bret to do ope ry Ver die go, na pod sta wie dra ma tu „Król
się ba wi” Vic to ra Hu go, opra co wał Fran ce sco Ma ria Pia ve.
Ope ra jest mrocz na, peł na po żą da nia, sza leń stwa, ze msty, ale
też i szcze rej mi ło ści. Ak cja utwo ru prze bie ga mię dzy kil ko -
ma po sta cia mi. Ma my tu: li ber tyń skie go Księ cia Man tui (re -
we la cyj ny To masz Kuk), któ ry uwo dzi co dzień in ną ko bie tę,
je go słu gę sza lo ne go bła zna Ri go let ta (rów nie wspa nia ły Le -
szek Skrla), a za ra zem ko cha ją ce go oj ca – Gil dy (Ka ta rzy -
na Oleś -Bla cha), płat ne go za bój cę Spa ra fu ci le (Wo ło dy mir
Pan kiw) i in nych. Co jest cha rak te ry stycz ne dla świa ta sztu -
ki, wszy scy oprócz Gil dy są an ty bo ha te ra mi, prze siąk nię ty -
mi złem i okro pień stwem świa ta. W tym świe cie na opak
tra ge dia spo ty ka (o tra gicz na iro nio) naj czyst szą z po sta ci, go -
to wą do mi ło ści i prze ba cze nia cór kę Ri go let ta.

Ope ra w re ży se rii Hen ry ka Ba ra now skie go jest nie zwy kle
dy na micz na, XVI -wiecz ne tło wło skie go mia stecz ka uzu peł -
nio ne jest współ cze sny mi ele men ta mi, a nie któ re sce ny roz -
gry wa ją się bar dziej we wnątrz sa mych po sta ci, niż
re ali stycz nie. Tu na uwa gę za słu gu ją cho cia żby sce ny z po -
dwój nym, to czą cym w so bie wal kę Ri go let tem, po łą czo nym
z ma rio net ką czymś w ro dza ju pę po wi ny, nad któ rym po chy -
la się chór le ka rzy, czy fan ta zyj ne ob ra zy ko biet ja wią ce się
w gło wie Księ cia Man tui.

PO WSTA JE FILM O TI SCH NE RZE
Nie ty po we spoj rze nie na hi sto rię ks. Jó ze fa Ti sch ne ra chcą

po ka zać twór cy fil mu „Je go ocza mi”. Zdję cia do te go do ku -
men tu krę co ne są na Pod ha lu, Ży wiec czyź nie i w oko li cach
Kra ko wa. W pią tek – 19 paź dzier ni ka – eki pa go ści ła w Sta -
rym Są czu.

„Je go ocza mi” to nie za le żna pro duk cja, któ rej głów nym
bo ha te rem jest Ka zi mierz Ti sch ner – brat ks. prof. Jó ze fa Ti -
sch ne ra. To na nie go w du żej mie rze spa dło brze mię kul ty -
wo wa nia i prze ka zy wa nia do rob ku bra ta.

Film to po mysł dzien ni ka rza i do ku men ta li sty Szy mo -
na Wró bla. Zdję cia do fil mu ru szy ły 14 paź dzier ni ka i by ły
już krę co ne w Ło pusz nej, na Tur ba czu i w No wym Tar gu.
W pią tek – 19 paź dzier ni ka eki pa go ści ła w Sta rym Są czu.
Uję cia po wsta wa ły w Klasz to rze Sióstr Kla ry sek, na sta ro są -
dec kim ryn ku i w Mu zeum Księ dza Ti sch ne ra. Wszyst kie te
miej sca po ka zu je w fil mie Ka zi mierz Ti sch ner – młod szy brat
pro fe so ra.

W do ku men cie bę dzie mo żna ta kże usły szeć roz śpie wa ny
ze spół Ma li Sta ro są de cza nie i zo ba czyć pięk ne uję cia krę co -
ne nad Du naj cem.

– Ty mi mo imi ocza mi chcę po ka zać to wszyst ko, co ce nił
ksiądz Ti sch ner. Uwiel biał mu zy kę, folk lor i dzie ci. A to jest
ta istot na rzecz, któ rą bę dzie mo żna zo ba czyć w fil mie – do -
da je Ka zi mierz Ti sch ner.

Przez do ku ment Szy mon Wró bel chce po ka zać pro fe so ra
Ti sch ne ra nie z per spek ty wy hi sto rii, ale z per spek ty wy bra -
ta, któ ry udo wad nia, że au tor „Fi lo zo fii po gó ral sku” cią gle
jest obec ny.

– Chce my po ka zać je go otwar tość, skrom ność, chce my
uwy pu klić, że, po mi mo iż ob ra cał się w śro do wi sku in te lek tu -
ali stów i to czył dys ku sje fi lo zo ficz ne z Pa pie żem w Ca stel Gan -
dol fo, po tra fił po tem wró cić do Ło pusz nej i roz ma wiać ze
zwy kły mi ludź mi – tłu ma czy Szy mon Wró bel.

W tej wi zji fan ta stycz nie od naj du je się Ka zi mierz Ti sch ner.
– Mój brat na ło żu śmier ci po pro sił mnie o kart kę pa pie ru.

Na pi sał, że bym wziął je go strój gó ral ski i kon ty nu ował to, co
on za czął. Nie kon ty nu uję fi lo zo fii, ale nie ja ko speł niam je go
te sta ment. I mu szę szcze rze po wie dzieć, że przez ca ły czas czu -
ję je go obec ność, czu ję, że mo imi dzia ła nia mi kie ru je wła śnie
on. Tak by ło, kie dy za kła da li śmy Sto wa rzy sze nie Dro ga mi Ti -
sch ne ra, kie dy po wsta wa ła Ro dzi na Szkół Ti sch ne row skich
i ho spi cjum dla dzie ci. Tak jest i te raz pod czas krę ce nia te go
fil mu – za zna cza brat pro fe so ra. Efek ty pra cy eki py bę dą zna -
ne pod ko niec ro ku.

JA NUSZ BO BREKFO
T. 

JB
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D
wa ty go dnie te atral ne go kar na -
wa łu to przy od by wa ją cych się
dwa ra zy do ro ku cy klach
Wie czo rów Ma ło pol skich

w MCK SO KÓŁ je dy na szan sa, że by
w No wym Są czu zo ba czyć za wo do wy
te atr. W mię dzy cza sie są, ow szem, pre -
mie ry dwóch ama tor skich są dec kich
scen: Te atru NSA i Te atru Ro bot ni cze -
go im. Bo le sła wa Bar bac kie go, ale
w cią gu ostat nich dwóch lat gru py wy -

sta wia ły: „Zem stę”, „Księ cia i że bra ka”,
„Kop ciusz ka”, „Klub Ka wa le rów”, czy -
li dość lek ki re per tu ar. Nic więc dziw -
ne go, że kie dy do mia sta zje żdża ją
ak to rzy zna ni ze scen, ki na i te le wi zji,
są de cza nie sztur mu ją ka sy bi le to we
w na dziei, że uda im się zo ba czyć cho -
ciaż jed no przy jezd ne przed sta wie nie.

Kwe stia bi le tów, re per tu ar i że la zna
for mu ła to te ma ty naj czę ściej po ru sza ne
przez na szych Czy tel ni ków, ale rów nież

dys ku to wa ne przez fe sti wa lo wą wi dow -
nię w trak cie przerw, przed lub po przed -
sta wie niach. War to więc kry tycz nym
okiem spoj rzeć nie tyl ko na wy stę py ak -
to rów, ale i na ca łą fe sti wa lo wą ma chi nę.

BI LE TY, ACH TE BI LE TY!
– Ile sta łeś w ko lej ce po bi le ty

na „Do zor cę”?
– Dwie go dzi ny.
– Tyl ko?
– Tak. Przy sze dłem o szó stej ra no

i zmie ni łem bab cię, któ ra sta ła od czwar -
tej i zmie ni ła ma mę – ta by ła pod MOK -
-iem od dru giej w no cy.

To au ten tycz na roz mo wa, któ rą usły -
sza łem pod czas pierw sze go dnia Je sien -
ne go Fe sti wa lu Te atral ne go. I nie
wie rzę, że jest prze sa dzo na. Co ro ku,

Je sien ny Fe sti wal Te atral ny
jak je sien na po go da
Od 7 do 21 paź dzier ni ka trwał ma ra ton te atral ny, fun do wa ny co
ro ku no wo są de cza nom przez pre zy den ta No we go Są cza Ry -
szar da No wa ka i Miej ski Ośro dek Kul tu ry. Przez sce nę przy Al.
Wol no ści prze wi nę li się ak to rzy z kil ku na stu te atrów, za ska ku -
jąc, wzru sza jąc i ba wiąc, a cza sem też roz cza ro wu jąc.

FOT. JANUSZ BOBREK
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nim za cznie się dys ku sja na te mat sa me -
go fe sti wa lu, trwa dys ku sja o bi le tach,
któ rych zdo by cie, mam tu na my śli
uzna ne spek ta kle, czę sto gra ni czy z cu -
dem, lub wy ma ga du żej de ter mi na cji.
Zło śli wych ko men ta rzy nie bra ku je,
zwłasz cza, je śli Czy tel ni cy po rów nu ją
for mę dys try bu owa nia bi le tów na JFT
z bi le ta mi na Wie czo ry Ma ło pol skie
w MCK SO KÓŁ (z ko rzy ścią dla tej
dru giej in sty tu cji, rzecz ja sna).

Ro zu miem ich w peł ni, ale do cie ra ją
do mnie rów nież ar gu men ty or ga ni za to -
rów. Sa la wi do wi sko wa Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry nie jest du ża i je śli ka -
żdy ze spon so rów (a jest ich du żo)
otrzy ma po dwój ne za pro sze nie i ma
mo żli wość ku pie nia pię ciu, to do ka sy

tra fia po ło wa bi le tów. W tro sce o wi -
dzów wy słan ni cy pa tro nów me dial nych,
czy li my – nie szczę śni żur na li ści – sie -
dzi my... na pa ra pe tach. To rzecz ja sna
iro nia. Dla po rów na nia war to wspo -
mnieć, że Ma ło pol skie Cen trum Kul tu -
ry SO KÓŁ za pra sza dzien ni ka rzy
na nu me ro wa ne miej sca. Nie zmie nia to
rzecz ja sna od bio ru te go, co pre zen to -
wa ne jest na sce nie, ale świad czy
o czymś, cze go chy ba nie trze ba pi sać.

W POSZUKIWANIU
PUBLICZNOŚCI,
W POSZUKIWANIU
MELPOMENY

Wiel ką szko dą jest, że Je sien ny Fe sti -
wal Te atral ny nie wy kra cza po za Miej ski
Ośro dek Kul tu ry. Oprócz wer ni sa żu fo -
to gra fii w foy er (w tym ro ku „Tro chę te -
atru” Ja nu sza Ga jo sa) wszel kie
wy da rze nia te atral ne od by wa ją się w sa li
wi do wi sko wej. Mo żna by ło by się za sta -
no wić nad zor ga ni zo wa niem przed sta -
wie nia w ple ne rze. W cią gu ostat nich
kil ku na stu lat wi dzia łem wie le świet nych
przed sta wień te atrów ulicz nych. Mo żna
po wie dzieć, że ma ją one swo ją ma gię.
Plu sem ta kiej for my jest to, że zo ba czy -
ło by ją na wet kil ka ty się cy lu dzi, a nie
kil ku set i mo że uci chły by tro chę na rze -
ka nia, że fe sti wal od by wa się w pra -
wie 85-ty sięcz nym mie ście, a ży je nim
za le d wie kil ka set osób. Po my słów uroz -
ma ice nia jest wie le, łącz nie z za ję cia mi
ak tor ski mi dla mło dzie ży z za pro szo nym

go ściem, któ rych efekt mo żna by ło by
obej rzeć ostat nie go dnia fe sti wa lu.

Je śli cho dzi o spra wę re per tu aru, to
je stem zda nia, fe sti wal jest dla wi dow -
ni, a nie dla kry ty ków te atral nych. Ow -
szem, mo żna np. za ufać 99 pro cen tom
ne ga tyw nych re cen zji „Do zor cy” Te atru
Na ro do we go i nie za pra szać go na fe sti -
wal, ale mo żna też za ry zy ko wać z na -
dzie ją, że ta ka gwiaz da jak Ja nusz Ga jos
jed nak „po cią gnie” ca łe przed sta wie nie.
Sztu ka Ha rol da Pin te ra nie jest nie ste ty
mo no dra mem. Nie wy pa li li zwłasz cza
„Ki bi ce”, za wiódł Je rzy Zel nik w „Da -
rze i Ta jem ni cy”, pró bu jąc nie po trzeb -
nie na śla do wać głos Ja na Paw ła II.
Resz ta by ła ra czej bez za rzu tu. W tym
wzglę dzie JFT jest cie ka wie uroz ma ico -
ny. Ow szem, nie mu szę się śmiać, kie -
dy ak tor na dmu chu je kon do ma
na sce nie, ale kie dy sły szę, że ko ło mnie
śmie je się set ka lu dzi, to zna czy, że ich
to ba wi i te go od te atru ocze ku ją. Ta kie
są gu sty pu blicz no ści i nie trze ba na si -
łę z roz ryw ki ro bić po szu ki wań me ta fi -
zycz nych unie sień.

Mnie w tym ro ku szcze gól nie za chwy -
ci ły: „Fu rie”, „Pan do ra”, „Przez park
na bo sa ka”, „Bóg mor du” i „Pod Moc -
nym Anio łem” – to nie wąt pli wie naj lep -
sze sztu ki (o wszyst kich sze ro ko pi sa łem
na ła mach por ta lu Sa de cza nin. in -
fo) XVI Je sien ne go Fe sti wa lu Te atral ne -
go, za któ ry – mi mo odro bi ny kry ty ki
– ser decz nie or ga ni za to rom dzię ku ję.

JA NUSZ BO BREK
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Przy je cha li Pań stwo go ścin nie
do No we go Są cza, czy ist nie je po ku -
sa, że by za grać ina czej przed sta wie -
nie, niż to ma miej sce w War sza wie?

Od te go je ste śmy za wo dow ca mi, że -
by trzy mać rów nież sta łą emo cji i po zio -
mu przed sta wie nia, być uczci wym
wo bec re ży se ra i tek stu, sie bie sa mych.
Te spek ta kle nie po win ny się ra czej
od sie bie ró żnić, nie za le żnie od te go,
gdzie są one gra ne: w War sza wie, Kra -
ko wie czy No wym Są czu. Prak ty ka uczy,
że ró żne współ rzęd ne, ta kże geo gra ficz -
ne de cy du ją o pew nych niu an sach i te
spek ta kle tro chę się od sie bie ró żnią. Tu
np. jest nie co mniej sza sa la niż w War -
sza wie. To de cy du je tyl ko o szcze gó łach.
Ja ka jest są dec ka pu blicz ność?

Ni gdy nie sta ła mi się tu żad -
na krzyw da (śmiech). Lu bię gry wać

w ta kich miej scach, gdzie ten głód te atru
jest bar dzo du ży, bo War sza wa czy Kra -
ków to miej sca, gdzie ofer ta kul tu ral -
na jest bar dzo du ża i ró żnie to by wa. Tu
prze mi łe jest to, że je ste śmy na praw dę
ocze ki wa ni. Te raz chy ba spo dzie wa my
się nad kom ple tu, bo wi dzia łem na wi -
dow ni na wet do staw ki.
Du żo Pan gry wa w te atrze, rzad ko
mo żna Pa na zo ba czyć w fil mach. Co
jest te go przy czy ną?

To nie jest py ta nie do mnie. Sam bym
chciał wie dzieć, już pró bu ję schud nąć,
bo toks, pa znok cie... oczy wi ście żar tu ję.
Tak to by wa w tym za wo dzie, któ ry jest
bar dzo chi me rycz ny zwłasz cza, je śli
cho dzi o film. Ja już się przy zwy cza -
iłem, że są okre sy tłu ste i chu de. Mam
na dzie ję, że ten chu dy się już koń czy, bo
nie ma mnie za wie le na du żym ekra nie.

Te raz to się zmie ni, 9 li sto pa da bę dzie
pre mie ra „Po kło sia” Wład ka Pa si kow -
skie go, gdzie za gra łem spo rą ro lę. Naj -
bar dziej, pó ki co, cze kam na pre mie rę
fil mu o Le chu Wa łę sie An drze ja Waj dy,
gdzie mistrz dał mi du żą i bar dzo cie ka -
wą ro lę. Je stem w trak cie zdjęć do nie -
miec kie go fil mu „Bie gnij chłop cze,
bie gnij”, po tem film w An glii, więc my -
ślę, że ten do łek jest już po za mną. Mam
co ro bić w te atrze i na es tra dzie, więc
nie czu ję się bez ro bot ny.
W ja ki spo sób do sta je Pan ro le w te -
atrze, fil mie bądź se ria lu? Cho dzi
Pan na ca stin gi, czy do sta je po zna -
jo mo ści?

Ka żdy ak tor pew nie od po wie dział by
na to py ta nie ina czej, bo to za le ży
od wie lu rze czy. Czy się jest po cząt ku -
ją cym ak to rem, czy np. z po nad 30-let -
nim, jak w mo im przy pad ku,
do świad cze niem. Ge ne ral nie (tak jest
w mo im wy pad ku), je śli re ży ser: czy to
te atral ny, czy fil mo wy, ze chce mnie ob -
sa dzić, to po pro stu dzwo ni do mnie.
Więk szość re ży se rów mnie zna. Nie
cha dzam ra czej na ca stin gi, bo ich nie
lu bię. Są wy jąt ki, kie dy się ob sa dza
dwie du że ro le, np. dam ską i mę ską, to
trze ba spraw dzić, czy oso by do sie bie
pa su ją, czy jest do bra che mia. Wte dy
prób ne zdję cia są ko niecz ne. A ne po ty -

zmu ra czej w śro do wi sku fil mo wym czy
te atral nym nie ma.
Czy po do ba się Pa nu No wy Sącz?

Mo gę po wie dzieć, że mia sto tro chę
już znam, ale oczy wi ście ry nek i ki lo -
metr w je go pro mie niu. No wy Sącz to
pięk ne ga li cyj skie mia sto z cud nym ra -
tu szem, pięk ny mi ko ścio ła mi i do bry mi
re stau ra cja mi, a że je stem sma ko szem,
to ma to dla mnie ol brzy mie zna cze nie.
Wła śnie wró ci łem z re stau ra cji Ra tu szo -
wa z pie ro gów, któ re bar dzo po le cam.

OPR. (JB)

Ak tor ma tłu ste
i chu de la ta

Zbi gniew Za ma chow ski był jed nym z go ści Je sien ne go Fe sti wa -
lu Te atral ne go. Wraz z Te atrem Po lo nia przy go to wał spek takl
„Pod Moc nym Anio łem” we dług po wie ści Je rze go Pil cha.
Przed przed sta wie niem po pu lar ny ak tor chęt nie od po wie dział
na kil ka py tań są dec kich dzien ni ka rzy. Tu przemiłe jest to, 

że jesteśmy naprawdę
oczekiwani. Teraz chyba
spodziewamy się
nadkompletu, bo
widziałem na widowni
nawet dostawki.
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K
ry nic ki dep tak szczel nie wy -
peł ni li miesz kań cy uzdro wi -
ska, tu ry ści i go ście, któ rzy
przy szli zo ba czyć folk lor zie -

mi są dec kiej, po słu chać opo wie ści o hi -
sto rii re gio nu, lo kal nych tra dy cjach,
po znać są dec ką kuch nię i na szych ro dzi -
mych twór ców lu do wych.

– Zaw sze bar dzo chęt nie bie rze my
udział w te go ty pu im pre zach – po wie -
dzia ła Cze sła wa Jó zef czyk, prze wod ni -
czą ca Ko ła Go spo dyń Wiej skich
z Mu szyn ki. – Mo że my po znać in ne oso -
by, mo że my pod pa trzeć, jak swo je po tra -
wy przy go to wu ją na sze ko le żan ki. Ta ka
wy mia na do świad czeń jest bar dzo cen na.

Jesz cze za nim na sce nie po ja wił się
pierw szy ze spół – „Są de cza nie”, wszyst -
kich za pro szo no do de gu sta cji po traw,
któ re po za pa nia mi z Mu szyn ki przy go -
to wa ły też Ko ła Go spo dyń Wiej skich
z Tę go bo rzy i Czar nej. Uczest ni cy Fe sti -

wa lu pró bo wa li i gło so wa li na naj lep szą
– ich zda niem – po tra wę. A wy bór wca -
le nie był ła twy.

Na chleb ze smal cem i z ogór kiem,
pie ro gi z ka pu stą i ze skwar ka mi, wiej -
ską kieł ba skę i ser nik za pra sza ło Ko ło
Go spo dyń Wiej skich z Tę go bo rzy. Pie -
ro gi i chleb ze smal cem ro ze szły się
w mgnie niu oka.

– Chleb pie czo ny był przez na sze
człon ki nie, jest świe żut ki, pach ną cy, nie
ma w nim żad nej che mii – za chwa la ła
Jó ze fa Sa la mon, prze wod ni czą ca Ko ła
z Tę go bo rzy, któ re osta tecz nie zwy cię -
ży ło w ry wa li za cji. – Po za tym w ka żdą
na szą po tra wę wkła da my ser ce, mo że,
dla te go tak sma ku ją.

Na sto le pań z Czyr nej po ja wi ła się
mię dzy in ny mi ka sza z grzy ba mi. Jej
przy go to wa nie jest bar dzo pro ste.
Do spa rzo nej ka szy jęcz mien nej trze ba
do dać su szo ne grzy by, ma sło i czo snek.

Wszyst ko ra zem wy mie szać i do pra wić
we dług sma ku.

Ko ło Go spo dyń Wiej skich z Mu -
szyn ki przy go to wa ło pie ro gi ru skie oraz
dro żdżów ki z se rem i śliw ka mi.

Po za ze spo łem „Są de cza nie”, na sce -
nie po ja wi li się ta kże mło dzi ar ty ści
z Cen trum Kul tu ry w Kry ni cy -Zdro ju,
wo ka list ki: Pau li na Ro góż, Jo an na Klej -
dysz i Ja go da Bar ci szew ska, a ta kże ze -
spół bre ak dan ce „But ter fly Crew”.

Pod czas Fe sti wa lu coś dla sie bie zna -
leź li ta kże ama to rzy spor tu, któ rzy po -
dzi wia li uczest ni ków VIII edy cji Grand
Prix Są de cza ni na i po ka zy wal ki w wy -
ko na niu za wod ni ków Uczniow skie go
Klu bu Spor to we go Kick bo xing Jas–Pol.
O swo jej pa sji opo wia da ła też Ewa Bu -
lan da i brą zo wa me da list ka Mi strzostw
Świa ta w Kick bo xin gu Ka de tek – Alek -
san dra To kar czyk.

Go ście Są dec kie go Fe sti wa lu Kul tu -
ry bra li ta kże udział w licz nych kon kur -
sach, któ re przy go to wa ła Fun da cja
Są dec ka, pra cow ni cy kry nic kie go Cen -
trum In for ma cji Tu ry stycz nej i fir my
„Kry ni czan ka”.

Or ga ni za to rem Są dec kie go Fe sti wa -
lu Kul tu ry by ła Fun da cja Są dec ka we
współ pra cy z Wo je wódz twem Ma ło pol -
skim. Je go ce lem by ło przy po mnie nie
miesz kań com Są dec czy zny o wspa nia -
łych tra dy cjach, mu zy ce, po tra wach
i stro jach re gio nal nych, a ta kże o sztu ce
lu do wej i rze mio śle.

Fe sti wal miał czte ry od sło ny i trwał
do koń ca paź dzier ni ka w trzech miej -
sco wo ściach Są dec czy zny: Mu szy nie,
Sta rym Są czu i Kry ni cy -Zdro ju. Je go
pierw sza edy cja od by ła się w Mu szy nie,
dru ga – 19 sierp nia w Sta rym Są czu,
a 27 paź dzier ni ka Fe sti wal po now nie
za wi tał do Mu szy ny. (KB)

Są dec ki Fe sti wal Kul tu ry w Kry ni cy -Zdro ju 

Tra dy cja, ta niec i śpiew
By ła fan ta stycz na za ba wa: tań ce, śpie wy, kon kur sy oraz opo wie -
ści o tra dy cjach i po tra wach re gio nal nych. W so bo tę 29 wrze śnia
w Kry ni cy -Zdro ju od by ła się trze cia edy cja Są dec kie go Fe sti wa lu
Kul tu ry. Im pre zie to wa rzy szył VIII Bieg Grand Prix Są de cza ni na.

PROJEKT REALIZOWANY PRZY WSPARCIU 
FINANSOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
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Z
a cho wa nie tra dy cyj nej kul tu ry
lu do wej wsi la chow skiej to
pod sta wo wy cel ze spo łu i ta ką
ro lę chce on peł nić w swo jej

gmi nie i dla ca łej Zie mi Są dec kiej.
Od po cząt ku Po de gro dzie jest ze spo łem
au ten tycz nym. Prze trwa ły daw ne pie śni,

tań ce, miej sco we ob rzę dy. Prze trwał
pięk ny strój po de grodz ki. Ze spół
przez 75 lat po ka zy wał folk lor la chow -
ski nie zli czo ną ilość ra zy pod czas wy -
stę pów w kra ju i po za je go gra ni ca mi.
Pol ska się zmie nia, ro dzaj im prez też,
więc co raz czę ściej po de grodz ka pieśń

roz brzmie wa pod czas im prez re li gij -
nych i ro dzin nych. Zmie nia się oto cze -
nie, człon ko wie ze spo łu, tyl ko folk lor
po de grodz ki zo sta je ten sam i ten sam
za pał, chęć śpie wa nia, tań cze nia, by cia
ra zem.

W lu tym 2000 ro ku w Po de gro dziu
po ja wi ła się te le wi zja – aż z Gdań ska.
Na gry wa li wy stę py ze spo łu, a ci na pi sa li
w kro ni ce: „Te le wi zo ry przy je cha li,
z bab cią po ga da li, ba ła ga nu na ro bi li, lu -
dziom w gło wach na mą ci li”. To żart, bo
wi zy ta by ła efek tem ro sną cej sła wy ze -
spo łu i sa ma też przy nio sła do bry sku tek.

W czerw cu przy je chał za przy jaź nio -
ny ze spół nie miec ki z Hir lin gen. Po de -
gro dzie go ścin nie się nim zaj mo wa ło.

Mie siąc póź niej wzię li udział w mię dzy -
na ro do wym spo tka niu ze spo łów folk lo -
ry stycz nych Dni Przy jaź ni – Kę ty 2000.
Co rocz nie na gmin nym prze glą dzie ko -
lęd ni czym na gra dza na jest gru pa z ze -
spo łu Po de gro dzie, nie mal co ro ku
pre zen tu ją się na ogól no pol skim prze -
glą dzie w Bu ko wi nie Ta trzań skiej, przy -
wo żąc na gro dy. W 2002 ro ku gru pa
ko lę do wa ła na Sło wa cji w No vo ti
i Mut nem. Na Dru zbac ce w 2001 i 2003
ro ku pierw sze miej sce zdo by ła gru pa
śpie wa cza Po de gro dzian, w skła dzie:
Krzysz tof Bo dzio ny, Zbi gniew Ol szak,
Sta ni sław Ba nach i Au gu styn Pa soń.

W tym sa mym skła dzie gru pa po je -
cha ła w 2004 r. do Bu ko wi ny Ta trzań -
skiej na Sa ba ło we Ba ja nia, gdzie
zdo by ła I miej sce, a ta kże do Żyw ca
na Fe sti wal Folk lo ru Ziem Gór skich,
skąd rów nież przy wio zła I na gro dę (ze -
spół zdo był tam wy ró żnie nia). A w 2005
ro ku na Ogól no pol skim Fe sti wa lu Ka pel
i Śpie wa ków Lu do wych w Ka zi mie rzu
nad Wi słą zdo by li II na gro dę. Na Dru -
zbac ce w 2005 r. wy śpie wa li głów ną na -
gro dę – „Zło te go Sło wi ka”.

Rów no cze śnie w tym sa mym ro ku
wy stą pi ła śpie wa cza gru pa dziew cząt

Masz ta kie pięk ne ko rze nie (II)

Podegrodzie
– wszystko, co
wielkie, jest takie
przez serce
„Wszyst ko, co wiel kie, jest wiel kie przez ser ce” – pi sał Cy prian
Ka mil Nor wid i ta myśl od 75 lat to wa rzy szy w pra cy człon kom
Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni i Tań ca Po de gro dzie. W tym, że
kie ru ją się wła ści wym prze sła niem, utwier dza ją ich licz ne na -
gro dy i osią gnię cia.

Zespół przez 75 lat
pokazywał folklor
lachowski niezliczoną
ilość razy podczas
występów w kraju
i poza jego granicami.
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(Ja dwi ga Nieć, Ur szu la Bo dzio ny, Mał -
go rza ta Pa siut, He le na Nieć, Ka ta rzy -
na Pa siut, Li dia Mi gacz, Kry sty na Ku lig),
któ ra za sześć tra dy cyj nych pie śni po de -
grodz kich uzy ska ła I miej sce. Dru zbac -
ka 2006 znów przy nio sła lau ry – żeń ska
gru pa śpie wa cza zdo by ła I na gro dę (An -
na Mi cha lik, Mał go rza ta Mi cha lik, Mo -
ni ka Zie liń ska, Ma rze na Zie liń ska, Li dia
Skrzy mow ska). 

W lu tym 2006 ro ku Mu zeum Et no -
gra ficz ne w Kra ko wie urzą dzi ło du żą
wy sta wę ma lar stwa An ny Li ber z Po -
drze cza. By ła to rów nież pro mo cja gmi -
ny Po de gro dzie w sto li cy Ma ło pol ski,
w któ rej ze spół za pre zen to wał kra ku som
i tu ry stom folk lor La chów Są dec kich.
W czerw cu te go sa me go ro ku Po de gro -
dzie znów by ło w Kra ko wie w Mu zeum
Et no gra ficz nym, tym ra zem na Świę cie
Chle ba, znów tań czy ło i śpie wa ło.
W 2004 ro ku ze spół otrzy mał naj wy ższe
wy ró żnie nie Sto wa rzy sze nia La chów
Są dec kich w Po de gro dziu – „Zło te Ser -
ce La chow skie” – za kul ty wo wa nie
i pro pa go wa nie au ten tycz nej kul tu ry la -
chow skiej.

***
Po de gro dzie, jak za wsze, tań czy

i śpie wa w swo jej wsi na wa żniej szych
uro czy sto ściach, w in nych wsiach po -
wia tu są dec kie go i czę sto wy je żdża
na za pro sze nia or ga ni za to rów im prez
z ca łe go wo je wódz twa. Od cza su
do cza su je dzie da lej, np. do Woł czy -

na i Wą sic k. Opo la ma im pre zę Od no -
wa wsi pol skiej (2003), czy do Ja sła
na fe styn ro dzin ny. W Li ma no wej we
wrze śniu 2004 ze spół był na Ma ło pol -
skich Spo tka niach Dzie ci Nie peł no -
spraw nych, rów nież we wrze śniu
uświet nił ju bi le usz Ma łe go Po de gro -
dzia, któ re ob cho dzi ło już 50 lat.

To wła śnie Po de gro dzie by ło go spo -
da rzem Świę ta Dzie ci Gór w 2005 ro ku,

po raz ko lej ny or ga ni zo wa ne go w No -
wym Są czu. Udział w prze glą dzie wzię -
ło ta kże Ma łe Po de gro dzie. Part ne rem
po de grodz kich dzie ci był or miań ski ze -
spół Sar da ra pat oraz ukra iń skie Hu cu lę -
ta. Ja ko im pre zę to wa rzy szą cą Świę tu
Dzie ci Gór, Po de gro dzie zor ga ni zo wa -
ło ko ro wód prze bie rań ców, któ ry na wią -
zy wał do tra dy cji po prze bie ra nia się
w naj dziw niej sze stro je przez go ści po -
pra win. Rów no cze śnie świę to wa ny był

przez miesz kań ców wsi pa ra fial ny od -
pust. W po cho dzie prze bie rań ców szły
Cy gan ki, że brzą cy dziad, mi li cjan ci i or -
mow cy, stra ża cy na drew nia nym wo zie
z becz ką, dia beł, dok tor ka i Te li me na…
w ko ry cie za przę żo nym w kro wy. Śmie -
chu by ło co nie mia ra, a świet nie się ba -
wi li na wet za gra nicz ni go ście.

We wrze śniu 2003 r. wspól nie z Ma -
łym Po de gro dziem ze spół uczest ni czył
w wa żnej dla wsi uro czy sto ści nada nia
imie nia o. Sta ni sła wa Pap czyń skie go
Szko le Pod sta wo wej i Gim na zjum
w Po de gro dziu, a w czerw cu 2005 r.
w zor ga ni zo wa nych po raz pierw szy
w Po de gro dziu Dniach Pap czyń skie go.
W ma ju 2004 – w uro czy stej Mszy św.
z oka zji ju bi le uszu 25-le cia ka płań stwa

W 2004 ro ku ze spół
otrzy mał naj wy ższe wy -
ró żnie nie Sto wa rzy sze -
nia La chów Są dec kich
w Po de gro dziu – „Zło te
Ser ce La chow skie”
– za kul ty wo wa nie i pro -
pa go wa nie au ten tycz nej
kul tu ry la chow skiej.
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ks. pra ła ta Jó ze fa Wa łasz ka, pro bosz cza
po de grodz kiej pa ra fii.

O tra dy cję dba ją za słu że ni dla la -
chow skiej kul tu ry człon ko wie ze spo łu.
Krzysz tof Bo dzio ny – dy rek tor Gmin -
ne go Ośrod ka Kul tu ry, ro do wi ty po de -
gro dziak i wie lo let ni czło nek ze spo łu
ra zem z żo ną Ur szu lą, któ ra też od lat
tań czy – w 2004 ro ku otwo rzył mi ni -
skan sen. Ten mi ło śnik daw nej kul tu ry
swo jej wsi i re gio nu, śpie wak i tan cerz,
uczest nik grup ko lęd ni czych, fa scy nu je
się nie tyl ko kul tu rą du cho wą La chów,
ale ta kże od cho dzą cą już w prze szłość
kul tu rą ma te rial ną. Za wła sne, pry wat -
ne środ ki ku pił i prze niósł sta rą drew -
nia ną cha łu pę o wa lo rach za byt ko wych,
po sta wił ją na swo im po dwór ku i urzą -
dził daw ny mi sprzę ta mi. Obok po sta wił
„so łek”, czy li daw ny spi chlerz, a w ką -
cie po dwó rza – drew nia ną kuź nię z tra -
dy cyj nym mie chem i ca łym ko wal skim
wy po sa że niem. Jest to tzw. Ku ba lów ka.

Dzię ki te mu ze spół ma już wła sne
miej sce z tra dy cyj nym „tłem”. Tam od -
by wa się wie le spo tkań i za pra sza ne są
za gra nicz ne ze spo ły wi zy tu ją ce Po de -
gro dzie. Tam sta le przy cho dzą dzie ci
i mło dzież na ró żne za ję cia: te zwią za ne
ze zwy cza ja mi i ob rzę da mi lu do wy mi
– na Bo że Na ro dze nie, Mat kę Bo ską
Ziel ną, An drzej ki; na za ję cia pla stycz ne,
z garn car stwa, ko wal stwa tra dy cyj ne go,
ma lar stwa na szkle, wy ro bu kwiat ków
bi buł ko wych, czy za jęć do mo wych (wy -
piek chle ba, ro bie nie ma sła). „Ku ba lów -
kę” od wie dził ks. bi skup Sta ni sław
Bu dzik, dy rek to rzy GOK -ów ze Ślą ska
i wie lu in nych do stoj nych go ści.

***
Wieś i ze spół są co raz bar dziej zna -

ne. We wrze śniu 2002 ro ku ze spół na -
grał pły tę CD, dzię ki wspar ciu
Sta ro stwa Po wia to we go w No wym Są -
czu. Na gra nia do ko nał Po wia to wy Mło -
dzie żo wy Dom Kul tu ry w Sta rym
Są czu. Pły ta idzie w świat i roz sła wia
pod kar pac ką wio skę i dzia ła ją cą w niej
gru pę lu dzi, któ rzy po ko cha li daw ną, są -
dec ką pieśń, mu zy kę i ta niec.

Ze spół kil ka krot nie wy je żdżał za gra ni -
cę. W 2001 na Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Ze spo łów Re gio nal nych, or ga ni zo wa nych
w ra mach Dni Kró lew skich w wę gier skim
Székes fe mer war. W ju bi le usz 65-le cia po -
wsta nia ze spo łu (2002 rok) uda li się

do Gre cji na Eu ro pej ski Fe sti wal Kul tu ry
w Ko mo ti ni nad Mo rzem Egej skim.
W tym sa mym ro ku Po de gro dzie od wie -
dzi ło też są sia dów – na Sło wa cji w po bli -
skim Zu ber cu -Bre sto vej od by wał się
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Folk lo ru. Po -
now nie Sło wa cję od wie dzi li ta kże
w 2004, uczest ni cząc w Eu ro jar mar ku
w Sta rej Lu bow ni.

No i wy jazd naj wa żniej szy, naj bar -
dziej wy cze ki wa ny – do Włoch i Wa ty -
ka nu. 13 paź dzier ni ka 2003 ro ku,
po mszy św. w po de grodz kim ko ście le,
ze spół wraz z pro bosz czem, ks. Jó ze fem
Wa łasz kiem, wy ru szył do Rzy mu. Dwa
dni póź niej – po peł nym na pię cia ocze -
ki wa niu – na pry wat nej au dien cji od by -
ło się spo tka nie z Oj cem Świę tym
Ja nem Paw łem II. Scho ro wa ny już wte -
dy pa pież z po go dą i peł ną życz li wo ścią
roz ma wiał ze szczę śli wy mi Po de gro -
dzia ka mi. Przy wieź li do Wa ty ka nu da -

ry i prze sła nie z proś bą o ry chłą
be aty fi ka cję o. Sta ni sła wa Pap czyń skie -
go, któ ry za ło żył za kon Ma ria nów, a po -
cho dził z Po de gro dzia. Wrę czy li Oj cu
Świę te mu la chow ską ka mi zel kę, wy ko -
na ną i wy ha fto wa ną przez An nę Wa li -
gó rę i An nę Du dę, stu łę wy szy wa ną
wzo rem po de grodz kim (przez Ja ni nę
Lor czyk), ró ża niec z orze chów przy go -
to wa ny przez Jó ze fa Lor czy ka i dy plom
pa miąt ko wy na da ją cy pa pie żo wi ty tuł
„Ho no ro we go La cha Są dec kie go”.
Po po łu dniu wzię li udział w uro czy stej
mszy św. z oka zji 25-le cia pon ty fi ka tu.

Ze spół w 2006 ro ku, prócz wspo -
mnia nych już wy stę pów w Kra ko wie,
Ka zi mie rzu i na Dru zbac ce w Po de gro -
dziu, wziął udział w III Mię dzy na ro do -
wym Fe sti wa lu Folk lo ru Kar pat
w Trzci ni cy, tań czył na do żyn kach
w Ple śnej i Świe bo dzi nie, uświet nił
Świę to Śli wo wi cy w Łąc ku, fe styn ro -
dzin ny oj ca Pio w Za wa dzie, a ta kże

spo tka nie dy rek to rów ośrod ków kul tu -
ry z wo je wódz twa czę sto chow skie go.

Pięć lat te mu w ze spo le pra co wa ło 69
osób, w tym 6 człon ków ka pe li, 10 sta -
ro stów i mło da resz ta. Kie row ni kiem
ze spo łu jest Fran ci szek Pa siut, in struk -
to rem Krzysz tof Suł kow ski, gar de ro bą
zaj mu je się Elżbie ta Dra bik, a ze spół
dzia ła od 2000 ro ku przy Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Po de gro dziu, któ re -
go dy rek to rem jest Krzysz tof Bo dzio ny.

Szcze gól nym dla Po de gro dzia ro -
kiem był 2007. W lip cu Re gio nal ny Ze -
spół Pie śni i Tań ca ob cho dził
ju bi le usz 70-le cia. Na ju bi la tów po sy pał
się deszcz na gród. Wśród naj cen niej -
szych by ły: na gro da mi ni stra kul tu ry
i dzie dzic twa na ro do we go, Me dal Wo -
je wódz twa Ma ło pol skie go, „Zło te Jabł -
ko Są dec kie”, na gro da wój ta gmi ny
Po de gro dzie i „Zło te Ser ce La chow skie:
Na gro dy in dy wi du al ne od bie ra li ta kże
dłu go let ni człon ko wie ze spo łu.

Zło ty mi zgło ska mi w hi sto rii ze spo łu
za pi sał się też rok 2008. To rok wiel kich
osią gnięć i wspa nia łych na gród. Na ju bi -
le uszo wym Mię dzy na ro do wym Fe sti wa -
lu Folk lo ru Ziem Gór skich w Za ko pa nem
Po de gro dzie zdo by ło naj wy ższy laur fe -
sti wa lo wy – „Zło tą Ciu pa gę” – w ka te go -
rii ze spo łów au ten tycz nych. War to
przy po mnieć, iż ze spół ma w swym do -
rob ku już czte ry „Zło te Ciu pa gi” zdo by te
na tym fe sti wa lu. War to ta kże wspo mnieć,
iż naj pięk niej sza gó ral ka świa ta ro -
ku 2008 – Mo ni ka Zie liń ska – miesz ka
w Po de gro dziu i od 6 lat tań czy i śpie wa
w ze spo le Po de gro dzie.

Uko ro no wa niem hi sto rii Ze spo łu i je -
go dzia łal no ści by ło za pro sze nie
do zam ku kró lew skie go w War sza wie,
na od biór Na gro dy im. Oska ra Kol ber -
ga za za słu gi dla kul tu ry lu do wej. Or ga -
ni za to rzy XXXVIII edy cji Na gro dy
Kol ber gow skiej do ce ni li w ten spo sób
pra cę i do ro bek wie lu po ko leń człon ków
ze spo łu.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
Źró dło i fot. Ze spół Po de gro dzie

Tekst po cho dzi z bro szu ry „Masz ta kie
pięk ne ko rze nie” opi su ją cej ze spo ły folk lo ry -
stycz ne Są dec czy zny. Pu bli ka cja zo sta ła wy -

da na w ra mach Są dec kie go Fe sti wa lu
Kul tu ry, zor ga ni zo wa ne go przez Fun da cję

Są dec ką przy wspar ciu fi nan so wym Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go

Uko ro no wa niem hi sto rii
Ze spo łu i je go dzia łal no -
ści by ło za pro sze nie
do War sza wy, na od biór
Na gro dy im. Oska ra Kol -
ber ga za za słu gi dla kul -
tu ry lu do wej.
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26 paź dzier ni ka w Ga le rii Daw -
na Sy na go ga Mu zeum Okrę -
go we go w No wym Są czu
otwar to wy sta wę pre zen tu ją -
cą do ro bek ar ty stycz ny Sta ni -
sła wa Sza fra na, w pięt na stą
rocz ni cę je go śmier ci. 

U
pra wiał ma lar stwo re ali stycz -
ne, ła twe w od bio rze; tak
w sztu ce, jak i w ży ciu nie
eks pe ry men to wał, był za -

prze cze niem po tocz ne go wy obra że nia
„ar ty sty”. Wy bit ny ko lo ry sta, któ ry
na płót no prze no sił pięk no Są dec czy zny.
To bo daj naj bar dziej są dec ki z są dec kich
ma la rzy, któ ry pa tro nu je Dzie cię cej Ga -
le rii w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry.

Pra ce Sta ni sła wa Sza fra na mo żna
oglą dać do 17 lu te go przy szłe go ro ku.

***
Uro dzo ny w 1929 r. No wym Są czu,

zmarł w 1997 r. W la tach 1954-1960
stu dio wał w kra kow skiej Aka de mii
Sztuk Pięk nych im. Jan Ma tej ki na Wy -
dzia le Ma lar stwa w pra cow ni Cze sła wa
Rze piń skie go, a na stęp nie prze niósł się
do pra cow ni Han ny Rudz kiej -Cy bi so -
wej. Otrzy mał wy ró żnie nie od prof. Je -
rze go Fed ko wi cza, dzie ka na wy dzia łu.
Dy plom uzy skał w 1960 r.

Ar ty sta był nie ro ze rwal nie zwią za ny
z No wym Są czem i Zie mią Są dec ką.
Przez wie le lat był na uczy cie lem pla sty -
ki w są dec kich szko łach. Pra co wał ja ko
in spek tor Wy dzia łu Oświa ty Urzę du
Wo je wódz kie go w No wym Są czu.
Współ pra co wał z Mło dzie żo wym Do -
mem Kul tu ry (obec nie Pa łac Mło dzie -
ży) ja ko na uczy ciel, po tem kon sul tant.
Wie lo krot nie uczest ni czył w au kcjach

i licz nych dzia ła niach ar ty stycz nych
na rzecz dzie ci.

Od 1970 r. pra co wał spo łecz nie
w Za rzą dzie Od dzia łu Związ ku Pol -
skich Ar ty stów Pla sty ków w No wym
Są czu. W 1995 r. prze wod ni czył ob cho -
dom ju bi le uszu 50-le cia te go Od dzia łu.
Po nad to dzia łał w Sto wa rzy sze niu Pa -
ste li stów Pol skich, To wa rzy stwie Przy -
ja ciół Sztuk Pięk nych, Klu bie
In te li gen cji Ka to lic kiej, Związ ku Są de -

czan. W la tach 1994-1997 był rad nym
Mia sta No we go Są cza.

Od był sze reg pod ró ży ar ty stycz nych
po Eu ro pie. Brał udział w wie lu ple ne -
rach ma lar skich w kra ju i za gra ni cą.
Uczest ni czył w licz nych wy sta wach in -
dy wi du al nych i zbio ro wych, m. in.: Od -
dzia łu ZPAP w No wym Są czu, Okrę gu
ZPAP w Kra ko wie, no wo są dec kiej
„Gru py Czte rech” (z Ma rią Rit ter, Mie -
czy sła wem Bo ga czy kiem i Ja nem Dzie -
ślew skim), po ka zach po ple ne ro wych.
Ar ty sta był wie lo krot nym uczest ni kiem
wy staw za gra nicz nych, m.in. we Fran -
cji i Bel gii. Je go pra ce znaj du ją się
w ko lek cjach pry wat nych i pań stwo -
wych w kra ju i za gra ni cą.

Od zna cza ny wie lo krot nie, m.in.
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski, zło tą od zna ką „Za słu żo ny
dla roz wo ju Są dec czy zny” oraz me da -
lem „700-le cia Mia sta No we go Są cza”.

Naj bar dziej są dec ki z są dec kich ma la rzy

Malarstwo
Stanisława Szafrana

Wy bie ra jąc wy cin ki lub
ca łość ar chi tek tu ry, ma -
lo wał je z pre cy zją i do -
kład no ścią de ta lu, chcąc
utrwa lić nie prze mi jal ne
i po nad cza so we pięk no
tych obiek tów.

Pejzaż, pastel 1992 r.
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Był lau re atem Na gro dy im. B. Bar bac -
kie go, a ta kże in nych na gród i wy ró żnień
przy zna wa nych w trak cie do rocz nych po -
ka zów są dec kie go śro do wi ska ar ty stycz -
ne go i pod czas ogól no pol skich
prze glą dów pa ste li w No wym Są czu.

Sta ni sław Sza fran bar dzo lu bił pra co -
wać z dzieć mi i mło dzie żą. Wspa nia le
ich ro zu miał, ko chał w nich otwar tość,
spo sób my śle nia oraz świe że i nie ska żo -
ne spoj rze nie na świat.

W 2000 r. zro dził się po mysł po wsta -
nia Dzie cię cej Ga le rii im. Sta ni sła wa
Sza fra na w Mło dzie żo wym Do mu Kul -
tu ry, aby uczcić za słu gi ar ty sty. Uro czy -
ste otwar cie ga le rii oraz od sło nię cie
ta bli cy pa miąt ko wej ku czci pa tro na,
mia ło miej sce w 2002 r.

***
Mi nę ło pięt na ście lat, kie dy od szedł

ma larz i ry sow nik Sta ni sław Sza fran.
Na le żał do ar ty stów, któ rzy w swo ich
dzie łach po zo sta ją wier ni jed nej idei
twór czej, któ rą sta le roz wi ja ją i po głę -
bia ją. Je go dą że niem by ło stwo rze nie
do bre go ma lar stwa, a nie szu ka nie ory -
gi nal no ści i po kla sku. Pra ce Sza fra -
na wy da ją się po zor nie ła twe
i przy stęp ne w od bio rze, w po rów na niu
z kie run ka mi awan gar do wy mi. Przy ję -
ło się uwa żać, że dzie ła wy ko na ne
w nur cie re ali stycz nym są kon ser wa -
tyw ne i nie po dą ża ją z du chem cza su.
Umniej sza się ich zna cze nie, po nie waż
są dzi się, że sztu ka, któ ra nie „krzy czy”,
jest opar ta wy łącz nie na per cep cji na tu -
ry i dla te go jest zbyt ła twa w od bio rze,
a co się z tym wią że – bli ższa i bar dziej
do stęp na sze rzej pu blicz no ści, niż ra dy -
kal ne eks pe ry men ty no wa to rów. Ma lar -
stwo, któ re upra wiał Sza fran, wpi su je
się w sze ro ki nurt re ali stycz ny i pol ski
ko lo ryzm tzw. szko ły kra kow skiej. Ar -
ty sta uwa żał, że na le ży kon ty nu ować
tra dy cję ma lar ską, dla te go by li mu bli -
scy daw ni wiel cy mi strzo wie, sta no wi li
oni in spi ra cję dla je go dzia łań ma lar -
skich. Jed nak nie stro nił od kie run ków
awan gar do wych. In te re so wał się in for -
me lem, a szcze gól nie twór czo ścią Jack -
so na Pol loc ka. Za in te re so wa nia
i in spi ra cje, któ re czer pał Sza fran z dzie -
dzic twa swo ich po przed ni ków, sta no wią
zrąb je go dzia łań ma lar skich oraz po -
zwa la ją prze śle dzić roz wój my śli twór -
czej, da ją po gląd na ca łość je go ta len tu.

Sza fran ucie kał od zgieł ku mia sta w po -
szu ki wa niu ci szy, aby móc ob co wać
z przy ro dą, któ ra do star cza ła mu ra do -
ści i pięk na oraz nie ustan nie uka zy wa ła
no we mo ty wy do ma lo wa nia.

Pra co wał w ró żnych tech ni kach: ole -
ju, akry lu, akwa re li, a w ostat nim okre -
sie je go ży cia do mi no wał pa stel.
Do ro bek twór czy ar ty sty jest bar dzo bo -
ga ty. Przy czy ni ły się do te go nie wąt pli -
wie licz ne pod ró że po kra ju i Eu ro pie.
Jed nak ulu bio ny mi mo ty wa mi ar ty sty są
wy cin ki kra jo bra zu z oko lic Sta re go
i No we go Są cza, Be ski du Są dec kie go,
Pie nin czy Tatr. Ma lo wał drew nia ne ko -
ściół ki, cer kwie, gó ral skie cha ty i za gro -
dy, przy dro żne ka plicz ki, dwo ry,
za po mnia ne wsie, drze wa, po la ny, łą ki,
czy frag men ty ar chi tek tu ry miej skiej.
Te ma ty przy wie zio ne z za gra nicz nych
pod ró ży, pra wie z re por ter ską do kład no -
ścią przed sta wia ją ró żno rod ną ar chi tek -
tu rę miast, mia ste czek i wsi.

Ar ty sta za fa scy no wa ny i za uro czo ny
wie lo barw no ścią kul tur, po tra fił w szcze -
gól ny spo sób od dać kli mat od wie dza -
nych miejsc. Prze ja wi ło się to w licz nych
ry sun kach, szki cach uchwy co nych w po -
śpie chu frag men tów ulic, do mów, zam -

ków, itp., wy ko na nych kred ką, wę glem,
ołów kiem czy piór kiem.

Wy bie ra jąc wy cin ki lub ca łość ar chi -
tek tu ry, ma lo wał je z pre cy zją i do kład no -
ścią de ta lu, chcąc utrwa lić nie prze mi jal ne
i po nad cza so we pięk no tych obiek tów.

Nie od łącz nym atry bu tem ma la rza był
szki cow nik. Rzad ko się z nim roz sta wał.
No to wał na je go kar tach wszyst ko, co
uzna wał za war te utrwa le nia i za cho wa -
nia. Bar dzo wa żny w kom po no wa niu
ob ra zu był ry su nek, sta no wił punkt wyj -

ścia – kon cep cję ca ło ści, aby na stęp nie
przejść do ma lar skiej ma te rii z za sto so -
wa niem czy stych, na sy co nych pig men -
tów. Ob ra zy Sza fra na są ży we, peł ne
ko lo ru i cie pła, bar wa jest naj wa żniej sza,
jej na tę że nie i na sy ce nie, ona to bo wiem
bu du je z plam kom po zy cję, a ta kże na -
strój oraz tem pe ra tu rę dzie ła. Ko lo ry sty -
ka jest so czy sta, do mi nu ją szma rag do we
zie le nie, czer wie nie, fio le ty, ró że, ugry,
ró żne od cie nie błę ki tów. Na ma cal nie da -
je się od czuć ro ze dr ga ne po wie trze
i prze strzeń, wi docz na jest eks pre sja,
któ rą ma larz uzy sku je za po mo cą gru bej
lub cien kiej war stwy far by, kła dzio nej
za po mo cą pędz la lub szpa chli.

Pod kre ślić na le ży, że na la ta osiem -
dzie sią te i dzie więć dzie sią te, przy pa da
okres naj więk sze go na si le nia pra cy
twór czej. Zwłasz cza ostat nie la ta, kie dy
teo re tycz nie po wi nien się „wy pa lać”,
by ły naj bar dziej płod ne, ar ty sta był w fa -
zie ko lej ne go roz kwi tu ta len tu, nie ste ty
prze rwa ły to cho ro ba i śmierć.

Pod su mo wu jąc, w dzie łach Sta ni sła -
wa Sza fra na mo żna od czy tać je go cha -
rak ter, po go dę du cha, otwar tość na lu dzi.
Był wy bit nym ko lo ry stą, ry sow ni kiem,
ak tyw nym czło wie kiem. Sztu ka, któ rą
tak ko chał, po ma ga ła mu w uciecz ce
od co dzien nej pro zy ży cia. Jed no cze śnie
nie przy sta je on do ste reo ty pu twór cy,
gdyż umiał na tu ral nie po łą czyć ży cie ar -
ty stycz ne, oso bi ste oraz spo łecz ne.

BAR BA RA SZA FRAN
Autorka jest córką Stanisława Szafrana

Je go dą że niem by ło
stwo rze nie do bre go ma -
lar stwa, a nie szu ka nie
ory gi nal no ści i po kla sku. 

Stanisław Szafran
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JAK W PIOSENCE, POWRÓT
ANDRZEJA GÓRSZCZYKA

W No wo są dec kiej Ma łej Ga le rii 1
paź dzier ni ka od by ła się pro mo cja no we -
go to mi ku wier szy An drze ja Górsz czy -
ka pt. „Przy sta nek Ry tro – sta cja No wy
Sącz”. Spo tka nie, na sy co ne na stro jo wy -
mi są dec ki mi kli ma ta mi, zgro ma dzi ło
wie lu sym pa ty ków twór czo ści zna ne go
są dec kie go po ety i kom po zy to ra, au to -
ra wie lu pro gra mów i tek stów ka ba re to -
wych, któ ry pod dłu ższej prze rwie
po wró cił do ak tyw nej twór czo ści.

No we wier sze za re ko men do wał pu -
blicz no ści wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż,
któ ry pod kre ślił nie tyl ko wa lo ry li te rac -
kie Górsz czy ko wej po ezji, ale i je go nie -
po spo li te ce chy cha rak te ru.

– An drzej to je den z ostat nich są dec -
kich pa trio tów, czło wiek wol ny i su we -
ren ny, ra czy nas swo imi utwo ra mi
od wie lu lat, ale ni gdy nie by ły one ska -
żo ne ko niunk tu ra li zmem.

Nie któ re z utwo rów za de kla mo wa li
i za śpie wa li Ewa Sta wow czyk (żo na),
Mał go rza ta Szew czyk, Mał go rza ta Sto -
bier ska, a na ko niec wy słu cha no mi ni re -
ci ta lu Jo an ny Al brzy kow skiej -Clif ford,
któ rej przy for te pia nie akom pa nio wał
To masz Wo lak.

Nie za bra kło, rzecz ja sna, fla go we go
prze bo ju – nie for mal ne go hym nu są dec -
kie go „Wróć do Są cza, wróć nad Du na -
jec”, jed nej z trzy stu pio se nek z bo ga te go
do rob ku są dec kie go po ety, w bra wu ro -
wym wy ko na niu trzech An drze jo wych
muz z daw ne go ka ba re tu „Lach”.

An drzej Górsz czyk po la tach cie ka -
wej ka rie ry za wo do wo -ar ty stycz nej za -
ży wa te raz za słu żo nej, na uczy ciel skiej
eme ry tu ry. Był m.in. dłu go let nim dy rek -
to rem Do mu Dziec ka „Pod Zie lo nym
Ser dusz kiem” w Ry trze, wcze śniej pra -
co wał w Te atrze im. Sol skie go w Tar no -
wie i Te atrze na Tar gów ku w War sza wie.
Jest au to rem wi do wisk te atral nych m.in.
je dy ne go w Pol sce przed sta wie nia ple -
ne ro we go „We se le” S. Wy spiań skie go.

Po nad trzy dzie ści lat ogól no pol ską
wła sno ścią jest „Bal la da o ma ry na rzach

z Ti ta ni ca”, wy ko rzy sta na m.in.
w dwóch ro dzi mych fil mach: „Se zon
na ba żan ty” i „Ho tel kla sy lux”.

– Mo ja pio sen ka nie ma nic wspól ne -
go ze słyn nym stat kiem, oprócz ty tu łu.
Po wsta ła tak: sta łem w 1978 r. na bal -
ko nie miesz ka nia pro fe so ra Ma ria -
na Gar lic kie go (na czel ne go chi rur ga
Woj ska Pol skie go) przy al. Szu cha
w War sza wie. Pa trzy li śmy na wy sia da -
ją cych z czar nych li mu zyn dy gni ta rzy
mi ni ste rial nych. Sys tem ko mu ni stycz ny
w Pol sce prze ży wał już kry zys, chy lił się
ku upad ko wi. Pro fe sor stwier dził: „Ti -
ta nic to nie”, a ja nie mal au to ma tycz nie
do po wie dzia łem – „a or kie stra gra”.

An drze jo wy „Ti ta nic” wszedł prze bo -
jem do re per tu aru wie lu pol skich ka ba re -
tów, mi mo że na tych miast
po in au gu ra cyj nym wy ko na niu pod czas
fe sti wa lu ka ba re to we go w Za ko pa nem
(pierw sza na gro da), zo stał ob ję ty za pi -
sem cen zu ry. De cy den ci ko mu ny nie by li
w cie mię bi ci: zda wa li so bie do sko na le
spra wę z po li tycz nej wy mo wy son gu.

W hi sto rii kul tu ry są dec kiej Górsz -
czyk za pi sał się ja ko twór ca nie za po -
mnia ne go ka ba re tu „Lach”, zwią za ne go
z Miej skim Ośrod ku Kul tu ry w No wym
Są czu oraz z Te atrem Ro bot ni czym im.
B. Bar bac kie go i NSA. Wy dał kil ka to -
mi ków wier szy, bal lad i tek stów sa ty -
rycz nych m.in. „Oni my ślą” oraz
„Smut ne wier sze i pio sen ki”.

***
An drzej Górsz czyk wsiąkł w Ry tro

na do bre, do cze go przy czy nia ła się
pew na da ma ry ter ska. Zna ją go tam
wszy scy i on wszyst kich zna, cze mu dał
wy raz w 20. utwo rach po świę co nych tej
miej sco wo ści. Trzy de dy ko wał Są czo -
wi, za miesz czo nych w naj now szym
zbior ku swo ich bal lad i wier szy. Za pra -
wio ne są one me lan cho lią i dow ci pem,
jak na ra so we go ka ba re cia rza przy sta ło.

Po kosz tuj my tej po ezji. Oto wiersz
o zmar łym w 1999 ro ku ks. Jó ze fie
Woź niac kim, dłu go let nim pro bosz czu
Ry tra, któ re go imię no si miej sco we
Gim na zjum pt. „Ksiądz Woź niac ki”:

W ulubionym powiedzonku księdza
Woźniackiego
Mimo groźnie brzmiącej frazy nie było
nic złego,
Bo na przykład, kiedy kościół stanął
w Nowej Hucie
Rzekł ksiądz: „wreszcie! Chwała Panu!
Kurza śmierć na drucie.

A gdy widział polityczne zamieszania,
krzyki
I sejmowe – jak bokserskie –ciosy
i uniki,
Jeden tylko miał komentarz
w pobłażliwym skrócie:

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi
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„Jak się są głupi, niech się biją, kurza
śmierć na drucie.

Swe pieniądze biednym dawał prosto
do kieszeni. 
Brać od księdza nie wypada. Byli
zawstydzeni,
Ale brali, bo niezwykły miał tak i wyczucie
Mówiąc: „bierzcie, ja mam dużo! Kurza
śmierć na drucie”.

Uczył prawdy i mądrości w życiu,
w domu, w pracy,
By w przyjaźni, bez zawiści żyli
współrodacy.
Zawsze ostro się sprzeciwiał przemocy
i bucie
Głosząc: trzeba być łagodnym, kurza
śmierć na drucie”.

Chciał, by ludzie się dzielili szacunkiem
i ciepłem,
Chciał, by wszyscy szli do nieba. Lecz
nie straszył piekłem
I w najgłębszej tajemnicy – mówił:
„mam przeczucie”,
że w ogóle piekła nie ma, kurza śmierć
na drucie”.

Skromny, wiejski wielki proboszcz,
człowiek pełen słońca
Z jasnym czołem i godnością swój krzyż
niósł do końca
I – podobno – gdy odchodził
– w ostatniej minucie 
Rzekł: „nie płaczcie, ja tu wrócę, kurza
śmierć na drucie”.

W zbio rze o Ry trze nie mo gło za brak -
nąć bal la dy o naj bar dziej roz po zna wal nej
po sta ci tej nad po pradz kiej miej sco wo ści
pt. „Pe las”;

Ba zę ma w Ry trze, a w No wym Są czu
Też wi du je cie go cza sem.
Woj tuś – har ce rzyk. Nie zwy kły cu dok
Po tocz nie zwa ny Pe la sem.

Co dzien ny te atr jed nej oso by
Wcie lo nej w wie le po sta ci
To ar ty stycz ne Pe la sa hob by
Naj słyn niej sze go z trzech bra ci. 

By wa Az te kiem i Ar le ki nem,
Kow bo jem, skau tem, pa choł kiem,
Cza sem za śpie wa, cza sem za tań czy,

Bo jest po pro stu we soł kiem.

Czę sto też mie wa stro je mie sza ne:
Mun dur, pió ro pusz i ge try
Al bo som bre ro plus dwie pi dża my
Lub szor ty, kask i trzy swe try.

Pe las z ob ło ków wi dzi co dzien ny
Zdy sza ny świat na szych cza sów,
Świat, któ rym rzą dzi po śpiech i pie niądz.
To nie jest świat dla pe la sów.

Czło wiek za pra cą, mo dą i for są
Go ni bez prze rwy, lecz cza sem
Naj dzie go chwi la smut nej re flek sji
I też by chciał być Pe la sem. 

To mik wy da ła Dru kar nia GOL DRUK
przy wspar ciu fi nan so wym Urzę du Mia -
sta No wy Sącz. Okład kę zdo bią ry sun ki
baszt zam ko wych: w Ry trze i No wym
Są czu, na szki co wa ne przez sa me go au -
to ra, co na pa wa du mą An drze ja Górsz -
czy ka. (A), źró dło: no wy sacz.pl

MAŁA RZECZ, ALE CIE SZY 
Ka ta log wy sta wy w Są dec kiej Bi -

blio te ce Pu blicz nej im. J. Szuj skie go
to 50-stro ni co wa ksią żecz ka, za wie ra ją -
ca bio gra my i opi sy pre zen to wa nych
na wy sta wie wy bit nych są de czan oraz
za słu żo nych ro dów są dec kich. Ma ła
rzecz, ale cie szy.

Współ au tor ka wy sta wy, An na To toń,
da ła z sie bie naj wię cej, opi su jąc ro dzi -
ny: Do brzań skich, Fli sów, Mo szyc kich,
Re mich, Ry siów, a po nad to opra co wu -
jąc bio gra my: Bo le sła wa Bar bac kie go,
Jó ze fa Bień ka, Mie czy sła wa Bo ga czy -
ka, Ewy Hards dorf, Je rze go Ma sio ra,
Eu ge niu sza Paw łow skie go, Ma rii Jó ze -
fy Rit ter i Ire ny Sty czyń skiej.

Łu kasz Po łom ski przed sta wił po sta -
ci Ju lia na Du na jew skie go, ks. Aloj ze go
Gó ra li ka, Ka ro la Sla vi ka i ks. Ja na Sy -
gań skie go.

Ada ma Ko zacz kę opi sał Ja kub Bul -
zak, Jó ze fa Ku stro nia – Jan M. Ru cha ła,
Lu cja na Li piń skie go – Mi chał Za cło na,
a Sta ni sła wa Sza fra na – Bar ba ra Sza fran.

Ra zem ma my 16 bio gra mów i 5 sag
ro dzin nych, zwar tych, tre ści wych, bez
nu dziar stwa i eg zal ta cji.

Kro pla dzieg ciu do becz ki mio du, to
brak so lid nej ko rek ty, na czym by ksią -
żecz ka zy ska ła, ale i tak mo żna ją śmia -
ło po ło żyć na pół ce w do mo wej
bi blio tecz ce po śród in nych cen nych san -
de cja nów.

PIŁKARZA SANDECJI
WYPRAWA DO… PIEKŁA

23-let ni po moc nik pierw szo li go wej
San de cji, Pa weł Le śniak, wy cho wa nek
tre ne rów Ja nu sza Paw li ka i Hen ry ka Po -
toń ca, jest praw do po dob nie pierw szym
we współ cze snej hi sto rii klu bu pił ka -
rzem, któ ry po ku sił się o… na pi sa nie
ksią żki i to by naj mniej nie o te ma ty ce
spor to wej, lecz za czy na ją cej się wy im -
kiem z Apo ka lip sy we dług św. Ja na: 

„A gdy skoń czy się ty siąc lat, z wię -
zie nia swe go sza tan zo sta nie zwol nio -
ny. I wyj dzie, by oma mić na ro dy
z czte rech na ro żni ków zie mi, Go ga
i Ma go ga, by ich zgro ma dzić na bój,
a licz ba ich jak pia sek mor ski…”.

FO
T. 

JL
FO

T. 
H

SZ
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Wy da rze nie dość nie zwy kłe, ta kże
z uwa gi na bar dzo mło dy wiek au to ra,
któ re go – oglą da jąc czę sto w po go ni
za pił ką na zie lo nej mu ra wie przy ul.
Ki liń skie go – trud no by ło po dej rze wać
na pierw szy rzut oka o umie jęt ność
prze le wa nia na pa pier cie ka wej fa bu ły
z dia bel ską in try gą, a ta kże o po słu gi -
wa nie się spraw ną pol sz czy zną. Pił kar -
ska brać w Pol sce ra czej nie grze szy
oczy ta niem, a w wol nych chwi lach nie
się ga po pió ro…

Pod ko niec wrze śnia na kła dem (3,5
tys. eg zem pla rzy) wy daw nic twa Zysk
i S -ka z Po zna nia uka za ła się je go ksią -
żka pt. „Rów no wa ga”, pu bli ka cja z ga -
tun ku scien ce -fic tion, któ rej głów nym
bo ha te rem jest 26-let ni De smond Pe -
ar ce z Mia mi Be ach, ma ją cy do brą pra -
cę i wio dą cy wy god ne ży cie. De smond
za rę czył się wła śnie z uko cha ną dziew -
czy ną, od no si suk ce sy w li dze nie le gal -
nych walk to czo nych w noc nych
klu bach Flo ry dy. 

Nie spo dzie wa nie ca ły je go świat
wa li się w gru zy, a wszyst kie ma rze nia
ob ra ca ją w pył, gdy tra ci pra cę, zo sta je
zdra dzo ny przez naj bli ższe go przy ja -
cie la Em bry’ego, któ ry pod stę pem miał
zgwał cić je go dziew czy nę Zroz pa czo -
ny Kri sten wpa da swym eks klu zyw -
nym sa mo cho dem (srebr nym asto nem
mar ti nem) w śmier tel ną toń za to ki Bi -
scay ne. Wte dy tra fia do pie kła i po pro -
wa dzo ny przez sza tań skie go ku rie ra
Sa wy era sta je przed ob li czem sa me go
Lu cy fe ra, wład cy pie kieł i je go bez li to -
snej part ner ki Le wia tan. Nie ma jąc in -
ne go wyj ścia, przyj mu je ofer tę pra cy
ja ko eg ze ku tor: de mon -mści ciel, ob da -
rzo ny po nadna tu ral ną si łą, zbie ra ją cy
du sze na zie mi, raz prze ży wa jąc sło -
dycz słusz ne go od we tu, to znów wal -
cząc z upa dły mi anio ła mi, by wresz cie
wcie lić się w ro lę… dia bła -stró ża, aby
zrów no wa żyć (stąd ty tuł) ście ra ją ce się
ze so bą si ły Do bra i Zła. Nie zda je so -
bie jed nak spra wy, że stał się ofia rą
okrut ne go pla nu, w któ rym nic nie jest
ta kie, ja kie mo gło się wy da wać…

***
Pa weł ma dwie pa sje: fut bol i ksią żki.
– Czy tam od dziec ka. Szcze gól nie

pa sjo nu je mnie li te ra tu ra fan ta stycz na,
uwiel biam ksią żki au to ra „Wiedź mi na”
Ja na Sap kow skie go, by łem pod wra że -

niem „Pusz czy ka” Ja na Grze gor czy ka,
w któ rej to po wie ści ży cio wy ban krut
prze ko nu je się, że ni gdy nie jest za póź -
no, aby na ro dzić się na no wo. Za nim
po wsta ła „Rów no wa ga” na pi sa łem kil -
ka opo wia dań, tak dla sie bie, nie my -
śląc o ich szer szym upo wszech nie niu.

„Rów no wa ga” po wsta wa ła w na stę -
pu ją cej ko lej no ści: naj pierw w gło wie
Pa weł na szki co wał so bie plan głów ny
po wie ści i po szcze gól nych roz dzia łów,
po tem roz bu do wa ną już wer sję prze ło -

żył do ze szy tu, a do pie ro na koń cu po -
słu żył się kla wia tu rą kom pu te ra.

Go to we dzie ło po słał do kil ku wy daw -
nictw, za in te re so wa ły się nim dwa, wy -
bór padł na ofi cy nę Ta de usza Zy ska.
Wy daw ca za pro sił au to ra do Po zna nia
i po cząt ko wo nie chciał wie rzyć, że ksią -
żka wy szła spod je go rę ki, po le cił mu
na miej scu na pi sać in ne opo wia da nie.
Eg za min spraw dza ją cy wy padł ce lu ją co.

„Rów no wa ga” nie za wie ra wąt ków
au to bio gra ficz nych.

– To nie jest opo wieść o mo im ży ciu,
choć pew ne mo je prze my śle nia i do -
świad cze nia (np. z po by tów na Flo ry -
dzie) są w ksią żce obec ne.

Pa weł Le śniak wy wo dzi się z ro dzi -
ny o tra dy cjach ko le jar skich. Dzia dek,
Jó zef Le śniak, był uta len to wa nym
czło wie kiem, pi sał wier sze, ry so wał,
na mięt nie ho do wał go łę bie. Oj ciec,
Le szek, od da ny do wie lu lat dzia łacz
MKS San de cja, pro wa dzi fir mę trans -
por to wo -han dlo wą. Pa weł ma trzy sio -
stry, sym pa tię Zu zan nę, stu dent kę
WSB. Ma też za mi ło wa nie do ry sun -
ków, któ ry mi być mo że zi lu stru je swo -
ją na stęp ną ksią żkę.

BIBLIOFIL

– Czy tam od dziec ka.
Szcze gól nie pa sjo nu je
mnie li te ra tu ra fan ta -
stycz na, uwiel biam ksią -
żki au to ra „Wiedź mi na”
Ja na Sap kow skie go, by -
łem pod wra że niem
„Pusz czy ka” Ja na Grze -
gor czy ka.

PAWEŁ LEŚNIAK
P

ierw szym wy pra wom to wa rzy -
szył pre zes są dec kie go od dzia -
łu To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -

-Wschod nich dr Je rzy Ma sior, któ ry
opro wa dzał mło dzież śla da mi swo jej
lwow skiej mło do ści. Po śmier ci Dok to -
ra w 2003 ro ku z mło dzie żą wy ru sza je -
go na stęp ca wśród są dec kich
lwo wia ków, mgr inż. Bo le sław Bi ło wus,
któ ry po 60. la tach po by tu we Lwo wie
za miesz kał kil ka lat te mu wraz z żo ną
Zo fią w No wym Są czu.

W cią gu dwu dzie stu wy praw
na Ukra inę (w nie któ rych la tach mło -
dzież wy je żdża ła na wet dwa -trzy ra zy
w ro ku) szko ła na wią za ła licz ne kon tak -
ty ze śro do wi ska mi i szko ła mi pol ski mi
we Lwo wie i Krze mień cu, bra ła udział
w ak cjach cha ry ta tyw nych, za wo zi ła
pacz ki żyw no ścio we i pol skie ksią żki
dla ró wie śni ków na Ukra inie, wspie ra ła
fun du sza mi od bu do wę cmen ta rzy kre so -
wych i za byt ków pol skiej kul tu ry, czyn -
nie włą cza ła się w uprzą ta nie
znisz czo nych i zde wa sto wa nych ne kro -
po lii. Wie lu uczniów Chro bre go w cza -
sie przy go to wa nia do wy praw, i pod czas
sa mej wy pra wy, prze ży wa ocza ro wa nie,
fa scy na cję, „za ra że nie” oj czy stą hi sto rią
na Kre sach i kre so wy mi pa miąt ka mi.
Po pierw szym do zna niu bio rą udział
w kre so wych wy pra wach wie lo krot nie,
or ga ni zu ją zbiór kę fun du szy dla Lwo -
wa, opra co wu ją al bu my, wy sta wy i pre -
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zen ta cje zgro ma dzo nych pa mią tek i fo -
to gra fii, bio rą udział w fe sti wa lach pio -
sen ki kre so wej i lwow skiej, kon ty nu ują
ta kże swą pa sję wy bie ra jąc się na stu dia
ukra ino znaw cze w Pol sce lub też stu diu -
jąc we Lwo wie. Nie któ rzy z nich sa mi
dzi siaj opro wa dza ją wy ciecz ki po Ukra -
inie i Lwo wie. 

Na uczy cie le ze szko ły Chro bre go
i ucznio wie trak to wa ni są w wie lu miej -
scach na Ukra inie jak do brzy zna jo mi.

Wi ta ją ich ser decz nie Po la cy w Krze -
mień cu (przez wie le lat za słu żo na dla
krze wie nia pol sko ści, zmar ła dwa la ta
te mu na uczy ciel ka Ire na San dec ka),
cze ka ją na nich Po la cy we Lwo wie (dy -
rek to rzy za przy jaź nio nych szkół, człon -
ko wie Pol skie go To wa rzy stwa Opie ki
nad Gro ba mi Woj sko wy mi, prze wod ni -
cy) i fre drow skich Rud kach (pro boszcz
i wi ka riu sze pol skiej pa ra fii). Ucznio wie
Aka de mic kie go Li ceum i Gim na zjum

sta li się bo ha te ra mi licz nych ar ty ku łów
pra so wych w pi smach wy cho dzą cych
na Kre sach („Ga ze ta Lwow ska”, „Ku -
rier Ga li cyj ski”) i cza so pi smach kre so -
wych w Pol sce („Sem per Fi de lis”,
„Cra co via Le opo lis”), na krę ci li spo ro
ma te ria łów fil mo wych, w tym wie lo -
krot nie emi to wa ny w lo kal nej te le wi zji
film „Kre sy Ma gicz ne. Edu ka cja sen ty -
men tal na” w reż. Paw ła Sob czy ka z TvP,
re ali zo wa li rów nież pro gra my edu ka -
cyj ne „Pa trio tyzm ju tra” Mi ni ster stwa
Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go
i „Mul ti me di@lna szko ła” Fun da cji
Roz wo ju Ki na. Ma te ria ły i osią gnię cia
edu ka cyj ne uczniów Aka de mic kie go
Li ceum i Gim na zjum zo sta ły za pre zen -
to wa ne w ksią żkach Sta ni sła wa S. Ni -
ciei, „Lwow skie Or lę ta. Czyn
i le gen da”, War sza wa 2009 oraz Je rze -
go Le śnia ka, „Są dec kie ście żki”, No wy
Sącz 2012. W 2008 ro ku szko ła zo sta ła
od zna czo na Zło tą Od zna ką Ho no ro wą
przy zna ną przez Za rząd Głów ny To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Lwo wa i Kre sów
Po łu dnio wo -Wschod nich w Pol sce.

W wy pra wie „Śla da mi pa mią tek”
– szla kiem kul tu ry pol skiej na Kre sach
– w paź dzier ni ku 2012 wzię ło udział 30.
uczniów Aka de mic kie go Li ceum i Gim -
na zjum pod opie ką dy rek to ra Bo gu sła -
wa Koł cza i po lo nist ki Mał go rza ty
Po łom skiej. Funk cję pi lo ta peł nił Bo le -
sław Bi ło wus, a kie row cy – od wie lu już
lat za przy jaź nio ny ze szko łą i Kre sa mi

Gdzie pol skość krzy czy ze ścian

Świa teł ko 
dla Kre sów
Ka mie niec Po dol ski, Cho cim, Żwa niec, Oko py św. Trój cy, Zba raż,
Krze mie niec, Lwów i Rud ki zna la zły się na tra sie sze ścio dnio wej
wy pra wy na uko wej mło dzie ży Aka de mic kie go Li ceum i Gim na -
zjum im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go w No wym Są czu. Paź dzier ni -
ko we wy jaz dy na Kre sy sta ły się wie lo let nią tra dy cją w szko le
jesz cze z cza sów IV Li ceum Ogól no kształ cą ce go, od 1994 ro ku.

FOT. Z ARCH. SZKOŁY
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– zna ny są dec ki dzia łacz spor to wy An -
drzej Dań ko. Po zna wa nie hi sto rii zwie -
dza nych ziem dzi siej szej Ukra iny:
Po do la, Wo ły nia i sa me go Lwo wa sta ło
się dla uczniów fa scy nu ją cą pod ró żą
w prze szłość i nie zwy kłym do zna niem
te raź niej szo ści – miejsc, gdzie wśród
ob cej mo wy i lu dzi cią gle jesz cze „pol -
skość krzy czy ze ścian”, pol skie na zwy
wy zie ra ją spod tyn ków i bru ków, uka -
zu ją zdep ta ne i spo nie wie ra ne przez
ukła dy hi sto rycz ne i po li ty kę daw ne bo -
gac two i wiel kość. 

Wi zy ta w Lwow skiej Ga le rii Ob ra -
zów, wśród dzieł Ma tej ki, Grot t ge ra,
Mal czew skie go, wi zy ta na Uni wer sy te -
cie Ja na Ka zi mie rza (dziś Iwa na Fran -
ko), spek takl w Te atrze Lwow skim
z kur ty ną Hen ry ka Sie mi radz kie go, od -
kry cie od da ne go nie daw no ka to li kom
prze pięk ne go ko ścio ła Je zu itów – ma -
ga zy nu uwię zio nych po woj nie skar bów
Osso liń skich, spa ce ry wśród je dy ne go,
naj pięk niej sze go na świe cie cmen ta rza
na Ły cza ko wie i po szu ki wa nie po mie -
ście wy rzu co nych z cmen ta rza Or ląt
pol skich lwów („Zaw sze wier ny”, „To -
bie Pol sko”), a wresz cie roz mo wy ze
sta ry mi, nie rzad ko umę czo ny mi swym
lo sem wśród ob cych, ubo gi mi Po la ka mi

na Kre sach sta ły się naj lep szą lek cją pa -
trio ty zmu dla gim na zja li stów i li ce ali -
stów Aka de mic kie go, współ cze snych
na sto lat ków w Ma cie rzy. 

Trzy ty go dnie przed Świę tem Zmar -
łych mło dzi są de cza nie uczci li pa mięć
po le głych na Kre sach ró wie śni ków, spo -
czy wa ją cych na cmen ta rzu Obroń ców
Lwo wa, za pa li li świa teł ka na mo gi łach
po wstań ców li sto pa do wych i stycz nio -

wych, zło ży li wień ce na Mo gi le Pię ciu
Nie zna nych z Per sen ków ki pod Łu kiem
Chwa ły („Umar li, aby śmy wol ni ży li”),
a ta kże przy osa mot nio nym gro bie Sa -
lo mei Sło wac kiej -Becú na cmen ta rzu
Tu nic kim w Krze mień cu i w kryp cie
Alek san dra Fre dry w ka pli cy ro do wej
w Rud kach. Przy krzy żu pod ka pli cą
Bar czew skich na Cmen ta rzu Ły cza -
kow skim we Lwo wie ucznio wie wy ko -
na li kon cert dla Jur ka Bit scha na,
czter na sto let nie go gim na zja li sty, po le -
głe go w wal ce z Ukra iń ca mi 21 li sto pa -
da 1918. Za pa la nym przez mło dzież
zni czom to wa rzy szy ły sło wa „Or ląt ka”,
od śpie wa nej przez dzi siej szych ró wie -
śni ków z No we go Są cza przej mu ją cej
pio sen ki do słów Ar tu ra Op p ma na:
„Tyl ko mi Cie bie, ma mo/ Tyl ko mi Pol -
ski żal!”. 

Wie le wzru szeń do star czy ła uczniom
wi zy ta na zam ku -twier dzy w Ka mień cu
Po dol skim, gdzie za oj czy znę w XVII wie -
ku od dał ży cie Hek tor Ka mie niec ki, Mi -
chał Je rzy Wo ło dy jow ski. Chwi la za du my
(„Nic to, Pa nie Mi cha le!”) to wa rzy szy ła
spo tka niu przy po mni ku Ma łe go Ry ce rza
przy ka mie niec kiej ka te drze. 

Na za wsze w pa mię ci uczest ni ków te -
go rocz nej wy pra wy zo sta ną opusz czo ne
gro by na cmen ta rzu pol skim w Zba ra żu,
mie ście tra gicz nej i bo ha ter skiej śmier ci
ko lej ne go bo ha te ra Sien kie wi czow skiej
„Try lo gii”, Lon gi nu sa Pod bi pię ty. Ob raz
miej sco wych kóz, przy wią za nych i pa -
są cych się wśród zde wa sto wa nych przez
czas i na cjo na li stów ukra iń skich na grob -

ków Po la ków stał się w oczach mło dzie -
ży sym bo lem od wiecz nych, ist nie ją cych
i cią gle bo le snych re la cji ukra iń sko -pol -
skich na Kre sach. 

Po raz pierw szy w hi sto rii wy praw
na Kre sy ucznio wie od wie dzi li rów nież
sta ry cmen tarz pol ski w Krze mień cu.
Spo czę ła na nim nie odża ło wa nej pa mię -
ci, praw dzi wa przy ja ciół ka są de czan,
Ire na San dec ka (1912-2010), na uczy -
ciel ka, po et ka, pa triot ka i Wiel ka Po lka,
z któ rą kil ku uczest ni ków te go rocz nej
wy pra wy mia ło przy jem ność i za szczyt
spo tkać się przed trze ma la ty w jej go -
ścin nym do mu po prof. Wil li bal dzie
Bes se rze, jed nym z twór ców sła wy li -
ceum krze mie niec kie go w pierw szej po -
ło wie XIX wie ku – Aten Wo łyń skich.

Przy wie zio nym z po by tu na Kre sach
do zna niom du cho wym: wra że niom i opo -
wie ściom, na któ re cze ka li w do mach ro -
dzi ce, dziad ko wie i pra dziad ko wie
dzi siej szych gim na zja li stów i li ce ali stów,
wy wo dzą cy nie rzad ko swe ko rze nie i sen -
ty men ty z ziem po zo sta wio nych przez Pol -
skę na Wscho dzie, to wa rzy szy ły ta kże
pa miąt ki ma te rial ne: fo to gra fie pre zen to -
wa ne na ko lej nych lek cjach ję zy ka pol -
skie go, hi sto rii i geo gra fii oraz li ście
i kasz ta ny z cmen ta rza ły cza kow skie go,
zło żo ne w szkol nej Izbie Lwow skiej im.
Dok to ra Je rze go Ma sio ra. Otwar te ku czci
przy ja cie la szko ły i naj słyn niej sze go są -
dec kie go lwo wia ka w 2006 ro ku mu zeum
w Aka de mic kim Li ceum i Gim na zjum
wzbo ga ca ne jest sta le re li kwia mi przy wo -
żo ny mi przez mło dzież, na uczy cie li i przy -
ja ciół szko ły z kre so wych sta nic. Wśród
pa mią tek po Dok to rze i Or lę tach wy eks -
po no wa no – jak edu ka cyj ne me men to
– na czel ne za sa dy, któ re przy świe ca ją
wy cho wa niu pa trio tycz ne mu w szko le: 

„Oj czy zna to zie mia i gro by. Na ro dy,
tra cąc pa mięć, tra cą ży cie.” (mar sza łek
F. Foch), „Je śli za po mnę o nich, Ty, Bo -
że na nie bie, za po mnij o mnie.” (A.
Mic kie wicz). 

W szkol nej Izbie znaj du je się rów -
nież – wy eks po no wa na w spe cjal nej
urnie – garść zie mi z cmen ta rza Or ląt
Lwow skich. Zie mi – sym bo lu, któ rej
ca łe lwow sko -są dec kie ży cie po zo sta -
wał wier ny i któ rą w ostat niej wo li za -
brał ze so bą do gro bu przed dzie się ciu
la ty Je rzy Ma sior.

BO GU SŁAW KOŁCZ

Na uczy cie le ze szko ły
Chro bre go i ucznio wie
trak to wa ni są w wie lu
miej scach na Ukra inie
jak do brzy zna jo mi.

FOT. Z ARCH. SZKOŁY
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PO JAZD KAT. AM:
mo to cykl dwu ko ło wy:
n wy po sa żo ny w sil nik spa li no wy lub

elek trycz ny o po jem no ści nie prze kra -
cza ją cej 50 cm3, któ re go kon struk cja
po zwa la na roz wi nię cie pręd ko ści
do 40 km/h,

PO JAZD KAT. A1:
mo to cykl dwu ko ło wy:
n wy po sa żo ny w sil nik spa li no wy o poj.

sko ko wej co naj mniej 120 cm3 i nie prze -
kra cza ją cej 125 cm3 o mo cy nie prze kra -
cza ją cej 11 kW (15 kM),

n po sia da ją cy sto su nek mo cy do ma sy
wła snej nie prze kra cza ją cy 0,1 kW/kg,

n osią ga pręd kość co naj mniej 90 km/h.

PO JAZD KAT. A2:
mo to cykl dwu ko ło wy:
n wy po sa żo ny w sil nik spa li no wy o poj.

sko ko wej co naj mniej 400 cm3,
n moc co naj mniej 25 kW (34kM) i nie

prze kra cza ją cy 35 kW (47,6 kM),

n sto su nek mo cy do ma sy wła snej 0,2
kW/kg,

PO JAZD KAT. A:
mo to cykl dwu ko ło wy:
n wy po sa żo ny w sil nik spa li no wy o poj. co

naj mniej 600 cm3

n moc co naj mniej 40 kW (54,4 kM),

PO JAZD KAT. B1:
czte ro ko ło wiec:
n ma sa nie prze kra cza ją ca 350 kg,
n mu si osią gać pręd kość co naj mniej 60

km/h,

PO JAZD KAT. B:
sa mo chód oso bo wy:
n dmc (do pusz czal na ma sa cał ko wi ta) nie

prze kra cza ją ca 3,5 to ny, dłu gość nie
więk sza niż 3,5 m., a osią ga na pręd kość
co naj mniej 100 km/h.

TA DE USZ KUN KA
Eg za mi na tor Nad zo ru ją cy 
w MORD w No wym Są czu

WARUNKI TECHNICZNE
POJAZDÓW DO NAUKI JAZDY:

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU 
DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU
29 Listopada 10, Nowy Sącz
tel. 18 449-08-80, fax 18 449-08-81
e-mail: sekretariat@mord.pl

Or ga ni zu je my szko le nia i kur sy dla kie -
row ców – szko le nia okre so we, kwa li fi -
ka cja wstęp na, uzu peł nia ją ca,
przy spie szo na, ADR, „za punk ty kar ne”,
kie ro wa nie ru chem.
W no wo cze snej Pra cow ni Psy cho lo -
gicz nej wy ko nu je się ba da nia dla kie -
row ców, ope ra to rów suw nic,
ope ra to rów sprzę tu cię żkie go. Ofe ru je -
my wy ko ny wa nie ba dań zmierz cho -
wych i wra żli wo ści na olśnie nie, a ta kże
ba da nie wi dze nia ste reo sko po we go. 
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Ks. Aloj zy Gó ra lik, Adam
Ko zacz ka, prof. Eu ge -
niusz Paw łow ski, Wan da

Stra szyń ska z ro du Ry siów... to zda niem
An ny To toń nie zwy kłe oso by, któ re wie -
le wnio sły do hi sto rii No we go Są cza, ale
nie wie lu już o nich pa mię ta. To mię dzy
in ny mi oni, obok ta kich na zwisk jak
Bar bac ki, Li piń ski, Rit ter, Sty czyń ska,
czy ro dzi ny Do brzań skich, Mok szyc -
kich i Re mich sta li się bo ha te ra mi wy -
sta wy „Są de cza nie zna ni i nie zna ni”,
przy go to wa nej z oka zji ju bi le uszu 720-
le cia mia sta No we go Są cza.

Eks po zy cja przed sta wia bio gra my lu -
dzi, któ rzy przy czy ni li się do roz wo ju
No we go Są cza od koń ca XIX wie ku,

w okre sie I i II woj ny świa to wej, w la -
tach mię dzy woj nia, po cza sy naj now sze.

Hi sto ry cy, wło da rze mia sta, przed sta -
wi cie le są dec kie go rze mio sła, Ko ścio ła,
szkol nic twa, ar ty ści pla sty cy, żoł nie rze
Pol ski Pod ziem nej, więź nio wie cza sów
oku pa cji oraz zwy kli oby wa te le mia sta.

– Po ka za li śmy za le d wie okru chy
– mó wi ła skrom nie An na To toń. – Rok
te mu by ła wy sta wa „Spoj rze nie w prze -
szłość” i pod ko niec po wie dzia łam so bie,
że je że li zdro wie po zwo li, to bę dzie kon -
ty nu acja. To żmud na ro bo ta, bo trze ba
mieć zgo dę ro dzin na zdję cia... – opo -
wia da ła o pra cy nad wy sta wą.

– In spi ra cją by ła dla mnie wi zy ta
u szla chet ne go ro du Do brzań skich. Tam

zo ba czy łam dwa ol brzy mie to mi ska kro -
ni ki. I po pro stu się za wsty dzi łam. Pan
Hen ryk zo sta wił do ku ment te go mia sta
z prze szło stu lat, bo wró cił do swo je go
dzia da, oj ca. Do śmier ci pra co wał
nad tym dzie łem. Po my śla łam, dla cze go
ja nie mo gę coś z Ra fa łem zo sta wić i tak
się za czę ło – wy ja śnia ła ge ne zę wy sta -
wy An na To toń.

Au to rzy zwra ca li się do ró żnych osób
o po moc i ka żda udo stęp nia ła im zdję -
cia. Po mo gli im rów nież red. Je rzy Le -
śniak i fo to gra fik Piotr Droź dzik,
po sia da cze du żych ar chi wów zdjęć, oraz
są dec cy hi sto ry cy, au to rzy ha seł w to wa -
rzy szą cej wy sta wie pu bli ka cji: Ja kub
Bul zak, Łu kasz Po łom ski, Mi chał Za cło -
na oraz Jan M. Ru cha ła i Bar ba ra Sza -
fran (czyt. ta kże na str. 60). Ka ta log
wy sta wy opra co wa ła Jo lan ta Ko sec ka.

– I wte dy ru szy ła ta ma chi na, ale
w kwiet niu te go ro ku, gdy się zo rien to wa -
łam, cze go się pod ję łam, mia łam ocho tę
zre zy gno wać. To prze ra sta ło na sze mo żli -
wo ści, ale za an ga żo wa nie, pra ca pa na Ra -
fa ła, je go wiel kie umie jęt no ści, zwłasz cza

Sądeczanie znani i nieznani
W piw ni cach Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej w No wym Są czu
trwa nie co dzien na wy sta wa „Są de cza nie zna ni i nie zna ni”, któ -
rej uro czy ste otwar cie od by ło się 2 paź dzier ni ka. Au to rzy eks -
po zy cji: An na To toń i Ra fał Bo brow ski przy po mnie li
miesz kań com syl wet ki wy bit nych są de czan i za słu żo nych dla
mia sta ro dów są dec kich.
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od stro ny elek tro nicz nej, po mo gły nam po -
ko nać trud no ści. To jest mo ja i Ra fa ła mo -
zol na pra ca, nie po wie la na z żad nej
pu bli ka cji – do da je pa ni An na.

Wer ni saż zgro ma dził po nad set kę go -
ści (w żar tach mo żna po wie dzieć, że zła -
ma ne zo sta ły wszel kie prze pi sy
prze ciw po ża ro we), a wśród nich wie lu
bo ha te rów wy sta wy, jak np. ro dzi na Ja -
na i Da nu ty Do brzań skich, czy 90-let nia,
uśmiech nię ta Lud mi ła Re mi.

Po dzię ko wań w stro nę To toń i Bo -
brow skie go nie by ło koń ca – za ka żdym
ra zem, kie dy prze ma wia li: Bar ba ra Paw -
lik – dy rek tor SBP, Je rzy Wi tu szyń ski

– prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta, czy
rad ny Ar tur Czer nec ki, pa ni Ania To toń
pod cho dzi ła do mi kro fo nu i im od po -
wia da ła. Zło ży ło się to w bar dzo sym -
pa tycz ny dia log.

– Ani jest peł no wszę dzie – mó wił
Wi tu szyń ski.

– Ju rek mnie spro wo ko wał. Że by coś
na pi sać, to trze ba być nie mal wszę dzie
– od po wie dzia ła.

– Pa nią An nę mo żna na zwać cho dzą -
cą kro ni ką są dec ką, tak jak wcze śniej
en cy klo pe dią okre śla no Ire nę Sty czyń -
ską – do dał do tych wy po wie dzi swo ją
re flek sję Czer nec ki.

Mi łych słów pod ad re sem au to rów
dłu go nie by ło koń ca, aż po ja wi ły się łzy
na twa rzy An ny To toń…

Pod czas wer ni sa żu za gra ły: Wio let ta
Ko cio łek na skrzyp cach i Pau li na Po -
gwizd na gi ta rze, a Do ro ta Kacz mar -
czyk, ak tor ka Te atru Ro bot ni cze go,
czy ta ła frag men ty bio gra mów i re cy to -
wa ła wier sze.

Wy sta wa „Są de cza nie zna ni i nie zna -
ni” czyn na jest od po nie dział ku do piąt -
ku od 8.00 do 15.00 (mo żli we
zwie dza nie w póź niej szych go dzi nach
po uzgod nie niu) do koń ca li sto pa da.

JA NUSZ BO BREK

– Panią Annę można
nazwać chodzącą
kroniką sądecką, tak jak
wcześniej encyklopedią
określano Irenę
Styczyńską.

ARTUR CZER NEC KI

Ja ki jest Pa ni zwią zek z No wym Są -
czem, wszak od za koń cze nia woj ny
miesz ka Pa ni w Gdań sku?

– Od kil ku po ko leń ro dzi na mo jej
ma my zwią za na jest z No wym Są -
czem. Za łu biń cze, uli ca Ko cha now -
skie go, to ko leb ka mo ich przod ków.
Nie zna łam mo ich pra dziad ków
– Win cen te go Tu rzy i Ma rian ny
z Krzysz to fi kow skich -Tu rzy, ale dzię -
ki opo wie ściom ro dzin nym, by li mi
bli scy. Mie li kil ko ro dzie ci, w tym mo -
ją bab cię Bro ni sła wę, któ ra wy szła
za mąż za Ka zi mie rza Mi ko sza, po cho -
dze nia wę gier skie go, urzęd ni ka wy -
ższej ran gi na ko lei. Dzia dek, z ra cji
sta no wi ska, prze by wał w ró żnych mia -
stach ga li cyj skich, i kie dy przed wcze -
śnie zmarł – bab cia wró ci ła
do ro dzin ne go mia sta z kil kor giem
dzie ci. W wie ku doj rza łym dzie ci opu -
ści ły No wy Sącz, mo ja ma ma w okre -
sie mię dzy wo jen nym pra co wa ła
w Mi ni ster stwie Ko mu ni ka cji w War -
sza wie, tam po zna ła mo je go oj ca, po -
cho dzą ce go z Wiel ko pol ski, któ ry
po sze ścio let nich stu diach w Pa ry żu
pra co wał w Mi ni ster stwie Spraw Za -
gra nicz nych. Zo stał od de le go wa ny
na urząd rad cy w Ko mi sa ria cie Wol ne -

go Mia sta Gdań ska. By ła to naj wy ższa
ran gą pol ska pla ców ka w tym mie ście.
Z chwi lą wy bu chu II woj ny świa to wej
zo stał aresz to wa ny i prze szedł przez
wszyst ko, co zgo to wa ło mu ge sta po.
Jed nak im mu ni tet, ja ki po sia dał z ra cji
zaj mo wa ne go sta no wi ska, spo wo do -
wał, że zo stał wy wie zio ny na gra ni cę
z Li twą i stam tąd przez wie le ty go dni
szedł do No we go Są cza, gdzie wcze -
śniej wy je cha ła ma ma ze mną. Tu spę -
dzi li śmy oku pa cję. Na po cząt ku Ta ta
ukry wał się. Pró bo wa no zmu sić go
do pod pi sa nia volks li sty, po cho dził

Historia miasta
opowiedziana
przez życie ludzi,
ich obyczaje,
tradycje
Pod czas li sto pa do wej, uro czy stej se sji Ra dy Mia sta No we go
Są cza z oka zji 720-le cia lo ka cji mia sta, Tar czą Her bo wą „Za -
słu żo ny dla Mia sta No we go Są cza” zo sta nie uho no ro wa -
na gdańsz czan ka Ga brie la Da nie le wicz, au tor ka wie lu ksią żek
wspo mnie nio wych o No wym Są czu.

Ga brie la Da nie le wicz
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prze cież z za bo ru pru skie go. Po ja kimś
cza sie do stał pra cę Art be it sam cie, po -
mógł wie lu oso bom, któ rym gro zi ła wy -
wóz ka do Nie miec.
Mia ła Pa ni nie wie le lat, ale cza sy
by ły tak okrut ne, że dziec ko mu sia ło
coś za pa mię tać z te go okre su.

– Miesz ka li śmy wte dy na ul. Du na -
jew skie go. Z gan ku był wi dok na sie dzi -
bę ge sta po i wię zie nie. Pa mię tam, że
przy cho dzi ło do nas wie le osób, bo
z okien na sze go miesz ka nia i te go gan -
ku mo żna by ło zo ba czyć ko goś ze swo -
ich bli skich, prze pro wa dza nych
z prze słu chań na ge sta po do wię zie nia.
To by ła trau ma. Do dziś wspo mi nam
roz pacz tych lu dzi, płacz. Na do da tek
w tej sa mej ka mie ni cy, obok na sze go
miesz ka nia, by ła świe tli ca dla Niem -
ców, co nie prze szka dza ło mo im ro dzi -
com ukry wać przez kil ka ty go dni,
ży dow skie go chłop ca, przy wie zio ne go
z War sza wy przez przy ja ciół kę ma my.
Pa mię tam, że miał pol skie imię He niek.
A co z na uką w tym cza sie?

– Pod ko niec woj ny cho dzi łam
do przed szko la sióstr fe li cja nek na uli cy
Dłu go sza, a po cząt ki na ucza nia po bie -
ra łam pry wat nie na lek cjach u pa ni Bła -
że jew skiej, za miesz ka łej na uli cy
Ja giel loń skiej, bli sko Gę sich Plant. Kie -
dy woj na się skoń czy ła, to za czę ło się
w mia rę nor mal ne ży cie, za pi sa no mnie
do szko ły na Pie kle imie nia Ur szu li Ko -
cha now skiej, do tej sa mej, do któ rej
cho dzi ła mo ja ma ma. Ta ta wró cił
do Gdań ska i wkrót ce nas spro wa dził
do sie bie, ale kon tak tu z No wym Są -
czem nie stra ci łam. Do 1955 ro ku przy -
je żdża łam na ka żde wa ka cje do bab ci.
By ły ja kieś spe cjal ne po wo dy, że by
po świę cić po tem No we mu Są czo wi

ty le uwa gi, cza su i ener gii?
– Dla mnie to mia sto mia ło nie od par -

ty urok. Kra jo braz, po ło że nie, hi sto ria,
a po nad to uto żsa mia łam się z je go miesz -
kań ca mi. Ja w tę zie mię wro słam. Bab -
cia, cio cie, przy ja cie le do mu nie ustan nie
opo wia da li mi o lu dziach, miej scach, wy -
da rze niach. Wsłu chi wa łam się w te roz -
mo wy o mi nio nej epo ce i tak za czę ła się
mo ja fa scy na cja No wym Są czem. Po -
chło nę ło mnie to zu peł nie, stąd się wzię -
ła ta mo ja spu ści zna są dec ka. Mo że
przy czy nił się do te go też kie ru nek mo -
ich stu diów – so cjo lo gia. To na uka zaj -
mu ją ca się prze cież ba da niem struk tu ry
spo łe czeń stwa i je go roz wo jem.
Umia ła so bie Pa ni zjed ny wać lu dzi.
By ło ich na praw dę wie lu: Zo fia Fli -
sów na, Ma ria Ko ster kie wicz, Sta ni -
sła wa Kal czyń ska z Fli sów, Fe li cja
Cho wań co wa, Ma ria i Zyg munt Se ju -
do wie, ich cór ka Ba sia, Ire na Ko sec -
ka, Ma ria Fol tyn, Alek san dra
Ja nic ka. W ja ki jesz cze spo sób po zy -
ski wa ła Pa ni hi sto rie są dec kich ro -
dów, bu dyn ków, ulic? W sa mej tyl ko
ksią żce „Po głos znad Du naj ca”
w sko ro wi dzu znaj du je się oko ło 500
na zwisk, a są jesz cze in ne ksią żki?

– Ma te riał czer pa łam przede wszyst -
kim w ar chi wum są dec kim. Prze sia dy -
wa łam tam go dzi na mi. Po tem li sty,
pa mięt ni ki zna jo mych, ar chi wa ko ściel -
ne, wę drów ki po cmen ta rzach. To nie
zna czy, że nie by ło wy pa dów w gó ry,
czy spa ce rów do Par ku Strze lec kie go.
Mia łam ko le żan kę mo ich wa ka cyj nych
eska pad – Da nu się Cho wa niec.
Upły nę ło 25 lat, kie dy w ty go dni ku
„Du na jec” uka za ły się Pa ni pierw sze
ar ty ku ły a po tem dru ko wa ny w od -
cin kach „Pa mięt nik są de czan ki”.
Pa mię tam, że w mo im do mu by ła to
ta ka ksią żka zszy wa na z wy cin ków
ga ze to wych. W jed nym z nu me rów
„Są de cza ni na” sprzed pół to ra ro ku
szu kał jej mi ło śnik Są dec czy zny. To
chy ba naj więk szy kom ple ment i sa -
tys fak cja dla au to ra?

– Chcia łam zno wu po ka zać, przy po -
mnieć ten nie ist nie ją cy już świat no we -
mu po ko le niu. Po ka zać men tal ność
czło wie ka z mi nio nej epo ki, je go pra -
gnie nia, dą że nia, ce le, któ re dziś są mo -
że ma ło po pu lar ne, ale wszyst kie sta ły
się fun da men tem dzi siej szych po ko leń.

Jest to hi sto ria mia sta opo wie dzia -
na przez ży cie lu dzi, ich oby cza je, tra -
dy cje. Mi mo że tam ten czas osią gnął
swój nie od wra cal ny kres, to do wie lu
z nas po wra ca wciąż swo ją nie po kor ną
si łą i uro kiem za klę tym w mu rach miej -
skich. Ob raz po sre brzo ny wo da mi Du -
naj ca i Ka mie ni cy…

Roz ma wia ła
MA RIA BAR BA RA STA BLEW SKA 

GA BRIE LA DA NIE LE WICZ
Ga brie la Da nie le wicz jest pu bli cyst ką, fe -
lie to nist ką, re cen zent ką, po wie ścio pi sar -
ką, człon kiem Sto wa rzy sze nia Au to rów
Pol skich. 

Uro dzi ła się w Gdań sku (1939). Jej oj ciec
był rad cą Ko mi sa ria tu Ge ne ral ne go RP
wWol nym Mie ście; zdą żył wy eks pe dio wać
ro dzi nę doNo we go Są cza, ro dzin ne go mia -
sta żo ny, na krót ko przed wy bu chem woj -
ny. Po woj nie wró ci li do Gdań ska.

Ga brie la Da nie le wicz upodo ba ła so bie
po wie ści o mi nio nych la tach i wie kach.
Fa scy nu ją ją ludz kie lo sy. Nim je opo wie
czy tel ni ko wi, przy go to wu je się do pi sa nia
bar dzo sta ran nie, stu diu jąc sta re do ku -
men ty i kro ni ki, szu ka jąc roz mów ców,
któ rzy mo gli by opo wie dzieć o in te re su ją -
cych ją la tach i zda rze niach. Dzię ki te mu
jej po wie ści sta ją się pa mięt ni ka mi i kro -
ni kar ski mi za pi sa mi mi nio nych dni. Tych
na Wy brze żu, i tych na Są dec czyź nie.

Pu bli ko wa ła m.in. na ła mach: „Biu le ty nu
In sty tu tu Mor skie go” w Gdań sku, „Sło wa
Po wszech ne go”, „Dzien ni ka Ka to lic kie go”,
„Dzien ni ka Pol skie go”, „Gło su Są dec kie go”,
„Sto li cy”, „Dzien ni ka Bał tyc kie go”, „Gło su
Wy brze ża”, „Wie czo ru Wy brze ża”, „Ty go -
dni ka Du na jec”.

Na pi sa ła kil ka na ście ksią żek i po wie ści
w tym „Po głos znad Du naj ca” (2007), oraz
mo nu men tal ny „Pa mięt nik Są de czan ki”
– sa ga o No wym Są czu i są dec kich ro dzi -
nach z prze ło mu XIX i XX w., któ re
uka zy wa ły się wod cin kach wre gio nal nych
i lo kal nych ga ze tach no wo są dec kich. W li -
sto pa dzie „Pa mięt nik” uka że się po raz
pierw szy w ksią żko wej wer sji, roz bu do wa -
ny przez au tor kę o ko lej ne la ta po cząt -
ku XX wie ku. Po wieść – sa gę Ga brie la
Da nie le wicz trak tu je ja ko dar dla mia sta
na je go 720. uro dzi ny.

Od le wej: pra bab cia Ga brie li Da ni le -
wicz – Ma rian na z Krzysz to fi kow -
ska -Tu rza i bab cia Bro ni sła wa
Tu rza -Mi kosz
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Wszy scy się sta rze je my, no i na sze mia sto też. Ale
z tej oka zji nikt się nie smu ci. Po rów nu je my to, co
jest – z tym, co by ło. I ma rzy my o lep szej przy szło -
ści. Bo za wsze wie rzy my, że mo że być lep sza.

B
ę dą ob cho dy i uro czy sto ści czczą ce „imie ni ny mia -
sta”. Choć – ja kież to „imie ni ny”? Czy w ja kim kol -
wiek ka len da rzu wid nie je św. No wy Sącz? Prze cież
nie. Mów my więc ra czej o uro dzi nach. A na sze mia -

sto uro dzi ło się – czy ra czej po wsta ło (na per ga mi nie) 9 li sto -
pa da Ro ku Pań skie go 1292. I trwa. Ra zem z na mi, z pa mię cią
o na szych są dec kich (lub „im por to wa nych) przod kach i z na -
dzie ją, że na si po tom ni uczy nią je jesz cze pięk niej szym.

Z tej oka zji chcie li by śmy przy po mnieć No wy Sącz, ja ki
w po cząt kach 60. lat XIX wie ku oglą dał Ma ciej Bo gusz Stę -
czyń ski – au tor kil ku set ry sun ków i kil ku set stron tek stów je
ob ja śnia ją cych, pu bli ko wa nych w kil ku ksią żkach i wie lu cza -
so pi smach.

„Au to ra te go dzie ła po rów nać by mo żna do na tchnio ne go
w mu zy ce ar ty sty, któ ry cho ciaż nót nie zna i kon cer tów nie
gło si, ale pieśń na ro do wą, gra z ta kiem uczu ciem i z ta ką
rzew no ścią, iż mu się chęt nie prze ba czy hy bio ną mia rę i brak
udo sko na le nia w sztu ce, dla owe go wdzię ku ja ki na nas wy -
wie ra swoj ska pio sen ka” – pi sał Wa le ry Wie lo głow ski we
wstę pie do dzie ła „TA TRY. W dwu dzie stu czte rech ob ra zach
skre ślo ne pió rem i ryl cem przez Bo gu sza Zyg mun ta Stę czyń -
skie go”, wy da ne go w Kra ko wie w 1860 ro ku.

A oto wi ze ru nek i dzie je No we go Są cza spi sa ne przez Stę -
czyń skie go „na wiecz ną rze czy pa miąt kę”.

***
Wi taj z gó ry Za beł cza pod ta trzań ski gro dzie
Któ ry sto py swe ką piesz w po trój nej swej wo dzie:
Bo siadł szy na pa gór ku nad trze ma rze ka mi,
Pysz nisz się wy smu kłe mi twych świą tyń wie ża mi,
Na któ rych znak zba wie nia ja śnie jąc wy so ko,
Lśni się w sło ika pro mie niach i ude rza oko.
Ota cza ją cię w ko ło wzgó rza i ga iki,
Ży cia two je go świad ki, du cha po wier ni ki,
A z ogro dów Po mo ny wy sta ją ce chat ki,
Tu lisz do swe go ło na jak oj ciec swe dziat ki;
Czo ło two je sę dzi we łą ki zdo bią kwia tem,
A Ce re ra zbo ża mi ubo ga ca la tem;
I Dą brów ka i Cheł miec na rów ni nie zdro wej,
Wy pa sa buj ną tra wą mle ko doj ne kro wy;
Za któ re mi pa ste rze cho dząc nu cą pie śni,
Jak nie gdyś Sa ty ro wie, lub Fau ni le śni.
Da lej gó ry pię trzą ce la sa mi po ro słe
Ciem ną bar wą i swo ją po sta cią wy nio słe,
Sto ją ja ko przed mu rza, a za nie mi ślicz ne
Ry su ją się w prze stwo rzu Ta try nie bo tycz ne,
Jak by wiecz nych gra ni tów da le kie sze re gi,
Któ rych czo ła i pier si po sre brza ją śnie gi.
Do cu dów, któ re tu wźrok po dzi wia zdu mia ły,
Przy czy nia się nie ma ło Du na jec wspa nia ły
U stóp mia sta pły ną cy, któ ry w swem ko ry cie
Ka mie ni cy z Po pra dem wy dzie ra jąc ży cie,
Choć zwy cięz ko ucie ka fa lą za si lo ny
Gnie wa się bez prze stan ku ze jest przy mu szo ny
Dźwi gać na swym sze ro kim, nie spo koj nym grzbie cie,
O dzie więt na stu łu kach most któ ry go gnie cie.
Jesz cze śmy z od da le nia do Są cza nie przy śli
Już się w nas bu dzą no we uczu cia i my śli:
Że król Wa cław pa nu jąc w Le chi tów kra inie,
Pierw szy wzniósł mu ry je go i pierw szą świą ty nię;
Król zaś Lu dwik sio strze niec Ka zmie rza Wiel kie go,
Przy pro wa dził to mia sto do sta nu lep sze go
I za kwit nę ło ży ciem, a we dle zwy cza ju,
Pod nie sio ne do rzę du pierw szych w ca łym kra ju,
Mia ło pra wa i swo ją wy ko naw czą wła dzę,
Przy któ rej spra wie dli wość by ła na uwa dze,
A han del dla miesz kań ców przy no sząc za so by,
Roz sze rzał lud ne mia sto, przy spa rzał ozdo by.
Kró la Lu dwi ka mat ka gdy tu przy je cha ła,
W imie niu je go wo dze rzą du ode bra ła;
A Wła dy sław Ja gieł ło gdy go ścin nie ba wił,
Wi tol da do Ce sa rza Zyg mun ta wy pra wił,
O utrzy ma nie zgo dy, i tu taj spo koj nie

No wy Sącz ma już 720 lat

Wa cław II, drze wo ryt w „Kro ni ki” Biel skie go (1597)
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Na ra dzał się z Ce sa rzem o ko niecz nej woj nie
Prze ciw Tur cyi, co wten czas bro cząc nam za go ny
Roz le wa ła krew Chrze ści jan i nisz czy ła plo ny!
Tu Kaź mierz Ja giel loń czyk przy jem nie się ba wił,
I sy na Ka zmie rza (świę te go) wy pra wił
Za proś bą po słów na tron Wę grzy nów wa lecz nych,
Dla po wa gi swej wła snej i ce lów ko niecz nych.
Tu miesz ka li Tę czyń scy, Tar now scy, Kmi to wie,
Bo ne ry i Stad nic cy, Wilcz ki i Tar ło wie;
Któ rzy się swej kra inie do brze za słu ży li,
A imio na po tom kom chlub ne zo sta wi li!
Tu uro dził się sław ny Jan ze Są cza zwa ny,
Dru karz, co z bi blio gra fii za szczyt nie był zna ny.
Tu Sę dzi wój, al che mik, ode braw szy ży cie,
Sta nął chlub nie na na uk swych naj wy ższym szczy cie; 
Po znał świat umy sło wy, po znał i fi zycz ny,
I wy na lazł tak zwa ny: czyn -trój cy -che micz nej.
Tu wiel ki Jan Śnia dec ki uj rzał świa tło dzien ne,
Co sły nął przez wy mo wę i dzie ła pi śmien ne,
I tu Jan Ja nu szow ski dłu gi czas prze by wał,
Dru ko wał i wy mo wą oświa tę roz le wał.
Tu był zwy czaj dzi wac twem swo jem oso bli wy:
Kto miał dwa dzie ścia czte ry lat, nie był szczę śli wy;
Bo mu siał opła cać się do skar bu miej skie go,
I wsty dzić się w ob li czu mę ża żo na te go,
Słu chać ró żnych przy mó wek cho ciaż był bo ga tym –
Do tąd cier piał, do pó ki nie zo stał żo na tym;
Do pie ro był od wszyst kich po czci wie wi dzia ny,
Sza no wa ny, ce nio ny, a na wet ko cha ny.
Póź niej Sci bór z Wę gra mi na jaz du przy wa rem,.
Znisz czył mia sto wśród no cy okrop nym po ża rem;
I złu piw szy je, uszedł w swe stro ny zu chwa łe
Lecz wkrót ce z swo ich gru zów pięk niej sze po wsta ło;
Oto czo ne w oko ło wznio sły mi mu ra mi,
Przy któ rych by ły ro wy z moc ne mi wa ła mi.
Póź niej Szwe dzi po tę żną obie gli za ło gą,
A tra piąc nie do stat kiem i gło dem i trwo gą:
Przed się wzię li ko niecz nie mor der czym że la zem

Zdo być je, a miesz kań ców wszyst kich wy ciąć ra zem!
Do my od dać na pa stwę sro gie mu pło mie niu,
Aby z mia sta nie zo stał ka mień na ka mie niu.
Lecz wy pa dło ina czej. – Szwed jed nę dziew czy nę
Ko chał, i smut ku swe go od krył jej przy czy nę,
Za kli na jąc, by mia sto śpiesz nie opu ści ła,
A ni ko mu uciecz ki swej nie wy ja wi ła;
Dziew czy na mu przy się gła. Lecz ser ce jej tkli we
Nie da ło ta ić aby mia sto nie szczę śli we,
Zna jo mi, przy ja cie le i ro dzi na bli ska,
By ła pa stwą pło mie ni, świad kiem wi do wi ska:
Po śpie szy ła do do mu i opo wie dzia ła
Co od swe go żoł nie rza ta jem nie sły sza ła.
Roz bie gła się wieść strasz na od do mu do do mu,
Jak ci cha bły ska wi ca, po przed nicz ka gro mu;
Miesz cza nie za smu ce ni, że ich krew ma pły nąć,
Ura dzi li bro nić się, zwy cię żyć lub zgi nąć.
Za raz do Na wo jo wy ta jem nie znać da li,
By wło ścia nie do mia sta spiesz nie przy by wa li,
Opa trze ni w sie kie ry, ce py, wi dły, ko sy,
Ra to wać za gro żo nych nie szczę sne mi lo sy.
Cho ciaż mia sto Szwe da mi opa sa ne by ło,
I strze żo ne we wnętrz nie zbroj ną wro gów si ła:
Wło ścia nie po dra bi nach wszedł szy, jed nej chwi li
Nie przy ja ciół w mgle no cy na miej scu wy bi li!
Na za jutrz ca łe mia sto u Oł ta rzy pro gu,
Skła da ło za zwy cięz two dzięk czy nie nia Bo gu,
I bra ter skie wy baw com po da wa jąc dło nie,
Po lnym blusz czem wień czy li od wa żne ich skro nie:
Imię zaś tej dziew czy ny, co sie bie za par ła,
Mi mo ba daw czych sta rań, ćma wie ków za tar ła;
Tyl ko czyn jej szla chet ny ja śnie jąc za szczyt nie,
Ży je w ustach miesz kań ców i w hi sto ryi kwit nie.
Sto ją ca prze ciw zam ku w ma łem od da le niu,
Wa bi pięk na świą ty nia nie gdyś ku schro nie niu
Fran cisz ka pu stel ni ka sy nom wy sta wio na –
Dzi siaj staw szy się zbo rem lu ter skie go gro na.
Mie ści przy swo im pro gu z mar mu ru ry ce rza,
Któ ry wi do kiem swo im prze chod nia ude rza,
Tu lą cy się do bia łej na po dwó rzu ścia ny,
Ja nem Do bkiem z Łow czo wa by wa na zy wa ny:
Ów to, co daw szy do wód cnót i męz twa swe go,
Był het ma nem przy woj sku Zyg mun ta Trze cie go;
Do Tur cyi i Mo skwy i Szwe cyi po sło wał,
Dla kró la i na ro du rzecz do brze spra wo wał;
Był zna jo my u świa ta od ziom ków ko cha ny,
A te raz je go po mnik le ży za po mnia ny;
Gryf przy nim umiesz czo ny, on odzia ny w zbro je,
Od po czy wa, bo le śnie roz bi ty na dwo je;
I ze zrę bu po mni ka wy rzu co ny ni sko,
Słu ży dzi siaj dla czer ni na urą go wi sko!
Gdy zaś o tej świą ty ni lu du czer piesz zda nie,
Ta kie o niej cie ka we usły szysz po da nie:
„Tu przed cza sy daw ne mi, je den z mo żnych pa nów,
Wy sy ła jąc do Wę gier z swych po dol skich ła nów
Prze mie nie nia -Pań skie go ob raz ma lo wa ny;No wy Sącz – rys. Ma cie ja Bo gu sza Stę czyń skie go
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Gdy noc po słów za pa dła, w pu stel ni ka ścia ny
Schro ni li się, by spo cząć po swem zmor do wa niu,
A ju tro w dal szą pod róż ru szyć o świ ta niu:
Ale się za dzi wi li sta nąw szy jak z gła zu,
Gdy wo ły ru szyć z miej sca nie mo gły ob ra zu.
Więc gdy ich ta ka trud na przy ci snę ła spra wa,
Uda li się po ra dę do kró la Wa cła wa; 
Król ździ wio ny tą wie ścią, po znał wo lę Bo ga, 
Że ła ska pań stwo je go spo tka ła tak bło ga, 
Od wdzię cza jąc po cie chę ja kiej w cu dzie do żył,
Przy jął ob raz i klasz tor w tem mie ście za ło żył.”
Zwie dza jąc pięk ną na wę u świę te go Du cha,
Gdzie ka żdy ką cik mil czy, ka żda ścia na słu cha:
Roz rzew nia nas wspo mnie niem roz ma itych czy nów,
Słyn nych po wszyst kie cza sy tam Be ne dyk ty nów;
Któ rzy skar by po trzeb nych na uk roz sze rza li,
Uczy li dzie jów świa ta, i dzie je pi sa li.
Wejdź my z usza no wa niem i ze czcią praw dzi wą.
Ja ka tyl ko po ru szyć mo że du szę tkli wą,
Wi dzieć ob raz Ja gieł ły w wła ści wej wiel ko ści,
Sza now ny z pędz la swe go i sta ro żyt no ści:
Król w pan ce rzu sta lo wym, so bo lem okry ty,
Piastuje świat i berło, władzy swej zaszczyty;
Miecz zawisł mu przy boku, korona na głowie,
A w twarzy się przebija i męztwo i zdrowie;
Postawę jego zdobi szlachetna uroda,
A powagi dodaje ciemnowłosa broda.
Kościół farny jest dziełem piętnastego wieku,
Błogie budząc wspomnienia w myślącym człowieku:
Pokazuje na murze wieży z prawej strony,
Pomnik herbów narodu z głazu wyżłobiony,
Który chociaż ma dłuto i rysunek słaby,
Oddecha z dawnem życiem dawnemi powaby.
Ten kościół pod nazwaniem świętej Małgorzaty,
Wzniósł Zbigniew Oleśnicki swym kosztem przed laty,
Uposażył go hojnie by brzmiał bożą chwałą. 
A przy nim kanoników dwunastu mieszkało.
Wewnątrz pyszna obszerność wyniosłej świątyni.
Z licznymi ołtarzami urok widzom czyni,
Wszyst kie zło tem ja śnie ją, pięk ne mi rzeź ba mi,
Wspa nia ło ścią bu do wy i ma lo wa nia mi.
Ra tusz na środ ku mia sta mu ra mi sę dzi wy, 
Prze cho wu je w swej izbie za skarb oso bli wy
Oba ka tow skie mie cze, któ ry mi tra co no
Tych, któ rych za wy stęp ki na śmierć osą dzo no!
I wie le przy wi le jów od kró lów nada nych,
Ze zbio rem dzie jów mia sta sta ran nie pi sa nych:
Wie le zaś par ga mi nów daw nych z pie czę cia mi,
Uży to na opra wy ksią żek z mo dli twa mi.
A pie czę cie do zna ły nie usza no wa nia:
Sto pio no je na tłu stość do skór sma ro wa nia!
I cho rą gwie wa lecz nie na Szwe dach zdo by te,
Zo sta ły na gor se ty miesz cza nek uży te.
I in ne, tym po dob ne pa miąt ki nam dro gie,
Znisz czy ła nie wia do mość lub za miesz ki sro gie!
Któ re zaś od znisz cze nia czas jesz cze za cho wał,

Świa tły Jó zef Ma roń ski je upo rząd ko wał;
A te raz oglą da ne od cie ka wych ziom ków,
Do star cza ją do dzie jów szcze gól nych ułom ków.
Mi nę ły daw ne cza sy – a prze cież ubio ry
Ude rza ją tu wzrok nasz moc ne mi ko lo ry:
Z ma te ryj kosz tow nych po wa żne go kro ju,
Tyl ko do świą tecz ne go na le żą ce stro ju:
Do stat nia po ko la na z ta śma mi suk ma na,
Pas czer wo ny, a czap ka z si we go ba ra na,
Któ ry wierzch ak sa mi tem zie lo nym ja śnie je,
A ko szu la ze szpin ką na szyi bie le je,
Spodnie zaś dre li cho we w kra tę al bo w pa sy,
Ka mi zel ka wy szy ta sznur ka mi z ku ta sy;
Bu ty sa fia no we – w rę ku gru ba trzci na
Opraw na w kość, sta no wi przy bór miesz cza ni na.
Ko bie ty mia ły du że kor ki u trze wi ków.
Jub ki pod bi te bia łym fu ter kiem z kró li ków;
Z kosz tow nych ada masz ków by wa ły ro bio ne
Gor se ty i spód ni ce kwia ta mi zdo bio ne;
A na gło wach kor ne ty z szlar ką i wstą żka mi.
Szy je lśni ły per ła mi al bo ko ra la mi;
A za miast rę ka wi czek, za rę kaw ki by ły,
Któ re w cza sie dni zim nych do wyj ścia słu ży ły.
Te ubio ry po wa żne już za po mi na ne,
Od sta rych tyl ko lu dzi cza sem uży wa ne,
Przy ćmio ne cu dzo ziem skich wy my słów no wo ścią;
Mi ło śni kom prze szło ści są oso bli wo ścią.
Sta rzy lu dzie szcząt ka mi są daw ne go by tu,
Daw nej oka za ło ści i szczę ścia prze kwi tu,
Są to prze cho wy wa cze pie śni i po wie ści,
Roz ma itych przy sło wiów i ba jecz nych tre ści.
Klasz tor księ ży Pi ja rów hoj nie za ło ży ła
Gryf fi na, wdo wa Lesz ka Czar ne go, bo by ła
Mi ło śnicz ka i na uk i sztuk wy zwo lo nych,
Już w jej cza sie po kra ju po wszech nie lu bio nych.
Te raz nie ma tych mni chów, tyl ko ich bu do wy
Za mie nio no na szko ły i Rząd Ob wo do wy;
Da lej był do nie daw na z ozdob ne mi ścia ny,

Ma ciej Bo gusz Stę czyń ski
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Ko ściół kształt nej bu do wy Świę tym -Krzy żern zwa ny;
Już go nie ma – lecz do wiesz się z gmin ne go echa,
Że przyj mo wał w swej na wie świę te go Woj cie cha,
Któ ry z cze skiej kra iny wy szedł, (za po zna ny)
Był w Gnieź nie na bi sku pa pol skie go ob ra ny;
Wiódł ży cie świą to bli we – pięk ny mi przy kła dy
Roz sze rzał świa tło na uk, świę te da wał ra dy;
Prze cho dził z krzy żem w rę ku od kra ju do kra ju,
I od uczał prze sa dów wszel kie go ro dza ju;
W ję zy ku na szych oj ców od pra wiał ofia ry,
I zie mię na szą ce nił, a w niej Bo że da ry.
Z Kro sna idąc przez Ja sło, tu kil ka dni ba wi),
I zba wien nych swych na uk pa miąt kę zo sta wił.
Aż Pru sa cy, w głę bo kiej zo sta jąc ciem no ści,
Roz ją trze ni od gło sem no wych wia do mo ści
Spo tka li go przy Loch stedt wśród gę ste go bo ru,
Gdzie ka płan bez żad ne go z swój stro ny opo ru
Przy wi tał ich uprzej mie zba wie nia po ły skiem.
Lecz sro gi Waj de lo ta że la znym po ci skiem
Ude rzyw szy go w pier si, na zie mię po wa lił –
A tłum za nim idą cy tem bar dziej za pa lił,
Któ ry wrzesz cząc, za ma chem swo je go orę ża,
Za mor do wał nie win nie cno tli we go mę ża!
Sta ry za mek nisz cze jąc, wy glą da li to ści,
By mógł jesz cze da le kiej do trwać po tom no ści.
Jest on dro gą pa miąt ką na szych przod ków by tu,
Uczci wo ści i męz twa, oświa ty roz kwi tu,
A ja ko u Egip cy jan sta ro żyt ne imie
We czci jest, i sza nu ją bu do wy ol brzy mie;
Jak Wło chy sta ro żyt ną zwie dza jąc Pom pe ję,
Po dzi wia, a jej gru zy, jej prze szłe ko le je:
Tak i my oglą daj my z sza cun kiem te szcząt ki,
God ne pędz la i lut ni i dzie jów pa miąt ki.
Wi taj cie dro gie mu ry!... Tu prze miesz ki wa li
Mę żo wie, któ rzy świa tło na uk roz sze rza li;
Któ rzy cno tę i pra cę uczy li sza no wać,
I wspól nie po spo li tą -rze czą się zaj mo wać.
Tu Ka li mach z Dłu go szem złą czyw szy się ra zem.
By li ży cia swo je go wzo ro wym ob ra zem;
Pew ni swo jej po wa gi, na ucza li ziom ków,
Jak ży cie wieśdź na le ży z sła wą dla po tom ków:

Pod ni mi Alek san der, Ol bracht, Zyg munt mio dy,
Po zna li trud ne ży cia swo je go za wo dy;
Bez ró żni cy god no ści, jak dru dzy ucznio wie,
Cho ciaż by li do ro śli kró lew scy sy no wie,
Tu bio rąc wy cho wa nie, tu w ostrem ćwi cze niu,
W suk niach gru bych, o pro stem by li po ży wie niu;
Przy wy kli do nie wy gód ży cia i skrom no ści,
Umie li po tem zno sić na tro nie przy kro ści;
Umie li ko chać zie mię, wal czyć z przy go da mi,
I za sła niać ją mę żnie, wła sne mi pier sia mi! –
Te raz w zam ku ząb -cza su, nie chę ci zu chwa łość,
A ra zem za nie dba nie, wil goć i sple śnia łość
Nisz czy dłu ta i pędz la wspa nia łe ozdo by,
A prze pa dły bez śla du bo gac twa za so by!
Smut no pu sto, i głu cho – acz w wie kach swej chwa ły,
Kwit nął ży ciem i si łą sły nął oka za ły;
Świad czą o tem strzel ni ce i wąz kie chod ni ki,
Po któ rej czuj nej stra ży prze cha dza ły szy ki;
Dzie dzi niec za rósł tra wą, po nisz cza ły gan ki,
Z któ rych go ście pa trzy li gdy wje żdża li w szran ki
Ry ce rze za wo ła ni na wa lecz ne spra wy,
Uświet nić uro czy ście do rocz ne za ba wy,
I od być ulu bio ne tak zwa ne tur nie je,
I po ka zać zręcz no ści swej pięk ne ko le je,
Gdzie wie le zgro ma dzo nych Pa nów i Pań by ło –
A ko mu dziel niej męz two i szczę ście słu ży ło.
Po zy skał kró la wzglę dy – po tem na do żyn ki
Mi łych uciech, od bie rał znacz ne upo min ki.
Te raz tu obo jęt ność swe wpły wy wy wie ra,
Wszyst ko nisz czy i śla dy wszyst kie go za cie ra:
A prze cież nie jest wsta nie – mi mo swo jej chę ci,
Znisz czyć dzie jów po tę gę i si łę pa mię ci;
I nie zdo ła na świe cie ich by tu za prze czyć,
Bo pió ro z pędz lem mo że Bóg tyl ko zni we czyć!

***
Na iw ne to „opi sa nie” i nie po zba wio ne błę dów. Ale – naj -

wi docz niej – pięk no i hi sto ria na sze go mia sta uj mo wa ło lu -
dzi już pół to ra wie ku te mu, a ta kże wcze śniej. Miej my to
na uwa dze, prze cho dząc uli ca mi No we go Są cza.

To na sze mia sto. I je ste śmy je go czę ścią.
JA CEK ZA REM BA

R E K L A M A
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Jestem mężatką od 5 lat. Nie mamy dzieci, razem budujemy dom.
Od dłuższego czasu w naszym małżeństwie nie dzieje się najlepiej.
Praktycznie jesteśmy dla siebie obcy. Zastanawiam się czy nie
złożyć pozwu o rozwód, albo separację - tak radzi mi przyjaciółka.

Mag da le na, Li ma no wa

OD PO WIEDŹ:
Co raz częst sze kłót nie, brak mo żli wo ści po ro zu mie nia się w co -

dzien nych spra wach – za zwy czaj tak roz po czy na się roz kład ma -
łżeń stwa. Nie za wsze koń czy się to roz wo dem. Cza sa mi
ma łżon ko wie po prze sta ją na se pa ra cji.

Je śli ma łżon ko wie chcą za le ga li zo wać fak tycz ny roz kład po ży -
cia, bez roz wią zy wa nia ma łżeń stwa, Sąd mo że orzec se pa ra cję.
Do uzy ska nia se pa ra cji wy star czy uzna nie, że mię dzy ma łżon ka -
mi na stą pił zu peł ny, a nie jak to jest przy roz wo dzie - trwa ły i zu -
peł ny, roz kład po ży cia.

Se pa ra cja ozna cza uchy le nie, lecz nie roz wią za nie ma łżeń -
stwa. Oso by po zo sta ją ce w se pa ra cji nie ma ją pra wa wstą pić
w no wy zwią zek ma łżeń ski. Ta kie roz wią za nie jest czę sto do -
brym wyj ściem dla osób, któ re chcą od sie bie od po cząć, a jed -
no cze śnie za bez pie czyć swój in te res praw ny. Se pa ra cja sta no wi
al ter na ty wę dla tych, któ rzy z ró żnych wzglę dów, w tym re li gij -
nych, roz wo du nie ak cep tu ją. Jed na kże mi mo wy stą pie nia zu -
peł ne go roz kła du po ży cia ma łżeń skie go se pa ra cja nie mo że być
orze czo na, je że li:
– wsku tek se pa ra cji mia ły by ucier pieć wspól ne, ma ło let nie dzie ci,
– z in nych wa żnych przy czyn orze cze nie se pa ra cji by ło by sprzecz -

ne z za sa da mi współ ży cia spo łecz ne go (np. w przy pad ku cię żkiej
cho ro by jed ne go z ma łżon ków).
Sąd mo że na zgod ne żą da nie obu stron orzec se pa ra cję. W ta -

kich przy pad kach Sąd z re gu ły po prze sta je tyl ko na prze słu cha niu
ma łżon ków. Ta kie po stę po wa nie ma miej sce, je że li ma łżeń stwo nie
ma wspól nych dzie ci. 

Orze ka jąc se pa ra cję i roz wód, Sąd orze ka ta kże, czy i któ ry z ma -
łżon ków po no si wi nę roz kła du po ży cia. Aby usta lić wi nę, Sąd mu si
prze pro wa dzić po stę po wa nie do wo do we, np. prze słu chać świad -
ków. Je śli ma łżo nek nie zo stał uzna ny za wy łącz nie win ne go roz kła -
du po ży cia i znaj du je się w nie do stat ku, wów czas mo że żą dać
od dru gie go do star cza nia mu środ ków utrzy ma nia. Po win ny one
od po wia dać je go uspra wie dli wio nym po trze bom oraz mo żli wo -
ściom ma jąt ko wym i za rob ko wym dru gie go ma łżon ka.

W wy ro ku orze ka ją cym se pa ra cję jak i roz wód, Sąd roz strzy ga
ta kże o wła dzy ro dzi ciel skiej nad wspól ny mi ma ło let ni mi dzieć mi.
Po nad to okre śla, w ja kiej wy so ko ści ka żdy z ma łżon ków obo wią za -
ny jest do po no sze nia kosz tów utrzy ma nia i wy cho wa nia dziec ka.
Wy ko ny wa nie wła dzy ro dzi ciel skiej mo żna po wie rzyć jed ne mu z ro -
dzi ców, ogra ni cza jąc wła dzę ro dzi ciel ską dru gie go do okre ślo nych
obo wiąz ków wo bec dziec ka.

Wspól ne dla roz wo du i se pa ra cji jest to, że po wsta je po mię dzy
ma łżon ka mi roz dziel ność ma jąt ko wa.

Naj trud niej sze jest w prak ty ce roz wią za nie kwe stii wspól ne -
go miesz ka nia. Sąd za wsze obo wią za ny jest w wy ro ku orze ka -
ją cym se pa ra cję za de cy do wać o spo so bie ko rzy sta nia przez
ma łżeń stwo z lo ka lu przez czas wspól ne go w nim za miesz ki wa -
nia. Tyl ko wy jąt ko wo, gdy jed no z nich za cho wu je się w spo sób
unie mo żli wia ją cy prze by wa nie pod jed nym da chem, Sąd na żą -
da nie mę ża czy żo ny mo że na ka zać eks mi sję. Nie uza sad nia ją
eks mi sji scy sje i nie po ro zu mie nia, ja kie zwy kle zda rza ją się mię -
dzy ma łżon ka mi. Sąd Naj wy ższy tłu ma czy, że ra żą co na gan ne
po stę po wa nie ma miej sce wów czas, gdy ma łżo nek sta le nad -
uży wa al ko ho lu, wy wo łu je awan tu ry i do pusz cza się ak tów prze -
mo cy, stwa rza jąc za gro że nie dla ży cia, zdro wia lub spo ko ju
dru gie go ma łżon ka i in nych człon ków ro dzi ny.

Za rów no przy roz wo dzie jak i przy se pa ra cji na zgod ny wnio sek
stron Sąd w wy ro ku mo że orzec rów nież o po dzia le wspól ne go
miesz ka nia al bo o przy zna niu miesz ka nia jed ne mu z ma łżon ków, je -
że li dru gi ma łżo nek wy ra ża zgo dę na je go opusz cze nie bez do star -
cza nia lo ka lu za mien ne go.
Naj wa żniej sze skut ki ja kie wy wo łu je se pa ra cja to w szcze gól no ści:
1. ma łżo nek po zo sta ją cy w se pa ra cji nie mo że za wrzeć ma łżeń stwa;
2. ma łżo nek nie mo że zgod nie z art. 59 krio po wró cić do przed ma -

łżeń skie go na zwi ska;
3. ma łżo nek nie dzie dzi czy po dru gim ma łżon ku na pod sta wie usta -

wy (mo że je że li spad ko daw ca usta no wił go w te sta men cie spad -
ko bier cą), tra ci też pra wo do za chow ku;
Po zew o se pa ra cję lub roz wód na le ży zło żyć w Są dzie Okrę go -

wym. W spra wach tych miej sco wo wła ści wy jest Sąd, w któ re go
okrę gu ma łżon ko wie ma ją wspól ne miej sce za miesz ka nia.

Do po zwu na le ży do łą czyć za łącz ni ki. Za łącz ni ka mi są np.: akt
ma łżeń stwa, ak ty uro dze nia wspól nych dzie ci ma łżon ków.
Od po zwu o roz wód i se pa ra cje jest po bie ra na opła ta sta ła
w kwo cie 600 zł.

EWE LI NA GĄ SIOR, PRAW NIK
Kan ce la ria Praw na „Ome ga”

W CY KLU PO RAD PRAW NYCH, OD PO WIE DZI
UDZIE LA KAN CE LA RIA OME GA
Pro si my o nad sy ła nie Pań stwa za py tań na ad res: „Są de cza nin”, 
ul. Bar bac kie go 57, 33-300 No wy Sącz (z do pi skiem „po ra da praw -
na”) lub na ad res ma ilo wy: hen ry szew@pocz ta.onet.pl (w te ma cie
wpi su jąc „po ra da praw na”). Co mie siąc opu bli ko wa ne zo sta ną od -
po wie dzi na wy bra ne za py ta nia.
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25
wrze śnia Ru cha ła wy po -
ży czył od Ol gi Ku stroń -
-Bar bac kiej, sy no wej
gen. Jó ze fa Ku stro nia,

trzy krzy że Vir tu ti Mi li ta ri: ka wa ler ski,
zło ty i srebr ny. Dwa z nich ge ne rał miał
przy pię te do mun du ru, gdy do się gły go
nie miec kie ku le pod Uła zo wem k. Lu -
ba czo wa 16 wrze śnia 1939 ro ku, kie dy
z reszt ka mi 21. Dy wi zji Pie cho ty Gór -
skiej, któ rą do wo dził, pró bo wał wy rwać
się z okrą że nia. Na jed nym z or de rów
wi dać pla mę za krze płej krwi. Ta krew
ma 73 la ta!

–Pa ni Ol ga ni ko mu nie wy po ży czy ła tych
or de rów, bo to są re li kwie ro dzin ne, ale mi
za ufa ła – mó wił z du mą Ru cha ła. Jó zef Ku -
stroń otrzy mał dwa or de ry Vir tu ti Mi li ta ri
za udział w czy nie le gio no wym pod -
czas I woj ny świa to wej, a trze ci – po śmiert -
nie za Wrze sień 1939 ro ku.

Or de ry po raz pierw szy zo sta ły wy -
sta wio ne na wi dok pu blicz ny 2 paź -
dzier ni ka, w Są dec kiej Bi blio te ce
Pu blicz nej pod czas otwar cia wy sta wy
pt. „Są de cza nie zna ni i nie zna ni”, o któ -
rej pi sze my w in nym miej scu. Na stęp -
nie Ru cha ła wy eks pe dio wał je pocz tą
ku rier ską (ubez pie czo ną) do Lesz na,
gdzie 19 paź dzier ni ka od by ła się se sja
na uko wa po świę co na ge ne ra ło wi Jó ze -
fo wi Ku stro nio wi.

***
Jó zef Ku stroń uro dził 16 paź dzier ni -

ka 1892 ro ku w Stry ju. Od dru gie go ro -
ku ży cia prze by wał wraz z oj cem
– An drze jem, pra cow ni kiem ko lei, i ma -
co chą, któ rą mu za stą pi ła praw dzi wą,
przed wcze śnie zmar łą mat kę – w No -
wym Są czu. Ku stro nio wie miesz ka li
w ist nie ją cym do dziś do mu przy ul. Na -
wo jow skiej 10, obec nie 12. Przy szły ge -

ne rał WP ukoń czył Gim na zjum im. Ja -
na Dłu go sza, gdzie roz po czął dzia łal -
ność nie pod le gło ścio wą w dru ży nach
strze lec kich.

– Póź niej miesz kał vis a vis obec ne -
go II Li ceum Ogól no kształ cą ce go
przy uli cy Bocz nej 49, dzi siaj Że rom -
skie go, gdzie od by ło się je go przy ję cie
we sel ne i uro dził się pierw szy syn Sta ni -
sław – opo wia da Jan Ru cha ła. W pi śmie
do pre zy den ta No we go Są cza wska zał
sześć miejsc w mie ście, zwią za nych
z gen. Ku stro niem, z proś bą o od zna cze -
nie jed ne go z nich ta bli cą pa miąt ko wą.
Pan Jan uwa ża bo wiem, że Sącz za po -
mniał o swo im bo ha te rze.

– W ta kim 12-ty sięcz nym Lu ba czo wie
od by ły się we wrze śniu dwu dnio we uro -
czy sto ści ku czci ge ne ra ła Ku stro nia.
Ro ta ślu bo wa nia uczniów miej sco we go
Ze spo łu Szkół za wie ra sło wa „bę dę

R E K L A M A

Czy No wy Sącz pa mię ta
o ge ne ra le Ku stro niu?
16 paź dzier ni ka mi nę ła 120. rocz ni ca uro dzin ge ne ra ła Jó ze fa Ku stro nia, któ ry zgi nął śmier cią żoł -
nier ską na po lu bi twy pod czas woj ny obron nej 1939 ro ku, a mło dość spę dził w No wym Są czu
i spo czy wa na cmen ta rzu ko mu nal nym przy ul. Rej ta na. Jan Mi chał Ru cha ła z są dec kie go od -
dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go uwa ża, że Sącz nie pa mię ta o gen. Ku stro niu i sta ra
się nad ro bić za le gło ści. W No wym Są czu od by wa się, jak by „dru ga bi twa” o pa mięć o ge ne ra le.
Pierw szą, wbrew po zo rom, wca le nie prze gra ną sto czy li w la tach 1981-1984 człon ko wie To wa -
rzy stwa im. Ge ne ra ła Jó ze fa Ku stro nia na cze le z Je rzym Gi zą, ale to te mat na osob ny ar ty kuł.

OGŁOSZENIA
MODUŁOWE

Kontakt do biura reklamy

tel. 18 475 16 22
e-mail: reklama@sadeczanin.info

2 moduły

118 x 55 mm
miejsce

które czeka
na Twoją reklamę
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wier nie na śla do wał ge ne ra ła Jó ze fa Ku -
stro nia...”; od 23 lat ta szko ła or ga ni zu -
je czte ro ki lo me tro wy bieg po la sach,
gdzie ge ne rał wal czył i po legł, a w ze -
szłym ro ku po wsta ła tam dru ży na strze -
lec ka imie nia ge ne ra ła Ku stro nia
– wy li cza Ru cha ła, któ ry z wy kształ ce -
nia jest tech no lo giem ży wie nia i przez
wie le lat uczył przed mio tów za wo do -
wych w no wo są dec kim „Ga stro no mie”
i w sta ro są dec kich pla ców kach. – O ge -
ne ra le Ku stro niu pa mię ta też Lesz no,
gdzie przez pięć lat był do wód cą 55. Po -
znań skie go Puł ku Pie cho ty, a my co?
– py ta Ru cha ła.

Z trój ki dzie ci ge ne ra ła ży je tyl ko
Adam, rocz nik 1927. Je dy na wnucz ka
ge ne ra ła, Ewa Ku stroń de Ra mos, ab sol -
went ka UJ i pa ry skiej Sor bo ny (fi lo log
i ję zy ko znaw ca), miesz ka w We ne zu eli.
We wrze śniu od wie dzi ła Pol skę, wzię ła
udział w uro czy sto ściach w Lu ba czo -
wie, a po tem mu sia ła wra cać do We ne -
zu eli, gdzie 6 paź dzier ni ka od by ły się
wy bo ry par la men tar ne. – Ab sen cja wy -
bor cza mo gła by jej ro dzi nę dro go kosz -
to wać, gdyż w We ne zu eli pa nu je re żim
gor szy niż na Bia ło ru si – tłu ma czy
Jan M. Ru cha ła.

Pan Jan zwró cił się do Związ ku Są -
de czan, któ ry or ga ni zu je kwe sty
na cmen ta rzach są dec kich we Wszyst -
kich Świę tych o od no wie nie nad szarp -

nię te go zę bem cza su gro bow ca ro dzi -
ców gen. Ku stro nia (obo je zmar li
w 1929 r.). Proś ba zo sta ła przy ję ta przez
pre ze sa ZS Pio tra Ten gow skie go.

***
Nie ocze ki wa nie za bie gi Ja na M. Ru -

cha ły przy nio sły owo ce, a mi łą nie spo -
dzian kę, co naj cie kaw sze, spra wi ła
mło dzież.

Oto bo wiem 16 paź dzier ni ka ucznio -
wie Ze spo łu Szkół Elek trycz no -Me cha -

nicz nych im. Gen. Jó ze fa Ku stro nia
w No wym Są czu, w ta jem ni cy przed na -
uczy cie la mi, zor ga ni zo wa li ob cho -
dy 120. rocz ni cy uro dzin pa tro na szko ły.
Za in spi ro wał ich opu bli ko wa ny w por -
ta lu Sa de cza nin. in fo ar ty kuł o me da lach
Vir tu ti Mi li ta ri, wy po ży czo nych przez
pa na Ja na.

Te go dnia, na du żej prze rwie (10.35
– 10.50) z klas wy sy pa ła się mło dzież
od święt nie ubra na: chłop cy w gar ni tu -
rach, nie licz ne dziew czę ta, gdyż to
szko ła zdo mi no wa na przez brzyd szą
płeć, w bia łych bluz kach i spód nicz -
kach. Sfor mo wa no trój ki kla so we
z kwia ta mi, któ re w gę stym szpa le rze,
w at mos fe rze ab so lut nej po wa gi prze -
ma sze ro wa ły kil ka dzie siąt me trów
pod po mnik gen. Ku stro nia gdzie nie
by ło nic, na wet jed nej świecz ki. Po zło -
że niu kwia tów i za pa le niu zni czy – mi -
nu tą ci szy uczczo no pa mięć gen.
Ku stro nia. Po tem mło dzież bi ła bra wo...
na uczy cie lom.

Dy rek to ra Wa len te go Szar ka nie by -
ło na miej scu, w tym cza sie uczest ni czył
w aka de mii zor ga ni zo wa nej przez
Urząd Mia sta dla na uczy cie li w MCK
„So kół”. Wśród uczniów krę ci ła się
zdez o rien to wa na wi ce dy rek tor Kry sty -
na Rem biasz.

Ucznio wie skrzyk nę li się przez in ter -
net. W ma ilu ro ze sła nym me diom je den
z nich ska rżył się, że na uczy cie le zi gno -
ro wa li rocz ni cę uro dzin gen. Ku stro nia,
dla te go mło dzież wzię ła spra wę w swo -
je rę ce.

„Tyl ko dzię ki na ci skom ka te che ty Ta -
de usza Za wi śla na, Elżbie ta Bo ruch, na -
uczy ciel ka hi sto rii, z wiel kim tru dem
i z po mo cą ka te che ty zro bi ła nie wiel ką

Ucznio wie skrzyk nę li się
przez in ter net. W ma ilu
ro ze sła nym me diom je -
den z nich ska rżył się, że
na uczy cie le zi gno ro wa li
rocz ni cę uro dzin gen. Ku -
stro nia, dla te go mło dzież
wzię ła spra wę w swo je
rę ce.
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ga zet kę (ścien ną – przyp. red.) po świę co -
ną 120. rocz ni cy uro dzin gen. Ku stro nia.
Nic wię cej” – czy ta my w uczniow skim
maj lu, a da lej: „Ucznio wie chcą w ten
spo sób po ka zać, że pa mię ta ją bo ha te rów
tam tych dni, dni woj ny i chcą przy po -
mnieć na uczy cie lom oraz dy rek cji, że
pró by wy ko rze nia nia świa do mo ści na ro -
do wej z ich stro ny po przez nie uza sad nio -
ny sprze ciw w or ga ni zo wa niu te go ty pów
ob cho dów kom pro mi tu ją ich sa mych.
Mi mo nie rów nych sił, tym ra zem zbio ro -
wość uczniów Elek try ka chce po ka zać, że
to oni ma ją ra cję i na le ży czcić pa mięć
po le głych żoł nie rzy w obro nie oj czy zny
ja kim był gen. Jó zef Ku stroń. Tra dy cja
nie pie lę gno wa na za ni ka”.

W in ter ne to wym ape lu do ko le gów,
or ga ni za to rzy uro czy sto ści na kre śli li jej
sce na riusz: „De le ga cje z kwia ta mi sto ją
bez po śred nio przy po mni ku, resz ta
na chod ni ku i przed wej ściem do szko -
ły. Pro sił bym o nie wcho dze nie na dro -
gę, bo wte dy bę dą pod sta wy że by nas
roz go nić. Jak zło żą kwia ty wszy scy mi -
nu ta ci szy. Na stęp nie wszy scy pod no si -
my gło wy w stro nę okien i kul tu ral nie
bi je my bra wo w stro nę po ko ju na uczy -
ciel skie go i okien bo ban ko wo bę dą nas
na uczy cie le ob ser wo wać. My ślę, że
chwi la wy star czy.

Po wszyst kim wra ca my kul tu ral nie
do szko ły i roz cho dzi my się jak gdy by ni -
gdy nic. I oglą da my mi ny na uczy cie li.

Naj więk szą proś bą jest za cho wa nie
się god ne, bo głów nym ce lem jest
uczcze nie pa mię ci pa tro na. Po wstrzy -
maj cie się od ja kich kol wiek okrzy ków
stro nę gro na pe da go gicz ne go. Niech wi -

dzą, ze je ste śmy oso ba mi kul tu ral ny mi
i in te li gent ny mi”.

Jak za pla no wa li – tak zro bi li. Ani
jed ne go krzy ku, ani jed ne go prze kleń -
stwa, wzo ro wa dys cy pli na i po rzą dek.

– Ma my cu dow ną mło dzież, na le ży im
się du ża po chwa ła, aż mnie dresz cze
prze szły – za chwy ca ła się Mag da le -
na Frą czek, na uczy ciel ka wy cho wa nia
fi zycz ne go. Wi ce dy rek tor Kry sty -
na Rem biasz ro bi ła do brą mi nę do złej
gry: – Pięk nie to zro bi li, wi dać, że pra ca
wy cho waw cza szko ły nie idzie na mar ne.

Py ta na, czy zor ga ni zo wa nie ob cho dów
rocz ni cy uro dzin pa tro na Elek try ka przez
sa mych uczniów, to nie po ra żka na uczy -
cie li, od par ła, że świę to szko ły ob cho dzo -
no nie daw no, 28 wrze śnia i trud no, aby
w krót kim cza sie or ga ni zo wać dwie uro -
czy sto ści o po dob nym cha rak te rze. – Ob -
cho dy świę ta szko ły roz po czę ły się
od pro gra mu słow no – mu zycz ne go po -
świę co ne go ge ne ra ło wi Ku stro nio wi.
Kla sy pierw sze za po zna ją się z po sta cią
pa tro na. Szko ła opie ku je się gro bem ge -
ne ra ła – wy li cza pa ni wi ce dy rek tor. Po -
wie dzia ła też, że Elek tryk przy go to wu je
się do ju bi le uszu 40-le cia nada nia imie nia
gen. Ku stro nia, któ ry przy pad nie za dwa
la ta. – Z tej oka zji praw do po dob nie uszy -
je my no wy sztan dar szko ły – za po wie -
dzia ła. Niech tak bę dzie.

Już po wszyst kim, w lo kal nych me -
diach za rzu co no dzien ni ka rzom re la cjo -
nu ją cym wy da rze nie ma ni pu la cję
fak ta mi. Twier dzo no, że uczniow skie ob -
cho dy nie by ły skie ro wa ne prze ciw ko
na uczy cie lom itd. To nie uczci wy za rzut.
Bez spor nym fak tem jest, że o 120. rocz -
ni cy uro dzin pa tro na szko ły pa mię ta ła
mło dzież Elek try ka, a nie na uczy cie le…

Tam te go dnia ro dzi nę gen. Ku stro nia
od wie dzi ła de le ga cja Ra tu sza i znów
Jan Mi chał Ru cha ła grał pierw sze
skrzyp ce. W imie niu pre zy den ta Ry -
szar da No wa ka wraz z To ma szem Mi -
cha łow skim z Urzę du Mia sta wrę czył
krew nym ge ne ra ła bu kiet kwia tów i al -
bu my o No wym Są czu. Go ście za pew -
nia li, że oj co wie mia sta nie za po mnie li
o rocz ni cy uro dzin Jó ze fa Ku stro nia,
chlu by No we go Są cza.

– Bar dzo dzię ku je my za pa mięć
– mó wi ła wzru szo na Ol ga Ku stroń -Bar -
bac ka i czę sto wa ła go ści cia stem
wła sne go wy pie ku. Po mi mo swo ich lat,
jest w do brej for mie, ży wo in te re su je się
spra wa mi mia sta. Na to miast jej mąż
– Adam Ku stroń (eme ry to wa ny na uczy -
ciel, uczył w Sa mo cho dów ce) – jest już
bar dzo scho ro wa nym czło wie kiem.

Ro dzi na gen. Jó ze fa Ku stro nia ży je
bar dzo skrom nie. Sta ry, drew nia ny do -
mek, pod szy ty wia trem, piec ka flo wy,
cia sne po ko iki. Tro chę to wstyd dla mia -
sta, w któ rym jak grzy by po desz czu po -
wsta ją no we ga le rie han dlo we
i za mknię te osie dla de we lo per skie.

HEN RYK SZEW CZYK

Ro dzi na gen. Jó ze fa Ku -
stro nia ży je bar dzo
skrom nie. Sta ry, drew -
nia ny do mek, pod szy ty
wia trem, piec ka flo wy,
cia sne po ko iki. 
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T
ekst opa trzył wstę pem i przy pi -
sa mi dr Zyg munt Ku brak, re -
dak tor na czel ny Rocz ni ka
Lu ba czow skie go.

„Kry sty na Alek san der Ku stroń pi sa ła
swo je wspo mnie nia w 1996 ro ku przy -
naj mniej ich część do ty czą cą in ter no wa -
nia Ru mu nii, gdy w „Dzien ni ku

Pol skim” prze czy ta ła no tat kę o pla no wa -
nej na 17 wrze śnia wy sta wie w pol skiej
am ba sa dzie w Bu ka resz cie. By ła to m.in.
ini cja ty wa Kra kow skie go To wa rzy stwa
Fo to gra ficz ne go, któ re zwró ci ło się
z ape lem do po sia da czy pa mią tek z okre -
su in ter no wa nia Po la ków w Ru mu nii.
Po prze czy ta niu no tat ki w „Dzien ni ku

Pol skim” Kry sty na Ku stroń sie dzia ła
dzień i noc spi su jąc wspo mnie nia. Zdą -
ży ła na czas, pro szo no ją o głów ne wy -
stą pie nie pod czas otwar cia wy sta wy, ale
nie mo gła po je chać, wspo mnie nia zo sta -
ły od czy ta ne…” pi sze Zyg munt Ku brak.
Au tor ka wspo mnień zmar ła w 2002 ro -
ku w Kra ko wie.

Rzecz jest ob szer na, po dzie lo -
na na roz dzia ły. Obej mu je okres przed -
wo jen ny, gdy ro dzi na Ku stro niów,
w ślad za co raz wy ższy mi funk cja mi do -
wód czy mi w Woj sku Pol skim, obej mo -
wa ny mi przez gło wę ro dzi ny, prze no si
się ko lej no z No we go Są cza do Kra ko -
wa, a po tem Bia ły stok, Lesz no Wiel ko -
pol skie, Gru dziądz i Biel sko, gdzie
w paź dzier ni ku 1935 ro ku płk Jó zef Ku -
stroń ob jął do wódz two 21. dy wi zji pie -
cho ty gór skiej. Na tym sta no wi sku
za stał go wy buch II woj ny świa to wej,
wcze śniej otrzy mał szli fy ge ne ral skie.

1 wrze śnia 1939 ro ku gen. Jó zef Ku -
stroń po szedł na woj nę, a je go żo -
na – Alek san dra Ma ria Ku stroń z d.
Da gnan z trój ką dzie ci: Sta ni sła wem
(ur. 1918 r.), Alek san drą (ur. 1922)
i Ada mem (ur. 1927) wsia dła do po cią gu
ewa ku acyj ne go „Ro dzi ny Woj sko wej”
(dla ro dzin wy ższych woj sko wych), po -
dą ża ją ce go na wschód.

16 wrze śnia gen. Jó zef Ku stroń po -
legł śmier cią bo ha te ra pod Ole szy ca mi
k. Lu ba czo wa na Lu belsz czyź nie, pró -
bu jąc z reszt ka mi dy wi zji wy rwać się
z nie miec kie go okrą że nia. Dzień póź niej
je go naj bli żsi prze kro czy li gra ni cę ru -
muń ską w Ku tach. Jak pi sze Kry sty -
na Alek san dra Ku stroń, te go dnia
za wa lił jej się świat, już nic nie mia ło
być ta kie sa mo. Rok póź niej, po nie uda -
nym wy jeź dzie do Fran cji, wdo wa po -
wró ci ła z dzieć mi do Pol ski, za miesz ka li
w No wym Są czu. Roz po czął się okres
cier pień i upo ko rzeń…

Ża ło wać na le ży, że ma szy no pi sem
wspo mnień Kry sty ny Alek san dry Ku -
stroń nie za in te re so wa ła się naj bar dziej
do te go pre dys po no wa na re dak cja
Rocz ni ka Są dec kie go, choć jesz cze nic
stra co ne go. Bez względ nie ten tekst po -
wi nien być w ca ło ści udo stęp nio ny Są -
de cza nom.

Po ni żej za miesz cza my dwa frag men -
ty wspo mnień Kry sty ny Alek san dry
Ku stroń. Pierw szy obej mu je okres ru -

Generał Józef
Kustroń we
wspomnieniach
córki
W Rocz ni ku Lu ba czow skim, wy da wa nym przez To wa rzy stwo
Mi ło śni ków Zie mi Lu ba czow skiej, uka za ły się w dwóch to mach
za 2011 rok (t. XV -XVI i t. XVII -XVIII) wspo mnie nia cór ki gen. Jó ze -
fa Ku stro nia – Kry sty ny Alek san dry Ku stroń.

Z ro dzi ną w Wi śle, li piec 1939 r. O le wej: Sta ni sław Ku stroń, syn ge ne ra ła
(ur. w 1918 r.), Alek san dra Da gnan Ku stroń, gen. Jó zef Ju stroń, Kry sty na,
cór ka ge ne ra ła (ur. w 1922 r.) syn Adam (ur. w 1927 r.)
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muń ski, a dru gi – to su ple ment do za -
sad ni cze go tek stu, w któ rym au tor ka
opi sa ła po śmiert ne lo sy Ge ne ra ła.

Dzię ku je my Pa nu Ja no wi M. Ru cha -
le, nie złom ne mu stra żni ko wi pa mię ci
o gen. Jó ze fie Ku stro niu w No wym Są -
czu, za zwró ce nie uwa gi na pu bli ka cję
Rocz ni ka Lu ba czow skie go, na to miast
dr. Zyg mun to wi Ku bra ko wi z Lu ba czo -
wa na le ży się od Są de czan głę bo ka
wdzięcz ność.

RE DAK CJA
***

(…)

W RU MU NII 
W pierw szej miej sco wo ści ru muń -

skiej w Sto ro żyń cu spo tka li śmy szwa -
gra na sze go Ta tu sia (Woj ciech Gór ski,
mąż przy rod niej sio stry ge ne ra ła – Ka -
zi mie ry – przyp. ZK), któ re go wi dzie li -
śmy za le d wie 2 ra zy w ży ciu, ale
Ma mu sia po pro si ła go, aby z na mi je -
chał da lej, że by nam by ło raź niej w ob -
cym kra ju. W Sta ro żyń cu sto imy
w dłu giej ko lum nie sa mo cho do wej.
Mie li śmy trud no ści z wy mia ną pie nię -
dzy na le je, po nie waż nie mie li śmy
przy so bie le gi ty ma cji, któ re za brał nam
mjr Gra bow ski, ale i tak ura to wał nam
ży cie za bie ra jąc nas z Brze żan, bo al bo
wy wieź li by nas na Sy bir Bol sze wi cy,
al bo za rznę li by nas Ukra iń cy. 

Wi dzie li śmy roz bra ja nie na szych
żoł nie rzy przez Ru mu nów. Klę li i z roz -
pa czą w oczach rzu ca li broń na zie mię.
Obok nich stał „zie lo ny” ze zmar twie -
nia szef szta bu ge ne ral ne go gen. Sta -
chie wicz. Do pie ro ktoś go od cią gnął
na bok, aby go na si żoł nie rze nie za bi li.

Te raz roz po czął się exo dus na po łu -
dnie Ru mu nii. Cią gle trze ba by ło zdo -
by wać ben zy nę do sa mo cho du, że by nas
za bra no do trans por tu. Lud ność ru muń -
ska bar dzo ser decz nie i go ścin nie nas
przyj mo wa ła. Wy no szo no na dro gę wi -
no gro na, chle by. Za pra sza no nas do do -
mów, że by śmy wy pro sto wa li no gi. Gdy
wje żdża li śmy do Ru mu nii, to w ka żdym
mie ście wi siał ja kiś „wi sie lec”. Po dob -
no by ły to po ra chun ki z „że la zną gwar -
dią”, jak mó wio no. Od po czy wa li śmy
w ja kimś mie ście le żąc na ryn ku, na zie -
mi, by le tyl ko wy pro sto wać no gi, któ re
mie li śmy w au cie pod bro dą (za pcha -
nym to bo ła mi). Mie li śmy do syć jaz dy

sa mo cho dem na ca łe ży cie. Spa li śmy
na wet w ja kimś do mu pu blicz nym,
z któ re go usu nął pa nien ki ja kiś żoł nierz
ru muń ski, któ ry po tem pil no wał nas
pod drzwia mi. No co wa li śmy raz
w okrop nej łaź ni miej skiej, na de skach,
gdzie pod no ga mi go ni ły szczu ry.

Na tym pierw szym po sto ju w Sta ro -
żyń cu ja kiś nasz żoł nierz po wie dział
Ma mu si, że Niem cy po da li na zwi ska za -
bi tych pol skich ge ne ra łów. Ma mu sia
py ta ła go o na zwi ska, ale nie pa mię tał,
na to miast jak wy mie ni ła na zwi sko Ku -
stroń, to przy tak nął. Jak zra nio na po bie -
gła do pierw sze go na po tka ne go ofi ce ra
i za py ta ła go o to, czy Ku stroń zgi nął.
Ów zo rien to wał się, że py ta go zroz pa -
czo na żo na Ku stro nia i za prze czył, ale
już mie li śmy od tej chwi li nie po kój i złe
prze czu cia.

Je cha li śmy wciąż da lej na po łu dnie
przez miej sco wość Ro man, Ba cau, aż
bli sko del ty na Du na ju do Bra ili. Tu taj
za ję ła się na mi ja kaś ru muń ska hra bi na,
któ ra nas „wy ka pa ła”, na kar mi ła i prze -
no co wa ła. Jesz cze ra no przy nio sła nam
na prze pra wę na Du na ju pro wiant.
W Bra ili po przed nie go dnia o ma ło nie
zgi nę li śmy w nur tach Du na ju, bo wu jo -
wi Gór skie mu Woj cie cho wi od mó wi ła
po słu szeń stwo kie row ni ca i je cha li śmy
pro sto do rze ki. Już w ostat niej chwi li
uda ło mu się sa mo chód ja kimś cu dem

wy ma new ro wać. Nikt na wet nie wie -
dział by, co się z na mi sta ło, bo nie mie -
li śmy żad nych do ku men tów. Au to
Woj cie cha ze psu ło się, więc zo sta wił je
na uli cy prze szedł do na sze go sa mo cho -
du. Nie mógł go na wet sprze dać po tem,
bo nie miał na nie go pa pie rów. Zo sta wił
je na uli cy w Bra ili.

W Bra ili spo tka ła Ma mu sia gen. Le -
ona Ber bec kie go, za brał nas do ko le jo -
we go trans por tu ge ne ral skie go, któ ry
je chał nad gra ni cę ju go sło wiań ską. Oka -
za ło się, że wszy scy w tym po cią gu już
wie dzie li, tyl ko nam nic nie po wie dzie -
li. Za wie zio no nas przez Bu ka reszt
na gra ni cę z Ju go sła wią do Ba ile Her cu -
la ne. Pięk ne uzdro wi sko z cza sów au -
striac kich, z go rą cy mi źró dła mi siar ki
(tam po dob no Ma ry sień ka So bie ska le -
czy ła swo ją fran cu ską cho ro bę). Miej -
sco wość znaj du je się w ta kim sze ro kim
wą wo zie, mię dzy gó ra mi, w do le z pły -
ną cą ciem ną, po nu rą rze ką „Czer ną”.
Ca łe wsie przy je żdża ły do Ba ile Her cu -
la ne do ba se nów ką pie lo wych (osob -
nych dla mę żczyzn i dla ko biet) w ce lu
le cze nia sy fi li su, któ ry pa no wał w tam -
tych cza sach, tj. w okre sie mię dzy wo -
jen nym w Ru mu nii. Ba li śmy się
wszyst kie go do ty kać.

Woj sko wych pa sa że rów po cią gu, tj.
ge ne ra łów z młod szy mi ofi ce ra mi oraz
kil ka ro dzin (ra zem z na mi) ulo ko wa no

Gen. Jó zef Ku stroń po uro czy sto ści „Świę to Mo rza”, obok syn Adam i cór ka
Kry sty na, Biel sko 18 czerw ca 1939 r.
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w woj sko wym sa na to rium, po ru muń -
sku „Sa na to rial Mi li tar”. Zo sta li in ter -
no wa ni i oto cze ni dwo ma po ste run ka mi
woj sko wy mi. Nam cy wil nym wol no by -
ło wy cho dzić do zdro ju. Rzą do wa część
pa sa że rów zo sta ła umiesz czo na w luk -
su so wym ho te lu „Fer dy nand”. Mo gli
wol no się po ru szać. Był ca ły rząd pol -
ski, bez pre zy den ta Mo ścic kie go i bez
mi ni stra spraw za gra nicz nych Bec ka.
Oczy wi ście wśród woj sko wych nie by -
ło mar szał ka Edwar da Ry dza -Śmi głe go
oraz je go sze fa szta bu ge ne ral ne go gen.
Sta chie wi cza. 

Tam pod ko niec paź dzier ni ka, czy
w li sto pa dzie do sta li śmy list z Tar no wa
od ja kie goś ofi ce ra, za wia da mia ją cy nas
o tym, że Ta tuś po legł 16 wrze śnia 39 r.
w bi twie pod Ole szy ca mi k/Lu ba czo wa
i zo stał przez Niem ców po cho wa ny
z ho no ra mi woj sko wy mi. Wcze śniej
przy je chał do Ba ile Her cu la ne kpt. dypl.
Jan Ka liń ski ze szta bu 21. Dy wi zji Pie -
cho ty Gór skiej z Biel ska, któ ry nam się
nie po ka zał, tyl ko wy słał do na sze go po -
ko ju in ne go ofi ce ra, ten nam opo wia dał
ja kie tam by ły cię żkie bo je, a reszt ki dy -
wi zji zo sta ły oto czo ne woj ska mi pan -
cer ny mi i już nie mo gły się prze bić
z okrą że nia, że to bo ha te ro wie. Do pie ro
jak wy szedł, uświa do mi li śmy so bie, że
tak się już mó wi o po le głych. Wy sko -
czy li śmy za nim, ale już śla du po nim
nie by ło. Ni gdy już wię cej nie spo tka li -
śmy się z nim, ani z kpt. dypl. Ja nem
Ka liń skim, któ ry zgi nął cza sie woj ny we
Wło szech w wy pad ku sa mo cho do wym
pod Ta ren tem. Bar dzo więc prze ży wa li -
śmy przy sła ną wia do mość z Tar no wa
o śmier ci na sze go Ta tu sia. Ma mu sia
bar dzo po wa żnie roz cho ro wa ła się
na ka mie nie żół cio we, le czył ją i wi ce -
pre mie ra Kwiat kow skie go prze zac ny le -
karz woj sko wy pro fe sor By li na.
Kwiat kow scy opła ki wa li sy na pod cho -
rą ża ka, któ re go za strze li ły wła sne od -
dzia ły my śląc, że to zbli ża się nie miec ki
mo to cy kli sta.

(…)

SU PLE MENT 
Ostat nie kart ki wy peł niam b. skró to -

wo, że by dać ra dę za koń czyć tę sa gę ro -
dzin ną, dla te go po sta no wi łam jesz cze
tro chę do pi sać kil ka zdań, czy stron
o na szych przej ściach w cią gu ostat -
nich 60 lat ży cia.

Spra wa spro wa dze nia pro chów na -
sze go Ta tu sia ge ne ra ła Jó ze fa Ru dol fa
Ku stro nia spę dza ła nam sen z po wiek
przez 14 lat. Niem cy po cho wa li go z ho -
no ra mi woj sko wy mi w dniu 17 wrze -
śnia 1939 r. pod cer kwią grec ko ka to lic ką
w Uła zo wie k/Ole szyc lu ba czow skich,
pod któ ry mi po legł z ka ra bi nem w rę ku
przy pró bie prze bi cia się wraz ze swo imi
woj ska mi z okrą że nia w dniu 16 wrze -
śnia 1939 r. godz.. 14.30.

Po po wro cie z Ru mu nii – pod ko niec
wrze śnia 1940 r. – Ma mu sia po je cha ła

tam pod opie ką me ce na sa Lu cja na Gra -
bow skie go ze Sta ra cho wic (bra ta ma jo -
ra Edwar da Gra bow skie go z Biel ska),
kwa ter mi strza Ar mii Kra jo wej na zie -
mię świę to krzy ską. Oczy wi ście mia ła
fał szy wą prze pust kę. Już w la sach by ło
ukry tych ma sa wojsk nie miec kich, przy -
go to wa nych do przy szłe go ata ku
na Zwią zek Ra dziec ki (22.6.1941) oraz
bo jow ców ukra iń skich, ko la bo ru ją cych
z Niem ca mi. Pop Saw czyk obie cał opie -
kę nad gro bem. Po wie dział Ma mu si, że
je go syn na uczy ciel zro bił pa kę – trum -
nę, że by Ta tu sia nie po cho wa li Niem cy
w sa mym skrwa wio nym mun du rze.
Niem cy ode sła li ro dzi nie ge ne ra ła po -
przez Czer wo ny Krzyż zbro czo ny krwią
Krzyż Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri, no tes, le -
gi ty ma cję woj sko wą i pier ścio nek
z alek san dry tem. Pop Saw czak po wie -
dział Ma mu si, że prze cho dzą cy za kil ka
dni żoł nie rze i ofi ce ro wie Ta tu sia 21
Dy wi zji Pie cho ty Gór skiej z Biel ska zo -
sta wi li mu pie nią dze na krzyż i pod pi -
sa li pro to kół śmier ci ge ne ra ła.
Za oku pa cji nie miec kiej nie chcie li śmy
Ta tu sia ru szać i prze wieźć do No we go
Są cza. Cze ka li śmy na szczę śli we dla nas
za koń cze nie woj ny. W 1945 r. nie ste ty
po pa dli śmy w na stęp ną nie wo lę bol sze -
wic ką, któ ra trwa ło 50 lat. W tym cza -
sie za mar twia li śmy się z Ma mu sią. Nie
mie li śmy pie nię dzy (ma ła eme ry tu ra
i ma ła mo ja pen sja) i nie mia ły śmy
opar cia w mę żczyź nie. Me ce nas Gra -
bow ski zgi nął w Oświę ci miu, ma jor
Gra bow ski zo stał w An glii, nasz Sta szek
był nie peł no spraw ny i bez rad ny, a Adaś

Płk Jó fed Ku stroń pod czas uro czy sto -
ści świę ta puł ku, No wy Sącz 1937 r.

Krystyna Kustroń, Kraków, ok. 1998 r.

Płk Józef Kustroń w Suchej Górnej
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smar ka ty i za ję ty swo im ma łżeń stwem
z Ol gą Bar bac ką – oże nił się ma jąc 20
lat. Po woj nie – bez za wia do mie nia ro -
dzi ny –prze nie sio no pro chy Ta tu sia
do Lu ba czo wa (na po le ćwi czeń
pod mia stem, gdzie miał po wstać po -
dob no cmen tarz wo jen ny) wraz z kil ko -
ma żoł nie rza mi. Zro bił tam re ko ne sans
stryj Wik tor Ku stroń i Ja siu Pa luch, ko -
le ga ban ko wy, b. po rucz nik 1 puł ku
strzel ców pod ha lań skich z No we go Są -
cza. Od nich do wie dzie li śmy się, że to
po pro stu zwy kłe pod miej skie pa stwi sko
(pa są się na wet ko zy), że trze ba ko -
niecz nie to za bez pie czyć. Kie dy wy bra -
li śmy się z ni mi z płot kiem i ta blicz ką,
nie za sta ły śmy już Ta tu sia pod Lu ba czo -
wem, po dob no po przed nie go dnia zo stał
prze nie sio ny do Ba li gro du, do Biesz -
czad, gdzie miał po wstać cmen tarz wo -
jen ny. Spo czy wał tam już ge ne rał
Wal ter Świer czew ski, za bi ty rze ko mo
przez ukra iń skie ban dy UPA. (…)

Nie mo gły śmy się w Lu ba czo wie
skon tak to wać te le fo nicz nie z eki pą eks -
hu ma cyj ną w Ba li gro dzie, bo nam
Urząd Bez pie czeń stwa utrud niał spra -
wę. Po po wro cie do No we go Są cza do -
wie dzia ły śmy się od zna jo me go
ad wo ka ta (Dzi kie wi cza), że jak żoł nierz
zgi nie w woj nie, to ro dzi na ma mo żli -
wość po sta ra nia się u władz o prze nie -
sie nie je go zwłok na koszt pań stwa,
wo bec cze go Ma mu sia na pi sa ła do ów -
cze sne go Mar szał ka (ros.) Ro kos sow -
skie go proś bę. Po otrzy ma niu

od po wie dzi po zy tyw nej wy ku pi ły śmy
miej sce na cmen ta rzu w No wym Są czu
i cze ka li śmy 3 mie sią ce, od wrze śnia
do 21 grud nia 1953 r. Przy szły mro zy,
zie mia za ma rza na wy ko pa nym gro bie.
Dnia 21 grud nia ze psu te au to cię ża ro we
z trum ną za je cha ło pod dom. Na gó rze
Ju ście k/Je zio ra Ro żnow skie go, na ob -
lo dzo nej szo sie (ser pen ty nie) au to wpa -
dło z trum ną do ro wu. Miesz ka ją cy
w na szym są siedz twie ksiądz ka te che ta
ze Sta ni sła wo wa Le śniow ski, po szedł
z na mi, po na pra wia niu z tru dem przez
Ada ma sa mo cho du, po kro pił trum nę

i zie mię na cmen ta rzu. Po otwar ciu
trum ny uka za ły się ko ści – roz bi te, na -
wet czasz ka w 2 czę ściach, bo wca le nie
przy wie zio no Ta tu sia extra, jak obie ca -
no do No we go Są cza, ale prze wo żo no
w mia rę prze su wa nia się ak cji eks hu ma -
cyj nej z mia sta do mia sta, z wo je wódz -
twa do wo je wódz twa, tj. z Ba li gro du
do San do mie rza, stam tąd aż do Wro cła -
wia i po tem z po wro tem przez Biel sko
do No we go Są cza. Nie po trzeb nie po -

pro si ły śmy Ro kos sow skie go o kup no
trum ny, bo przy tej oka zji okra dzio no
jesz cze Ta tu sia z den ty stycz ne go most -
ka zło to -pla ty no we go, któ ry był jesz cze
wy mie nio ny w pro to ko le z 1-szej eks hu -
ma cji w Uła zo wie. Tak za koń czył się
exo dus Ta tu sia po śmier ci. Po ro ku 1956
(po paź dzier ni ku) mia sto No wy Sącz
na sku tek in ter wen cji gen. Jó ze fa Ku ro -
pie ski (kpt. dypl. ze szta bu gru py „Bo -
ru ta” z Woj ny obron nej 1939 r.) u władz
miej skich w No wym Są czu po sta wi ło
na Ta tu sia gro bie skrom ny na gro bek
z Krzy żem Vir tu ti Mi li ta ri, a ksiądz pro -
boszcz co ro ku na Wszyst kich Świę tych
roz po czy na pro ce sję od po mni ka Po -
wstań ców 1863 r., a koń czy się na gro -
bie ge ne ra ła Ku stro nia. 

Na resz cie po 14 la tach prze sta li śmy
się mar twić, że Ta tuś le ży tak da le ko
od nas, nie za bez pie czo ny przed znisz -
cze niem, co chy ba by ło in ten cją ko mu -
ni stów ko la bo ru ją cych z Ro sją. Przez
la ta po sy ła li śmy do pro bosz cza w Dzi -
ko wie (rzym. kat.) pie nią dze na Wszyst -
kich Świę tych z proś bą o ude ko ro wa nie
gro bu w Uła zo wie. Mie li śmy póź niej
żal do nie go, że nie za wia do mił nas o 1-
szej eks hu ma cji, a on o ni czym nie wie -
dział. Mia sto No wy Sącz na wsku tek
wnio sku inż. arch. Ze no na Re mie go,
przed wo jen ne go ofi ce ra re zer wy, na -
zwa ło jed ną z dróg pod miej skich imie -
niem gen. J. Ku stro nia.

KRY STY NA ALEK SAN DRA KU STROŃ,
KRA KÓW, 1996 R.

Nie mo gły śmy się w Lu -
ba czo wie skon tak to wać
te le fo nicz nie z eki pą eks -
hu ma cyj ną w Ba li gro -
dzie, bo nam Urząd
Bez pie czeń stwa utrud -
niał spra wę.

Po chó wek szcząt ków ge ne ra ła, Cman tarz Ko mu nal ny w No wym Są czu,
21 grud nia 1953 r.

Płk Józef Kustroń w Suchej Górnej,
1938 r.

SADECZANIN 11.2012_SADECZANIN 11.2012  30-10-2012  09:43  Strona 82



Jak sprawdzić, czy architekt dobrze zaprojektował 
izolację naszego energooszczędnego domu? 
Wystarczy wziąć długopis i „objechać” przy jego po-
mocy cały przekrój pionowy budynku. Poza drzwiami 
i oknami nie powinno być żadnej przerwy w izolacji.

Jak wybrać materiał izolacyjny? 
Dachy skośne należy izolować materiałem lekkim 
i  prężystym, nie będzie on obciążał konstrukcji, a jed-
nocześnie wypełni całą przestrzeń między krokwiami. 
Unikniemy przez to strat ciepła przez niedokładnie 
zaizolowany dach. Sprawdźmy koniecznie, jaki współ-
czynnik przewodzenia ciepła ma materiał izolujący. Na 
etykiecie jest oznaczany grecką literą λ (lambda). Im 
mniejsza lambda, tym lepiej materiał izoluje. 

Jak prawidłowo zamontować izolację? 
Zanim zaczniemy izolować, przemyślmy, czy każdy 
element dachu możemy ocieplić. Potem może być 
już za późno i nie unikniemy strat ciepła np. przez 
niezaizolowaną murłatę. Izolacja musi otulać dom jak 
kołdra — bez żadnych przerw. Jeśli użyjemy materiału 
w rolkach, to ograniczymy jego zużycie. Po prostu od-
mierzymy rozstawy między krokwiami i potniemy rolkę 
na kawałki o długościach większych o 2cm niż rozstaw 
krokwi. Ocieplajmy zawsze w dwóch warstwach, jedna 
warstwa prostopadle do drugiej. W ten sposób unik-
niemy liniowych mostków termicznych. Należy przyjąć, 
że grubość izolacji dachu powinna wynosić minimum 
30 cm, co zresztą potwierdzają polscy eksperci.

Jak sprawić, żeby dom „oddychał”?
Dach skośny musi być wentylowany (wloty i wyloty 
powietrza znajdują się w kalenicy i przy okapie). Jeśli 
wykonawca zapomni o wentylacji, w naszym domu 
może pojawić się grzyb i pleśń. Stosujmy zawsze paro-
izolację pod izolacją i wiatroizolację nad izolacją. Waż-
ną rzeczą jest też zastosowanie odpowiedniej paro-
izolacji. Ponieważ ciepło ucieka poprzez dach zimą na 
zewnątrz budynku, a latem napływa ono do wewnątrz 

budynku, izolacja paroizolacyjna powinna mieć zmien-
ny opór dyfuzyjny (zimą wysoki, latem niski). Takie folie 
są już obecne na polskim rynku — np. ISOVER Vario. 

Jaka jest rekomendowana grubość wełny w dachu 
skośnym?
Taka, aby zapewniła jak najmniejsze zuzycie energii 
potrzebnej do ogrzania domu, spełniając jednocze-
śnie wymagania normowe dotyczące współczynnika 
przenikania ciepła U.
Rekomendowana grubość izolacji ISOVER to co naj-
mniej 25 cm Super-Maty w układzie dwuwarstwowym.
Stosując wełnę o gorszych parametrach izolacyjnych 
należy odpowiednio zwiększyć grubość warstwy izo-
lacji.

Kiedy w dachu skośnym należy zachować szczelinę 
wentylacyjną?
Zawsze! Szczelina umożliwia odprowadzenie nad-
miaru pary wodnej z elementów konstrukcji dachu, 
zapobiega wykropleniu pary wodnej w wełnie, po-
maga utrzymać równomierne temperatury na całej 
powierzchni dachu. Szczelina zawsze musi być drożna, 
aby powietrze mogło w niej swobodnie krążyć.

Jaka powinna być szerokość szczeliny wentylacyjnej?
Przekrój szczelin powinien wynosić 1/300-1/200 wen-
tylowanej powierzchni dachu. Otwory powinny być 
osłonięte siatkami metalowymi, które chronią przed 
dostaniem się ptaków i owadów. Aby szczelina mogła 
spełniać swoje funkcje musi mieć otwory wlotowe pod 
okapem i wylotowe w kalenicy. Wentylacja może być 
wspomagana dachówkami wentylacyjnymi szczegól-
nie w okolicach okien połaciowych i lukarn.

Czy można ze sobą łączyć różne rodzaje wełny 
szklanej?
Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Łączenie 
różnych rodzajów wełny nie wpływa na trwałość izola-
cji. Jednakże łączenie wełny charakteryzującej się róż-
nymi parametrami izolacyjnymi będzie miało wpływ 
na jakość izolacji. Pamiętajmy, ze wełna posiadająca 
większą wartość parametru lambda charakteryzuje się 
gorszymi parametrami termoizolacyjnymi.

Dlaczego rekomendowane jest układanie wełny 
dwuwarstwowo?
Układanie wełny w sposób dwuwarstwowy niweluje 
możliwość powstania mostków termicznych. Mostek 
termiczny występuje wszędzie tam, gdzie są przerwy 
w izolacji lub gdy jest ona nierównomiernie zamonto-
wana.

Czy paroizolacja powinna być stosowana na całej 
powierzchni poddasza?
Zdecydowanie tak. Paroizolacja spełnia dwie funkcje:
—  służy do osłony konstrukcji i termoizolacji przegród 

budowlanych przed napływem pary wodnej, która 
po kondensacji jest powodem zawilgocenia prze-
grody.

—  zapobiega powstawaniu przewiewów przez prze-
grody powodujących duże straty ciepła, nawet 
bardzo mała szpara w dachu może uciec bardzo 
dużo ciepła, ponieważ różnica temperatur w se-
zonie grzewczym powoduje duże różnice ciśnień 
i  powstawanie gwałtownych przepływów powietrza 
(przewiewów). 

Szczelne ułożenie paroizolacji jest bardzo ważnym 
warunkiem jej prawidłowego działania ze względu na 
duże zdolności penetracyjne pary wodnej. Pozosta-
wienie niezaklejonych kolejnych warstw folii paroizola-
cyjnej znacznie zwiększa niebezpieczeństwo dopływu 
i pozostania pary wodnej w termoizolacji.

Jaka jest różnica pomiędzy standardowa folia paro-
izolacyjną a inteligentna paroizolacją ISOVER Vario 
KM Duplex?
Zadaniem standardowej paroizolacji jest hamowanie 
przenikania wilgoci do warstw dachu w okresie zi-
mowym. Inteligentna paroizolacja ISOVER Vario KM 
Duplex pozwala na swobodne uchodzenie wilgoci 
z  onstrukcji w okresie letnim, która wskutek oddziały-
wania ciepła przedostaje się swobodnie do atmosfe-
ry. Dzięki czemu dochodzi do wysuszania wilgotnych 
konstrukcji oraz materiału izolacyjnego, co zwiększa 
żywotność tych materiałów oraz poprawia mikroklimat 
wewnątrz pomieszczeń.

Czy membrana dachowa może stykać się z wełną 
szklaną?
Tak. Pod warunkiem, ze jest to wysokoparoprzepusz-
czalna membrana, której przepuszczalność pary wod-
nej wynosi min 2000g/(m² · 24h) 

Eksperci ISOVER odpowiadają na najczęściej 
zadawane pytania dotyczące izolacji poddasza
Konsekwencje źle wykonanej izolacji to przede wszystkim straty w portfelu — źle zamontowana izolacja 
może podnieść wydatki na ogrzewanie nawet 1000 zł rocznie. Ale też kłopoty ze zdrowiem, bo w domu 
może pojawić się grzyb i pleśń. Jak tego uniknąć i jak zyskać pewność, że izolacja w naszym domu została 
prawidłowo zaprojektowana i zamontowana? Odpowiedzi znajdą Państwo w tekście poniżej. 

Dom-Ogród-Mieszkanie Market 

Nowy Sącz, ul. Wiśniowieckiego 123C 
tel: 18 444 14 04 w. 53

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Gorlice, ul. Kościuszki 30 
tel/fax: 18 354 04 25

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Piwniczna, ul. Węgierska 2A 
tel/fax: 18 446 41 23

Dom-Ogród-Mieszkanie MiniMarket 

Mszana Dolna, ul. Kolbego 19 
tel/fax: 18 331 90 80
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SIE DEM CU DÓW 
MAR KU SA

Mar kus Lu stig uro dził się w 1925 r.
Przed woj ną miesz kał na ul. Pi jar -
skiej 34. Ro dzi ce zaj mo wa li się kra -
wiec twem. Po wy bu chu woj ny słod ki
smak dzie ciń stwa za mie nił się w go rycz
do ra sta nia w get cie. Kil ka ra zy cu dem
unik nął aresz to wa nia i śmier ci. W do ro -
słość wpro wa dzi ła go noc 29 kwiet -
nia 1942 r., kie dy hi tle row cy na je go
oczach za mor do wa li mu mat kę, oj ca,
bra ta i sio strę (pi sa li śmy o tym sze rzej
w kwiet nio wym „Są de cza ni nie”). Mar -
kus zo stał sam. Miał jed nak fach w rę -
ku, któ re go na uczył się od wuj ka
– me cha ni ka i ślu sa rza.

Jesz cze kie dy ist nia ło get to, pra co wał
w obo zie ro żnow skim, z 30 in ny mi oso -
ba mi do je żdża ją cy mi z No we go Są cza.
Co dwa ty go dnie wra cał do do mu. Od -
wie dzał dziad ka. 23 sierp nia Niem cy

obu dzi li go i za pro wa dzi li nad Du na jec.
„Wy sze dłem jak spa łem, w spoden kach
i bluz ce. By łem go ły jak świę ty tu rec -
ki”- wspo mi na. W cza sie se lek cji zgło -
sił się ja ko ślu sarz. Tra fił do obo zu
w Ry trze, gdzie wy ra biał czę ści do ba -
ra ków. Stam tąd tra fił do Rze szo wa,
gdzie w fa bry ce miał pra co wać przy pro -
duk cji i na pra wach sa mo lo tów. Pew ne -
go dnia pod czas pra cy przy snął so bie
i tra fił na czar ną li stę. Sko rzy sta li z niej
Niem cy w kwiet niu 1943 r. Wy wo ła li
gru pę 50 osób, po śród któ rych zna lazł
się Mar kus: „My śle li śmy, że chcą nas
roz strze lać”. Za bra li ich jed nak do get ta
rze szow skie go, gdzie na dal pra co wa li.
Z tej ra cji do sta wał do syć do brą żyw -
ność. W tam tej szym get cie po ja wi ło się
ogło sze nie wy jaz du dla fa chow ców
do pra cy w obo zie w Pła szo wie. Chciał
je chać, ale na ba wił się ty fu su i tra fił
do szpi ta la. Prze żył cu dem. Zno wu po -

ja wi ło się ogło sze nie, tym ra zem
do obo zu w Pust ko wie. Uda ło mu się
opu ścić Rze szów. „W Pust ko wie by ło
w po rząd ku z je dze niem – by ło w po rze
obia do wej i ko la cyj nej. In ne rze czy też
by ły w po rząd ku” – wspo mi na Mar cus.
No wo przy by li do sta li ubra nia i bu ty. Ich
za da niem by ła bu do wa ba ra ków, do któ -
rych przez trzy ki lo me try mie li no sić
ma te ria ły. W ta kiej bo wiem od le gło ści
po wstać miał obóz dla pra cow ni ków bu -
do wa nej fa bry ki za ba wek. Wśród je go
współ więź niów by ło spo ro ar ty stów,
mię dzy in ny mi z War sza wy: „wie czo -
rem ro bi li śmy te atr”. W tym cza sie
Niem cy przy wieź li tam więź niów
z Szeb ni, gdzie by ło spo ro są de czan.
Trwa ło to do mar ca 1944 r., kie dy za -
bra no go do Pła szo wa.

„Przy je cha łem tam tyl ko z ręcz ni -
kiem” – wspo mi na – „O go dzi nie 5 po -
bud ka. Da li nam tacz ki i trze ba by ło iść
po pia sek nad dół, gdzie le ża ły tru py
i sy pać go pod wil lą Go etha, że by nie
by ło śli sko” – opi su je pierw sze chwi le
w Pła szo wie. Ko lej na na gła po bud ka
spo tka ła go za kil ka dni: „a ja zno wu
mia łem ten ręcz nik co z nim przy je cha -
łem. Oka za ło się, że je dzie my do Schin -
dle ra”. W Kra ko wie pra co wał
w sztan cow ni. „By ło mi jak u Pa na Bo -
ga za pie cem” – wspo mi na.

W sierp niu 1944 r. część pra cow ni -
ków z osła wio nej fa bry ki z Li po wej wy -
sła no do Au strii. „Trzy dni je cha li śmy
z Pła szo wa w nie zna nym kie run ku”-
wspo mi na Lu stig. 

Przy je cha li do Mau thau sen. Po dro -
dze w po cią gu zmar ło wie le osób.
Na miej scu cze kał go jesz cze marsz
do obo zu, pod gó rę: „To by ło strasz ne.
Nie py taj cie”. W obo zie Mau thau sen
miesz ka ło 1000 lu dzi w jed nym ba ra ku.
Jak by ło go rą co, to mu sie li spać po -
za ba ra kiem. Wy ta tu owa no mu nu -
mer 85366, co w ge ma tri ozna cza si łę.
„Do sta li śmy mi skę, ły żkę, pa sia ki
i sznu rek, że by spodnie nie spa dły”
– wspo mi na Mar cus. Po kil ku ty go -
dniach cze ka ła go pod róż do Mel ku,
w pół noc nej Au strii, 80 km od Mau -
thau sen. W tu ne lach, gdzie znaj do wał
się obóz, pra co wa li re ali zu jąc hi tle row -

OSTAT NIE LA TO SĄ DEC KICH ŻY DÓW (VIII) 

Lo sy oca la łych
z za gła dy

Markus Lustig mimo cieżkich przeżyć wojennych często powraca do N. Sącza
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ski pro jekt zwią za ny z ra kie ta mi V1
i V2. Aby alian ci nie bom bar do wa li hal
pro duk cyj nych, pra co wa li pod zie mią.
O pią tej ra no cze ka ła ich w no wym obo -
zie po bud ka. Po tem mu sie li pie szo iść
w dół do sta cji ko le jo wej i stam tąd po -
cią giem w 15 mi nut do je żdża li do pra -
cy. Mar kus no sił tak cię żkie ma te ria ły,
że z tru dem to wy trzy my wał. Póź niej
był po moc ni kiem mu ra rzy. W kwiet -
niu 1945 r. „chcie li nas za pę dzić do tu -
ne lu, ale ktoś sły szał, że nas za mi nu ją
i żyw cem po grze bią”. Więź nio wie sta -

wi li opór. Za bra no ich nad Du naj, gdzie
stat ka mi prze trans por to wa no do Lin zu.

Ko lej ny etap, jak mó wi Mar cus, był
naj gor szy. Szli trzy dni. W no cy krót ko
spa li. Do tar li do Eben see. Tam do sta -
li 120 gra mów chle ba i zu pę z wo dy
po łu pi nach z kar to fli. Zno wu cze ka ła
go pra ca w tu ne lach dłu gich na 8 km.
Od by wa ła się w nich pro duk cja czoł -
gów i uzbro je nia. Mar kus no sił ka mie -
nie. Wspo mi na głód: „Zła pa li śmy
tro chę as fal tu, jest ta ki wę giel co ma
smak jak mar ga ry na, by ło mar nie”. Tu
po znał, co to ka ni ba lizm: „Lu dzie no ca -
mi zbli ża li się do kre ma to rium i szar pa -
li, wy rwa li ka wał ki ludz kich ciał. Nie
py taj cie”.

Wkrót ce by ło sły chać ar ty le rię.
Niem cy „za pro po no wa li” im kry jów kę
przed na lo ta mi w tu ne lach. „Wszy scy,
jak je den mąż po wie dzie li „nie”, Niem -
cy zro bi li w tył zwrot i wy szli z obo zu,
za mknę li bra mę i przy wieź li cy wi lów
na wie żach, że by pil no wa li. Za czę ła się
ma sa kra sa mo są du” – wspo mi na Mar -
kus. Funk cjo na riu sze i ka po zo sta li za -
bi ci. 6 ma ja obóz zo stał wy zwo lo ny
przez Ame ry ka nów. „Kie dy nas wy -
zwo li li, oka za ło się, że jest z na mi ok. 20

są dec kich Ży dów. Wszy scy rzu ci li się
na je dze nie”. Wie lu z nich zmar ło w kil -
ka go dzin po po sił ku, by li bo wiem zbyt
wy gło dze ni, aby jeść cię żko straw ne rze -
czy. Mar kus ży wił się su chym pro wian -
tem. Na stęp nie przy łą czył się do ar mii
ame ry kań skiej w Au strii. Przez kil ka lat
miesz kał w Au strii i Niem czech. Po tem
wy je chał do Izra ela, gdzie wal czył o je -
go nie pod le głość. Dziś jest tam pre ze -
sem Ziom ko stwa No wo są de czan.

„Oca la łem – wy li czy łem to – sie dem
ra zy. Ostat ni raz, gdy rok te mu za cho ro -
wa łem i stra ci łem przy tom ność. Ży cie
to jest war tość i trze ba o nie dbać”- koń -
czy swo ją opo wieść.

JA JE STEM DU SZĄ, 
A BI JĄ CIA ŁO

Izak Gold fin ger (ur. 1925 r.) po cho -
dzi z Tro pia, z ro dzi ny po sia da ją cej ma -
ją tek ziem ski. Miał bra ta Mo sze i sio strę
Ha nę. Na po cząt ku woj ny pra co wa li
przy ka mie niach, cze go bar dzo się wsty -
dzi li. W 1941 r. z ro dzi ną tra fił do get ta
na Pie kle w No wym Są czu. Za miesz kał
na ul. Mo niusz ki 27.

Li pie to pierw szy obóz Iza ka. Był
do nie go do wo żo ny z no wo są dec kie go
get ta. Ob ra biał tam ka mień na kost kę
bru ko wą. Póź niej tra fił do Ro żno wa,
W 1942 r. zo stał aresz to wa ny w do mu
w get cie, kie dy Ge sta po i dwóch po li -
cjan tów ży dow skich nie zna la zło je go
oj ca. Zo stał skie ro wa ny do obo zu
w Mu szy nie. Tam im pre gno wał po cię te
drew no. Za cię ższą pra cę miał wię cej je -
dze nia. Pla no wał uciecz kę w Syl we -
stra 1942/1943, ale wcze śniej
zli kwi do wa no ten obóz. Tra fił do wię -
zie nia w No wym Są czu. Klę czał i tań -
czył, jak chciał znę ca ją cy się nad nim
Jo hann Born holdt, kie row nik wię zie nia.
Spał w jed nej ce li z 70 więź nia mi. 7
grud nia prze wie zio no go z 300 in ny mi
więź nia mi do Tar no wa i osa dzo no
w get cie dla nie pra cu ją cych. Tam spo -
tkał wie lu Są de czan (kraw ca Na de la,
sto la rza Mo jże sza Ha ju). Zna lazł pra cę
na fol war ku i prze niósł się do get ta dla
pra cu ją cych. Na stęp nie tra fił do sto lar -
ni, gdzie z Mo sze Ha ju od na wia li me -
ble, któ re kie dyś by ły wła sno ścią

Ży dów. Na wio snę 1943 r. los rzu cił go
do obo zu w Szeb niach ko ło Ja sła. Je go
po stra chem był ko men dant An ton Sche -
idt, któ ry lu bo wał się w za ba wach za -
kra pia nych al ko ho lem. Za bie rał na nie
dziew czy ny z obo zu. Po wo łał na wet
spe cjal ne ko man do. Mia ło ono na pra -
wiać dwo rek, w któ rym miesz kał i urzą -
dzał li ba cje. Je go na stęp ca, Hans
Kel ler man, rów nież był wiel bi cie lem
ko biet, mu zy ki, al ko ho lu oraz bi żu te rii.
Oska rżo no go o kra dzie że i usu nię to.
Na stęp cą zo stał Karl Blank. Rzą dził
do grud nia 1943 r.

Izak, któ ry tra fił po cząt ko wo do łaź -
ni i kan ce la rii, wspo mi na, że cią gle go
bi to. Za kwa te ro wa no go w ba ra ku
po staj ni, bez ogrze wa nia. Do łaź ni cho -
dzi li raz na 2-3 ty go dnie. Nie mie li do -
stę pu do bie żą cej wo dy. Pra co wa li
w ubra niach, w ja kich przy je cha li. Pa -
no wał okrop ny głód. Pra ca Iza ka po le -
ga ła na oczysz cza niu rze ki Ja sioł ki.
W ma ju lub czerw cu Izak tra fił do Ry -
ma no wa, po do bo zu Szeb ni. „Wszy tam
pa no wa ły jak w mro wi skach” – mó wił.
Więź nio wie w Ry ma no wie de mon to wa -
li ba ra ki i bu dyn ki tak, aby ma te riał
z nich mógł być jesz cze uży ty. Zo stał tu
ude rzo ny trzon kiem ki lo fa przez jed ne -
go z Osma nów i lek ko po gry zio ny przez
je go wil czu ra. Otrzy mał tam też „ka rę”

Tu po znał, co to ka ni ba -
lizm: „Lu dzie no ca mi zbli -
ża li się do kre ma to rium
i szar pa li, wy rwa li ka -
wał ki ludz kich ciał. Nie
py taj cie”.
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chło sty – 25 ra zów me ta lo wym prę tem
ob cią gnię tym skó rą: „Oni [ko le dzy] już
by li bi ci i mó wi li, (….), że ja je stem du -
szą, a bi ją cia ło”. Dzię ki te mu wy obra -
że niu ła twiej zniósł ka rę. Le żąc na koź le
mu siał od li czać ra zy, jak się po my lił to
wy mie rza no ją od po cząt ku. My lił się
kil ka ra zy. Ko lej ne go dnia mu siał iść
do pra cy. Z Ry ma no wa wró cił do obo -
zu w Szeb ni.

„By łem pew ny, że Bóg jest, że po mo -
że i że wy trzy ma my” – wspo mi na.
Po po wro cie pra co wał w ra fi ne rii nie -

gło wic kiej. 4 li sto pa da 1943 r. uczest ni -
czył w ak cji li kwi da cji obo zu w Szeb ni.
Nikt nie po szedł do pra cy. Sta li tak
do godz. 22.30, po czym od by ła się se -
lek cja: „Psy szar pa ły lu dzi, oni strze la ją
do lu dzi”. W po pło chu nikt nie mógł się
ro ze brać. Na środ ku pla cu stał gar zu py.
Lu dzie je dli z nie go rę ka mi. Na stęp -
nie 28.000 osób stło czo no na go w wa -
go nach po 100 osób. Izak tra fił
do kry te go, ale dziu ra we go wa go nu.
O pierw szej w no cy wy ru szy li, bez wo -
dy i je dze nia. Je cha li tak 24 go dzi ny,

któ re wy da wa ły się wiecz no ścią. Jak
wspo mi na Izak, lu dzie roz ma wia li
w dro dze do Au schwitz na dziw ne te -
ma ty: kto u ko go pra co wał, kto miał ile
dzie ci a wszy scy wy glą da li jak upio ry.

IZAK, NIE WOL NO CI 
UMIE RAĆ

5 li sto pa da ran kiem do tar li do ce lu.
Mie li sto py wy pa lo ne od wap na. „Na -
wet mu zy ka gra ła z bo ku”- wspo mi -
na pierw sze chwi le w Au schwitz. Kie dy
sta nął na prze ciw ko mę żczy zny w bia -
łym ki tlu to „na prę ży łem się, że bym był
tro chę sil niej szy”. Jo sef Men ge le prze -
zna czył go do pra cy: „Dwa sło wa: wiek,
za wód. To mó wię: wiek 18 lat, za wód
mu rarz”. W łaź ni ka po po wie dział „że
tu przy je cha li śmy do obo zu Au schwitz
i czu je my to pa le nie ciał. ‘Czu je cie mię -
so co się pa li? To są wa si ko le dzy, co się
już pa lą. I tu ma cie jed no miej sce stąd
wyjść – do kład nie przez ten ko min, co
oni wy cho dzą do ra ju!”. Ogo li li ich po -
rdze wia ły mi go lar ka mi i umy to lo do wa -
tą wo dą. Po tem zde zyn fe ko wa no
roz two rem siar ki, co spo wo do wa ło nie -
zno śny ból. Do stał no we imię: nu -
mer 161154 na le wym przed ra mie niu.
„To zna czy ży cie. Nie wol no ci tu umie -
rać” – po wie dział wię zień, któ ry go ta -
tu ował. Miesz kał w ba ra ku nr 14,
w obo zie kwa ran tan ny w Bir ke nau.
Więź nio wie tu nie pra co wa li i nie do sta -
wa li wie le je dze nia. Funk cyj nych
w obo zie na zwał „sa dy sta mi i zbo czeń -
ca mi”. Aby za bić czas, na ich ży cze nie,

mię dzy ape la mi upra wia li „sport” czy li
pseu do gim na sty kę, m.in. po le ga ją ca
na tar za niu się w bło cie. Izak z ra cji, że
był już w obo zach, był sil niej szy od in -
nych. Ci, któ rzy pierw szy raz je wi dzie -
li, za ła my wa li się: „Wcho dzi li w szał.
Zwa rio wa li. Cho dzi li jak pi ja ni”.

Izak spo tkał tu ko le gę z Mu szy ny,
Ro ma na, któ ry pra co wał „na Ka na dzie”,
gdzie sor to wa no rze czy więź niów. Dzię -
ki nie mu do sta wał do dat ko we po ży wie -
nie. Aby za ła twić so bie i Iza ko wi lep szą
pra cę, Ro man prze ku pił ka po. Te raz
miał na plat for mie wo zić cia ła do kre -
ma to rium: „To by ło nie do wy trzy ma nia,
ta pra ca, to by ło strasz ne wi dzieć tych
lu dzi, tak po bi tych. Mie li po ła ma ne rę -
ce i no gi (…) Usta mie li po krzy wio ne
(…) Szczu ry wy la ty wa ły im z brzu cha
(…) by ły wiel kie jak ko ty tu taj”.

Pra cę za czy nał ra no, po wy pa dach
Niem ców do obo zu. Pro ces prze wo że -
nia zwłok był zbiu ro kra ty zo wa ny, li czo -
no je trzy ra zy: „Wo zi li to, jak by to był
naj więk szy ma ją tek, że by ktoś nie
uciekł, ktoś nie zgi nął”. Spo tkał wśród
zwłok swo je go przy ja cie la z ba ra ku 14.
Wi dział, że u czę ści ciał bra ko wa ło po -
ślad ków: „wi dzia łem, że w no cy więź -
nio wie wy ci na li u tych za bi tych
więź niów czę ści cia ła do je dze nia. Jak
ktoś miał po ślad ki to mu te po ślad ki wy -
cię li i zje dli to. (…) Oni twier dzi li, że to
słod kie mię so, w ogó le jest do bre, że
trze ba to jeść jak się da”. 

W lu tym 1944 r. Izak po dał się
za mu ra rza, bo już nie mógł znieść wi -

Do stał no we imię: nu -
mer 161154 na le wym
przed ra mie niu. „To zna -
czy ży cie. Nie wol no ci tu
umie rać” – po wie dział
wię zień, któ ry go ta tu -
ował.

Izak Gold fin ger w Bir ke nau Obóz pracy w dystrykcie lubelskim
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do ku tru pów i prze zna czo no go do roz -
bu do wy obo zu. Tra fił do obo zu Mo no -
witz. Po wsta ją ca fa bry ka kau czu ku
syn te tycz ne go Bu na We rke po trze bo wa -
ła pra cow ni ków i in fra struk tu ry. Je dze -
nie mia ła za pew nić fir ma, któ ra jed nak
po sta no wi ła na tym za osz czę dzić, po -
dob nie zresz tą jak na odzie ży. W zi mie
pod pa sia ki pod kła da li za miast pod ko -
szul ka tek tu rę. Izak zna lazł i użył do te -
go wor ka po ce men cie. Trze ba by ło
uwa żać w pra cy, że by pa pier nie strze -
lał i nie szem rał. Wy cho dząc do pra cy
na cie rał cia ło śnie giem, aby przy sto so -
wać or ga nizm do mro zu. W ba ra ku blo -
ko wym był Al fred: „On był ozna czo ny
ja ko pe dał”. Stwier dził, że Izak nie sto -
su je się do je go po le ceń i na ape lu wy -
mie rzył mu pięć ba tów. Pra ca Iza ka
po le ga ła na ła do wa niu wę gla. Dwóch
lu dzi za dzień mia ło za ła do wać dwa wa -
go ny wę gla. Na wła sną proś bę prze niósł
się do ba ra ku 27. Dzię ki blo ko we mu
Mak so wi był chro nio ny. Na stęp nie bu -
do wał pie ce do za sło ny dym nej w ra zie
na lo tów. Stał się do świad czo nym pra -
cow ni kiem, po ma gał in nym dzię ki swo -
jej po zy cji i zna jo mo ściom. Przez pół
ro ku brał udział w kon spi ra cyj nych
dzia ła niach. Zbie rał ła two pal ną oli wę
(wy niósł 50 li trów). Za ra ził się dy zen te -
rią i Maks wy słał go do szpi ta la. Ura to -
wa ło mu to ży cie. Kie dy do wie dział się,
że więź nio wie w szpi ta lu idą do ga zu
wró cił i le czył się w ba ra ku 27. „Ho tel
luk su so wy”- na zwał ba rak świerz bow -
ców omi ja ny przez Niem ców, gdzie
prze by wał dwa ty go dnie. Spo tkał tam
ku zy na, któ ry był za ła ma ny: „W je den
dzień na raz świa tło zga sło. Mó wi li: To
twój ku zyn już na dru tach jest”.

Izak bo ry kał się też z in ny mi pro ble -
ma mi: „Ten cię chce ja ko ho mo sek su ali -
sta. Ten cię chce ja ko sa dy sta. (…) To
był ca ły ze staw kło po tów”. Do wie dział
się, że ma ją go za brać. Ca łą noc po pra -
wiał swój wy gląd. Ogo lił się, ktoś wy -
rwał mu na żyw ca zę by i ubrał w no wy
pa siak. Wy glą dał oka za lej. Tra fił do So -
snow ca, gdzie miał pra co wać ja ko „spe -
cja li sta bu dow la ny”. Zim ne ba ra ki, głód,
zła hi gie na – tak krót ko mo żna okre ślić
obóz. Na wstę pie zo ba czył w jed nym
ma ga zy nie wi szą ce czę ści ciał ludz kich,
od pa sa w dół. Do dziś mu się śnią te
„ćwiart ki lu dzi”. Miał bu do wać bu dy nek

ad mi ni stra cyj ny dla spół ki Ost -Ma chi -
nen bau. Nie by ło wi dać efek tów je go
pra cy, ale „w je den dzień, tak gdzieś
przed obia dem, nad le cia ły dwa sa mo lo -
ty, zrzu ci li ja kieś bom by i skoń czy ła się
ro bo ta”. Te raz zbie rał ma te riał, ja ki mo -
żna by ło wy ko rzy stać z ru in: „zo sta ło mi
czysz cze nie ce gie łek”.

16 stycz nia 1945 r. o 4 ra no na stą pi -
ła ewa ku acja. Roz po czął się marsz
śmier ci: „Był ja kiś od po czy nek po 20
go dzi nach pę dze nia”. Nie miec ki żoł -
nierz, któ ry po ma gał mu w obo zie, tu ta -
kże był po moc ny. Dzie lił się je dze niem
i za ła twił obu wie je go gru pie. Sła bych
Niem cy za bi ja li na koń cu ko lumn. Izak

od mro ził so bie pra wą no gę. Po dro dze
zdo był no we bu ty ścią ga jąc je z nie ży -
ją cej oso by. Szli dwa na ście dni. Z So -
snow ca, przez Gli wi ce, Ru dę na Śląsk. 

Za ła do wa no ich do po cią gów. Na wet,
kie dy już był w wa go nie, ten sam nie -
miec ki żoł nierz od szu kał go i dał mu
czap kę cu kru i ma ka ro nu. Czte ry dni je -
cha li bez pi cia i je dze nia. Do je cha ło 300
osób, 565 zmar ło w pod ró ży. Kie dy wy -
cho dził z po cią gu, z gło du, zmę cze nia
nie wie dział jak się na zy wał. 2 lu te -
go 1945 r. w Mau thau sen do stał ko lej -
ny nu mer: 125374. „W Ma thau sen
za czy na się no wa tra ge dia, no we nu me -
ry, no we li cze nia, no we ko pa nia, no wy
ba rak” – wspo mi na. By ło tak zim no, że
lu dzie szu ka li cie płych tru pów, aby za -
grzać so bie no gi. Pra co wał prze no sząc
ogrom ne gra ni to we ka mie nie, któ re mu -
sie li wy no sić po 186 scho dach. Głód był
nie do opi sa nia. Je dy ną mo żli wo ścią
zje dze nia był ka ni ba lizm po bom bar do -
wa niu: „Kto chciał, to mógł jeść, bom -
bar do wa nych lu dzi, roz ry wa nych”.

Luk su so wym, jak na wa run ki obo zo -
we stro jem z Au schwitz, na ra ził się blo -
ko we mu Ży do wi, któ ry gro ził mu

śmier cią. Dzię ki po mo cy Po la ka, po -
wstań ca war szaw skie go, unik nął do li pi -
pla i wy ko rzy sty wa nia sek su al ne go
przez funk cyj ne go.

W mar cu zmie nił miej sce na pod obóz
w Gu sen II. Więź nio wie go ostrze ga li,
że to „ostat ni etap pie kła”. Bu do wa li
tam i na pra wia li sa mo lo ty w 14 tu ne -
lach. Izak ro bił sza lun ki tu ne lów.
Pod zie mią by ła du cho ta i głód. Jadł bło -
to: „To bło to by ło jak gu ma do żu cia”.
Kie dy raz wy szedł za po trze bą, po bi to
śmier tel nie je go dwóch współ pra cow ni -
ków. Je go też za czę to bić, ale opraw ca
zmę czo ny po przed ni mi ofia ra mi po -
zwo lił mu żyć. Wy cień czo ny, ra zem
z in ny mi Ży da mi w po ło wie kwiet nia
od był ko lej ny marsz śmier ci do Gun -
skir chen. Po nim do stał go rącz kę, zła pał
ty fus i dy zen te rię. Kie dy zbli żał się front
grze ba no wszyst kich mar twych i umie -
ra ją cych. Je den z żoł nie rzy wlókł go
do ma so we go gro bu, a za pró bę opo ru
dźgnął go ba gne tem. „Mo że to też do -
bre roz strzy gnię cie” – po my ślał. W 20.
uro dzi ny le żał w ma so wym gro bie, od -
zy sku jąc cza sem świa do mość. Obu dził
się po kil ku ty go dniach w szpi ta lu. Ic -
chak Zil bersz pilc z Czcho wa, któ ry za -
ko py wał mo gi ły do strzegł przy ja cie la
z Tro pia w gro bie i ura to wał go: „Ja już
po wi nie nem być tru pem kil ka ra zy. To
był cud. To tyl ko Bóg ochro nił mi
gdzieś to ży cie”.

W 1947 r. wy je chał do Pa le sty ny. Nie
usu nął nu me ru obo zo we go, choć – jak
ka żdy z więź niów – miał ta ką mo żli -
wość. 

ŚMIEĆ NA LE WO, 
ŻY CIE NA PRA WO 

Sa lo mon Zal man Leh rer był jed nym
z kil ku Ży dów z No we go Są cza, od wie -
dza ją cych swo je ro dzin ne mia sto
po woj nie. Opi sał je go ży dow ską hi sto -
rię w ksią żce „The Va ni shed Ci ty of
Tsanz”. Uro dził się w 1921 r. przy ul.
Ka zi mie rza Wiel kie go w ro dzi nie or to -
dok syj nej. Po wy bu chu woj ny z ro dzi -
ną tra fił do get ta za mknię te go. 

W 1942 r., tuż przed li kwi da cją get -
ta, prze nie sio no go do obo zu pra cy
w Mu szy nie. Wspo mi nał, że sy tu acja
w obo zie zmie ni ła się dra stycz nie, kie -
dy zli kwi do wa no get to w Są czu. Nie
przy cho dzi ły już pacz ki żyw no ści i le -

By ło tak zim no, że lu dzie
szu ka li cie płych tru pów,
aby za grzać so bie no gi.
Pra co wał prze no sząc
ogrom ne gra ni to we ka -
mie nie, któ re mu sie li wy -
no sić po 186 scho dach.
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ków. Ko men dant obo zu na zy wał się
Tre idlar. We dług Leh re ra, ten SS -man
mó wił po he braj sku i był bar dzo in te li -
gent ny. Miał jed nak ob li cze okrut ni ka.
Leh rer zo stał tam ra nio ny w le wą rę kę
i le czył się w ba ra ku. Raz zo ba czył go
ko men dant, jak le ży nie pra cu jąc. Tre -
idlar po wie dział mu, że ju tro, w Jom Ki -
pur, zgi nie. „Ciar ki prze szły mi
po ple cach”- wspo mi nał. W obo zie do -
stał ko re spon den cję i pacz kę od sio stry,
któ rą wy wie zio no do get ta kra kow skie -
go. Kie dy czy tał list, do je go ba ra ku
wpadł ko men dant, za czął krzy czeć i py -
tał, kim jest ta dziew czy na. On się jej
wy pie rał. Mi mo, iż nie wol no by ło, mo -
dlił się tam za sie bie i sio strę.

W li sto pa dzie 1942 r. obóz ogro dzo -
no dru tem kol cza stym i pod pię to
pod elek trycz ność. Część więź niów wy -
wie zio no do No we go Są cza. 75 osób
wy brał sam Ha mann. Pod czas pod ró ży
po cią giem do Są cza na czel nik wię zie nia
Jo hann Bron holdt szczuł Ży dów psa mi.
Sa la mon do koń ca ży cia miał na le wej
no dze bli zny po tej pod ró ży. Tra fi li
do wię zie nia przy ul. Pi jar skiej. Tam
głod ni, na ży cze nie Niem ców mu sie li
śpie wać pie śni ży dow skie. Stąd tra fił
do get ta w Tar no wie. Miesz kał w do mu
ma la rza tar now skie go ge sta po, Pfen nin -
ga. Przed wio sen nym świę tem Pe -
sach 1943 r. za cho ro wał na ty fus
i zna lazł się w szpi ta lu. W get cie spo tkał
spo ro są dec kich Ży dów, ope ra tyw nych,
zaj mu ją cych się szmu glem (Cwi Fried -

man, Men del Tu rem i in ni). Pra co wał
przy rą ba niu drew na. Ze 150 oso ba mi
z Tar no wa tra fił do obo zu w Ry ma no -
wie. „Tam by ło go rzej niż w Au -
schwitz”- wspo mi nał. Na stęp nie,
pod ko niec w 1943 r., z więk szo ścią
więź niów tra fi li do Sze bi ni. Nie by li tam
dłu go. 3. XI. 1943 r. przy by li do Au -
schwitz. Kie dy wy siadł z po cią gu, sły -
szał tyl ko głos: pra wo, pra wo, le wo,
pra wo. To był głos pa na ży cia i śmier ci
Jo se fa Men ge le. Śmierć na le wo, ży cie
na pra wo. Naj pierw szedł po stro nie
śmier ci, ale uciekł na ście żkę ży cia z są -
de cza ni nem Hil le em Lan dau em. To był
je den z kil ku cu dów w je go ży ciu. Do -
stał nu mer 161421 i tra fił do Bir ke nau.
Pra co wał prze no sząc pod eskor tą cię -
żkie gła zy z Au schwitz do Bir ke nau.
Kie dy roz po czy na ła się ewa ku acja obo -
zu przed zbli ża ją cy mi się Ro sja na mi,
tra fił do Świę to chło wic. Pra co wał w fa -
bry ce amu ni cji. Tam też po znał swo je
po wo ła nie – uczył Bi blii i Tal mu du cze -
skie go więź nia. By ła to od skocz nia
od wszech ogar nia ją ce go gło du. Pod ko -
niec 1944 r. prze nie sio no go do obo zu
Bu no. Kie dy zbli ża li się Ro sja nie, roz -
po czę to je go li kwi da cję. Wy wie zio no
go z in ny mi więź nia mi po cią ga mi
do Bu chen wal du. Do stał no wy nu -
mer: 122377. Oswo bo dzo no go pod czas
mar szu śmier ci z fa bry ki Zon nen berg,
skąd z więź nia mi szedł w nie zna nym ce -
lu. Był maj 1945 r. Po woj nie zo stał ra -
bi nem i prze wod ni czą cym gmi ny
ży dow skiej w An twer pii.

„Kie dy je cha łem z Ju stu ser ce bi ło mi
moc niej. To mo ja oj czy zna” – mó wił,
kie dy ostat ni raz od wie dził swój Sącz
w 2005 r. Po 42 la tach do wie dział się,
że w Cze chach ży je je go sio stra Gol da.
Zmarł 22 paź dzier ni ka 2010 r. w An -
twer pii.

W obo zach wol no ści do cze kał ta kże
Pin kas Burn ste in, zna ny ja ko Ma ry an S.
Ma ry an. Po woj nie zo stał zna nym ma -
la rzem. Uro dził się w No wym Są czu
w 1927 r. W 1936 r. ra zem z ro dzi ną
wy je chał do Dę bi cy, gdzie za sta ła ich
woj na. Tra fił na po cząt ku do Ba ra no wa,
a po tem do obo zu w Bie siad ce. W obo -
zie w Hu cie Ko mo row skiej zmarł mu
oj ciec. Na stę pie pra co wał w obo zie
w Dę bi cy. W la tach 1942-43 prze by wał
w get cie rze szow skim. Tam cu dem

unik nął śmier ci, kie dy zo stał po strze lo -
ny w gło wę. W 1943 r. tra fił do obo zu
w Pust ko wie, a rok póź niej do Au -
schwitz. Po ewa ku acji obo zu w 1945 r.
pra co wał w fa bry ce amu ni cji w Gli wi -
cach. Tam zra nił się w no gę tak nie -
szczę śli wie, że tuż po wy zwo le niu
am pu to wa no mu ją. Prze żył ja ko je dy -
ny z ro dzi ny. Po woj nie wy je chał do Je -
ro zo li my, po tem do Fran cji i póź niej
do USA. Zmarł w 1977 r. Woj na, jej
okru cień stwa i oso bi ste prze ży cia wy -
war ły pięt no na je go twór czo ści.

Przez obo zy prze szli w rów nież ci,
któ rych re la cje przy ta cza li śmy w po -
przed nich ar ty ku łach, wy bra ni pod czas

sierp nio wej se lek cji nad Du naj cem. Dov
Sil bi ger sprzą tał get to do li sto pa da 1942
ro ku. Tra fił na stęp nie do Sze bi ni, Ry -
ma no wa i Au schwitz. Jak się oka za ło,
zna lazł się tam też Folk man, do wód ca
po li cji ży dow skiej w get cie są dec kim,
któ re go jed nak w Au schwitz spo tka ła
śmierć. W 1944 r. Sil bi ge ra z więź nia -
mi wy sła no do Bu chen wal du. W mar -
szu śmier ci spo tkał swo je go star sze go
bra ta Zal ke. 11 kwiet nia zo stał uwol nio -
ny przez Ame ry ka nów. Po po by cie
w Niem czech wy je chał do Izra ela.

Tak by ło też z Re ną Anis feld, któ ra
po sprzą ta niu są dec kie go get ta tra fi ła
do get ta tar now skie go, a na stęp nie
do obo zu w Szeb niach. My śla ła o sa mo -
bój stwie. Mia ła w ra zie po trze by za szy -
ty w ubra niu cy ja nek od dr. Korn re icha
z są dec kie go get ta. Wy bra ła ży cie.
Z Szeb ni tra fi ła do Au schwitz. By ło to
w li sto pa dzie 1943 r. Tam za sta ło ją wy -
zwo le nie.

Po dob na dro ga do prze ży cia spo tka -
ła in nych, któ rych wspo mi na ła: Lau era,
Schon gu ta, Pfef fe ra, Herz ber ga, De re -
sze wi cza. ŁU KASZ PO ŁOM SKI

AR TUR FRAN CZAK

„Kie dy je cha łem z Ju stu
ser ce bi ło mi moc niej. To
mo ja oj czy zna” – mó wił,
kie dy ostat ni raz od wie -
dził swój Sącz w 2005 r.
Po 42 la tach do wie dział
się, że w Cze chach ży je
je go sio stra Gol da.

Markus Lustig
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B
ył to ostat ni dzwo nek dla oca -
le nia po zo sta ło ści ma te rial nej
kul tu ry są dec kich Ży dów.
Od wio sny osa dze ni w są dec -

kim Za kła dzie Kar nym re mon to wa li
ogro dze nie cmen ta rza. Wy mia na cza py
ogro dze nia za pew ni na naj bli ższe la ta
ochro nę znaj du ją cych się w mu rze ma -
cew, nie mych świad ków przed wo jen ne -
go cmen ta rza. 

Na ne kro po lii od no wio no ma so wy
grób Ży dów li ma now skich i sta ro są dec -
kich, któ rzy zo sta li po cho wa ni w nich

po eks hu ma cjach w 1945 r. Zo sta li roz -
strze la ni przy li kwi da cji tam tej szych
gett, pod czas mar szu do No we go Są cza.
Tych, któ rzy prze ży li tę dro gę, w więk -
szo ści cze ka ła ostat nia pod róż do ko mór
ga zo wych Be łżca. 

Więź nio wie od no wi li rów nież kil ka
star szych ma cew. Dzię ki wspar ciu ra bi -
na są dec kie go Jo ela Hal ber sta ma z No -
we go Jor ku, grun tow ne mu re mon to wi
zo sta ły pod da ne na grob ki Ży dów zmar -
łych po woj nie, przy głów nej alej ce
cmen ta rza. Nie któ re ma ce wy z bo ga tą

sym bo li ką na grob ko wą kru szą się na na -
szych oczach.

Dzię ki po mo cy fi nan so wej Ży dów
bel gij skich, od no wio no ma so wy
grób 400 ofiar tzw. ma sa kry kwiet nio -
wej w get cie no wo są dec kim. Ofia ry
w nim po cho wa ne zo sta ły za mor do wa -
ne 29 i 30 kwiet nia 1942 r.

– Nie daw no zmarł w Bel gii są dec ki
Żyd, któ re go ro dzi na spo czy wa w tym
gro bie. Je go ostat nią wo lą by ło, aby je -
go sy no wie przy je cha li do No we go Są cza
i od no wi li ten grób. Le on i Ja kub En gel -
hardt speł ni li ży cze nie oj ca. By li spon so -
ra mi re no wa cji te go gro bow ca oraz
ma so wych grobów Ży dów li ma now -
skich i sta ro są dec kich – mó wi Bar ba ra
Ma le czek, opie ku ją ca się ne kro po lią,
któ ra nad zo ru je wy ko ny wa nie prac
na cmen ta rzu.

Pod czas li sto pa do wej za du my war to
za gląd nąć na tę za po mnia ną ne kro po lię.
Spo czy wa ją na niej nie tyl ko Ży dzi, ale
ta kże ka to li cy roz strze la ni pod czas ma -
so wych eg ze ku cji.

***
Obec ny cmen tarz ży dow ski w No -

wym Są czu po wstał w po ło wie XIX wie -
ku. Wcze śniej szy znaj do wał się
przy uli cy Pio tra Skar gi, za sy na go gą.
Ne kro po lia przy uli cy Ry bac kiej co ro ku
przy cią ga ty sią ce cha sy dów od wie dza ją -
cych grób ca dy ka Cha ima Hal ber sta ma.
W cza sie II woj ny świa to wej Niem cy
zrów na li cmen tarz z zie mią, znisz czy li
ma ce wy, a miej sce to wy ko rzy sty wa li
do ma so wych eg ze ku cji. Po woj nie, dzię -
ki sta ra niu są dec kich Ży dów, cmen tarz
od no wio no. Spo re za słu gi po ło żył
przy tym Ja kub Müller, któ ry do śmier ci
w 2010 ro ku opie ko wał się ne kro po lią
i opro wa dzał po niej piel grzy mów oraz
tu ry stów.

ŁU KASZ PO ŁOM SKI

Podczas listopadowej
zadumy warto zaglądnąć
na tę zapomnianą
nekropolię. Spoczywają
na niej nie tylko Żydzi,
ale także katolicy
rozstrzelani podczas
masowych egzekucji.

Od no wio no 
cmen tarz ży dow ski
Na grob ki cmen ta rza ży dow skie go przy ul. Ry bac kiej w No wym
Są czu zo sta ły w ostat nich ty go dniach grun tow nie od no wio ne
dzię ki sta ra niom Ży dow skiej Gmi ny Wy zna nio wej w Kra ko wie
i współ pra cy z są dec kim Za kła dem Kar nym.

Le on i Ja kub En gel hardt z Bel gii speł ni li ostat nią wo lę oj ca
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K
i bi ce zło ży li wie niec na gro bie
Ja na Fre isle ra i za pa li li znicz.
Nie za po mnie li też po ło żyć
na mo gi le bo ha ter skie go ku -

rie ra fla gi bia ło -czer wo nej i sza li ka
w bar wach są dec kie go klu bu.

W po przed nim nu me rze „Są de cza ni -
na” od no to wa li śmy wi zy tę ki bi ców
San de cji 1 wrze śnia na cmen ta rzu ko -
mu nal nym przy ul. Rej ta na w No wym
Są czu, gdzie od wie dzi li ze świe ca mi
i kwia ta mi kwa te rę żoł nie rzy Wrze -
śnia 1939 oraz gro by ku rie rów: Ro ma -
na Stram ki i Le opol da Kwiat kow skie go.

Po ni żej pu bli ku je my zna ko mi cie
opra co wa ny ży cio rys Ja na Fre isle ra, za -
czerp nię ty ze stro ny ki bi ców San de cji,
a po cho dzą cy z ksią żki pt. „Kon spi ra cja
i Opór Spo łecz ny w Pol sce 1944-1956.
Słow nik Bi blio gra ficz ny” tom II, Kra -
ków – War sza wa – Wro cław 2004.

***
Jan Fran ci szek Fre isler (1914-1964)

„Bie lań ski”, „Czar ny Ja sio”, „Dżu ma”,
„Ja sio”, „Ksa we ry”, „Są dec ki” Na zwi -
ska kon spi ra cyj ne: „Jan Bie lań ski”,
„Fran ci szek (Jan) Dra pa ła, Wa sil Pod -
sad niuk, Pa weł Je mio ła, Jan Ko pacz, Jan

Li sic ki, Jan Woź ny. Ku rier, ofi cer AK,
ppor. cza su woj ny (paź dzier nik 1944).

Uro dzo ny 7 li sto pa da w No wym Są -
czu w wie lo dziet nej ro dzi nie Ja na (tech -
ni ka ko le jo we go) i Ja dwi gi z do mu
Bie lań skiej. Oj ciec był cze skim Niem -
cem, przy był do No we go Są cza słu żbo -
wo. Do pie ro w 1926 ro ku otrzy mał
oby wa tel stwo pol skie. W do mu pa no -
wa ła go rą ca, pa trio tycz na at mos fe ra.
Fre isler uczył się w No wym Są czu:
w l. 1921-1928 w szko le po wszech nej,
od 1929 do 1934 uczęsz czał do II Gim -
na zjum im. Bo le sła wa Chro bre go, w la -
tach 1934-1935 od by wał prak ty kę
u ślu sa rza. 2 wrze śnia 1935 roz po czął
za sad ni czą słu żbę woj sko wą w Kra ko -
wie. Ukoń czył kurs me cha ni ków lot ni -
czych, a na stęp nie trzy mie sięcz ny kurs
me te oro lo gicz ny w War sza wie i otrzy -
mał przy dział na sa mo dziel ny po ste ru -
nek me teo na lot ni sku Łódź -Lu bli nek. 1
wrze śnia 1937 zo stał zwol nio ny do re -
zer wy i za miesz kał w War sza wie
pod opie ką bra ta Ju liu sza, ofi ce ra Woj -
ska Pol skie go. Ukoń czył eks ter ni stycz -
nie ósmą kla sę w Gim na zjum dla
Woj sko wych i by łych Woj sko wych
Gru szec kie go w War sza wie, bez przy -
stę po wa nia do eg za mi nu doj rza ło ści.
Pod czas po by tu w War sza wie prze szedł
szko le nie kontr wy wia dow cze i pra co -
wał w Re fe ra cie In for ma cyj nym.
W sierp niu 1938 pod jął pra cę ja ko
urzęd nik w ma ga zy nach PKP w No -
wym Są czu.

Był wszech stron nie wy spor to wa ny,
dzia łał w Ko le jo wym Przy spo so bie niu
Woj sko wym, ukoń czył kurs szy bow co wy.

We wrze śniu 1939 ro ku nie zo stał
zmo bi li zo wa ny, jed nak po szu ku jąc
przy dzia łu, ucho dził przed Niem ca mi. 4
wrze śnia 1939 zo stał ran ny pod No wym
Są czem. Wal czył na za chód od Lwo wa
w od dzia le Obro ny Na ro do wej, a po je -
go roz bi ciu wy co fy wał się na wschód

Ki bi ce San de cji 
uczci li Ja na Fre isle ra
11 paź dzier ni ka na Cmen ta rzu Po wąz kow skim w War sza wie de -
le ga cja ki bi ców San de cji No wy Sącz i Po lo nii War sza wa uczci -
ła 48. rocz ni cę śmier ci Ja na Fre isle ra – za wod ni ka San de cji,
ka wa le ra or de ru Vir tu ti Mi li ta ri, ku rie ra i par ty zan ta Ar mii Kra -
jo wej, wię zio ne go po woj nie przez ko mu ni stów.
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i pod Śnia ty nem zo stał za gar nię ty przez
So wie tów. We dług jed nej z wer sji, prze -
kro czył gra ni cę ru muń ską i zna lazł się
w obo zie cy wil nym ko ło Czer nio wiec,
a na stęp nie ok. 27-28 wrze śnia prze do -
stał się na te re ny oku po wa ne przez woj -
ska so wiec kie.

W po cząt kach paź dzier ni ka na pod -
sta wie prze pust ki so wiec kiej wró cił
do No we go Są cza. W dru giej po ło wie
mie sią ca udał się po now nie na te ren
oku pa cji so wiec kiej, by od szu kać oj ca
i sio stry: Kry sty nę i Li dię. Wraz z sio -
stra mi prze szedł no cą San i przed 1 li -
sto pa da wró cił do do mu. W na stęp nych
ty go dniach kil ka krot nie prze kra czał
„na zie lo no” gra ni cę mię dzy oku pa cja -
mi, prze no sząc li sty i prze pro wa dza jąc
lu dzi.

NA KU RIER SKIM SZLA KU
9 li sto pa da 1939 zo stał za przy się żo -

ny w Kra ko wie przez por. Kle men sa
Gu cwę „Gó ra la”. Gdy szedł z pocz tą ze
Lwo wa, zo stał zła pa ny, osa dzo ny
w wię zie niu w Le sku, na stęp nie we
Lwo wie. W po cząt kach grud nia 1939
zbiegł za Wo ło czy ska mi z trans por tu
do ZSRR, prze do stał się przez Zbrucz
i po cho ro bie prze by tej w Prze my ślu
przez „zie lo ną gra ni cę” po wró cił do No -
we go Są cza 24 grud nia 1939. Po szu ki -
wa ny przez ge sta po, uciekł do Kra ko wa.

Kle mens Gu cwa skie ro wał go
do War sza wy, gdzie w stycz niu 1940 ro -
ku zo stał po now nie za przy się żo ny przez
por. Edwar da Hej ki na „Ba lic kie go”
z gru py „Znak”, two rzo nej na ba zie
Związ ku Ofi ce rów Re zer wy. Pod pseu -
do ni mem „Są dec ki” zo stał przy dzie lo -
ny do or ga ni za cji tras prze rzu to wych
na Wę gry. Po pierw szych pró bach na li -
ni Sa nok – Za górz – Użho rod (Ungwar),
któ re do wio dły, że te ren za miesz ka ły
przez Ukra iń ców nie sprzy ja prze rzu to -
wi lu dzi na du żą ska lę, wszedł w skład
pla ców ki w No wym Są czu, gdzie Kle -
mens Gu cwa zmon to wał sieć prze rzu to -
wą przez Sło wa cję z ra mie nia
Or ga ni za cji Or ła Bia łe go (OOB – póź -
niej ZWZ). Fre isler zo stał je go za stęp -
cą, ja ko kie row ni ka po dod cin ka No wy
Sącz (tra sy: „Po prad” i „Lu bań”). Po -
cząt ko wo prze pro wa dzał lu dzi tyl ko
przez gra ni cę pol sko – sło wac ką i prze -
ka zy wał ich da lej prze wod ni kom sło -

wac kim, któ rzy pi lo to wa li ich do gra ni -
cy z Wę gra mi.

14 kwiet nia 1940 do tarł po raz pierw -
szy do Bu da pesz tu, gdzie na wią zał kon -
takt z woj sko wą Ba zą „Ro mek” i 30
kwiet nia zo stał za przy się żo ny we dług
ro ty ZWZ przez sze fa łącz no ści ka pi ta -
na Win cen te go Me dyń skie go „Ja sie wi -
cza”. Otrzy mał do ku men ty na na zwi sko
Fran ci szek Dra pa ła i dru gi pseu do nim
„Skow ron”.

Do kra ju no sił pie nią dze oraz pi sto -
le ty i gra na ty, któ re do star czał do Kra -
ko wa; w dro dze po wrot nej na dal
prze pro wa dzał lu dzi. Za cho wa ły się
pro to ko ły od praw ku rie ra z 3 ma ja, 8
czerw ca i 10 lip ca 1940. Mi mo pra cy

w Ba zie „Ro mek” na dal przyj mo wał
zle ce nia ró żnych or ga ni za cji po li tycz -
nych i woj sko wych. Po przez „Gó ra la”
roz po czął pra cę na rzecz śro do wisk sku -
pio nych wo kół Cen tral ne go Ko mi te tu
Or ga ni za cji Nie pod le gło ścio wych
(CKON) i Ry szar da Świę to chow skie go;
w ma ju 1940 ro ku Fre isler prze niósł
na Wę gry je go pocz tę (sam Świę to -
chow ski idą cy in ną tra są wpadł na Sło -
wa cji) oraz prze pro wa dził na Wę gry
Wa cła wa Fel cza ka, któ ry z po le ce nia
CKON miał tam za ło żyć po li tycz ną pla -
ców kę łącz no ści.

La tem 1940 zo stał zwol nio ny z pra -
cy w Ba zie „Ro mek” i prze szedł
do utwo rzo nej w Bu da pesz cie cy wil nej
Pla ców ki „W”. Z po wo du nad mia ru ku -
rie rów udał się do Ju go sła wii, z my ślą
prze do sta nia się do woj ska. Od wo ła ny
jed nak w dro dze z Za grze bia, wró cił
na Wę gry. Z koń cem wrze śnia 1940 zo -
stał przy ję ty na sta łe do pra cy w Pla ców -
ce „W” ja ko ku rier pod pseu do ni mem
„Ksa we ry”. Do czerw ca 1943 ro ku raz
lub dwa ra zy w mie sią cu wy ru szał
na tra sę do Pol ski lub – po utwo rze niu

tak zwa nej Szta fe ty – na Sło wa cję.
Po uru cho mie niu Szta fe ty (co trwa ło
od paź dzier ni ka do ma ja 1942) ode grał
de cy du ją cą ro lę w wy pra wach przez zie -
lo ną gra ni cę. Prze pro wa dzał naj wa -
żniej szych ku rie rów rzą du do Pol ski
i z Pol ski: Fran cisz ka Mo ska la „Wojt ka”
(w po cząt kach 1941), Ta de usza Chciu -
ka – Mar ka Cel ta (w czerw cu 1942).

Wie lo krot nie za trzy my wa ny i aresz to -
wa ny na Sło wa cji i Wę grzech, za wsze
bra wu ro wo ucie kał, m.in. w mar cu 1941
z kan ce la rii wię zie nia w Pre szo wie. Ze
wzglę du na na ci ski nie miec kie na wła dze
wę gier skie, by te go aresz to wa ły, mu siał
czę sto zmie niać na zwi ska i miej sca po -
by tu: od li sto pa da 1940 wy stę po wał
pod na zwi skiem Jan Ko pacz, od kwiet -
nia 1941: Jan Dra pa ła., od wrze śnia 1941:
Jan Li sic ki. W kra ju po słu gi wał się m. in
ukra iń ski mi do ku men ta mi na na zwi sko
Wa sil Pod sad niuk, otrzy ma ny mi od inż.
Ste fa na Wit kow skie go, sze fa „Musz kie -
te rów”, z któ ry mi do sierp nia 1941
współ pra co wał. 18 mar ca 1943 zo stał
ran ny na gra ni cy sło wac ko – wę gier skiej.

W pierw szej po ło wie 1943 ro ku
więk szość człon ków i pra cow ni ków Pla -
ców ki „W” zo sta ła zwol nio na przez jej
kie row ni ka. Fre isler for mal nie po zo stał
ku rie rem, ale fak tycz nie od czerw -
ca 1943 ro ku był na urlo pie. Prze by wa -
jąc w obo zach dla uchodź ców w Tab
i Ba la ton fo dar, sta rał się o przy ję cie
do Ba zy „Liszt” (daw niej „Ro mek”).
W grud niu 1943 ro ku na we zwa nie de -
le ga ta rzą du udał się do Pol ski, nio sąc
pocz tę woj sko wą i Stron nic twa Na ro do -
we go (SN). Ode bra ną od łącz ni ka De le -
ga tu ry Rzą du Kon stan te go Re ga meya
„Dro go wskie go” pocz tę prze ka zał jed -
nak nie Pla ców ce „W”, lecz kie row ni ko -
wi pla ców ki łącz no ścio wej Stron nic twa
Na ro do we go na Wę grzech Ka zi mie rzo -
wi Ty cho cie.

Od stycz nia do ma ja 1944 kil ka krot -
nie prze by wał tra sę Wę gry – Pol ska ja -
ko ku rier de le ga ta rzą du; prze no sząc
broń i prze pro wa dza jąc lu dzi do od dzia -
łów Ar mii Kra jo wej.

Po roz po czę ciu oku pa cji Wę gier
przez Niem cy 19 mar ca 1944 i roz bi ciu
Pla ców ki „W” pra co wał ja ko ku rier no -
wej pla ców ki po li tycz nej, kie ro wa nej
przez Bog da na Sty piń skie go „Ostrow -
skie go”.

Wie lo krot nie za trzy my -
wa ny i aresz to wa ny
na Sło wa cji i Wę grzech,
za wsze bra wu ro wo ucie -
kał, m.in. w mar cu 1941
z kan ce la rii wię zie nia
w Pre szo wie.
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Na wią zał kon takt z ko men dan tem Ob -
wo du Ar mii Kra jo wej No wy Sącz i ra -
zem z podch. Ju lia nem Skur skim
„Jo ulem” na prze ło mie kwiet nia i ma -
ja 1944 zor ga ni zo wał Od dział Par ty zanc -
ki „Świerk” i do wo dził nim; na stęp nie
od dział zo stał włą czo ny do Od dzia łu Par -
ty zanc kie go „Wilk” po rucz ni ka Kry sty -
na Więc kow skie go „Za wi szy”. 2
sierp nia 1944 je go od dział wszedł w skład
Od dzia łu Par ty zanc kie go po rucz ni ka Ju -
lia na Zub ka „Ta ta ra”. Po re or ga ni za cji, 13
sierp nia Fre isler zo stał do wód cą 1. plu to -
nu (od 11 wrze śnia 1944 1. plu to nu 9.
kom pa nii III ba ta lio nu 1 Puł ku Strzel ców
Pod ha lań skich Ar mii Kra jo wej, 1. plu to -
nu 9. komp. III ba onu 1 psp AK) par ty -
zanc kie go od dzia łu, za stęp cą do wód cy
kom pa nii, a po ra nie niu por. „Ta ta ra”, do -
wód cą kom pa nii. W tym cza sie brał
udział i do wo dził w wie lu ak cjach zbroj -
nych w re jo nie No we go Są cza i Kry ni cy.
W okre sie zi mo wym peł nił funk cję łącz -
ni ka z od le głym o 60 km do wódz twem
puł ku, a w chwi li przej ścia fron tu do star -
czył kom pa nii pie nią dze na od pra wy dla
de mo bi li zo wa nych żoł nie rzy.

22 stycz nia 1945 wraz z od dzia łem
zszedł z gór do No we go Są cza.

Z PO WRO TEM 
W KON SPI RA CJI

Po kil ku dniach, wo bec aresz to wa nia
„Ta ta ra”, wró cił do kon spi ra cji. Ukry wał
się pod na zwi skiem Pa weł Je mio ła
w Kra ko wie, po wsta jąc w kon tak cie
z do wódz twem 1. Puł ku Strzel ców Pod -
ha lań skich AK. 25 mar ca 1945 spo tkał
Wa cła wa Fel cza ka i ra zem z nim udał
się do To ru nia, gdzie Zyg munt Fel czak
peł nił funk cję wi ce wo je wo dy po mor -
skie go. Od nie go uzy skał „na le we” na -
zwi sko do ku men ty i pra cę ko men dan ta
po wia to we go mi li cji w Człu cho wie.
Po kil ku ty go dniach, bez ob ję cia funk -
cji, wró cił do Kra ko wa, z de cy zją uda -
nia się na Za chód. 10 ma ja 1945 wraz
z ofi ce ra mi 1. PSP AK por. Gu sta wem
Gó rec kim „Gu sta wem” i ppor. Ju lia nem
Skur skim „Jo ulem” wy ru szy li do Biel -
ska, na gra ni cę. Pod pre tek stem po szu -
ki wa nia ro dzin, po mi mo kil ku krot ne go
za trzy ma nia przez mi li cję i NKWD,
dzię ki fał szy wym do ku men tom do tar -
li 15 ma ja 1945 do Pra gi. Po da jąc się
za fran cu skich oby wa te li na ro do wo ści

pol skiej, wje cha li do le żą ce go w stre fie
ame ry kań skiej Pil zna. Tam już, ja ko
woj sko wi, otrzy ma li prze pust kę ame ry -
kań ską i przez Mur nau oraz Mo gun cję
przy by li w pierw szych dniach czerw ca
do Pa ry ża. Po zło że niu ra por tu pol skim
wła dzom, 17 czerw ca Fre isler do stał się
do Lon dy nu, gdzie ze wzglę du na bez -
pie czeń stwo ro dzi ny w Pol sce wy sta -
wio no mu pasz port na na zwi sko Jan
Bie lań ski. Mi ni ster stwo Spraw We -
wnętrz nych wy stę po wa ło wów czas
o od zna cze nie Fre isle ra Vir tu ti Mil li ta -
ri V kla sy, i Krzy żem Wa lecz nych.

Oko ło 10 lip ca 1945 zo stał prze ka za -
ny do dys po zy cji Od dzia łu Spe cjal ne go
Szta bu Na czel ne go Wo dza. Mi mo to
do 31 sierp nia 1945 fi gu ro wał na li stach
pra cow ni ków Dzia łu Spo łecz ne go MSW.

Ze wzglę du na to, że znał ma jo ra
Ada ma Mac ku sa „Pro ste go”, otrzy mał
za da nie po wro tu do Pol ski z no wym szy -
frem dla je go ra dio sta cji oraz wy ja śnie -
nia lo sów po przed nich ku rie rów.
Po słu gu jąc się do ku men ta mi na na zwi -
sko Jan Woź ny, 10 sierp nia 1945 wy je -
chał z Lon dy nu, kil ka dni póź niej spo tkał
się w Mep pen z kpt. Je rzym Żu ral skim
„Mi cha łem”, ku rie rem Od dzia łu Spe -
cjal ne go Na czel ne go Wo dza do puł kow -
ni ka Ja na Rze pec kie go. Zetk nął się tam
rów nież z wy słan ni kiem Ra dy Jed no ści
Na ro do wej (RJN) i De le ga tu ry Rzą du
na Kraj (DR) Wa cła wem Fel cza kiem,
zmie rza ją cym na Za chód, oraz idą cym
do Pol ski – zna nym mu z Wę gier – ku -
rie rem Stron nic twa Na ro do we go Kon ra -
dem Ni kle wi czem. Ra zem z ni mi przez

Linz, ja ko re pa triant, do tarł d Pol ski i 18
wrze śnia 1945 za re je stro wał się w Punk -
cie Przy ję cia Pań stwo we go Urzę du Re -
pa tria cyj ne go w Dzie dzi cach.

Kon tak ty or ga ni za cyj ne w Kra ko wie
oka za ły się nie ak tu al ne z po wo du aresz -

to wa nia przez Urząd Bez pie czeń stwa
gru py ma jo ra „Pro ste go”. Po wia do mio -
na przez Je rze go Żur nal skie go o przy -
by ciu Fre il se ra kie row nicz ka ko mór ki
łącz no ści ze wnętrz nej Za rzą du Głów ne -
go Zrze sze nia „Wol ność i Nie za wi słość”
(WiN) Emi lia Ma les sa „Mi la” do pro wa -
dzi ła 3 paź dzier ni ka 1945 do ich spo tka -
nia w Kra ko wie, na któ rym umó wio no
dal sze kon tak ty w War sza wie.

19 paź dzier ni ka 1945 Fre isler wpadł
w ko cioł w miesz ka niu Kon ra da Ni kle -
wi cza w War sza wie, nie zo stał jed nak
roz po zna ny, a po nie waż miał do sta tecz -
ne ali bi, zo stał zwol nio ny. Jed na z wer -
sji mó wi, że prze ku pił pil nu ją cych
funk cjo na riu szy. 22 paź dzier ni ka 1945
spo tkał się z „Mi lą” w War sza wie
i uzgod nił spra wę wy ro bie nia do ku men -
tów na wy jazd za gra ni cę. 27 paź dzier -
ni ka 1945 wziął udział w spo tka niu
z se kre ta rzem Za rzą du Głów ne go WiN
płk. Ta de uszem Ja chim kiem „Nin ką”,
Je rzym Żu ral skim „Mi chał kiem” i Emi -
lią Ma les są „Mi la”, pod czas któ re go
oma wia no pla ny za an ga żo wa nia Fre -
isle ra przy two rze niu dro gi prze rzu to wej
WiN przez Cze cho sło wa cję w cha rak te -
rze punk tu kon tak to we go w Pra dze.

PRO CES I WY ROK
31 paź dzier ni ka 1945 zo stał za trzy -

ma ny w ko tle na uli cy Ko szy ko wej 35
miesz ka nia 3 w trak cie li kwi da cji przez
Mi ni ster stwo Bez pie czeń stwa Pu blicz -
ne go (MBP) struk tur I Za rzą du Głów ne -
go WiN. Śledz two w je go spra wie
pro wa dził chor./ppor. Sta ni sław Łysz -
kow ski. Fre isler po cząt ko wo ze zna wał
wy kręt nie i do pie ro po ośmiu dniach in -
ten syw ne go śledz twa, na po le ce nie rów -
nież aresz to wa nej Emi lii Ma les sy
„Mi li”, „za czął ze zna wać praw dę”. 6
grud nia 1945 zo stał prze ka za ny z aresz -
tu Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu -
blicz ne go do wię zie nia na Mo ko to wie
i umiesz czo ny w X pa wi lo nie. 23 wrze -
śnia 1946 śledz two zo sta ło za mknię te.
Zo stał oska rżo ny z art. 1 de kre tu
o ochro nie pań stwa z 30 wrze śnia 1944
(przy na le żność do nie le gal nej or ga ni za -
cji), art. 90 kkWP (szpie go stwo),
art. 117 1 i 2 kkWP (nie zgło sił się ja ko
ofi cer do re je stra cji) oraz art. 191 kk
(po słu gi wa nie się fał szy wy mi do ku men -
ta mi). W je go obro nie wy stą pi ła zde cy -

19 paź dzier ni ka 1945 Fre -
isler wpadł w ko cioł
w miesz ka niu Kon ra da
Ni kle wi cza w War sza -
wie, nie zo stał jed nak
roz po zna ny, a po nie waż
miał do sta tecz ne ali bi,
zo stał zwol nio ny.
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do wa nie ro dzi na, zna jo mi, lo kal ne wła -
dze, po mo cy udzie la li ko le dzy z kon spi -
ra cji. Do są du wpły nę ło kil ka na ście
pism in dy wi du al nych i zbio ro wych po -
świad cza ją cych pa trio tycz ną i bo ha ter -
ską po sta wę Fre isle ra w cza sie woj ny,
pod kre śla jąc je go udział w ra to wa niu
Ży dów, współ pra cę z par ty zant ką so -
wiec ką itp. Dzię ki pie nią dzom przy nie -
sio nym do Pol ski przez Gu sta wa
Gó rec kie go, Fre isler na pe wien czas zo -
stał prze nie sio ny z X pa wi lo nu do szpi -
ta la wię zien ne go. Rów nież Wa cław
Fel czak pod czas po by tów w Pol sce
prze ka zy wał po moc fi nan so wą żo nie
Fre isle ra i dwój ce je go ma łych dzie ci.

Ter min roz pra wy wy zna czo no na 9
grud nia 1946, jed nak spra wa zo sta ła od -
ro czo na do 28 stycz nia 1947. W tym
cza sie Fre isler ze zna wał ja ko świa dek
w pro ce sie 1 Za rzą du Głów ne go WiN.
W no wym ter mi nie Woj sko wy Sąd Re -
jo no wy w War sza wie w skła dzie: prze -
wod ni czą cy mjr Eu ge niusz Krzew ski
i sę dzio wie: kpt. Ta de usz Prze smyc ki
i kpt. Cze sław No wa kow ski, ska zał go
na 8 lat po zba wie nia wol no ści i po zba -
wie nie praw oby wa tel skich na 3 la ta
na mo cy art. 24 kkWP w związ ku
z art. 1 de kre tu o ochro nie pań stwa
i unie win nił od po zo sta łych za rzu tów,
da jąc cał ko wi cie wia rę ze zna niom Fre -
isle ra i świad ka Je rze go Żu ral skie go zło -
żo nym na roz pra wie oraz uwzględ nia jąc
wsze la kie oko licz no ści ła go dzą ce. Jed -
nak 14 lu te go 1947 szef Woj sko we go
Są du Re jo no we go w try bie na tych mia -
sto wym prze słał ak ta do Na czel nej Pro -
ku ra tu ry Woj sko wej z wnio skiem
o zło że nie re wi zji na nie ko rzyść oska -
rżo ne go, wska zu jąc na sprzecz ność wy -
ro ku z ze zna nia mi w śledz twie, a ta kże
z prze bie giem pro ce su I Za rzą du Głów -
ne go WiN. Uwzględ nia ją skar gę, Na -
czel na Pro ku ra tu ra Woj sko wa, 15
mar ca 1947 Naj wy ższy Sąd Woj sko wy
w skła dzie: prze wod ni czą cy płk Ka zi -
mierz Dro ho mi rec ki, sę dzio wie: mjr
An to ni Czar now ski i ppłk Jó zef Dziow -
go, uchy lił wy rok Woj sko we go Są du
Re jo no we go, w czę ści unie win nia jąc
Fre isle ra od za rzu tu szpie go stwa i w tej
czę ści skie ro wał spra wę do po now ne go
roz pa trze nia oraz zmie nił kwa li fi ka cję
po przed nie go wy ro ku na art. 1 de kre tu
z 30 paź dzier ni ka 1944 (nie tyl ko usi ło -

wał po peł nić prze stęp stwo, ale je po peł -
nił) i z tą zmia ną w po zo sta łej czę ści
utrzy my wał w mo cy.

19 kwiet nia 1947, pod czas ko lej nej
roz pra wy, Fre isler nie przy znał się
do wi ny, wska zy wał na fał szo wa nie pro -
to ko łów prze słu chań i wy czer pu ją ce
me to dy śledz twa. Świad ko wie, w tym
ze zna ją ca z wol nej sto py ja ko świa dek
obro ny Emi lia Ma les sa, zło ży li ko rzyst -

ne dla nie go ze zna nia. Mi mo to Woj sko -
wy Sąd Re jo no wy w skła dzie:
prze wod ni czą cy mjr Jó zef Wa rec ki oraz
sę dzio wie: mjr Ro man Abra mo wicz
i por. Jan Gryn kie wicz, ska zał go 30
kwiet nia 1947 ro ku na ka rę śmier ci,
utra tę praw pu blicz nych i oby wa tel skich
praw ho no ro wych na za wsze oraz prze -
pa dek ca łe go mie nia, uza sad nia jąc to
udzia łem ska za ne go w mon to wa niu
łącz no ści mie dzy Za rzą dem Głów nym

WiN a za gra nicz ny mi ośrod ka mi dys po -
zy cyj ny mi i rze ko mo naj ni ższy mi po -
bud ka mi czy nu. W opi nii są du, ska za ny
na ła skę nie za słu gi wał. Oba wy ro ki
w kwa li fi ka cji praw nej, re to ry ce i przed -
sta wie niu syl wet ki ska za ne go by ły cał -
ko wi cie sprzecz ne.

Ro dzi na, ad wo kat i sam ska za ny
zwró ci li się do Bo le sła wa Bie ru ta o uła -
ska wie nie, po da nie żo ny zo sta ło po par -
te przez ów cze sne go pre mie ra Jó ze fa
Cy ran kie wi cza. Rów no cze sne ad wo kat
zło żył skar gę re wi zyj ną, wno sząc
o umo rze nie wy ro ku z bra ku do wo dów
wi ny. 3 ma ja 1947 Naj wy ższy Sąd Woj -
sko wy w skła dzie: prze wod ni czą cy płk
Ka zi mierz Dro ho mi rec ki, sę dzio wie mjr
Mie czy sław Ja nic ki i ppłk Be nia min
Karp niń ski, od rzu cił skar gę i utrzy mał
wy rok śmier ci w mo cy. W opi nii pre ze -
sa Naj wy ższe go Są du Woj sko we go, płk.
Wła dy sła wa Gar now skie go, ska za ny
za słu gi wał na ła skę i zmia nę wy ro ku
na 15 lat wię zie nia ze wzglę du na du że
za słu gi w wal ce z oku pan tem i uła ska -
wie nie już in nych ku rie rów z Za cho du
do De le ga tu ry Sił Zbroj nych na Kraj
WiN. 11 czerw ca 1947 r. Bie rut sko rzy -
stał z pra wa ła ski i za mie nił ka rę śmier -
ci na 10 lat po zba wie nia wol no ści i 10
lat utra ty praw. Mi mo to ro dzi na na dal
sta ra ła się o cał ko wi te da ro wa nie ka ry.
Przy wsze la kich oka zjach, co kil ka mie -

6 grud nia 1945 zo stał
prze ka za ny z aresz tu Mi -
ni ster stwa Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go
do wię zie nia na Mo ko to -
wie i umiesz czo ny
w X pa wi lo nie.
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się cy, zwra ca ła się o akt ła ski, lub prze -
rwę w od by wa niu ka ry. Wszyst kie te
po da nia sąd po zo sta wił bez bie gu. Fre -
isle ra nie obej mo wa ły też żad ne amne -
stie. Je dy nym ak tem na je go ko rzyść
by ło po sta no wie nie Woj sko we go Są du
Re jo no we go w War sza wie z 30 mar -
ca 1954 ro ku o za li cze niu na po czet ka -
ry aresz tu tym cza so we go, nie od 3,
a od 1 stycz nia 1945 r. 15 wrze -
śnia 1952 r. Woj sko wy Sąd Re jo no wy
w War sza wie wy dał wy rok łącz ny
w je go spra wie.

11 wrze śnia 1947 r. zo stał osa dzo ny
w wię zie niu we Wron kach. 25 stycz -
nia 1950 r. prze wie zio no go do wię zie -
nia mo ko tow skie go w War sza wie,
a stąd 21 mar ca te go sa me go ro ku
do Ra wi cza. 13 mar ca 1953 r. zo stał
prze nie sio ny do Po tu lic, skąd 1 li sto -

pa da 1955 r. zwol nio no go po od by ciu
ca łe go wy ro ku.

20 ma ja 1957 Zgro ma dze nie Sę -
dziów Naj wy ższe go Są du Woj sko we go
w uwzględ nie niu wnio sku re wi zyj ne go
Pre ze sa Naj wy ższe go Są du Woj sko we -
go uchy li ło wy ro ki Naj wy ższe go Są du
Woj sko we go w War sza wie z 30 kwiet -
nia 1947 i 15 wrze śnia 1952 r. oraz po -
sta no wie nie Naj wy ższe go Są du
Woj sko we go z 31 ma ja 1947 r. i umo -
rzy ło po stę po wa nie kar ne o prze stęp -
stwo z art. 90 kkWP z bra ku cech
prze stęp stwa. Rów no cze śnie na za sa dzie
amne stii z 22 lu te go 1947 r. zła go dzi ło
o po ło wę (do 4 lat wię zie nia) ka rę 8 lat
wię zie nia orze czo ną wy ro kiem Woj sko -
we go Są du Re jo no we go w War sza wie
z 29 stycz nia 1947 r. Na tej pod sta wie
Fre isler otrzy mał sym bo licz ne od szko -
do wa nie pie nię żne za la ta spę dzo ne nad -
ter mi no wo w wię zie niu. Uzy skał ren tę
spe cjal ną, za miesz kał w War sza wie.
Po uwol nie niu po cząt ko wo pra co wał

w kio sku Ru chu, na stęp nie pro wa dził
kur sy pra wa jaz dy w Le gio no wie. Prze -
ży cia wię zien ne po zo sta wi ły jed nak
trwa ły ślad w je go ży ciu, zmarł na ser -
ce 10 paź dzier ni ka 1964 ro ku w War sza -
wie. Po cho wa ny zo stał na Cmen ta rzu
Ko mu nal nym (d. Woj sko wym) na Po -
wąz kach w War sza wie.

Był od zna czo ny dwu krot nie Krzy -
żem Wa lecz nych (1943, 1945), Srebr -
nym Krzy żem Za słu gi z Mie cza mi
(1945), Krzy żem Par ty zanc kim (1961).

3 sierp nia 1941 ro ku oże nił się z Le -
oka dią Wi śniew ską, kol por ter ką pra sy
kon spi ra cyj nej, któ rą w sierp niu 1940
prze pro wa dził na Wę gry. Miał sy nów:
Paw ła (ur. 1942) i Krzysz to fa (ur. 1945).

Brat Ju liusz (1910–1939) ofi cer
Woj ska Pol skie go, w 1937 zo stał in wa -
li dą ra tu jąc ży cie in ne mu żoł nie rzo wi.
Po zo stał w czyn nej słu żbie i zgi nął
pod czas obro ny War sza wy 23 wrze -
śnia 1939 ro ku.

Dom ro dzin ny Fre isle rów w No wym
Są czu był w cza sie woj ny wa żnym
punk tem kon spi ra cyj nym i wie lo krot nie
ge sta po do ko ny wa ło w nim re wi zji.
Mat ka Ja dwi ga (1885-1967), czyn nie
za an ga żo wa na w dzia łal ność pod ziem -
ną, zo sta ła aresz to wa na przez ge sta -
po 23 wrze śnia 1941 i by ła
wię zio na przez 3 mie sią ce.

Fre isler był jed nym z naj wy bit niej -
szych ku rie rów okre su 1939–1945,
oto czo nym le gen dą już w cza sie woj -
ny. Traf nie cha rak te ry zu ją go frag men -
ty opi nii słu żbo wej za 1945: „[...]
Nie zwy kle opa no wa ny. Po tra fi za wsze
zna leźć wyj ście z ka żdej nie bez piecz -
nej sy tu acji. Cha rak ter wy bit nie pra wy.
Bar dzo pa trio tycz ny i lo jal ny. Wy ko -
nu jąc za da nia sa mo dziel nie, nie po trze -
bu je ani kon tro li, ani po mo cy
z ze wnątrz. Oka zał nie zwy kłą od wa gę
w ob li czu nie bez pie czeń stwa. Bar dzo
ide owy i bez in te re sow ny. [...] Bar dzo
lu bia ny przez ko le gów. Fi zycz nie bar -
dzo wy trzy ma ły i sil ny. Wy ma ga do -
szko le nia woj sko we go. Sta no wi typ
bar dzo dziel ne go ofi ce ra”.

(„Kon spi ra cja i Opór Spo łecz ny
w Pol sce 1944 – 1956. Słow nik Bi blio -
gra ficz ny” tom II, Kra ków – War sza -
wa – Wro cław 2004, s. 118 – 126,
śród ty tu ły po cho dzą od re dak cji).

(S)

Dom ro dzin ny Fre isle -
rów w No wym Są czu był
w cza sie woj ny wa żnym
punk tem kon spi ra cyj -
nym i wie lo krot nie ge -
sta po do ko ny wa ło
w nim re wi zji.

Do przy jaz du do Łąc ka na mó wił
mnie pre zes miej sco we go Ko ła
Pszcze la rzy Sta ni sław My jak.
– Pa nie Ma cie ju – prze ko ny wał
– ma my tu taj gru pę wspa nia -
łych pszcze la rzy. Tra dy cja, pa -
sja, do świad cze nie, pięk na,
pszcze lar ska Pol ska na Są dec -
czyź nie – pro szę nas od wie dzić,
a nie bę dzie pan ża ło wał.

N
ie ukry wam, że nie trze ba
mnie by ło dłu go prze ko ny -
wać. W Łąc ku by wam za -
zwy czaj prze jaz dem,

zmie rza jąc zi mą do Bu ko wi ny Ta trzań -
skiej, al bo do Czar nej Gó ry na kil ka dni
nar ciar skich wy wcza sów z mo im sy nem
Ka je ta nem Mi cha łem i je go kum pla mi.
Łąc ko prze mie rza my ra zem z wia trem,
obie cu jąc so bie, ze na stęp nym ra zem
już na pew no na pi je my się so ku Mau re -
ra, re kla mo wa ne go przy dro dze do Kro -
ścien ka.

I oto nie spo dzian ka. Dzi siaj, 18 paź -
dzier ni ka 2012 ro ku, ce lem mo jej pod -
ró ży z Wil czysk w są dec ki świat sta ło
się Łąc ko, kra ina sa dów i… śli wo wi cy,
któ ra „kra si li ca”. Kur czę bla de, mia ło
być o pszczo łach i pszcze la rzach, a ja
za czy nam pi sać „po emat dy gre syj ny”
o naj słyn niej szej są dec kiej oko wi cie.
Dość! Wra ca my do pa sie ki.

Łąc ko mie ni ło się te go dnia, na tle
bez chmur ne go, błę kit ne go nie ba,
wszyst ki mi bar wa mi zło tej, pol skiej je -
sie ni. Czy mo żna so bie wy obra zić lep -
sze chwi le na spo tka nie z pszcze la rzem?

Wła dy sław Plech ta miesz ka obok re -
mi zy stra żac kiej w Łąc ku. Zna ją go tu -
taj wszy scy. Ni ko go nie dzi wi, że
stra ża cy de po nu ją klu cze do swo jej ba -
zy wła śnie u Wła dy sła wa. Po dwó rzec
zdra dza, że przy by wa my do pa siecz ni -
ka. Pod ścia na mi za bu do wań go spo dar -
czych sto ją, rów no po ukła da ne,
re zer wo we kor pu sy ulo we. Nikt nie mo -
że mieć wąt pli wo ści, że wkra cza my
w bart ni cze kró le stwo.

***
Wła dy sław Plech ta uro dził się

w 1950 ro ku w No wym Są czu. W 1968
ro ku ukoń czył Tech ni kum Ra chun ko -
wo ści Rol nej w Mar cin ko wi cach i na -
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tych miast, ta kie to by ły cza sy, zna lazł
za trud nie nie w Gmin nej Spół dziel ni
„Sa mo po moc Chłop ska” w Łąc ku. Tu -
taj, w Łąc ku, Pan Wła dy sław oże nił się
z ro do wi tą łąc ko wian ką Elżbie tą z do -
mu Ta lar. Tu taj przy szła na świat trój ka
ich dzie ci: syn Ma te usz i cór ki: Aga ta
i Jo lan ta. W gmin nej spół dziel ni spę dził
Pan Wła dy sław tro chę po nad 10 lat i po -
sta no wił pójść „na swo je”. W 1979 ro -
ku przy szły pszcze larz otwo rzył
w Łąc ku sklep z czę ścia mi do cią gni -
ków i ma szyn rol ni czych, któ ry dzia ła
do dzi siaj. Jak wi dać, w so cja li zmie by -
ło miej sce na ka pi ta lizm i ni ko go, kto
pa mię ta tam te cza sy, to nie po win no dzi -
wić. Dzi siaj ma my po dob no ka pi ta lizm,
ale drzwi dla so cja li zmu sto ją bar dzo
sze ro ko otwar te. Ta ka so bie oto mark si -
stow ska dia lek ty ka.

W tym sa mym mniej wię cej cza sie,
gdy po wstał sklep, za czy na się przy go -
da Pa na Wła dy sła wa z pszczo ła mi.
Na imie ni ny do sta je w pre zen cie ul
(wiel ko pol ski) z za sie dlo ną w nim ro -
dzi ną pszcze lą. Wy glą da na to, że ry ba
wte dy po łknę ła ha czyk. I pa sie ka Wła -
dy sła wa Plech ty za czy na się roz ra stać,
cho ciaż jej wła ści ciel za czy nał nie omal
od ze ra, bez pszcze lar skich tra dy cji
w ro dzi nie. Nie dłu go Pan Wła dy sław
osią ga licz bę 120 ro dzin pszcze lich
i łąc cy pa siecz ni cy w do wód pszcze lar -
skich za sług wy bie ra ją go na pre ze sa
łąc kie go ko ła pszcze la rzy. Tę funk cję
spra wu je Wła dy sław Plech ta bli sko 20
lat, aż do pierw szych lat XXI wie ku.

Pszcze la rze nie w pod są dec kim Łąc -
ku, ale ta kże w Czar nym Po to ku, Czerń -
cu, Za brze ży, Masz ko wi cach,
Za go rzy nie, czy Kicz ni, wca le nie na le -
ży do za dań ła twych. Miej sco wy re gion
zdo mi no wa ły sa dy, a sa dy, nie wie dzieć

cze mu, bez che micz nych opry sków nie
chcą ro dzić oka za łych owo ców. In te re -
sy sa dow ni ków i pszcze la rzy sta ły się
cał ko wi cie roz bie żne. Kto chciał by
utrzy mać pa sie kę w ta kim te re nie, mo -
że się li czyć z wiel ki mi, na wet po -
nad pięć dzie się cio pro cen to wy mi
upad ka mi pszczół, rok w rok. Dla te go,
o zgro zo, pszcze la rze ucie ka ją ze swo -
imi pszczo ła mi tam, gdzie che mii w rol -
nic twie nie sto su je się na tak wiel ką
ska lę. Pan Wła dy sław swo je pa sie ki sta -

wia w se zo nie w Wy so kim i w Szcza -
wie. Do pie ro na zi mę część uli zwo zi
do miej sco wej Tar no wy–Ka wu lów ki.

– Nie mo gę ry zy ko wać utra ty pszczół
– mó wi po go dzo ny z lo sem Wła dy sław
Plech ta – bo choć rzad ko, to jed nak zda -
rza się, że sa dow ni cy za czy na ją opry ski -
wać swo je drze wa już oko ło go dzi ny 11,
za miast wie czo rem, lub w no cy. A wte -
dy prze cież, w cią gu dnia, pszczo ły naj -
in ten syw niej ob la tu ją kwia ty. Ma łe
owa dy są bez szans w kon fron ta cji
z „cię żką” che mią i nie wra ca ją do ula.
Roz pacz! Ta kże traw ni ki po mię dzy rzę -
da mi drzew w sa dach są wy pa la ne her -
bi cy da mi. Sa dow ni cy sto su ją pra wo
„spa lo nej zie mi”. Mni szek le kar ski i in -
ne kwia ty ska za ne są tu taj na za gła dę!

Przy znasz, Dro gi Czy tel ni ku, że ta ka
sy tu acja ja wi się ja ko ab sur dal na i nie -
do rzecz na. Sa dow ni cy kon tra pszcze la -
rze, sa dy kon tra pszczo ły.

***
Wła dy sław Plech ta za brał mnie

do swo jej pa sie ki na Ka wu lów ce (zob.
zdję cia obok), przy go to wa nej już do zi -
mow li. Nie opo dal sto ją cych tam uli star -
szy pan zbie ra spa dy z ja bło ni i pa ku je
je do wor ków.

– Pro szę się po czę sto wać – za chę ca
– ta ja błoń nie by ła pry ska na, pro szę się
nie oba wiać.

Pod no szę z zie mi owoc i od gry zam
so lid ny kęs; so czy sty, słod ki, fan ta stycz -
ny, cho ciaż jabł ko nie wy glą da oka za le
jak w su per mar ke cie, ale niech su per -
mar ke ty pie kło po chło nie, ja wy bie ram
zło tą re ne tę z Ka wu lów ki.

Na sze spo tka nie po wo li do bie ga koń -
ca. Gwa rzy my jesz cze o kiep skich zbio -
rach mio du na Są dec czyź nie w tym ro ku,
o spa dzi, któ rej nie mo że my się do cze -
kać, a zda rza ło się, że pa sie ka Pa na Wła -
dy sła wa przy no si ła kil ka ton te go
ciem ne go i naj cen niej sze go z są dec kich
mio dów. W tym ro ku w pa sie ce Plech ty
od wi ro wa no le d wie oko ło 8 ki lo gra mów
mio du wie lo kwia to we go z jed ne go ula.
Nie wi dzę jed nak ża lu w oczach łąc kie -
go pa siecz ni ka. Bo pszcze la rze to ta ki
na ród, któ re go nie opusz cza na dzie ja.
Przy szły se zon na pew no bę dzie lep szy.
Po la tach chu dych mu szą na dejść tłu ste!

Ech, że by tyl ko w sa dach za pa no wa -
ła eko lo gicz na har mo nia…

MA CIEJ RY SIE WICZ

Po czet pszcze la rzy są dec kich

Wła dy sław
Plech ta z Łąc ka

FO
T. 

M
R
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Na łą kach kwi tły zi mo wi ty je -
sien ne. Na pierw szy rzut
oka przy po mi na ją kro ku -

sy. Ta sa ma nie bie sko fi le to wa bar wa
płat ków, ale gdy by wy plą tać je z gę stwi -
ny traw, to wów czas wy raź nie wi dać, że
są przy naj mniej trzy ra zy dłu ższe. Ster -
czą z dłu giej, bia łej ru recz ki a wo kół nie
uświad czy ni jed ne go li ścia. 

Kro ku sy, czy też sza fra ny, ma ją kwia -
ty sztyw ne i oto czo ne kil ko ma choć by
wą ski mi li stecz ka mi. Zi mo wi ty je sien ne

kwit ną zgod nie ze swo ją na zwą je sie nią,
zaś dłu gie li ście po ka żą się do pie ro wio -
sną. Ko lej na ano ma lia. Zwy kle nikt nie
ko ja rzy dłu gich, so czy ście zie lo nych li -
ści, któ re nie co przy po mi na ją ce bu lę,
z je sien ny mi kwia ta mi. A szko da, bo po -
mył ka mo że kosz to wać ży cie. Ka żda
część zi mo wi ta, li ście, tkwią ca w zie mi
ce bu la, czy płat ki kwia tów, za wie ra ją
śmier tel nie tru ją cą kol chi cy nę. W ma łych
daw kach by wa uży wa na w la bo ra to riach
ge ne tycz nych do wy wo ły wa nia mu ta cji,

w więk szych za bi ja. I to w bar dzo nie -
przy jem ny spo sób. Nie wiem czy war to
o tym pi sać, ale kie dyś wy cią gi z zi mo -
wi ta uży wa no do le cze nia dny mo cza no -
wej. Te ra pia ra czej eks tre mal na, bo wiem
ka żde przedaw ko wa nie mia ło dla pa cjen -
ta fa tal ne kon se kwen cje. Dzi siaj ku ra cja
ra czej za po mnia na, ale na wszel ki wy pa -
dek uprze dzam, że bez do świad czo ne go
le ka rza le piej zi mo wi ty po dzi wiać w je -
sien nym słoń cu. Na łą kach i ha lach bę dą
do pierw szych przy mroz ków. Zo ba czy -
cie je w ogro dach, bo wiem zi mo wi ty są
rów nież ro śli na mi ozdob ny mi. I ra dzę
pa mię tać, iż mi mo udo mo wie nia, nie
utra ci ły ani odro bi ny ze swo ich za bój -
czych wła ści wo ści

Na wia sem mó wiąc, ogrod ni cy wy -
my śli li kro ku sy, kwit ną ce wła śnie te raz.
W paź dzier ni ku. Dla mnie sło wo „je -
sien ny kro kus”, to obe lga dla praw dzi -
wych sza fra nów, wspa nia łych sym bo li
wio sny. Na ra zie ogrod ni cze wy na laz ki
spo ty ka ne są tyl ko w ogród kach. I niech
tak zo sta nie.

GRZE GORZ TA BASZ

Przyroda według Tabasza (4)

Je sien ne zi mo wi ty
W pierw szej chwi li wia do mość wy glą da ła na ma łą sen sa cję:
w oko li cach Gry bo wa za kwi tły kro ku sy. Zna ne wszyst kim ro śli ny
wcze snej wio sny po ja wia ją się na prze ło mie lu te go i mar ca, to też
je sien ny ter min roz wi nię cia kwia tów był by rze czy wi ście fra pu ją cy.
Kie dy jed nak zo ba czy łem pierw sze zdję cie, czar pry snął. 

Zi mo wi ty Krokusy
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Po le mi ka 

Ach, ten
karygodny
Leśniak!
Za nim na szym spor tem na ro do -
wym sta nie się ska ka nie do gar deł,
przy po mnę zło tą myśl pew ne go An -
gli ka: naj bar dziej in te li gent nym
czło wie kiem jest mój kra wiec, gdyż
za ka żdym ra zem bie rze ze mnie
mia rę na no wo.

Bez złu dzeń cy tu ję tę mak sy mę; spły nie
jak wo da po gę si. Po wta rza my prze cie:
o zmar łych tyl ko do brze al bo wca le
– i plu ga wi my ich pa mięć bez skru pu -
łów. Po wta rza my o mi ło wa niu bliź nie go;
o nie da wa niu fał szy we go świa dec twa…

***
Pan Ma ciej Ry sie wicz szczo drze wy -

peł nia ła my „Są de cza ni na” nie tyl ko tek -
sta mi z hi sto rii naj now szej i nie tyl ko
ga wę da mi o pszcze lar skiej pa sji. Po tra fi
też fe lie to nem sma gnąć za wsty dza ją ce
dzia do stwo ko le jo wej sta cji Stró że i do -
brać się do skó ry Je rze mu Le śnia ko wi
– rów nież płod ne mu w pió rze. Ró żni
obu pa nów tem pe ra ment i smak. Le śniak
lu bi prze sło dzić i na ogół trzy ma się „po -
praw no ści po li tycz nej”. Ry sie wicz wo li
ra czej go rycz kę, do sad ne sło wa i wy ra -
zi ste oce ny: ka ry god ny ser wi lizm, wier -
no pod dań cze bio gra my. Cza sem
wy ro ku je: zdraj ca Na ro du! 

Do bre pra wo de mo kra cji – wol ność
my śli i sło wa. Bez gra nic? Bez za ha mo -
wań? Wczy taj my się we frag ment tek -
stu Ry sie wi cza: „w praw dzi wie wol nej
Oj czyź nie Jó zef Olek sy, ja ko by ły funk -
cjo na riusz to ta li tar nej wła dzy, zo stał by
wy pchnię ty po za mar gi nes ży cia po li -
tycz ne go”. 

Te raz ja: to ta li ta ryzm w Pol sce koń -
czył się nie chlub nie w ro ku 1956, gdy
Jó zef Olek sy miał 10 lat. Wra ca ją wte -
dy do ży cia pu blicz ne go uwię zie ni: pry -
mas Ste fan Wy szyń ski, Wła dy sław
Go muł ka, gen. Ma rian Spy chal ski, gen.
Sta ni sław Ta tar – za stęp ca ko men dan ta
głów ne go AK, gen. Jó zef Ku ro pie ska.

Zwol nio no wię zio nych żoł nie rzy AK
i w więk szo ści zre ha bi li to wa no (część
po śmiert nie). Od pra wio no z kwit kiem
ra dziec ką de le ga cję z Chrusz czo wem
i Mo ło to wem, któ ra bez za pro sze nia lą -
do wa ła na Okę ciu. Za trzy ma no marsz
czę ści sta cjo nu ją cej w Pol sce Ar mii
Czer wo nej na War sza wę. Chlub nie za -
cho wa li się nie tyl ko pol scy po li ty cy,
stu den ci, mło dzież ro bot ni cza, ale ta kże
od dzia ły Lu do we go Woj ska Pol skie go.
Ode sła no do Mo skwy mar szał ka Ro -
kos sow skie go (w 1937 r. uwię zio ne go
i zmu szo ne go do przy zna nia się
do szpie go stwa na rzecz… Pol ski!).
Ode sła no ra dziec kich do rad ców. Go -
muł ka za trzy mał ko lek ty wi za cję rol nic -
twa, wy wal czył re pa tria cję ogrom nej
rze szy Po la ków z ZSRR i ure al nie nie
wstecz cen wę gla wy sy ła ne go
do Związ ku Ra dziec kie go.

Jesz cze przez ćwierć wie ku zma ga li -
śmy się z opre syj no ścią wła dzy, ale to nie
by ła już wła dza to ta li tar na. A Jó zef Olek -
sy stu diu je i za czy na dzia łać w schył ko -
wym, co raz bar dziej bez zęb nym okre sie
ustro ju a u t o r y t a r n e g o. Na pierw -
szych stro nach ga zet po ja wi się do pie ro
w no wej Pol sce. Mo gę przy jąć do wia -
do mo ści opi nię p. Ry sie wi cza, że nie jest
to „praw dzi wie wol na Oj czy zna”. Ale
wo lę już ta ką Pol skę, niż tę, któ ra ko go -
kol wiek zwe ry fi ko wa ne go w po wszech -
nych, wol nych, de mo kra tycz nych
wy bo rach wy pchnę ła by „po za mar gi nes
ży cia po li tycz ne go”. I bar dzo je stem cie -

kaw, jak owo „wy py cha nie po za mar gi -
nes” mia ło by wy glą dać. Na to miast
„jó zio le nie” u Gu dzo wa te go chlu by na -
sze mu ziom ko wi nie przy no si. Ale czy
aku rat o tym po wi nien Le śniak ko niecz -
nie pi sać w swej księ dze? Kwe stia sma -

ku… Je śli ktoś na pi sze „101 Są de czan
bez ma ki ja żu” na pew no znaj dzie czy tel -
ni ków. Naj le piej się sprze da gme ra nie
w cu dzym ży wo by ciu, cu dzo łó stwo, od -
mien na orien ta cja sek su al na, pi jac kie ble
ble, ha zard, nar ko ty ki. Bę dzie bez prze -
mil czeń, w sam raz dla wnu ków.

In ny przy kład rap tow no ści pió ra Pa -
na Ry sie wi cza: za rzu ca Le śnia ko wi „ka -
ry god ne błę dy fak to gra ficz ne”.
Do wo dem ma być przy pi sa nie księ dzu
Hen ry ko wi Osta cho wi z Ka mian nej pre -
ze su ry świa to wej or ga ni za cji Api mon -
dia. A on był tyl ko… pre zy den tem
świa to we go kon gre su te jże pszcze lar -
skiej or ga ni za cji. Ka ry god ny błąd? Szy -
dło z wor ka wy ła zi tro chę da lej: Ostach
po noć skon flik to wał „śro do wi sko
pszcze lar skie do te go stop nia, że Kar -
pac ki Zwią zek Pszcze la rzy nie wziął
udzia łu w ostat niej dro dze „wład cy
pszczół” na ka miań ski cmen tarz. Wiem,
że to nie brzmi krze pią co, ale ta kie są
fak ty! Czy z te go punk tu wi dze nia do -
ko na nia ks. Hen ry ka Osta cha nie na bie -
ra ją przy pad kiem in ne go wy mia ru? Ale
Je rzy Le śniak wo lał prze mil czeć te hi -
sto rycz ne, w koń cu, wy da rze nia”. 

Hi sto rycz ne wy da rze nia? Prze mil -
cza nie? A krze pią ce jest po nie wie ra nie
zmar łe go spo łecz ni ka w su tan nie, gdy
trzy ma się stro nę tych, co nie po szli
na cmen tarz? Kon klu du ję: na wet war to -
ścio we tek sty Ma cie ja Ry sie wi cza in -
kru sto wa ne są gwał tow nym
uzur pa tor stwem. Pięk ną opo wieść

Le śniak lu bi prze sło dzić
i na ogół trzy ma się „po -
praw no ści po li tycz nej”.
Ry sie wicz wo li ra czej
go rycz kę, do sad ne sło -
wa i wy ra zi ste oce ny:
ka ry god ny ser wi lizm,
wier no pod dań cze bio -
gra my.
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o dziel nej osiem na sto lat ce, któ ra tuż
po Wrze śniu 1939 przy stę pu je do kon -
spi ra cji w sze re gach tej czę ści Pol skiej
Par tii So cja li stycz nej, któ ra utwo rzy ła
or ga ni za cję Wol ność, Rów ność, Nie -
pod le głość po pie ra ją cą rząd na emi gra -
cji, tę opo wieść do ty czą cą oso by bli skiej
Au to ro wi ubo ga ca ją sło wa: „w la -
tach 70. XX w. nie by ło już Woj ska Pol -
skie go; splu ga wio no je przy miot ni kiem
„lu do we”, wcze śniej od da jąc pod ko -
men dę so wiec kich na miest ni ków, zdraj -
ców Na ro du Pol skie go: Ber lin ga,
Świer czew skie go, Spy chal skie go, czy
Ja ru zel skie go”.

Ani Woj ska Pol skie go, ani Pol ski nie
splu ga wił przy miot nik „lu do we”. Mi lio -
ny mo ich ro da ków słu ży ły w tym woj -
sku i pra co wa ły w tym kra ju – je dy nym
wów czas mo żli wym. Zaw dzię cza my to
alian tom na szym nie za wod nym – Chur -
chil lo wi, Ro ose vel to wi i Sta li no wi. „Im
sło necz ko wy żej, tym Si kor ski bli żej!”
– szep ta ła mi Ma ma. Oj ciec nie miał
złu dzeń, że to mrzon ki.

Wła dy sław An ders i Zyg munt Ber -
ling wy pro wa dzi li z ze sła nia set ki ty się -
cy lu dzi. Po szli ro żny mi dro ga mi ku
Pol sce. Ale nie Pa nu wy ro ko wać, czy
któ ryś z nich był zdraj cą Na ro du. To
wła śnie na zy wam uzur pa cją. Pra wo
oce ny Ber lin ga ma ją przede wszyst kim
ty sią ce owych ze słań ców, któ rzy nie
zdą ży li do ar mii An der sa, ale zdą ży li
do Dy wi zji Ko ściusz kow skiej Ber lin ga.
Ich ro dzi ny, ich dzie ci i wnu ki ma ją to

pra wo. A my? Ma my do wy bo ru: czy
pa mię tać Ber lin ga żoł nie rza Le gio nów
Pił sud skie go, więź nia ra dziec kie go
w la tach 1939-1941, ofi ce ra u An der sa,
po tem or ga ni za to ra i do wód cę Ar mii
Pol skiej w ZSRR? A jesz cze póź niej od -
sta wio ne go na bocz ny tor wi ce mi ni stra
PGR -ów i rol nic twa? Czy ra czej, jak
chce Pan Ry sie wicz chla snąć po śmiert -
nie: zdraj ca Na ro du Pol skie go!

Kra wiec, któ ry za ka żdym ra zem bie -
rze z czło wie ka mia rę na no wo, pod po -
wia da: prze cież to Ber ling po słał swo ich
żoł nie rzy na po moc po wstań com war -
szaw skim. Wy krwa wi li się na Przy czół -
ku Czer nia kow skim i wcze śniej pod czas
for so wa nia Wi sły.

***
Bez ce re gie li do po wiem: w daw nych

wie kach naj gło śniej ha ła so wa ły na po lu
bi twy te puł ki, któ re przy by wa ły ja ko
ostat nie.

I to się chy ba nie zmie nia.
ADAM OGO RZA ŁEK

W odpowiedzi
Witoldowi
Kalińskiemu
W li ście do re dak cji za ty tu ło wa nym
„Kto to są rdzen ni Po la cy?” („Są de -
cza nin” z wrze śnia br.) Pan Wi told
Ka liń ski mię dzy wier sza mi i w dość
po kręt ny spo sób sta wia mi za rzut
po słu że nia się w ksią żce „101 Są de -
czan” okre śle niem „rdzen ni Po la cy”
w od ró żnie niu do osób, któ re – za -
słu żo ne dla No we go Są cza i Są dec -
czy zny – le gi ty mo wa ły się ob cym
ro do wo dem. Świad czy to rze ko mo
o mo jej na cjo na li stycz nej fo bii, nie -
po trzeb nym grze ba niu w ży cio ry -
sach przod ków etc.

Wy ja śniam za tem, że we dług do stęp nej
mi wie dzy, po słu że nie się sło wem
rdzen ny, sto so wa nym czę sto za mien nie
ze sło wa mi „oj czy sty”, „ro dzi my” czy
„tu byl czy”, jest jak naj bar dziej upraw -
nio ne i na tu ral ne, nie za wie ra okre śleń
war to ściu ją cych (pe jo ra tyw nych czy po -

zy tyw nych), od no si się je dy nie
do wska za nia po cho dze nia da nej oso by.
Nie ma nic złe go w przy po mnie niu, że
np. za cni i za słu że ni bur mi strzo wie No -
we go Są cza Ka rol Sla vik czy Ro man Si -
chra wa po cho dzi li z cze skich ro dzin,
a księ żna Kin ga by ła Wę gier ką.

To po pro stu zna ne gó ra lom już w ga -
li cyj skich cza sach roz ró żnie nie mię dzy
„pto kiem”, „krzo kiem” i „pnio kiem”.

Rdzen ny są de cza nin to ta ki osob nik,
któ ry (jak je go przod ko wie) uro dził się,
wy cho wał i ukształ to wał na zie mi są -
dec kiej, nad Du naj cem, Po pra dem i Ka -
mie ni cą, po mię dzy Prze hy bą,
Ja wo rzy ną Kry nic ką i Pa ścią Gó rą. To
czło wiek, któ ry na tej zie mi czu je się
bar dziej u sie bie, niż gdzie in dziej.

Nie rdzen ni są de cza nie, to ta cy, któ -
rzy choć nie uro dzi li się na Są dec czyź -
nie, to po zo sta wi li tu nie ma łą cząst kę
swej pra cy, dzia łal no ści spo łecz nej, ta -
len tu, swo je ser ce. Mo gą to być np. war -
sza wia cy czy na rol czy cy roz ko cha ni
w Nad po pra dziu, co nie zmie nia fak tu,.
że ta ki ca dyk Dyw re Hal ber stam, bur -
mistrz Wła dy sław Bar bac ki czy ar chi -
tekt Ze non Adam Re mi to wiel cy, ale
jed nak nie rdzen ni są de cza nie.

Pa nu W. Ka liń skie mu, jak wi dać, ma -
rzy się za ma zy wa nie to żsa mo ści re gio -
nal nej, ro zu mia nej ja ko wspól no ta
miej sca uro dze nia, co dzien ne go oby cza -
ju i dzie dzic twa, kul tu ry i hi sto rii. Ta ki
ma być, je go zda niem, nie uchron ny sku -
tek no wo cze sno ści i ko mer cja li za cji, ta -
ka ma być współ cze sna po praw ność
po li tycz na (nie py taj, kim by ła two ja
bab ka, czy dzia dek). Tym cza sem za ak -
cen to wa nie „rdzen no ści” wy da je mi się
wa żnym spo iwem łą czą cym ta kie ma łe
oj czy zny, jak Są dec czy zna. To jed no -
cze śnie pod kre śle nie wie lo kul tu ro wo ści
na sze go re gio nu, któ rą, obok lud no ści
rdzen nej, la chow skiej, two rzy li przed -
sta wi cie le ró żnych na cji: Niem cy, Ży -
dzi, Ru si ni, Cze si i Au stria cy, a na wet
Fran cu zi, by wspo mnieć wy wo dzą cą się
od osia dłe go w po łu dnio wej Pol sce ofi -
ce ra na po le oń skie go za słu żo ną ro dzi nę
Da gna nów.

Pa nie Ka liń ski, nie je ste śmy przy pad -
ko wym zbio rem ato mów. Ka żdy z nas
jest gdzieś za ko rze nio ny, cho ciaż cza sa -
mi sam o tym nie wie.

JE RZY LE ŚNIAK
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ŚWIĘTUJ Z NAMI 5 LAT MARKETU
Wiśniowieckiego 123 C

Z NAMI ZREALIZUJESZ SWÓJ PROJEKT

wprowadziliśmy do oferty tysiące nowych produktów
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