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Sądecki papież
z Argentyny

N
o wy Oj ciec Świę ty, któ ry przy -
jął imię Fran ci szek, to chy ba
naj bar dziej są dec ki pa pież
od po cząt ku ist nie nia tej świę -

tej in sty tu cji. Mam na dzie ję, że nikt się
nie ob ra zi za te sło wa, bo skąd inąd wia -
do mo, że „Nie ma więk sze go – nad Ja -
na Paw ła II”, jak śpie wa li mło dzi Po la cy
na Świa to wych Dniach Mło dzie ży w Ko -
lo nii w 2005 r. z udzia łem Be ne dyk -
ta XVI, dziś pa pie ża -se nio ra. 

Kar dy nał Jor ge Ma rio Ber go glio
jest je zu itą, a No wy Sącz jest tak je zu -
ic ki, jak żad ne in ne mia sto w Pol sce,
a mo że i na świe cie. Ma my w Są czu,
w su mie nie tak zno wu wiel kim mie -
ście, aż dwie „owczar nie” pro wa dzo ne
przez uczniów św. Igna ce go Loy oli:
pa ra fię Du cha św. z Sank tu arium Mat -
ki Bo żej Po cie sze nia i pa ra fię Najśw.
Ser ca Pa na Je zu ici, zwa ną ko le jo wą. 

W Są czu je zu ici są zna ni, lu bia ni
i ce nie ni. Tu je zu ici ni gdy nie by li sy -
no ni mem pod stę pu, fał szu i ob łu dy, jak
ich opi su ją od pię ciu wie ków nie przy -
ja cie le To wa rzy stwa Je zu so we go.
Prze ciw nie – je zu ici w na szym mie ście
ko ja rzą się z otwar to ścią, szcze ro ścią
oraz wiel kim pa trio ty zmem i za an ga -
żo wa niem w spra wy spo łecz ne. Je zu -
ici za wsze by li bli sko lu dzi, choć nie
chcę przez to po wie dzieć, że księ ża
die ce zjal ni są są de cza nom da le cy, ale
je zu ici ja koś spe cjal nie po chy la li się
nad tro ska mi zwy kłe go czło wie ka.
Wiem co pi szę, bo do ra sta łem w pa ra -
fii ko le jo wej, a od 30 lat je stem wier -
nym pa ra fii Du cha św., czy li „je zu itów
z Ryn ku”, jak to się w Są czu mó wi. 

Je zu ici przy szli do na sze go mia sta
w 1831 ro ku, kie dy po wy gna niu z Ro -
sji, tu ła li się po Ce sar stwie Au striac kim.
Na pi sem ną proś bę są dec kich miesz -

czan ob ję li wów czas po nor ber tań ski,
opusz czo ny od 1784 ro ku ko ściół
przy obec nej ul. Skar gi i uczy ni li z nie -
go pro mie niu ją cy na ca ły re gion ośro -
dek kul tu re li gij ne go, o szcze gól nym,
ma ryj nym ry sie, zwa ny nie kie dy rów -
nież „kon fe sjo na łem Są dec czy zny”, gdy
oj co wie pa sja mi spo wia da li, co się nie
zmie ni ło do dziś. Na po cząt ku ze szłe go
stu le cia ob ję li do dat ko wo po słu gę
przy no wym ko ście le św. Elżbie ty
na dru gim koń cu mia sta, zbu do wa nym
spe cjal nie dla ro bot ni ków warsz ta tów
ko le jo wych i tak wro śli w tam tą spo -
łecz ność, że w Są czu ko le jarz i je zu ita,
to jak by jed no. 

Mo żna wy mie nić ca łą ple ja dę wy bit -
nych je zu itów, któ rzy zło ty mi zgło ska -
mi za pi sa li się w hi sto rii mia sta,
po cząw szy od o. Ka ro la An to nie wi cza,
au to ra pie śni „Chwal cie łą ki uma jo ne”,
przez o. Ja na Sy gań skie go, kro ni ka rza
No we go Są cza, czy o. Ta de usza Mi cha -
li ka, „ko ro na to ra” cu dow ne go ob ra zu
MB Po cie sze nia, a skoń czyw szy na je -
zu itach nie złom nych z lat 80., przy ja ciół
„So li dar no ści”: o. Wła dy sław Au gu sty -
nek, o. Adam Wik tor, o. Emil Try bal ski,
czy o. Ka zi mierz Ptasz kow ski. Po tem
by ła gro mad ka cha ry zma tycz nych je zu -
itów pra cu ją cych z dzieć mi, z naj słyn -
niej szym o. Ada mem Ku bi szem,
zwa nym „Gar ga me lem”, dzię ki któ rym
do ko ścio ła ko le jo we go do dzi siaj cią -
gnie dzia twa z ca łe go mia sta. 

Z te go wzglę du kard. Ber go glio, je -
zu ita wzię ty do Rzy mu z da le kiej Ar -
gen ty ny, od ra zu stał się są de cza nom
bli ski i dziw nie zna jo my. Uśmie cha się
tak sa mo, tak jak je go kon fra trzy z uli -
cy Zyg mun tow skiej i „z Ryn ku”, choć
ma się ro zu mieć nie oce niam pa pie ży
po uśmie chu i ko lo rze trze wi ków...

Henryk Szewczyk
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PROCESJA REZUREKCYJNA
NA ULICACH NOWEGO
SĄCZA
Na za koń cze nie li tur gii Wi gi lii Pas chal nej
w Wiel ką So bo tę w ko ście le Du cha św. No -
wym Są czu od by ła się pro ce sja re zu rek cyj -
na, któ ra prze szła uli ca mi: Fran cisz kań ską,
Jo se le wi cza, Bó żni czą i Pio tra Skar gi. W ci -
szy noc nej nio sły się na ca łe mia sto pie śni
wiel ka noc ne. W pro ce sji szli m.in. stra ża cy
ze Świ niar ska, któ rzy od 60. lat peł nią war -
tę przy Gro bie Pań skim w Sank tu arium
Mat ki Bo żej Po cie sze nia.

CHE MO TE RA PIA W SĄ CZU
W Cen trum On ko lo gii przy Szpi ta lu Spe -
cja li stycz nym im. J. Śnia dec kie go w No -
wym Są czu uru cho mio no che mio te ra pię
sta cjo nar ną. Dla pa cjen tów przy go to wa no
kil ka na ście łó żek. Wszyst ko dzię ki pod pi sa -
ne mu kon trak to wi z Na ro do wym Fun du -
szem Zdro wia na kwo tę 4 mln 200 tys. zł.
W ra mach kon trak tu zo sta ną ta kże uru -
cho mio ne pro gra my le ko we w od dzia le
on ko lo gii kli nicz nej i he ma to on ko lo gii.

– Che mio te ra pia sta cjo nar na bę dzie
pro wa dzo na od trzech do pię ciu dni, w za -
le żno ści od za le ceń le kar skich. Na si pa cjen -
ci nie bę dą mu sie li już w tym ce lu jeź dzić
do Kra ko wa, czy Tar no wa – mó wi Ar tur
Pusz ko, dy rek tor są dec kie go szpi ta la.

Cen trum On ko lo gii pierw szych pa cjen -
tów przy ję ło na po cząt ku lu te go. W pla -
ców ce funk cjo nu ją czte ry od dzia ły: chi rur gii
on ko lo gicz nej, he ma to lo gicz ny, gi ne ko lo gii
on ko lo gicz nej i on ko lo gii kli nicz nej. Na uru -
cho mie nie cze ka jesz cze ra dio te ra pia.

TO JUŻ KO NIEC KOSG!
Szef MSW Bar tło miej Sien kie wicz pod pi sał
roz po rzą dze nie o re or ga ni za cji Stra ży Gra -
nicz nej na po łu dniu kra ju, na mo cy któ re -

go 1 stycz nia 2014 r. ule gnie li kwi da cji Kar -
pac ki Od dział Stra ży Gra nicz nej w No wym
Są czu. Po łu dnio wej gra ni cy pań stwa chro -
nić bę dzie Ślą sko -Ma ło pol ski Od dział SG
z sie dzi bą w Ra ci bo rzu. W No wym Są czu
po zo sta nie pla ców ka oraz or kie stra re pre -
zen ta cyj na SG i szcząt ko we słu żby lo gi -
stycz ne. W „ko sza rach” przy ul. 1 PSP ma
po wstać szko ła aspi ran tów Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej.

Prze ciw ko li kwi da cji KOSG przez wie le
mie się cy pro te sto wa li par la men ta rzy ści,
sa mo rzą dow cy oraz zw. za wo do we funk -
cjo na riu szy i pra cow ni ków cy wil nych ko -
men dy są dec kiej.

KON KURS NA SĄ DEC KĄ
WE NE CJĘ
Pre zy dent No we go Są cza ogło sił kon kurs
na opra co wa nie kon cep cji za go spo da ro -
wa nia pra wo brze żne go od cin ka rze ki Du -
na jec: daw nej „We ne cji Są dec kiej” oraz
Par ku Strze lec kie go. Zdo byw ca pierw szej
na gro dy otrzy ma 20 tys. zł. Kon kurs or ga -
ni zo wa ny jest przy współ pra cy ze Sto wa -
rzy sze niem Ar chi tek tów Pol skich Od dział
Są dec ko–Pod ha lań ski, a roz strzy gnie go
sąd kon kur so wy.

***
„We ne cją” na zy wa no ośro dek wio ślar -

ski i przy stań ka ja ko wą na pra wym brze gu
Du naj ca, ok. 150 m od mo stu ko le jo we go
w stro nę gór ne go bie gu rze ki, zbu do wa ne
w 1912 r. przez człon ków To wa rzy stwa Wio -
ślar skie go. By ło to po pu lar ne miej sce wy -
po czyn ku są de czan, któ rzy ko rzy sta li ze
spa ce ro wej alei, gra li w siat ków kę, krę gle
i wy po ży cza li łód ki, któ ry mi pły wa no Du naj -
cem do Ro żno wa i Czcho wa. Obiek ty „We -
ne cji” zo sta ły po wa żnie zde wa sto wa ne
przez wiel ką po wódź w lip cu 1934 r. Dzie ła
znisz cze nia do koń czy ła II woj na świa to wa.

CZY NOWY 
PAPIEŻ SŁYSZAŁ
O ŻELEŹNIKOWEJ?
No wy pa pież Jor ge Ma rio Ber go glio,
któ ry przy jął imię Fran ci szek, praw -
do po dob nie sły szał o Że leź ni ko wej
Wiel kiej. Bli skim współ pra cow ni kiem
do tych cza so we go pry ma sa Ar gen ty -
ny był bo wiem bi skup Jó zef Sła by, re -
demp to ry sta po cho dzą cy z tej
są dec kiej wsi.

Ks. Jó zef Sła by (ur. 1958) w Ar gen ty -
nie pra cu je od 28 lat. W 2009 r. pa pież
Be ne dykt XVI mia no wał go bi sku pem
no wo pow sta łej Pra ła tu ry Apo stol skiej
Esqu el w pro win cji Chu but (Pa ta go -
nia). Ostat ni raz bp Sła by od wie dził ro -
dzin ne stro ny we wrze śniu ub. r.
z oka zji 35. rocz ni cy ma tu ry w sta ro są -
dec kim ogól nia ku. Je go dwaj bra cia
rów nież są re demp to ry sta mi i pra cu ją
na mi sjach: je den w Ar gen ty nie, dru gi
na Wy spach Ka ra ib skich.

Bp. Sła be go czę sto mo żna usły szeć
w Ra diu Ma ry ja, gdzie opo wia da o sy -
tu acji Ko ścio ła w Ame ry ce Po łu dnio -
wej i po słu dze pol skich ka pła nów
na tam tym kon ty nen cie. Oto jak sko -
men to wał dla roz gło śni to ruń skiej de -
cy zję kon kla we:

„De cy zja o wy bo rze kar dy na ła Jor -
ge Ma rio Ber go glio na pa pie ża jest
dla nas wiel kim za sko cze niem. Przy ję -
li śmy ją z wiel ką ra do ścią. Jest to
czło wiek od da ny Bo gu, za słu gu ją cy
na tak za szczyt ne miej sce w Ko ście le.
Z pew no ścią swo ją mą dro ścią, na -
ucza niem i pro sto tą bę dzie do brze
słu żył Ko ścio ło wi”.

(HSZ)
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RABATY DLA RODZIN
WIELODZIETNYCH
Są dec cy rad ni jed no gło śnie przy ję li uchwa -
łę in ten cyj ną o wpro wa dze niu sze re gu zni -
żek dla ro dzin wie lo dziet nych. Zgło szo no
w tej spra wie dwa pro jek ty. „Kar ta Są dec kiej
Ro dzi ny 4+” to pro jekt rad ne go To ma sza Ba -
sty i klu bu PO, a „Kar ta Du żej Ro dzi ny” to pro -
jekt władz mia sta. Oby dwa pro po nu ją
stwo rze nie pa kie tu ulg i ra ba tów dla ro dzin
wie lo dziet nych z przy naj mniej czwór ką dzie -
ci, choć au to rzy za kła da ją, że w przy szło ści
do ty czyć to bę dzie ta kże ro dzin z trój ką.
Cho dzi o ra ba ty m.in. na ba sen i ki no. Pro jekt
wnie sio ny przez PO za kła dał jesz cze zni żki
na bi le ty ko mu ni ka cji miej skiej.

Rad ni po dys ku sji zde cy do wa li, że oby dwa
pro jek ty uda się po łą czyć w je den. Wstęp nie
wy li czo no, że sko rzy sta z nich ok. 900 ro dzin,
czy li bli sko 2,5 ty sią ca miesz kań ców.

UZDRO WI SKO BEZ PRE ZE SA
Po mi mo trzech po sie dzeń, Ra da Nad zor cza
Uzdro wi ska Kry ni ca -Że gie stów SA nie wy -
bra ła pre ze sa spół ki. W po stę po wa niu kwa -
li fi ka cyj nym Ra da wy ło ni ła dwóch
kan dy da tów: Ire ne usza Niem ca, obec ne go
pre ze sa spół ki oraz Zbi gnie wa Wo je wo dę,
któ ry sze fo wał Uzdro wi sku w la tach 2001-
2005, a obec nie kie ru je spół ką Mas spol
w Zu brzy ku.

W 5-oso bo wej RN za sia da dwóch re pre -
zen tan tów za ło gi i trzech przed sta wi cie li mi -
ni stra skar bu, w tym mar sza łek Ma ło pol ski
Ma rek So wa. Za pierw szym po dej ściem (16
lu te go br.) ra dzie uda ło się wy brać tyl ko
człon ka za rzą du. Zo stał nim pra cow nik spół -
ki Ro man Bur da (b. pre zes kry nic kie go
MPGK). 

Uzdro wi sko Kry ni ca – Że gie stów SA (wła -
sność Skar bu Pań stwa) jest je dy nym pol skim

uzdro wi skiem wy łą czo nym z pry wa ty za cji.
Spół ka za koń czy ła ub. r. zy skiem net to w wy -
so ko ści ok. 180 tys. zł, przy ok. 29 mln zł przy -
cho du z dzia łal no ści pod sta wo wej (kon trakt
z NFZ, ko mer cyj na sprze daż łó żek i za bie gów,
roz lew nia wo dy mi ne ral nej).

„LU XTOR PE DA” 
Z NO WE GO SĄ CZA
No wo są dec ki Ne wag uro czy ście prze ka zał
dwa z pię ciu za mó wio nych przez Ko le je Dol -
no ślą skie elek trycz nych ze spo łów trak cyj -
nych z ro dzi ny „Im puls”. W trak cie prze jaz du
z Wro cła wia do Le gni cy „Im puls” roz pę dził
się do 160 km/h. No we po jaz dy bę dą wo zić
pa sa że rów na tra sie Wro cław -Wę gli niec
przez Le gni cę i Bo le sła wiec.

ZI MA STU LE CIA
Zi ma trzy ma ła do Wiel ka no cy. W mar cu ob -
fi te opa dy śnie gu dwu krot nie spa ra li żo wa ły
Są dec czy znę. Se zon grzew czy wy dłu żył się
o po nad mie siąc, opie ka spo łecz na w No wym
Są czu zmu szo na by ła za ku pić do dat ko wo wę -
giel dla 800 pod opiecz nych. Na sta wach sta -
ro są dec kich węd ka rze od kry li ła wi ce śnię tych
ryb (przy du cha). Śnieg za le ga ją cy mu ra wę
sta dio nu San de cji przy ul. Ki liń skie go unie mo -

żli wił ro ze gra nie me czu in au gu ru ją ce go run -
dę wio sen ną. Z po wo du śnie gu i mro zu nie
od by ła się w Nie dzie lę Pal mo wą naj więk sza
na Są dec czyź nie Dro ga Krzy żo wa w ple ne rze
z Piąt ko wej do Bo gu szo wej. Tym cza sem
na Prze hy bie ob ja wił się w lo dzie wi ze ru nek…
Ka ro la Mark sa, co go spo da rze schro ni ska po -
trak to wa li ja ko zły omen. Z dłu giej zi my cie -
szy li się tyl ko wła ści cie le sta cji nar ciar skich.
Tak dłu go na nar tach nie szu so wa no jesz cze
w Be ski dzie Są dec kim.

TE LE WI ZJA CY FRO WA
NAD CHO DZI
Do koń ca lip ca ca ła Pol ska przej dzie na cy -
fro wy od biór te le wi zji. Na Są dec czyź nie wy -
łą cze nie sy gna łu ana lo go we go ja ko pierw si
od czu ją miesz kań cy gmin: Ko rzen na i Kry ni -
ca -Zdrój, a w po wie cie gor lic kim: Gor li ce,
Uście Gor lic kie, Sę ko wa, Biecz i Li pin ki. 22
kwiet nia zo sta ną wy łą czo ne ana lo go we na -
daj ni ki na Prze hy bie oraz na Gó rze św. Mar -
ci na (Tar nów). Od 20 ma ja prze sta nie
do cie rać sy gnał ana lo go wy z Cho rą gwi cy
(Kra ków).

Po sia da cze star szych od bior ni ków po -
win ni spraw dzić, czy ich sprzęt jest go to wy
do od bio ru cy fro we go.

Fun da cja Są dec ka już po raz dru gi or ga ni zu je se mi na rium, któ -
re go ce lem jest pod nie sie nie po zio mu świa do mo ści zdro wot nej
Są de czan, po przez pro fi lak ty kę i pro mo cję zdro we go sty lu ży cia. 

Pierw sze se mi na rium z te go cy klu od by ło się w paź dzier ni ku ub.
r. pod na zwą „Zdro wo je sie nią” i to wa rzy szy ło jed ne mu z naj wa -
żniej szych wy da rzeń na Są dec czyź nie w 2012 ro ku – otwar ciu
Ośrod ka On ko lo gii w Szpi ta lu Spe cja li stycz nym im. J. Śnia dec kie -
go w No wym Są czu. Tym ra zem, sto sow nie do po ry ro ku, 18 kwiet -
nia w MCK „So kół” od bę dzie się se mi na rium pt. „Zdro wo

na wio snę”. Te ma ty ka se mi na rium oscy lo wać bę dzie wo kół pro -
ble ma ty ki zdro wot nej, dzia łań proz dro wot nych, za gad nień zwią za -
nych z funk cjo no wa niem ra tow nic twa me dycz ne go w Ma ło pol sce
oraz elek tro nicz nej plat for my usług w za kre sie ochro ny zdro wia.
W pro gra mie se mi na rium znaj dzie się wie le in te re su ją cych wy kła -
dów i dys ku sji pa ne lo wych z udzia łem au to ry te tów i eks per tów
me dycz nych z ca łej Ma ło pol ski. Szcze gó ło wy pro gram kon fe ren -
cji znaj dą Pań stwo w por ta lu Sa de cza nin.in fo. 

Za pra sza my, wstęp wol ny! (S)
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NASTOLATEK 
Z NOWEGO SĄCZA
LAUREATEM GOOGLE
Prze my sław Bucz kow ski, czter na sto la tek
z No we go Są cza, zna lazł się w gro nie 20. fi -
na li stów z ca łe go świa ta pre sti żo we go
kon kur su Go ogle. Go ogle Co de -in to mię -
dzy na ro do wy kon kurs skie ro wa ny
do uczniów w wie ku 13-17 lat, któ ry spraw -
dza ich zdol no ści pro gra mi stycz ne. 

Prze mek jest uczniem jed ne go z są dec -
kich gim na zjów. Pierw szy raz bły snął dwa
la ta te mu pod czas warsz ta tów w ra mach
pro jek tu „Dia ment”, kie dy na pi sał grę kom -
pu te ro wą, któ ra zdo by ła wy ró żnie nie. Chło -
piec zo stał za pro szo ny na czte ry dni
do sie dzi by Go ogle w Mo un ta in View
(USA).

RO WE REM Z KRY NI CY
DO BAR DE JO VA
Bli sko 100 km tras tu ry stycz nych po łą czy
Pol skę i Sło wa cję. Pro jekt zo sta nie sfi nan -
so wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal ne go. 

– Tra sy po łą czą Kry ni cę z Bar de jo vem
i bę dą wio dły mię dzy in ny mi przez Ty licz
i Mu szyn kę, po wsta nie też ar chi tek tu ra to -
wa rzy szą ca – in for mu je bur mistrz Kry ni cy
Da riusz Da riusz Reś ko.

Czte ry tra sy zo sta ną wy po sa żo ne m.in.
w dro go wska zy, ta bli ce i ozna cze nia, a uatrak -
cyj nią je ele men ty ma łej ar chi tek tu ry

MORSY ZNAD JEZIORA
ROŻNOWSKIEGO
Co nie dzie lę gru pa mor sów spo ty ka ła się
zi mą na pla ży za pocz tą w Gród ku nad Du -
naj cem, by po krót kiej roz grzew ce za nu -
rzyć się na kil ka mi nut w lo do wa tej wo dzie.
Do je zio ra wcho dzi ło do kil ku na stu osób,
któ re póź niej wspól nie bi wa ko wa ły
przy ogni sku. Mor sy z Gród ka skrzyk nę li się

w in ter ne cie ja ko „Ży wo ród ka Je zio ro wa”.
– Mo je mor so wa nie za czę ło się osiem

lat te mu we Wro cła wiu, gdzie stu dio wa -
łem. Po sze dłem z cie ka wo ści i spodo ba ło
mi się. Przez dwa se zo ny re gu lar nie wcho -
dzi łem do lo do wa tej wo dy – mó wi Ja cek
Nę dza, je den z za ło ży cie li Ży wo ród ki Je zio -
ro wej. – Po tem mia łem dłu ższą prze rwę
i po po wro cie ze stu diów do do mu za chę -
ci łem do mor so wa nia mo je go ku zy na.
Do je zio ra wcho dzi li śmy od cza su do cza -
su, a na stęp nie do łą czył do nas Ma ciek…

DORADZĄ PREZYDENTOWI
W SPRAWACH RYNKU
PRACY
W 17-oso bo wej Po wia to wej Ra dzie Za trud -
nie nia dla Mia sta No we go Są cza, po wo ła -
nej przez pre zy den ta Ry szar da No wa ka
na no wą, 4-let nią ka den cję, zna leź li się
przed sta wi cie le związ ków za wo do wych,
sa mo rzą du lo kal ne go oraz zna ni przed się -
bior cy: Ry szard Flo rek, Piotr Li twiń ski, Ka zi -
mierz Pa zgan, An drzej Wi śniow ski i Jó zef
Py zik.

Po wia to wa Ra da Za trud nie nia to or gan
do rad czy pre zy den ta mia sta. Do jej za dań
na le ży m.in. in spi ro wa nie przed się wzięć
zmie rza ją cych do peł ne go za trud nie nia,
oce na ra cjo nal no ści go spo da ro wa nia
środ ka mi Fun du szu Pra cy i opi nio wa nie
kie run ków kształ ce nia i szko le nia za wo do -
we go w No wym Są czu. Ra da opi niu je rów -
nież pro gra my re ali zo wa ne przez Są dec ki
Urząd Pra cy.

POD RÓŻ Z KS. TI SCH NE REM
„Po ru sza ją cy, nie ty po wy, cie ka wy” – ta kie
opi nie wy ra ża ły oso by, któ re w Sta rym Są -
czu obej rza ły pre mie ro wy po kaz fil mu do -
ku men tal ne go pt. „Je go ocza mi”,
opo wia da ją cy o ży ciu i dzia łal no ści ks. prof.
Jó ze fa Ti sch ne ra, a ta kże je go związ kach
z Pod ha lem, Ży wiec czy zną, Są dec czy zną
i Kra ko wem. Do ku ment wy re ży se ro wał
Szy mon J. Wró bel, a głów nym bo ha te rem
jest Ka zi mierz Ti sch ner, brat ks. Jó ze fa, któ -
ry opro wa dza wi dza po ró żnych miej scach
zwią za nych z ks. pro fe so rem, a ta kże cie ka -
wie o nich opo wia da.

BA ZY LI KA W GRY BO WIE
W nie dzie lę 20 kwiet nia ko ściół św. Ka ta -
rzy ny Alek san dryj skiej w Gry bo wie zo sta -
nie pod nie sio ny do ran gi ba zy li ki mniej szej.
Uro czy sto ściom bę dzie prze wod ni czył abp

OD MIE SZA NIA 
HER BA TA NIE STA NIE 
SIĘ SŁOD SZA 
Ra fał Ma ty ja, po li to log z WSB -NLU
w No wym Są czu o jed no man da to wych
okrę gach wy bor czych, po stu lo wa nych
przez Plat for mę Obu rzo nych, utwo rzo -
ną m.in. przez sze fa So li dar no ści Pio tra
Du dę i mu zy ka Paw ła Ku ki za.

– Nie po pie ram Plat for my Obu rzo -
nych. Do strze ga ona bo wiem szan se
na zmia nę tam, gdzie jej nie ma. Zmia -
na spo so bu wy bo ru po słów – po -
przez wpro wa dze nie
jed no man da to wych okrę gów wy bor -
czych – nie spo wo du je po pra wy ich
ja ko ści, o ile na dal bę dzie my wy bie rać
z tej sa mej, pod su wa nej nam przez te
sa me par tie gru py kan dy da tów. Do -
pó ki nie po ja wi się na sce nie po li tycz -
nej al ter na ty wa dla PO i PiS,
zdol na do spra wo wa nia wła dzy oraz
wpro wa dze nia re form, do pó ty zmia -
na or dy na cji bę dzie mie sza niem her -
ba ty z na dzie ją, że od sa me go
mie sza nia sta nie ona słod sza.

Ra cję miał Jo seph Schum pe ter, któ -
ry prze ko ny wał, że w de mo kra cji wy -
bie ra my mie dzy ry wa li zu ją cy mi ze so bą
gru pa mi, a efekt w po sta ci do brych
rzą dów za le ży ra czej od ja ko ści ofer ty,
niż od spo so bu, w ja ki ją wy bie ra my.
Nie je stem prze ciw ni kiem ani JOW, ani
obec nej or dy na cji. Ja ko oby wa te la bar -
dziej in te re su je mnie to, czy mam
na ko go gło so wać w dniu wy bo rów.
A gdy oka zu je się, że nie mam, nie po -
cie sza mnie naj do sko nal szy na wet sys -
tem wy bor czy.

Ty go dnik Do Rze czy, nr 9
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CZŁOWIEK JEST
CAŁOŚCIĄ DUSZY I CIAŁA 
Ks. Je rzy Ja ne czek, pro boszcz pa ra fii św.
Sta ni sła wa w Ni sko wej, o mszach św.
po łą czo nych z mo dli twą o uzdro wie nia
i uwol nie nie, któ re przy cią ga ją do Ni sko -
wej tłu my:

– Pan Bóg ka żde mu z nas da je cha ry -
zma ty. Jest wśród nich ta kże cha ry zmat
uzdro wie nia. Mo że nim zo stać ob da rzo -
ny ka płan, ale mo że i oso ba świec ka.
Cha ry zma ty kiem mo że być ka żdy chrze -
ści ja nin, któ ry otrzy mał szcze gól ne da ry
Du cha – te, któ re wy mie nia świę ty Pa -
weł w pierw szym li ście do Ko ryn tian.
Od kry wa się je, kie dy się słu ży wspól no -
cie. W Ni sko wej msze świę te, po łą czo ne
z mo dli twą o uzdro wie nie i uwol nie nie,
roz po czę ły się dwa la ta te mu. Po cząt ki
nie by ły ła twe. Te raz na co mie sięcz ne
spo tka nia przy je żdża ją tłu my wier nych,
ta kże ze Sło wa cji, spod Kra ko wa i z wie lu
miej sco wo ści spo za Są dec czy zny. Co -
mie sięcz ne spo tka nia pro wa dzi ks. Mi -
chał Ol szew ski – ser ca nin, eg zor cy sta,
zna ny też z cha ry zma tu uzdra wia nia.
Dru gim cha ry zma ty kiem, któ ry po ja wia
się w Ni sko wej, jest o. Jó zef Wit ko, fran -
cisz ka nin z pro win cji Mat ki Bo żej Aniel -
skiej w Kra ko wie, zna ny ka zno dzie ja
w ru chu cha ry zma tycz nym. Tłu my wier -
nych obec ne na na bo żeń stwach, świad -
czą o tym, że lu dzie po trze bu ją ta kie go
spo tka nia. Z jed nej stro ny jest atak zła,
za gu bie nia, ale z dru giej stro ny Pan Bóg
da je Ko ścio ło wi cha ry zma ty, któ re po -
zwa la ją mu do świad czać ła ski Bo ga.
Czło wiek jest ca ło ścią du szy i cia ła, więc
uzdro wie nie jest za wsze in te gral ne.

(KB)

Ce le sti no Mi glio re, nun cjusz apo stol ski
w Pol sce, a uczest ni czyć w nich bę dzie wie -
lu hie rar chów Ko ścio ła. 

SĄDECZANIE
W ENCYKLOPEDII
SOLIDARNOŚCI
W II to mie En cy klo pe dii So li dar no ści, któ -
rej współ wy daw cą jest In sty tut Pa mię ci
Na ro do wej, zna la zły się bio gra my dzie wię -
ciu dzia ła czy są dec kiej „So li dar no ści”: Ba -
ran Eu ge niusz, Ber dy chow ski Zyg munt,
Du dek Sta ni sław, Gór ski Mie czy sław, Mi -
cha lik Krzysz tof, Paw łow ski Hen ryk, Pia sec -
ki Ta de usz, Pik sa Wła dy sław i Ry ba
Wła dy sław.

En cy klo pe dia So li dar no ści pu bli ko wa -
na jest w tzw. sys te mie ho len der skim, nie -
al fa be tycz nym. W I to mie, któ ry uka zał się
w 2010 r., za miesz czo no 1130 bio gra mów
i ha seł rze czo wych, w tym bio gra my An -
drze ja Szka rad ka i Ta de usza Nit ki oraz no -
ta o kon spi ra cyj nych „Wia do mo ściach
No wo są dec kich”. Tom II za wie ra 1223 bio -
gra my i ha sła rze czo we.

GRAD OD ZNA CZEŃ 
DLA RZE MIEŚL NI KÓW
W dniu św. Jó ze fa (19 mar ca), pa tro na rze -
mieśl ni ków, Cech Rze miosł Ró żnych
i Przed się bior czo ści w No wym Są czu od -
zna czył naj bar dziej ak tyw nych i za słu żo -
nych rze mieśl ni ków. Pla ty no wą Od zna ką
Mi strza „Za szko le nie uczniów w rze mio śle”
wy ró żnio no Elżbie tę Ka pu śniak (za kład fry -
zjer ski w No wym Są czu) i An drze ja Ma -
ciusz ka (za kład bu dow la ny w Bar ci cach).

Ho no ro wą Od zna ką Rze mio sła otrzy ma -
li: Piotr Pio trow ski (bla char stwo i la kier nic -
two po jaz do we w No wym Są czu) oraz
Sła wo mir Py ka (me cha ni ka po jaz do wa
w Kry ni cy -Zdro ju). Srebr ną Od zna kę Mi strza
„Za szko le nie uczniów w rze mio śle” Za rząd

Izby Rze mio sła i Przed się bior czo ści w No -
wym Są czu przy znał An drze jo wi Sta wiar -
skie mu (cu kier nic two i kuch mi strzo stwo
w Goł ko wi cach Dol nych), a Ho no ro wą Od -
zna ką „Za za słu gi w rze mio śle” zo sta li wy ró -
żnie ni: Ka zi mierz Ka wa lec (kra wiec two,
Ni sko wa) z sy nem An drze jem (han del) oraz
Adam Smo leń (za kład bu dow la ny w Ty li czu).
Spe cjal ną sta tu et kę za za słu gi dla rze mio sła
no wo są dec kie go otrzy mał Sta ni sław Pięt ka
oraz Wie sław Le śniak (za kład mię sny w No -
wym Są czu) i To masz Ho mon cik (za kład sto -
lar ski w Sta rym Są czu).

W OBRO NIE OKIEN ŻY CIA
Sej mik woj. ma ło pol skie go w przy ję tym
ape lu sprze ci wił się pró bom li kwi da cji tzw.
okien ży cia dla dzie ci nie chcia nych przez
ro dzi ców, co za le ca Ko mi tet Praw Dziec ka
przy ONZ.

„Do strze ga jąc zna cze nie i ro lę „okien ży -
cia” zwra ca my się do władz na sze go kra ju
o przy go to wa nie i wpro wa dze nie ta kich
dzia łań, któ re za bez pie czą ich dal sze funk -
cjo no wa nie i uchro nią je przed nor ma tyw -
nym za ka zem funk cjo no wa nia” – na pi sa li
rad ni wo je wódz cy.

Okna ży cia naj czę ściej dzia ła ją przy klasz -
to rach żeń skich. W nich mat ki mo gą zo sta -
wiać swo je dziec ko ano ni mo wo, bez
żad nych kon se kwen cji. W No wym Są czu
okno ży cia funk cjo nu je od 2009 r. w do mu
sióstr fe li cja nek przy ul. Dłu go sza. W rok
po je go otwar ciu tra fi ło do nie go pierw sze
dziec ko.

SZYB KO DO CE NIE NI!
W trzy ty go dnie po re je stra cji są do wej
Fun da cja Si lver Eco no my zdo by ła grant
w wy so ko ści 45 tys. zł w kon kur sie na za -
da nie z za kre su „po mo cy spo łecz nej”, ogło -
szo nym przez pre zy den ta No we go Są cza
Ry szar da No wa ka, po ko nu jąc dzia ła ją ce
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20 mar ca w Par ku Na ro do wym Sa rek w La -
po nii (Szwe cja), pod czas są dec kiej wy pra wy
to urin go wej zgi nął Woj ciech Wro nie wicz,
po cho dzą cy ze Sta re go Są cza, a za miesz ka ły
w Złot nem ra tow nik Gru py Kry nic kiej GOPR.
Miał 31 la ta. Po zo sta wił żo nę i 2-let nią có -
recz kę.

***
24 mar ca zmarł Ma rek
Sma ga, współ za ło ży ciel
i pre zes Agen cji Pro jek to -
wej A -4 w No wym Są czu.
Miał 52 la ta. Skoń czył ar -
chi tek tu rę na Po li tech ni -

ce Kra kow skiej. Był au to rem wie lu pro jek -
tów ar chi tek to nicz nych w No wym Są czu
m.in. kry tej pły wal ni i ha li spor to wej
przy ul. Nad brze żnej, ga le rii han dlo wych
„San de cja” i „Go łąb ko wi ce”. W 2011 r. zo -
stał lau re atem na gro dy „Kra kow ski Du kat”
przy zna wa nej przez Izbę Prze my sło wo -
-Han dlo wą.

***
26 mar ca zmarł w wie ku 79 lat Wło dzi mierz
Wój to wicz, in spek tor oświa ty, dy rek tor
szko ły w Piąt ko wej, na uczy ciel i prze wod nik
be skidz ki.

Opracował (HSZ), (AP)

KI BI CE SAN DE CJI UCZCI LI
ŻOŁ NIE RZY WY KLĘ TYCH
W ko ście le Du cha św. w No wym Są czu zo sta -
ła od pra wio na msza św. w in ten cji Żoł nie rzy
Wy klę tych, za mó wio na przez Sto wa rzy sze nie
Ki bi ców San de cji. Po mszy od by ła się krót ka
ma ni fe sta cja pa trio tycz na przy bur sie je zu ic kiej,
no szą cej imię ks. Wł. Gur ga cza SJ, ka pe la -
na PPAN, stra co ne go w 1949 ro ku z wy ro ku są -
du sta li now skie go. Mło dzież skan do wa ła
„Chwa ła bo ha te rom!”, pło nę ły po chod nie i ra -
ce. W uro czy sto ści wzię li udział par la men ta rzy -
ści PiS i So li dar nej Pol ski oraz sa mo rzą dow cy.

PRZY BY WA 
JE LE NI I DZI KÓW
Pra cow ni cy nad le śnictw i my śli wi prze pro -
wa dzi li in wen ta ry za cję zwie rzy ny łow nej oraz
ga tun ków chro nio nych w IV Re jo nie Ho dow -
la nym, któ ry swo im za się giem obej mu je by łe
wo je wódz two no wo są dec kie. Do kład nych
wy ni ków li cze nia zwie rzy ny jesz cze nie ma, ale
już wia do mo, że w la sach przy by wa je le ni
i dzi ków, czy li zwie rzy ny łow nej.

– Ko niecz ne jest za cho wa nie rów no wa -
gi w przy ro dzie, zbyt du ży przy rost na tu ral -
ny jest szko dli wy za rów no dla in nych
zwie rząt, jak i la su, a cza sem na wet czło wie -
ka – wy ja śnia St. Mi cha lik, nad le śni czy Nad -
le śnic twa Piw nicz na.

– Me to da, któ rą od by ło się li cze nie nie
jest do sko na ła, bo zwie rzę ta mi gru ją. Przyj -
mu je my więc mar gi nes błę du. Bar dziej wia -
ry god ne da ne uzy sku je się pod czas na lo tu
sa mo lo tem z ka me ra mi ter mo wi zyj ny mi, ale
jest to bar dzo dro gie – do dał nad le śni czy. 

Pa tro le spi sy wa ły ta kże ga tun ki chro nio -
ne jak wil ki, ry sie, żbi ki, głusz ce i cie trze wie.

ZA BÓJ CA TAK SÓW KA RZA
SKA ZA NY
Na 12 lat wię zie nia Sąd Okrę go wy w No wym
Są czu ska zał 17-let nie go Alek san dra P., któ ry 6
grud nia 2011 r. w Po rę bie Ma łej, dla 240 zł i te -
le fo nu ko mór ko we go za bił 65-let nie go tak -
sów ka rza, za da jąc mu 20 cio sów no żem. Ta
zbrod nia wstrzą snę ła Są dec czy zną, po li cja za -
trzy ma ła spraw cę na za jutrz po za bój stwie.

od 2003 ro ku Ka to lic kie Cen trum Edu ka cji
Mło dzie ży „KA NA”.

Pre ze sem Fun da cji Si lver Eco no my jest
To masz Cho le wa, dy rek tor za rzą dza ją cy Są -
dec kiej Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go SA,
któ rej naj więk szym ak cjo na riu szem jest gmi -
na No wy Sącz. W ra dzie fun da cji za sia da ją lu -
dzie zwią za ni z agen cją i ra tu szem.

– Ci sa mi lu dzie two rzy li sztab wy bor czy
Ry szar da No wa ka, gdy kan dy do wał na pre -
zy den ta No we go Są cza w 2010 ro ku – zwra -
ca uwa gę je den z rad nych miej skich.

WIĘŹ NIO WIE PO ZY WA JĄ
SKARB PAŃ STWA
Prze lud nie nie i opie ka me dycz na – to naj -
więk sze bo lącz ki pe ni ten cja riu szy Za kła du
Kar ne go w No wym Są czu, gdzie prze by wa
ok. 440 osa dzo nych. 

– W 2012 ro ku od no to wa li śmy 31 skarg,
z któ rych m.in. 12 do ty czy ło opie ki me dycz -
nej, czte ry – wa run ków by to wych, dwie
– miej sca prze trans por to wa nia, czy li
więź niom nie spodo ba ło się miej sce, w ja -
kim mu szą od by wać ka rę. Wszyst kie skar -
gi uzna no za bez za sad ne – po da je kpt.
Łu kasz Chru ślic ki, ofi cer pra so wy są dec -
kie go ZK.

W są dach to czy się ak tu al nie 15 po stę po -
wań z po wódz twa osa dzo nych w No wym
Są czu. Do ty czą one prze lud nie nia cel.

– To ogól no pol ski pro blem za kła dów kar -
nych i klu czo wy te mat, je śli cho dzi o rosz cze -
nia więź niów wo bec skar bu pań stwa
– pod kre śla kpt. Chru ślic ki. 

WRÓ CI LI DO SIE BIE 
Soł ty si z gmi ny Po de gro dzie, zrze sze ni do tąd
w Ma ło pol skim Sto wa rzy sze niu Soł ty sów,
zgło si li ak ces do Sto wa rzy sze nia Soł ty sów
Zie mi Są dec kiej. – Wró ci li na oj czy zny ło no
– żar to wał pre zes sto wa rzy sze nia Piotr
Gnia dec ki. 

Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są dec -
kiej, po ak ce sie soł ty sów po de grodz kich li -
czy po nad 200 człon ków. Po wsta ło w 2005
ro ku i od po cząt ku ko rzy sta z po mo cy or ga -
ni za cyj nej Fun da cji Są dec kiej. W jej sie dzi bie
soł ty si od by wa ją swo je ze bra nia i prze cho -
wu ją naj więk szy skarb – sztan dar Sto wa rzy -
sze nia z wi ze run kiem św. Kin gi.

Głów nym ce lem Sto wa rzy sze nia jest re -
pre zen to wa nia soł ty sów wo bec ad mi ni stra -
cji pań stwo wej i sa mo rzą do wej oraz
za bie ga nie o na le żne soł ty som miej sce
w hie rar chii sa mo rzą do wej.
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S
po łecz no -Kul tu ral ne To wa rzy -
stwo „Są de cza nin” zo sta ło po -
wo ła ne do ży cia w grud niu
ze szłe go ro ku z ini cja ty wy Zyg -

mun ta Ber dy chow skie go, któ ry ob jął
prze wod nic two tym cza so we go za rzą du
or ga ni za cji (do cza su pierw sze go wal ne -
go ze bra nia). Ma ono łą czyć ro do wi tych
miesz kań ców Są dec czy zny oraz mi ło śni -
ków te go re gio nu, któ rzy czu ją po trze bę
kul ty wo wa nia lo kal nej to żsa mo ści oraz
tro skę o spo łecz ny i kul tu ro wy roz wój
Zie mi Są dec kiej. To wa rzy stwo ma w pla -
nach or ga ni za cję im prez kul tu ral nych,
dzia łal ność edu ka cyj ną i wy daw ni czą.

Chce or ga ni zo wać wy sta wy, kon kur sy
i kon fe ren cje na uko we, upa mięt niać za -
słu żo nych Są de czan. Za mie rza za dbać
o na zew nic two ulic, pla ców, pa tro nów
szkół, pro mo wać rę ko dzie ło i sztu kę lu -
do wą. Po moc ne w tym bę dą po wsta łe
sek cje: ob rzę do wo ści (mu zycz no -ta necz -
ną), hi sto rycz na (ba daw czo -po pu la ry za -
tor ską), edu ka cyj na, no wo cze sne go
pa trio ty zmu, gi ną cych za wo dów, li te ra tu -
ry pięk nej, rze mio sła i twór czo ści lu do -
wej, o czym zde cy do wa no na po sie dze niu
za rzą du w dniu 15 mar ca (w po sie dze niu
udział wzię li m.in. Zyg munt Ber dy chow -
ski, Ro bert Ślu sa rek, Sta ni sław Pa soń,

Fran ci szek Mły nar czyk, Wi told Ka liń ski,
Win cen ty To karz, Mo ni ka Fi kiel -Szkar -
łat, Jó zef Gó ra, Bar ba ra Ko śció łek i Ma -
rek Po rę ba).

Po sta no wio no po nad to, że zna kiem
roz po znaw czym To wa rzy stwa „Są de -
cza nin” bę dzie m.in. lo go, na któ re go
opra co wa nie ogło szo no kon kurs. Mo gą
w nim uczest ni czyć oso by peł no let nie,
któ re za ak cep tu ją wa run ki okre ślo ne
w re gu la mi nie, do star czą do 25 kwiet -
nia swo je pra ce wraz z wy peł nio ną kar -
tą zgło sze nio wą.

Lo go ma wpi sy wać się w cel i za kres
dzia ła nia oraz od da wać cha rak ter i mi sję
Sto wa rzy sze nia. Pro jek ty na le ży przy go -
to wać w trzech wer sjach ko lo ry stycz -
nych: ko lo ro wej, czar no -bia łej i w ska li
sza ro ści i do star czyć wy dru ko wa ne w for -
ma cie A4 oraz w for mie elek tro nicz nej
do sie dzi by Fun da cji Są dec kiej przy ul.
Bar bac kie go 57 w No wym Są czu. Ter min
zgło szeń upły wa 25 kwiet nia o godz. 16.
Co wa żne, ka żdy uczest nik mo że zło żyć
kil ka prac.

Pro jek ty lo go zo sta ną oce nio ne
przez człon ków Ka pi tu ły Kon kur so wej
po wo ła nej przez or ga ni za to ra pod ką -
tem funk cjo nal no ści, in no wa cyj no ści,
a ta kże związ ku pro jek tu z za kre sem

dzia ła nia To wa rzy stwa „Są de cza nin”.
Ka żdej pra cy zo sta nie przy po rząd ko -
wa ny nu mer, a oce nia ją cy nie bę dą
wie dzieć, przez ko go zo sta ła ona wy -
ko na na. To po zwo li na cał ko wi cie
obiek tyw ną oce nę. Po sie dze nie Ka pi -
tu ły od bę dzie się do 21 dni od osta tecz -
nej da ty zgła sza nia prac. Wy ni ki
zo sta ną ogło szo ne naj póź niej 3 ma ja.

Au tor pra cy, któ ra oka że się naj lep sza
i sta nie się zna kiem roz po znaw czym
Sto wa rzy sze nia, otrzy ma na gro dę w wy -
so ko ści 4 tys. zł. Pa tro nat nad kon kur -
sem ob jął mie sięcz nik „Są de cza nin”.

(ALF), (HSZ)

Wymyśl logo
Towarzystwa
„Sądeczanin”
Fun da cja Są dec ka ogło si ła kon kurs na lo go nie daw no po wsta łe go
Spo łecz no -Kul tu ral ne go To wa rzy stwa „Są de cza nin”. Znak gra ficz ny
mu si od zwier cie dlać cel i za kres dzia ła nia Sto wa rzy sze nia oraz od da -
wać je go cha rak ter i mi sję. Pro jek ty mo żna skła dać do 25 kwiet nia. 

Po sta no wio no po nad to,
że zna kiem roz po znaw -
czym To wa rzy stwa 
„Są de cza nin” bę dzie
m.in. lo go, na któ re go
opra co wa nie ogło szo no
kon kurs.

FO
T. 

H
SZ



KWIECIEŃ 2013 11
WWW.SADECZANIN.INFO

GOSPODARKA

T
uż przed Wiel ka no cą ofi cjal nie
po twier dzo no wieść o po zy ska -
niu przez mia sto No wy Sącz 68
mln zł z re zer wy mi ni ster roz -

wo ju re gio nal ne go Elżbie ty Bień kow -
skiej na bu do wę mo stu na Du naj cu

pod Gó rą Za be łec ką i frag men tu miej -
skie go ob wod ni cy pół noc nej, do uli cy
Mar cin ko wic kiej w Chełm cu. 

Nie obe szło się przy tej oka zji bez
prze py cha nek. Po seł An drzej Czer wiń -
ski mó wił, że to on stoi za de cy zją min.

Bień kow skiej, pre zy dent Ry szard No -
wak po ka zy wał pal cem na sie bie (czy -
taj fe lie ton – str. 13.). Śmiesz ne!
Nie wa żne, kto za ła twił pie nią dze na in -
we sty cję, któ ra nie mo że ru szyć od 8 lat
(pro jekt ob wod ni cy pół noc nej po wstał
za pre zy den tu ry Jó ze fa A. Wik to ra, mia -
ła też w tym udział ów cze sna wi ce pre -
zy dent Zo fia Piecz kow ska). Wa żne jest,
że dla te go za da nia ist nie je pra wo moc -
na de cy zja śro do wi sko wa, wy ku pio ne
są grun ty pry wat ne (za 5 mln zł) i ro bo -
ty mo gą ru szyć od ra zu, z ma łą po praw -
ką: most bę dzie „jed no nit ko wy”. Ca ła
in we sty cja bę dzie kosz to wać po nad 100
mln zł, bra ku ją ce fun du sze pre zy dent
No wak za mie rza uzu peł nić kre dy tem
ban ko wym.

Cheł miec ki frag ment ob wod ni cy pół -
noc nej (od ul. Mar cin ko wic kiej do ron da
w Bi czy cach, gdzie spo tka ła by się z ob -
wod ni cą za chod nią), we dle naj now szych
in for ma cji do cho dzą cych z Urzę du Mar -
szał kow skie go, wy bu du je Za rząd Dróg
Wo je wódz kich w Kra ko wie. Do bra wia -
do mość, bo z te go za da nia wy co fa ła się
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg i Au to strad!

Gdy się oka za ło, że no wy most
na Du naj cu to nie fa ta mor ga na, w Ry -
szar da No wa ka, po zo sta ją ce go od ostat -
nich wy bo rów w głę bo kiej de fen sy wie,
wstą pił jak by no wy duch. W wy po wie -
dziach dla lo kal nych me diów pre zy dent
za pew niał ener gicz nie, że dru ga prze -
pra wa przez kró la gór skich rzek w Pol -
sce bę dzie go to wa w po ło wie 2015
ro ku, a za raz po tym roz pocz nie się ka -
pi tal ny re mont mo stu he leń skie go.
W ja kim sta nie jest ta prze pra wa, ka żdy
kie row ca wie.

No wak mó wił po nad to, że wła dze
No we go Są cza nie za nie cha ły po my słu
bu do wy „Wę gier skiej -bis”, czy li wy cią -
gnię tej z ka pe lu sza w ostat niej kam pa nii
par la men tar nej przez No wa ka i Cy co nia
(wte dy jesz cze bur mi strza Sta re go Są -
cza) no wej tra sy z No we go do Sta re go

Ob wod ni ce No we go Są cza

Bli sko, co raz bli żej…

Sprzecz ne in for ma cje do cie ra ły w ostat nich ty go dniach w spra -
wie no wych ob wod nic No we go Są cza, któ rych mia sto po trze bu je
jak po wie trza. Do bre wia do mo ści mie sza ły się ze zły mi, a kie row cy
po sta re mu tkwi li w kor kach na uli cy Wę gier skiej i na skrzy żo wa -
niu pod skar pą zam ko wą.

DROGOWE INWESTYCJE WOKÓŁ NOWEGO SĄCZA
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Są cza. W tej spra wie go spo da rze mia sta
li czą na pie nią dze ze spe cjal nej pu li (2
mld zł), utwo rzo nej przez rząd pre mie ra
Do nal da Tu ska dla by łych sto lic wo je -
wództw, któ re spo tka ła de gra da cja.

***
Tak do bre wia do mo ści nie do cie ra ją

nie ste ty z fron tu bu do wy tzw. ob wod ni cy
za chod niej No we go Są cza, czy li 6-ki lo -
me tro wej tra sy od ron da w Brze znej (wę -
zeł ob wod ni cy po de grodz kiej,
zbu do wa nej w po przed nich la tach)
do pla no wa ne go ron da w Bi czy cach Dol -

nych. Tu ma my im pas. Na po cząt ku mar -
ca wójt Po de gro dzia, Mał go rza ta Gro ma -
la, wy da ła wpraw dzie no wą de cy zję
śro do wi sko wą dla tej in we sty cji, ale
od ra zu, tak, jak po przed nia de cy zja, śro -
do wi sko wa, zo sta ła ona opro te sto wa -
na przez kil ka ro dzin z Po drze cza,
Świ niar ska i Chełm ca. I ob wod ni ca za -
chod nia po now nie zna la zła się w rę kach
pre ze sa Sa mo rzą do we go Ko le gium Od -
wo ław cze go w No wym Są czu Ma cie ja
Cie siel ki, le ga li sty w ka żdym wzglę dzie.
Czym to się skoń czy – je den Pan Bóg wie.

Staw ką jest w ka żdym ra zie 13 mln eu ro
prze zna czo nych na to za da nie w ra mach
Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go. Te pie nią dze z Bruk se li
mu szą być wy da ne w tym ro ku, ina czej
prze pad ną dla Są de czan. Na wszel ki wy -
pa dek sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka
(po wiat jest in we sto rem dla te go za da nia)
ase ku ru je się, że je że li nie w tej, to w na -
stęp nej per spek ty wie unij nej (2014
– 2020) in we sty cja zo sta nie zre ali zo wa na.
Oby!

***
W tle bo jów o ob wod ni ce: pół noc ną

i za chod nią, po zo sta ją zma ga nia par la -
men ta rzy stów i sa mo rzą dow ców Są dec -
czy zny o bu do wę tra sy szyb kie go ru chu
z Brze ska do No we go Są cza, któ ra za stą -
pi ła by obec ną dro gę kra jo wą 75. Ten
szlak zna lazł się w pla nach in we sty cyj -
nych wo je wódz twa ma ło pol skie go, roz -
po czę ły się już na wet pra ce pro jek to we.
Nie ocze ki wa nie, po wa żnym kon ku ren -
tem dla tej dro gi, któ rą śmia ło mo żna na -
zwać „łącz ni kiem Są dec czy zny ze
świa tem”, sta ła się, for so wa na przez sa -
mo rzą dow ców gor lic kich tra sa eks pre so -
wa do au to stra dy A4 na li nii: Gor li ce
z Ja słem do Tar no wa. Wia do mo, że dla
obu „eks pre só wek”, prze bie ga ją cych
po są siedz ku, nie znaj dą się pie nią dze ani
w Kra ko wie, ani w War sza wie (sze rzej pi -
sze my o tym w osob nym ar ty ku le
– przyp. red.). Jak by te go by ło ma ło,
po ja wi ła się kon cep cja bu do wy al ter na -

Ryszard Nowak FOT. S. SIKORA Jan Golonka FOT. LEŚ Maciej Ciesielka FOT. HSZ

Nie obe szło się bez prze py cha nek. Po seł An drzej Czer wiń ski mó wił, że to on
stoi za de cy zją min. Bień kow skiej FOT. HSZ
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tyw nej dla obec nej dro gi kra jo wej 28
(Wa do wi ce – Sa nok) tra sy rów no le żni ko -
wej, prze bie ga ją cej na po łu dniu kra ju.
Sło wem – za wrót gło wy od śmia łych,
dro go wych po my słów.

***
Nie za sy pu je gru szek w po pie le am -

bit ny wójt Chełm ca Ber nard Sta wiar ski,
lob bu ją cy usil nie za bu do wą obej ścia
mo stu he leń skie go w po sta ci tra sy Cheł -
miec – Ku rów, bie gną cej w Rdzio sto wie

i Mar cin ko wi cach wzdłuż wa łów du naj -
co wych, a da lej po skar pie Bia łej Wo dy.

Trze ba od ra zu po wie dzieć, że Sta -
wiar ski nie jest ory gi nal ny. To jesz cze
pro jekt nie miec ki z cza sów ostat niej
woj ny, od świe żo ny na po cząt ku lat 90.
ze szłe go stu le cia przez ów cze sne go
wój ta Chełm ca Zbi gnie wa Pie kar skie -

go. Do dzi siaj po zo sta ły w te re nie dwa
prze pu sty na po to kach, zbu do wa ne
przez Niem ców.

Re gio nal na Dy rek cja Ochro ny Śro -
do wi ska w Kra ko wie wsz czę ła po stę po -
wa nie w spra wie wy da nia de cy zji
śro do wi sko wej dla tej in we sty cji. Na te -
mat źró deł fi nan so wa nia za da nia nic
kon kret ne go nie wia do mo. Wójt Sta -
wiar ski mó wi enig ma tycz nie o środ -
kach ze wnętrz nych, bo prze cież

Cheł miec, choć to naj więk sza gmi -
na wiej ska w Pol sce, sa mo dziel nie nie
udźwi gnie ta kiej in we sty cji. Wstęp nie
jej koszt sza cu je się na po nad 100 mln
zł. Tam trze ba wy bu do wać kil ka mo -
stów, w tym naj więk szą prze pra wę
przez Smol nik, wpa da ją cy do Du naj ca.

W ka żdym ra zie po mysł jest przed -
ni. Gdy by ta tra sa po wsta ła – sta no wi -
ła by zna ko mi te do peł nie nie ukła du
ko mu ni ka cyj ne go No we go Są cza i oko -
lic, gdyż prze ję ła by cię żki ruch sa mo -
cho do wy w Za beł czu, Wie lo gło wach
i Dą bro wej.

***
Na ko niec na le ży wy ra zić na dzie ję,

że po li ty ka nie zni we czy ma rzeń Są de -
czan o po sia da niu do brych dróg. Ich
in te re su ją roz gryw ki PO – PiS, tyl ko
dro gi. W „grze” po zo sta ją obec ni wło -
da rze po wia tu no wo są dec kie go, No -
we go Są cza i oko licz nych gmin I czy
się ich lu bi, czy nie – trze ba za nich
trzy mać kciu ki, bo to na sza wspól -
na spra wa. Na ho ry zon cie już ma ja czy
tu nel pod Ju stem i od wiecz na tra sa
szyb kie go po cią gu z Pod łę ża do Pie -
kieł ka, bo tak na praw dę przy szłość na -
le ży do ko le ja rzy, o czym ład nie pi sze
w tym nu me rze „Są de cza ni na” Wi told
Ka liń ski z Wier chom li Wiel kiej.

HEN RYK SZEW CZYK, (AP)

TO JA ZA ŁA TWI ŁEM FOR SĘ NA MOST!
Są dec cy ofi cje le kłó cą się, kto ma więk sze za słu gi, że War -

sza wa sfi nan su je no wy most na Du naj cu. Po seł Czer wiń ski
po ka zu je pal cem na sie bie, a pre zy dent No wak na sie bie,
w czym go wspie ra se na tor Ko gut. Po seł Mu lar czyk mil czy,
bo go za tka ło, a gra tu la cje nie wcho dzą w ra chu bę.

W de mo kra cję wpi sa na jest kon ku ren cja. Je że li ry wal po li -
tycz ny za punk to wał w elek to ra cie, to zna czy, że ja stra ci łem,
gdyż przy urnie wy bor ca ma tyl ko je den głos. W tym me cha -
ni zmie nie ma miej sca na ra dość z cu dzych osią gnięć. Jest za to
strach, że kon ku ren cji się po wie dzie. Ta ka na tu ra sys te mu.

Go rzej, że pierw sza od dłu ższe go cza su do bra wia do mość
dla mia sta wy pro wa dzi ła z rów no wa gi rów nież zwy kłych zja -
da czy chle ba na zie mi są dec kiej. Wy star czy ło po czy tać opi -
nie pod ar ty ku ła mi w tej spra wie za miesz czo ne w por ta lu
Sa de cza nin. in fo.

Lu dzie u nas nie są psy chicz nie przy go to wa ni na do bre
wia do mo ści. Trze ba by, za unij ne pie nią dze, prze pro wa dzić ja -
kąś spe cjal ną te ra pię w ra mach pro gra mu „Ka pi tał ludz ki”.

Są de czan szlag tra fia, gdy coś faj ne go się wy da rzy i ko muś
się uda ło. Zma so wa nej kry ty ce nie pod le ga ją tyl ko ak cje cha -
ry ta tyw ne na rzecz cię żko cho rych dzie ci. Wte dy wszy scy się
wzru sza ją, co po zwa la za cho wać do bre sa mo po czu cie. Po -
za tym nie ma uproś. San de cja wy gra mecz – po dej rza ne,
prze gra – ma sa kra! Po śred niak zdo był pie nią dze na po życz ki
dla bez ro bot nych, pró bu ją cych wła sne go biz ne su – jaw ne
oszu stwo, nie zdo był – nie do raj dy i zło dzie je! Nie ma mo stu
– źle, bę dzie most – jesz cze go rzej!

Jest ta kie wy obra że nie pol skie go pie kła, w któ rym ro da cy
sma żą cy się w smo le pil nu ją je den dru gie go, aby nikt nie wy -
do stał się z to pie li. Gdy ktoś się wy chy li, to go resz ta po tę pień -
ców so li dar nie wa li po gło wie, bo dla cze go ma mieć le piej?!

Są de cza nie to twar dzi lu dzie, któ rzy du żo po tra fią znieść, ale
nie suk ces są sia da, lub ko le gi z pra cy. Od ra zu mó wię, że wśród
dzien ni ka rzy też nie jest le piej. Za wiść zże ra ta kże śro do wi sko
twór ców: ma la rzy, fo to gra fi ków ak to rów. Ta cy je ste śmy.

Dla te go, że by to wa rzy stwo po go dzić, wy zna ję: To ja za ła -
twi łem for sę na no wy most! HEN RYK SZEW CZYK

Bernard Stawiarski

W tle bo jów o ob wod ni -
ce: pół noc ną i za chod nią,
po zo sta ją zma ga nia par -
la men ta rzy stów i sa mo -
rzą dow ców Są dec czy zny
o bu do wę tra sy szyb kie -
go ru chu z Brze ska
do No we go Są cza.
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W
No wym Są czu ma rzą
o do god nym do jeź dzie
do A4 w Brze sku, zaś
w Gor li cach do Tar no wa.

No we dro gi są w pla nach sa mo rzą du
wo je wódz twa ma ło pol skie go, ale już
po ja wia ją się gło sy, że na obie in we sty -
cje pie nię dzy nie wy star czy.

– Ma ło pol ska ma już ma pę sie ci pro -
jek to wa nych dróg, na któ rej prio ry te tem
jest bu do wa no we go, szyb kie go po łą cze nia
z Brze ska przez No wy Sącz do Mu szyn ki

i na po łu dnie Eu ro py – przy po mi na Ro -
man Cie pie la, wi ce mar sza łek Ma ło pol ski.

Au to stra da, dro ga szyb kie go ru chu to
szan sa na roz wój go spo dar czy. Wie dzą
o tym w Gor li cach, a wraz z ni mi po łu -
dnio wa i wschod nia Ma ło pol ska oraz po -
łu dnio wo -za chod ni ob szar Pod kar pa cia,
któ ry upa tru je swo jej szan sy w bu do wie
dro gi szyb kie go ru chu od Bar win ka
do au to stra dy A4 w Tar no wie.

Tra sa ma prze bie gać od gra ni cy pań -
stwa w Bar win ku przez po wiat kro -

śnień ski i ja siel ski w wo je wódz twie
pod kar pac kim oraz po wia ty: gor lic ki,
tar now ski i dą brow ski w wo je wódz twie
ma ło pol skim do wę zła au to stra do we go
A4 w Tar no wie i da lej do Bu ska Zdro -
ju, Kielc i cen trum Pol ski. Za in te re so -
wa ne tą dro gą są ta kże po wia ty:
ustrzyc ki, sa noc ki, brzo zow ski, strzy -
żow ski, dę bic ki, rop czyc ki i mie lec ki.

Sta ro stwo gor lic kie szu ka so jusz ni ków
do lob bo wa nia za tym po my słem. Pierw -
szych już zna le zio no. Sta ro sto wie: gor lic -
ki – Mi ro sław Wę dry cho wicz i ja siel ski
– Adam Kmie cik pod ję li wspól ne kro ki
w tym ce lu. W Rze szo wie roz ma wia li
z po słem Zbi gnie wem Ry na sie wi czem,
prze wod ni czą cym sej mo wej ko mi sji in -
fra struk tu ry. Te ma tem za in te re so wa no ta -
kże mar szał ków Pod kar pa cia.

W Gor li cach prze ko nu ją, że do jazd
do au to stra dy w Tar no wie jest bar dzo wa -
żny dla ru chu tran zy to we go na po łu dnio -
wy  wschód Eu ro py, gdyż wła śnie
przej ście w Bar win ku prze no si ruch z dróg
w Pol sce na do brze sko mu ni ko wa ny i roz -
wi nię ty układ dróg po stro nie sło wac kiej. 

Ina czej spra wę wi dzą są dec cy sa mo -
rzą dow cy, optu ją cy za dro gą z No we go
Są cza do Brze ska. 

– Szans na to, że po wsta ną obie te
dro gi prak tycz nie nie ma. Dla miesz kań -
ców wa żna jest do stęp ność do me tro po -
lii, czy li w tym przy pad ku Kra ko wa.

Gor li ce chcą mieć od ra zu do stęp do au -
to stra dy, ale ze stra te gicz ne go punk tu
wi dze nia więk sze zna cze nie ma dro ga
Brze sko – No wy Sącz – prze ko nu je Le -
szek Zegz da, rad ny wo je wódz ki.

W Gor li cach twar do ob sta ją jed nak
przy swo im.

– Ruch na przej ściu dro go wym
w Bar win ku oraz w Ko niecz nej wy no si
łącz nie śred nio na do bę po nad 4 tys. po -
jaz dów. Na to miast przez przej ście
w Piw nicz nej – Mu szyn ce prze je żdża

Wy ścig po wia tów do au to stra dy 

Wyścig powiatów 
do autostrady 
Za rów no No wy Sącz jak i Gor li ce chcą mieć no we, eks pre so we
po łą cze nie z au to stra dą. Naj praw do po dob niej nie uda się zdo -
być pie nię dzy na oby dwie, li czo ne w mi liar dach in we sty cje.
Wło da rze obu po wia tów są prze ko na ni, że ma ją ar gu men ty
po swo je stro nie i prze ko na ją do nich mi ni strów. Sta ro sta gor -
lic ki za pew nia, że nie ma mo wy o dro go wej woj nie gor lic ko -są -
dec kiej, ale już na kwie cień za po wie dział pod pi sa nie
po ro zu mie nia w spra wie „opcji wschod niej”.

No we dro gi są w pla nach
sa mo rzą du wo je wódz -
twa ma ło pol skie go, ale
już po ja wia ją się gło sy,
że na obie in we sty cje
pie nię dzy nie wy star czy.

Marszałek Marek Sowa (z prawej) oraz wicemarszałek Roman Ciepiela
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w cią gu 24 go dzin oko ło pół to ra ty sią ca
po jaz dów – pod kre śla sta ro sta gor lic ki.
– Przed sta wi li śmy Ry na sie wi czo wi ar -
gu men ty prze ma wia ją ce za pro jek tem
bu do wy tej dro gi szyb kie go ru chu.
Zwra ca li śmy uwa gę, że je ste śmy bar dzo
za in te re so wa ni jej bu do wą z wie lu przy -
czyn. Naj wa żniej sza to kwe stia roz wo ju
go spo dar cze go na sze go re gio nu po przez
po pra wę do stęp no ści ko mu ni ka cyj nej
wschod niej i po łu dnio wej Ma ło pol ski
oraz po łu dnio wo -za chod nie go Pod kar -
pa cia do cen trum kra ju – za zna cza Wę -
dry cho wicz.

Po roz mo wach w Rze szo wie usta lo -
no, że w pierw szej po ło wie kwiet nia
pod pi sa ne zo sta nie po ro zu mie nie mię -
dzy sa mo rzą da mi obu wo je wództw
na rzecz bu do wy „opcji wschod niej”
dro gi szyb kie go ru chu. – Ma my ta kże
za pew nie nie pa na Ry na sie wi cza, że
w ma ju nasz re gion od wie dzi sej mo wa
ko mi sja in fra struk tu ry. Pra gnę w tym
miej scu pod kre ślić, że w żad nym wy pad -
ku nie „idzie my na woj nę” z No wym Są -
czem – za rze ka się sta ro sta Mi ro sław

Wę dry cho wicz. – W ra mach sub re gio -
nu są dec kie go de kla ro wa li śmy wza jem -
ne wspie ra nie swo ich pro jek tów. My
do strze ga my zna cze nie dro gi No wy Sącz
– Brze sko dla za chod niej czę ści Ma ło -
pol ski – pod kre śla sta ro sta Wę dry cho -
wicz. – Li czy my, że za rów no sej mo wa
ko mi sja in fra struk tu ry jak i Mi ni ster
Trans por tu oraz Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad, pa trząc
na obiek tyw ne prze słan ki me ry to rycz ne,
na po nadre gio nal ny aspekt tej dro gi,
na spój ność pro jek tu z ukła dem ko mu -
ni ka cyj nym po stro nie sło wac kiej, do -
strze że wa żny kon tekst zna cze nio wy tej
dro gi szyb kie go ru chu na wscho dzie na -
sze go wo je wódz twa i do ko na wła ści we -
go wy bo ru – do da je.

W Sta ro stwie Po wia to wym w No -
wym Są czu też twier dzą, że ma ją ar gu -
men ty nie do prze bi cia.

– Jest pe wien pro blem, na zwij my to
kon ku ren cyj no ści pro jek tów, bo gdy
Gor li ce chcą się pod łą czyć do dro gi
Kiel ce – Tar nów – Bar wi nek to po ja wia
się znak za py ta nia przy na szym pro jek -

cie. Nikt prze cież nie wy bu du je jed nej
dro gi eks pre so wej w od le gło ści mniej
wię cej 30 ki lo me trów od dru giej. Jed nak
naj wa żniej sze jest po łą cze nie sub re gio -
nu są dec kie go z au to stra dą A4. Je ste śmy
prze cież je dy nym sub re gio nem, któ ry
w naj bli ższym cza sie nie bę dzie miał ta -
kie go pro jek tu – pod kre śla sta ro sta Jan
Go lon ka. 

W po dob nym to nie wy po wie dział się
nie daw no są dec ki rad ny Plat for my Oby -
wa tel skiej, Grze gorz Fec ko. 

– Za sta na wiam się, jak mo żna nam
udo wod nić, że wa żniej sze bę dzie za pew -
nie nie ko mu ni ka cji dla oko ło 100 ty się -
cy lu dzi w po wie cie gor lic kim
i w po łu dnio wej czę ści tar now skie go, niż

dla 400 ty się cy miesz kań ców Są dec czy -
zny, Li ma nowsz czy zny i po wia tu brze -
skie go, w tym wa żnych miej sco wo ści
uzdro wi sko wych o cha rak te rze kra jo -
wym i po nad kra jo wym – po wie dział
Fec ko. 

BO GU SŁAW STORCH

– Gor li ce chcą mieć
od ra zu do stęp do au to -
stra dy, ale ze stra te gicz -
ne go punk tu wi dze nia
więk sze zna cze nie ma
dro ga Brze sko – No wy
Sącz.

LE SZEK ZEGZ DA, RAD NY WO JE WÓDZ KI
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Rad ni No we go Są cza zde cy do -
wa li, że „po da tek” śmie cio wy
bę dzie na li cza ny od miesz kań -
ca: 10 zł w przy pad ku se gre ga cji
od pa dów, bez se gre ga cji 13 zł.
Te ce ny na le żą do naj wy ższych
w re gio nie. 

D
ro żej jest tyl ko w więk szych
mia stach. Wy ją tek: je śli śmie -
ci wrzu ci my do jed ne go wor -
ka i za po mni my o eko lo gii,

za pła ci my mniej niż np. w Mu szy nie,
lub Kry ni cy. Dla są de czan, któ rzy są
oszczęd ni i chcą pła cić jak naj mniej, ra -
tun kiem mo że być prze pro wadz ka,
na przy kład do Chełm ca lub Ry tra. Tam
staw ki są bo wiem naj ni ższe. 

Po za No wym Są czem opła ty bę dą
ni ższe, ale i tak wzro sną w po rów na niu
z po przed ni mi la ta mi. W Ło so si nie
Dol nej opła ta za le żeć ma od licz by
osób za miesz ku ją cych da ną nie ru cho -
mość. Do tąd opła ta mie sięcz na za wy -
wóz śmie ci wy no si ła tu 5 zł
od go spo dar stwa, bez wzglę du na licz -

bę do mow ni ków. Go spo dar stwa za -
miesz ka ne przez mak sy mal nie dwie
oso by za pła cą od po wied nio 10 i 20 zł
oraz 15 zł brut to mie sięcz nie dla go -
spo darstw za miesz ka nych przez 3, 4
lub 5 osób w przy pad ku se gre go wa nia
od pa dów, a te po wy żej pię ciu osób: 20
i 40 zł brut to. Bez se gre ga cji opła ta wy -
nie sie aż 30 zł.

– No we opła ty za wy wóz śmie ci skal -
ku lo wa li śmy, spo dzie wa jąc się zwięk -
szo nej o 20 pro cent ilo ści od pa dów oraz
bio rąc pod uwa gę kosz ty trans por tu
i opłat na skła do wi skach. W dal szym
cią gu obo wią zy wać bę dzie za sa da, że
za śmie ci pła ci ten, kto je wy pro du ko wał
– mó wi Sta ni sław Go lon ka, wójt Ło so -
si ny Dol nej.

W Mu szy nie do tej po ry opła ta
za śmie ci wy no si ła 5 zło tych. Po usta le -
niu przez rad nych no wych sta wek bę -
dzie to 9 i 15 zł od oso by.

– Opła ty mo gą wzro snąć, bo nie ma
co ukry wać, że w na szym re gio nie rzą -
dzą dwie fir my i to one po dzie lą się mię -
dzy so bą obo wiąz ka mi, mo że ce nę uda
się w prze tar gu zni we lo wać, ale ra czej

nie wie le – mar twi się Jan Gol ba, bur -
mistrz Mu szy ny.

Nie da le ko, bo w Kry ni cy -Zdro ju, bę -
dzie ta niej: 7,5 zł od oso by za śmie ci po -
sor to wa ne, a za nie po sor to wa ne 14 zł.
Jesz cze bar dziej eko lo gicz ne za cho wa -

nia pro mo wać bę dzie Cheł miec. Tu, je -
śli wszyst ko wrzu ci my do jed ne go
wor ka, to też za pła ci my 15 zł, ale już
za śmie ci po se gre go wa ne opła ta wy nie -
sie 4,90 zł.

W Na wo jo wej przy ję to po dob ny sys -
tem, jak w Ło so si nie Dol nej – 8 i 15 zł
dla go spo darstw do dwóch osób. Gdy

Naj dro żej w No wym Są czu, naj ta niej w Ry trze

Ile za pła ci my za śmie ci?

– No we opła ty za wy wóz
śmie ci skal ku lo wa li śmy,
spo dzie wa jąc się zwięk -
szo nej o 20 pro cent ilo ści
od pa dów oraz bio rąc
pod uwa gę trans por t
i opłaty na skła do wi skach.

STA NI SŁAW GO LON KA
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w do mu są trzy lub czte ry oso by, opła ta
wy nie sie 7 i 15 zł. Ce na spa da tu o 1 zł,
gdy do mow ni ków jest wię cej i tym spo -
so bem, gdy miesz ka my w 10 lub wię cej
osób, to za se gre go wa ne śmie ci pła ci my
już tyl ko 4 zł. Brak se gre ga cji w ka żdym
przy pad ku ozna cza tu co mie sięcz ny ra -
chu nek w wy so ko ści 15 zł.

W Łąc ku też trze ba bę dzie prze li czyć
do mow ni ków: 8 i 16 zł dla jed nej
– dwóch osób, 18 i 26 zł dla trzech
– pię ciu osób oraz 23 i 30 zł po wy żej
pię ciu osób. W Piw nicz nej -Zdro ju cen -
nik jest je den: 8 i 10 zł. Z ko lei w Gry -
bo wie „mia sto wi” za pła cą 8 lub 11 zł,
a rol ni cy po 5 i 8 zł.

Na ko niec gmi ny, gdzie za od biór
i wy wóz śmie ci miesz kań cy za pła cą naj -
mniej w re gio nie: Sta ry Sącz: 6 i 12 zł,
Ła bo wa: 5 i 15 zł, Ka mion ka Wiel ka 4
i 10 zł, Ko rzen na: 3,90 i 8 zł, a w Ry trze
na wet 3 i 6 zł. 

A jak to wy glą da w in nych mia stach?
Za ko pa ne: 9,5 zł i 15 zł. W Oświę ci -
miu 9,5 zł i 12,5 zł. Wkrótce za pad ną też
de cy zje w spra wie cen w Kra ko wie. Pro -
po no wa ne tam staw ki to: w do mach jed -
no ro dzin nych: jed na oso ba – 32,50 zł;
dwie oso by – 44,5 zł; trzy oso by
– 54,5 zł; czte ry oso by – 62,5 zł; pięć
osób – 69,5 zł; sześć osób – 76,5 zł; sie -
dem osób i wię cej – 80,5 zł.

Przy po mnij my, że w No wym Są czu
za pla no wa no ulgę dla ro dzin wie lo dziet -
nych, któ rym za gwa ran to wa no mak sy -

mal ny li mit ce no wy w wy so ko ści 50 zł.
Oczy wi ście pod wa run kiem, że bę dą
śmie ci se gre go wać.

BO GU MIŁ STORCH 

PO DA TEK ŚMIE CIO WY 
Od 1 lip ca 2013 r. za cznie funk cjo no wać

no wy sys tem po bie ra nia opłat za wy wóz
śmie ci. W związ ku z tym ca ły sys tem go -
spo dar ki ko mu nal nej gmin zo sta nie grun -
tow nie prze bu do wa ny.

Ka żda gmi na zo sta ła zo bli go wa -
na do prze ję cia od wła ści cie li nie ru cho mo -
ści wcho dzą cych w jej skład obo wiąz ków
zwią za nych z za go spo da ro wa niem od pa -
dów ko mu nal nych oraz okre śle nia od po -
wied nią uchwa łą ra dy gmi ny wy so ko ści
opła ty za ich wy wóz. Jej wy so kość bę dzie
uza le żnio na od jed ne go z trzech kry te riów:
po wierzch ni nie ru cho mo ści, licz by osób za -
miesz ku ją cych pod da nym ad re sem lub ilo -
ści zu ży tej wo dy. Usta lo ne opła ty wła ści cie le
nie ru cho mo ści bę dą uisz czać po wy peł nie -
niu od po wied niej de kla ra cji, na pod sta wie
któ rej or ga ny gmi ny bę dą ob li czać wy so -
kość opła ty.

Po wy ższa zmia na wy ni ka z no we li za cji
usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach z 13 wrze śnia 1996 r. (Dz.
U. 1996 r., nr 132, poz. 622), któ ra we szła
w ży cie 1 stycz nia 2012 r. W prak ty ce jest to
no wy po da tek, okre ślo ny przez usta wo -
daw cę ja ko „opła ta za go spo da ro wa nie
od pa da mi ko mu nal ny mi”. Usta wa wpro -
wa dza prze ję cie przez gmi ny obo wiąz ku

zor ga ni zo wa nia od bie ra nia od pa dów ko -
mu nal nych od wła ści cie li nie ru cho mo ści.
Do tych czas by ło to mo żli we tyl ko po prze -
pro wa dze niu re fe ren dum lo kal ne go,
w wy ni ku któ re go gmi na przej mo wa ła za -
rzą dza nie nad za go spo da ro wa niem od pa -
dów. W rze czy wi sto ści ozna cza to, że
obec nie za war te umo wy z przed się bior ca -
mi na wy wóz śmie ci za stą pio ne zo sta ną
przez obo wią zek skła da nia de kla ra cji sto -
sow nie wój to wi, bur mi strzo wi lub pre zy -
den to wi mia sta i bę dą sta no wić pod sta wę
do na li cze nia tych opłat. Stro ną dla wła ści -
cie la nie ru cho mo ści bę dzie gmi na, a nie
przed się bior ca, i to ona bę dzie za wie ra ła
umo wy z fir ma mi wy wo żą cy mi śmie ci,
a w kon se kwen cji sta nie się wła ści cie lem
od pa dów ko mu nal nych. Głów nym ce lem
wpro wa dze nia tej usta wy jest uszczel nie -
nie go spo dar ki od pa da mi, wzmoc nie nie
sys te mu go spo da ro wa nia ni mi, zmniej sze -
nie ilo ści od pa dów, w tym ule ga ją cych bio -
de gra da cji.

W związ ku z po wy ższy mi zmia na mi ka -
żda gmi na zo sta ła zo bo wią za na do usta -
no wie nia prze pi sów lo kal nych, któ re
na ło żą obo wią zek se lek tyw ne go zbie ra nia
od pa dów ko mu nal nych przez miesz kań -
ców. Gmi na jest rów nież zo bo wią za -
na do usta no wie nia punk tów od bio ru
po se gre go wa nych od pa dów oraz kon tro -
lo wa nia firm świad czą cych usłu gi ich wy -
wo zu, głów nie w za kre sie speł nie nia
wy mo gów tech nicz nych po jaz dów wy wo -
żą cych śmie ci, w tym obo wiąz ku od po -
wied nie go wy po sa że nia w urzą dze nie GPS
umo żli wia ją cy ich lo ka li za cję. W wie lu gmi -
nach po wsta ną no we spół ki za rzą dza ją ce
sys te mem go spo da ro wa nia od pa da mi,
a wśród ich pra cow ni ków bę dą ta kże oso -
by od po wie dzial ne za win dy ka cje na le żno -
ści „śmie cio wych” od miesz kań ców.

Wpro wa dza ne zmia ny ma ją na ce lu do -
sto so wa nia pol skich prze pi sów do ty czą -
cych ochro ny śro do wi ska do wy mo gów
unij nych. Sa mo rzą dow cy na rze ka ją na ich
gwał tow ność, jed nak ska la roz bie żno ści
mię dzy Pol ską a resz tą kra jów Unii Eu ro -
pej skiej je śli cho dzi o świa do me i od po wie -
dzial ne go spo da ro wa nie od pa da mi jest
ogrom na i tak na praw dę nie ma in nej mo -
żli wo ści wpro wa dze nia zmian niż pod ję cie
na tych mia sto wych dzia łań.

DO MI NIK TY MU ŁA
Kon sul tant po dat ko wy w kan ce la rii

Rus sell Bed ford Po land Sp. z o.o.
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P
ro jekt pro gra mu tra fił
do wszyst kich gmin, a ich wło -
da rze do koń ca stycz nia mie li
czas na za po zna nie się z nim

i wy ra że nie swo jej opi nii – mó wi Jan
Opi ło, dy rek tor Wy dzia łu Ochro ny Śro -
do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa Sta ro -
stwa Po wia to we go w No wym Są czu
oraz rad ny mia sta No we go Są cza. – To
bar dzo cie ka wy do ku ment, któ ry kon kre -
ty zu je za da nia sta wia ne sa mo rzą dom
przez naj bli ższe la ta w ce lu po pra wy ja -
ko ści po wie trza. Przed sta wia też wy dat -
ki na ten cel i źró dła ich uzy ska nia
– do da je.

Re ali za cja za dań z te go do ku men tu
stra te gicz ne go ma za pew nić miesz kań -
com mo żli wość ży cia w zdro wym śro -
do wi sku i od dy cha nia czy stym
po wie trzem. Po wstał on na pod sta wie
ana li zy ska li i przy czyn za nie czysz cze -
nia po wie trza i wy zna cza dzia ła nia na -
praw cze na naj bli ższe 10 lat.

– Re ali za cja pro gra mu, choć do ty czy
wo je wódz twa ma ło pol skie go, wy ma ga
współ dzia ła nia za rów no na szcze blu lo -
kal nym – więk szość z nich le ży w ge stii
gmin, ale rów nież kra jo wym, by stwo -
rzyć oto cze nie praw ne i me cha ni zmy fi -
nan so we wspie ra ją ce dzia ła nia lo kal ne

– pod kre śla Opi ło. – Nie jest to pierw -
szy, te go ty pu do ku men ty zo sta ły przy ję -
te przez wo je wo dę ma ło pol skie go już
w 2007 ro ku. Te raz po trzeb ne są zmia -
ny, wy ni ka ją ce z unij nych dy rek tyw
– do da je.

***
Re ali za cja dzia łań na praw czych opi -

sa nych w pro gra mie zwią za na jest z po -
nie sie niem kosz tów fi nan so wych rzę du 2
mld 155 mln 900 tys. zł, któ re w du żej
czę ści – ze wzglę du na istot ny aspekt
spo łecz ny po pra wy ja ko ści po wie trza
– po win ny zostać po kry te ze środ ków pu -
blicz nych, szcze gól nie Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej, Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Kra ko wie oraz środ ków bu dże to -
wych gmin i po wia tów. W do ku men cie
wska za no, że po pra wa ja ko ści po wie trza
przy nie sie ko rzy ści fi nan so we, po le ga ją -
ce na re duk cji po no szo nych kosz tów po -
śred nich, np. kosz tów le cze nia, ab sen cji
w pra cy czy szkód w śro do wi sku po wo -
do wa nych za nie czysz cze niem po wie trza.
Sza cu je się, że oszczęd no ści z te go ty tu -
łu mo gą wy nieść 1 mld 906 mln zł.

Ta ki efekt chce się osią gnąć głów nie
przez li kwi da cję sta rych, ma ło wy daj -

Ochro na po wie trza

Nie trujmy 
się sami!
Wy mia na sta rych ko tłów na pa li wa sta łe i pie ców wę glo wych
na no we, roz bu do wa sie ci cie płow ni czej i pod łą cze nie no wych od -
bior ców, ter mo mo der ni za cja bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej,
ogra ni cze nie wjaz du do cen trum mia sta po jaz dów, bu do wa ście -
żek ro we ro wych – te i wie le in nych za dań dla No we go Są cza
i gmin po wia tu no wo są dec kie go kry je się w ak tu ali za cji „Pro gra -
mu ochro ny po wie trza dla wo je wódz twa ma ło pol skie go”. 
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nych urzą dzeń grzew czych na pa li wa
sta łe oraz udzie la nia wspar cia fi nan so -
we go za ku pu no wych ko tłów eko lo gicz -
nych w ra mach no wych in we sty cji.
Do ty czy to: 7220 lo ka li w No wym Są -
czu, 3890 w Chełm cu, 2440 na te re nie
mia sta i gmi ny Gry bów, 427 w Ka mion -
ce Wiel kiej, 902 w Na wo jo wej, 1077
w Po de gro dziu i 1457 w Sta rym Są czu. 

Stra te gia za kła da, że do czerw ca te -
go ro ku zo sta ną przy go to wa ne przez
gmi ny za sa dy fi nan so wa nia, a od czerw -
ca 2013 do grud nia 2022 ru szy re ali za -
cja wy mia ny ko tłów. Sa mo rzą dy na to
za da nie wy da dzą: No wy Sącz – 101,16
mln zł, Cheł miec – 54,6 mln zł, Gry bów
– 33,5 mln zł, Ka mion ka Wiel ka – 6,83
mln zł, Na wo jo wa -13,01 mln zł, Po de -
gro dzie – 15,42 mln zł i Sta ry Sącz
– 22,08 mln zł.

Sa mo rzą dy zo bo wią za ne zo sta ną
do prze pro wa dze nia in wen ta ry za cji
wraz z okre śle niem mo żli wo ści tech -
nicz nych pod łą czeń sie ci cie płow ni czej
do in dy wi du al nych sys te mów grzew -
czych, co po zwo li na pod łą cze nie
do sie ci 1750 lo ka li w No wym Są czu
i 130 w Sta rym Są czu. Sza co wa ny koszt
re ali za cji to 21,87 mln zł dla No we go,
a 1,62 mln zł dla Sta re go Są cza.

Wpływ na po pra wę ja ko ści po wie trza
ma mieć ta kże ter mo mo der ni za cja bu -
dyn ków i sto so wa nie bu dow nic twa
ener go osz częd ne go, któ re po win ny zo -
stać za sto so wa ne wo bec bu dyn ków uży -
tecz no ści pu blicz nej.

Więk szym mia stom, ta kim jak No wy
Sącz, za le ca się wpro wa dze nie ogra ni -
czeń wjaz du do cen trów, zwłasz cza sa -
mo cho dów cię ża ro wych, czy okre śle nie
go dzin mo żli we go wjaz du po za szczy -
ta mi ko mu ni ka cyj ny mi. Do ogra ni cze -
nia ko rzy sta nia z cen trum ma też
za chę cać do bra po li ty ka par kin go wa
oraz wy ko rzy sta nie „in te li gent nych”
sys te mów ste ro wa nia ru chem w ce lu za -
cho wa nia płyn no ści ru chu po jaz dów,
np. zie lo na fa la. Ta kże roz wój przy ja znej
dla pa sa że ra ko mu ni ka cji pu blicz nej ma
mieć wpływ na zmniej sze nie licz by
użyt kow ni ków sa mo cho dów. W tym ce -
lu No wy Sącz ma m.in. za ku pić 10 au -
to bu sów CNG lub hy bry do wych,
speł nia ją cych m.in. nor mę EU RO 6, co
kosz to wać bę dzie 9,98 mln zł. Za le ca
się rów nież wspie ra nie roz wo ju ko mu -

ni ka cji ro we ro wej po przez m.in. bu do -
wa nie ście żek ro we ro wych.

– Ko niecz na jest jed nak sku tecz na kon -
tro la i od po wied nie re gu la cje za pew nia -
ją ce słu żbom mo żli wość za gląd nię cia
do do mo we go pa le ni ska – za zna cza Opi -
ło. – Pó ki co, pro wa dzo ne kon tro le są ma -

ło sku tecz ne, a miesz kań cy za zwy czaj nie
sto su ją się do za ka zów spa la nia w pie -
cach śmie ci.

***
Ja ko nie zbęd ny ele ment wszyst kich

dzia łań pro gram wska zu je edu ka cję
eko lo gicz ną, któ ra bę dzie zmie rzać
do kształ to wa nia wła ści wych po staw
miesz kań ców, bo, jak pod kre ślił Opi ło,
ich wpływ na za nie czysz cze nie po wie -
trza jest naj więk szy. Ka żdy Są de cza nin
po wi nien mieć świa do mość, że pa le nie
śmie ci ma ne ga tyw ny sku tek na śro do -
wi sko i na le ży oszczę dzać ener gię.

Dzia ła nia zmie rza ją ce do po pra wy
ja ko ści po wie trza mu szą zna leźć od -
zwier cie dle nie w po li ty ce pro wa dzo nej
na szcze blu lo kal nym. Po za ogra ni cza -
niem ist nie ją cych źró deł emi sji, istot ne
jest rów nież za po bie ga nie po wsta wa niu
no wych, szcze gól nie po przez wła ści wie
pro wa dzo ną po li ty kę za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Osią gnię cie ce lów
okre ślo nych w Pro gra mie ochro ny po -
wie trza dla wo je wódz twa ma ło pol skie -
go wy ma ga ta kże re ali za cji in nych
dzia łań, któ re zo sta ły za pla no wa ne w in -
nych do ku men tach stra te gicz nych, jak
cho cia żby bu do wa po łą cze nia ko le jo -
we go Pod łę że – Szczy rzyc (Pie kieł ko)
– Tym bark – No wy Sącz i mo der ni za cja
od cin ka li nii ko le jo wej No wy Sącz
– Mu szy na – gra ni ca pań stwa oraz No -
wy Sącz – Cha bów ka. W do ku men cie
mo wa jest o bu do wie ob wod nic No we -
go Są cza oraz lot ni ska lo kal ne go na Są -
dec czyź nie.

– Bez wy raź ne go wspar cia ze stro ny
rzą du nie bę dzie my w sta nie wpro wa -
dzić wszyst kich za ło żeń za war tych
w pro gra mie – twier dzi An drzej Bul -
zak, rad ny wo je wódz ki (PiS). – Po win -
ny zo stać wpro wa dzo ne na przy kład
zmia ny w ce nie pa li wa opa ło we go, czy
ga zu dla miesz kań ców ko rzy sta ją cych
z ta kie go ogrze wa nia. Ni ższe ce ny tych
opa łów, w sto sun ku do szko dli we go wę -
gla, bę dą za chę cać miesz kań ców
do zmian – do da je.

ALI CJA FA ŁEK

Więk szym mia stom, ta -
kim jak No wy Sącz, za le -
ca się wpro wa dze nie
ogra ni czeń wjaz du
do cen trów, zwłasz cza
sa mo cho dów cię ża ro -
wych, czy okre śle nie go -
dzin mo żli we go wjaz du
po za szczy ta mi ko mu ni -
ka cyj ny mi.

FO
T. 

AR
C

H
.

FOT. ARCH.
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M
u si my prze pro wa dzić ba -
da nia tech nicz ne i wdro -
żyć plan re wi ta li za cji
„wiel kiej pły ty”, by za po -

biec kło po tom w cią gu naj bli ższych 15-
20 lat – mó wi An drzej Adam czyk (PiS)
z Ko mi sji In fra struk tu ry. Po sło wie przy -
go to wa li w tej spra wie pi smo do pre -
mie ra, w któ rym ostrze ga ją, że w in nym
przy pad ku gro zi nam „szyb kie i cha -
otycz ne dzia ła nie”.

Sej mo wa Ko mi sji In fra struk tu ry
w ze szłym ro ku roz po czę ła de ba tę
na te mat re wi ta li za cji osie dli w Pol sce

za miesz ki wa nych przez oko ło 11 mi -
lio nów osób. W prak ty ce plan ten ozna -
czał by od no wie nie, a ta kże czę ścio we
prze bu do wa nie obiek tów z „wiel kiej
pły ty”. Efek tem prac Ko mi sji jest de zy -
de rat do pre mie ra Do nal da Tu ska do ty -
czą cy przy go to wa nia i wdro że nia
pro gra mu prze pro wa dza nia bez in wa -
zyj ne go ba da nia sta nu tech nicz ne go
obiek tów z „wiel kiej pły ty” oraz ich re -
wi ta li za cji.

W do ku men cie na pi sa no, że „do tej
po ry pro ble ma ty ka ta po zo sta je zu peł -
nie za nie dba na i nie sta no wi przed mio -

tu za in te re so wa nia i prac rzą du, ani też
mi ni stra wła ści we go do spraw bu dow -
nic twa”. 

Adam czyk pod kre śla, że za nim doj -
dzie do re wi ta li za cji, na le ży okre ślić ży -
wot ność bu dyn ków z tzw. wiel kiej
pły ty, by mo gły one bez piecz nie słu żyć
ko lej nym po ko le niom miesz kań ców.

– Teo re tycz nie, bio rąc pod uwa gę za -
ło że nia i oce ny z cza sów, kie dy bu do wa -
no w sys te mie wiel kiej pły ty, gra ni ca
ży wot no ści to jesz cze 15-20 lat – oce nia
wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji In fra -
struk tu ry.

Pół Sącza mieszka w „wielkiej płycie” 

Ile te bloki wytrzy

Po sło wie z sej mo wej ko mi sji in fra struk tu ry przy go to wa li apel do pre mie ra Do nal da Tu ska
o wdro że nie na ro do we go pla nu re wi ta li za cji bu dyn ków miesz kal nych, zbu do wa nych z „wiel kiej
pły ty”, któ rych ży wot ność ob li cza ją jesz cze na 15-20 lat. – Pół Są cza miesz ka w blo kach z „wiel kiej
pły ty”, nie wi dzę żad ne go za gro że nia – uspo ka ja Ma rek Olek siń ski z by łe go No wo są dec kie go
Kom bi na tu Bu dow la ne go, któ re zbu do wa ło m.in. osie dla: Bar skie, Mi le nium, Ko cha now skie go,
Szuj skie go, Kra szew skie go, czę ścio wo Woj ska Pol skie go i Gorz ko wa.
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Jak jed nak za zna cza, gra ni ca ta mo -
że ulec prze su nię ciu.

– Ale tyl ko ba da nia mo gą po twier -
dzić, ja kie bę dzie to prze su nię cie – do -
da je po seł PiS.

Re wi ta li za cję prze pro wa dzi li już
m.in. Fran cu zi, Niem cy i Skan dy na wo -
wie. Zda niem Adam czy ka, naj ko rzyst -
niej szy był by mo del szwaj car ski.

– A to dla te go – tłu ma czy – że szcze gól -
ny na cisk ukie run ko wa ny jest na bez pie -
czeń stwo kon struk cji oraz do sto so wa nie
wa run ków miesz ka nio wych do współ cze -
śnie funk cjo nu ją cych i ocze ki wa nych przez
miesz kań ców stan dar dów.

Po sło wie w de zy de ra cie skie ro wa nym
do pre mie ra uści śli li, że na le ży do ko nać
bi lan su ilo ści bu dyn ków wiel ko pły to -
wych, przy go to wać pro jekt ogól no pol -
skie go pro gra mu bez in wa zyj ne go
ba da nia sta nu tech nicz ne go i sta nu bez -
pie czeń stwa po łą czeń kon struk cyj nych,
a ta kże pod jąć pra ce ana li tycz ne do ty czą -

ce wdro że nia pro ce su re wi ta li za cji bu -
dyn ków wiel ko pły to wych – w ob rę bie
sa mych bu dyn ków, jak i ca łych osie dli
i ukła dów urba ni stycz nych z „wiel kiej
pły ty”. Po sło wie pro po nu ją, by Pol ska
za ini cjo wa ła dys ku sję na fo rum Ko mi sji
Eu ro pej skiej w ce lu uzy ska nia fun du szy
po mo co wych, któ re mo gły by zo stać uży -
te na sfi nan so wa nie te go pro gra mu.

***
W No wym Są czu z „wiel kiej pły ty”

zbu do wa no w koń ców ce lat 60., w de -
ka dzie gier kow skiej i w pierw szej po ło -
wie lat. 80 ze szłe go stu le cia m.in.
osie dla: Mi le nium, Bar skie, Szuj skie go
i Kra szew skie go oraz czę ścio wo Woj -
ska Pol skie go i Gorz ko wa. 

Blo ki z pre fa bry ka tów bu do wał m.in.
No wo są dec ki Kom bi nat Bu dow la ny,
gdzie inż. Ma rek Olek siń ski (ur. 1941 r.

w Rud ni ku n. Sa nem), póź niej szy wo je -
wo da no wo są dec ki (1996-1997) peł nił
od 1970 r. ko lej no funk cję pro jek tan ta,
głów ne go spe cja li sty, na czel ne go in ży -
nie ra, wresz cie za stęp cy dy rek to ra ds.
pro duk cji (do 1982 r., kie dy wy je chał
na kon trakt do Li bii).

– Uru cho mi li śmy wte dy fa bry kę
„wiel kiej pły ty”, któ ra mie ści ła się tam,
gdzie dzi siaj jest ha la spor to wa Wy ższej
Szko ły Biz ne su, a ma ga zyn mie li śmy
w tym miej scu, gdzie obec nie jest sa lon
me blo wy – wspo mi na Olek siń ski. Je go
zda niem „wiel ka pły ta” w No wym Są -
czu zda ła eg za min.

– Dzię ki tej tech no lo gii – mó wi – ty sią -
ce ro dzin są dec kich do stą pi ły awan su spo -
łecz ne go, prze no sząc się do miesz kań
w blo kach z cen tral nym ogrze wa niem, ku -
chen ką ga zo wą i ła zien ką. Dziś obo wią -
zu ją in ne stan dar dy, wzro sły aspi ra cje,
zmie ni ła się tech no lo gia, ale wte dy miesz -
ka nie w blo ku by ło ma rze niem wie lu lu dzi.

W tam tych la tach w No wym Są czu
od da wa no rocz nie 1000-1200 miesz kań.
Olek siń ski pa mię ta, że kie dy bu do wa no
blo ki przy ul. Kra szew skie go, to pod je -
żdża ły fur man ki z przy szły mi lo ka to ra -
mi, przy wo żąc maj strom wa łó wę i „coś”
na roz grzew kę. Tak się lu dzie cie szy li,
że się prze nio są do blo ków.

Ma rek Olek siń ski spa ce ru jąc dzi siaj
po Są czu przy glą da się z du mą swo je -
mu dzie łu sprzed 40 lat.

– Te blo ki do brze się trzy ma ją, nie wi -
dać żad nych pęk nięć, czy rys – oce nia.

Pan Ma rek uwa ża, że blo ki na Bar -
skim, Mi le nium, Szuj skie go i Kra szew -
skie go wy trzy ma ją nie 20, ale
przy naj mniej 50 lat i obec ni lo ka to rzy
mo gą spać spo koj nie. Za strze ga jed nak,
że wszyst kie bu dyn ki zo sta ły w ostat nich
la tach pod da ne ter mo mo der ni za cji i sty -
ro pian z tyn kiem za krył „wiel ką pły tę”,
po kry tą na tu ral nym „ba ran kiem”.
W więk szo ści blo ków wy mie nio no
okna, za mon to wa no do mo fo ny, za dba no
o traw ni ki i kom fort ży cia miesz kań ców
blo ko wisk zde cy do wa nie się po pra wił.

– Naj wa żniej sza jest wy trzy ma łość
spa wu wę złów, któ ry mi łą czo no pre fa -
bry ka ty. Bu do wa li śmy so lid nie, zgod nie
z pro jek tem i nor mą. W NKB nie od wa -
la ło się fu szer ki – za pew nia inż. Ma rek
Olek siń ski, któ ry po mi mo sie dem dzie -
siąt ki na kar ku na dal jest czyn ny za wo -
do wo (Są dec kie Wo do cią gi). 

***
Lo ka to rzy są dec kiej „wiel kiej pły ty”,

któ rzy w zde cy do wa nej więk szo ści wy -
ku pi li od spół dziel ni miesz ka nia na wła -
sność, nie po dzie la ją jed nak opty mi zmu
Mar ka Olek siń skie go. Oto kil ka ty po -
wych opi nii na ten te mat, za miesz czo -
nych pod ar ty ku łem w tej spra wie
w por ta lu Sa de cza nin.in fo.

„Nie od wa la ło się fu szer ki – pan in -
ży nier ra czy żar to wać” – iro ni zo wał in -
ter nau ta, któ ry przed sta wił się, ja ko
„miesz ka niec Bar skie go”. 

„By ła ta ka ci cha re gu ła, że z jed ne go
blo ku mu siał po wstać dom jed no ro dzin -
ny a dla ko go, to już wia do mo” – na pi sa -
ła in ter naut ka o pseu do ni mie „Pi ku li na”.

„Spró buj cie zna leźć na Mil le nium
pro ste ścia ny w miesz ka niach. Szko da
słów” – obu rzył się „Znie sma czo ny”, 

„Za po mnia ło się już o roz kra da niu
wszyst kie go z pla cu bu do wy, mar nej ja -

ymają?

Pan Marek uważa, 
że bloki na Barskim,
Milenium, Szujskiego
i Kraszewskiego
wytrzymają nie 20, 
ale przynajmniej 50 lat
i obecni lokatorzy mogą
spać spokojnie.

FO
T. 

JE
C
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ko ści ma te ria łów, bu me lanc twie, mon ta -
żu wy bra ko wa nych ele men tów itd. itp.”
– na pi sał „Edek”. Ten wą tek po cią gnął
„sta ry są de cza nin”: „Pi sze cie o roz kra -
da niu? A kto to roz kra dał? Ko smi ci?”. 

Krop kę nad i po sta wił „Gon zo”: „Pa -
mię ta cie film Ba rei – „Al ter na ty wy 4”.
Wła śnie w ta ki spo sób bu do wa no te blo ki”.

„Jak mo żna mó wić, że nie wi dać żad -
nych rys i pęk nięć, sko ro wszyst kie blo -
ki ma ją za ło żo ną no wą ele wa cję i jak
za czną pę kać to nie bę dzie wi dać co się
z blo kiem dzie je!” – zde ner wo wał się
„Mu rarz”.

(AP)

JAK BU DO WA NO BLO KI
Z „WIEL KIEJ PŁY TY” 

Od ro ku 1968 re ali zo wa ne by ło
przez No wo są dec kie Przed się bior stwo
Bu dow la ne osie dle „Bar skie I” (tzw.
Sta re Bar skie) na te re nie Go łąb ko wic,
za pro jek to wa ne przez arch. Wło dzi -
mie rza Bor kow skie go z kra kow skie go
„Mia st pro jek tu”. La ta 1968–1970
przy no szą bu do wę osie dla Ko cha now -
skie go, zlo ka li zo wa ne go na Za łu biń czu
mię dzy uli ca mi: Lwow ską, Pa de rew -

skie go, Ży wiec ką, Kra szew skie go,
Na Ru rach (proj. arch. Jó zef Gut, „In -
we st pro jekt” Kra ków). W ro ku 1971
roz po czę to bu do wę osie dla We ster plat -
te, re ali zo wa ne go przez „In we st pro -
jekt”, zlo ka li zo wa ne go mię dzy
Za łu biń czem i Go łąb ko wi ca mi. Osie -
dla te dia me tral nie zmie ni ły pod miej -
ski i wiej ski cha rak ter te re nów
po ło żo nych po wschod niej stro nie Ka -
mie ni cy, roz po czy na jąc pro ces bu do wy
„sy pial nia nych” osie dli blo ko wych
w tech no lo gii „wiel kiej pły ty”, a za ra -
zem eks pan sję mia sta ku wscho do wi.
W ro ku 1972 przy stą pio no do bu do wy
osie dla „Mi le nium” za pro jek to wa ne go
przez ze spół kra kow skie go „Mia st pro -
jek tu” pod kie run kiem arch. Pio tra Hi -
ro nia i arch. Woj cie cha Ob tu ło wi cza.
Za ję cie te re nu mię dzy ul. Na wo jow ską,
Rej ta na, Kró lo wej Ja dwi gi i Klasz tor -
ną wpro wa dzi ło wy so ką blo ko wą za bu -
do wę w ob ręb le wej te ra sy do li ny
Ka mie ni cy, w po przed nich pla nach
chro nio nej przed te go ty pu in we sty cja -
mi; w ro ku 1977 wy da no ze zwo le nie
na roz bu do wę osie dla. Ko lej ne re ali za -
cje – tym ra zem na Za łu biń czu – to

osie dle blo ko we w re jo nie ul. ul. Na -
ści szow skiej, Bar skiej i Lwow skiej, za -
pro jek to wa ne w la tach 1973–1974
przez Wo je wódz kie Biu ro Pro jek tów
w Kra ko wie (głów ny pro jek tant urba -
ni sty ki arch. Je rzy Do brzań ski, proj. ar -
chi tek tu ry arch. Zb. Ku cze ra).

WAR TO WIE DZIEĆ 
Pierw sze więk sze kon struk cje z be to no wej „wiel kiej pły ty”
po wsta ły w koń cu lat 30. we Fran cji, Szwe cji i Fin lan dii, sta ły
się po nad to dość po wszech ne w Niem czech. Już w po ło wie
lat 70. osta tecz nie zre zy gno wa no w Eu ro pie Za chod niej
z tech no lo gii wiel ko pły to wej, głów nie ze wzglę du na na ra sta -
ją ce kosz ty trans por tu cię żkie go.

Pol ska „wiel ka pły ta” na ro dzi ła się w la tach 50. XX wie ku i aż
do po ło wy lat 80. sta no wi ła pod sta wę bu dow nic twa miesz ka -
nio we go. Pierw szy blok te go ty pu w Pol sce po wstał w Kra ko -
wie – No wej Hu cie na osie dlu Hut ni czym, na stęp ne w 1958 ro ku
na war szaw skich Je lon kach. Okres naj więk sze go roz wo ju bu -
dow nic twa miesz ka nio we go, ba zu ją ce go na tech no lo gii wiel -
ko pły to wej, przy pa da na la ta 70. XX wie ku.

Tech no lo gia bu dow nic twa miesz ka nio we go opar ta na wiel -
kiej pły cie nie by ła ta nia. Go to we ele men ty by ły cię żkie i wy ma -
ga ły do star cza nia ich na plac bu do wy dro gi mi środ ka mi
trans por tu, przy uży ciu sa mo cho dów do sto so wa nych do trans -
por tu cię żkich i wiel ko ga ba ry to wych ele men tów. W ce lu uła -
twie nia trans por tu za zwy czaj bu do wa no w ob rę bie
po wsta ją cych osie dli wy twór nie po li go no we.

Cha rak te ry stycz nym pro ble mem dla bu dow nic twa okre su
PRL, któ ry szcze gól nie dał o so bie znać przy pro duk cji pre fa bry -

ka tów, by ła ni ska ja kość wy ko naw stwa. Du ży od se tek nie speł nia -
ją cych norm wy mia ro wych, wy bra ko wa nych ele men tów czę sto
utrud niał i dez or ga ni zo wał pra ce przy mon ta żu bu dyn ków.

Kla sycz na wiel ka pły ta by ła jed no li cie pła ska i nie wiel kie
uszko dze nia brze gów po wo do wa ły trud ne do uzu peł nie nia
szcze li ny. Póź niej sze wer sje płyt mia ły już pro fi lo wa ne kra wę -
dzie, a war stwa ele wa cyj na ścian ze wnętrz nych otrzy ma ła zró -
żni co wa ną fak tu rę.

Po mi mo wpro wa dza nych wie lu udo sko na leń w miej scu po -
łą cze nia płyt, ich złą cza na dal by ły miej scem trud nym
do uszczel nie nia. Obo wią zu ją ce w tym okre sie nor ma ty wy izo -
la cyj no ści ter micz nej ścian by ły po nad trzy krot nie mniej sze niż
wy ma ga ne dzi siaj. Bu dyn ki z wiel kiej pły ty za czę to do cie plać już
od po ło wy lat 80., a ten den cja ta na si li ła się w póź niej szych la -
tach w związ ku ze znacz nym wzro stem kosz tów cie pła do star -
cza ne go do miesz kań.

Za stą pie nie du żych spół dziel ni bu dow la nych pry wat nym bu -
dow nic twem i dzia łal no ścią de we lo per ską spo wo do wa ło upa -
dek bu dow nic twa wiel ko pły to we go. Zmniej sze nie ska li
in we sty cji na po cząt ku lat 90. XX w. nie po zwa la ło na opła cal ną
pro duk cję pre fa bry ka tów be to no wych i do pro wa dzi ło do za -
mknię cia fa bryk do mów.

(HSZ), PAP, Wi ki pe dia

Ma rek Olek siń ski FOT. HSZ
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W 1977 ro ku roz po czę to ta kże bu -
do wę osie dla blo ko we go w Go łąb ko -
wi cach („Bar skie IIA); pierw sze blo ki
od da no do użyt ku w ro ku 1979 (proj.
arch. Je rzy Do brzań ski z ze spo łem).
Kon ty nu acją te go za da nia by ła bu do wa
osie dla „Bar skie IIB” usy tu owa ne go
mię dzy ul. Lwow ską, We ster plat te
i Chru śli ca mi oraz po to kiem Łu bin ka;
za ło że nia tech nicz no -eko no micz ne wy -
ko na no w ro ku 1978; au to ra mi do ku -

men ta cji by li ar chi tek ci J. Dą brow ski
i J. Po nur kie wicz w ra mach ka to wic -
kie go „In we st pro jek tu”, re ali za cja
od 1983 r. Ten sam ze spół au tor ski
opra co wał do ku men ta cję pro jek to wą
osie dla „Woj ska Pol skie go”, bu do wa -
ne go dla Wo je wódz kiej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej w No wym Są czu; pra -
ce roz po czę to w ro ku 1981. W ro -
ku 1983 pod ję to bu do wę osie dla
„Gorz ków I” we dług za twier dzo ne go
w ro ku 1982 pro jek tu te goż ze spo łu.
Osie dle to wy peł ni ło te ren mię dzy uli -
ca mi Trau gut ta, Wi śnio wiec kie go,
Gorz kow ską i Stram ki. Arch. J. Do -
brzań ski był też au to rem pro jek tu osie -
dla „Gorz ków II” (uli ce: Fre isle ra
– Gorz kow ska – I Bry ga dy – Pił sud -
skie go); re ali za cję roz po czę to na prze -
ło mie lat 1986/1987, ukoń czo ne blo ki
od da wa ne od ro ku 1992. To był już
czas od wro tu od „wiel kiej pły ty”,
na rzecz tra dy cyj nych tech no lo gii.

„Dzie je Mia sta No we go Sącz”, t. III, 
rozdział:”Urbanistyka, architektura

i plastyka”; Zbigniew Beiersdorf,
Bogusław Krasnowolski

„Za po mnia ło się już
o roz kra da niu wszyst kie -
go z pla cu bu do wy, mar -
nej ja ko ści ma te ria łów,
bu me lanc twie, mon ta żu
wy bra ko wa nych ele men -
tów itd. itp.” – na pi sał
„Edek”. Ten wą tek po cią -
gnął „sta ry są de cza nin”:
„Pi sze cie o roz kra da niu?
A kto to roz kra dał? Ko -
smi ci?”.

L
e szek Du ma na ma 25 lat i po -
cho dzi spod No we go Są cza.
Ukoń czył tech ni kum sa mo cho -
do we ze spe cja li za cją: ob słu ga

i na pra wa po jaz dów sa mo cho do wych.
Z za wo du jest więc tech ni kiem me cha -
ni kiem. 

Po ukoń cze niu szko ły nie na rze kał
na brak za jęć. Pod jął za trud nie nie
w nie ist nie ją cym już ser wi sie mo to cy -
klo wym. Spę dził tam pół ro ku. Po za -
koń cze niu pra cy przez chwi lę
za sta na wiał się, czy nie otwo rzyć wła -
snej fir my, ale po sta no wił zdo być jesz -
cze tro chę wię cej do świad cze nia
w na pra wia niu mo to cy kli. Zo stał ser -
wi san tem w sa lo nie fir mo wym Hon dy. 

– Od sze dłem jed nak stam tąd
po dwóch ty go dniach, bo chcia łem
pra co wać przy mo to cy klach, nie zaś
przy sa mo cho dach, a tym się tam mia -
łem głów nie zaj mo wać. Uzna łem, że to
nie dla mnie – wspo mi na. 

Zna lazł za trud nie nie w sa lo nie Yama -
hy, gdzie w jed nym miej scu sprze da wa -
no mo to cy kle i je ser wi so wa no. 

***
– Mo to cy kla mi in te re su ję się

od dzie sią te go ro ku ży cia, pa sją za ra -
ził mnie star szy brat, któ ry jest za pa lo -
nym mo to cy kli stą – opo wia da. Wte dy
też za czął jeź dzić na mo to ryn ce:
– Uskła da łem so bie na nią z pie nię dzy
z Pierw szej Ko mu nii Świę tej, z kie szon -

Po mysł na biz nes

Mo to cy klem
do suk ce su

Se kre ty ma szyn zgłę biał dłu gi mi go dzi na mi, maj stru jąc naj -
pierw przy swo jej mo to ryn ce, po tem mo to ro we rze, a na stęp -
nie mo to cy klu. Dla te go żad na część, czy śrub ka z tych
po jaz dów nie jest dla nie go ta jem ni cą. Na pra wia i ulep sza
jed no śla dy, bo to nie tyl ko je go pra ca, ale przede wszyst kim
pa sja. Ro bi, co ko cha i jesz cze mu za to pła cą. 

FOT. ARCH.
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ko we go, coś się też po mo gło ko muś i ja -
kiś gro sik wpadł. 

Z mo to ryn ki prze siadł się na mo to ro -
wer Sim so na, z nie go zaś na Hon dę
CG125. Po tem jeź dził yama hą, a gdy
miał 18 lat, na spół kę z bra tem ku pił mo -
to cykl du cat ti: – Ku po wa łem te mo to ry,
a po tem pod ra so wa ne sprze da wa łem,
znów ku po wa łem, ulep sza łem i znów
sprze da wa łem, ku pu jąc co raz lep sze.

Gdy za czy nał swo ją przy go dę z mo -
to ra mi, me cha ni ków spe cja li zu ją cych się
w tych ma szy nach w No wym Są czu by -
ło bar dzo ma ło. Dla te go sam za czął roz -
kła dać swo je ma szy ny, po tem skła dać,
udo sko na lać – na nich uczył się naj le piej. 

– Zo ba czy łem, co jak dzia ła, po wo li
zdo by wa łem co raz więk szą wie dzę
na te mat me cha ni ki. Po tem za czą łem
prze ra biać swo je mo to cy kle tak, że by le -
piej wy glą da ły i le piej jeź dzi ły – wspo -
mi na po la tach.

– Ko le dzy się za in te re so wa li, za czę li
się do py ty wać, kto mi tak faj nie ro bi te
mo to cy kle? Kie dy mó wi łem, że ja sam,
pro si li, by za jąć się też ich ma szy na mi.
Opo wia da li o mnie swo im ko le gom, ci
przy je żdża li do mnie z swo imi mo to cy kla -
mi i tak już po szło – kwi tu je z uśmie chem.

Pra cę w sa lo nie Yama ha wspo mi -
na bar dzo do brze. Du żo się tam na uczył,
wy niósł z niej spo ro wie dzy, za czął rów -
nież jeź dzić po pro fe sjo nal nych to rach
mo to cy klo wych. Tak więc nie tyl ko wy -
szko lił się, ale ta kże pod niósł swo je
umie jęt no ści ja ko mo to cy kli sta. 

Co raz bar dziej doj rze wa ła w nim jed -
nak myśl, by za cząć pra cę na wła sny ra -

chu nek. Choć pra ca by ła su per i złe go
sło wa o niej po wie dzieć nie mo że, to na -
ra sta ła w nim po trze ba zro bie nia ko lej -
ne go, bar dzo od wa żne go kro ku. 

– Zna la złem się w ta kim miej scu, że
mu sia łem wy brać mię dzy eta tem a wła -
sną fir mą – mó wi nasz bo ha ter. – Do -
sze dłem do ta kie go mo men tu, że

mu sia łem wy brać: al bo zo sta ję w ser wi -
sie al bo za czy nam dzia łać na wła sną rę -
kę i pra cu ję na sie bie. Choć
awan so wa łem na kie row ni ka ser wi su
i mia łem pra cow ni ka pod so bą, po sta -
no wi łem odejść, za mie nić ten wy god ny
etat na wła sny biz nes.

Du że wspar cie otrzy mał od swo jej
dziew czy ny, Mar ty ny, któ ra też ko cha
mo to cy kle i sa ma na nich jeź dzi: – Ro -
zu mia ła mnie, wi dzia ła, że się drę czę,
dla te go za czę ła na ma wiać, bym otwo -
rzył wła sny ser wis. Po wie dzia ła, że czas
już na to, bym pra co wał na sie bie sa me -
go, na swo je na zwi sko, tym bar dziej, że
mam od po wied ni po ten cjał i wie dzę.

Pod jął więc mę ską de cy zję i roz stał
się z Yama hą. W mar cu 2011 ro ku zgło -
sił się do Po wia to we go Urzę du Pra cy,

gdzie za re je stro wał się ja ko bez ro bot ny
z pra wem do za sił ku. Po wy peł nie niu
for mu la rzy dla bez ro bot nych od ra zu
wy pi sał wnio sek o do fi nan so wa nie
na otwar cie fir my. Za czął ak tyw nie
dzia łać w tym kie run ku, za ła twiał fak tu -
ry pro for ma, zor ga ni zo wał so bie miej -
sce pro wa dze nia przy szłej dzia łal no ści
– ga raż o po wierzch ni kil ku dzie się ciu
me trów kwa dra to wych. 

– W kwiet niu otrzy ma łem po zy tyw ną
od po wiedź – opo wia da. – Wnio sko wa łem
o 15 ty się cy zło tych, a pie nią dze te za mie -
rza łem prze zna czyć na za kup sprzę tu:
pod no śni ków, ścią ga cza, spe cja li stycz -
nych na rzę dzi, w tym klu czy dy na mo me -
trycz nych, ma szy ny do wul ka ni za cji opon,
wy wa żar ki. Nie star czy ło na to wszyst ko
z do ta cji, ale do ło ży łem tro chę ze swo ich
pie nię dzy. I do tej po ry in we stu ję w sprzęt,
bo mu si być pro fe sjo nal ny. Mo to cy kle,
któ ry mi się zaj mu ję, wy ma ga ją od po -
wied nich na rzę dzi. Cza sy, kie dy do na -
pra wy wy star czył śru bo kręt i mło tek, już
ni gdy nie wró cą – za zna cza. 

Tym spo so bem w czerw cu 2011 ro ku
Ser wis Mo to cy klo wy Du mo to otwo rzył
swo je po dwo je. Nie dłu go więc mi ną
dwa la ta je go funk cjo no wa nia. Co mo -
że po wie dzieć o plu sach pro wa dze nia
wła snej fir my? 

– Jest się swo im sze fem, ile się pra cu -
je, ty le się ma, a że to lu bię, to du żo pra -
cu ję – mó wi z za do wo le niem. – To już
nie tyl ko pra ca, ale pa sja. Nie wsta ję ra -
no z my ślą: „Kur czę, znów mu szę iść
do ro bo ty”, ale wsta ję i idę do pra cy, bo
to jest to, co ko cham. 

– Mo to cy kle, któ ry mi się
zaj mu ję, wy ma ga ją od po -
wied nich na rzę dzi. Cza -
sy, kie dy do na pra wy
wy star czył śru bo kręt
i mło tek, już ni gdy nie
wró cą.
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Ja kie są mi nu sy pro wa dze nia wła snej
fir my? 

– Wy so kość skład ki na ZUS – od po -
wia da bez wa ha nia. – Mam pra cow ni ka,
wzią łem go z urzę du pra cy w ra mach
pra cy in ter wen cyj nej, część skład ki ZUS
i pen sji opła ca mu urząd pra cy, resz tę
ja. To du że uła twie nie, ale jak wsko czę
na du ży ZUS, to bę dę pła cił już wy ższe
skład ki. Tro chę to bo li, że od da je się ty -
le pie nię dzy, ale z mie sią ca na mie siąc
mam co raz wię cej klien tów, my ślę więc,
że pie nię dzy nie za brak nie. Fir ma się
roz wi ja, za mó wień co raz wię cej, pra cu -
je my naj le piej, jak po tra fi my, uczę prak -
ty kan tów i sam też wciąż po głę biam
swo ją wie dzę. Da my ra dę – za pew nia. 

Po mysł Lesz ka Du ma ny do ce ni li spe -
cja li ści z Po wia to we go Urzę du Pra cy. Za -
jął on wy so kie3 miej sce wkon kur sie „Start
w biz nes z urzę dem pra cy” i otrzy mał vo -
ucher na za ku py o war to ści 1,5 tys. zł. 

ZYG MUNT GO ŁĄB

W cy klu za ty tu ło wa nym „Po mysł na biz -
nes” przed sta wia my oso by, któ re zde cy -
do wa ły się na za ło że nie wła snej
dzia łal no ści go spo dar czej, ko rzy sta jąc
z do ta cji przy zna wa nych na ten cel przez
urząd pra cy, lub z in nych form wspar cia
dla przed się bior ców sta wia ją cych pierw -
sze kro ki w biz ne sie. Do wie my się, ja kie
ma ją po my sły na fir mę, któ re z nich ma ją
szan sę po wo dze nia. Ja kie są bla ski i cie -
nie pra cy na wła sny ra chu nek.

Do le gen dy prze szły opo wie -
ści, jak pierw sze pie nią -
dze za ro bił gra jąc

na trąb ce po we se lach. Był też wy cho -
waw cą w po praw cza ku, bo z wy kształ -
ce nia jest pe da go giem (mgr
re so cja li za cji). W ka żdym ra zie z pro -
duk cją wy ro bów z kur cza ka w Ka -
mion ce Wiel kiej, na ba zie trzech
ma łych ferm ku rzych, po sta wio nych
obok do mu ro dzin ne go, wy star to wał
w 1982 ro ku. Od ra zu od niósł suk ces,
gdyż ry nek był wy gło dzo ny. Po la cy
ku po wa li wte dy mię so na kart ki i pasz -
tet oraz szyn ka z Kon spo lu by ły jak
man na z nie ba.

W chwi lach szcze ro ści Pa zgan cie -
ka wie opo wia da, kto w tam tych cza -
sach rzu cał mu kło dy pod no gi, a kto
bro nił Kon spo lu. Wi dać, że ta za dra
zo sta ła mu w ser cu. Spra wy tak się
mia ły, że w mat ce -par tii przed się bior -
ca z Ka mion ki miał za ja dłych wro gów
i go rą cych obroń ców. Do tych pierw -
szych na le żał I se kre tarz KW PZPR
Jó zef Bro żek, któ ry w stycz niu 1982
ro ku ogło sił na ple num wo je wódz kim,
że No wo są dec kie bę dzie pierw szym
wo je wódz twem w Pol sce, gdzie zo sta -
nie zbu do wa ny ko mu nizm, a w praw -
dzi wym ko mu ni zmie nie ma miej sca
dla „pry wa cia rzy”. Za czę ły się „do -
mia ry” urzę du skar bo we go i in ne szy -
ka ny. Kon tro le rzy nie wy cho dzi li
z za kła du w Ka mion ce.

– W pew nym mo men cie przy szło
do No we go Są cza po le ce nie z War sza -
wy, że na le ży skoń czyć z Kon spo lem.
Obro nił mnie wów czas wo je wo da An -

to ni Rącz ka, bo już wi ce wo je wo da Zbi -
gniew Ba ry lak z ZSL mnie tę pił.
W obro nę wzię ła mnie też pra sa lo kal -
na – wspo mi na Pa zgan. Głęb szy od -
dech wziął, gdy pre mie rem zo stał

Ka zi mierz Pa zgan bi lan su je ży cie 

Kon spol na fa li
– Kry zys nas nie do ty czy. Jest do brze, a praw dę mó wiąc, bar dzo
do brze – mó wi Ka zi mierz Pa zgan, twór ca i wła ści ciel im pe rium
Kon spo lu. Fir ma przy go to wu je się do ob cho dów 30-le cia dzia -
łal no ści. Fe tę za pla no wa no na czer wiec te go ro ku. To bę dzie
świę to wszyst kich są dec kich przed się bior ców, ale Pa zgan był
pierw szy, on wy ty czał szlak. 

FOT. ARCH.

Ka zi mierz Pa zgan FOT. JEC
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Zbi gniew Mes sner (1985-1988), któ ry
do go spo dar ki pla no wa nej za czął wsz -
cze piać me cha ni zmy wol no ryn ko we.
Przede wszyst kim in we sty cje mo żna
by ło od pi sy wać od po dat ku. W okre sie
trans for ma cji ustro jo wej zno wu się zro -
bi ło ner wo wo, gdy opro cen to wa nie kre -
dy tów wzro sło sko ko wo.

Pa zgan prze szedł czte ry za wa ły.
– Dwa za Bro żka i Ba ry la ka i dwa
za Bal ce ro wi cza – wy li cza. W na stęp -
nych la tach by ło już z gór ki, rósł po pyt
na wy ro by z kur cza ka. Bia łe mię so sta ło
się mod ne, ja ko zdrow sze od wie przo wi -
ny i wo ło wi ny. Ale w wa run kach wol no -
ści go spo dar czej ro sła też kon ku ren cja.
Nie wy star czy ło pro du ko wać smacz ne
wy ro by, trze ba je by ło jesz cze umieć
sprze dać.

***
Dzi siaj Kon spol to no wo cze śnie za rzą -

dza ny hol ding skła da ją cy się z czte rech
du żych spół ek. W Wiel ko pol sce (Ne kla)
dzia ła Pasz–Kon spol, pro du ku ją cy 3 tys.
ton pasz na go dzi nę z ziar na ku ku ry dzia -
ne go nie mo dy fi ko wa ne go ge ne tycz nie.
W pro mie niu 130 km od wy twor ni pasz
znaj du ją się 82 fermy ku rze. Cie ka wost -
ką jest, że jed ną ta ką fer mę (62 tys. kur -
cza ków) ob słu gu je je den czło wiek! Chów
ptac twa jest w peł ni zauto ma ty zo wa ny,
zwie rzę ta cho dzą wol no, nie mę czą się
w klat kach. Do ro słe sztu ki tra fia ją na ubój
i do roz bio ru w dru giej spół ce: Kon spol -
-Bis (Słup ca), o wy daj no ści 12 tys. kur -
cza ków na go dzi nę.

W No wym Są czu przy ul. Grot t ge ra
mie ści się ma cie rzy sty, naj star szy za kład
gru py Kon spol -Hol ding, prze twór nia
kur cza ków, o po ten cja le pro duk cyj nym 4
tys. ton wy ro bów go to wych mie sięcz nie
w po nad stu asor ty men tach. Mo żna do -
stać za wro tu gło wy od tej ró żno rod no ści,

naj wa żniej sze, że te wszyst kie pasz te ci -
ki, sa łat ki, kieł ba ski, szy necz ki, pa ró -
wecz ki są wy ra bia ne bez kon ser wan tów,
nie ma w nich ani gra ma che mii! Są też
wy ro by bez glu te no we, a dla klien tów
naj bar dziej sza nu ją cych zdro wie – pro -
duk ty li ght, z mi ni mal ną do miesz ką

tłusz czu oraz opa trzo ne ety kiet ką Kon -
spol Na tu ra, wg sta rych są dec kich re cep -
tur. Ow szem, wy cho dząc na prze ciw
nie po praw nym mi ło śni kom wie przo wi -
ny, tzw. kieł ba sia rzom, Kon spol wy pu -
ścił na ry nek ta kże pro duk ty mie sza ne,
dro bio wo -wie przo we. – Ale ich opa ko -

Cie ka we, że więk szość
sta no wisk kie row ni -
czych pia stu ją ko bie ty.
Od za wsze przy pre ze sie
jest na przy kład Mał go -
rza ta Po rę ba–Gon tarz,
obec nie dy rek tor ge ne -
ral ny hol din gu.
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wa nie opa trzy li śmy czer wo nym, ostrze -
gaw czym ko lo rem, bo czer wień ozna cza
„STOP! – tłu ma czy pre zes z uśmie chem.

Czwar ta spół ka hol din gu: Trans -
-Kon spol z ul. Zie lo nej w No wym Są -
czu za pew nia lo gi sty kę i trans port
pro duk tów cię ża rów ka mi -chłod nia mi
na tra sie Są dec czy zna – Wiel ko pol ska
i po ca łej Eu ro pie. Za chód jest głów nym
kie run kiem eks por to wym są dec kie go
kon cer nu dro bio we go, choć ry nek
wschod ni też jest wa żny.

W su mie, w ca łym hol din gu za trud -
nio nych jest ok. 2,5 tys. osób. Cie ka we,
że więk szość sta no wisk kie row ni czych
pia stu ją ko bie ty. Od za wsze przy pre ze -
sie jest na przy kład Mał go rza ta Po rę ba–
Gon tarz, obec nie dy rek tor ge ne ral ny
hol din gu. Funk cję dy rek to ra mar ke tin -
gu też spra wu je ko bie ta. Ten układ jest
tak „wy pa czo ny”, że obec nie pre zes, dla
przy wró ce nia pa ry te tów płci w ka drze
kie row ni czej, uczy nił sze fem jed nej
z wa żnych ko mó rek hol din gu mę żczy -
znę i to wca le nie są żar ty.

Kon spol do star cza swo je prze two ry
do naj więk szych sie ci han dlo wych, m.in.
McDo nald’s, Te sco, Bie dron ka, Żab ka,
Ger ber, BP, Lo tos itd. Pa zgan szcze gól -
nie ce ni so bie współ pra cę z Bie dron ką.

– Ma ją naj bar dziej wy śru bo wa ne
nor my ja ko ści. Wy ko nu ją po trzy, czte ry
au dy ty w ty go dniu, mie sięcz ne ra por ty
z kon tro li ja ko ści na szych wy ro bów wy -
sy ła ją do kon ku ren cji – mó wi. W Bie -
dron ce pa kiet 10 pa ró wek dro bio wych
Kon spo lu kosz tu je 3 zł. – Ży wi my na ród,
Po la ków za mniej niż do la ra dzien nie
– mó wi z du mą pre zes. Głów nym de gu -
sta to rem wy ro bów Kon spo lu nie są
jed nak spe cja li ści z Bie dron ki, lecz wnu -
czek na „eta cie” w fir mie. – Da li śmy mu
w do mu do skosz to wa nia dzie sięć ka wał -
ków ró żnych pa ró wek dro bio wych
– opo wia da dzia dek. – Dwa ka wał ki
zjadł ze sma kiem, a resz tę wy pluł ze
wstrę tem, co by ło wska zów ką dla na -
szych die te ty ków, co na le ży pro du ko wać,
gdyż dziec ko nie kła mie, jest szcze re.

Ste ry rzą dów w Kon spo lu po wo li
z rąk Ka zi mie rza Pa zga na (64 la ta)
przej mu je syn Kon rad.

– Je stem dum ny ze swo ich dzie ci
– mó wi ta ta. Kon rad Pa zgan (31 lat)
ukoń czył Wy ższą Szko łę Biz ne su -NLU
w No wym Są czu (jej współ twór cą i do -

na to rem był Ka zi mierz Pa zgan, w je go
do mu pod pi sa no akt za ło ży ciel ski uczel -
ni), a po tem uzu peł niał wy kształ ce nie
za gra ni cą i „ter mi no wał” w naj lep szych
kor po ra cjach za chod nich. W ka żde wa -
ka cje Pa zgan – ju nior pra co wał przez
mie siąc w jed nym z wy dzia łów pro duk -
cyj nych Kon spo lu. Ta ka by ła wo la oj ca.
Po prak ty ce przy roz bio rze kur cza ka
na ta śmie, co się od by wa w chłod nej ha -
li i gdzie obo wią zu je akord, „mło dy”
po wie dział „sta re mu”, że wo li ślę czeć
nad ksią żka mi do koń ca ży cia niż tak
ha ro wać...

Ak tu al nie Kon spol szy ku je się do in -
wa zji na ryn ki Da le kie go Wscho du.
W sto li cy In do ne zji, Dża kar cie, po wsta -
je du ży za kład są dec kie go hol din gu.
Wy spy in do ne zyj skie w 90. pro cen tach
za miesz ku ją mu zuł ma nie i tam zbyt
na wy ro by dro bio we jest mu ro wa ny.

– Do Dża kar ty le ci się rap tem dwa na -
ście go dzin sa mo lo tem, a ja ki tam pa nu -
je kli mat. O ka żdej po rze ro ku mo żna się
opa lać! – roz ma rzył się szef Kon spo lu,
któ ry za ko chał się w pla żach na Ba li. 

***
Ka zi mierz Pa zgan co raz czę ściej my -

śli o spi sa niu wspo mnień. Usta wi ła się
już ko lej ka dzien ni ka rzy do prze pro wa -
dze nia z pre ze sem Kon spo lu wy wia du -
-rze ki. – Jesz cze za wcze śnie, jesz cze
lu dzie ży ją – bro ni się Pa zgan. 

Pó ki co chęt nie udzie la wy wia dów
i wy po wia da się na ró żne te ma ty go spo -
dar cze. Nie daw no w „Po li ty ce” uka zał
się cie ka wy ar ty kuł o fe no me nie są dec -
kiej przed się bior czo ści, w du żej czę ści
po świę co ny Kon spo lo wi. Ostat nio zaś
pre zes udzie lił wy wia du „Rzecz po spo li -
tej”. Py ta ny, czy Pol ska po win na przy jąć
eu ro, Ka zi mierz Pa zgan od po wie dział,
że wie lu do rad ców i pro fe so rów mó wi
o ko niecz no ści re form, ale nie mó wią, co
trze ba zro bić, ja kie po win ny być te re for -

my, by Po la cy za rob ka mi zbli ży li się
do oby wa te li sta rej Unii: – Je ste śmy trze -
cim kra jem od koń ca w Unii Eu ro pej -
skiej, je śli cho dzi o wy so kość za rob ków.

Czy Unia nie mo gła by wy mu sić pra -
cy mi ni mal nej, by zrów nać na sze za rob -
ki? We dług Ka zi mie rza Pa zga na nie le ży
to w in te re sie kil ku człon ków Unii.

– Bo ga te i wa żne go spo dar czo pań -
stwa chcą, by by ły kra je, w któ rych jest
ta nia si ła ro bo cza, aby tam mo żna by ło
zle cać pod wy ko na nie ró żnych pro duk -
tów – tłu ma czy. – Pań stwa za chod nie
po sia da ją w ta kich kra jach więk szą
część prze my słu. W Pol sce jest to pra -
wie 80 pro cent. Nie ma cze goś ta kie go,
jak pol ski eks port na za chód, jak błęd -
nie in ter pre tu ją to na si po li ty cy, czy eko -
no mi ści. To nie my eks por tu je my, tyl ko
oni im por tu ją ze swo ich za kła dów
w Pol sce do sie bie pro duk ty wy pro du ko -
wa ne tu taj.

Na py ta nie dzien ni kar ki, czy je ste -
śmy ska za ni na to, by być je dy nie ryn -
kiem zby tu z ni ski mi pła ca mi i ta nią si łą
ro bo czą, Pa zgan od parł:

– Nie je ste śmy. Na si ro dzi ce i dziad ko -
wie prze le wa li krew o wol ność i do bro -
byt. My przez te 20 lat zro bi li śmy du żo,
je śli cho dzi o roz wój cy wi li za cyj ny, ale je -
śli cho dzi o wa run ki ży cia, wciąż jest cię -
żko. Eme ryt nie da ra dy prze żyć za 800 zł
brut to, a ta kich osób ma my oko ło 65 pro -
cent wraz z eme ry ta mi z KRUS. Na rę kę
do sta ją 500 zł. Jak za nie co po nad 100 eu -
ro ma ją prze żyć, sko ro ce ny są ta kie sa -
me jak w Eu ro pie? A tam nie któ re usłu gi
czy to wa ry są na wet tań sze. Ko niecz ne
jest więc wpro wa dze nie sys te mu po dat ko -
we go opar te go na ulgach in we sty cyj nych
i że by coś mieć z za gra nicz ne go prze my -
słu, któ ry dzia ła w Pol sce, trze ba wpro -
wa dzić dla wy rów na nia po dat ku
do cho do we go, tzw. po da tek roz wo jo wy,
np. 0,5 proc. od przy cho du wszyst kich
firm pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar -
czą. To był by kon kret ny wpływ do bu dże -
tu – uwa ża.

Kie dy by ło by naj roz sąd niej wejść
Pol sce do stre fy eu ro?

– Do pie ro wte dy, gdy zrów na my się
pła ca mi z Niem ca mi, czy li za 10-15 lat.
Obec nie ich pła ce są czte ro krot nie,
a na wet ośmio krot nie wy ższe niż u nas
– za zna cza Ka zi mierz Pa zgan.

HEN RYK SZEW CZYK

Ak tu al nie Kon spol szy ku -
je się do in wa zji na ryn ki
Da le kie go Wscho du.
W sto li cy In do ne zji, Dża -
kar cie, po wsta je du ży za -
kład są dec kie go
hol din gu. 

FO
T. 

JE
C
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Ta hi sto ria za czy na się w 1992
ro ku, kie dy za wią za ło się
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół

Spo łecz ne go Ka to lic kie go Li ceum
Ogól no kształ cą ce go, na któ re go cze le
sta nął mło dy praw nik Krzysz tof Wa la -
sek. Przy go to wał sta tut sto wa rzy sze nia
i za jął się je go są do wą re je stra cją. W 15-
oso bo wym ko mi te cie za ło ży ciel skim

by ło dwóch księ ży: ks. pra łat dr Sta ni -
sław Li sow ski, pro boszcz pa ra fii św.
Mał go rza ty i ks. pra łat Ze non Ro go zie -
wicz, pro boszcz pa ra fii MB Nie po ka la -
nej. Po nad to w gro nie za ło ży cie li
zna leź li się: dr Ta de usz Rams (ma te ma -
tyk) – po my sło daw ca, ini cja tor utwo rze -
nia i pierw szy dy rek tor li ceum
ka to lic kie go, trój ka rad nych pierw szej

ka den cji od ro dzo ne go sa mo rzą du miej -
skie go: Ma ria Bul zak (na uczy ciel ka),
Te re sa Krzak i Je rzy Śla zyk – wszy scy
zwią za ni z So li dar no ścią.

1 wrze śnia 1993 ro ku bp Ży ciń ski
wy dał de kret ery gu ją cy Spo łecz ne Ka -
to lic kie Li ceum Ogól no kształ cą ce
w No wym Są czu. Je go pierw szym dy -
rek to rem zo stał dr Rams. Na ukę
w dwóch od dzia łach pierw szej kla sy li -
ceum roz po czę ło 27 uczniów z mia sta
i oko li cy.

Przez pierw sze la ta li ceum mie ści ło
się w bu dyn ku pa ra fii św. Mał go rza ty
przy ul. Te li gi, gdzie jed nak wa run ki lo -
ka lo we nie by ły naj lep sze. W 1999 ro ku
pa ra fia prze ję ła oka za ły gmach przy Pla -
cu Ko le giac kim, gdzie przed woj ną mie -
ści ła się ochron ka ka to lic ka, a w okre sie
PRL – Dom Dziec ka. Po re mon cie bu -
dyn ku wpro wa dzi ło się do nie go szko ła.
Zbie gło się to z re for mą oświa to wą,
wpro wa dza ją cą gim na zja. Utwo rzo no
Ka to lic kie Gim na zjum, co da ło po czą tek
Ze spo ło wi Szkół Ka to lic kich, któ ry trzy
la ta póź niej otrzy mał sztan dar i nada no
mu imię bł. Je rze go Fras sa ti.

W 2004 ro ku utwo rzo no Ka to lic kie
Li ceum Pla stycz ne (4-let nie), jak do tąd
je dy na te go ty pu pla ców ka w kra ju,
a naj młod sze „dziec ko” w Ze spo le
Szkół Ka to lic kich w No wym Są czu, to
Ka to lic ka Nie pu blicz na Ogól no kształ -
cą ca Szko ła Mu zycz na II stop nia (6-let -
nia), po wsta ła w 2010 ro ku.

Pa tro nat nad li ceum ogól no kształ cą -
cym spra wu je Ka to lic ki Uni wer sy tet Lu -
bel ski, a nad „pla sty kiem”, jak po pu lar nie
na zy wa się Li ceum Pla stycz ne – Aka de -
mia Sztuk Pięk nych w Kra ko wie. Pra -
cow ni cy dy dak tycz ni obu uczel ni
sys te ma tycz nie przy je żdża ją do No we go
Są cza. W dniu wi zy ty re por te ra „Są de -
cza ni na” w bu dyn ku szkol nym przy Pla -

20 lat liceum
katolickiego
Do ju bi le uszu 20-le cia ist nie nia przy go to wu je się Spo łecz ne Ka to -
lic kie Li ceum Ogól no kształ cą ce, któ re da ło po czą tek Ze spo ło wi
Szkół Ka to lic kich im. bł. Je rze go Fras sa ti w No wym Są czu. To dzie ło
ka to li ków świec kich, zro dzo ne po prze mia nach ustro jo wych 1989
ro ku przy apro ba cie śp. ks. pra ła ta dr. Sta ni sła wa Li sow skie go, pro -
bosz cza pa ra fii św. Mał go rza ty, i po bło go sła wio ne na stęp nie przez
ów cze sne go, też już nie ży ją ce go or dy na riu sza tar now skie go, abp.
Jó ze fa Ży ciń skie go ma się do brze i cią gle się roz wi ja.

W 1999 ro ku pa ra fia
prze ję ła oka za ły gmach
przy Pla cu Ko le giac kim,
gdzie przed woj ną mie -
ści ła się ochron ka ka to -
lic ka, a w okre sie PRL
– Dom Dziec ka.
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cu Ko le giac kim, od był się tam wy kład
go ścia dr Mo ni ki Ku le szy -Gie rat, pt.
„Świat Mic kie wi cza”.

Po dr. Ta de uszu Ram sie, po słu gę dy -
rek to ra spra wo wał ks. Pa weł Sta bach,
za któ re go szko ły zy ska ły no wą sie dzi -
bę. Od 2002 ro ku funk cję dy rek to ra Ze -
spo łu Szkół Ka to lic kich im. bł. Je rze go
Fras sa ti w No wym Są czu spra wu je ks.
Pa weł Ko cha nie wicz, le gi ty mu ją cy się
dok to ra tem z fi lo lo gii pol skiej, uzy ska -
nym na KUL. Ks. Pa weł Ko cha nie wicz
prze wod ni czy też Ka to lic kie mu Sto wa -
rzy sze niu Oświa to we mu, w ja kie prze -
kształ ci ło się Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Spo łecz ne go Ka to lic kie go Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w No wym Są czu.

***
– W czym się prze ja wia ka to lic kość

Wa szych szkół? – py ta my ks. Ko cha nie -
wi cza.

– To wy glą da ina czej w ka żdej z pla -
có wek – mó wi ks. dy rek tor. – Isto tą ka -
to lic ko ści szko ły jest styl wy cho wa nia
w świe cie war to ści, któ re chce my prze -
ka zać mło dzie ży. Be ne dykt XVI po wie -
dział kie dyś: „Kto da je Bo ga, da je
naj wię cej”. Szko ła ka to lic ka dą ży
do peł ne go roz wo ju czło wie ka, po ma ga
ucznio wi roz wi jać się w ka żdym wy mia -
rze: edu ka cyj ny mi i du cho wym.

Wzo rem dla uczniów jest pa tron
szko ły – bł. Piotr Je rzy Fras sa ti, któ ry
pa sję spor to wą i tu ry stycz ną łą czył z bo -
ga tym ży ciem we wnętrz nym i al tru -
izmem (pa tron spor tow ców i tu ry stów).

Je go sło wa sta ły się mi sją szko ły: „Sam
je den nie do ko nasz ni cze go, ale je śli
Bóg bę dzie ośrod kiem ka żde go two je go
dzia ła nia, wte dy doj dziesz do ce lu”.

Wśród przy mio tów i spraw no ści, ja -
ki mi po win ni się cha rak te ry zo wać ab -
sol wen ci Ze spo łu Szkół Ka to lic kich,
jest m.in. sza cu nek dla do bra wspól ne -
go, wra żli wość na krzyw dę bliź nie go,
ale ta kże zna jo mość hi sto rii i kul tu ry
swo je go na ro du i je go chrze ści jań skich
ko rze ni oraz sa mo dziel ność i wy trwa -
łość w dą że niu do ce lu.

Wspól na mo dli twa w kla sie, na uka
re li gii i re ko lek cje wiel ko post ne są tyl -
ko ze wnętrz nym atry bu tem ka to lic ko ści
tych szkół. Wa żne są rów nież re la cje na -
uczy cie li z ucznia mi i po dej ście do mło -
dzie ży. Trze ba też pod kre ślić, że szko ła

jest otwar ta dla wszyst kich, przy za pi -
sach ucznio wie nie skła da ją de kla ra cji
świa to po glą do wych. Wy star czy roz mo -
wa kwa li fi ka cyj na.

***
– Ka dra Ze spo łu Szkół li czy ak tu al -

nie 35 na uczy cie li. Są wśród nich po lo -
ni ści, hi sto ry cy ma te ma ty cy, che mi cy,
fi zy cy, na uczy cie le przed mio tów ar ty -
stycz nych, wy cho wa nia fi zycz ne go, przy -
spo so bie nia obron ne go itd. Sta ra my się
za trud niać oso by wie rzą ce i prak ty ku ją -
ce. Do brze, je śli do tąd udzie la ły się
w ja kichś wspól no tach re li gij nych, bo to
jest do wód na ich for ma cję. Wa żne są też
ta len ty pe da go gicz ne, umie jęt ność pro -
wa dze nia lek cji w cie ka wy spo sób – tłu -
ma czy ks. dy rek tor.

Ka żda ze szkół wcho dzą cych w skład
Ze spo łu Szkół ma sta tus szko ły nie pu -
blicz nej z upraw nie nia mi szko ły pu -
blicz nej. Jed nak sub wen cja oświa to wa
nie wy star cza na wet na pła ce na uczy cie -
li. W przy pad ku szkół pu blicz nych de -

– Isto tą ka to lic ko ści
szko ły jest styl wy cho -
wa nia w świe cie war to -
ści, któ re chce my
prze ka zać mło dzie ży. 
Be ne dykt XVI po wie dział
kie dyś: „Kto da je Bo ga,
da je naj wię cej”. 
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fi cyt po kry wa się z bu dże tu gmi ny lub
po wia tu, w tych szko łach – tę ro lę speł -
nia cze sne. Ro dzi ce uczniów ogól nia ka
i „pla sty ka” pła cą 310 zł mie sięcz nie,
gim na zjum – 260.

– Tra fia do nas mło dzież z ro dzin
o bar dzo ró żnym sta tu sie ma te rial nym,
wbrew po tocz nym opi niom, wca le to nie
jest szko ła dla bo ga czy – sły szy my
od ks. dy rek to ra.

Wy ni ki eg za mi nu ma tu ral ne go pla su -
ją Ka to lic kie Li ceum Ogól no kształ cą ce

w czo łów ce szkół są dec kich, choć to
trud no po rów ny wać z uwa gi na ma łą
licz bę uczniów: – Ma my kil ku lau re atów
kon kur sów i olim piad przed mio to wych,
na si wy cho wan ko wie od no szą suk ce sy
ta kże w spo rcie.

Chlu bą Ze spo łu Szkół są uta len to wa -
ni ma la rze i rzeź bia rze z Li ceum Pla -
stycz ne go, któ rych wie lu do sta ło się
z wy so ki mi lo ka ta mi do aka de mii sztuk
pięk nych w Kra ko wie, Wro cła wiu,
War sza wie i Ło dzi, na ma lar stwo, rzeź -

bę, ar chi tek tu rę wnętrz, sce no gra fię,
mul ti me dia, czy szkło ar ty stycz ne. Pra -
ce wie lu daw nych i ak tu al nych uczniów
ozda bia ją dziś ko ry ta rze i dzie dzi niec
szko ły.

Szko ła ofe ru je uczniom ca łą ga mę za -
jęć po za lek cyj nych i kó łek za in te re so -
wań, ta kże spor to wych. Ka żdy uczeń
znaj dzie coś dla sie bie.

Li ce ali ści ma ją do wy bo ru trzy blo ki
pro gra mo we: hu ma ni stycz ny, przy rod -
ni czy i ar chi tek to nicz no -me te ma tycz no -
-tech nicz ny. Od pierw szej kla sy uczą się
dwóch je ży ków ob cych, „hu ma ni ści”
– do dat ko wo ła ci ny.

Ab sol wen ci do brze so bie ra dzą
na stu diach wy ższych. Stu diu ją m.in.
na uni wer sy te tach, po li tech ni kach,
Szko le Głów nej Han dlo wej w War sza -
wie Kra ko wie, Wro cła wiu, Szcze ci nie,
Lu bli nie itd. War to do dać, że z gro na ab -
sol wen tów wy wo dzi się też dwóch dok -
to rów ma te ma ty ki.

Pod czas wi zy ty re por te ra „Są de cza -
ni na” w bu dyn ku przy Pla cu Ko le giac -
kim 2 zaj rze li śmy do kil ku klas. Tu się
uczy li an giel skie go gim na zja li ści, a tam
li ce ali ści ma te ma ty ki. Twa rze, bez
wzglę du na wiek, uśmiech nię te od ucha
do ucha, wi dać, że w tej szko le mło dzież
do brze się czu je, choć swa wo li nie ma.

W pra cow ni ma lar skiej, urzą dzo nej
w prze szklo nej we ran dzie w po dwó rzu,
za sta li śmy Kon ra da, te go rocz ne go ma -
tu rzy stę. Chło pak ma rzy o ASP. Chce
stu dio wać sztu kę sa kral ną, my śli o za -
wo dzie kon ser wa to ra sztu ki i o pra cę się
nie boi, bo jest za po trze bo wa nie na ta -
kich spe cja li stów.

***
Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie Oświa to -

we jest ta kże or ga nem za ło ży ciel skim
dla Ka to lic kiej Szko ły Pod sta wo wej im.
ks. Fran cisz ka Blach nic kie go, miesz czą -
cej się w bu dyn ku pa ra fial nym przy ul.
św. Du cha 4. Ta szko ła w ze szłym ro ku
ob cho dzi ła swo je 15-le cie, ak tu al nie
ma 250 uczniów, a dy rek to rem pla ców -
ki jest Zbi gniew Ma łek.

Przed dzie więt na sto ma la ty Sto wa -
rzy sze nie prze ję ło, w dro dze kon kur su,
od władz mia sta przed szko le przy ul.
Nad brze żnej. Po re mon cie bu dyn ku
po wsta ło tam Ka to lic kie Przed szko le
Nie pu blicz ne. Ak tu al nie uczęsz cza
do nie go 150 ma lu chów.

W su mie Sto wa rzy sze nie ma pie czę
nad ośmio ma pla ców ka mi oświa to wy -
mi, ra zem to po nad 600 uczniów.

– Zbie ra my się bar dzo czę sto, w za -
le żno ści od po trzeb, na wet trzy ra zy
w ty go dniu – mó wi Te re sa Krzak skarb -
nik Sto wa rzy sze nia. – Wspie ra my dzia -
ła nie szkół, po ma ga my roz wią zy wać
i ich pro ble my, któ re nie sie co dzien ne
ży cie; a tych nie bra ku je.

Te re sa Krzak uwa ża, że gdy by zmar -
ły w 2000 ro ku ks. pra łat dr Li sow ski
po wstał z gro bu, to by nie uwie rzył
– do ja kich roz mia rów roz wi nę ło się to
skrom ne przed 20. la ty dzie ło.

– Ksiądz pra łat był scep tycz ny, na po -
cząt ku cho dzi ło tyl ko o li ceum ka to lic -
kie, bar dzo by się cie szył, wi dząc, co
z te go wy ro sło – uwa ża pa ni Te re sa.

Dr Ta de usz Rams od daw na jest
na eme ry tu rze, w Sto wa rzy sze niu na dal
dzia ła mec. Krzysz tof Wa la sek, obec nie
wi ce pre zes Sa mo rzą do we go Ko le gium
Od wo ław cze go w No wym Są czu.
Funk cję se kre ta rza Sto wa rzy sze nia
od wie lu lat peł ni Jan Bo dzio ny, spe cja -
li sta bu dow la ny.

Do daj my, że pierw si ab sol wen ci Ka -
to lic kie go Li ceum Ogól no kształ cą ce go
ma ją już dzie ci w wie ku li ce al nym.

HEN RYK SZEW CZYK

Ab sol wen ci do brze so bie
ra dzą na stu diach wy -
ższych. Stu diu ją m.in.
na uni wer sy te tach, po li -
tech ni kach, SGH w War -
sza wie Kra ko wie,
Wro cła wiu, Szcze ci nie,
Lu bli nie itd.
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Piotr Gró dek, miesz ka niec No -
we go Są cza i stu dent trze cie go
ro ku in for ma ty ki na Uni wer sy -
te cie Wro cław skim, jest twór cą
opro gra mo wa nia do pierw sze -
go w Pol sce sa mo cho du au to -
no micz ne go, któ ry sam je dzie
po wy zna czo nej tra sie. 

I
n for ma ty ka fa scy nu je Piotr ka od szó -
stej kla sy szko ły pod sta wo wej.
Po ukoń cze niu tech ni kum w Ze spo -
le Szkół Elek trycz no -Me cha nicz -

nych im. gen. Jó ze fa Ku stro nia
w No wym Są czu zde cy do wał się wy je -
chać do Wro cła wia. Na tam tej szym uni -
wer sy te cie po głę bia swo ją wie dzę
z dzie dzi ny in for ma ty ki i pro gra mo wa -
nia. Jest na trze cim ro ku stu diów,
a w pro jekt stu den tów Wy dzia łu Me cha -
nicz ne go Po li tech ni ki Wro cław skiej włą -
czył się w li sto pa dzie ubie głe go ro ku.

– Do wie dzia łem się, że chło pa ki nie
mo gą zna leźć ni ko go chęt ne go, kto był -
by w sta nie na pi sać opro gra mo wa nie
do ich sa mo cho du przed zbli ża ją cym się
ter mi nem po ka zu. Wcze śniej tro chę się
tym pro jek tem in te re so wa łem i tak wy -
szło, że w koń cu ja na pi sa łem to opro -

gra mo wa nie – mó wi Piotr Gró dek.
– Cza su by ło nie wie le, ale uda ło się
osią gnąć za kła da ny cel. Sa mo chód po -
tra fi sa mo dziel nie po ru szać się mię dzy
dwo ma li nia mi, a ste ro wa ny jest za po -
mo cą lap to pa pod łą czo ne go czte re ma
ka bel ka mi do sa mo cho du – do da je.

Po cząt ko wo Po li tech ni ka Wro cław -
ska swo im stu den tom ofe ro wa ła do pro -
jek tu sta re go fia ta ci nqu ecen to. Jed nak
po my słem chło pa ków za in te re so wał się
pro du cent to yo ty, któ ry prze ka zał im je -
den ze swo ich po jaz dów. Sa mo chód
prze szedł to tal ną re wo lu cję. De ska roz -
dziel cza to jed na wiel ka plą ta ni na ka bli
i elek tro ni ki, dzię ki któ rej po jazd otrzy -
mał nie zwy kłe umie jęt no ści.

Włą cza jąc pro gram ste ru ją cy sa mo -
cho dem, pod ró żnych wi ta ko mu ni kat:
„Cześć, mó wi twój naj lep szy kie row ca
Ju rek”.

– Au tem nie kie ru je my, bo ra dzi so bie
sa mo. Dzię ki opro gra mo wa niu i ka mer -
ce in ter ne to wej umiesz czo nej na da chu
„wi dzi”, co ma przed so bą i po tra fi okre -
ślić tra sę mię dzy dwo ma li nia mi, któ rą
ma po dą żać – wy ja śnia dzia ła nie po jaz -
du Gró dek. – Kie row ca wła ści wie jest
po trzeb ny po to, by uru cho mić pro gram
i de cy do wać, z ja ką pręd ko ścią ma po -

ru szać się au to. Skrę ca i ha mu je sa mo -
dziel nie – do da je.

Pó ki co, lap top pod łą cza ny jest
w środ ku sa mo cho du, ale stu den ci na -
dal pra cu ją nad pro jek tem i go udo sko -
na la ją. Ma ją na dzie ję, że uda im się
po zy skać spon so rów, dzię ki któ rym bę -
dą mo gli wy po sa żyć stwo rzo ny przez
sie bie sa mo chód au to no micz ny w lep -
szy sprzęt i opra co wać lep sze opro gra -
mo wa nie. Dzię ki wmon to wa niu
na sta łe w po jazd kom pu te rów, bę dzie
mo żna nim ste ro wać nie sie dząc
w nim.

– Pra ca nad pro jek tem to przede
wszyst kim ogrom ne wy zwa nie i mo żli -

wość ro bie nia cze goś nie ty po we go, co
wy kra cza po za pro gram stu diów. Jest
przy tym też spo ro za ba wy – przy zna je
miesz ka niec No we go Są cza. – Ale
uczest nic two w pro jek cie to ta kże do dat -
ko we atu ty, któ re mo gą się oka zać po -
moc ne w po szu ki wa niu przy szłej pra cy
– do da je. ALI CJA FA ŁEK

Sądeczanin potrafi
– auto samo jeździ

– Autem nie kierujemy,
bo radzi sobie samo.
Dzięki oprogramowaniu
i kamerce umieszczonej
na dachu „widzi”, co ma
przed sobą i potrafi
określić trasę między
dwoma liniami, którą ma
podążać.

FOT. SCRE ENY Z TVN24, ARCH. PIO TRA GRÓD KA
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Bez de mo kra cji, za to z woj -
sko wą dys cy pli ną. W No wym
Są czu for mo wa ny jest od dział
ka wa le ryj ski przez pod po rucz -
ni ka re zer wy Woj ska Pol skie -
go Zdzi sła wa Krzy żo sta nia ka.
Na pierw sze spo tka nie or ga ni -
za cyj ne przy szło 15 osób, chęt -
nych też jest 20 strzel ców. 

S
wo im po my słem Krzy żo sta -
niak chce za in te re so wać są de -
czan, pa sjo nu ją cych się hi sto rią
woj sko wo ści. Na ra zie spo tkał

z gru pą chęt nych osób, któ rym w for mie
wy kła du na kre ślił pod sta wo we za ło że -
nia są dec kie go szwa dro nu w bar wach
Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza. Je śli za -
in te re so wa ni wy ra żą ocho tę wstą pie nia
do ka wa le rii, po my sło daw ca nada moc
praw ną gru pie, czy li za re je stru je sto wa -
rzy sze nie, a po tem roz pocz nie się cykl
szko le nio wy.

– Na ra zie chcę za in te re so wa nym
przed sta wić, jak funk cjo nu je ka wa le ria,
bo te go nikt nie wie. Dziw ną rze czą jest,
że No wy Sącz jest ta ką bia łą wy spą, bo
ruch ka wa le ryj ski ma się w Pol sce cał -
kiem do brze. Ja dzia łam już od dzie się -
ciu lat, ale w Kra ko wie i ca łym kra ju
– wy ja śnia Krzy żo sta niak, pod kre śla jąc,
że nie for mu je pry wat ne go woj ska, ani
gru py re kon struk cyj nej.

Jed nym z pod sta wo wych wa run ków
wstą pie nia do ka wa le rii jest umie jęt ność
jaz dy kon nej.

– Bę dzie nas obo wią zy wał spe cjal ny
cykl szko le nio wy, bo to nie jest tak, że
od ra zu wsią dzie my na ko ni ki i bę dzie -
my jeź dzić po Są czu. Lu dzie my ślą, że
jaz da kon na to nie bo tycz nie dro gie hob -
by, a to nie praw da. Go dzi na jaz dy kon -
nej kosz tu je 20-25 zło tych, więc to nie
jest du żo i mo żna so bie na nią raz w ty -
go dniu po zwo lić. Jest ta kie po wie dze nie:
„Koń bez uła na jest na dal ko niem, ale
ułan bez ko nia nie jest uła nem”. Jaz da
kon na jest nie odzow nym ele men tem, ale
ofer ta, któ rą pro po nu ję, jest sze ro ka
i znaj dzie się też miej sce dla osób nie je -
żdżą cych – mó wi Zdzi sław Krzy żo sta -
niak. W je go ka wa le rii jest też
pro po zy cja dla ko biet, ale nie przy -
wdzie ją one ułań skich mun du rów. W tej

kwe stii pod po rucz nik jest bar dzo or to -
dok syj ny, po dob nie jak więk szość śro -
do wi ska ka wa le ryj skie go.

– Mun dur uła na nie jest skro jo ny dla
ko biet, któ re w woj sku za czę ły stop nio -
wo po ja wiać się po 1945 ro ku. W tym
wzglę dzie je ste śmy or to dok syj ni i dla ko -
biet ma my in ne pro po zy cje, np. sek cję
Kra ku sów, czy li for ma cji ka wa le ryj skiej
ochot ni czej, funk cjo nu ją cej w okre sie
za bo rów i w mię dzy woj niu. Tam jeź dzi -
ły ko bie ty w czymś na kształt suk ma ny
kra kow skiej, w ro ga tej czap ce ob szy tej
ba ran kiem. Wy glą da ły po dob nie jak Ko -
ściusz ko – wy ja śnia.

Sa ma spra wa umun du ro wa nia jest
jesz cze bar dzo od le gła. Na ra zie pa dła
pro po zy cja, że by po dob nie jak to jest
w Związ ku Strze lec kim „Strze lec”, cho -
dzić w jed na ko wych mun du rach woj -
sko wych wzór 93. Póź niej sza for mu ła

ka wa le rii wią że się już z po zy ski wa -
niem spon so rów. Zo sta nie też za ło żo ne
sto wa rzy sze nie, bo na wet wej ście
do Fe de ra cji Form Ka wa le ryj skich wy -
ma ga sta tu su praw ne go.

Co spro wa dzi ło chęt nych na spo tka -
nie or ga ni za cyj ne są dec kie go szwa dro -
nu w bar wach Kor pu su Ochro ny
Po gra ni cza?

– Je stem człon kiem Pol skie go To wa -
rzy stwa Hi sto rycz ne go i chciał bym się
włą czyć w pra ce szwa dro nu, w sen sie do -
ku men to wa nia hi sto rii. Mój ta to był żoł -
nie rzem 13. Puł ku Uła nów Wi leń skich,
a to są bar dzo bo ga te tra dy cje. Chcę zo -
ba czyć, jak to bę dzie wy glą da ło i włą czyć
się – mó wi Jan Ru cha ła z PTH.

– Je stem mi ło śni kiem hi sto rii i mi li -
ta riów. Prze czy ta łem ar ty kuł w „Są de -
cza ni nie”, że bę dzie for mo wa ła się ta ka
gru pa i dziś jest pierw sze spo tka nie. Po -

Sądecki szwadron
w barwach Korpusu
Ochrony Pogranicza

FO
T. 

AR
C

H
. P

RY
W

AT
N

E



KWIECIEŃ 2013 33
WWW.SADECZANIN.INFO

WOKÓŁ NAS

my śla łem, cze mu nie? To mo że być faj -
na przy go da, po słu cha my, zo ba czy my.
Je śli bę dzie ta ka mo żli wość, to mo że
wstą pię. Etos uła na, ta ka le gen da w na -
szym kra ju jest wciąż ży wa, więc wie lu
mę żczyzn ma rzy o tym, że by wdziać
ułań ski mun dur i ja też – mó wi Ja kub
Ju ro wicz, uczeń II LO w No wym Są czu.

Wszy scy, któ rzy zde kla ru ją się wstą -
pić do ka wa le rii, mu szą być świa do mi

woj sko wych ry go rów, ja kie bę dą ich
obo wią zy wa ły. Nie bę dzie de mo kra cji,
za to bę dzie dys cy pli na. Dla cze go?

– By łem świad kiem ta kich zda rzeń,
kie dy ko le dzy po im pre zie za miast za jąć
się koń mi, za ję li się so bą. Po pro stu ich
wy rzu ci li śmy. By ły la men ty, ale nie mo -
żna by ło ina czej. Nie mo żna to le ro wać,
kie dy ktoś zo sta wia brud ne go i nie na po -
jo ne go ko nia, a sam idzie z ko le ga mi
na kieł ba skę z ro żna – wy ja śnia Krzy -
żo sta niak.

– Nie wy ma gam dzi siaj de kla ra cji
od lu dzi. Chcę, że by so bie to po wy kła -
dzie i lek tu rze prze my śle li – do da je.

JA NUSZ BO BREK

– By łem świad kiem ta kich
zda rzeń, kie dy ko le dzy
po im pre zie za miast za jąć
się koń mi, za ję li się so bą.
Po pro stu ich wy rzu ci li -
śmy. By ły la men ty, ale nie
mo żna by ło ina czej.

ZDZI SŁA W KRZY ŻO STA NIAK

Jak Ksiądz tra fił do wię zie nia?
– Przy pad ko wo. W 2003 ro ku przy -

je cha łem z Chor wa cji i pro win cjał
Zgro ma dze nia Du cha Świę te go skie ro -
wał mnie do pa ra fii w Zby szy cach
(gm. Gró dek nad Du naj cem, przyp.
red.). Mia łem zo stać trzy mie sią ce,
a tym cza sem je stem tu od dzie się ciu
lat. Pa mię tam mo ją pierw szą mszę
świę tą w Za kła dzie Kar nym. Sta ną łem
na sa li, bo jesz cze wte dy nie by ło tam
ani ora to rium, ani ka pli cy i po czu łem
wiel ki strach. Bo oni i ja... Nie wie -
dzia łem, co mam im mó wić. To był
chy ba prze łom w mo im w ży ciu.
Od po cząt ku mu siał Ksiądz two -
rzyć dusz pa ster stwo w Za kła dzie
Kar nym?

– Ono już funkcjonuje wcze śniej. Ale
nikt z mo ich po przed ni ków ni cze go mi
nie prze ka zał. Nie wie dzia łem, jak to
dzia ła, sze dłem w ciem no i mu sia łem
się uczyć wszyst kie go od po cząt ku.
Na czym po le ga dusz pa ster stwo
wśród osa dzo nych?

– My ślę, że ka żdy ka płan or ga ni zu -
je to dusz pa ster stwo pod swo im ką tem.
To są la ta do świad czeń i prak ty ki, bo
czło wiek ca ły czas się uczy i wie le
zmie nia. Na obec ną chwi lę dusz pa ster -
stwo w są dec kim Za kła dzie Kar nym
dzia ła tak, jak w ka żdej in nej pa ra fii.
Od pra wiam msze świę te, spo wia dam,
pro wa dzę roz mo wy z osa dzo ny mi. Co
ro ku od by wa ją się bierz mo wa nia, raz
na wet bło go sła wi łem ślub. Od ro ku,
w Wiel ki Pią tek, od by wa się tam Dro -
ga Krzy żo wa, a w Bo że Cia ło pro ce -
sja. Mó wię, że jest to pa ra fia ta ka jak
in ne, tyl ko że za krat ka mi.

Przez te dzie sięć lat po słu gi zda -
rzy ło się coś, co Księ dza szcze gól -
nie po ru szy ło i za pa dło w pa mię ci?

– Ta kim wy da rze niem by ła śmierć
pa pie ża Ja na Paw ła II i za cho wa nie
osa dzo nych. Wia do mo, że nie są to lu -
dzie świę ci, a tym cza sem w tych
dniach w wię zie niu za pa no wa ła zu peł -
na ci sza. Mu sia łem też or ga ni zo wać
do dat ko we msze świę te dla osa dzo -
nych, na któ re przy cho dzi li wie rzą cy
i nie wie rzą cy. Je den z więź niów po -
wie dział mi wte dy, że on nie wie rzy

Parafia 
za kratkami 
Dusz pa ster stwo za mu ra mi wię zien ny mi to jed no z wie lu 
za dań ewan ge li za cyj nych Ko ścio ła. O tym, jak wy glą da 
ono w Za kła dzie Kar nym w No wym Są czu, roz ma wia my 
z O. MI RO SŁA WEM DEP KĄ ze Zgro ma dze nia Du cha Świę te go.

O. Mi ro sła w Dep ka



w Pa na Bo ga, ale przy szedł dla Oj ca
Świę te go. To by ło ta kie wy mow ne.
W ja ki spo sób ka płan mo że po móc
osa dzo nym w od na le zie niu spo ko ju
we wnętrz ne go?

– Ja im da ję wska za nia, że mo gą
zmie nić swo je ży cie. Nie mó wię im
na te mat wia ry i Bo ga, ale przede
wszyst kim o ży ciu. Bo je że li czło wiek
zmie ni swo je ży cie, to w tym no wym
ży ciu od naj dzie Bo ga, je że li zaś nie
zmie ni my śle nia, to nie ma szans, że
Bóg znaj dzie się w je go ser cu, że od naj -
dzie wia rę i Bo że przy ka za nia. Oni ma -
ją pro po zy cje – msza świę ta, roz mo wy,
re ko lek cje, ale mu szą chcieć. Wie dzą,
że mo gą.
Ma Ksiądz swo je po my sły, jak mo ty -
wo wać osa dzo nych do od mia ny?

– Po ka zu ję im przy kła dy, jak mo żna
się zmie nić.
W cza sie tej 10-let niej po słu gi spo -
tkał Ksiądz oso by, któ re kom plet nie
nie by ły za in te re so wa ne roz mo wą,
spo tka niem z ka pła nem, a mo że by li
i ta cy, któ rzy te go kon tak tu sa mi
szu ka li?

– Jest wie le osób, któ re szu ka ją, ale
nie ka żdy się zmie nia. Mia łem ta ki przy -
pa dek – to by ło bo da jże osiem lat te mu.
Do Za kła du Kar ne go w No wym Są czu
tra fi ło dwóch bra ci. Pra co wa łem z ni mi
przez dwa la ta – by ły roz mo wy i spo tka -
nia. Je den z nich wy szedł na wol ność,
ukoń czył stu dia, uło żył so bie ży cie. Tak
więc mo żna. Ta kich przy pad ków jest
wie le, a wiem o tym, gdyż osa dze ni
przy je żdża ją tu po wyj ściu na wol ność.

By wa ją też oczy wi ście ta cy, któ rzy wra -
ca ją za krat ki.
Za sta na wia mnie czy ce la, kra ty,
mu ry wię zien ne to wy star cza ją cy
mo tyw do po pra wy?

– Naj więk szą ka rą dla osa dzo nych
jest brak wol no ści, bo ka żdy czło wiek
jest przy zwy cza jo ny żyć wol no. Czy to
ogra ni cze nie coś da je? To za le ży jak da -
ny czło wiek pod cho dzi do ży cia, ja kie

ma pla ny na przy szłość. Do wię zie nia
mo żna tra fić w jed nym mo men cie, ale
po tem trze ba chcieć się zmie nić i z te go,
co się wy da rzy ło, wy cią gnąć wnio ski.
Jest coś, co mo że po móc więź niom
wró cić do nor mal ne go ży cia po od -
by ciu ka ry?

– Po trze ba chę ci i lu dzi, któ rzy ich
bę dą wspie rać. Wiem, że spo łe czeń stwo
za zwy czaj skre śla by łych więź niów, ale
trze ba pa mię tać, że to jest czło wiek za -
słu gu ją cy na szan sę. Dla te go po trze ba tu
lu dzi i au ten tycz nych świad ków ży cia.
Co Księ dzu da je po słu ga wśród osa -
dzo nych?

– Da je mi wie le. Je stem bar dziej
otwar ty na kon takt z dru gim czło wie -

kiem. Mam in ne po dej ście do ży cia. I to,
co naj wa żniej sze – w wię zie niu od kry -
łem na no wo Ewan ge lię. Bo prze cież
Chry stus przy szedł do tych, któ rzy grze -
szą, któ rzy by li źli. I tam – wśród osa -
dzo nych – to się wła śnie do ko nu je.
Zmie nił się Księ dza spo sób po strze -
ga nia świa ta?

– Tak, i to bar dzo. Po tra fię w ka żdym
czło wie ku, na wet, je śli bę dzie to naj gor -
szy ban dzior, od kryć coś po zy tyw ne go.
Bo do bro jest w ka żdym czło wie ku…

– Do kład nie, trze ba je tyl ko do strzec
i po ka zać świa tu.
Nie miał Ksiądz w cią gu tych 10 lat
pra cy z więź nia mi chwil zwąt pie nia?

– Być mo że tak – na po cząt ku mo jej
po słu gi. My śla łem wte dy, że zwo ju ję
świat, że jak bę dę od pra wiał msze świę -
te, jak bę dę mó wił o Bo gu, jak dam osa -
dzo nym mo żli wość spo wie dzi i roz mów,
to wszy scy się zmie nią i po wyj ściu
na wol ność już nie wró cą za mu ry wię -
zie nia. Ale nie ste ty – wra ca li. Wte dy py -
ta łem sam sie bie, czy war to? Bo
czło wiek sta ra się, a tu nic. Ale z bie giem
cza su, wi dzę, że je że li choć kil ku z nich
się zmie ni, to już jest ogrom ny suk ces.
Pew nie nie wszy scy osa dze ni są wy -
zna nia ka to lic kie go?

– Oczy wi ście, ale ge ne ral nie w tych
stro nach osób nie bę dą cych ka to li ka mi
jest nie wie le. W na szym za kła dzie mo -
że 10-12 osób.
W cią gu 10 lat Księ dza po słu gi uda ło
się stwo rzyć w Za kła dzie Kar nym
ka pli cę. Co jesz cze się zmie ni ło?

KWIECIEŃ 201334 WOKÓŁ NAS
WWW.SADECZANIN.INFO

I to, co naj wa żniej sze
– w wię zie niu od kry łem
na no wo Ewan ge lię. Bo
prze cież Chry stus przy -
szedł do tych, któ rzy
grze szą, któ rzy by li źli.

FOT. ARCH.



KWIECIEŃ 2013 35
WWW.SADECZANIN.INFO

WOKÓŁ NAS

– Naj pierw by ło ora to rium, któ re po -
wsta ło pra wie osiem lat te mu, a od czte -
rech lat jest ka pli ca. Dwa la ta te mu jej
wy gląd cał ko wi cie się zmie nił. Są dec ki ar -
ty sta – Mors – po ma lo wał ścia ny, na któ -
rych po ja wi ło się graf fi ti przede
wszyst kim z po sta cią pa pie ża – Po la ka.
Sa ma ka pli ca ta kże jest pod we zwa niem
bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II. Zo stał
w niej za mon to wa ny wi traż, któ ry ufun -
do wał je den z sę dziów ze swo ja mat ką.
W tym ro ku bę dzie na to miast za mon to -
wa ne szkla ne, pod świe tla ne ta ber na ku lum
na re li kwie Ja na Paw ła II i kon fe sjo nał.
Szcze rze jed nak trze ba przy znać, że te go
wszyst kie go nie by ło by, gdy by nie lu dzie
otwar te go ser ca. To, co tam te raz jest, to
przede wszyst kim za słu ga dar czyń ców.
Kult bło go sła wio ne go Ja na Paw -
ła II jest chy ba dość ży wy w są dec -
kim Za kła dzie Kar nym?

– Na pew no jest moc ny. Ska za ni za -
czę li się mo dlić po śmier ci Ja na Paw -
ła II, po tem mo dli li się o Je go
be aty fi ka cję – ma ją więc ta kie ma łe zia -
ren ko za słu gi w tym, że Oj ciec Świę ty
zo stał wy nie sio ny na oł ta rze. I trwa to
do tej po ry.
Jest jesz cze ja kaś po stać, któ ra ma dla
osa dzo nych szcze gól nie zna cze nie?

– W No wym Są czu to wła ści wie
przede wszyst kim bło go sła wio ny Jan
Pa weł II. Osa dze ni uwa ża ją, że był to
wspa nia ły czło wiek. Wszy scy by li śmy
świad ka mi Je go ży cia, ko na nia, słu cha -
li śmy Go i to jest dla nich ten dro go -
wskaz. Po ka żdej mszy świę tej jest
wy sta wie nie re li kwii i od ma wia my Li -
ta nię do bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II,
ma my ta kże uro czy stość od pu sto wą,
czy li wszyst ko jest tak, jak w ka żdej pa -
ra fii, tyl ko nie ma kra mów z cu kier ka -
mi i ba lo ni ka mi. Oni bar dzo te go chcą,
po trze bu ją na miast ki Ko ścio ła. Kie dy
na przy kład w Wiel ki Czwar tek ob my -
wam ska za nym no gi, to już nie raz wi -
dzia łem w nie któ rych oczach łzy.
Dla te go chciał bym tu – w Za kła dzie
Kar nym – zo stać do eme ry tu ry. Kie dyś
mo im ma rze niem by ła pra ca z nar ko ma -
na mi, ale tra fi łem do są dec kie go wię zie -
nia. I tam mam wszyst ko. Po wiem
szcze rze, że te raz ty po wa pra ca w pa ra -
fii mę czy ła by mnie, ale jak dłu go zo sta -
nę w Są czu, za le ży od prze ło żo nych.

Roz ma wia ła KIN GA BED NAR CZYK

S
ą de cza nin Ra do sław Ku rek
ma 32 la ta. Jest funk cjo na riu -
szem Stra ży Gra nicz nej.
Wcze śniej pra co wał tro chę

na po gra ni czu, a od kil ku lat peł ni słu -
żbę już w No wym Są czu. Sam o so bie
mó wi, że jest ty pem zbie ra cza, lu bi
cho mi ko wać ró żne rze czy. Zbie ra m.
in. znacz ki, bank no ty, mo ne ty, po sia da

też oko ło dwa ty sią ce ety kiet za pał cza -
nych, są to peł ne ko lek cje z Pol ski
i ZSRR z lat 50. Jed nak naj wię cej ma
kar tek pocz to wych.

Jak za czę ła się je go pa sja?
– Przez przy pa dek – przy zna je.

– W mło do ści lu bi łem to wa rzy szyć mo -
je mu ta cie, któ ry miał fir mę i wo ził
to wa ry. Zaw sze mia łem tro chę wol ne go

Sześć tysięcy
pocztówek
z całego świata
W swo ich zbio rach ma kart ki pocz to we z tak eg zo tycz nych
miejsc, jak In die, czy Ha wa je. Po sia da pocz tów ki za rów no
z roz pa lo nej słoń cem Afry ki, jak i sku tej mro zem Sy be rii.
Przez ostat nie 15 lat uzbie rał aż sześć ty się cy wi do kó wek
prak tycz nie z ka żde go za kąt ka świa ta. 

FO
T. 

RA
D

O
SŁ

AW
 K

U
RE

K



KWIECIEŃ 201336 WOKÓŁ NAS
WWW.SADECZANIN.INFO

cza su, nim on po za ła twiał swo je spra wy.
Tak ku pi łem pierw szą wi do ków kę, po tem
na stęp ną i tak się za czę ło.

Wi do ków ki na by wa pod czas za rów -
no pry wat nych, jak i słu żbo wych pod -
ró ży po Pol sce i nie tyl ko. Gdy
pod ró żu jąc na tknie się na kiosk „Ru -
chu”, lub urząd pocz to wy, za trzy mu je
au to i nie ma ta kiej si ły, któ ra od wio dła -
by go od za ku pu pocz tó wek z da nej
miej sco wo ści. Czę sto bie rze po dwie
sztu ki, że by mieć na wy mia nę z in ny mi
ko lek cjo ne ra mi. Na by wa je rów nież
przez in ter net, m.in. na au kcjach.

– Pew ne go ra zu ku pi łem jed no ra zo wo
po nad 100 wi do kó wek na stro nie in ter -
ne to wej, gdzie ogła sza ła się dru kar nia,
któ ra je pro du ko wa ła – opo wia da.
– Mam też kon to na stro nie in ter ne to wej

słu żą cej wy mia nie wi do kó wek z ko lek -
cjo ne ra mi z ca łe go świa ta.

O pa sji pa na Ra do sła wa wie je go ro -
dzi na oraz zna jo mi. Pa mię ta ją więc, by
przy wo zić mu pocz tów ki ze wszyst kich
wy jaz dów, przede wszyst kim wa ka cyj -
nych. Tym to spo so bem są de cza nin ma
w ko lek cji pocz tów ki ze wszyst kich za -
kąt ków świa ta. Są wśród nich kart ki
z tak eg zo tycz nych miejsc, jak Ha wa je,
Ja po nia czy In die. Od Pa ry ża do No we -
go Jor ku, od Ka iru po Oslo, od au stra lij -
skie go Syd ney po Rio de Ja ne iro. Wśród
sze ściu ty się cy kart mo żna zna leźć wi -
do ki nie mal wszyst kich świa to wych sto -
lic i naj wa żniej szych me tro po lii.

– Z naj bar dziej eg zo tycz nych miejsc
mo gę wy mie nić Tri ni dad & Ta ba go, Du -
ba mi, Szan ghaj, Taj lan dię, No wą Ze lan -
dię i Au stra lię czy też Pra ia de Ca pon ga
– wy mie nia pan Ra do sław. – Do te go
ca ła Eu ro pa, mam ta kże du żo kar tek
z Ro sji, Bia ło ru si, Ukra iny oraz USA.

W zbio rach są de cza ni na są też wi do -
ków ki z lat 40 XX wie ku. Jest na wet
jed na ze znacz kiem przed sta wia ją cym
Adol fa Hi tle ra.

– Mam kil ka wi do kó wek, po któ rych
wi dać, że są sta re, ale nie ma jak usta -
lić da ty ich wy sył ki, bo al bo zna czek jest
od kle jo ny, al bo stem pel nie czy tel ny
– po smut niał ko lek cjo ner. 

***
Spe cjal ne miej sce w je go zbio rach

zaj mu ją pocz tów ki z No we go Są cza. Po -
sia da ich oko ło 160. Wszyst kie zo sta ły
wy da ne już po dru giej woj nie świa to wej.
Wśród ogrom nej ilo ści współ cze snych
mo żna zna leźć i te sprzed 30 czy 40 lat.

– Pa trzę na nie i wi dzę, jak bar dzo
No wy Sącz się zmie nił – uśmie cha się
Ra do sław Ku rek.

Więk szość zbio rów – oko ło czte ry
ty sią ce kar tek – prze cho wu je w kil ku -
dzie się ciu al bu mach. Z bra ku miej sca,
trzy ma je w sza fie. Ko lek cja roz ra sta
się, bo pan Ra do sław ca ły czas uzu peł -
nia zbio ry o no we wy daw nic twa.

– Ze wzglę du na obec ność w do mu
ma łe go dziec ka, po wo li wy wo żę część
rze czy do do mu ro dzin ne go, gdzie bez -
piecz nie bę dą spo czy wa ły przez – mam
na dzie ję – ko lej nych kil ka dzie siąt lat
– mó wi. W ku frze na stry chu w do mu
ro dzi ców trzy ma m. in. oka za łą ko lek -
cję kar tek oko licz no ścio wych.

– Mam dwóch sy nów, więc my ślę, że
do brze się za opie ku ją mo im do byt kiem
– do da je z uśmie chem. – Przy oka zji
chciał bym po dzię ko wać oso bom, któ re
przy czy ni ły się do po więk sze nia mo je go
zbio ru, a więc m. in. ro dzi nie, ko le gom
i ko le żan kom z pra cy oraz Sto wa rzy sze -
niu Dla Mia sta – wy mie nia.

Jak mó wi, jest mnó stwo lu dzi, któ re
gdzieś w swo ich sza fach ma ją wi do ków -
ki. Wy rzu ca ją je, bądź pa lą ni mi w pie -
cu, bo te kart ki pocz to we, nie rzad ko
sta re, a tym sa mym po sia da ją ce już war -
tość ko lek cjo ner ską, nie ma ją już dla
nich żad ne go zna cze nia.

– Mo że ktoś rzu cił by ja kieś ha sło, że
ma coś ta kie go i chce się te go po zbyć,
bądź zna ko goś, kto chce wy rzu cić sta re
wi do ków ki? Mógł bym je od ku pić na wet
za sym bo licz ną zło tów kę, bo szko da, by
je nisz czyć bez pow rot nie – ape lu je za na -
szym po śred nic twem pan Ra do sław.

ZYG MUNT GO ŁĄB 

– Ze wzglę du na obec -
ność w do mu ma łe go
dziec ka, po wo li wy wo żę
część rze czy do do mu ro -
dzin ne go, gdzie bez piecz -
nie bę dą spo czy wa ły
przez – mam na dzie ję
– ko lej nych kil ka dzie siąt
lat – mó wi. 
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W Nie dzie lę Pal mo wą w ko ście le p. w. św. An -
to nie go w Goł ko wi cach zo sta ła od pra wio -
na msza św. w in ten cji Księ ży Nie złom nych,
któ rzy pod czas II woj ny świa to wej i w la tach
po wo jen nych słu ży li opie ką du cho wą żoł nie -
rzom pod zie mia na te re nie Są dec czy zny, czę -
sto pła cąc za to naj wy ższą ce nę. 

E
u cha ry stię ce le bro wa ło sied miu ka pła nów pod prze -
wod nic twem ks. Ka zi mie rza Pa cha, pro bosz cza Ka -
mie ni cy, któ ry też wy gło sił pło mien ne, pa trio tycz ne
ka za nie. W tym gro nie nie za bra kło pro bosz cza Goł -

ko wic, ks. Ka zi mie rza Ko szy ka i ks. ppor. To ma sza Szew czy -
ka z Dą brów ki.

Po mszy, na po bli skim cmen ta rzu zło żo no kwia ty i zni cze
na gro bie ks. Woj cie cha Zyg mun ta.

W uro czy sto ści wzię li udział par la men ta rzy ści: se na tor Sta -
ni sław Ko gut i po seł An drzej Ro ma nek. Był wi ce ku ra tor ma -
ło pol ski Grze gorz Ba ran, har ce rze „Czar nej Je dyn ki” z I LO
im. J. Dłu go sza z No we go Są cza, kom ba tan ci, m.in. 87-let ni
Sta ni sław Sko czeń z „Od we tu Gór skie go” oraz de le ga cja no -
wo są dec kie go od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne -
go na cze le z Ja nem M. Ru cha łą. Ten ostat ni, prze ma wia jąc
na cmen ta rzu, przy po mniał, że syl wet ki Księ ży Nie złom nych
z zie mi są dec kiej opi sał ks. Ka zi mierz Ta la rek w swo jej nie -
daw no wy da nej ksią żce pt. „Ka pła ni die ce zji tar now skiej aresz -
to wa ni przez wła dze ko mu ni stycz ne w la tach 1946-1955”.

Uro czy stość zor ga ni zo wa li dzia ła cze Sto wa rzy sze nia LGD
„Part ner stwo dla Zie mi Są dec kiej”: Sta ni sław Dy rek, Le szek
Kon stan ty, Zdzi sław Szew czyk oraz Je rzy Ba sia ga z Dusz pa -
ster stwa Lu dzi Pra cy przy pa ra fii ko le jo wej w No wym Są czu. 

***
„Ce lem uro czy sto ści, któ ra ma my na dzie ję, wej dzie do ka -

len da rza są dec kie go, jest bu do wa nie to żsa mo ści na ro do wej,
któ ra do ko nu je się po przez świa do mość tro ski o Ko ściół i Oj -
czy znę. Przy kład du chow nych, któ rzy nie opu ści li tych, do któ -
rych po słał ich Bóg, jest dla nas wzo rem od wa gi
i czło wie czeń stwa. Ta kiej po sta wy uczy li ich ro dzi ce, wy cho -
waw cy oraz Ko ściół, któ re mu wier nie słu ży li” – mó wią or ga -
ni za to rzy uro czy sto ści w Goł ko wi cach. Przy po mi na ją, że
w mar cu, w związ ku z usta no wie nia przed trze ma la ty 1 mar ca
Dniem Na ro do wej Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę tych, w spo sób
szcze gól ny wspo mi na my tych, któ rzy ni gdy nie zwąt pi li
w słusz ność wal ki o nie pod le głą Oj czy znę. Żoł nie rze ci po trze -
bo wa li wspar cia du chow ne go, aby na dzie ja ni gdy nie za ga sła
w ich ser cach. (HSZ)

Pa mię ci Księży
Niezłomnych

Do ka pła nów, któ rzy wspie ra li na te re nie Są dec czy zny wal czą -
cych o nie pod le głą Pol skę w cza sie II woj ny świa to wej i w la -
tach po wo jen nych dzia ła cze Sto wa rzy sze nia LGT „Part ner stwo
dla Zie mi Są dec kiej” za li czy li 11 nie złom nych ka pła nów:
Ks. Jó zef Bar del, pro boszcz Trze trze wi ny, roz strze la ny przez
Niem ców w 1941 r.; Ks. Ta de usz Kacz mar czyk, wi ka riusz pa ra fii
św. Mał go rza ty w No wym Są czu, roz strze la ny przez Niem ców
w 1941 r.; Ks. Wła dy sław Deszcz, wi ka riusz pa ra fii św. Mał go rza -
ty w No wym Są czu, roz strze la ny przez Niem ców w 1941 r.; Ks. Mi -
chał Ma tras, pro boszcz Szczaw ni cy; w la tach 1942-45 wię zień KZ
Da chau; Ks. Wła dy sław Gur gacz SJ, ka pe lan PPAN, roz strze la ny
przez ko mu ni stów w 1949 r.; Ks. Igna cy Dzie dziak, pa ra fia Gry -
bów; współ pra co wał z AK i z an ty ko mu ni stycz nym pod zie miem,
wię zio ny w la tach 1950-1955; Ks. Mi chał Kuc, pierw szy pro boszcz
pa ra fii w Dą brów ce; za współ pra cę z pod zie miem aresz to wa ny
w 1945 i w 1948 r., w wię zie niu tor tu ro wa ny, zmarł po dłu gim po -
by cie w szpi ta lu w 1951 r.; Ks. Woj ciech Zyg munt, pro boszcz Że -
gie sto wa; ka pe lan par ty zan tów, w 1945 ro ku aresz to wa ny przez
UB, wię zio ny we Wron kach do 1953 r.; Ks. Sta ni sław Ko zie ja, pro -
boszcz Kąc lo wej; współ pra co wał z od dzia łem WiN An drze ja
Szczyp ty ps. Ze nit; Ks. Jakub Stabrawa, proboszcz Kamionki
Wielkiej; udzielał wsparcia duchowego i materialnego oddziałowi
WiN Stanisława Piszczka ps. Okrzeja; Ks. Józef Młynarczyk,
proboszcz Podegrodzia, aresztowany przez Niemców w 1942 r.,
inwigilowany po wojnie przez UB.

FOT. J.M.RUCHAŁA
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Do tra gicz ne go w skut kach
wy pad ku, w wy ni ku któ re -
go zmarł 9-let ni Woj tek,

do szło 20 lip ca 2011 r. na dro dze kra jo -
wej w Piąt ko wej (gm. Cheł miec). Chło -
piec szedł po bo czem w więk szej gru pie
dzie ci i zo stał po trą co ny przez sa mo -
chód re nault me ga ne, kie ro wa ny przez
po li cjan ta. Dziec ko tra fi ło do szpi ta la.
Mi mo wy sił ków le ka rzy, chło piec zmarł
w tym sa mym dniu w wy ni ku od nie sio -
nych ob ra żeń. Na za jutrz po wy pad ku
Pro ku ra tu ra Re jo no wa w No wym Są czu
wsz czę ła w tej spra wie śledz two.
W grud niu 2011 r. zo sta ło ono umo rzo -
ne, gdyż pro ku ra tu ra nie zna la zła pod -
staw do przed sta wie nia za rzu tów
po li cjan to wi.

– W tej spra wie za się ga li śmy opi nii
dwóch bie głych, z któ rych wy ni ka ło, że
kie row ca, czy li w tym przy pad ku wspo -
mnia ny po li cjant, nie po no si wi ny
za tam ten wy pa dek – mó wi ła przed pro -
ce sem por ta lo wi Sa de cza nin.in fo prok.
Be ata Stę pień -Wa rze cha, rzecz nik pra -
so wy Pro ku ra tu ry Okrę go wej w No -
wym Są czu.

Na to po sta no wie nie zło żył za ża le nie
mec. Wal de mar Zię tek, peł no moc nik ro -
dzi ny zmar łe go chłop ca. Sąd Re jo no wy
w No wym Są czu w lu tym ubie głe go ro -
ku uwzględ nił za ża le nie i uchy lił za ska -
rżo ne po sta no wie nie o umo rze niu
śledz twa. Pro ku ra tu ra pod ję ła je więc
od no wa, ale w czerw cu ub. ro ku po -
now nie pra wo moc nie je umo rzy ła, nie
znaj du jąc pod staw do po sta wie nia za -
rzu tów funk cjo na riu szo wi. Pro ku ra tu ra
przy ję ła, opie ra jąc się na opi nii bie -
głych, że „bez po śred nią i je dy ną przy -
czy ną wy pad ku by ło nie pra wi dło we

i nie roz wa żne po stę po wa nie ma ło let nie -
go pie sze go”. Nad to bie gli stwier dzi li,
że kie ru ją cy po jaz dem, w chwi li po trą -
ce nia chłop ca po ru szał się z pręd ko ścią
ok. 70 km/h i „nie mo żna wy ka zać, aby

przed wy pad kiem kie row ca pro wa dził
po jazd z pręd ko ścią istot nie więk szą
od tej, przy ja kiej do szło do ude rze nia
pie sze go”.

Bie gli kon klu do wa li, iż kie ru ją cy po -
jaz dem pro wa dził sa mo chód pra wi dło wo
i pra wi dło wo za re ago wał na za ist nia łą
sy tu ację dro go wą, nie ma jąc mo żli wo ści
unik nię cia po trą ce nia pie sze go. 

Po pra wo moc nym umo rze niu po stę -
po wa nia ro dzi na chłop ca wy stą pi ła
do są du z pry wat nym ak tem oska rże nia
prze ciw ko po li cjan to wi. 

***
19 mar ca w Są dzie Re jo no wym

w No wym Są czu za rów no oska rżo ny,
jak i je go obroń ca, a ta kże pro ku ra tor,

Naj pierw po trą cił sa mo cho dem dziec ko, a po ro ku star szą ko bie tę – ofia ry zmar ły

Podwójny pech komendanta?
W Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu rozpoczął się proces 37-letniego Artura S., byłego już
komendanta Komisariatu Policji w Krościenku, oskarżonego (z oskarżenia prywatnego)
o nieumyślne spowodowanie śmierci 9-letniego chłopca w wypadku drogowym w Piątkowej
w 2011 roku. Ten sam funkcjonariusz 7 lutego br. potrącił samochodem ze skutkiem
śmiertelnym 62-letnią kobietę w Maszkowicach…

Sąd po krót kiej prze rwie
po sta no wił nie uwzględ -
niać wnio sków stron
o umo rze nie po stę po wa -
nia, uzna jąc, że ze wzglę -
du na cha rak ter i wa gę
spra wy na le ży roz po znać
ją na roz pra wie.

FOT. MIGA



KWIECIEŃ 2013 39
WWW.SADECZANIN.INFO

WOKÓŁ NAS

wnie śli o umo rze nie po stę po wa nia.
Sprze ci wił się te mu peł no moc nik ro dzi -
ców zmar łe go chłop ca, mec. Wal de mar
Zię tek. Sąd po krót kiej prze rwie po sta -
no wił nie uwzględ niać wnio sków stron
o umo rze nie po stę po wa nia, uzna jąc, że
ze wzglę du na cha rak ter i wa gę spra wy
na le ży roz po znać ją na roz pra wie. Po li -
cjant zo stał oska rżo ny przez ro dzi nę
chłop ca o prze stęp stwo z art. 177 par. 2
kk, to jest o nie umyśl ne na ru sze nie za -
sa dy bez pie czeń stwa w ru chu dro go -
wym i spo wo do wa nie nie umyśl ne go
wy pad ku, któ re go na stęp stwem jest
śmierć in nej oso by al bo cię żki uszczer -
bek na jej zdro wiu, za co gro zi do ośmiu
lat wię zie nia.

Na sa li roz praw Ar tur S. nie przy znał
się do po sta wio ne go mu czy nu i zło żył
wy ja śnie nia.

– Te go dnia kie ro wa łem sa mo cho dem
oso bo wym mar ki re nault – opo wia dał.
– By ło póź ne po po łu dnie. Je cha łem
wów czas do pra cy. Wi docz ność i wa run -
ki pa nu ją ce na dro dze by ły do bre, jezd -
nia su cha. Po ru sza łem się z pręd ko ścią
oko ło 70 km/h. Je cha łem za in nym po -
jaz dem. Przed miej scem zda rze nia nie
przy spie sza łem, nie po dej mo wa łem też
ma new ru wy prze dza nia. Tym od cin kiem
dro gi czę sto jeź dzi łem, zna łem go do -
brze. W Piąt ko wej, po wyj ściu na pro -
stą, zo ba czy łem gru pę pie szych. Nie
je stem w sta nie w przy bli że niu po dać,
z ja kiej od le gło ści ich zo ba czy łem. To
by ło kil ka osób. Ja nie do strze głem
wów czas, czy są to dzie ci, czy do ro śli.
Do strze głem gru pę osób. Za re ago wa -
łem na to w ten spo sób, że przy bli ży łem
sa mo chód do środ ka jezd ni. Na dal je -
cha łem z tą sa mą pręd ko ścią. Sa mo chód
ja dą cy przede mną był w bez piecz nej
od le gło ści. W pew nym mo men cie na gle
spo strze głem po stać. Mia łem ta kie wra -
że nie, jak by ktoś tę po stać wrzu cił
na jezd nię. Z pew no ścią by ło to gwał -
tow ne wtar gnię cie. Na tych miast pod ją -
łem ma newr pró bu jąc uciec w le wą
stro nę. Usły sza łem huk. By łem w szo ku.
Wy bie głem z sa mo cho du i pod bie głem
do oso by le żą cej na jezd ni. Do pie ro
wów czas zda łem so bie spra wę, ko go po -
trą ci łem, że to jest dziec ko.

Po li cjant mó wił da lej, że za dzwo nił
na po li cję. W tym cza sie by ło już po wia -
do mio ne po go to wie ra tun ko we. Ar tur S.

twier dził, że sta rał się udzie lać po mo -
cy 9-let nie mu Wojt ko wi.

– Uło ży łem po szko do wa ne go w po zy -
cji bez piecz nej, bocz nej – kon ty nu ował
wy ja śnie nia. – Na miej scu zda rze nia by -
ła oso ba, któ ra, jak za pew nia ła, by ła pie -
lę gniar ką. Uwa żam, że nie mia łem
żad nych mo żli wo ści unik nię cia te go wy -
pad ku. Te go dnia by łem w do brej kon dy -
cji psy chicz nej, nie by łem zde ner wo wa ny
ani roz ko ja rzo ny.

Po li cjant od po wia dał na stęp nie
na py ta nia są du, swo je go obroń cy i pro -
ku ra to ra. Od mó wił na to miast od po wie -

dzi na py ta nia peł no moc ni ka ro dzi ny
chłop ca. Sę dzia Se ba stian Ja go da py tał
oska rżo ne go m.in. ja ki sa mo chód je chał
przed au tem, któ ry pro wa dził.

– To by ło coś więk sze go, jak by mi ni -
bu sik, ewen tu al nie mniej sze au to do -
staw cze – od parł oska rżo ny. Mó wił
po nad to, że sa mo chód, któ rym wów czas
kie ro wał był spraw ny. Ar tur S. po sia da
pra wo jaz dy od kil ku na stu lat.

Sąd do pu ścił zło żo ny przez peł no -
moc ni ka ro dzi ny zmar łe go chłop ca
wnio sek do wo do wy o prze słu cha nie
w tej spra wie oprócz trzech świad ków ta -
kże in ne go funk cjo na riu sza z Ko men dy
Miej skiej Po li cji w No wym Są czu. Na -
stęp na roz pra wa od bę dzie się w ma ju br. 

– Do ma ga my się rze tel ne go i wni kli -
we go prze pro wa dze nia pro ce su kar ne go
– po wie dział dzien ni ka rzom po za koń -
cze niu roz pra wy mec. Wal de mar Zię tek.

Ka ta rzy na B., mat ka zmar łe go chłop -
ca, do dziś nie po go dzi ła się ze śmier cią
Wojt ka. Mó wi, że chce wy ja śnić przy -
czy ny tra ge dii, któ ra spra wi ła, że stra ci -
ła syn ka.

– Jest wie le nie ści sło ści – mó wi.
– Nie od zy skam spo ko ju, je śli nie znaj -
dę od po wie dzi na wszyst kie py ta nia.

Ro dzi na chłop ca od po cząt ku pod da -
wa ła w wąt pli wość wia ry god ność opi -
nii bie głych, ba da ją cych tę spra wę.
Pierw szą spo rzą dził tyl ko eks pert od re -
kon struk cji wy pad ków. Na pod sta wie

uszko dze nia sa mo cho du usta lił, że re -
nault je chał z pręd ko ścią ok. 76 km
na go dzi nę, przy obo wią zu ją cym w tym
miej scu ogra ni cze niu do 70 km. Peł no -
moc nik ro dzi ny ofia ry za żą dał do dat ko -
wej opi nii le ka rza me dy cy ny są do wej.
Nie wnio sła wie le do spra wy, gdyż
na pod sta wie ob ra żeń chłop ca nie był on
w sta nie okre ślić pręd ko ści, z ja ką po ru -
szał się sa mo chód ko men dan ta. Zda -
niem mat ki 9-lat ka mu siał je chać
znacz nie szyb ciej niż twier dzi bie gły.

– Są siad ka wi dzia ła wy pa dek. Opo -
wia da ła, że Woj tuś po pro stu po fru nął

w gó rę, ude rzo ny ze strasz ną si łą – mó -
wi Ka ta rzy na B. 

Dzie wię cio la tek wra cał wów czas
do do mu z 12-let nią sio strą i ku zy na mi
od bab ci. Ka ta rzy na B. po twier dza, że
po li cjant prze pro sił ro dzi nę za tę tra ge -
dię, ale żad ne prze pro si ny syn ka nie
zwró cą…

***
W ubie głym mie sią cu ko men dant po -

wia to wy po li cji w No wym Tar gu od wo -
łał Ar tu ra S. ze sta no wi ska ko men dan ta
Ko mi sa ria tu Po li cji w Kro ścien ku. Sta -
ło się tak po tym, jak 7 lu te go br. kie ro -
wa ny przez nie go sa mo chód
volks wa gen golf po trą cił w Masz ko wi -
cach (gm. Łąc ko) 62-let nią ko bie tę, któ -
ra zmar ła po prze wie zie niu do szpi ta la.
Śledz two w tej spra wie pro wa dzi Pro -
ku ra tu ra Re jo no wa w No wym Są czu.

Od te go dru gie go wy pad ku ze skut -
kiem śmier tel nym Ar tur S. prze by wa
na zwol nie niu le kar skim. Po zo sta je
w dys po zy cji ko men dan ta po wia to we -
go po li cji w No wym Tar gu. Jak tłu ma -
czył me diom nad insp. Ma riusz Dą bek,
ma ło pol ski ko men dant wo je wódz ki po -
li cji, Ar tu ra S. nie mo żna by ło zwol nić
ze słu żby, po nie waż nie ma pro ku ra tor -
skich za rzu tów, a w opi nii prze ło żo nych
jest do brym po li cjan tem. Nie stra cił też
pra wa jaz dy, gdyż nie spo wo do wał wy -
pad ku pod wpły wem al ko ho lu…

IGA MICHALEC, (HSZ)

– Usły sza łem huk. By łem w szo ku. Wy bie głem z sa -
mo cho du i pod bie głem do oso by le żą cej na jezd ni.
Do pie ro wów czas zda łem so bie spra wę, ko go po trą -
ci łem, że to jest dziec ko.
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Woj ciech Drew niak uro dził
się 16 kwiet nia 1922 r. w Wa do -
wi cach. Tam uczęsz czał do tej
sa mej szko ły po wszech nej oraz
gim na zjum, co Ka rol Woj ty ła.

J e go oj ciec był ofi ce rem 12. puł -
ku pie cho ty w Wa do wi cach, póź -
niej stał na cze le Re jo no wej
Ko men dy Uzu peł nień w tym

mie ście. Był rów nież współ twór cą
Związ ku In wa li dów Wo jen nych.

W 1936 r. otrzy mał pra cę w sta ro -
stwie w No wym Są czu, gdzie w ślad
za nim prze pro wa dzi ła się ca łą ro dzi -
na Drew nia ków. Tu Woj ciech zdał ma łą
ma tu rę. Kie dy na stą pi ła agre sja nie -
miec ka na Pol skę w 1939 r., brał udział
w kam pa nii wrze śnio wej i do stał się
do so wiec kiej nie wo li, z któ rej zo stał
zwol nio ny.

Po wró cił do No we go Są cza, skąd
w tym cza sie wie lu mło dych Po la ków
pró bo wa ło prze do stać się do Woj ska
Pol skie go, two rzo ne go przez gen. Wła -
dy sła wa Si kor skie go we Fran cji. Mło dy
Woj ciech zo stał włą czo ny do gru py
prze wod ni ków, któ rzy ich prze pro wa -
dza li na szla ku Sta ry Sącz – Piw nicz -
na – a po tem da lej, tra są Bar de jów
– Pre szów – Ko szy ce.

Z po wo du wsy py zo stał aresz to wa ny
w mar cu 1940 r. W okre sie śledz twa był
wię zio ny przez ge sta po w No wym Są -
czu. Na stęp nie prze ka za no go do wię -
zie nia w Tar no wie, skąd 14
czerw ca 1940 r. wy wie zio ny zo stał
w pierw szym trans por cie pol skich więź -
niów po li tycz nych do KL Au schwitz,
otrzy mu jąc nu mer obo zo wy 415.

Po trud nym okre sie pierw szych obo -
zo wych mie się cy, zgło sił się do pra cy
w sto lar ni, póź niej tra fił do du żych za -

kła dów DAW (nie miec kie za kła dy zbro -
je nio we), gdzie pro du ko wa no m.in.
okna i skrzy nie na amu ni cję. Pra cu jąc
tam, za cho ro wał na ty fus pla mi sty
i prze by wał w szpi ta lu obo zo wym, któ -
ry opu ścił pod ko niec 1943 r. Wa żył 35
ki lo gra mów i ja ko re kon wa le scent zo -
stał skie ro wa ny do ko man da, któ re bu -
do wa ło obo zo we ba ra ki w KL
Au schwitz II -Bir ke nau.

W dniu 12 li sto pa da 1944 r. wy wie -
zio no go z Brze zin ki do KL Gross–Ro -
sen, gdzie otrzy mał nu mer 86750.
Wy zwo lo ny zo stał do pie ro w pierw -
szych dniach ma ja 1945 r. 

Przy je chał do No we go Są cza, lecz
po nie dłu gim cza sie zde cy do wał się
prze do stać na Za chód, aby wstą pić
do II Kor pu su Pol skie go, gen. Wła dy -
sła wa An der sa we Wło szech. Prze kro -
czył gra ni cę ko ło Ka mien nej Gó ry,

a na stęp nie cze sko – nie miec ką, do cie -
ra jąc do by łe go obo zu jeń ców wo jen -
nych w Mur nau. Tam mie ści ła się
pla ców ka II Kor pu su Pol skie go, któ ra
wy ty po wa ła go do ak cji ewa ku acji osób
z Pol ski, za gro żo nych re pre sja mi ko mu -
ni stycz ny mi. 

W daw nym obo zie je niec kim w Mur -
nau prze by wa li je go ko le dzy, zwią za ni
z nim jesz cze pra cą ku rier ską pod czas
oku pa cji. Był tam rów nież je go przy ja -
ciel i współ wię zień z KL Au schwitz, Ta -

de usz Cie śla (nr obo zo wy 3715) oraz je -
go brat Edward. Po otrzy ma niu za dań,
środ ków i kon tak tów uda li się do Pol ski
ce lem zor ga ni zo wa nia pierw sze go prze -
rzu tu, któ ry na stą pił przy współ pra cy
z Fran cu ską Mi sją Re pa tria cyj ną. 

Po po wia do mie niu chęt nych i skon -
cen tro wa niu ich w oko li cach Ka to wic
oraz wy sta wie niu od po wied nich do ku -
men tów i uzy ska nia zgo dy na ich re pa -
tria cję do Fran cji, po czy nio no sta ra nia
o uzy ska nie po cią gu. Rze ko ma gru pa
„re pa trian tów fran cu skich” li czy ła oko -
ło 250 osób. By li to głów nie ofi ce ro wie
AK i ro dzi ny wy ższych ofi ce rów II Kor -
pu su Pol skie go we Wło szech. Po ciąg
pod sta wio no na dwor cu w Ka to wi cach,
skąd po od pra wie niu je go pa sa że rów
przez Pań stwo wy Urząd Re pa tria cyj ny,
na stą pił wy jazd przez Cze cho sło wa cję
do ame ry kań skiej stre fy oku pa cyj nej
w Niem czech.

Po szczę śli wym wy ko na niu pierw -
sze go za da nia, Woj ciech Drew niak udał
się do Włoch, gdzie od do wódz -
twa II Kor pu su otrzy mał ko lej ne za da -
nie spro wa dze nia na stęp nych oko ło 60
osób. Tym ra zem, obok Ta de usza Cie śli

Więzień
Auschwitz
i „Żołnierz Wyklęty”

Wy ro kiem WSR w War -
sza wie ska za no go na ka -
rę śmier ci, za mie nio ną
na 10 lat wię zie nia, a póź -
niej za ni żo ną w wy ni ku
am ne stii do pię ciu lat.

Wojciech Drewniak
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i po zo sta łych ko le gów, do ze spo łu, któ -
ry miał wy ko nać to ry zy kow ne za da nie,
zo stał do łą czo ny rów nież wspo mnia ny
Edward Cie śla – ppor. AK. 

Do Pol ski przy je cha li w dru giej po -
ło wie grud nia 1945 r. Na wy zna czo ny
ter min zbiór ki Edward Cie śla nie po ja -
wił się jed nak, po nie waż zo stał aresz to -
wa ny przez funk cjo na riu szy UB. W tej
sy tu acji pod ję to de cy zję o na tych mia -
sto wym prze rzu cie lu dzi przez gra ni cę.
Szczę śli wie wszy scy do tar li do Mur nau. 

Woj ciech Drew niak otrzy mał po now -
ny roz kaz wy jaz du do kra ju, aby wy ja -
śnić oko licz no ści aresz to wa nia Edwar da
Cie śli oraz usta lić mo żli wo ści kon ty nu -
owa nia prze rzu tów.

W mar cu 1946 r., wy ko nu jąc po wie -
rzo ne mu za da nie, zo stał aresz to wa ny
w Kiel cach i prze wie zio ny do gma chu
Mi ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz -
-ne go w War sza wie. Tam, w wię zie niu
przy ul. Ra ko wiec kiej, roz po czę ło się
śledz two. któ re trwa ło do mar ca na stęp -
ne go ro ku.

Wy ro kiem Woj sko we go Są du Re jo -
no we go w War sza wie ska za no go na ka -
rę śmier ci, za mie nio ną na 10 lat
wię zie nia, a póź niej za ni żo ną w wy ni ku
am ne stii do pię ciu lat. Był wię zio ny
w War sza wie i we Wron kach. Osta tecz -
nie wol ność od zy skał w 1952 r.

Za czął się no wy roz dział w je go ży -
ciu. Pod jął pra cę ja ko ro bot nik w Za kła -
-dach Drzew nych w War sza wie,
pro du ku ją cych sto lar kę bu dow la ną,
a na stęp nie pra co wał w po dob nych za -
kła dach, m.in. w Płoc ku, Wo ło mi nie,
Au gu sto wie i Mie ro szo wie. W tym cza -
sie roz po czął za ocz nie stu dia na kie run -
ku tech no lo gii drew na w Aka de mii

Rol ni czej w Po zna niu, uzy sku jąc ty tuł
in ży nie ra. 

Po ukoń cze niu stu diów pra co wał
m.in. w Biu rze Stu diów i Pro jek tów
Zjed no cze nia Sto lar ki Bu dow la nej
w War sza wie, skąd prze nie sio no go
do bu du ją cych się Za kła dów Sto lar ki
Bu dow la nej w So kół ce, gdzie ja ko dy -
rek tor tych za kła dów prze szedł na eme -
ry tu rę 1981 r. 

W na stęp nych la tach zaj mo wał się
pra cą spo łecz ną. Był człon kiem Za rzą -
du Głów ne go To wa rzy stwa Opie ki
nad Oświę ci miem oraz wi ce prze wod ni -
czą cym za rzą du Wo je wódz kie go
Związ ku In wa li dów Wo jen nych w Bia -
łym sto ku i pre ze sem je go Od dzia łu
w So kół ce. Dzia łał rów nież w Związ ku
Kom ba tan tów RP i By łych Więź niów
Po li tycz nych. 

W dniu 15 li sto pa da 1990 r.,
w związ ku z re wi zją nad zwy czaj ną

wnie sio ną przez mi ni stra spra wie dli wo -
ści, Izba Woj sko wa Są du Naj wy ższe go
w War sza wie unie win ni ła Woj cie cha
Drew nia ka od czy nów przy pi sy wa nych
mu przez ko mu ni stów, rze ko mo go dzą -
cych w do bro Pol ski.

17 stycz nia 2000 r. pre zy dent Alek -
san der Kwa śniew ski od zna czył go Krzy -
żem Ko man dor skim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski, a mi ni ster obro ny na ro do wej 21
ma ja 2001 r. awan so wał Woj cie cha
Drew nia ka do stop nia ma jo ra Woj ska
Pol skie go w sta nie spo czyn ku.

W ubie głym ro ku otrzy mał Ho no ro -
we Oby wa tel stwo So kół ki, gdzie miesz -
ka do dzi siaj, wraz z żo ną Ewą. Wkrót ce
ukoń czy 91 rok ży cia. Je go ży cie by ło
peł ne po świę ce nia dla Pol ski.

ADAM CY RA
Autor jest dr. historii, starszym

kustoszem w Państwowym Muzeum
Aschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

R E K L A M A
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tel. 18 475 16 22
e-mail: reklama@sadeczanin.info
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Ewa i Woj ciech Drew nia ko wie Woj ciech Drew niak
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tu dia me dycz ne ukoń czył we
Wro cła wiu, a po kil ku la tach
prak ty ki le kar skiej uzy skał ty -
tuł dok to ra na uk me dycz nych.

We Wro cła wiu rów nież był dru ży no -
wym dru ży ny że glar skiej ZHP. Ja ko le -
karz pra co wał w słu żbie zdro wia
w Gor li cach. Do No we go Są cza przy był
w ro ku 1967 i pra co wał m.in. w słu żbie
zdro wia PKP.

W ro ku 1967 za pi sał się do Sek cji
Że glar skiej PTTK Od dział „Be skid”,

któ ra ist nia ła od pię ciu lat. Ja ko już „za -
ra żo ny” że glar stwem, zo stał od ra zu jej
ak tyw nym człon kiem i w ro ku 1968 wy -
bra no go ko man do rem. 6 ma ja 1968 r.
z je go ini cja ty wy za rząd sek cji zmie nił
na zwę na Yacht Club PTTK Od dział
Be skid. Do tych cza so wy ko man dor, Jó -
zef Waś ko, ob jął funk cję wi ce pre ze sa
za rzą du Od dzia łu.

W chwi li ob ję cia funk cji przez no we go
ko man do ra klub li czył ok. 90 człon ków,
a w ze bra niu wy bor czym uczest ni czy -

ło 37. W dys po zy cji klu bu by ły czte ry ło -
dzie kla sy „ome ga” i jed na kla sy BM.
Brak by ło jed nak wła snej ba zy noc le go -
wej, han ga rów na sprzęt i po mo stu pły wa -
ją ce go. Miej sca noc le go we by ły
nie zbęd ne, gdyż człon ko wie klu bu że glo -
wa li głów nie w so bo ty i w nie dzie le.

Wpraw dzie w ist nie ją cej sta ni cy
w Zna mi ro wi cach by ło kil ka na ście od -
płat nych miejsc noc le go wych, ale w so -
bo ty by ły za ję te. Stąd pierw szą
in we sty cją ko man do ra by ła bu do wa
dom ku że glar skie go w Zna mi ro wi cach.

Wbu do wa nie ka mie nia wę giel ne go
od by ło się 19 ma ja 1968 r. w obec no ści
władz ad mi ni stra cyj nych po wia tu no -
wo są dec kie go i Sta ni sła wa Czer skie go,
pre ze sa Okrę go we go Związ ku Że glar -
skie go w Kra ko wie, któ ry ży jąc w ser -
decz nej przy jaź ni z Je rzym Ma sio rem,
wspo ma gał dzia łal ność Klu bu we
wszyst kich dzie dzi nach. Ja ko dy rek tor
fir my „Bu dow stal -5”, po ma gał w na by -
ciu ma te ria łów bu dow la nych. By ło to
nie zbęd ne, gdyż dr Ma sior bu do wał na -
stęp ne obiek ty, aż do koń ca swo jej ka -
den cji. W la tach 1978-1979 Sta ni sław
Czer ski za trud nił Je rze go ja ko le ka rza
na kontr ak cie w Ira ku. By ło to dla nie -
go bar dzo ko rzyst ne, gdyż za rob ki le ka -
rza w kra ju by ły bar dzo ni skie.

Do mek że glar ski zo stał od da ny
do użyt ku w ro ku 1969. Po sia dał 21
miejsc noc le go wych oraz po miesz cze -
nia miesz kal ne dla bos ma na. Obiekt słu -
żył do 1988 ro ku i za pew niał
ca ło do bo wą opie kę na przy sta ni przez
bos ma na tam miesz ka ją ce go ca ły rok
oraz bez płat ne noc le gi dla człon ków
klu bu. By ło to pierw sze tak istot ne
do dzia łal no ści klu bu uspraw nie nie, ale
to był do pie ro po czą tek.

Ko niecz ne by ły han ga ry, gdyż ło dzi
ża glo wych przy by wa ło. I tak w la -
tach 1970-1971 zbu do wa no pierw szy
pię tro wy han gar na sprzęt, w ro ku 1976
na stęp ny. Pod czas uro czy ste go otwar cia
te go han ga ru Je rzy Ma sior wy gło sił na -
stę pu ją ce sło wa: – Ośro dek Yacht Klu -
bu PTTK „Be skid” w Zna mi ro wi cach
nad Je zio rem Ro żnow skim wi nien stać
się w przy szło ści ba zą szko le nia że glar -
skie go dla ma kro re gio nu Pol ski Po łu -
dnio wej, cen trum re kre acji wod nej dla
Są dec czy zny, miej scem spo tkań że gla rzy
tu ry stów z ca łe go kra ju 

Wspo mnie nie o Je rzym Ma sio rze (1924-2003)

Pierw szy że glarz
Są dec czy zny

Dr Je rzy Ma sior uro dził się 7 lu te go 1924 ro ku w Cho do ro wie,
zmarł 19 kwiet nia 2003 ro ku w No wym Są czu. Mło dość spę dził
w tym mie ście, naj dłu żej na Prze ta ków ce (w ro ku 2001 wy dał
wspo mnie nia pt. „Prze ta ków ka”). W cza sie II woj ny świa to wej
prze by wał we Lwo wie, był człon kiem AK, wcie lo ny na stęp nie
do Lu do we go Woj ska Pol skie go, ja ko łącz no ścio wiec brał udział
w wal kach aż do Od ry.
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By ły to sło wa pro ro cze dla osób, któ -
re zna ją hi sto rię klu bu.

W la tach 80. zbu do wa no trzy kon dy -
gna cyj ny obiekt sa ni tar ny, ga stro no -
micz ny i miesz kal ny. Był on nie zbęd ny
do pro wa dze nia obo zów, wy naj mu
miejsc noc le go wych i wszel kiej dzia łal -
no ści że glar skiej.

Za bez pie czo no rów nież brze gi
przed pod my wa niem przez uło że nie
skał w siat ce z dru tu. Wy ko na no rów -
nież sze ro ki be to no wy pas (tzw. slip),
któ ry – ja ko pierw szy na Je zio rze Ro -
żnow skim – umo żli wiał bez ko li zyj ne
wo do wa nie wszel kich ło dzi.

W ro ku 1994 od da no do użyt ku no -
wy, pię tro wy „do mek że glar ski”,
w miej scu pierw sze go, par te ro we go,
zbu do wa ne go z „le szu”, czy li po pio łu
z ko tłow ni ZNTK.

Opi sa ne bu do wy to tyl ko jed na z form
ak tyw no ści ko man do ra Je rze go Ma sio ra.
On ro zu miał i wie dział, że bez tych
obiek tów nie by ła by mo żli wa dzia łal ność
klu bu. Nie spo sób opi sać, ile tru du kosz -
to wa ło zdo by cie ma te ria łów bu dow la -
nych i pie nię dzy, zwłasz cza na prze ło mie
lat 80. i 90. ubie głe go wie ku. Wie le prac
przy bu do wach wy ko ny wa li spo łecz nie
człon ko wie klu bu, któ rych ko man dor po -
tra fił zmo bi li zo wać, a wie le ma te ria łów
trud no do stęp nych za wdzię czał Sta ni sła -
wo wi Czer skie mu oraz ko le gom klu bo -
wym: Ka zi mie rzo wi Sty pu le i Ste fa no wi
Ku li go wi.

W koń co wych okre sach bu do wy sta -
rał się ukry wać przed żo ną swo je za an -
ga żo wa nie w bu do wę, gdyż zaj mo wa ło
mu to du żo ner wów i zdro wia. Usi ło wał
jej tłu ma czyć, że to ktoś in ny tym się
zaj mu je. Trud no ści mie li ar chi tek ci
i kie row ni cy bu do wy, gdyż dr Ma sior
miał swo je upodo ba nia bu dow la ne
i czę sto wpro wa dzał zmia ny.

W su mie po wsta ło sześć no wych bu -
dyn ków, czy li wszyst ko, co obec nie ist -
nie je w Zna mi ro wi cach. To bar dzo du żo,
jak na spo łecz ną pra cę jed nej oso by.

***
W chwi li ob ję cia przez Je rze go Ma -

sio ra funk cji ko man do ra, klub dys po no -
wał tyl ko ło dzia mi tu ry stycz ny mi. Dr
Ma sior do pro wa dził do wpro wa dze nia
że glar stwa re ga to we go dzie ci i mło dzie -
ży w kla sach „Ca det”, „OK.-Din ghy”
i „Hor net”, na stęp nie naj licz niej szą kla -

sę „Opti mist” dla dzie ci. Po trzeb ne
do te go ło dzie wpro wa dzał stop nio wo,
i tak w ro ku 1985 klub po sia dał jacht
kla sy „DZ”, trzy jach ty ka bi no we, pięć
kla sy „OK.-Din ghy”, dwa jach ty kla sy
„420”, je den kla sy „Finn”, trzy ło dzie
kla sy „Ome ga”, 15 ło dzi kla sy „Opti -
mist” dla dzie ci w wie ku 7-15 lat, czte -
ry de ski wind sur fin go we, pięć ło dzi
kla sy „Ca det”, dwie ło dzie mo to ro we
i dwa „bącz ki” wio sło we, łącz nie 43 ło -
dzie – wo bec pię ciu sztuk w ro ku 1968.
Klub brał udział co ro ku w rej sach ma -
zur skich, na Je zio rze So liń skim i na Je -
zio rze Oraw skim na Sło wa cji. 

Ko man dor wpro wa dził, po dys ku -
sjach i w uzgod nie niu z człon ka mi klu -
bu bia łe mun dur ki że glar skie dla
bio rą cych udział w rej sach oraz gra na -
to we ma ry nar ki, bia łe spodnie i kra wat
na uro czy sto ści klu bo we – oczy wi ście
sa mo dziel nie na by wa ne przez że gla rzy.

Wpro wa dził rów nież em ble ma ty klu -
bo we, no szo ne na ma ry nar ce i od zna ki
klu bo we wg pro jek tu Wła dy sła wa Mro -
za. Prze trwa ły one do 2013 ro ku.

Klub or ga ni zo wał co rocz nie 3-4 re -
ga ty na Je zio rze Ro żnow skim oraz wy -
jaz dy na re ga ty cen tral ne 2-3 ra zy
w se zo nie. Ko man dor w uzgod nie niu
z Kra kow skim Okrę go wym Związ kiem
Że glar skim i wła dza mi po wia tu no wo -
są dec kie go po wo łał ko mi tet or ga ni za -
cyj ny Re gat o Pu char Pol ski
Po łu dnio wej, w któ rych star to wa ło 413
za wod ni ków. Od by ły się one w 1972 ro -
ku. Wszyst kie funk cje ro bo cze w re ga -
tach spra wo wa li człon ko wie, co by ło
bar dzo du żym wy sił kiem z ich stro ny,
gdyż by ły to naj licz niej ob sa dzo ne re ga -
ty do 2013 ro ku! Kwa te ro wa no – oprócz
Zna mi ro wic – w ośrod ku ZNTK, Tę go -
bo rzy i Zby szy cach. Ośro dek w Zna mi -

ro wi cach ni gdy wcze śniej, ani po tem,
nie go ścił ty lu jach tów.

Roz wi ja na by ła rów nież dzia łal ność
mor ska. Pierw szych pię ciu człon ków
klu bu w ro ku 1968 wzię ło udział w rej -
sach mor skich. W la tach na stęp nych
dal si. Wiel ką spra wą by ło dzia ła nie ko -
man do ra w ce lu uzy ska nia jach tu mor -
skie go, dla szko le nia mło dzie ży
na mo rzu. Zad bał rów nież o ka drę in -
struk tor ską: 12 osób uzy ska ło stop nie
in struk tor skie na szko le niach cen tral -
nych PZŻ.

Licz ne in ter wen cje u władz wo je -
wódz kich, uza sad nia ne sze ro ką dzia łal -
no ścią że glar ską w klu bie, do pro wa dzi ły
do wy bu do wa nia jach tu mor skie go
„Du na jec”. Je go pierw szym ka pi ta nem
zo stał Ma ciej Sma ga, czło nek klu bu.

31 ma ja 1976 dr Je rzy Ma sior zo stał
pre ze sem No wo są dec kie go Okrę go we -
go Związ ku Że glar skie go. No wo są dec -

W koń co wych okre sach
bu do wy sta rał się ukry -
wać przed żo ną swo je za -
an ga żo wa nie w bu do wę,
gdyż zaj mo wa ło mu to du -
żo ner wów i zdro wia. Usi -
ło wał jej tłu ma czyć, że to
ktoś in ny tym się zaj mu je.
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ki Okrę go wy Zwią zek Że glar ski zrze -
szał 9 klu bów, w tym naj sil niej sze: YC
PTTK i „Start”. Człon ko wie klu bu – in -
struk to rzy – pro wa dzi li kur sy że glar skie
w ró żnych in sty tu cjach, jak szpi tal
(oczy wi ście dla ka dry), Mło dzie żo wy
Dom Kul tu ry, Klub Mło dzie ży
„Uśmiech”, FWP Kry ni ca, Szko ła Pod -
sta wo wa nr 2, a przez dłu ższy okres cza -
su – Tech ni kum Sa mo cho do we i Szko ła
Pod sta wo wa nr13 pod prze wod nic twem
na uczy cie la Ta de usza Go ła szew skie go
(przez 10 lat).

Ko man dor mu siał rów nież do pil no -
wać wła ści wej go spo dar ki na przy sta ni,
gdzie za trud nio nych by ło dwóch pra -
cow ni ków, ale na le ża ło za pew nić fi nan -
so we wpły wy, tak, aby rów no wa ży ły
wy dat ki. Za gad nie nie to by ło naj trud -
niej sze do re ali za cji, mi mo li kwi da cji
bez płat nych noc le gów, bez płat ne go ko -

rzy sta nia z ło dzi tu ry stycz nych i rej sów
ma zur skich.

Pod ko niec 30. ro ku ko man do ro wa nia
przez dr. Ma sio ra, bu dyn ki i sprzęt że glar -
ski za czę ły wy ma gać ge ne ral nych re mon -
tów, a oso by ko rzy sta ją ce od płat nie
do ma ga ły się lep szych wa run ków: po ście -
li, cie płej wo dy, do stę pu do sa ni ta ria tów.

Był to rów nież okres wzmo żo nej
dzia łal no ści dr. Ma sio ra w To wa rzy -

stwie Mi ło śni ków Kre sów Po łu dnio wo -
-Wschod nich w No wym Są czu, czę -
stych wy praw do Lwo wa i roz wi ja niu
ar ty stycz nych umie jęt no ści mło dzie ży
szkół pod sta wo wych.

Pod czas uro czy sto ści 25-le cia klu bu,
w są dec kim ra tu szu wrę czo no Je rze mu
Ma sio ro wi Krzyż Ka wa ler ski Or de ru
Od ro dze nia Pol ski, a dwóm in nym dzia -
ła czom klu bu Zło ty Krzyż Za słu gi. Od -
był się rów nież „Rejs 25-le cia” dla
człon ków klu bu do Szwe cji, Da nii
i Nie miec. W ro ku 1993 kpt. Krzysz tof
Ba ra now ski na grał dwie se rie pro gra mu
„Szko ła pod Ża gla mi” dla TVP2 na te -
re nie klu bu. W ro ku 1997 od był się
chrzest 13. no wych ło dzi kla sy „Opti -
mist”, po raz pierw szy z udzia łem księ -
dza, któ ry po świę cił ża glów ki.

W kro ni kach klu bo wych Ko man dor
zo sta wił kil ka dzie siąt wy cin ków pra so -
wych z okre su ka den cji. Re zy gna cję
z funk cji Je rzy Ma sior zło żył 19 grud -
nia 1997 ro ku i otrzy mał wów czas ty tuł
ko man do ra ho no ro we go po 30 la tach
ofiar nej i bar dzo owoc nej pra cy dla klu bu. 

Za za słu gi w pra cy klu bo wej otrzy -
mał: Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski, Zło ty Krzyż Za słu gi,
Od zna kę Za słu żo ny Dzia łacz Pol skie go
Związ ku Że glar skie go oraz wie le od -
zna czeń re gio nal nych re sor to wych.

5 wrze śnia 2003 ro ku, w pięć mie się -
cy po śmier ci Dok to ra, przy sta ni w Zna -
mi ro wi cach nada no na zwę „Ośro dek
Szko le nia Że glar skie go i Re kre acji
Wod nej im. dr. Je rze go Ma sio ra” i od -
sło nię to pa miąt ko wą ta bli cę.

TA DE USZ ŻY GŁO WICZ
Au tor był ko man do rem Yacht Clu bu PTTK

Od dział „Be skid” w Zna mi ro wi cach

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

EDDAR EDYTA I DARIUSZ WIELOCHA
KRÓLOWA GÓRNA 135
TEL. 18 447-23-74

SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE:
BINCZAROWA
KRÓLOWA GÓRNA (OBOK SZKOŁY)
KRÓLOWA GÓRNA 135 (SKLEP „GROSZEK”)
KAMIONKA WIELKA (SKLEP „ABC”)
KRÓLOWA POLSKA (SKLEP „ABC”)

R E K L A M A

Re zy gna cję z funk cji Je -
rzy Ma sior zło żył 19 grud -
nia 1997 ro ku i otrzy mał
wów czas ty tuł ko man do -
ra ho no ro we go po 30 la -
tach ofiar nej i bar dzo
owoc nej pra cy dla klu bu.
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Czy na pew no do brze znasz Mu szy nę? Je że li two je wspo -
mnie nia z te go gór skie go uzdro wi ska to wa ka cje sprzed 2-
3 lat to ko niecz nie mu sisz tu taj przy je chać. Od te go cza su
Mu szy na znacz nie się zmie ni ła, prę żnie się roz wi ja i sta -
wia na wzbo ga ca nie ofer ty tu ry stycz no -uzdro wi sko wej. 
Jak przy sło wio we grzy by po desz czu po wsta ją tu taj no -
we obiek ty spor to wo -re kre acyj ne.

Zre wi ta li zo wa na dziel ni ca uzdro wi sko wa, kom pleks re kre acji
wod nej na „Za po pra dziu” z gro ta mi sztucz nej fa li, ja cuz zi, zje -
żdżal nia mi i bro dzi kiem dla dzie ci z baj ko wy mi fon tan na mi roz po -
czy na ją dłu gą li stę no wych atrak cji. Nie spo ty ka ne ogro dy
sen so rycz ne po bu dza ją ce wszyst kie zmy sły, ka żde go kto je od wie -
dzi, aby w ci szy i spo ko ju zre ge ne ro wać swo je si ły wi tal ne są ko -
lej ne na li ście. Po dob nie dar mo we si łow nie na wol nym po wie trzu
wzdłuż po to ku Szczaw nik, zwień czo ne pi jal nią wo dy mi ne ral nej
gdzie po in ten syw nym dniu ćwi czeń mo żna uzu peł nić cen ne mi -
ne ra ły w or ga ni zmie. Ska te park, sztucz ne lo do wi sko, wie lo funk -
cyj ne bo iska spor to we sta no wią grat kę dla tych, któ rzy lu bią
ak tyw ny wy po czy nek. No wo cze sne pla ce za baw wy peł nia ją czas
ro dzi nom z dzieć mi pod czas wy pa dów week en do wych. Wy eks po -
no wa ne ru iny XIV wiecz ne go zam ku, z któ re go roz po ście ra się nie -
za po mnia na pa no ra ma na mia sto do star cza wra żeń za rów no tych
hi sto rycz nych jak i wi do ko wych. To tyl ko na miast ka nie zwy kle bo -
ga tej ofer ty, któ ra wzbo ga ca się z ro ku na rok dzię ki re ali zo wa nym
w ostat nich la tach in we sty cjom i wspar ciu ze środ ków fi nan so -
wych Unii Eu ro pej skiej. 

Czym jesz cze za sko czy nas Mu szy na? Pla ny in we sty cyj ne te -
go prę żnie roz wi ja ją ce go się gór skie go ku ror tu uzdro wi sko we go
są bar dzo am bit ne. Nie ba wem mia stecz ko nad Po pra dem wzbo -
ga ci się o ko lej ną atrak cję tu ry stycz ną – sta wy re kre acyj ne. Ró -
żno rod ne kom po zy cje ro ślin ne, sty lo we most ki i ar chi tek tu ra
słu żą ca wy po czyn ko wi spra wią, że w upal ne dni miesz kań cy i tu -
ry ści bę dą mo gli w ro dzin nym gro nie mi ło spę dzić czas nad wo dą.
To jesz cze nie ko niec za mia rów władz gmi ny po le ga ją cych
na zmia nie wi ze run ku uzdro wi ska. Wśród da le ko się żnych za mie -
rzeń in we sty cyj nych jed nym tchem wy mie nia ją: re wi ta li za cję ryn -
ku – po za koń cze niu bu do wy ob wod ni cy, stwo rze nie po nad 40 km
tras ro we ro wych wzdłuż do li ny Po pra du za rów no po stro nie Pol -
skiej, jak i Sło wac kiej, a ta kże bu do wę kry te go sto ku nar ciar skie -
go. Ostat nia z wy mie nio nych in we sty cji by ła by je dy ną te go ty pu
atrak cją w tej czę ści Eu ro py (Au stria, Pol ska, Sło wa cja, Wę gry,
Ukra ina), a jej po wo dze nie w zna czą cy spo sób pod nio sła by pre stiż
ca łe go re gio nu. 

Oprócz cie ka wych atrak cji Mu szy na sły nie rów nież, ze zna mie -
ni tych wód mi ne ral nych, któ re mo żna de gu sto wać za dar mo w tu -
tej szych pi jal niach, a ta kże bo ga te go ka len da rza im prez. Świet ną
oka zją aby się o tym prze ko nać i zo ba czyć no we atrak cje bę dzie
zbli ża ją cy się „we eked ma jo wy”. 

Już 1 ma ja na de skach mu szyń skie go am fi te atru wy stą pi le -
gen dar na gru pa TSA z wo ka li stą Mar kiem Pie kar czy kiem – ju ro -
rem w pro gra mie THE VO ICE OF PO LAND. W ko lej nych dniach – 4
ma ja br.- oso by gosz czą ce w ku ror cie bę dą mo gły ba wić się pod -
czas fe sty nu nad Po pra dem. 

O tym, że Muszyna jest doskonałym miejscem na krótszy lub
dłuższy wypoczynek warto przekonać się samemu. Serdecznie
zapraszamy!

FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA, MGOK, KONRAD ROGOZIŃSKI

Kompleks rekreacji wodnej na „Zapopradziu” w Muszynie

Ogrody sensoryczne w Muszynie

Ruiny XIV wiecznego zamku w Muszynie nocą 
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Ks. pra łat Sta ni sław Świ der ski
– pro boszcz pa ra fii pw. Mat ki
Bo żej Czę sto chow skiej w Za -
beł czu, otrzy ma Tar czę Her bo -
wą „Za słu żo ny dla No we go
Są cza”. Rad ni zde cy do wa li o jej
przy zna niu 26 mar ca na se sji
Ra dy Mia sta. 

Ks. pra ła to wi Sta ni sła wo wi
Świ der skie mu przy pa dło
w udzia le dzie ło two rze -

nia no wej wspól no ty pa ra fial nej i bu do -
wy świą ty ni na os. Za beł cze w No wym
Są czu. Je go po słu ga roz po czę ła się tam
w 1981 ro ku, kie dy to ks. bp Je rzy Able -
wicz pod niósł do god no ści pa ra fii do -
tych cza so wy rek to rat przy Ka pli cy
Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej, a jej pro -
bosz czem mia no wał ks. Sta ni sła wa Świ -
der skie go. Wcze śniej z pra cy
dusz pa ster skiej w tym miej scu zre zy -
gno wa li oj co wie je zu ici, któ rzy pra co -
wa li tu od 1901 ro ku.

Ma ła ka pli ca nie mo gła po mie ścić
wszyst kich pa ra fian, dla te go roz po -
czę to sta ra nia o bu do wę ko ścio ła. Po -
zy tyw na de cy zja w tej spra wie
za pa dła do pie ro w 1988 ro ku. 13 ma -
ja 1989 r. bi skup Jó zef Gu cwa po -
świę cił plac pod bu do wę ko ścio ła,
a dzię ki wiel kie mu za an ga żo wa niu
ks. pro bosz cza Sta ni sła wa Świ der -
skie go, pa ra fian i ich ofiar no ści 6
wrze śnia 1989 r. roz po czę to bu do wę
no wej świą ty ni. Pierw szą mszę świę -
tą od pra wił w niej 25 ma ja 1996 ro ku
ks. bp Wła dy sław Bo bow ski. Dwa la -
ta póź niej wy bu do wa no dzwon ni cę,
ja ko wo tum wdzięcz no ści za opie kę
przy bu do wie ko ścio ła, a 25 wrze -
śnia 2005 ro ku ks. bp Wik tor Skworc,
or dy na riusz die ce zji tar now skiej, do -
ko nał po świę ce nia świą ty ni wraz
z kon se kra cją oł ta rza. 

– Pro bo stwo, któ re po wie rzył księ dzu
pra ła to wi ksiądz bi skup Je rzy Able wicz
w ro ku 1981, by ło we zwa niem do two -
rze nia od pod staw no wej wspól no ty.

Pro boszcz czę sto szu ka sił w sło wach
Ma gni fi ca tu, są one je go de wi zą ży cio -
wą, jak i po słu gi ka płań skiej – ar gu men -
to wa ła wie lo let nia rad na z Za beł cza
Elżbie ta Cho wa niec. 

W uza sad nie niu do uchwa ły o przy -
zna nie Tar czy Her bo wej ks. pra ła to wi
Świ der skie mu czy ta my ta kże, że pro -
boszcz pa ra fii pw. Mat ki Bo żej Czę -
sto chow skiej w Za beł czu to do bry
go spo darz, któ ry przez ca ły czas dbał

i za bie gał o ubo ga ce nie wnę trza ko -
ścio ła oraz je go oto cze nia. Dzię ki nie -
mu przy pa ra fii po wstał od dział
„Ca ri tas”, któ ry od wie lu lat bar dzo
moc no dzia ła na rzecz ro dzin znaj du -
ją cych się w po trze bie. Ks. Świ der ski
współ pra cu je ta kże z Fun da cją „Ma -
da” i ca łym ser cem wspie ra ro dzi ny,
któ re wy cho wu ją nie peł no spraw ne
dzie ci.

– Współ pra ca mię dzy na mi ukła da
się zna ko mi cie – mó wi ła Bo gu mi ła Ka -
łu żny, prze wod ni czą ca Za rzą du Osie dla
Za beł cze. – To, że ksiądz Świ der ski
otrzy ma to za szczyt ne wy ró żnie nie, my -
ślę, że spra wi mu du żo ra do ści.

Ksiądz pra łat Sta ni sław Świ der ski
uro dził się 8 ma ja 1943 r. w Łu żnej.
W 1961 ro ku ukoń czył Li ceum Ogól no -
kształ cą ce w Bie czu. Świę ce nia ka płań -
skie otrzy mał 2 czerw ca 1968 r. z rąk
bi sku pa Je rze go Able wi cza. W bie żą -
cym ro ku koń czy 70 lat i w sierp niu
prze cho dzi na eme ry tu rę.

(KB, BOS)

Tarcza Herbowa 
dla księdza Świderskiego

Ma ła ka pli ca nie mo gła
po mie ścić wszyst kich
pa ra fian, dla te go roz po -
czę to sta ra nia o bu do wę
ko ścio ła. Po zy tyw na de -
cy zja w tej spra wie za pa -
dła do pie ro w 1988 ro ku.

FO
T. 
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H
.
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Przy jął na zwę od naj wy ższe go
wznie sie nia w oko li cy. Ubie gło -
rocz ne 30-le cie pra cy ar ty -
stycz nej Ze spo łu Re gio nal ne go
Skal nik to do ro bek po nad 190
tan ce rzy, któ rzy prze wi nę li się
przez je go sze re gi.

P
o mysł za ło że nia ze spo łu re gio -
nal ne go po wstał w 1982 ro ku
w gru pie dzia ła czy kul tu ry
w Ka mion ce Wiel kiej – An -

drze ja i Ma ria na Po rę bów oraz Wa cła -
wa Sur my. Po mógł im ów cze sny
dy rek tor Wo je wódz kie go Ośrod ka Kul -
tu ry w No wym Są czu An to ni Mal czak
oraz dy rek tor Gmin ne go Ośrod ka Kul -
tu ry w Ka mion ce Wiel kiej Ka zi mierz
Ogo rza łek. Ze spół spo ty kał się co ty -
dzień, rzecz ja sna w GOK w Ka mion ce
Wiel kiej, a kie row ni kiem or ga ni za cyj -
nym zo stał An drzej Po rę ba. In struk tor -
ski nad zór ob jął nad nim nie ży ją cy już
pra cow nik WOK Ru dolf Jó ze fow ski.

Na zwę ze spół przy jął od naj wy ższe -
go wznie sie nia w oko li cy. Po czym roz -
po czął cię żką pra cę przy mon to wa niu
ka pe li, zbie ra niu tek stów i me lo dii lu do -

wych, w czym wiel ki wkład mia ła nie -
ży ją ca już Anie la No wak. Po raz pierw -
szy ze spół wy stą pił pod czas gmin ne go
świę ta La to w Do li nie Ka mion ki i przy -
padł do gu stu miesz kań com.

Dzię ki Zdzi sła wo wi Szew czy ko wi
z Mu zeum Et no gra ficz ne go w Kra ko -
wie, opra co wa no strój ty po wy dla te go
re gio nu. Wy dział Kul tu ry i Sztu ki ów -
cze sne go Urzę du Wo je wódz kie go
w No wym Są czu po mógł w po wsta niu
owych stro jów. Pa tro nat nad ze spo łem
ob ję ła no wo są dec ka fa bry ka ma szyn
Gór ni czych NO WO MAG. 

W li sto pa dzie 1985 r. Skal nik wziął
udział w II Ogól no pol skim Kon kur sie
Tra dy cyj ne go Tań ca Lu do we go w Rze -
szo wie. We wrze śniu 1986 r., pod kie -
row nic twem Zo fii Kur dziel, po je chał
do Ostro wa Wiel ko pol skie go na Cen -
tral ne Świę to Mło do ści oraz wziął
udział w Prze glą dzie Gór ni czych Ze spo -
łów w Za brzu. W 1989 r. uczest ni czył
w Mię dzy na ro do wym Pod la skim Jar -
mar ku Folk lo ru w Bia łej Pod la skiej.

W 1990 r. kie row ni kiem ze spo łu zo -
stał Ste fan Ko cio łek. W tym ta kże ro ku
Skal nik za kwa li fi ko wał się do XXII
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Ziem

Gór skich w Za ko pa nym, gdzie otrzy mał
Liść Je sie ni Ta trzań skiej.

W stycz nia 1992 r. ze spół zo stał za -
pro szo ny na Opła tek No wo rocz ny, zor -
ga ni zo wa ny przez mi ło śni ków Ka mion ki
Wiel kiej. Pół ro ku póź niej zdo był głów -
ną na gro dę Pa wie Pió ro i Gli nia ny

Dzban. W tym ta kże ro ku zy skał pa tro -
nat pre ze sa fir my Kon spol Ka zi mie rza
Pa zga na, a je go opie ku nem zo sta ła Mał -
go rza ta Po rę ba.

Wa żnym wy da rze niem dla ze spo łu
Skal nik był Ju bi le usz X -le cia ist nie nia.
Im pre za ta zo sta ła zor ga ni zo wa na w li -
sto pa dzie 1992 ro ku.

W kwiet niu 1993 r. ka pe la ze spo łu
wzię ła udział w po że gna niu am ba sa do -

Masz ta kie pięk ne ko rze nie (V)

Skalnik z Kamionki Wielkiej 

1997 r., dzię ki GOK, ze spół
wy stą pił w TVP2 w pro -
gra mie Fol ko we Nu ty.
Skal nik wraz z in ny mi
gru pa mi wziął udział
w po wi ta niu Oj ca Świę -
te go Ja na Paw ła II w Sta -
rym Są czu.
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ra USA w Kra ko wie. W czerw cu wy je -
cha ła do War sza wy, gdzie wy stą pi ła
w Cen trum Zdro wia Dziec ka.

A w sierp niu Skal nik wy stą pił na Sło -
wa cji na Dniach Kul tu ry Pol skiej, któ re
od by ły się w Sta rej Lu bow ni. W czerw -
cu 1995 r. Skal nik wziął udział w I Kar -
pac kiej Bie sia dzie Lu do wej Pod kó wec ka.

W lip cu 1995 r. Ru dolf Jó ze fow ski
zre zy gno wał z pra cy, a in struk to rem zo -
stał i do dziś wy ko nu je tę pra cę Jó zef
Tro jan, któ ry był zwią za ny ze Skal ni -
kiem od je go za ło że nia. Dzię ki je go sta -
ra niom ze spół ist nie je do dziś.

1997 r., dzię ki GOK, ze spół wy stą pił
w TVP2 w pro gra mie Fol ko we Nu ty.
Skal nik wraz z in ny mi gru pa mi wziął
udział w po wi ta niu Oj ca Świę te go Ja -
na Paw ła II w Sta rym Są czu. Póź niej ze -
spo ły te na gra ły pły tę „Ży czy my,
ży czy my”, któ rą wrę czy ła w Rzy mie
pa pie żo wi de le ga cja Skal ni ka.

W 2001 r. dzię ki sta ra niom Sta ro stwa
Po wia to we go w No wym Są czu ze spół
na grał pły tę pt. „Na mu zy ce”, na któ rej
za re je stro wał ca ły do ro bek swej 20-let -
niej dzia łal no ści

W 2002 r. gru pa ko lęd ni cza zdo by -
ła I miej sce na Prze glą dzie Grup Ko lęd -
ni czych w Bu ko wi nie Ta trzań skiej.
Skal nik z no wym pro gra mem „Przyj ście
Ko lęd ni ków do go spo da rza” wy grał też
Fe sti wal Gó ra li Pol skich w Żyw cu, zdo -
by wa jąc „Zło te Ży wiec kie Ser ce”
i awans na Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Folk lo ru Ziem Gór skich w Za ko pa nem.
Tam też wy wal czył III miej sce i „Brą -
zo wą Ciu pa gę”. Po wo ja żach w sto li cy
Tatr we wrze śniu 2002 r. ze spół ob cho -
dził ju bi le usz swej 20-let niej dzia łal no -
ści. Po mszy w ko ście le ze spół i je go
go ście ba wi li się do bia łe go ra na.

W paź dzier ni ku te go ro ku z funk cji
kie row ni ka ze spo łu zre zy gno wał Ste fan
Ko cio łek, a na je go miej sce zo sta ła wy -
bra na przez człon ków Ha li na Sie dlarz
i peł ni tę funk cję do dziś.

Sty czeń 2003 r. był pe łen wra żeń.
Skal nik wy je chał do Szcze ci na, a do chód
z je go wy stę pu w sto li cy Po mo rza Za -
chod nie go zo stał prze zna czo ny na po moc
dzie ciom uzdol nio nym mu zycz nie. Suk -
ce sem za koń czy ły się kon cer ty w Szcze -
ci nie, Świ no uj ściu i Trze bia to wej.
Na sce nie Do mu Lu do we go w Myst ko -
wie gru pa Ko lęd ni cza „Prze bie rań cy z tu -
ro niem” zdo by ła jed no z I miejsc
i otrzy ma ła pra wo wy stę pu w Bu ko wi nie
Ta trzań skiej. Tam też „Prze bie rań cy” wy -
wal czy li „Zło te Spin ki Gó ral skie”.

W mar cu 2003 r. ze spół do łą czył
do swe go ar chi wum dru gą pły tę CD
– „Po Ko lę dzie”, rów nież wy da ną dzię -
ki sta ra niom Sta ro stwa Po wia to we go
w No wym Są czu. 

Je sie nią Skal nik od wie dził Ma zow -
sze na za pro sze nie bur mistrz Tar czy -
na Bar ba ry Ga licz, po cho dzą cej wła śnie
z Ka mion ki Wiel kiej. Ze spół wy stą pił
też na ju bi le uszu szko ły w Pa miąt ce
i w Ka wę czy nie w cza sie kon fe ren cji dla
wła ści cie li go spo darstw agro tu ry stycz -
nych z wo je wódz twa ma zo wiec kie go.
Pod bił ser ca ro do wi tych miesz kań ców
Ma zow sza, ale ta kże ro da ków z po łu -
dnia Pol ski.

W 2006 r. ze spół dwa ra zy dał kon -
cert ko lęd w ko ście le pa ra fial nym w Dą -

bro wie Tar now skiej, gdzie przy je żdżał
na za pro sze nie ks. Jó ze fa Po rę by. 15
sierp nia wy stą pił cha ry ta tyw nie, a ze -
bra ne pie nią dze zo sta ły prze zna czo ne
na ho spi cjum.

La to 2007 Skal nik roz po czął wy stę -
pem w za przy jaź nio nej gmi nie Ka mien -

ka na Sło wa cji, pod czas im pre zy
Ba rvion ka Ka mien ka. Po tem był fe styn
w Goł ko wi cach – do chód z te go kon cer -
tu prze zna czo no na bu do wę ko ścio ła
w tej miej sco wo ści. La tem Skal nik wy -
stą pił na trzy dnio wej im pre zie w Dą bro -
wie Tar now skiej i na Do żyn kach
w Sza lo wej. Kon cer to wał pod czas
gmin ne go świę ta La to w Do li nie Ka -
mion ki.

Ostat nie pię cio le cie dzia łal no ści ze -
spo łu upły nę ło m.in. na wy da niu dwóch
płyt z ko lę da mi i pa sto rał ka mi: „My z ka -
mień skiej do li ny” oraz „Je zu ślicz ny
kwie cie”. Skal nik brał udział, jak za wsze,
w wie lu wy stę pach, ta kich jak: Me ce nat
Kul tu ry w Ja śle, Wy szeh radz ki Fe sti wal
Folk lo ry stycz ny, „Bie sia da Kar pac ka”
w Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są -
czu, II Ma ło pol ski Prze gląd Do rob ku Ar -
ty stycz ne go i Ku li nar ne go Kół Go spo dyń
Wiej skich, Ogól no pol ski Prze gląd Grup
Ko lęd ni czych w Bu ko wi nie Ta trzań skiej,
kon cert lau re atów Dru zbac ka w Po de gro -
dziu. W 2010 ro ku ze spół zdo był „Brą zo -
we Ży wiec kie Ser ce” na Fe sti wa lu
Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu. Ka -
żdy od nie sio ny suk ces, choć by ten naj -
mniej szy, tak tu je jak za chę tę do dal sze go
gra nia, śpie wa nia i tań cze nia.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
Tekst po cho dzi z bro szu ry „Masz ta kie

pięk ne ko rze nie” o ze spo łach folk lo ry stycz -
nych 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

Ostat nie pię cio le cie dzia -
łal no ści ze spo łu upły nę -
ło m.in. na wy da niu
dwóch płyt z ko lę da mi
i pa sto rał ka mi: „My z ka -
mień skiej do li ny” oraz
„Je zu ślicz ny kwie cie”.
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„EMO CJE” JE RZE GO CE BU LI
Wy sta wa fo to gra fii są dec kie go dzien ni ka rza i fo -

to gra fa za wi sła na ścia nach Klu bu Sztu ki art&ca fe,
miesz czą ce go się w MCK SO KÓŁ. „Emo cje” to po -
nad 30 fo to gra fii ar ty stów sce ny jaz zo wej i te atral -
nej, ale – jak wska zu je au tor – to tyl ko skrom ny
wy ci nek te go, co mo żna by ło by po ka zać. Przez kil -
ka dzie siąt lat pa sji, se tek kon cer tów, przed sta wień
i spo tkań za owo co wa ło ty sią ca mi zdjęć...

Co urt ney Pi ne, Ri chard Bo na, Jo shua Red man,
Mi chał Uba niak, Jan Gar ba rek czy To masz Stań ko
to jed ne z wie lu gwiazd świa to we go for ma tu, któ re
mo żna oglą dać na fo to gra fiach, ja kie Je rzy Ce bu la
zro bił na fe sti wa lach jaz zo wych w Pol sce. Zdję cia
mu zy ków uzu peł nia ją ka dry z naj lep szy mi pol ski mi
ak to ra mi, od wie dza ją cy mi No wy Sącz z oka zji kil -
ku na stu edy cji Je sien ne go Fe sti wa lu Te atral ne go. Co
cie ka we, dwie trze cie z nich to zdję cia ana lo go we,
po zo sta łe cy fro we. Jak twier dzi Ce bu la, tra dy cyj -
na fo to gra fia jest jesz cze wciąż nie do ści gnio na przez
tę no wo cze sną.

Dla cze go wy sta wa no si ty tuł „Emo cje”?
– Te zdję cia po wsta wa ły naj czę ściej w dru giej czę -

ści kon cer tu, czy spek ta klu, tuż przy sa mym koń cu.
Na po cząt ku wi do wi ska nie ma emo cji. Im mu zy cy
czy ak to rzy są bar dziej zmę cze ni, tym bar dziej są na -
tu ral ni. Dla te go dłu go cze kam, nim za cznę ro bić uda -
ne zdję cia, naj pierw ich ob ser wu ję – opo wia da
o swo im warsz ta cie Je rzy Ce bu la. – Mo żna po wie -
dzieć, że do bry fo to graf po dob nie od czu wa emo cje,
jak wy ko naw ca – do da je pa sjo nat mu zy ki jaz zo wej,
w któ rej, jak twier dzi, rzad ko zda rza ją się sła be kon -
cer ty. – Zaw sze sta ram się stać gdzieś z bo ku, nie

prze szka dzać, ale zda rzy ło mi się na przy kład w przy -
pad ku kon cer tu Co urt ney’a Pi ne’a, że sie dzia łem
w pierw szym rzę dzie i, kie dy ar ty sta mnie spo strzegł,
pod szedł do mnie, że by spe cjal nie być sfo to gra fo wa -
nym – zdra dza taj ni ki jed ne go ze swo ich na gro dzo -
nych w zdjęć (Srebr ny Me dal w Mo na chium).

U LA CHÓW PO DE GRODZ KICH
Pre zen ta cję do rob ku kul tu ral ne go gmi ny Po de gro -

dzie w MCK SO KÓŁ w No wym Są czu mo żna by
śmia ło na zwać be ne fi sem Po de gro dzia. Naj pierw
w Ga le rii SO KÓŁ otwar to wy sta wę przed sta wia ją -
ca do ro bek szkó łek gi ną cych za wo dów, dzia ła ją cych
przy Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry, na stęp nie wszy scy
prze nie śli się do sa li im. R. Si chra wy.

Mag da le na Kroh, et no graf zwią za na z SO KO -
ŁEM, ju ror ka nie zli czo nych fe sti wa li i prze glą dów
opo wia da ła o swo im za uro cze niu kul tu rą La chów są -
dec kich, zaś pro wa dzą ca wie czór Mał go rza ta Bro da
prze pro wa dzi ła roz mo wę ta kże z et no mu zy ko lo giem
prof. Alek san drą Szur miak -Bo guc ką, naj więk szym
au to ry te tem w za kre sie folk lo ru La chów są dec kich.
W prze rwach mię dzy jed ną a dru gą roz mo wą wy -
świe tlo no film o we se lu po de grodz kim, wy stą pi ły
mu zy ki, ka pe le, ta kże pa ry mu zy kan tów: uczeń -
-mistrz i ga wę dzia rze z Po de gro dzia.

Ostat nim punk tem pro gra mu by ło wrę cze nie 10.
lau re atom DRUZ BAC KI – Kon kur su Mu zyk, In stru -
men ta li stów, Śpie wa ków Lu do wych i Dru żbów We -
sel nych DRUZ BAC KA w Po de gro dziu od znak
Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej.

Sta ni sław So rys od zna czył Edwar da Bo cheń skie -
go, Edwar da Gru ce lę, Bro ni sła wa Ka czo ra, Ra fa ła
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Ka siecz kę, Alek san dra Sma gę i Ja na Sza blę. Je rzy Kur czab,
Zo fia Skwar ło i Ka zi mierz Ży dek nie do je cha li do SO KO ŁA.
Na ko niec Mał go rza ta Gro ma la za pro si ła wszyst kich na de -
gu sta cję po traw re gio nal nych. Przy gry wa ła ka pe la Re gio nal -
ne go Ze spo łu Pie śni i Tań ca „Po de gro dzie”, śpiew – gru pa
wo kal na Po de grodz cy Chłop cy.

LI DII DU DY -GRO BLIC KIEJ 
PO WRÓT DO NO WE GO SĄ CZA

Wy sta wę „Li dia Du da -Gro blic ka – twór czość” po dzi wiać
mo żna do 3 czerw ca. Na czar no -bia łych gra fi kach oglą dać
mo żna za rów no mo ty wy z pol skiej wsi, jak i z da le kich an ty -
po dów.

Li dia Du da -Gro blic ka uro dzi ła się w Żół kwi w 1933 ro ku.
W cza sie II woj ny świa to wej miesz ka ła z ro dzi ca mi w Krze -
mień cu. W ro ku 1944 przy je cha li do No we go Są cza, ro dzin -
ne go mia sta mat ki Li dii. Po woj nie uczęsz cza ła do II LO
im. M. Ko nop nic kiej. Pod ko niec szko ły śred niej po bie ra ła
lek cje ry sun ku u zna nej są dec kiej ma lar ki Ewy Hars dorf, któ -
ra przy go to wy wa ła ją do eg za mi nów wstęp nych na kra kow -
ską Aka de mię Sztuk Pięk nych. W la tach 1951-57 stu dio wa ła
tam na wy dzia le gra fi ki u prof. Lu dwi ka Gar dow skie go.
W 1958 r., po ukoń cze niu stu diów, wy je cha ła do Lon dy nu,
gdzie po zna ła swo je go przy szłe go mę ża Ta de usza Gro blic -
kie go. Rok póź niej przy szedł na świat ich syn Ro man.
W 1965 r. Gro blic cy wy je cha li do Au stra lii. 

Li dia Du da -Gro blic ka ma na swo im kon cie kil ka na ście
wy staw in dy wi du al nych pre zen to wa nych w Au stra lii, Lon -
dy nie i No wym Są czu. Two rzy ła przede wszyst kim w tech ni -
ce drze wo ry tu, w któ rej po wsta ły jej naj bar dziej zna ne dzie ła,
ale ma lo wa ła ta kże ob ra zy olej ne. Jej sztu ka moc no za ko rze -
nio na jest w pol skiej sztu ce lu do wej, któ ra wy war ła naj więk -
szy wpływ na in dy wi du al ny styl ar tyst ki. Li dia Du da -Gro bli ca

zmar ła w 2012 r. w Ade laj dzie. Jej pro chy zło żo no w ro dzin -
nym gro bow cu na cmen ta rzu ko mu nal nym w No wym Są czu.

FO TO GRA FIA Z PU DEŁ KA
„CU BI CU LUM OB SCU RUM i in ne otwor ki” to wy sta wa

zdjęć Bog da na Ki wa ka, pre zen to wa na w Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej w No wym Są czu. Nie jest to zwy kła wy sta wa,
z ra cji tech ni ki, w ja kiej po wsta ją zdję cia Bog da na Ki wa ka.

– Fo to gra fie wy ko na ne są za po mo cą ka mer otwor ko wych.
Apa ra ty te umo żli wia ją uzy ska nie nie skoń czo nej głę bi ostro -
ści i nie ty po wych per spek tyw. Na to miast dłu gie cza sy na świe -
tle nia eli mi nu ją pew ne skład ni ki rze czy wi sto ści, na da jąc

zdję ciom nie co me ta fi zycz ną at mos fe rę. Wszy scy, któ rzy mnie
zna ją, wie dzą, że otwor ki to jed na z mo ich ulu bio nych tech -
nik fo to gra ficz nych – mó wi Bog dan Ki wak.

„CU BI CU LUM OB SCU RUM i in ne otwor ki” otwie ra pre -
zen ta cję prac i do ko nań Sto wa rzy sze nia Gru py Twór czej „Wi -
dzi Się”. Nie ba wem bę dą in ne, bo mi ło śni cy fo to gra fii ma ją
czym się po chwa lić.

Na eks po zy cji Bog da na Ki wa ka oglą dać mo żna trzy od -
ręb nie pre zen ta cje wy ko na ne w tech ni ce otwor ko wej: Ca me -
ra ob scu ra, Fo to gra fia otwor ko wa i naj now sze pra ce, ko la że
i wy cin ki kra jo bra zu miej skie go, wy ko na ne pusz ką z sze ścio -
ma otwo ra mi. Wy sta wa po wsta ła przede wszyst kim w wy ni -

„CU BI CU LUM OB SCU RUM i in ne otwor -
ki” otwie ra pre zen ta cję prac i do ko nań
Sto wa rzy sze nia Gru py Twór czej „Wi dzi
Się”. Nie ba wem bę dą in ne, bo mi ło śni cy
fo to gra fii ma ją czym się po chwa lić.

Li dii Du dy -Gro blic kiej po wrót do No we go Są czaBogdan Kiwak



KWIECIEŃ 201352 KULTURA
WWW.SADECZANIN.INFO

ku ak cji fo to gra ficz nej prze pro wa dzo nej w trak cie 5. edy cji
Fe sti wa lu Fo to gra fii WI DZI SIĘ w Sta rym Są czu. Są to dwie
pa no ra my sta ro są dec kie go ryn ku wy ko na ne Ga le rią pod Piąt -
ką, prze kształ co ną w wiel ko ga ba ry to wy apa rat Ca me ra Ob -
scu ra. Dru gi ze staw fo to gra fii to au tor skie im pre sje i pró ba
stwo rze nia no wej rze czy wi sto ści wi zu al nej przez ze sta wie nie
ze so bą na jed nej po wierzch ni ró żnych frag men tów prze strze -
ni miej skiej.

SMOK WA WEL SKI
Przed sta wie nie Te atru NSA to oko ło 50 mi nut do brej za -

ba wy dla mło de go wi dza, w któ rym obok zna nych na są dec -
kiej sce nie ak to rów -ama to rów (Ja nusz Mi cha lik, Bar ba ra
Klim czak, Sła wo mir Bo dzio ny i Mie czy sław Fi lip czyk) wy -

stę pu je mło dzież (Łu kasz Ko wal czyk, Ka ro li na Gwoźdź, We -
ro ni ka Szym ba ra i Sa ra Ziem bo rak). Na szcze gól ną uwa gę
za słu gu je sce no gra fia To ma sza Ku jaw skie go i ko stiu my Iza -
be li Wia trak.

„Smo kiem Wa wel skim...” Te atr NSA roz po czy na swój
już 33. se zon. Przed sta wie nie dla naj młod szych to in na hi sto -
ria kra kow skiej le gen dy, niż ta, któ rą wszy scy zna my. Głów -
ny mo tyw te atral nej opo wie ści zwią za ny jest z jed ną
z naj wa żniej szych ży cio wych po trzeb lu dzi, zwie rząt, no
i oczy wi ście smo ków, czy li ko niecz no ścią je dze nia. Głów ny
bo ha ter sztu ki, nie co fajt ła po wa ty smok Zdzi sław Wa wel ski,
przy udzia le swo jej żo ny Bar ba ry i syn ka Mie cia, nie ra dzi
so bie jed nak z tym pro ble mem.

Spek takl wy re ży se ro wał ak tor war szaw skie go Te atru
„Kwa drat” – Ma ciej Ku jaw ski, dla któ re go jest to już trze cie
– po „Przy ja cie lu we so łe go dia bła” i „Zem ście” w Te atrze Ro -
bot ni czym im. Bo le sła wa Bar bac kie go – spo tka nie z no wo -
są dec ką sce ną. Z ak to rem uda ło nam się po roz ma wiać
pod czas jed nej z prób ge ne ral nych. 

EKS CEN TRYCZ NY DU ET AR TY STEK 
Wy sta wa prac dwóch ar ty stek: Ja ni ny Krau pe oraz Mar ty

De skur to lu to wo -mar co wa od sło na Ga le rii Sztu ki Współ cze -
snej BWA SO KÓŁ w No wym Są czu. 

„Wy da wać by się mo gło, że w opo wie ści o sztu ce pol skiej
dru giej po ło wy XX wie ku Mar ta De skur i Ja ni na Krau pe zaj -
mu ją dość pre cy zyj nie scha rak te ry zo wa ne i bar dzo od le głe
od sie bie miej sca. Wy star czy przy po mnieć, że w na no wo za -
ara nżo wa nej w 2005 ro ku Ga le rii Sztu ki Pol skiej XX wie ku
w kra kow skim Mu zeum Na ro do wym pra ce obu ar ty stek zo -
sta ły po wie szo ne na an ty po dach i umiesz czo ne w zu peł nie ró -
żnych kon tek stach. Płót na Ja ni ny Krau pe za wi sły więc obok
prac in nych zwią za nych z Gru pą Kra kow ską ma la rzy, do po -
wia da jąc hi sto rię no wo cze sne go ma lar stwa po woj nia. Obiek -
ty Mar ty De skur na to miast zna la zły się w są siedz twie dwóch,

jak ona sa ma, wli cza nych w ob ręb sztu ki kry tycz nej ar ty stek:
Ka ta rzy ny Ko zy ry i Ali cji Że brow skiej, dla któ rych dzia łań,
osa dza jąc je w kon tek ście fe mi ni stycz nym, ku ra to rzy ga le rii
zna leź li an ty cy pa cje w twór czo ści Ma rii Pi niń skiej -Be reś.

Ta kie ulo ko wa nie ar ty stek w hi sto rii sztu ki pol skiej jest
oczy wi ście słusz ne. Dla te go pró ba zmia ny tej lo gicz nej nar -
ra cji – osa dzo nej na ró żni cy ge ne ra cyj nej, ide owej i w koń cu
for mal nej – sta no wi swo je go ro dza ju eks cen trycz ny eks ces.
Bo i na ja kiej pod sta wie to ro bić? Fakt, że ar tyst ki miesz ka ją
na jed nej uli cy nie wy da je się wy star cza ją cym uza sad nie -
niem”. Na pi sał ku ra tor wy sta wy Woj ciech Szy mań ski

JA NUSZ BO BREK

Głów ny mo tyw te atral nej opo wie ści
zwią za ny jest z jed ną z naj wa żniej -
szych ży cio wych po trzeb lu dzi, zwie -
rząt, no i oczy wi ście smo ków, czy li
ko niecz no ścią je dze nia.

Smok Wa wel ski

Eks cen trycz ny du et ar ty stek
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WIEL MO ŻNY 
PAN NO WY SĄCZ

– Mi ja ły la ta, zmie nia ła się za bu do wa
No we go Są cza i ję zyk je go miesz kań ców,
ale duch mia sta się nie zmie niał i na tych
pocz tów kach jest wi docz ny – mó wił Syl -
we ster Adam czyk. 14 mar ca w sa li im.
R. Si chra wy w MCK „So kół” od by ła się
pro mo cja al bu mu za ty tu ło wa ne go
„Wiel mo żny Pan No wy Sącz”. Ci, co
w tam ten śnie żny i mroź ny dzień mar co -
wy (atak zi my) po ko na li za spy w dro dze
do „So ko ła” – nie ża ło wa li, bo da ne im
by ło prze żyć cza ru ją cy wie czór. 

Ten al bum, to nie tyl ko po więk szo ne
re pro duk cje bli sko 160 uni ka to wych

pocz tó wek No we go Są cza z okre -
su 1899-1939, to rów nież opo wieść o lu -
dziach, któ rzy w tym mie ście ży li. Dość
prze czy tać ty tu ły roz dzia łów: „Wo kół
Ryn ku”, „Przed wie ka mi”, „Do ro żką
po mie ście”, „Przy że la znym trak cie”,
„W za ci szu świą ty ni”, „Na We ne cję”,
„Bli sko fron tu”, „Po nad rze ka mi”, „Ku
no wym cza som”. Wi docz ki No we go
Są cza prze pla ta ne są tek stem.

Au to rzy: Syl we ster Adam czyk (kon -
cep cja al bu mu, pro jekt gra ficz ny) i Ju -
sty na Ma cha łow ska (tekst) za sto so wa li
cie ka wy za bieg twór czy. Do współ cze -
sne go czy tel ni ka zwra ca ją się w for mie
li stów pi sa nych przez osia dłą przed 114
la ty w No wym Są czu mło dą pa rę ma -
łżeń ską: Łu cję i Kle men sa (jak czy ta my
w po sło wiu, pier wo wzo rem by ła au ten -
tycz na ko re spon den cja pa ry na rze czo -
nych: Zo fii i Ed mun da).

„Księ życ na po wrót ten sam jak
wów czas, gdy śmy przy by li w te stro ny.
Do mia sta, pod któ re go uro kiem do dzi -
siaj zo sta je my. Wy da wać nam się za -
czy na, że No wy Sącz jest nasz,
i do koń ca na szym po zo sta nie. Po ło żo -
ny na wznie sie niu, oto czo ny zie le nią
roz ma itą, wra sta wie ża mi w nie bo, któ -
re przez swój ła god ny ko lor i mgłę na -

pły wa ją cą z gór, wy da je się być tu taj
bar dzo ni sko” – tak za czy na się pierw -
szy list, da to wa ny 3 sierp nia 1899 ro ku. 

W at mos fe rę No we go Są cza koń -
ca XIX wie ku (sen ne, ga li cyj skie mia -
sto po wia to we, któ re oży wi ła do pie ro
dro ga że la zna) wpro wa dzi ła pu blicz -
ność pa ra ak to rów Te atru Ro bot ni cze go
im. B. Bar bac kie go: Do ro ta Kacz mar -
czyk i Sta ni sław Cho czew ski. Za gra li
no wo żeń ców: Łu cję i Kle men sa, któ rzy
swo je szczę ście ro dzin ne, utka ne ze
smut ków i ra do ści dnia co dzien ne go,
zna leź li w No wym Są czu.

Pan Kle mens na sta wia sta ro świec ki
pa te fon, z trzesz czą cej pły ty pły nie walc
wie deń ski, pło ną świe ce w lich ta rzu,
w ich bla sku pa ni Łu cja czy ta ma łżon -
ko wi list, skre ślo ny przed chwi lą. 

Ad re sa tem li stów jest… współ cze sny
czy tel nik. Ka żda epi sto ła to osob na hi -
sto ria, in ne wa żne wy da rze nia z ży cia
mia sta z te go okre su hi sto rycz ne go, in -
na zna czą ca po stać, któ ra cho dzi ła
po tych uli cach. Ostat ni list po cho dzi
z 16 czerw ca 1939 ro ku, kie dy w po wie -
trzu wi sia ła już woj na, któ ra mia ła
wszyst ko zmie nić, rów nież w ży ciu nad -
du naj co we go gro du. 

„(…) Świat tak szyb ko się zmie nia.
A jak bę dzie wy glą dał za lat kil ka dzie -
siąt, mo że już w na stęp nym wie ku, kie -
dy wy żyć bę dzie cie w tym mie ście? To
wła śnie chy ba przez tą cie ka wość, ja ka
za wsze we mnie i w Kle men sie by ła,
po sta no wi li śmy pi sać do Was, od le -

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi



KWIECIEŃ 201354 KULTURA
WWW.SADECZANIN.INFO

głych, a jed nak tak bli skich. Mo że ży li -
śmy na dzie ją, że kie dyś do sta nie my
od Was wia do mość. A mo że chcie li śmy
pi sać Wam o na szym wspól nym mie -
ście. Ja kie ono bę dzie? Ja cy Wy bę dzie -
cie? Czy bę dzie cie cza sa mi o nas
my śleć? I czy na sze drzew ko świę to jań -
skie bę dzie jesz cze ro sło? Tak bar dzo
chcie li by śmy się te go wszyst kie go do -
wie dzieć. 

Tym cza sem po zdra wia my Was naj -
ser decz niej i pro si my o pa mięć. 

Łu cja i Kle mens ra zem z dzieć mi
i wnu ka mi”.

***
Po ka żdej scen ce pro wa dzą ca spo tka -

nie Mał go rza ta Bro da roz ma wia ła z au -
to ra mi o ksią żce, a mo że bar dziej
o No wym Są czu, tym sprzed 100 lat
i tym współ cze snym.

– Je den roz dział po świę ci li ście „We -
ne cji”, gdzie są de cza nie chęt nie od po -
czy wa li i ba wi li się. Jak oce nia cie
po mysł obec nych władz mia sta re wi ta -
li za cji te go za cza ro wa ne go miej sca?
– pa dło pod chwy tli we py ta nie.

Syl we ster Adam czyk od parł dy plo -
ma tycz nie. – Mam na dzie ję – mó wił
– że „We ne cja – bis” za pi sze się tak
sa mo do brze w pa mię ci są de czan, jak
za pi sa ła się przed wo jen na przy stań że -
glar ska nad Du naj cem.

Adam czyk zwró cił też uwa gę, że inż.
Ze non Re mi, któ ry za pro jek to wał naj -
pięk niej sze są dec kie ka mie ni ce (pół Ja -
giel loń skiej i m.in. „bra mę wjaz do wą”

na Lwow skiej, utwo rzo ną przez dwie
na ro żne ka mie ni ce) miał po sa dę ar chi -
tek ta miej skie go i dzi siaj by to na zwa no
„kon flik tem in te re sów”, by ła by afe ra,
ale wte dy to ni ko go nie ra zi ło.

– W ów cze snym Są czu wi dać by ło to,
co spe cja li ści na zy wa ją za ło że niem ar -
chi tek to nicz nym mia sta, ja kąś myśl
prze wod nią i plan je go roz wo ju... – mó -
wił Adam czyk.

Ju sty na Ma cha łow ska, wy traw -
na pro za tor ka (wy gry wa kon kur sy, pi su -
je do pe rio dy ków li te rac kich) mó wi ła,
że prze czy ta ła wie le tek stów z epo ki,
aby swo ją „opo wieść pocz tów ko wą”
o No wym Są czu sprzed stu la ty wy sty -
li zo wać na ów cze sną pol sz czy znę i nie
roz mi nąć się z praw dą hi sto rycz ną.
Kon sul ta cji udzie lił jej Le szek Mi gra ła,
re dak tor na czel ny „Al ma na chu Są dec -
kie go”. 

***
Syl we ster Adam czyk już udo wod nił,

że jest nie tyl ko ar ty stą fo to gra fi kiem
z bo ga tym do rob kiem (m. in. al bu my
o „Są dec kiej Gó rze Ta bor” i ka te drze
tar now skiej, wie le wy staw in dy wi du al -
nych, lau re at kon kur sów fo to gra ficz -
nych) – ale rów nież mi ło śni kiem i nie
by le ja kim znaw cą hi sto rii ro dzin ne go
mia sta. To je mu są de cza nie za wdzię cza -
ją nie daw no wy da ne re prin ty fun da men -
tal nych dzieł hi sto rycz nych o No wym
Są czu: „Są de czy zna” Szczę sne go Mo -
raw skie go i „No wy Sącz. Je go dzie je
i pa miąt ki dzie jo we” ks. Ja na Sy gań -

skie go. Te raz do szedł pięk ny al bum,
pod wzglę dem edy tor skim „do piesz czo -
ny” w ka żdym szcze gó le. Na je go pro -
mo cji wśród pu blicz no ści do strze gli śmy
pre ze sa To wa rzy stwa Gim na stycz ne go
„So kół” Lesz ka Zegz dę, ho no ro we go
pre ze sa PTT „Be skid” Ma cie ja Za rem -
bę, pre ze sa PTH Lesz ka Za krzew skie go
i Zbi gnie wa Wo la ni na z Mu zeum Okrę -
go we go. Był też po seł Wie sław Jan czyk
i dwóch rad nych miej skich: Ar tur Czer -
nec ki i Grze gorz Fec ko.

Na ko niec bo ha te ro wie wie czo ru od -
bie ra li za słu żo ne gra tu la cje i pod pi sy -
wa li al bum. 

Tekst za war ty w pu bli ka cji zo stał
prze tłu ma czo ny na ję zyk an giel ski (Łu -
kasz Mal czak). Dzię ki te mu al bum mo -
że być ta kże na szą są dec ką wi zy tów ką
i ory gi nal nym pre zen tem dla go ści z za -
gra ni cy, od wie dza ją cych No wy Sącz.

Al bum li czy 224 stro ny, zo stał wy -
dru ko wa ny na pa pie rze kre do wym. For -
mat al bu mu 310 x 226 mm – w ukła dzie
po zio mym. Opra wa twar da, z ob wo lu -
tą. Mo żna go na być w sie dzi bie Wy -
daw nic twa „W Są czu” przy ul.
Ja giel loń skiej 24 oraz w księ gar ni „Al -
fa bet” przy ul. Ja giel loń skiej 5.

HEN RYK SZEW CZYK

KSIĄŻKA
O BUDOWNICZYM
KAMIENNEGO MOSTU
W ZNAMIROWICACH 

Ka mien ny most nad le śnym ja rem
w Zna mi ro wi cach nad Je zio rem Ro -
żnow skim to naj więk sza na świe cie bu -
dow la te go ty pu wznie sio na przez
jed ne go czło wie ka. O nie zwy kłym wy -
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czy nie opo wia da li do tych czas miesz -
kań cy wsi, te raz hi sto ria wy pły wa
na sze ro kie wo dy. Wkrót ce ksią żka „Jan
Stach. Twór ca naj więk sze go mo stu
na świe cie”, au tor stwa Jac ka Tur ka,
mło de go miesz kań ca Zna mi ro wic, do -
stęp na bę dzie w ca łej Pol sce w sa lo nach
sie ci Em pik.

– Speł ni ło się mo je ma rze nie i ksią -
żkę uda ło się wy dać w pierw szą rocz ni -
cę śmier ci Ja na Sta cha. Ta mo ja
de ter mi na cja w wy da niu ksią żki wzię ła
się z my śli, że je go po stać nie mo że zo -
stać za po mnia na. Dla wie lu Stach był
wzo rem de ter mi na cji i pra co wi to ści,
któ re pro wa dzą do ce lu, dla te go nie mo -
że być za po mnia ny – mó wi Ja cek Tu rek.

Ksią żka po wsta wa ła no ca mi
od czerw ca do lip ca 2012 ro ku. To nie
tyl ko hi sto ria po wsta nia mo stu, ale też
por tret nie zwy kłe go miesz kań ca Zna mi -
ro wic. Ja cek Tu rek w pra cę za an ga żo -
wał ro dzi ców i są sia dów.

– Dzię ki nim uda ło się ze brać wie le
wa żnych, nie zwy kłych opo wie ści o ży ciu

Ja na Sta cha. Wśród są sia dów mo głem
li czyć szcze gól nie na wiel ką po moc pa -
ni Ge no we fy Ziół kow skiej – do da je.

Sę dzi wa miesz kan ka Zna mi ro wic tak
oto wspo mi na hi sto rię po wsta nia nie -
zwy kłej bu dow li:

– Daw niej to dro ga tu do go spo dar -
stwa Ja na Sta cha by ła, na wet ko lej wą -
sko to ro wa tę dy pro wa dzi ła, ale je zio ro
po wsta ło i dro gę za la li. No to Jan Stach
z dro gi są sia dów mu siał ko rzy stać,
a tym nie bar dzo to by ło w smak. Raz jak
je chał wo zem z po mi do ra mi na targ, to
się są siad ka tak za cie trze wi ła, że do le -
cia ła tam i po ło ży ła się na wznak
na dro dze i nie da ła mu je chać da lej.
Jan tak ostro za ha mo wał, że nie mal kar -
ki kro wom wy ła mał. I wte dy uparł się,
że zbu du je so bie most – opo wia da ła Ge -
no we fa Ziół kow ska.

Stach noc i dzień wzno sił bu dow lę.
Pra ca trwa ła trzy la ta, a wy kań cza nie
ko lej nych kil ka na ście lat. Tak po wsta ła
jed na z naj więk szych na świe cie ka -
mien nych kon struk cji, wznie sio nych

przez jed ne go czło wie ka. Most ma 16
me trów wy so ko ści, 12 me trów dłu go ści
i 6 me trów sze ro ko ści. I choć Jan Stach
nie szu kał po kla sku, bo o swo jej pra cy
wy po wia dał się nie chęt nie, wzniósł so -
bie trwa ły po mnik.

– To, co nie zwy kle wa żne w ży ciu – co
chcia łem pod kre ślić w ksią żce – to prze -
sła nie, że dzię ki mi ło ści mo żna zro bić
wszyst ko. Jan Stach mógł spo koj nie pra -
co wać, bo ota cza ła go mi łość i wspar cie
żo ny. Gdy ma my wspar cie od naj bli -
ższych, ma my moc, by prze no sić gó ry
– do da je Ja cek Tu rek.

Pu bli ka cję uda ło się wy dać dzię ki
wspar ciu spon so rów: fir my Fa kro, Wol -
pex i Urzę du Gmi ny Ło so si na Dol na.

Ksią żka nie jest pierw szą ini cja ty wą
upa mięt nie nia Ja na Sta cha. Na po cząt -
ku ro ku Ja cek Tu rek zwró cił się
do władz gmi ny o ozna ko wa nie mo stu
w Zna mi ro wi cach.

Jan Stach zmarł 25 grud nia ubie głe -
go ro ku w wie ku 93 lat.

EDY TA ZA JĄC

R E K L A M A
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Dla cze go z pro blem na gro ma dzo -
nych zbęd nych ki lo gra mów więk -
szość osób zma ga się wła śnie
po zi mie?

– Jest rze czą zu peł nie zro zu mia łą, że
je sie nią i zi mą przy ty je my kil ka ki lo gra -
mów. W tych okre sie jest to nor mal -
na spra wa. Or ga nizm ka żde go czło wie ka
gro ma dzi wów czas tłuszcz, któ ry jest dla
nie go war stwą ochron ną na je sien ne i zi -
mo we mie sią ce. Wte dy za wsze przy by -
wa do dat ko wo ki lo gram, dwa, trzy.
Nie kie dy tych ki lo gra mów jest nie ste ty
wię cej. Przy bór wa gi na stę pu je dla te go,
że w tych mie sią cach odży wia my się zu -
peł nie ina czej niż w po zo sta łych. Je my
bar dziej tre ści wie. Je sie nią i zi mą je ste -
śmy też mniej ak tyw ni ru cho wo.
Wio sna bu dzi się nie tyl ko w przy ro -
dzie, ale na wio sen ne try by prze sta -
wia się też or ga nizm czło wie ka?

– Na tu ral nie. Wio sna to przede
wszyst kim wię cej słoń ca. W związ ku
z tym sta je my się bar dziej ak tyw ni, a co
za tym idzie, chce my się po zbyć te go, co
przez zi mę nie chcą cy nam się na zbie ra ło.
Jak, za tem po zbyć się tych zbęd nych
ki lo gra mów?

– Mu si my so bie uświa do mić, że
zbęd nych ki lo gra mów nie po zbę dzie my
się, jak za do tknię ciem cza ro dziej skiej
ró żdżki. Choć wie le osób z pew no ścią
na to li czy. Za le cam umiar we wszyst -
kim. To jest naj wła ściw sza me to da. Nie
cho dzi o to, by co dzien nie spę dzać w si -
łow ni po dzie sięć go dzin, czy bar dzo in -
ten syw nie bie gać. Nie tę dy dro ga.
Mó wię o umia rze i w spo so bie odży wia -

nia, i umia rze w ak tyw no ści fi zycz nej,
czy w ćwi cze niach. Oso by wy bie ra ją ce
się do klu bów fit ness po win ny za cząć
od ćwi czeń roz cią ga ją cych i wzmac nia -
ją cych. Gra fik ćwi czeń ta kiej oso by po -
wi nien wy glą dać tak, aby wy mie sza ne
by ły ró żne for my za jęć. Rów nie istot ną

kwe stią jest to, aby nie uni kać ru chu
na świe żym po wie trzu. Za mień my za -
tem au to bus, czy sa mo chód, je śli oczy -
wi ście jest ta ka mo żli wość, na przej ście
od po wied nie go dy stan su pie szo. Za chę -
cam do jaz dy na ro we rze. W No wym
Są czu jest na praw dę du żo miejsc, gdzie
mo żna bie gać, czy cho dzić we wła snym
tem pie. Ta ka for ma ak tyw no ści fi zycz -
nej jest rów nież for mą utra ty zbęd nych
ki lo gra mów.
Ruch ru chem, a co z na szym odży -
wia niem?

– War to do sto so wać spo sób odży wia -
nia do try bu ży cia, ja ki pro wa dzi my. Jest
to tzw. in dy wi du al ny plan ży wie nio wy,
któ ry nie na le ży uto żsa miać by naj mniej
z die tą. Je śli nie wie my, jak do sto so wać
spo sób od ży wie nia, to war to zwró cić
się do die te ty ka, czy sko rzy stać z po rad
in nych spe cja li stów. Za sa da jest jed na.
Mu si my do star czać na sze mu or ga ni -
zmo wi to, co jest mu po trzeb ne, a uni -
kać rze czy, któ re po pro stu mu nie słu żą.
W na szym me nu mu szą się więc zna leźć
biał ka, wę glo wo da ny, jak naj wię cej
świe żych wa rzyw. Wio sna to po ra ro ku,
gdy po ja wia ją się już no wa lij ki. Jedz my
ich jak naj wię cej. Mo że też lep szym
roz wią za niem bę dzie ka wa łek mię sa
udu szo ny z przy pra wa mi i zio ła mi w rę -
ka wie fo lio wym, niż wy sma żo ny w głę -
bo kim tłusz czu. Czło wiek po wi nien
w cią gu dnia zjeść pięć po sił ków dzien -
nie, mniej wię cej, co trzy go dzi ny. Po -
sił ki te nie mu szą być du że. Po win ni śmy
czuć lek ki głód mię dzy ni mi. Uni kaj my
ta kże pro duk tów za wie ra ją cych du żo
cu kru, w tym rów nież sło dzo nych pły -
nów i so ków.
Pro szę to po wie dzieć oso bom, któ re
lu bią du żo sło dzić, ła su chom?

– Coś za coś. Po sta raj my się ogra ni -
czyć spo ży cie cu kru. Mo że war to mniej
sło dzić ka wę, her ba tę. Zre zy gnuj my
z cu kier ka, ba to ni ka na rzecz ja kie goś
owo cu, a efek ty przyj dą z cza sem.
Kto pró bo wał wal czyć ze zbęd ny mi
ki lo gra ma mi ten wie, że ła two nie
jest...

– Rze czy wi ście do dat ko we ki lo gra my
od kła da ją się bar dzo szyb ko, ale po zby -
cie się ich zaj mu je tro chę cza su. Oby

O ZDROWIU SĄDECZAN NA WIOSNĘ

Jak zgubić
zimowy bagaż?
Rozmowa z BEATĄ FROHLICH, instruktorem rekreacji
ruchowej – fitness w klubie Juka Fitness w Nowym
Sączu, specjalizującą się w ćwiczeniach jogi i pilatesu

Beata Frohlich
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wal ka z ich utra tą nas nie znie chę ci ła.
Po zby cie się ich nie bę dzie mo żli we
z dnia na dzień. Nie sta waj my na wa dze
co dzien nie. Je śli chce my spraw dzić na -
sze po stę py w wal ce z do dat ko wy mi ki -
lo gra ma mi, rób my to nie czę ściej, niż raz
na dwa ty go dnie, raz na mie siąc. Kup my
so bie metr kra wiec ki, zmierz my so bie
m.in. ob wód w ta lii, w bio drach, bo to
bę dzie naj bar dziej efek tow nym i efek -
tyw nym wy znacz ni kiem utra ty ki lo gra -
mów. Zmierz my się przed roz po czę ciem
ak tyw no ści fi zycz nej i po trzech ty go -
dniach ćwi czeń. Wa żne jest i to, aby śmy
spę dza li jak naj wię cej cza su na świe żym
po wie trzu. Nie siedź my w do mach. Za -
mień my te le wi zo r, czy kom pu ter na spa -
cer. Ko rzy staj my z wszel kiej ak tyw no ści
ru cho wej.
Wa żne jest tu taj ta kże na sta wie nie
psy chicz ne?

– Jak naj bar dziej. Za mień my znie -
chę ce nie na chęć, wo lę wal ki z fał da mi
tłusz czu. Nie od kła daj my wyj ścia z do -
mu na ju tro. Mam na dzie ję, że słoń ce
bę dzie nas wy cią ga ło z do mu. To, co bę -
dzie oku pio ne po tem i łza mi, bę dzie my
bar dziej ce nić.
Mo że war to zro bić so bie po sta no wie -
nie, aby nie jeść zbyt póź no ko la cji?

– Trze ba o tym pa mię tać. Gdy zje my
ko la cję przed pój ściem spać nasz or ga -
nizm jej nie spa li. To, co zje dli śmy
– chęt nie zma ga zy nu je. Naj le piej zjeść

ostat ni po si łek na trzy, czte ry go dziny
przed uda niem się na spo czy nek.
Nie jed no krot nie oso by, któ re chcia -
ły by wal czyć ze zbęd ny mi ki lo gra -
ma mi nie ma ją mo ty wa cji, by za cząć
spa ce ro wać, bie gać, ćwi czyć, by
wyjść z do mu. Są de cza nie są ze stre -
so wa ni, za bie ga ni. Wszyst ko tłu ma -
czą bra kiem cza su....

– War to się prze ła mać i spró bo wać.
W klu bach fit ness pro wa dzo ne są ćwi -
cze nia, jak cho cia żby jo ga, czy pi la tes,
stret ching, któ re po mo gą się nam zre lak -
so wać i roz ła do wać stres. Bio rąc udział
w ta kich za ję ciach roz cią gnie my
i wzmoc ni my na sze cia ło. Te ćwi cze nia
po zwa la ją ode rwać się od te go, co nam
cią ży, sku pić się na so bie, od stre so wać
i od re ago wać. To dzia ła.
Co ra dzi ła by Pa ni oso bie, któ ra
do tej po ry nie ćwi czy ła, nie bra ła
udzia łu w za ję ciach w klu bie fit -
ness, czy na si łow ni, a te raz chcia ła -
by za trosz czyć o swo je zdro wie?

– Bar dzo wa żne jest na sta wie nie ta kiej
oso by. Ak tyw ność fi zycz na, ćwi cze nia nie
mo gą się ko ja rzyć z przy mu sem. Je śli bę -
dzie my roz pa try wać to w ka te go riach
– „ja mu szę”, to po pew nym cza sie
z pew no ścią przyj dzie znie chę ce nie. To,
co ro bi my dla sie bie, ma nam spra wiać
przy jem ność. Je śli przy jem ność spra wia -
ją nam dłu gie spa ce ry, to wy bierz my tę
for mę ak tyw ne go wy po czyn ku. Je śli przy -

jem no ścią jest dla nas jaz da na ro we rze,
sia daj my na nie go, je śli lu bi my spa ce ro -
wać z kij ka mi – nie re zy gnuj my z te go,
a po pew nym cza sie zbęd ne ki lo gra my
znik ną. Je śli nie ma my zbyt wie lu fun du -
szy, aby cho dzić do klu bu fit ness, czy si -
łow ni, w in ter ne cie mo żna zna leźć wie le
por ta li, zaj mu ją cych się te ma ty ką fit ne so -
wą, proz dro wot ną, któ re pre zen tu ją, jak
pra wi dło wo wy ko ny wać ćwi cze nia
a przede wszyst kim, jak za cząć ćwi czyć.
Je śli wy bie ra my się do klu bu fit ness, to in -
struk to ro wi war to by ło by wspo mnieć, że
w klu bie je ste śmy po raz pierw szy.
Nie mo żna za po mi nać o tym, że ćwi -
cze nia mu szą być do sto so wa ne
do spraw no ści fi zycz nej oso by, jej
wie ku i mu szą być bez piecz ne...

– O to dba in struk tor, czy tre ner per -
so nal ny, al bo na uczy ciel jo gi, któ ry pod -
po wie, po ka że i wy tłu ma czy, jak
bez piecz nie wy ko ny wać te ćwi cze nia.
W te le wi zji re kla mo wa ne są ró żno -
rod ne su ple men ty die ty, któ re ma ją
szyb ko po móc w od zy ska niu szczu -
płej syl wet ki, czy na le ży ni mi się
wspo ma gać? 

– Do bre po wie dzia ne – wspo ma gać.
Jak już z po wie dzia łam, to co jest oku -
pio ne po tem i wy sił kiem, na pew no jest
wię cej war te, niż to, co jest opi sy wa ne,
ja ko sku tecz na i ła twa me to da tra ce nia
zbęd nych ki lo gra mów.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

O ZDROWIU SĄDECZAN NA WIOSNĘ
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NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3

Wystawa czyn na do 12 ma ja 2013 r.
WY STA WA „JE STE ŚMY”
Wy sta wa pre zen tu je twór czość ar ty stów – pen sjo na -
riu szy Do mu Po mo cy Spo łecz nej w No wym Są czu
– Za wa dzie. Ob ra zy i rzeź by wy ko na ne zo sta ły
w trak cie pro wa dzo nych w ośrod ku warsz ta tów te -
ra pii za ję cio wej. Dzi siaj, twór czość pla stycz na ja ko
ele ment te ra pii lu dzi nie peł no spraw nych jest dzia ła -
niem prak ty ko wa nym po wszech nie w te go ty pu
ośrod kach. Jed nak jesz cze w po ło wie lat 90., gdy te -
go ro dza ju dzia ła nia pod ję to w DPS w Za wa dzie, by -
ły to w na szym re gio nie pró by no wa tor skie. Co
na le ży pod kre ślić, ich ini cja to ra mi by li zna ni są dec -
cy pla sty cy pro fe sjo nal ni, Fran ci szek Pal ka i Fry de -
ryk Kot kow ski (zm. tra gicz nie w 1999 r.), oby dwaj
nie tyl ko zna ko mi ci ar ty ści, ale i lu dzie o głę bo ko hu -
ma ni stycz nym po dej ściu do ży cia, któ rzy wy czu li,
jak wiel ką szan sę mo że dać lu dziom po szko do wa -
nym przez los upra wia nie twór czo ści pla stycz nej.
Od no si li się też oni do twór czo ści swo ich „młod -
szych bra ci w sztu ce” z naj więk szym sza cun kiem.

(czyn na od 26 kwiet nia do 31 sierp nia)
WYSTAWA: ZAPOMNIANI
BOHATEROWIE POWSTANIA
STYCZNIOWEGO W GALICJI 

Ga le ria Daw na Sy na go ga, ul. Berka Joselewicza 12

(czyn na do 3 czerw ca)
LI DIA DU DA -GRO BLIC KA
– TWÓRC ZOŚĆ 
Pra ce ar tyst ki po cho dzą cej z No we go Są cza, a two -
rzą cej i zmar łej w Au stra lii.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie, 
ul. Lwow ska 226

(czyn na do 12 ma ja) 
WYSTAWA: ARCHITEKTURA
CERKIEWNA W KRAJOBRAZACH
KARPACKICH
Pra ce ma lar skie oj ca i cór ki: An ny Mi szal skiej -Gą -
sie ni cy i Je rze go Mi szal skie go, po wsta łe pod czas
pod ró ży po po łu dnio wej Pol sce, two rzą cy kle, m.in.
kra jo bra zy, ka plicz ki, cer kwie (czytaj na str. 60).

(czynna do maja, Spichlerz z Męciny w Sądeckim Parku
Etnograficznym)
„DAW NE NA RZĘ DZIA ROL NI CZE”

Na wy sta wie mo żna zo ba czyć wy bra ne przy kła -
dy daw nych na rzę dzi i sprzę tów uży wa nych przez
miesz kań ców są dec kich wsi do upra wy ro li, ho dow li

wa rzyw oraz przy zbie ra niu le śnych owo ców. Są to
eks po na ty po cho dzą ce ze zbio rów Są dec kie go Par ku
Et no gra ficz ne go. Wy sta wę uzu peł nia ją re pro duk cje
fo to gra fii Woj cie cha Mi ga cza, wiej skie go fo to gra fa
z Go stwi cy, przed sta wia ją ce pra ce rol ni cze na Są dec -
czyź nie na po cząt ku XX w.

Ko ściół ewan ge lic ki w No wym Są czu

KONFERENCJA POŚWIĘCONA
NIEMIECKIEJ SPOŁECZNOŚCI
ży ją cej przed II woj ną świa to wą na te re nie Są dec -
czy zny, 24 kwiet nia, śro da, ko ściół ewan ge lic ki
w No wym Są czu.

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

(kon ty nu acja wy sta wy do 7 kwiet nia)
WIE SŁAW CIĄ GŁO. MA LAR STWO
wy sta wa prac zna ne go kry nic kie go rzeź bia rza i ma -
la rza zwią za ne go z Kry nic kim Sto wa rzy sze niem
Twór ców Ga le ria „Pod Kasz ta nem”.
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Architektura
cerkiewna
w krajobrazie
Polski południowo
-wschodniej
22 mar ca w Ga le rii Ra tu szo wej
w Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym
Są czu przy ul. Lwow skiej 226 od był
się wer ni saż wy sta wy ma lar stwa
An ny Mi szal skiej -Gą sie ni cy i Je rze -
go Mi szal skie go (cór ka i oj ciec). 

An na Mi szal ska -Gą sie ni ca (1962)
jest ab sol went ką war szaw skiej Aka de -
mii Sztuk Pięk nych (1986), gdzie stu -
dio wa ła w pra cow niach prof. Lu dwi ka
Ma cią ga, Ste fa na Gie row skie go, Ro ma -
na Ar ty mow skie go i Wie sła wa Krucz -
kow skie go. Ma w swo im do rob ku
ob ra zy olej ne (pej za że, kwia ty, por tre -
ty), a ta kże cy kle gwa szy i pa ste li, pre -
zen to wa ne na 15 wy sta wach
zbio ro wych i 65 po ka zach in dy wi du al -

nych w kra ju, jak rów nież za gra ni cą:
we Fran cji, Ka na dzie, Nor we gii, Szwaj -
ca rii i Szwe cji. Przed mio tem za in te re so -
wań i twór czej in spi ra cji jest w jej
pra cach przede wszyst kim ró żno rod ny
kra jo braz po szcze gól nych re gio nów
geo gra ficz nych Pol ski, je go at mos fe ra,
dys kret ne pięk no, zmien ność zwią za -
na z po ra mi dnia i ro ku. Ob ra zy no szą
pięt no re ali stycz nych upodo bań oraz dą -
że nie do trans po zy cji wy bra ne go mo ty -
wu na ję zyk ma lar skich środ ków
wy ra zu. Emo cje i wzru sze nia prze ło żo -
ne są tu na bar wy i for my, któ re, nie tra -
cąc swych war to ści do ku men ta cyj nych,
sta ją się no śni kiem praw dy o bacz nie
ob ser wo wa nym świe cie. Au tor ka otrzy -
ma ła w 1992 r. I na gro dę na Mię dzy na -
ro do wym Sa lo nie Sztu ki Współ cze snej
w Re vin (Fran cja) za in ter pre ta cję te ma -
tu „Kwia ty”.

Je rzy Mi szal ski (1930) jest z wy -
kształ ce nia geo de tą, kar to gra fem, dok -
to rem na uk geo gra ficz nych. Ukoń czył
Ofi cer ską Szko łę To po gra fów w Pe ters -
bur gu, Po li tech ni kę War szaw ską, Uni -
wer sy tet Po znań ski oraz Woj sko wą
Aka de mię Tech nicz ną. Jest au to rem lub
współ au to rem po nad 150 pu bli ka cji
w dzie dzi nie geo gra fii, te le de tek cji
i ochro ny za byt ków, pro wa dził po nad to
wie lo kie run ko wą dzia łal ność w kil ku
to wa rzy stwach na uko wych. Od zna czo -
ny m. in. Krzy żem Ka wa ler skim Or de -
ru Od ro dze nia Pol ski, Zło tym Krzy żem
Za słu gi, Krzy żem Ar mii Kra jo wej, Zło -
tą Od zna ką „Za za słu gi w dzie dzi nie
geo de zji i kar to gra fii”, Zło tą Od zna ką
Pol skie go To wa rzy stwa Geo gra ficz ne -
go, Zło tą Od zna ką „Za opie kę nad za -
byt ka mi”, od zna ką „Za słu żo ny dzia łacz
kul tu ry”. Uzy skał rów nież na gro dy mi -
ni stra kul tu ry I i II stop nia (1978, 1979)
oraz mi ni stra na uki, szkol nic twa wy -
ższe go i tech ni ki (1976, 1979). Obec ny
kształt twór czo ści Je rze go Mie szal skie -
go jest efek tem wie lo let nie go za in te re -
so wa nia sztu ką, pra cy pod kie run kiem
ma la rzy re ali stów – Wa cła wa Pru sa ka
i Szcze pa na Sko rup ki oraz sa mo dziel -
nych do świad czeń w ma lo wa niu ple ne -
ro wym w bez po śred niej kon fron ta cji
z na tu rą. W krę gu za in te re so wań au to ra
jest za rów no kra jo braz przy rod ni czy, jak
i kul tu ro wy. Ob ra zy do ku men tu ją czę -
sto gi ną ce już obiek ty, ta kie jak wia tra -

ki, mły ny wod ne, i in ne za byt ki drew -
nia nej ar chi tek tu ry pol skiej wsi. Ulu bio -
nym te ma tem są za byt ki ar chi tek tu ry
sa kral nej i obron nej, zwłasz cza zam ki
i ich ru iny. Au tor otrzy mał za swą twór -
czość I na gro dę – „Zło tą Pa le tę”
na XIV Mię dzy na ro do wym Sa lo nie
Sztu ki Współ cze snej w Re vin (Fran cja)
w 1985 r. Pre zen to wał ta kże swe pra ce
na 101 wy sta wach in dy wi du al nych i 63
eks po zy cjach zbio ro wych w kra ju
i za gra ni cą, m. in. we Fran cji, Ho lan dii,
Ka na dzie, Niem czech, Szwaj ca rii
i na Ukra inie.

***

O WY STA WIE MÓ WI AN NA
MI SZAL SKA -GĄ SIE NI CA:

– Obiek ty kul tu we wschod nim ry cie
chrze ści jań skim na zie miach Pol ski po -
łu dnio wo -wschod niej są bo ga to udo ku -
men to wa ne fo to gra ficz nie. To też
przy pi sy wa nie ma lar stwu ro li, ja ką zna -
ko mi cie wy peł nia ją wzglę dem rze czy wi -
sto ści in ne, bar dziej zo biek ty wi zo wa ne
środ ki wy ra zu, wy da je się zby tecz ne.

Cóż za tem po zo sta je ma la rzo wi, któ -
ry, wie dzio ny po tro sze in stynk tem, na -
wy kiem po szu ki wa nia i wę dro wa nia,
po trze bą do zna wa nia, pro wa dzo ny sło -
wem z lek tur, po sły sza ną mu zy ką, wzro -
ku wiecz nym nie na sy ce niem,
piel grzy mu je pod pro gi świą tyń, ma jąc
weł nę ob ło ków nad gło wą, za mglo ną
dal za ple ca mi, bar win ko we ko bier ce
i sze lest li ścia ne go su szu pod sto pą...
Cóż po zo sta je ta kie mu twór cy, któ ry, jak
gra jek wę drow ny przy sta je wśród sta ro -
drze wu, by nu tę chwi lo wą za in to no wać,
tro chę nie zgrab ną, nie zręcz ną, ko śla wą,
lecz od in nych osob ną, od mien ną.... Wy -
da je się, iż w du szę wła sną wsłu chać się
mu si i wła sne mu wzru sze niu nadać wy -
raz. Zna leźć ton bli ższy od czu wa niu, niź -
li wie dzy, od po wia da ją cy me to dzie
„po ło wu gwiezd ne go” ra czej, niż ra cjo -
nal nym opi som....

Ob ra zy na sze po wsta ły z ta kie go za -
pa trze nia. Ich ko lo ry stycz ne nu ty – z za -
słu cha nia się wy wo dzą. Świa tło – spod
po wiek przy mru żo nych bla skiem i wil -
got nym opa rem nad Zie mią. For my
– z chę ci po zna nia i zro zu mie nia
fe no me nu, ja kim jest obec ność cer kwi
w „ludz kim” kra jo bra zie.

(ISZ)
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W
dwóch pierw szych edy -
cjach kon kur su bra li
udział ucznio wie szkół
po nad gim na zjal nych

z No we go Są cza i po wia tu no wo są dec -
kie go. W tym ro ku kon kurs roz sze rzo -
no na po wiat gor lic ki i li ma now ski
i od ra zu był efekt.

– Na kon kurs, któ re go ce lem jest za -
in te re so wa nie mło dzie ży naj now szą hi -
sto rią Pol ski i od da nie hoł du Żoł nie rzom
Wy klę tym, wpły nę ła re kor do wa ilość
prac – 39, z 21 szkół – mó wił z sa tys fak -
cją po seł Ro ma nek.

Pra ce oce nia li hi sto ry cy IPN z Kra -
ko wa. Ko mi sji kon kur so wej prze wod ni -

czył dr Mar cin Cho rąz ki, któ ry w No -
wym Są czu wy gło sił krót ki, ale tre ści -
wy wy kład o te sta men cie pol skie go
pań stwa pod ziem ne go i po wo jen nym,
zbroj nym opo rze prze ciw ko so wie ty za -
cji Pol ski.

Uro czy stość w ma gi stra cie za szczy -
ci ło trzech świad ków hi sto rii – jed ni
z ostat nich ży ją cych Żoł nie rzy Wy klę -
tych: Jó zef Sto jek (8. kom pa nia zgru po -
wa nia mjr. J. Ku ra sia „Ognia”), Ta de usz
Ry ba (Pol ska Pod ziem na Ar mia Nie -
pod le gło ścio wa) i Je rzy Wi deł ko, naj -
młod szy żoł nierz wi leń skiej AK.

Ten ostat ni barw nie i z hu mo rem opo -
wia dał mło dzie ży, jak wy glą da ła par ty -
zant ka na Wi leńsz czyź nie, gdzie Ar mia
Kra jo wa bi ła się naj pierw z Niem ca mi
i Li twi na mi, a po tem So wie ta mi.

– Ja ko sie ro ta wstą pi łem do par ty -
zant ki w stycz niu 1944 ro ku, w wie ku je -
de na stu lat – opo wia dał. – Uszy to mi

Pod su mo wa nie III edy cji kon kur su o Żoł nier zach Wy klę tych

Partyzanci w lesie
dużo śpiewali
Łu kasz Ziół kow ski, uczeń Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
im. Wł. Rey mon ta w Tę go bo rzy, wy grał kon kurs hi sto rycz ny
„Żoł nie rze Wy klę ci – Bo ha te ro wie An ty ko mu ni stycz ne go Pod -
zie mia”, zor ga ni zo wa ny po raz trze ci przez po sła An drze ja Ro -
man ka we współ pra cy z kra kow skim od dzia łem In sty tu tu
Pa mię ci Na ro do wej i Mu zeum Okrę go wym w No wym Są czu. 18
mar ca w no wo są dec kim ra tu szu od by ło się uro czy ste pod su -
mo wa nie kon kur su i wrę cze nie na gród zwy cięz com. Sa lę im. St.
Ma ła chow skie go wy peł ni ła mło dzież ze swo imi opie ku na mi (na -
uczy cie la mi hi sto rii) z ca łe go re gio nu. 
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mun dur na mia rę, do sta łem też ma łą
czap kę z orzeł kiem, ale nie by łem tyl ko
ma skot ką od dzia łu, o nie! Otrzy ma łem
trzy wa żne za da nia: po moc rusz ni ka rzo -
wi, zwiad i łącz ność.

Na ko niec star szy pan przy po mniał,
że par ty zan ci w le sie du żo śpie wa li, na -
stęp nie po pro sił obec nych o po wsta nie
i za in to no wał „Marsz, Po lo nia”. W ra -
tu szu zro bi ło się bar dzo bo jo wo i pa trio -
tycz nie. Śpie wa li m.in. wi ce pre zy dent
Bo że na Ja wor, po seł Piotr Na im ski i po -
seł Ar ka diusz Mu lar czyk.

Do daj my, że nie za wio dła szczu pła,
ale prę żna gru pa re kon struk cyj na są dec -
kie go od dzia łu PTH, któ ra stwo rzy ła
mi li tar ną opra wę uro czy sto ści. Tym ra -
zem Pa weł Te reb ka i Adam Bo rek prze -

bra li się za uzbro jo nych po zę by Żoł nie -
rzy Wy klę tych (czyt. obok – red.).

***
Zwy cięz ca kon kur su Łu kasz Ziół -

kow ski na pi sał pra cę o Ja nie Pe cia ku
z Ro jów ki, dla któ re go woj na za koń czy -
ła się do pie ro w 1967 ro ku, kie dy opu ścił
wię zie nie we Wron kach, po od sie dze niu
ca łe go 15-let nie go wy ro ku za udział
w an ty ko mu ni stycz nej par ty zant ce.

II miej sce za ję ła Syl wia Pa sio nek
z I LO im. Wł. Or ka na w Li ma no wej
za pra cę o „Woj sku Ge ne ra ła An der sa”
w po wie cie li ma now skim, a trze cie – Mi -
chał Du ni kow ski, rów nież uczeń I LO
w Li ma no wej, któ ry opi sał kil ka po sta ci
opo zy cji an ty ko mu ni stycz nej na zie mi li -
ma now skiej po 1945 r.

W rozdaniu nagród konkursu o Żołnierzach Wyklętych wzięli udział Paweł Terebka
i Adam Borek z Grupy Rekonstrukcyjnej, działającej w nowosądeckim oddziale
Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Prezentacja miała na celu przedstawienie młodzieży sylwetek partyzantów, o których
pisali prace.
Paweł Terebka zaprezentował partyzanta:
– w umundurowaniu polskim z kampanii wrześniowej 1939 (spodnie + bluza);
– na głowie polska czapka, rogatywka z orzełkiem, z kampanii wrześniowej;
– wysokie buty, radzieckie, zdobyczne, tzw. sapogi kierzowe;
– pas główny wraz z potrójnymi ładownicami amunicyjnymi, wszystko polskie
z kampanii wrześniowej 1939 r.;
– szelki pasa głównego, niemieckie, zdobyczne;
– chlebak i manierka, niemieckie, zdobyczne;
– za pasem niemiecki granat trzonkowy;
– uzbrojenie – oryginalny karabin Mosin wz. 1891/30, rok produkcji 1942, kaliber 7,62 mm.
Adam Borek zaprezentował:
– spodnie niemieckie wykonane z sukna mundurowego, zdobyczne;
– bluza niemiecka, w kamuflażu splinter, zdobyczna;
– na głowie polska czapka, rogatywka z orzełkiem, z kampanii wrześniowej;
– buty, trzewiki, wraz z opinaczami niemieckie, zdobyczne;
– pas główny i szelki pasa głównego, polskie z kampanii wrześniowej;
– ładownice amunicyjne niemieckie, trójkomorowe, zdobyczne;
– granat trzonkowy, niemiecki;
– chlebak niemiecki, zdobyczny;
– uzbrojenie, oryginalny niemiecki karabin Mauser model 98k, rok produkcji 1941,
kaliber 7,92 mm.
Ponadto obaj „partyzanci” zaprezentowali broń:
– niemiecki karabin maszynowy MG42 (1942), wraz z magazynkiem typu trommel
i taśmą amunicyjną, kaliber 7,92 mm;
– radziecki pistolet maszynowy PPSz. wz. 1941, kaliber 7,62 mm.
Jak wyjaśniał młodzieży Paweł Terebka, Żołnierze Wyklęci używali bardzo różnego
sprzętu, polskiego, jaki pozostał po kampanii wrześniowej 1939 r., również ubrań
cywilnych oraz sprzętu zdobycznego, zarówno niemieckiego jak i sowieckiego.
Dotyczyło to w zasadzie wszystkiego: umundurowania, wyposażenia i uzbrojenia.
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Trój ka lau re atów kon kur su, oprócz
na gród ksią żko wych (m. in. pu bli ka cje
IPN), zo sta ła za pro szo na przez eu ro -
po sła Zbi gnie wa Zio brę na wy ciecz kę
do Bruk se li, gdzie zwie dzą Par la ment
Eu ro pej ski i in ne atrak cje sto li cy
Bel gii.

Wrę czo no też 7 wy ró żnień:
Krzysz tof Ko stec ki, II LO im. M. Ko nop nic kiej
w No wym Są czu (pra ca o Jó ze fie Stoj ku);

Pa weł Dut ka, Ze spół Szkół Sa mo cho do -
wych im. inż. T. Tań skie go w No wym Są czu
(wy wiad z Ta de uszem Ry bą);
Ma rek Gaw ron, LO im. M Skło dow skiej -Cu -
rie w Sta rym Są czu (pra ca o J. Ku ra siu
„Ogniu”);
Jo an na Je rzak, Ze spół Szkół nr 1 im. I. Łu ka -
sie wi cza w Gor li cach (pra ca o We ro ni ce
Ros to ckiej z do mu To kar czyk);
Ewa Krok, Ze spół Szkół Ka to lic kich im. Bł.
Pio tra Fras sa ti w No wym Są czu (pra ca o od -
dzia le „Er wi na” – „Ża ra” w po wie cie no wo -
są dec kim);
Ja ro sław Ra dzik, Ze spół Szkół Po nad gim na -
zjal nych im. Ja na Paw ła II w Kry ni cy -Zdro ju
(opo wieść o ks. Wł. Gur ga czu);
Mo ni ka Sta ni sław czyk, I LO im. J. Dłu go sza
w No wym Są czu (pra ca o Żoł nier zach Wy -
klę tych ze Żmią cej).
Ko mi sja przy zna ła spe cjal ne wy ró żnie nie
Mał go rza cie Au gu styn z Ze spo łu Szkół Eko -
no micz nych im. O. Lan ge go w No wym Są -
cza za „wy jąt ko wą war tość li te rac ką” pra cy
za ty tu ło wa nej „Za cho wa łam się jak trze ba”
o słyn nej „In ce” (Da nu cie Sie dzi ków nie), 17-
let niej sa ni ta riu sze od dzia łu „Łu pasz ki”, roz -
strze la nej przez ko mu ni stów w 1946 ro ku.

***
Już po raz trze ci pa tro nat me dial ny

nad kon kur sem spra wo wał por tal Sa de -
cza nin. in fo i nasz mie sięcz nik. Po dob -
nie jak w ze szłym ro ku opu bli ku je my
w „Są de cza ni nie” trzy na gro dzo ne pra -
ce. W tym nu me rze dru ku je my pra cę
zwy cięz cy kon kur su Łu ka sza Ziół kow -
skie go (czyt. str. 66). (HSZ)

Już po raz trze ci pa tro -
nat me dial ny nad kon -
kur sem spra wo wał
por tal Sa de cza nin. in fo
i nasz mie sięcz nik. 

Od 2011 ro ku, dzień 1 mar ca
zo stał usta no wio ny świę -
tem pań stwo wym, po -

świę co nym żoł nie rzom zbroj ne go
pod zie mia an ty ko mu ni stycz ne go, zwa -
nych „żoł nie rza mi wy klę ty mi”. Da ta ta
upa mięt nia wy ko na nie wy ro ku śmier -
ci na kie row nic twie IV Ko men dy
Zrze sze nia „Wol ność i Nie za wi słość”
w 1951 ro ku. 

***
Ol brzy mia część żoł nie rzy, roz wią -

za nej w stycz niu 1945 ro ku Ar mii Kra -
jo wej, sta nę ła w ob li czu no wej i co raz
tra gicz niej ma lu ją cej się rze czy wi sto -
ści. In sta lu ją cy się w Pol sce ko mu ni -
stycz ny re żim, wspar ty mi lio nem
so wiec kich ba gne tów, przy stą pił
do bru tal nej roz pra wy z wszyst ki mi,

któ rzy od ma wia li ak cep ta cji i ko la bo -
ra cji z no wą wła dzą. Opor nych mor do -
wa no, zsy ła no na Sy bir, za my ka no
w ubec kich ka za ma tach. Dla bli sko 200
ty się cy AK -owców, żoł nie rzy BCH
i NSZ po zo sta wa ła je dy nie wal ka.
Wbrew hi sto rycz nym uprosz cze niom,
nie by ła to woj na do mo wa, bo ter min
ów mógł by su ge ro wać po li tycz ną le gi -
ty ma cję do spra wo wa nia wła dzy przez
PPR -owskie „ma rio net ki”, któ rej ko -
mu ni ści fak tycz nie ni gdy nie po sia da li.
La ta po wo jen ne to w isto cie ko lej -
na woj na z so wiec ką agre sją, z nę dzą
i upo ko rze niem, ja kie nio sły ze so bą
rzą dy mo skiew skie go knu ta. To prze -
ciw sta wie nie się gwał tom i ra bun kom
krem low skiej ka ca pii. To w koń cu sa -
mo obro na przed ma so wą eks ter mi na -

W obronie
żołnierskiej godności
„Dziś po upły wie prze szło pół wie ku od tam tych wy da rzeń, po -
dziw i sza cu nek mu si bu dzić po sta wa tych do wód ców i żoł nie -
rzy AK, któ rzy mi mo tak bez na dziej ne go po ło że nia nie pod da li
się, nie ucie kli na dru gi kra niec Pol ski, nie wku pi li w ła ski no wej
wła dzy zdra dą swych ide ałów, lecz raz jesz cze pod nie śli się
do wal ki. Już tyl ko w imię obro ny wła snej żoł nier skiej god no ści”
– na pi sał we wstę pie do swej mo no gra fii Je rzy Śla ski, je den z ty -
sią ca „wy klę tych” przez so wiec ko -ko mu ni stycz ną wła dzę.
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cją, re pre sja mi i znie wo le niem, o któ -
rych świat nie chciał już sły szeć.

„Żoł nie rze wy klę ci” – żoł nie rze zbroj -
ne go pod zie mia nie pod le gło ścio we go, któ -
rzy po za koń cze niu II woj ny, co
w przy pad ku Pol ski ozna cza ło w prak ty ce
za mia nę oku pa cji nie miec kiej na so wiec -
ką, kon ty nu owa li wal kę z na rzu co nym
przez ZSRR re żi mem. Za bi ci w wal ce, za -
mę cze ni w ubec kich ka tow niach lub stra -
ce ni z mo cy sta li now skich są dów,
za grze ba ni w bez i mien nych mo gi łach,
wrzu ce ni do szam ba, lub do łu z wap nem,
mie li umrzeć po raz dru gi. Tym ra zem ska -
za ni przez ko mu ni stów na za po mnie nie
i wy ma za nie z na ro do wej świa do mo ści
i pa mię ci, po pro stu wy klę ci. Przez la ta
znie sła wia ni, oplu wa ni, lże ni. Ci, któ rym
uda ło się prze żyć wciąż czu li się osa cze ni,
in wi gi lo wa ni i za szczu ci, bez pra wa do na -
uki, god nej pra cy i za świad cze nia praw dy.

Ich chlub ny po wrót na kar ty oj czy stej
hi sto rii do ko nał się dzię ki licz nym dzia -
ła niom za ini cjo wa nym przez pre zy den -
ta Le cha Ka czyń skie go oraz pre ze sa IPN
Ja nu sza Kur ty ki. To wła śnie ich obu żoł -
nie rze po wo jen nej kon spi ra cji uczy ni li
de po zy ta riu sza mi tra dy cji wal ki o wol -
ną i nie za wi słą Pol skę i to oni, jak nikt
wcze śniej, za trosz czy li się o na le żną
„wy klę tym” pa mięć, hołd i sza cu nek.

Kim by li or ga ni za to rzy i uczest ni cy
po wo jen ne go opo ru wo bec ko mu ni -
stycz ne go znie wo le nia – tej naj trud niej -
szej i naj tra gicz niej szej kar ty wal ki
o nie pod le głość, przed sta wia ni w bol -
sze wic kiej pro pa gan dzie ja ko „ban dy ci,
zdraj cy, kar ły re ak cji i im pe ria li stycz ni
agen ci”?

Wczy tu jąc się w ży cio ry sy „żoł nie rzy
wy klę tych” wbrew gło szo ne mu ste reo ty -
po wi nie znaj dzie my tu przed sta wi cie li

po tę pia nych w czam buł ka pi ta li stów czy
ob szar ni ków. W ogrom nej więk szo ści to
sy no wie chło pów i rze mieśl ni ków, po śród
któ rych nie bra ko wa ło też przed wo jen nej
in te li gen cji. Na sto let ni gim na zja li ści
i wo jen ne wia ru sy. Po cho dzi li z po wia to -
wych mia ste czek i wsi, z do mów, gdzie
od pro gu chwa li ło się Pa na Bo ga, a ser ca
roz grze wał bia ło -czer wo ny żar pa trio ty -
zmu. By li so lą pol skiej zie mi, naj wa lecz -
niej szy mi spo śród mę żnych i naj bar dziej
nie złom ny mi po śród wąt pią cych. Gdy nie
star cza ło na dziei, ostat nią ku lę, jak Jó zef
Ku raś „Ogień”, czy Sta ni sław Pió ro
„Emir”, za trzy my wa li dla sie bie. To oca -
la ła z ka tyń skich kaź ni i po wstań czych
zgliszcz naj wspa nial sza reszt ka eli ty Pol -
ski Wal czą cej, któ rej w so wiec kiej Pol sce
przy szło do go ry wać w la sach, wię zie -
niach i gór ni czych obo zach pra cy. Nie do -
sta li szan sy od lo su, a zwy cię stwo nie

by ło ich na gro dą. Po wo jen na amne stia
by ła w rze czy wi sto ści pu łap ką ob li czo ną
na ujaw nie nie wła snej to żsa mo ści, by
za ja kiś czas po now nie tra fić w ła py ubec -
kich opraw ców. Zresz tą na wieść o niej
mjr H. De ku tow ski ps. Za po ra, do wód ca
od dzia łu par ty zanc kie go, po wie dział
do swo ich pod ko mend nych: „Amne stia
jest dla zło dziei, a my je ste śmy Woj sko
Pol skie”. Pół ro ku póź niej je go od dział
zo stał roz bi ty, a on sam ska za ny na ka rę
śmier ci, któ rą na tych miast wy ko na no. Że -
by upodlić go jesz cze bar dziej, na czas
pro ce su ubra no mu mun dur We hr mach -
tu. W spra woz da niu Wo je wódz kiej Ko -
mi sji Kon tro li Par tyj nej PPR w Kra ko wie
z li sto pa da 1946 stwier dzo no, że sko ro
od dzia ły pod ziem ne ma ją opar cie w lud -
no ści i kwa te ru ją w wio skach „na le ży je
oto czyć, prze pro wa dzić ści słą re wi zję,
usta lić na zwi ska uczest ni ków band, tak
aby ci, któ rzy ich kwa te ru ją lub im po ma -
ga ją by li ka ra ni na rów ni z ban dy ta mi.
Wte dy sa mi bę dą tę pić ban dy”. Jed no cze -
śnie dzia ła cze ko mu ni stycz ni po kro ju
Nor ber ta Mich ty wzy wa li do roz pra wy
nie tyl ko z żoł nie rza mi pod zie mia, ale też
z lud no ścią cy wil ną, któ rej na le ży „wkrę -
cić do re ak cyj ne go ry ja drut a pa łą w łeb”.

***
Ma ło pol ska sta no wi ła praw dzi wy ba -

stion an ty ko mu ni stycz ne go opo ru, ko -
or dy no wa ne go przez po akow skie
struk tu ry or ga ni za cji „Nie”, De le ga tu ry
Sił Zbroj nych oraz Zrze sze nia „Wol ność
i Nie za wi słość”, ale ta kże or ga ni za cje
na ro do we NSZ i NOW -NZW. Do naj -

Ma ło pol ska sta no wi ła
praw dzi wy ba stion an ty -
ko mu ni stycz ne go opo ru,
ko or dy no wa ne go przez
po akow skie struk tu ry
or ga ni za cji „Nie”, De le -
ga tu ry Sił Zbroj nych
oraz Zrze sze nia „Wol -
ność i Nie za wi słość”.

Mjr Jó zef Ku raś, ps. Ogień
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więk szych zgru po wań na Są dec czyź nie
na le ża ły od dzia ły: „Ła zi ka” – kpr. J.
Wą cha ły, „Szczer by” – por. J. Gi nal -
skie go, „Zy ga” por. Z. Joń ca, „Okrze ja”
– por. S. Piszcz ka, „Be skid” M. Jan cza -
ka, „Sal wa” kpt. J. Du ba niow skie go,
„Hu ra gan” A. Szczyp ty, „Oj ciec – Śmi -
ga” plut. M. Mor dar skie go, „Zem -
sta/Żar”, Z. Waw rzu ty, „Wi sła” W.
Ja nu ra, „Pol ska Pod ziem na Ar mia Nie -
pod le gło ścio wa” – S. Pió ro. Do naj gło -
śniej szych ak cji bo jo wych na le ża ły:
atak i roz bi cie Pań stwo we go Urzę du
Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go w Li ma -
no wej, w trak cie któ re go uwol nio no 13
aresz to wa nych (o. „Ła zi ka”), atak
na gru pę eskor to wą NKWD i MO
w Sta rym Są czu, w wy ni ku cze go od bi -
to 12 więź niów, za sadz ka na gru pę ope -
ra cyj ną UB -KBW w Li ma no wej (o.
„Wi sły”), za sadz ka na po ste ru nek MO
Łąc ku. Bo daj naj bar dziej „czer wo nej”
wła dzy da wał się we zna ki dzia ła ją cy
na Pod ha lu od dział „Bły ska wi ca” mjr.
Jó ze fa Ku ra sia „Ognia”. Z ów cze snych
ra por tów wy sy ła nych do Kra kow skich
zwierzch ni ków przez de cy den tów PPR
wy zie ra po nu ry (wg nich) ob raz pa nicz -
ne go stra chu przed „akow ski mi ban dy -
ta mi” i gorz ka re flek sja, iż je dy ną oka zją
do opusz cze nia bu dyn ków MBP jest
udział w po grze bach funk cjo na riu szy.

Po sta wa „par ty zan tów wy klę tych”
za da je też kłam ko mu ni stycz nej pro pa -
gan dzie ja ko by głów nym ce lem ich ist -
nie nia był po spo li ty ban dy tyzm.
Wni kli wa ana li za źró deł po twier dza, że
na ob sza rach kon tro lo wa nych przez
pod zie mie nie pod le gło ścio we prze stęp -
czość kry mi nal na wy stę po wa ła o wie le
rza dziej, niż na te re nach kon tro lo wa -
nych przez wła dzę lu do wą, gdzie no ta
be ne pod pre tek stem – lub przy oka zji
re wi zji lub prze szu kań – ra bun ków do -
pusz cza li się czę sto funk cjo na riu sze
bez pie ki. Czę sto by ły to rów nież naj -
zwy klej sze ubec kie pro wo ka cje. By wa -
ło i tak, że ofia ra mi eg ze ku cji
„wy klę tych” by li szcze gól nie nie bez -
piecz ni kon fi den ci i do no si cie le, tu dzież
zwy kłe opry chy pod szy wa ją cy się
pod miej sco wy od dział.

Jed nym z ostat nich zgru po wań an ty -
ko mu ni stycz ne go pod zie mia zbroj ne go
na Są dec czyź nie by ła Żan dar me ria Pol -
skiej Pod ziem nej Ar mii Nie pod le gło -

ścio wej. Jej pierw szym do wód cą był Jan
Ma te jak „Brze ski”. Od dział ope ro wał
w re jo nie Tę go bo rzy, Ry tra i Złot ne go,
a na stęp nie w re jo nie Ha li Ła bow skiej.
Po aresz to wa niu „Brze skie go” ko men -
dę ob jął Sta ni sław Pió ro „Emir”, zaś ka -
pe la nem i du cho wym przy wód cą
par ty zan tów zo stał ksiądz Wła dy sław
Gur gacz „Sem”, któ ry w oba wie

przed aresz to wa niem opu ścił pa ra fię
w Kry ni cy i do łą czył do od dzia łu.
W ma ju 1949 od dział po dzie lił się
na trzy grup ki. Jed na z nich zo sta ła roz -
bi ta i aresz to wa na pod czas nie uda nej
ak cji eks pro pria cyj nej w Kra ko wie. Ta -
de usz Szaj na, Wła dy sław Gur gacz i Ste -
fan Ba lic ki zo sta li ska za ni na ka rę
śmier ci. Wy rok strza łem ka tyń skim zo -
stał wy ko na ny w wię zie niu na Mon te lu -
pich. Po zo sta ła część od dzia łu pod ję ła
pró bę prze bi ja nia się przez Cze cho sło -
wa cję na za chód. Tuż po prze kro cze niu
gra ni cy, w wy ni ku za sta wio nej na nich

pu łap ki, zo sta li za bi ci w wal ce, lub
aresz to wa ni i ska za ni na wie lo let nie
wię zie nie. Do wód ca od dzia łu „Emir”,
w ob li czu bez na dziej no ści sy tu acji, ode -
brał so bie ży cie strza łem w gło wę. Trze -
cia gru pa do wo dzo na przez Wil hel ma
Muł kę „Sza ma na” w wy ni ku de nun cja -
cji zo sta ła roz bi ta w re jo nie Po par do wej,
a on sam po legł w wal ce.

Przez sze re gi „żoł nie rzy wy klę tych”
prze wi nę ło się bli sko ćwierć mi lio na lu -
dzi. We dle ostro żnych sza cun ków, wal -
cząc bro nią w rę ku, ży cie stra ci ło osiem
ty się cy lu dzi. Pięć ty się cy stra co no
w na stęp stwie wy ro ków są dów woj sko -
wych, 21 ty się cy za mę czo no w ka tow -
niach Urzę du Bez pie czeń stwa. Ta ka
by ła ce na po wo jen nej bi twy o wol ną
Pol skę.

O tej ofie rze nie wol no nam ni gdy za -
po mnieć. Pa mięć o „żoł nier zach wy klę -
tych” to je den z fun da men tów
nie pod le głej pań stwo wo ści. Dla tam te go
po ko le nia pa trio tyzm i wol ność mia ły ol -
brzy mie zna cze nie, choć dziś co raz śmie -
lej są wy szy dza ne i de za wu owa ne przez
śro do wi ska le wac kie, oka zu ją ce po gar dę
na ro do wym tra dy cjom i sym bo lom. My
wszy scy mu si my dać im od pór. Te sta -
ment „wy klę tych” wciąż trwa. Oka żmy
się być Ich god ny mi. 

JA RO SŁAW RO LA 
Autor jest nauczycielem historii

w Zespole Szkół Samochodowych im. inż. 
T. Tańskiego w Nowym Sączu

Postawa „partyzantów
wyklętych” zadaje też
kłam komunistycznej
propagandzie jakoby
głównym celem ich
istnienia był pospolity
bandytyzm.
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1.
Sty ka jąc się z ludź mi, po prze sta je my

zwy kle na po wierz chow nych wra że -
niach. Czę sto za po mi na my o tym, że to,
co naj wa żniej sze, naj bar dziej oso bi ste,
lu dzie zwy kli ukry wać. Sa mi prze cież
otwie ra my ser ca tyl ko przed ty mi,
do któ rych ma my naj więk sze za ufa nie,
a i to z wiel ką ostro żno ścią. Dla te go
zwy kle nie wie my, z kim tak na praw dę
– na dłu żej lub kró cej – sty ka nas los. Ja -
kie prze ży cia kry je pa mięć lu dzi, z któ -
ry mi ma my do czy nie nia, co kry je się
w me an drach ich prze szło ści, ja kie hi -
sto rie po zo sta wia ją tyl ko dla naj bli -
ższych. Al bo wręcz tyl ko dla sie bie.
„Do stęp ne nam praw dy o czło wie ku są
tyl ko wierz choł kiem gó ry lo do wej – pi -
sał Ry szard Ka pu ściń ski. – Stąd w zie -
mi cmen tar nej po grze ba ne są nie tyl ko
cia ła zmar łych, ale i ich naj więk sze, naj -
głęb sze, a czę sto naj strasz niej sze ta jem -
ni ce”. Tak wy glą da to w wa run kach
po ko ju. Ale gdy przez ży cie lu dzi prze -
ta cza się za wie ru cha hi sto rii, wte dy by -
wa, że lo sy ca łych rzesz ule ga ją
za po mnie niu. A gdy do gry do łą cza po -
li ty ka, wte dy pew ne gru py mo gą zo stać
po pro stu spe cjal nie ska za ne na za po -
mnie nie. 

Tak by ło w przy pad ku żoł nie rzy an -
ty ko mu ni stycz ne go pod zie mia, sprze ci -
wia ją cych się zbroj nie so wiec kiej
do mi na cji i bu do wa ne mu w opar ciu
o nią re żi mo wi w la tach po wo jen nych.
W cza sach PRL pa mięć o nich by ła za -
ka za na. Dla te go Zbi gniew Her bert pi sał:
„Po nie waż ży li pra wem wil ka / hi sto ria
o nich głu cho mil czy”. A Grze gorz Wą -
sow ski z fun da cji „Pa mię ta my”, przed -
sta wia jąc me to dy za cie ra nia pa mię ci
sto so wa ne przez ko mu ni stycz ne wła dze,
by za trzeć pa mięć o „żoł nier zach wy klę -

tych”, stwier dza, że te dzia ła nia w wie -
lu przy pad kach za koń czy ły się, nie ste -
ty, suk ce sem. „Rzą dy ko mu ni stów
do pro wa dzi ły do prze rwa nia prze ka zu
po ko le nio we go – mó wi. – Ter ror był tak
po wszech ny i tak wiel ki, że lu dzie, któ -
rzy go do świad czy li, na wet z wła sny mi
dzieć mi nie roz ma wia li o tych spra -
wach, że by im nie przy spa rzać kło po tu.
Mil cze nie lu dzi zna ją cych praw dę
i trwa ją ca wie le lat, pro wa dzo na z wy -
ko rzy sta niem in sty tu cji pań stwo wych

i oświa to wych pro pa gan da ko mu ni -
stycz na mu sia ły do pro wa dzić do sta nu
[…] po wszech nej więc nie wie dzy o hi -
sto rii wal ki zbroj nej z ko mu ni sta mi, któ -
rą pro wa dzi li na si przod ko wie”.

Trze ba za uwa żyć, że w ta kich oko -
licz no ściach sa mo dą że nie do za cho wa -
nia i utrwa le nia pa mię ci o wy da rze niach
z lat 1944-1963, o wal ce z „wła dzą lu -
do wą” i o jej zbrod niach sta no wi ło tej
wal ki przed łu że nie. Po dob nie oce niać
mo że my sta ra nia o przy wró ce nie po -
szcze gól nym żoł nie rzom an ty ko mu ni -
stycz ne go pod zie mia wła ści wej opi nii
– wbrew tej, ja ką two rzy ła ko mu ni -
stycz na pro pa gan da, stra sząc spo łe czeń -
stwo „le śny mi ban dy ta mi”. Po trzeb ne są
do te go świa dec twa uczest ni ków wy da -
rzeń, ich bli skich i to wa rzy szy bro ni, za -
wie ra ją ce nie tyl ko pod sta wo we fak ty

i wy da rze nia, ale rów nież opi su ją ce te
oko licz no ści, któ re sta no wi ły przy czy -
nę zej ścia do pod zie mia czy po zo sta nia
w kon spi ra cji – oko licz no ści, z któ rych
mo żna od czy tać mo ty wa cję an ty ko mu -
ni stycz ne go par ty zan ta.

2.
W ro ku 2005, w wie ku lat 85, zmarł

Jan Pe ciak. By ła to cha rak te ry stycz -
na i oso bli wa po stać wśród miesz kań -
ców pa ra fii Tę go bo rze. Wie le osób
wciąż go wspo mi na. Od po wro tu z wię -
zie nia miesz kał w swym ro dzin nym do -
mu w Ro jów ce. No sił dłu gą, si wą bro dę.
W ko ście le po ja wiał się w mun du rze,
z bia ło -czer wo ną opa ską na ra mie niu.
W mszy świę tej uczest ni czył po żoł nier -
sku. Ksiądz Wła dy sław Sit ko (w Tę go -
bo rzy od 1976) wspo mi na je go
spe cy ficz ną, lecz szcze rą – co pod kre śla
– du cho wość. Wszy scy pa mię ta ją, jak
gwał tow nie pa dał krzy żem pod czas
pod nie sie nia. Jeź dził kon no, dla te go
uczest ni czył w asy ście pod czas świąt
pa ra fial nych. Nie opusz czał uro czy sto -
ści pa trio tycz nych, wy ru szał też na piel -
grzym ki. Je rzy Wą so wicz (ur. 1956)
pod kre śla, że zwy kle mó wi ło się o nim
„par ty zant”, na to miast ni gdy „ban dy ta”.
Ali cja Kmie cik przy po mi na so bie jed -
nak, że star si, pa mię ta ją cy la ta po wo jen -
ne, nie za wsze mie li o nim do bre zda nie.
By wa ło, że po pa dał w kon flik ty z są sia -
da mi. Swo je ro bi ła też świa do mość, że
spę dził 15 lat w wię zie niu. Gdy był
młod szy – wspo mi na pan Je rzy – chęt -
nie przyj mo wa no go do po mo cy
przy go spo dar stwie, bo był pra co wi ty
i miał du żo si ły. Nie nad uży wał też al -
ko ho lu. Pra co wał kil ka lat w ko tłow ni
w No wym Są czu. Zau wa ża no ró żne je -
go dzi wac twa: spe cy ficz ny wy gląd,

„Zwy cię żo ny jest ten, kto się pod da je”

Opowieść o Janie Peciaku 
z Rojówki

Trze ba za uwa żyć, że w ta -
kich oko licz no ściach sa -
mo dą że nie do za cho wa nia
i utrwa le nia pa mię ci o wy -
da rze niach z lat 1944-1963,
o wal ce z „wła dzą lu do wą”
i o jej zbrod niach sta no wi -
ło tej wal ki przed łu że nie.
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oszczęd ność, to że zwykł cho dzić pie -
szo tam, gdzie in ni ko rzy sta li już z usług
prze woź ni ków, że gro ma dził w do mu
ró żne przed mio ty. Nie któ rzy wy śmie -
wa li też je go brak za rad no ści ży cio wej
(„ko pa nie ziem nia ków w lu tym”). Jan
Pe ciak nie zo stał za pa mię ta ny ja ko czło -
wiek otwar ty i to wa rzy ski, ale utrzy my -
wał kon tak ty z ró żny mi miesz kań ca mi
pa ra fii. Wspo mi nał cza sem ja kieś wy -
da rze nia ze swo jej prze szło ści, ale bar -
dzo ską po. A jed nak pan Je rzy
Wą so wicz, któ re go oj ciec utrzy my wał
bli skie kon tak ty z Ja nem Pe cia kiem,
wspo mi na, iż by ło wia do mo, że ma on
w do mu ma szy nę do pi sa nia, że coś
na niej za pi su je, ale że ni ko mu swo ich
za pi sków nie po ka zu je.

3.
In ne ob li cze Ja na Pe cia ka po ka zu ją

nam opra co wa nia hi sto rycz ne, któ re
uka za ły się w ostat nich la tach: bio gram
Jan Ja kub Pe ciak oraz tekst Dla Cie bie
Pol sko i Dla Twej Chwa ły. Od dzia ły
par ty zanc kie Jó ze fa Tocz ka „To po ra”,
Wła dy sła wa Ja nu ra „Wi sły” i Ja na Pe -
cia ka „Gra ba”, opu bli ko wa ne przez Da -
wi da Go li ka w „Ze szy tach
Hi sto rycz nych WiN -u”. Dzię ki nim mo -
że my po znać „Pe cio ka” (jak mó wią
w Tę go bo rzy star si) sprzed kil ku dzie się -
ciu lat – ja ko żoł nie rza pol skie go pań -
stwa pod ziem ne go, a kon kret nie
żoł nie rza pla ców ki ZWZ -AK „Do li na”
w Ło so si nie Dol nej, a od wio sny 1943
ro ku człon ka od dzia łu par ty zanc kie go
ppor. rez. Jó ze fa Tocz ka „To po ra”. Wi -
dzi my Ja na Pe cia ka (pseu do nim kon spi -
ra cyj ny „Grab”) ja ko ak tyw ne go
uczest ni ka wy da rzeń, bio rą ce go udział
we wszyst kich wa żnych ak cjach: w „ła -
pan kach” na Wy so kim (cho dzi o za trzy -
my wa nie po je dyn czych sa mo cho dów
i mo to cy kli oraz roz bra ja nie pod ró żu ją -
cych ni mi Niem ców ce lem zdo by cia
bro ni), we wszel kich bie żą cych ak cjach
prze ciw Niem com, a ta kże w li kwi do -
wa niu nie bez piecz nych kon fi den tów,
eli mi no wa niu ban dy tów, zło dziei i osób
pod szy wa ją cych się pod AK. Te ostat -
nie obo wiąz ki „Grab” wy peł niał rów -
nież po za koń cze niu oku pa cji
nie miec kiej, już ja ko czło nek po akow -

skie go od dzia łu „Woj sko Pol skie”, zor -
ga ni zo wa ne go praw do po dob nie w koń -
cu 1945 ro ku przez kpt. Wła dy sła wa
Olek se go („Ku ba”, „Ka zek”), a był do -
wo dzo ny przez kpr. Wła dy sła wa Ja nu -
ra („Bia ły”, „Wi sła”). Po śmier ci Ja nu ra
(sier pień 1946) Jan Pe ciak peł nił przez
kil ka mie się cy funk cję do wód cy od dzia -
łu, któ rą prze ka zał na prze ło mie 1946
i 1947 Ja no wi Po łom skie mu („Wia no”).
Na stęp nie ukry wał się już sa mo dziel nie,
na wła sną rę kę. Aresz to wa ny do pie ro
po nie mal 5 la tach, 10 paź dzier ni -
ka 1952 ro ku, zo stał osą dzo ny i 22
wrze śnia 1953 ro ku ska za ny na 15 lat
wię zie nia. Szy ka no wa ny i prze śla do wa -
ny pod czas od sia dy wa nia wy ro ku, nie
dał się zła mać, nie po pro sił też o ła skę
ko mu ni stycz nej wła dzy. Dla te go wy rok
od sie dział co do dnia. Na wol ność wy -
szedł 10 paź dzier ni ka 1967 ro ku, do -
kład nie w pięt na stą rocz ni cę swe go
aresz to wa nia przez si ły UB i KBW.
Po po wro cie do ro dzin nej miej sco wo ści
za pu ścił dłu gą bro dę.

Mi mo że ce lem tej pra cy nie jest
szcze gó ło wa re kon struk cja po wo jen nej
dzia łal no ści Ja na Pe cia ka, to jed nak
trze ba za uwa żyć, na pod sta wie lek tu ry
opra co wań, że wie le w niej spraw po zo -
sta je nie ja snych, wie le rze czy nie opi sa -
nych i nie usta lo nych. Przy zna je to
zresz tą Ma ciej Kor kuć, pi sząc o roz pa -
dzie od dzia łu Ja nu ra: „Wy da rze nia te
wy ma ga ją z pew no ścią do głęb nych ba -
dań – rów nież pod ką tem udzia łu w nich
taj nych współ pra cow ni ków UB”. Rzu -
ca się też w oczy ró żni ca w syl wet ce
„Gra ba” – par ty zan ta i Ja na Pe cia ka ta -
kie go, ja kim by wał on po strze ga ny
przez swo ich ziom ków. Nie ty po we za -
cho wa nia te go dru gie go sta ją się
przy tym le piej zro zu mia łe.

4. 
Naj bar dziej jed nak mo że my zbli żyć

się do Ja na Pe cia ka, od czy tu jąc je go wła -
sne za pi ski, prze cho wy wa ne przez sy na.
Praw do po dob nie te sa me, o któ rych
wspo mi nał pan Je rzy Wą so wicz. Mo -
głem się z ni mi za po znać dzię ki uprzej -
mo ści pa na To ma sza Ko sec kie go. Są to
czte ry do ku men ty – ma szy no pi sy. Dwa
z nich po cho dzą z 1990 ro ku: ży cio rys,

spi sa ny na dwóch i pół stro nie 16 lu te -
go, oraz tekst do ty czą cy księ dza Lu dwi -
ka Pe cia ka, stry ja „Gra ba”, po cho dzą cy
z 18 mar ca. Na stęp ny do ku ment po -
wstał 16 lip ca 1991 ro ku – jest to (znów)
ży cio rys, ad re so wa ny do Mi ni ster stwa
Spra wie dli wo ści (dwie i pół stro ny). Ist -
nie je też krót sza, jed no stro ni co wa wer -
sja ży cio ry su, spi sa na 24 lu te go 1996
ro ku. Więk szość do ku men tów zo sta ła
opa trzo na od ręcz nym pod pi sem au to ra. 

Hi sto ry ków in te re so wa ła do tych czas
głów nie fak to gra ficz na war stwa tych do -
ku men tów. Przy no szą one jed nak też
wie le in for ma cji na te mat mo ty wów kie -
ru ją cych Ja nem Pe cia kiem – żoł nie rzem
an ty ko mu ni stycz ne go pod zie mia, na te -
mat je go sys te mu war to ści, a ta kże źró -
deł je go nie prze jed na nej po sta wy.

5.
Za pi ski te nie ma ją li te rac kie go,

wspo mnie nio we go cha rak te ru. Są zwar -
te, su che, skon den so wa ne i pre cy zyj ne

w od nie sie niu do dat i fak tów. Mo żna by
je wręcz okre ślić ja ko urzę do we, gdy by
nie po ja wia ją ce się w kil ku miej scach
uwa gi na te mat ko mu ni stycz ne go sys te -
mu, Związ ku So wiec kie go czy w ogó le
to ta li ta ry zmów, a ta kże od nie sie nia,
zwy kle w du chu me sja ni stycz nym,
do pol skich tra dy cji na ro do wych i re li -
gij nych. Tek sty Ja na Pe cia ka nie są ła -

Szy ka no wa ny i prze śla -
do wa ny pod czas od sia dy -
wa nia wy ro ku, nie dał się
zła mać, nie po pro sił też
o ła skę ko mu ni stycz nej
wła dzy. Dla te go wy rok
od sie dział co do dnia. 
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twe do od czy ta nia – cha rak te ry zu ją się
pro stym ję zy kiem, za wie ra ją też spo ro
błę dów gra ma tycz nych i or to gra ficz -
nych. A jed nak prze bi ja przez nie si ła
ży we go do świad cze nia. 

Wi dać, że są one pi sa ne z po trze by ser -
ca. Nie dla przed sta wie nia swo ich za sług
(te „Grab” wręcz cał kiem po mi ja – nie
opi su je tych ak cji, w ja kich brał udział),
ale że by nie ja ko „dać świa dec two praw -
dzie”. Pi sa ne w kon tek ście pol skich tra -
dy cji pa trio tycz nych i re li gij no ści
ka to lic kiej tym bar dziej bu dzą za ufa nie.
W do dat ku więk szość wy da rzeń jest ści -
śle da to wa na – być mo że na wet na pod -
sta wie do ku men tów al bo no ta tek. Gdy
Jan Pe ciak nie zna na zwi ska więź nia, któ -
ry go po bił, wska zu je na zwi ska osób mo -
gą cych je znać. Cha rak te ry stycz ne dla
je go za pi sków (mo żna po wie dzieć: dla je -
go pa mię ci) jest też przy ta cza nie słów

i roz mów to wa rzy szą cych szcze gól nie
dra ma tycz nym mo men tom je go ży cia.
Ta kich słów, któ re ze wzglę du na oko licz -
no ści głę bo ko za pa dły w pa mięć.
Na przy kład „Skur wy sy nie, ma my cię!
– z ust kon fi den ta, w cza sie aresz to wa nia
w ro dzin nym do mu, 18 mar ca 1940 ro ku.
– My śla łeś, że miesz kasz w dziu rze, że
bę dziesz wo jo wał? Da waj broń, ra dio!”.
Pa su ją ce do hi sto rycz nych re aliów tam te -
go cza su jest też wcze śniej sze kon fi denc -
kie do nie sie nie o tym, że „słu cha Pa ry ża”
– mó wi my prze cież o pierw szej po ło -
wie 1940 ro ku. Ta kich pod no szą cych
wia ry god ność, cha rak te ry stycz nych
szcze gó łów jest w za pi skach Pe cia ka wię -
cej. Jak „ja sie czek” wi dzia ny pod pa chą
stryj ka, księ dza Lu dwi ka Pe cia ka, gdy
wsia dał do wa go nu po cią gu, któ ry miał
za wieść go do obo zu kon cen tra cyj ne go. 

Oczy wi ście naj wła ściw sze by ło by
zwe ry fi ko wa nie wia ry god no ści za pi -
sków przy po mo cy in nych źró deł. Trud -

no te go do ko nać w ra mach pra cy ta kiej
jak ta. Ale w jed nym przy pad ku uda ło
się zna leźć ta kie po twier dze nie. Po da -
na przez Pe cia ka da ta aresz to wa nia księ -
dza Lu dwi ka Pe cia ka w Ko ło myi – 10
li sto pa da 1942, jak pi sze: „przed pół no -
cą” – jest zbie żna z da tą w Pa mięt ni ku
z Ko ło myi Kry sty ny Gre niuch, któ re go
frag men ty mo żna zna leźć w in ter ne cie.
Czy ta my tam: „11 XI 1942 r. za bra li
nam księ dza pra ła ta Lu dwi ka Pe cia ka”.

6.
W ży cio ry sach Ja na Pe cia ka, spi sy wa -

nych przez nie go sa me go, zwra ca uwa gę,
choć nie jest de kla ro wa na wprost, je go
so lid ność, znaj du ją ca zresz tą po twier dze -
nie w in nych re la cjach. Zwra ca ją też uwa -
gę je go hart du cha
i – wy mu szo na oko licz no ścia mi – bra wu -
ra, prze bi ja ją ce przez su cho re la cjo no wa -
ne wy da rze nia. Przy kła dem mo że być
śmia ła uciecz ka po pierw szym aresz to wa -
niu przez Niem ców 18 mar ca 1940 ro ku.
Dwóch aresz tan tów ucie ka w Mar cin ko -
wi cach z fur man ki ku Du naj co wi. Jak
kon kret nie re la cjo nu je Pe ciak: „w kie run -
ku ka mie nio ło mu w Dą bro wie”. I przy ta -
cza szyb ką wy mia nę zdań ze
współ ucie ki nie rem, por. Jó ze fem Cia sto -
niem nad „wez bra ną męt ną wo dą Du naj -
ca”, któ ry wła śnie „ze rwał gru by lód”.
„Jó zef mó wi: „Nie”. – „Cze mu?” – „Bo
się prze zię bię”. – „Jak cię za strze lą, to się
nie prze zię bisz”„. Wska ku ją do wo dy i ra -
tu ją ży cie mi mo nie miec kie go ostrza łu..
W przy pad ku in nej uciecz ki re la cja jest
już bar dziej zdaw ko wa. Aresz to wa ny, jak
pi sze, „22 stycz nia 1945 r. w Kra ko wie
przy uli cy Wie licz ka [Wie lic kiej?]” przez
„NKWD bol sze wic kie” i osa dzo ny
„w by łym obo zie kon cen tra cyj nym
w Pła szo wie”, znów, tym ra zem „dzię ki
nie uwa dze Azja tów” ucie ka. Wie le o Ja -
nie Pe cia ku mó wi też sce na je go aresz to -
wa nia, jak już wspo mnie li śmy, 10
paź dzier ni ka 1952 ro ku. Osa czo ny przez
ob ła wę UB i KBW w „sto gu sia na Klim -
ka Fran cisz ka w Chom ra ni cach”, Jan Pe -
ciak sły szy trzy krot ne we zwa nie „Rę ce
do gó ry!”, po par te groź bą: „Uży ję bro -
ni!”. „Po lak rąk nie pod no si!” – krzy czy
„Grab” w od po wie dzi. I roz dzie ra ko szu -
lę, mó wiąc: „Strze laj!”.

7.
Za sta na wia ją źró dła har tu du cha te go

czło wie ka, któ re go ży cie od po cząt ku
nie roz piesz cza ło. Jak sam pi sze, od naj -
młod szych lat po ma gał w go spo dar -
stwie rol nym ro dzi ców, pa sał kro wy.
Ukoń czył tyl ko szko łę po wszech ną
w Ro jów ce, gdzie uczęsz czał w la -
tach 1926–1933. Kie dy miał 17 lat,
zmar ła mu mat ka. Wo bec wy jaz du oj ca
mu siał wraz z sio strą sa mo dziel nie pro -
wa dzić go spo dar stwo. Kie dy wy bu -
chła II woj na świa to wa był 19-let nim
mło dzień cem. W mo men cie pierw sze go
aresz to wa nia przez Niem ców nie miał
jesz cze ukoń czo nych dwu dzie stu lat.
Od te go mo men tu za czy na się dla nie go
naj trud niej szy okres. Mu si się ukry wać
naj pierw przed Niem ca mi (5 lat), a na -
stęp nie przed słu żba mi bez pie czeń stwa
ko mu ni stycz ne go pań stwa (7 lat).
W chwi li aresz to wa nia w cza sie ob ła wy
w Chom ra ni cach ma 32 la ta. Na stęp -
nych pięt na ście spę dza w wię zie niach.
Kie dy wy cho dzi na wol ność, jest mę -
żczy zną 47-let nim. Wra ca wów czas
do ro dzin ne go do mu, jak sam pi sze:
„po 28 la tach żoł nie rza – tu ła cza”. Do -
pie ro wte dy za czy na się dla nie go nor -
mal ne, choć nie po zba wio ne szy kan,
ży cie. Ma jąc trud no ści ze zdo by ciem
pra cy naj mu je się do po mo cy u ró żnych

Za sta na wia ją źró dła har -
tu du cha te go czło wie ka,
któ re go ży cie od po cząt -
ku nie roz piesz cza ło.
Od naj młod szych lat po -
ma gał w go spo dar stwie
rol nym, pa sał kro wy.
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go spo da rzy, póź niej zo sta je po moc ni -
kiem pa la cza w No wym Są czu. Za kła -
da ro dzi nę. Naj wy raź niej jed nak je go
po czu cie spra wie dli wo ści nie zo sta je za -
spo ko jo ne, sko ro po kil ku dzie się ciu la -
tach, pi sząc o ro ku 1939, mó wi
o „woj nie, któ ra wciąż się tli”.

8.
Trud no udzie lić od po wie dzi na py ta -

nie o źró dła si ły, har tu du cha „Gra ba”.
Mo żna jed nak po szu kać od po wie dzi
przy bli żo nej. Z je go za pi sków da się
wy czy tać sil ne ro dzin ne tra dy cje pa trio -
tycz ne. Otóż, jak sam pi sze, brat bab ki
Ja na Pe cia ka, Jó zef Pru sak, był uczest -
ni kiem po wsta nia stycz nio we go. Brał
udział w bi twie pod Mie cho wem 17 lu -
te go 1863 ro ku, kie dy to w nie uda nej
pró bie zdo by cia mia sta po wstań cy, do -
wo dze ni przez płk. Apo li na re go Ku row -
skie go, po nie śli ogrom ne stra ty. Jó zef
Pru sak „za bra ny przez woj sko car skie
– jak pi sze Jan Pe ciak – po 25 la tach Sy -
bi ru wró cił do do mu na Ły czan ce”.
Pa trio tycz ne i woj sko we tra dy cje w ro -
dzi nie Pe cia ków mu sia ły być wciąż ży -
we i w XX wie ku. Za sta na wia, dla cze go
wła śnie w ich do mu w Ro jów ce (wznie -
sio nym, co pod kre śla Pe ciak, w 1861 ro -
ku) szu ka li schro nie nia wy co fu ją cy się
żoł nie rze Kor pu su Ochro ny Po gra ni cza
(4 wrze śnia 1939 ro ku). Dla cze go wła -
śnie tam ukry wał się „zbie gły z ge sta -
po w Kry ni cy po rucz nik 3 Kor pu su
Ka de tów” Jó zef Cia stoń? Nie mógł być
to prze cież przy pa dek.

Pa trio tycz ne tra dy cje kon ty nu ował
też wspo mnia ny już stryj „Gra ba” – Lu -
dwik Pe ciak. We dług ana li zo wa nych za -
pi sków, ab sol went Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go, pra cow nik elek trow ni
w No wym Są czu, w 1912 ro ku wstą pił
do se mi na rium we Lwo wie. Je go „pry -
mi cje” od by ły się w Tę go bo rzy w lip -
cu 1918 ro ku „z pa mięt nym – jak pi sze
Pe ciak – obe rwa niem chmu ry”. Wy -
buch II woj ny świa to wej za stał go
w Ko ło myi. W 1942 ro ku mu siał prze -
by wać tam rów nież Jan Pe ciak, gdyż
do kład nie re la cjo nu je oko licz no ści
aresz to wa nia stry ja przez Niem ców,
cze go osta tecz ną kon se kwen cją by ła
śmierć te go, jak pi sze Pe ciak, „ma jo ra

ka pe la na 49 Puł ku Hu cul skich Strzel -
ców Kre so wych, in fu ła ta ob rząd ku ła -
ciń skie go i Szam be la na Pa pie skie go”
w obo zie kon cen tra cyj nym w Maj dan -
ku. Wo bec pro po zy cji uciecz ki Pe ciak
usły szał od stry ja sło wa, któ re przy ta -
cza: „Nie kuś mnie Ja siu. Tu ar cy bi skup
mnie wpro wa dził. Nie wol no opusz czać
pa ra fii. Mam pra wo dać gło wę za swo -
je owiecz ki”.

9.
W za pi skach Pe cia ka mo żna od na leźć

też wie le zna ków pa trio tycz ne go wy cho -
wa nia, ja kie otrzy mał, oraz ży we umi ło -
wa nie pol skich tra dy cji. Ośmie la się
na przy kład zwró cić do sę dzie go w cza -
sie swej roz pra wy w 1952 ro ku, jak pod -
kre śla, pa trząc mu w oczy: „Nie zgod nie
z nim mnie są dzisz” – mó wi, ma jąc
na my śli znaj du ją ce się w sa li są do wej
go dło Pol ski, Or ła Bia łe go. Po wo łu je się
w swo ich wspo mnie niach na sło wa „Ro -
ty” Ma rii Ko nop nic kiej. Wy zna je ta kże,
że w mo men cie aresz to wa nia księ dza
Lu dwi ka Pe cia ka czy tał aku rat „Pa -
na Wo ło dy jow skie go”. Przy ta cza rów -
nież swo je sło wa skie ro wa ne
do funk cjo na riu szy apa ra tu są do we go,
do py tu ją cych w śledz twie, cze mu się
sam nie ujaw nił, cze mu się ukry wał.
Rzu cił im krót kie: „Miej cie pre ten sje
do Mic kie wi cza”. W in nym miej scu po -
wo łu je się na „wiel kie go het ma na z Żół -
kwi” i je go sło wa: „Zwy cię żo ny ten,
któ ry się pod da je”. Przy ta cza i in ną sen -
ten cję: „Ten ni gdy nie zbłą dzi wśród
dzie jo wej bu rzy, ko mu cel [ten] przy -
świe ca, że Oj czyź nie słu ży”. Okre śle nie
uży wa ne przez nie go w od nie sie niu
do sie bie, „żoł nierz – tu łacz” też wpi su -

je się w pol ską tra dy cję pa trio tycz ną.
W in nym miej scu przy po mi na, że
„na na szych sztan da rach woj sko wych
wid nie je na pis „Za wol ność na szą i wa -
szą”„.

Zwra ca uwa gę to, że „Woj sko Pol -
skie”, czy li na zwa po akow skie go od -
dzia łu, któ re go żoł nie rzem był „Grab”,
a ta kże sen ten cja z pie czę ci te go od dzia -
łu – „Dla Cie bie Pol sko i dla Twej
Chwa ły” – wy ra sta ją z pnia ta kiej sa mej
pa trio tycz nej tra dy cji, za ko rze nio nej
w pol skiej kul tu rze i prze szło ści. Prze -
cież, jak pi sze Da wid Go lik, „sło wa za -
war te na pie czę ci od dzia łu zwią za ne są
z tra dy cją Le gio nów Pił sud skie go i po -
cho dzą z wier sza le gio ni sty Ada ma Sza -
ni, któ ry zna lazł się na „krzy żu
le gio ni stów” upa mięt nia ją cym […] bi -
twę pod Ra faj ło wą. Ca ły czte ro wiersz
brzmi na stę pu ją co: „Mło dzie ży Pol ska,
patrz na ten krzyż, Le gio ny Pol skie
dźwi gnę ły go wzwyż, Prze cho dząc gó -
ry, la sy i wa ły, Dla Cie bie Pol sko! I dla
twej chwa ły”. Sen ten cja ta […] znaj du -
je się rów nież na mo gi le le gio ni stów
na cmen ta rzu ko mu nal nym w No wym
Są czu”. Swo ją wy mo wę ma tu sam fakt,
że żoł nie rze Ja nu ra wy bra li sen ten cję
upa mięt nia ją cą tych, któ rzy już od da li
ży cie za oj czy znę, któ rzy rzu ci li swój
los „na stos”.

Wra ca jąc do sa mych ma szy no pi sów:
cha rak te ry stycz ne jest w nich też to, że
Pe ciak wy da rze nia hi sto rii po wo jen nej
rów nież roz pa tru je w du chu tra dy cji pa -

trio tycz nych. Na przy kład od no sząc się
do wy da rzeń po znań skich 1956 ro ku,
przy wo łu je po stać bro nią ce go Wiel ko -
pol ski przed Au stria ka mi w 1809 ro ku
Jó ze fa Wy bic kie go, a ta kże pi sze o Po -
wsta niu Wiel ko pol skim i je go do wód cy,
ge ne ra le Jó ze fie Do wbor Mu śnic kim.
Na zy wa przy tym Wiel ko pol skę „Ko -
leb ką Pol ski”, wspo mi na o „ko rze niach

W za pi skach Pe cia ka mo -
żna od na leźć też wie le
zna ków pa trio tycz ne go
wy cho wa nia, ja kie otrzy -
mał, oraz ży we umi ło wa -
nie pol skich tra dy cji. 
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Pia stow skie go Dę bu, zło śli wie ścię tych
przez bu rze dzie jów”. W po dob nym du -
chu od no si się do ka te dry wa wel skiej,
na zy wa ją „Mat ką Pol skich Ko ścio łów
w kra ju i na świe cie”, pi sze przy tym
o znaj du ją cym się tam „sar ko fa gu mę -
czen ni ka spra wie dli wo ści Szcze pa now -
skie go Sta ni sła wa z buń czu kiem
tu rec kim, zdo by tym w dniu 12 wrze -
śnia 1683 A. D. pod Wied niem, przez
woj sko li tew sko -pol skie pod wo dzą Rex
Po lo niae Ja na III So bie skie go”.

10.
In nym źró dłem du cho wej si ły Ja -

na Pe cia ka by ła re li gia ka to lic ka. Je go
spo sób za cho wa nia w ko ście le, zwra cał,
jak wspo mi na li śmy, uwa gę miesz kań -
ców Tę go bo rzy i – choć dzi wił – to po -
zo sta je jed nak oce nia ny ja ko wy raz
szcze rej wia ry (ksiądz Wła dy sław Sit -
ko, Je rzy Wą so wicz). Śla dy in ten syw -
ne go ży cia du cho we go znaj du je my też
w je go wspo mnie niach. Szcze gól nie in -
try gu ją cy jest fakt po świę ce nia znacz nej
uwa gi cu dow ne mu ob ra zo wi z Ko ło -
myi, bę dą ce mu ko pią ob ra zu Mat ki Bo -
skiej Czę sto chow skiej. Mo że być to
echo ja kichś prze żyć re li gij nych, ja kie
do tknę ły Ja na Pe cia ka pod czas po by tu
u stry ja w Ko ło myi. In for ma cje za war te
w je go za pi skach o ob ra zie po kry wa ją

się z tre ścią ta bli cy pa miąt ko wej w ka -
pu cyń skim ko ście le w Sko miel nej Czar -
nej, gdzie czy ta my: „Pa mię ci Pe tro ne li
Kłos sow skiej, by łej oby wa tel ce Ko ło -
myi, ur. 1892, zm. 1966, któ ra w okre -
sie sta li now skim, z na ra że niem ży cia,
w ro ku 1946 przy wio zła z Ko ło myi cu -
dow ny ob raz Mat ki Bo skiej, ofia ru jąc
go przez ku rię kra kow ską w ro ku 1956
ko ścio ło wi ka pu cy nów w Sko miel nej
Czar nej”. W swo ich za pi skach Pe ciak
przy po mi na rów nież sło wa od rzu ca ją ce

pro po zy cję wnie sie nia do władz proś by
o zwol nie nie: „Je stem chrze ści ja ni nem,
Po la kiem. Do brym Bo giem Oj cem
Wszech mo gą cym świad czę, że nic nie
na pi szę. Od was tyl ko mo żna się spo -
dzie wać ma co sze go ho ro pu”.

11.
Z sil ne go przy wią za nia do tra dy cji

na ro do wych i re li gij nych wy ni ka u Pe -
cia ka sil ne po czu cie krzyw dy w przy -
pad ku ich nie usza no wa nia, sil ne
po czu cie nie spra wie dli wo ści. Do ty czy
to sy tu acji jed nost ko wych: na przy kład,
gdy w 1956 ro ku, w ra mach wię zien -
nych szy kan, znisz czo ny zo sta je je go
krzy żyk, pa miąt ka po księ dzu Lu dwi ku
Pe cia ku, jest to dla „Gra ba” tym bo le -
śniej sze, że ma świa do mość tra gicz ne -
go, ofiar ne go lo su je go wcze śniej sze go
wła ści cie la. Nie mo że też po go dzić się
z prze śla do wa nia mi, ja kim zo stał pod -
da ny przez ko mu ni stycz ny re żim Fran -
ci szek Bu ko wiec i je go
ro dzi na z Roz dzie la na Za wad ce. Przy -
po mi na, że w 1941 ro ku, kie dy zo stał
we zwa ny do urzę du gmi ny w Ło so si nie
Dol nej i w związ ku z tym, że je go żo -
na po cho dzi ła, jak pi sze Pe ciak, „z nie -
miec kiej ro dzi ny”, zło żo no mu
pro po zy cję po rzu ce nia oby wa tel stwa
pol skie go, od rzu cił ją w spo sób zde cy -

do wa ny. Pe ciak przy ta cza je go sło wa:
„W imię Oj ca i Sy na i Du cha Świę te go.
Je stem Po la kiem i ni gdy się nie wy prę”,
i do da je: „wy szedł z urzę du, a za nim
wszy scy we zwa ni”. Po czu cie wiel kiej
krzyw dy i nie spra wie dli wo ści do ty czy
też oczy wi ście ogól nej sy tu acji Pol ski
po II woj nie świa to wej. Wpro wa dze nie
re żi mu ko mu ni stycz ne go okre śla on ja -
ko „Tar go wi cę XX wie ku”. Nie jed no -
krot nie wspo mi na prze śla do wa nych
i po mor do wa nych przez so wie tów, np.

Le opol da Oku lic kie go. Wspo mi na też
o tym, że dbał, aby w je go ze zna niach
nie po ja wia ło się sfor mu ło wa nie
„po wy zwo le niu”, ale by by ło „po wkro -
cze niu so wie tów”. Ze zja dli wą iro nią pi -
sze o pol skich funk cjo na riu szach re żi mu
(np. „wnu czek Pio tro gro du, z Le ni nem
na czar nym plu szu na pier si, w par cia -
nych har mo nij kach”). Wię zie nia na zy -
wa „bol sze wic kim sa na to rium”,
a sa mych Ro sjan „Azja ta mi” lub „soł -
da ta mi”, co w je go ustach mia ło wy -
dźwięk zde cy do wa nie pe jo ra tyw ny. 

12.
Po stać Ja na Pe cia ka bu dzi w śro do wi -

sku lo kal nym pew ne kon tro wer sje. Jest
to zro zu mia łe, gdyż pa mię ta ją go nie tyl -
ko ci, któ rych chro nił swo ją dzia łal no -
ścią, ale też ci, któ rzy w związ ku z nią
stra ci li swo ich bli skich, po dej rza nych
o współ pra cę z oku pan ta mi czy po spo li -
ty ban dy tyzm. Wspo mi na ją go rów nież
lu dzie w ja kiś spo sób ob cią że ni obo wiąz -
kiem utrzy ma nia par ty zan tów, nie za -
wsze do bro wol nie. War to jed nak zwró cić
uwa gę na je go mo ty wa cję, ujaw nio ną
w je go oso bi stych za pi skach. Trze ba też
za uwa żyć, że dzia łał ja ko żoł nierz pod -
zie mia – sam wy raź nie pod kre śla mo -
ment za przy się że nia i przy ję cia na sie bie
okre ślo nych obo wiąz ków: „25 mar -
ca 1940 r. zo sta łem za przy się żo ny kon -
spi ra cyj nie przez por. „Mści sła wa”
– Bed nar ka Ste fa na z 22 Puł ku Art. Pol.
Z Prze my śla”. Wy raź nie przy tym okre -
śla funk cję i „umo co wa nie” „Mści sła wa”
w struk tu rach pod zie mia: „Do wód ca pla -
ców ki Do li na, Ło so si na Dol na, I PSP
No wy Sącz, II plu ton”. Przed sta wia też
swój przy dział: „3 ma ja od ko men de ro -
wa ny do Od dzia łu Par ty zanc kie go Dy -
wer syj no -Sa bo ta żo we go „To pór”,
do wód ca por. „To pór” To czek Jó zef 16
PP Tar nów”. Pe ciak pod kre śla te fak ty, bo
sta no wią one le gal ną pod sta wę je go trud -
nej, pod ziem nej dzia łal no ści. Ta „kon ce -
sja”, jak twier dzi, zo sta ła przed łu żo na już
po roz wią za niu AK. Tak wy ni ka z pro to -
ko łu je go prze słu cha nia pod czas śledz -
twa, gdzie mo wa jest o spo tka niu
z głów nym twór cą an ty ko mu ni stycz ne -
go pod zie mia na zie mi są dec kiej z ra mie -
nia akow skie go, kpt. Wła dy sła wem

Po stać Ja na Pe cia ka bu dzi w śro do wi sku lo kal nym
pew ne kon tro wer sje. Jest to zro zu mia łe, gdyż pa -
mię ta ją go nie tyl ko ci, któ rych chro nił swo ją dzia -
łal no ścią, ale też ci, któ rzy w związ ku z nią stra ci li
swo ich bli skich, po dej rza nych o współ pra cę z oku -
pan ta mi czy po spo li ty ban dy tyzm.
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Olek sym. „Ko men dant py tał się, czy
skła da łem przy się gę w AK, a gdy po -
twier dzi łem, oświad czył, że przy się ga
na dal mnie obo wią zu je, po czym wy cią -
gnął z kie sze ni opa skę bia ło -czer wo ną
i za ło żył mi na pra wą rę kę. Na opa sce by -
ły wy szy te du że li te ry „WP”„.

Fakt odej ścia z od dzia łu w koń cu 1946
ro ku i dal sze sa mo dziel ne ukry wa nie się
ka że są dzić, że „Grab” ni gdy nie prze -
szedł od dzia łal no ści par ty zanc kiej,
od wy peł nia nia swo ich obo wiąz ków,
do dzia łal no ści prze stęp czej (co, nie ste ty,
nie raz się zda rza ło). Jesz cze do bit niej po -
ka zu ją to oko licz no ści je go uję cia w 1952
ro ku. Jak stwier dza na pod sta wie od pi su
pro to ko łu re wi zji oso bi stej Ja na Pe cia ka
z 10 paź dzier ni ka 1952 Da wid Go lik:
„Nie miał przy so bie żad nej bro ni, a pod -
czas re wi zji zna le zio no u nie go tyl ko skó -
rza ny port fel (w któ rym by ło 150 zł),
ko ron kę do mo dli twy wraz z pu gi la re sem,
ksią żecz kę do mo dli twy, ob raz ki ze świę -
ty mi, dwa me da li ki, jed no zdję cie, tym -
cza so we za świad cze nia to żsa mo ści
na fał szy we na zwi sko „Jan Ma zo wiec ki”,
grze bień i pa sek do spodni”.

13.
Jak usta lił Da wid Go lik: „W la -

tach 90-tych Jan Pe ciak […] sta rał się
o unie wa żnie nie wy ro ku ko mu ni stycz -
ne go są du […]. Z nie zro zu mia łych po -
wo dów Sąd Wo je wódz ki w No wym
Są czu 26 III 1992 r. od mó wił stwier dze -
nia nie wa żno ści wy ro ku WSR w Kra ko -
wie, a de cy zję tę pod trzy mał 24 VI 1992
r. Sąd Ape la cyj ny w Kra ko wie. W ma -
ju 1995 r. Pe ciak wy stą pił do Mi ni ster -
stwa Spra wie dli wo ści z proś bą o re wi zję
nad zwy czaj ną po sta no wie nia kra kow -
skie go Są du Ape la cyj ne go, jed nak mi ni -
ster stwo nie uzna ło wy star cza ją cych
po wo dów do re wi zji wy ro ku z 1992 r.”.
Z jed nej stro ny, dzi wi to, ja ko że w wy -
ro ku z dnia 22 wrze śnia 1953 ro ku sąd
uznał Pe cia ka win nym w pierw szej ko -
lej no ści te go, że „w okre sie od li sto pa -
da 1945 r. do li sto pa da 1946 r. na te re nie
po wia tów no wo są dec kie go, li ma now -
skie go i brze skie go brał udział w kontr -
re wo lu cyj nej ban dzie pod na zwą
„Woj sko Pol skie”, któ ra zmie rza ła

do oba le nia prze mo cą ustro ju Lu do we -
go Pań stwa Pol skie go, czym po peł nił
prze stęp stwo z art. 86§2 KKWP”. Z dru -
giej stro ny, trud no po dej mo wać tu dys -
ku sję z wy ro kiem są do wym, bez
za glą da nia w ak ta i do głęb ne go zba da -
nia ca łe go te ma tu. Ro dzi się jed nak re -
flek sja na te mat czło wie ka uwi kła ne go
w hi sto rię. Je go mo ty wa cji, je go wy bo -
rów, być mo że rów nież błę dów. W przy -
pad ku Ja na Pe cia ka, zwłasz cza w świe tle
je go za pi sków, na pierw szy plan wy su -
wa się jed nak je go dra mat, ale ta kże dra -
mat kra ju, gdzie czło wiek, któ ry
za pew ne mógł by być do sko na łym żoł -

nie rzem ofi cjal ne go Woj ska Pol skie go,
jest prze śla do wa ny, prze trzy my wa ny
w wię zie niu, a po wszyst kim z tru dem
uda je mu się zdo być po sa dę po moc ni ka
pa la cza. W do dat ku na swo ją obro nę ma
tyl ko sło wa, wy stu ki wa ne pie czo ło wi cie
i z tru dem na ma szy nie.

Nad tym, ale też nad in ny mi spra wa -
mi, nad ta jem ni ca mi, któ rych ni gdy nie
zgłę bi my, mo żna się za du mać, sta jąc
nad gro bem Ja na Pe cia ka na cmen ta rzu
pa ra fial nym w Tę go bo rzy. Są dzę, że dla
lu dzi zna ją cych je go hi sto rię mo że stać
się on po mni kiem wal ki ca łej pod ziem -
nej Pol ski pod oku pa cją nie miec ką i so -
wiec ką, po mni kiem tych, któ rzy
wal czy li za „Wol ność na szą i wa szą”
„Dla Cie bie Pol sko i dla Twej chwa ły”.

ŁU KASZ ZIÓŁ KOW SKI 
Praca zdobyła I miejsce w trzeciej 

edycji konkursu historycznego 
„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie

Antykomunistycznego Podziemia”.
Autor jest uczniem Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych im. Wł. Reymonta
w Tęgoborzy, gm. Łososina Dolna. Opiekun

ucznia: Witold Zimowski.

Z nie zro zu mia łych po wo -
dów Sąd Wo je wódz ki
w No wym Są czu 26 III
1992 r. od mó wił stwier -
dze nia nie wa żno ści wy -
ro ku WSR w Kra ko wie,
a de cy zję tę pod trzy -
mał 24 VI 1992 r. Sąd Ape -
la cyj ny w Kra ko wie.
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Na szą re dak cję od wie dzi Jan Ja nisz
(ur. 1953 r.), sio strze niec Ro ma -
na Stram ki, bo ha ter skie go ku rie ra
przez zie lo ną gra ni cę pod czas II woj -
ny świa to wej, któ re mu po świę ci li -
śmy ob szer ny ar ty kuł w po przed nim
nu me rze „Są de cza ni na” (Piotr Ka za -
na: „Słyn ne uciecz ki Ro ma na Stram -
ki”, „Są de cza nin” 1/60). 

P
an Jan przy szedł spro sto wać
dwa szcze gó ły, za war te w opi -
sie uciecz ki R. Stram ki z są dec -
kie go wię zie nia Ge sta po 18

paź dzier ni ka 1941 r.
– Otóż opi sy wa ny w ar ty ku le gryps

wu jek na pi sał nie krwią, jak czy ta my
w ar ty ku le, lecz ołów kiem che micz nym
– opo wia dał Jan Ja nisz. – Po dru gie wy -
trych, któ rym otwo rzył drzwi w ce li, zro -
bił z ły żki za bra nej stra żni ko wi,
roz no szą ce mu ko la cję, a nie zna lazł jej
pod czas sprzą ta nia stry chu wię zie nia.
Te szcze gó ły znam od wuj ka.

Tak gryps, jak i wy trych, są w po sia -
da niu ro dzi ny Ro ma na Stram ki, trak to -
wa ne bez ma ła jak re li kwie. Nasz gość
za pre zen to wał kse ro ko pię rze czo ne go
gryp su, któ ry Ro man Stram ka na pi sał
na kil ka go dzi na przed nie chyb ną, jak
mu się wów czas wy da wa ło, śmier cią.
Nie wie dział, że ła ska wy los zno wu się
do nie go uśmiech nie.

Oto treść do brze za cho wa ne go gryp -
su, na pi sa ne go na skraw ku pa pie ru,
praw do po dob nie pa kun ko we go:

„Ma ry siu!
Mam oka zję na pi sać Ci pa rę słów

przez K., mo że to już bę dą ostat nie
w mo im ży ciu. Przede wszyst kim po -
wiem za co sie dzę, otóż wsy pa ła nas jed -
na War sza wian ka, któ rą zam kli z p.

Tre si slo wą. Po ka za ło się, że Ge sta -
po w ogó le nie wie dzia ło o mo im zwol -
nie niu, mie li za no to wa ne, że ja
po je cha łem do Oświę ci mia. By ło by
wszyst ko w po rzą decz ku, gdy by nie
uprzej mość tej aku szer ki. Wy sy pa ła
wszyst ko, od po cząt ku co tyl ko wie dzia -
ła o nas, więc te raz zwa li ło się to wszyst -
ko na mnie, sta re i no we. Jak mnie
zo ba czy li, to my śla łem, że się po wście -
ka ją ze zło ści, pro ku ra to ra Ha mann
chciał zjeść na su ro wo, za to, że mnie
zwol nił. Był po nie dzia łek, trwa ło śledz -
two, rzecz pro sta, że się nic ze mnie nie
do wie dzie li. Z roz mów ich, wy wnio sko -
wa łem, że ma ją za miar prze nieść mnie
na ło no Abra ha ma. Przy pusz cze nia mo -

je po twier dzi ły się w pią tek. Z ra na za -
uwa ży łem ja kiś ru chu, za czę li prze no sić
z gó ry na dół, mnie zam kli do se pa rat ki
a przy obie dzie po wie dział mi; „Mosz,
na żryj się ostat ni raz, bo ju tro bę dziesz
zie mię gryzł”. Te raz już wie dzia łem co
mnie ju tro cze ka. Wo bec ta kie go sta nu
rze czy wy pa da mi tyl ko przy go to wać się
na śmierć. Lżej by ło by mi umie rać, gdy -
bym się mógł wi dzieć z Wa mi, no ale to
jest nie mo żli we. Na ta kie coś ni ko mu nie
po zwo lą. Po mi mo wszyst ko nie je stem
zbyt tem prze ję ty. Zży łem się już z tem
i zda je mi się to rze czą cał kiem na tu ral -

ną, żal mi tyl ko bar dzo ro dzi ny, Cie bie
Ma ry siu. Co Ty te raz bę dziesz ro bić,
pój dziesz znów mo że do ko szar, znów
dom wasz za roi się od tych ło trów. Do -
brze, że ja te go nie wi dzia łem i nie bę dę
wi dział. Ja To bie ży czę Ma ry siu jak naj -
le piej, wiesz, że Cie bie na wet bar dzo nie
po zna łem i chcia łem dla Cie bie jak naj -
le piej, a że cza sem by wa ły mię dzy na mi
nie po ro zu mie nia, to nie mo ja w tym by -
ła wi na. Ty mnie nie za wsze zro zu mia -
łaś. Pew no, że ja nie je stem świę ty
i mia łem du żo bra ków. Wszyst ko to mnie
po win naś prze ba czyć, tak jak i ja To bie

GRYPS
Ro ma na Stram ki

– Te raz już wie dzia łem co
mnie ju tro cze ka. Wo bec
ta kie go sta nu rze czy wy -
pa da mi tyl ko przy go to -
wać się na śmierć.

RO MA N STRAM KA

Jan Ja nisz
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prze ba czy łem nie jed no. Te raz kie dy
mam się z To bą roz stać na za wsze wi -
dzę, że mi to bar dzo cię żko przyj dzie, tak
bar dzo przy wią za łem się do Cie bie.
Gdy by nie to, że mam ro dzi nę i Cie bie,
nie by ło by mi tak żal ży cia. Po cie szam
się jed nym, że gi nę za Oj czy znę, tak jak
wie lu mo ich ko le gów, a praw do po dob -
nie i Ju rek”.

***
Jan Ja nisz miał 12 lat, gdy 1 wrze -

śnia 1965 ro ku zmarł w są dec kim szpi -
ta lu Ro man Stram ka w wy ni ku ob ra żeń
od nie sio nych pod czas wy pad ku mo to -
cy klo we go w Bie go ni cach i do brze pa -
mię ta bra ta swo jej mat ki – Kry sty ny
Ja nisz z d. Stram ka (R. Stram ka miał
dzie wię cio ro ro dzeń stwa). 

– Wu jek za szcze pił we mnie pa sję
do nar ciar stwa i mi łość do gór
– oświad czył Jan Ja nisz, kie dyś za wod -
nik klu bów nar ciar skich w Ry trze
i Piąt ko wej, a obec nie dzia łacz i sę dzia
Pol skie go Związ ku Nar ciar skie go.

Nasz gość mó wił po nad to, że Stram -
ka nie chęt nie opo wia dał o swo ich prze -
ży ciach wo jen nych, otwie rał się je dy nie
w krę gu ro dzin nym, wśród swo ich,
na przy kład przy ogni sku.

– Pa mię tam, jak wu jek opo wia dał
o swo jej ostat niej uciecz ce z rąk ge sta -
po wio sną 1944 ro ku, kie dy go wraz z in -
ny mi więź nia mi wię zio no sku te go
kaj dan ka mi po cią giem z Bu da pesz tu
do obo zu kon cen tra cyj ne go w Mau thau -
sen – Gross. Po woj nie do wie dział się,
że je chał wte dy na roz strze la nie w bun -
krze. Przy trzech na zwi skach by ła klam -
ra: przy je go na zwi sku, księ dza i trze ciej
oso by. Na szczę ście wu jek so bie po ra -
dził z kaj dan ka mi, bo miał dłoń cień szą
od prze gu bu, co mu wie lo krot nie ra to -
wa ło ży cie – wspo mi na Jan Ja nisz.

(HSZ)

Stram ka nie chęt nie opo -
wia dał o swo ich prze ży -
ciach wo jen nych,
otwie rał się je dy nie
w krę gu ro dzin nym,
wśród swo ich, na przy -
kład przy ogni sku.

13 kwiet nia 1943 ro ku Niem cy
ogło si li świa tu, że od na leź li
na te ry to rium Ro sji So wiec kiej,
kil ka na ście ki lo me trów na za -
chód od Smo leń ska, ma so we
gro by pol skich ofi ce rów. 70 lat
te mu Po la cy, po zba wie ni wła -
sne go pań stwa, do wie dzie li się,
ja ki ra chu nek wy sta wi ła im
za rok 1920 Ro sja Jó ze fa Sta li na.

N
ad świe żo roz ko pa ny mi ma -
so wy mi gro ba mi w Ka ty -
niu, w któ rych spo czy wa li,
wśród po nad 4 ty się cy ofi -

ce rów Woj ska Pol skie go, Są de cza nie,
po chy lił się by ły ofi cer 1. puł ku strzel -
ców pod ha lań skich w No wym Są czu,
pod puł kow nik w sta nie spo czyn ku Sta -
ni sław Plap pert, czło nek ofi cjal nej de -
le ga cji Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża.

Od tam tej po ry wie my, kto po peł nił
tę „zbrod nię nad zbrod nia mi”. Od tam -

tej po ry trwa li cze nie strat, aby o ni kim
w tym ape lu po le głych nie za po -mnieć.

W No wym Są czu, na ścia nie ko ścio -
ła św. Ka zi mie rza, wmu ro wa no już
dwie ta bli ce ka tyń skie. Wid nie ją
na nich na zwi ska 224 ofi ce rów Woj ska
Pol -skie go i funk cjo na riu szy Po li cji
Pań stwo wej, któ rych lo sy zwią za ne by -
ły z Są dec czy zną. To chwa leb ne przy -
kła dy utrwa la nia pa mię ci, wzmac nia nia
fun da men tu świa do mo ści na ro do wej
i da wa nia świa dec twa w pa trio tycz nej
słu żbie oj czyź nie. To też, w ja kimś sen -
sie, pró ba stwo rze nia rów no wa gi
(w imię wła sne go in te re su pań stwo we -
go i na ro do we go) po mię dzy dzia ła nia -
mi Tych, co „przy się ga li na pta ka i dwa
ko lo ry”, a dzia ła nia mi obroń ców po -
rząd ku jał tań skie go, wy ra ża ją ce go się
cho cia żby w po zo sta wia niu w prze -
strze ni pu blicz nej sym bo li znie wo le nia,
ta kich jak są dec ki po mnik „wdzięcz no -
ści” pew nej ar mii. Pierw szą z owych ta -
blic za wdzię cza my Jó ze fo wi Bień ko wi,

Wiedzieć, policzyć,
zawołać po imieniu

(70 LAT TE MU W KA TY NIU)

FOT. ANDRZEJ PISZCZEK
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a by ło to w 1992 ro ku, a dru gą Ar tu ro wi
Czar nec kie mu, prze wod ni czą ce mu Ra dy
Mia sta No we go Są cza, a by ło to w 2010
ro ku.

Wia do mo by ło od daw na, że na ko -
ście le św. Ka zi mie rza po trzeb na bę dzie
trze cia ta bli ca ka tyń ska. Nie tyl ko w ce -
lu uzu peł nie nia na zwi ska mi po mor do -
wa nych z czte rech wia do mych nam już
miejsc, ale rów nież na zwi ska mi po mor -
do wa nych z tzw. bia ło ru skiej li sty ka -
tyń skiej do tej po ry skrzęt nie przez
wła dze ro syj skie skry wa nej. Na niej bo -
wiem z ca łą pew no ścią znaj du ją się
rów nież Są de cza nie.

Zbi gniew Her bert na pi sał kie dyś:
„mu si my za tem wie dzieć, po li czyć do -
kład nie, za wo łać po imie niu, opa trzyć
na dro gę, nie wol no się po my lić na wet
o jed ne go”. Ta ką nam dał na ukę Pan Co -
gi to w tej ma te rii, na ukę „o po trze bie
ści sło ści”.

Za tem trwa li cze nie tych na szych Ro -
da ków – Są de czan, tych ofi ce rów Woj ska
Pol skie go, po mor do wa nych w Ka ty niu,
Char ko wie, Twe rze i Ki jo wie, a praw do -
po dob nie ta kże w Miń sku. Do no wo są -
dec kiej li sty ka tyń skiej do pi su je my
ko lej nych 18 na zwisk z czte rech ww. wy -
mie nio nych miejsc. Ma my za tem 242 na -
zwi ska są dec kich Ka tyń czy ków.

Po śród tych za mor do wa nych przez
NKWD w Ka ty niu w ro ku 1940 by li na -
stę pu ją cy ofi ce ro wie zwią za ni w la -
tach 1918-1922 z 1. puł kiem strzel ców
pod ha lań skich: kpt. Ma rian Lip ski, mjr
Fran ci szek Ora wiec i mjr Jó zef We tu la,
a ta kże kpt. Ka mil Sy ko ra, uczeń są dec -
kie go gim na zjum, kpt. Fran ci szek Sza -
fran, peł nią cy w 1919 ro ku słu żbę
w są dec kim ba ta lio nie war tow ni czym
i kpt. Ta de usz Metz, ofi cer 1. puł ku ar -
ty le rii gór skiej, for mu ją ce go się w 1919

ro ku w Sta rym Są czu, a po tem w No -
wym Są czu.

Wśród za mor do wa nych w Twe rze
by li: kpt. Ta de usz Czep pe, uczeń są dec -
kie go gim na zjum II. i kpt. Ste fan Sy ko -
ra, uczeń są dec kie go gim na zjum I.

Po śród jeń ców Sta ro biel ska, za mor -
do wa nych w Char ko wie, by ło dzie -wię -
ciu ofi ce rów zwią za nych z Są dec czy zną:
mjr Jó zef Pa lu siń ski, uro dzo ny w No -
wym Są czu, uczeń są dec kie go gim na -
zjum, mjr Jan Ja strzęb ski i mjr Ja ro sław
Pa tocz ka, ofi ce ro wie for mu ją ce go się po -
cząt ko wo w Sta rym Są czu 1. puł ku ar ty -
le rii gór skiej, mjr Sta ni sław Cie ślik, kpt.
Ka rol Ko rzel ski i por. Aloj zy Gie rul ski,
ofi ce ro wie ad mi ni stra cyj ni Szpi ta la Za -
ło go we go Strzel ców Pod ha lań skich
w No wym Są czu, a ta kże ofi ce ro wie po -
zo sta ją cy w la tach 1918-1921 w ewi den -
cji 1. puł ku strzel ców pod ha lań skich,
ppłk Ta de usz Ło jak, płk Wła dy sław Pie -
nią żek i kpt. Lu cjan So bol.

Osiem na stym, od kry tym ostat nio ofi -
ce rem zwią za nym z Są dec czy zną za -
mor do wa nym przez NKWD w Ki jo wie,
jest mjr Jan Duch, słu żą cy w la -
tach 1918-1921 w 1. puł ku strzel ców
pod ha lań skich. 

Przy pusz czam, iż ja ko Są de cza nie
znaj dzie my w so bie dość si ły i de ter mi -

na cji, aby w naj bli ższej przy szło ści do -
koń czyć tę szcze gól ną są dec ką ścia nę
ka tyń ską. An drzej Prze woź nik, au tor
kon cep cji pol skich cmen ta rzy wo jen -
nych na Wscho dzie, sam ofia ra wier no -
ści pa mię ci o po mor do wa nych w Ro sji
So wiec kiej, na pi sał kie dyś w kon tek ście
te go nie wąt pli we go lu do bój stwa ksią żkę
pod zna mien nym ty tu łem: „Ka tyń.
Zbrod nia. Praw da. Pa mięć”. Zbrod nia
jest nie wąt pli wa. Praw da zo sta ła ujaw -
nio na i ofi cjal nie po twier dzo na przez
po tom ków zbrod nia rzy. Za tem po zo sta -
ła pa mięć, a to za le ży je dy nie od nas.

Mó wiąc, czy pi sząc o zbrod ni ka tyń -
skiej, ma my na my śli wszyst kie pięć
miejsc na „zie mi nie ludz kiej”, z któ ry mi
nas łą czy – jak mó wił Jó zef Czap ski – ów
„łań cuch nie wi dzial ny”. Ostat nim ogni -
wem te go łań cu cha jest naj praw do po -
dob niej Mińsk i Ku ro pa ty, a to
na pro wa dza nas na pro blem tzw. bia ło ru -
skiej li sty ka tyń skiej, któ rej rze ko mo nie
mo żna od na leźć w za so bach ar chi wal -
nych Ro sji So wiec kiej. Są dzę, że nie ma
ar chi wa liów pil niej strze żo nych, niż ten
do wód ko mu ni stycz nej zbrod ni na na -
szych Ro da kach, za tem trze ba być za iste
„po ży tecz nym idio tą”, aby uwie rzyć
w ta ką in for ma cję, jak w in nej kwe stii dać
wia rę w „pan cer ność” pew nej brzo zy.

Bia ło ru ska li sta ka tyń ska to nic in ne -
go jak li sty dys po zy cyj ne NKWD do ty -
czą ce prze zna czo nych do li kwi da cji
Po la ków, wię zio nych w la tach 1939-
1940 na te re nie obec nej Bia ło ru si. Zo sta -
li roz strze la ni na pod sta wie te go sa me go
roz ka zu naj wy ższych władz so wiec kich,
co i ofia ry Ka ty nia, Char ko wa, Twe ru,
czy Ki jo wa. Naj praw do po dob niej li sta
stra co nych to 3870 oby wa te li pol skich
wię zio nych przez So wie tów od wrze -
śnia 1939 ro ku. Miej scem stra ce nia mógł
być Mińsk, a miej scem po chów ku, Ku -
ro pa ty. 

Po śród wszyst kich zna nych list nu me -
ro wa nych od 1 do 72, list wy wie zio nych
w 1940 ro ku na śmierć, bra ku je 9 nu me -
rów i one z ca łą pew no ścią sta no wią tzw.
bia ło ru ską li stę ka tyń ską. Wszyst kie te
na zwi ska in te re su ją nas ja ko Po la ków.
Po śród nich są z pew no ścią Są de cza nie.
Na zwi ska dwóch z Nich są już zna ne
z ogrom ną do zą praw do po do bień stwa.

Mo że od naj dą się ich są dec kie ro dzi -
ny. Mo że uda się nam wszyst kim po znać

Za tem trwa li cze nie tych
na szych Ro da ków – Są -
de czan, tych ofi ce rów
Woj ska Pol skie go, po -
mor do wa nych w Ka ty -
niu, Char ko wie, Twe rze
i Ki jo wie, a praw do po -
dob nie ta kże w Miń sku.
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ich lo sy ży cio we, któ re za pro wa dzi ły ich
do do łów śmier ci na da le kiej Bia ło ru si.

Pierw szym z nich był Jó zef Ka im,
uro dzo ny 16 lip ca 1904 ro ku w No wym
Są czu ja ko syn Lu dwi ka i Jó ze fy Suł -
kow skiej. Miesz kał z ro dzi ca mi w do -
mu pod nr 215. Wziął ślub w 1936 ro ku
w ka te drze w Piń sku z Ja ni ną Kę pą.

Dru gim był Bo le sław Pierz cha ła,
uro dzo ny 1 wrze śnia 1913 ro ku w No -
wym Są czu ja ko syn Ja na i Fran cisz ki
Kan tor. Miesz kał w do mu przy ul. Pa -
stwi ska 1523. Wziął ślub z An ną Le -
ibów ną w 1938 ro ku.

Mo że za po śred nic twem „Są de cza ni -
na” i je go wier nych Czy tel ni ków uda się
nam roz wią zać ta jem ni cę tych dwóch
Są de czan za mor do wa nych na Bia ło ru si.

Jest ro dza jem pa trio tycz ne go obo wiąz -
ku do cho dzić praw dy i pa mię tać. Ży ją cy
Po la cy ma ją ten obo wią zek wo bec tych
Ro da ków, któ rzy – w tak tra gicz nych
oko licz no ściach – za mil kli na za wsze.

Po nad sie dem dzie siąt lat te mu strza ła mi
w tył gło wy roz ka zał Sta lin zli kwi do wać
pol skich ofi ce rów schwy ta nych do nie wo li
we wrze śniu i paź dzier ni ku 1939 r.
Umiesz czo no ich w trzech obo zach je niec -
kich: wKo ziel sku, Ostasz ko wie iSta ro biel -

sku. In nych wię zio no na tzw. za chod niej
Bia ło ru si i Ukra inie. W 1940 r. po nad 21
ty się cy zgła dzo no. Zbrod nia ta mia ła za dać
śmier tel ny cios na sze mu na ro do wi – mor -
do wa no, bo wiem z pre me dy ta cją je go po -
li tycz ną, in te lek tu al ną i ide ową eli tę. 14
ma ja 1943 r. w War sza wie Pre zes Za rzą du
Głów ne go Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża
Wa cław La chert po wie dział: „Mo gi ła mi
jest zna czo na hi sto ria Pol ski – ta kiej mo gi -
ły jesz cze nie by ło”.

Mu si my za tem wie dzieć, po li czyć,
za wo łać po imie niu…

JER ZY GI ZA

Po śród wszyst kich zna -
nych list nu me ro wa nych
od 1 do 72, list wy wie zio -
nych w 1940 ro ku
na śmierć, bra ku je 9 nu -
me rów i one z ca łą pew no -
ścią sta no wią tzw.
bia ło ru ską li stę ka tyń ską. 

KRWI OFIAR NEJ CZEŚĆ
W ode zwie do miesz kań ców Ga li cji

w paź dzier ni ku 1863 r. Rząd Na ro do wy
pi sał: „Do was duch mat ki Pol ski wy -
cią ga okrwa wio ne dło nie i wo ła: Po -
wstań!”. To czy ła się wte dy pol sko
– ro syj ska woj na o cha rak te rze par ty -
zanc kim, z gó ry ska za na na nie po wo -
dze nie. Po wsta nie przy nio sło wiel kie
stra ty, któ re obok je go po li tycz nych
skut ków są głów ną pod sta wą do pod -
wa ża nia za sad no ści zry wu zbroj ne go
w 1863 r. Po le gło 20.000 po wstań ców,
ok. 1.000 stra co no, kil ku set zmar ło
w wię zie niach, 40 tys. ska za no na Sy -
bir, a 10 tys. wy emi gro wa ło. 

W ob wo dzie są dec kim dzia ła ły nie -
le gal ne biu ra wer bun ko we dla ochot -
ni ków do woj ska po wstań cze go
(Gry bów, Sta ry i No wy Sącz). 18 lu te -
go 1863 r. z No we go Są cza wy szła
pierw sza gru pa ochot ni ków, zło żo -
na z rze mieśl ni ków. Do ko lej nych grup
włą cza li się ta kże gim na zja li ści są dec -
cy. Uda wa li się przez Wy so kie do Kra -
ko wa. Tam, w ja dło daj ni No wa ko wej
„Pod mi ską”, na ha sło: „Bóg, Oj czy -
zna, Zwy cię stwo”, by li prze ka zy wa ni
wła dzom woj sko wym, a na stęp nie
wcie la ni do woj ska. W stycz niu 1863
r. po wo ła no spe cjal ną ko mi sję, któ ra
mia ła wcie lać tych, któ rzy uchy la ją się
od słu żby. Na jej cze le sta nął na czel nik
kadr ob wo du, któ ry też szko lił zwer bo -
wa nych. Na czel nik są dec ki w lu -
tym 1864 r., na proś bę władz
kra kow skich, miał za po biec wa łę sa niu
się swo ich żoł nie rzy po in nych ob wo -

dach. Wie lu by ło nie chęt nych woj sku.
Po ogło sze niu sta niu ob lę że nia w Ga -
li cji trud no by ło re kru to wać żoł nie rzy.
W mar cu spe cjal ne war ty wy ła py wa ły
zwer bo wa nych. Na czel nik kadr dzia łał
w peł nej kon spi ra cji.

W mar cu 1864 r. or ga ni za tor kadr
woj sko wych w ob wo dzie są dec kim pi -
sał do Kra ko wa, że w stycz niu wy sła -
no do wal ki po rucz ni ka, dwóch
pod ofi ce rów i sze ściu sze re go wych.

Są dec kie wąt ki po wsta nia stycz nio we go (2) 

Glo ria vic tis!
Po wsta nie stycz nio we by ło je dy nym z wie lu prze gra nych pol -
skich zry wów nie pod le gło ścio wych. Zwy cię że ni okry li się jed -
nak chwa łą. Sta ni sław Stom ma pi sał, że bo ha ter stwo po zo sta je
bo ha ter stwem, nie za le żnie, jak zo sta ło uży te. Chwa ła więc nie
tyl ko zwy cię żo nym na po lu wal ki, ale wszyst kim „do bro wol nym
ofiar ni kom wy so kich oł ta rzy”, jak na zwa ła ich Eli za Orzesz ko wa.

Do wód ca Apo li na ry Ku row ski
w mun du rze po wstań czym
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Do 20 lu te go po sła no do wal ki 40 sze -
re go wych i czte rech pod ofi ce rów. Go to -
wych do wyj ścia by ło trzech ka pi ta nów,
dwóch po rucz ni ków, trzech pod po rucz -
ni ków, sied miu pod ofi ce rów i 39 sze re -
go wych. W ma ga zy nach by ło pięć
du bel tó wek, trzy po je dyn cze strzel by,
trzy pa ła sze, 18 kul, pi sto let, przy rząd
do ro bie nia pro chu i sa le tra.

Wie my, jak roz kła da ły się wy dat ki
w ob wo dzie na woj sko wość. In struk tor
kadr mie sięcz nie z ka sy po bie rał 30 złr,
ofi cer po moc ni czy 15 złr, or ga ni za tor
kadr 105 złr. Woj sko wi z No we go Są cza
dys po no wa li ta kże 91 ko szu la mi, 39 „ga -
cia mi”, trze ma bluz ka mi i płasz cza mi
oraz ko niem. Zwie rzę ku pi li miesz kań cy
No we go Są cza dla ka pi ta na for mu ją ce go
się w mie ście od dzia łu na po cząt ku po -
wsta nia. Nie wia do mo co się sta ło z ka -
pi ta nem, ale z Kró le stwa po wró cił tyl ko
koń. Zo stał od da ny oby wa te lo wi, któ ry
uży wał go wy łącz nie do jaz dy. 

Na Są dec czyź nie w po cząt ko wych
dniach 1864 r. prze by wa li na urlo pie
zna ni woj sko wi. By li to ka pi tan Za moy -
ski (in ży nier, pro wa dził bu do wę for ty fi -
ka cji w Kra ko wie), do tej po ry słu żył
w Lu bel skim ja ko ofi cer pla cu, po tem
był do wód cą 2. kom pa nii ko sy nie rów.

Cho ro wał na no gi i ku ro wał się u bra ta
w Sta rym Są czu. Po rucz nik Wła dy sław
Ko na rzew ski osiem lat słu żył w gu ber -
nii gro dzień skiej. Na Są dec czy znę przy -
je chał „z po wo du cho ro by ple co wej
i reu ma tycz nej”.

Dzię ki za po bie gli wo ści władz są dec -
kich zna my na zwi ska tych, któ rzy uchy -
la li się od słu żby. O jed nym z nich,
Win cen tym Ko ło dziej skim, ga ze ty pi sa -
ły, że w cza sie bi twy opu ścił kom pa nię.
Był też ka pi tan Ra dzie jew ski i pod po -
rucz ni cy: Jan Głusz kie wicz, Jó zef Se -
men czyk i Wir tem burgc ki. 

Są de cza nie tra fia li do ró żnych do -
wód ców: lep szych (choć tych bra ko wa -
ło), bądź gor szych. Jed nym
z zdol niej szych był Dio ni zy Cza chow -
ski, zwią za ny z Są dec czy zną, na czel nik
wo jen ny wo je wódz twa san do mier skie -
go. Po bi twie pod Ra ta ja mi roz pu ścił
swój od dział, a sam ści ga ny przez wła -
dze uciekł naj pierw do Kra ko wa, po tem
do Dą brów ki pod No wym Są czem. Po -
wró cił w sze re gi po wstań cze i po legł
pod Ja wo rem So lec kim. Pod je go do -
wódz twem wal czy ło wie lu są de czan.
Z No we go Są cza: Jan Fir lej (dru karz),
Wik tor Przy byl ski, Sta ni sław Olek sie -
wicz, Bo le sław Dłu go szow ski, Edward

Hass, Al fred Ru ciń ski (na uczy ciel), Ję -
drzej Skrze kot (ślu sarz, pod ofi cer), Ga -
briel Ma tu sek, Sta ni sław Kol ler, Mi chał
Kucz kow ski, Igna cy Pla ta (kra wiec); ze
Sta re go Są cza: Fran ci szek Sko czeń,
Ma te usz Opach, po rucz nik Ka rol Wa li -
gó ra, z Gry bo wa: Jan Ol szew ski (sto -
larz), An to ni Kli mek z Łu żnej, Mar ce li
Ma tu szew ski z Lip ni cy Wiel kiej, Igna -
cy Okul ski z Sta rej Wsi, Hi po lit Po -
hman z Kry ni cy (far ma ceu ta, któ ry dla

Wielu sądeczan walczyło w bitwie miechowskiej w 1863 r.

Dio ni zy Cza chow ski, do wód ca po -
wstań czy, któ re go ro dzi na zwią za ła
się z No wym Są czem

Nisz cze ją cy na gro bek we te ra -
na walk z 1863 r. Ja na Szo piń skie go
na cmen ta rzu przy ul. Rej ta -
na w No wym Są czu
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po wsta nia rzu cił stu dia dok tor skie
w Wied niu), Jó zef Bro ni szew ski z Piw -
nicz nej, Jó zef Gu twiń ski z Że gie sto wa
oraz Jó zef Ba ra now ski i Zyg munt Skąp -
ski (po rucz nik 3 kom pa nii). 

In nym po pu lar nym do wód cą są de -
czan był Apo li na ry Ku row ski, któ re mu
le piej wy cho dzi ły przed po wsta niem na -
pa dy na ka sy ro syj skie, gdzie re kwi ro -
wał pie nią dze na woj sko, niż
do wo dze nie ar mią. Był na czel ni kiem

wo je wódz twa kra kow skie go. U nie go
wal czy li: Jan Chwa li bóg, Ro man Hor -
ste in z Gry bo wa, Jan Pa ca now ski z Ty -
li cza, Wła dy sław Run ge, han dlo wiec
z No we go Są cza. Pod ge ne ra łem Ma ria -
nem Lan gie wi czem wal czy li: Wła dy -
sław Nie miec (gim na zja li sta z Sta re go
Są cza), An to ni Głę boc ki z Mo gil na,
z No we go Są cza: Sta ni sław Olek sie -
wicz (sto larz) i Ju lian Ro mań ski. In ni
wal czy li w mniej szych od dzia łach np.
Ło pac kie go (Win cen ty Dłu gosz). Są de -
cza nie ta kże do wo dzi li od dzia ła mi woj -
sko wy mi: Igna cy Drew now ski
z No we go Są cza oraz Hi la ry Po do ski.
Ka zi mierz Gór ski z Mszal ni cy do wo dził
jed nym z nie licz nych od dzia łów chłop -
skich w po wsta niu. 

Wie lu Są de czan po nio sło śmierć
na po lu chwa ły. Waw rzy niec Gi za z Dą -
brów ki Pol skiej zgi nął, nie szczę śli wie
uto piw szy się w Wi śle. Cy ryl Wroń ski
z Bia łej, gim na zja li sta wal czą cy m.in.
u Lan gie wi cza, po peł nił praw do po dob -
nie sa mo bój stwo po oto cze niu przez Ro -
sjan w bi twie pod Faj sło wi ca mi. An to ni
Ko zik z Sta re go Są cza zgi nął w bi twie
pod Kli mon to wem, Fe liks Mił kow ski
z Gor lic pod Ko by lan ką, Jó zef Sze li gie -
wicz z No we go Są cza pod Igo ło mią.
Zgi nę li ta kże: Igna cy Kro bel z Gor lic,

Plich ta z No we go Są cza, Ho sty nek
Kasz te le wicz z no wo są dec kie go. Z li ma -
now skie go po legł Jan Bi liń ski, z sta ro -
są dec kie go: Jan kiel Do bosz, Fran ci szek
Koł dras, Ogo rza ły, Fran ci szek Ce bul ski,
To masz Bor kow ski. Z gry bow skie go
zgi nął Igna cy Gro dzic ki. Wie lu do sta ło
się do nie wo li, zo sta ło in wa li da mi, ale
ich lo sy opi szę w ko lej nej czę ści cy klu
ar ty ku łów po wstań czych. 

***
Hi sto rie po wstań ców są cza sem nie -

wia ry god ne, jak gim na zja li sty, po rucz ni -
ka Ja na Cha wa li bo ga, wal czą ce go
u Ku row skie go. Po bi twie pod Je zior ka -
mi miał 12 ran (zo stał pchnię ty na wy lot
w pra wą pierś). Szyb ko się wy ku ro wał
i wstą pił do ka wa le rii płk. Igna ce go
Chmie liń skie go. W po tycz ce pod Stroj -
no wem ra nio ny zo stał odłam kiem gra -
na tu w pra wą rę kę, któ rą stra cił. Do te go
spadł z ko nia i za padł na prze pu kli nę.
Cu dow nie oca lał ka pi tan Fran ci szek
Skąp ski (ur. 1840 w Mu szy nie), któ ry
prze żył ostrzał pod Ja worz ni kiem, po -
nie waż ku la tra fi ła w me da lik Mat ki Bo -
skiej na pier si. Jak w pa mięt ni ku za pi sał
je go oj ciec An to ni: „[ku la] od bi ła się
od nie go, za trzy maw szy mu na kil ka mi -
nut od dech tak, że to wa rzy sze mie li go
za umar łe go”. Tra gicz ny los go jed nak
nie omi nął. Do wo dził ba ta lio nem i zgi -
nął praw do po dob nie w bi twie pod Cier -
niem w wrze śniu 1863 r. od strza łu
w gło wę. 

PIERW SZE, 
CI CHE BO HA TER KI

Po wsta nie stycz nio we to ta kże epi zod
ko bie cy. Słu ży ły w łącz no ści, pie lę gno -
wa ły ran nych po wstań ców w szpi ta lach
ale ta kże wal czy ły, a po tem prze nio sły
le gen dę po wsta nia. To one no si ły ża łob -
ną bi żu te rię. Owe „pol skie łzy” cie szy -
ły się ta ką po pu lar no ścią w Eu ro pie, że
na wet cór ka Ka ro la Mark sa no si ła pol -
ski krzy żyk.

Na Są dec czyź nie ko bie ty pierw szy
raz w hi sto rii ak tyw nie włą czy ły się
w dzia ła nia nie pod le gło ścio we. Po wstał
Ko mi tet Dam, zwa ny w do ku men tach
ta kże Ko mi te tem Nie wiast. Był oczkiem
w gło wie na czel ni ka są dec kie go ob wo -
du. Ko mi tet or ga ni zo wał się od li sto pa -
da 1863 r. Od grud nia Ko mi tet Nie wiast
pod le gał Ra dzie Le kar skiej. W tym cza -

sie po wstał ko mi tet po wia to wy. Wy da je
się, że sku piał wy łącz nie chrze ści jan ki,
ale by ły pla ny włą cze nia Ży dó wek. Ko -
mi tet są dec ki pi sał do ra bi na Me is sel sa,
aby wpły nął na ra bi na i ca dy ka Cha ima
Hal ber sta ma, że by wspar li ko mi tet ob -
wo do wy i po wia to wy.

W stycz niu 1864 r. Ko mi te ty Dam or -
ga ni zo wa ły się w sied miu po wia tach ob -
wo du są dec kie go i w dwóch mia stach.
Je dy nie w Kry ni cy, jak pi sał na czel nik
ob wo du: „nie ma do te go ży wio łu”.

Ko mi tet zbie rał pie nią dze oraz cen ne
przed mio ty na rzecz po wsta nia. W stycz -
niu 1864 r. ma ją tek Ko mi te tu to 421
fl., 120 ko szul i 132 „ga ci”. W lu -
tym 1864 r. da my ze bra ły 428,21 zł,
przed mio ty ze zło ta i sre bro, skó ry
oraz 90 ban da ży. W cią gu te go mie sią ca
ko mi tet wy dał 270,35 fl. Ko mi sarz ko -
mu ni ka cji miał część pie nię dzy i rze czy
od sta wić do Ko mi te tu Głów ne go w Kra -
ko wie. W No wym Są czu za trzy ma no ta -
ką ilość pie nię dzy, aby ko mi tet mógł
po ma gać urlo po wa nym żoł nie rzom.
Na po cząt ku kwiet nia są dec kie da my
wy sła ły do Kra ko wa 500 fl. oraz sre bra. 

Na czel nik pi sał do swo ich zwierzch -
ni ków o dzia łal no ści ko mi te tu ko biet:
„za le ca my go szcze gól niej, bo w niem
upa tru je my naj pew niej szą gwa ran cję
ma cie rzy stej opie ki i tro skli wo ści, któ -
rą się na sze Po lki od zna czać zwy kły”.
W tym cza sie uka zał się okól nik
do wszyst kich Ko mi te tów, aby ob ję ły
opie ką ran nych i ucie ki nie rów.

Wie le ko biet bra ło udział też w dzia -
ła niach władz kon spi ra cyj nych. Jed ną
z nich by ła za kon ni ca Emi lia Po do ska,
ro dem z Ochot ni cy.

Ze szpi tal ną dzia łal no ścią ko biet wią -
że się też opie ka le kar ska. 30 stycz -
nia 1863 r. pro po no wa no na le ka rza
ob wo do we go dr. Onu fre go Trem bec kie -
go. Nie od po wia dał jed nak na we zwa -
nia i we dług opi nii władz nie był
skłon ny do współ pra cy. In ny le karz
z No we go Są cza, dr Pierz chal ski, był
czło wie kiem za chłan nym na pie nią dze.
Pro po no wa no na sta no wi sko też Ka ro la
Sla vi ka, ale stwier dzo no, że „Czech nie -
pew ny”. Spra wa utknę ła i ocze ki wa no
na de cy zję Trem bec kie go. W tym cza -
sie opie kę zdro wot ną peł nił pod le karz
Ho no ry Paw łow ski (stu dent I ro ku me -
dy cy ny, miesz kał w Sta rym Są czu). 

Są de cza nie tra fia li
do ró żnych do wód ców:
lep szych, bądź gor -
szych. Jed nym z zdol -
niej szych był Dio ni zy
Cza chow ski, zwią za ny
z Są dec czy zną, na czel -
nik wo jen ny wo je wódz -
twa san do mier skie go.
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„PO PIERW SZE PIE NIĄ DZE,
POD DRU GIE PIE NIĄ DZE,
PO TRZE CIE PIE NIĄ DZE”

Przy to czo ne po wy żej sło wa Na po le -
ona za wsze bę dą ak tu al ne w od nie sie niu
do woj ny. 

Ła wa Ob wo du Są dec kie go już w lu -
tym 1863 r. ze bra ła pie nią dze, broń
i dwa ko nie. Wszyst ko wy sła no
do władz kra kow skich. W spra woz da -
niu z czyn no ści Wy dzia łu Skar bu Okrę -
gu Kra kow skie go z 24 X 1863 r. (czy li
od dnia je go po wsta nia) do 30. XI czy -
ta my, iż z po dat ków i ofiar wpły nę -
ło 9546 złr. Na wy pra wy dla
ochot ni ków w ob wo dzie wy da no 2464
złr., do Kra ko wa w li sto pa dzie wy sła -
no 1500 złr. Już na je sień 1863 r. na czel -
nik pi sał w ra por tach o opo rach lud no ści
w skła da niu ofiar. Po dług re la cji au -
striac kich, w są dec kiem po da tek pła ci ło
du cho wień stwo, a na wet szlach ta, zmu -
sze ni przez rząd na ro do wy. Zresz tą wie -
lo krot nie wła dze po wstań cze chwa li ły
są de czan za ofiar ność. Świad czą o tym
licz by: 14. II. 1863 r. z Są cza wpła co no
aż 2058 złp i 100 złr; 22. II 800 złr i 220
flo re nów, 40 ta la rów au striac kich i 6
pół ru bli oraz dwa li sty za staw ne. 

„Wy pa da ło brać to, co lu dzie da wa -
li” – pi sał na czel nik Ła wy. Wła dze na -
ro do we mia ły wy ka zy ma jąt ków

i do cho dów oby wa te li ob wo du. Po wo -
ła no Wy dział Fi nan so wy Ob wo do wy ze
spe cjal nym na czel ni kiem. 

Od stycz nia 1864 r. by ła w ka sie ob -
wo do wej spo ra nad wy żka pie nię dzy
(654,7 zł). W tym cza sie z Kra ko wa
przy szła ska la po dat ko wa i roz po czę to
zbiór kę. W mar cu po wiat gry bow ski ze -
brał 279 zł, Sta ry Sącz mia sto 13,20 zł,
po wiat ko szyc ki 1,16 zł, li ma now -
ski 35 zł, a mia sto No wy Sącz 240,5 zł
(ra zem więc 568,86 zł). Wie lu zie mian
mia ło za le gło ści, jak Edward Stad nic ki
(15,86 zł), któ ry pła cił po da tek od ka -
żdej po sia da nej wio ski. 

Za pie nią dze ku pio no na wio snę 300
ko żu chów (w tym 100 ka wa le ryj -
skich). 40 z nich za re kwi ro wa ła po li cja
pod czas od sta wia nia ich do Gor lic. Ku -
pio no 20 par bu tów i 280 bro szur pro -
pa gan do wych: „Przyjdź kró le stwo
two je” i „Trzech mo ska li”. 

Pod czas od sta wia nia pie nię dzy i rze -
czy z ma ga zy nów wie le z nich gi nę ło.
Wio sną 1864 r. dwa ko żu chy ukra dli
ochot ni cy. Po nad to pie nią dze prze zna -
cza no na ła pów ki, co księ go wa no. Pan
Cię żkow ski wrę czył ta ko wą żan dar mo -
wi au striac kie mu aby nie ła pał ochot ni -
ków wer bo wa nych do woj ska. 

Na czel nik ob wo du zda wał so bie spra -
wę z bie dy pa nu ją cej w Ga li cji. Dla te go
pi sał w lu tym 1864 r., że bę dzie na ci skał
aby po dat ki pła ci li za mo żniej si: „dla ulgi
słusz nie na le żą cej się mniej ma jęt nym,
jak dla ho no ru bo gat szych”. Co raz
mniej sze wpły wy by ły spo wo do wa ne
sta nem ob lę że nia. Na czel nik mu siał upo -
mi nać i „gro zić od po wie dzial no ścią” ko -
lek to rom po dat ku (zbie ra ją cym).
Z ostat nich spra woz dań fi nan so wych
z kwiet nia 1864 r. wy ni ka, że w są dec -
kich ra chun kach pa no wał ba ła gan.

Wy dział Skar bo wy wy ty kał na czel -
ni ko wi są dec kie mu w 1864 r., że ma ło
wpła ca pie nię dzy. Po wo ły wa no się
na ob wód ja siel ski, któ ry wpła cił 20.000
złr. Na czel nik uspra wie dli wiał się, że
ob wód są dec ki jest „nad zwy czaj bied -
ny”. Pi sał, iż Ja sło ma bo ga tych chło -
pów a No wy Sącz bied nych Ży dów
i miesz czan.

W POL SCE, JAK W GRO BIE…
Po wsta nie stycz nio we by ło wy jąt ko -

we, bo wzię li w nim udział oprócz zie -
mian, ta kże rze mieśl ni cy, gim na zja li ści,
miesz cza nie a na wet Ży dzi. Tyl ko chło -
pom, jak pi sa łem, wła dze na ro do we nie
ufa ły.

Wśród miesz czan no wo są dec kich
od 1863 r. pa no wał na strój pod nie ce -
nia. 15 lu te go gim na zja li sta Sta ni sław
Ko ster kie wicz pi sał o kar na wa le: „za -
miast tań ców i we sel, od pra wia ją się
w na szej bied nej oj czyź nie mor dy i rze -
zie”. Mło dzież by ła na sta wio na pa trio -
tycz nie, wie lu po szło do po wsta nia. Sam
Ko ster kie wicz za śpie wa nie pod czas
ma jów ki pie śni „Z dy mem po ża rów”
zo stał uka ra ny kil ko ma go dzi na mi ko zy
w szko le. Pa sjo no wa no się po tycz ka mi
po wstań ców. Po zwy cię skiej bi twie
pod Gro chow ska mi, Ko ster kie wicz pi -
sał: „psu bra tom, su kin sy nom, że by ich
wy tę pił jak ro bac two plu ga we i oczy ścił
nie szczę śli wą na szą Pol skę od tej pla gi
egip skiej”. W kwiet niu 1863 r. No wy

Na czel nik uspra wie dli -
wiał się, że ob wód są dec -
ki jest „nad zwy czaj
bied ny”. Pi sał, iż Ja sło
ma bo ga tych chło pów
a No wy Sącz bied nych
Ży dów i miesz czan.

Ob raz Ar tu ra Grot t ge ra z cy ku lu Po lo nia pre zen tu ją cy po wstań ców stycz -
nio wych. W 1863 r. au tor by wał w Gry bo wie
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Sącz obie gła wieść, iż w mie ście zła pa -
no szpie ga ro syj skie go. Nie ja ki Mar -
kow ski miał ry so pis zga dza ją cy się
z Le oni da sem Cel ne rem, po dej rza nym
przez Ła wę Kra kow ską o szpie go stwo.
Na sku tek bra ku do wo dów wy pusz czo -
no go. W cza sie re wi zji zna le zio no
u nie go pi sa ną po ro syj sku li stę pol skich
pa trio tów. Ko ster kie wicz wspo mi nał:
„Szko da wiel ka, gdyż ta kie mu dra bo wi
par ta ło by wy pa lić sto ba tów i po tem po -
wie sić na ga łę zi”. Skan da lem za koń czył
się rok szkol ny w gim na zjum. Na na bo -
żeń stwie w ko ście le nikt prócz dy rek to -
ra nie śpie wał hym nu au striac kie go.

Miesz cza nie są dec cy na ile mo gli po -
ma ga li po wstań com. Pod ko niec kwiet -
nia 1863 r. od bi li na uli cy Wa ło wej
po wstań ców pro wa dzo nych przez chło -
pów z Sie dlec do sie dzi by cyr ku łu.
Trzech mę żczyzn po czę sto wa ło chło -
pów wód ką i kieł ba są, wte dy wpa dli oni
w za sadz kę i od bi to więź niów. Kon spi -
ra cja dzia ła ła w wie lu punk tach miast,
jak w „Do mu Zle ceń” Jó ze fa Mar sa
w No wym Są czu. Po śred ni czył w po zy -
ski wa niu rze czy z Wę gier. Mar sa we -
zwa no przed sąd wo jen ny do Kra ko wa.
Pro ces zruj no wał je go biu ro. Czas po -
wsta nia sprzy jał spo łecz nym nie po ko -
jom w mia stach. W Gry bo wie 27
kwiet nia 1863 ro ku przed i po re zu rek -
cji chło pi i po wstań cy – urlop ni cy wy -
zy wa li miesz czan ubra nych w strój
na ro do wy, a o 9 ra no chło pi za ata ko wa li
mia sto. Miesz cza nie i żan dar me ria od -
par li atak. 

W więk szo ści przy chyl nie do po -
wsta nia od no si ło się du cho wień stwo. 28
paź dzier ni ka 1863 r. od by ło się w fa rze
są dec kiej na bo żeń stwo „za po myśl ność

orę ża pol skie go”. Uczniom szkół wła -
dze nie po zwo li ły w nim uczest ni czyć.
Wła dze na ro do we wy ko rzy sty wa ły sieć
pa ra fial ną do wer bun ku, o czym pi sał
na czel nik ob wo du. 

Po wstań cy wy cią gnę li rę kę do Ży -
dów. Za prze czy ło to wi ze run ko wi Po la -
ków – an ty se mi tów. Sym bo lem stał się
Żyd Lan dau, któ ry pod czas pro ce sji
w War sza wie pod niósł le żą cy krzyż,
z nim ma sze ro wał i zgi nął. Ta kże sta ro -
są dec ki Żyd Jan kiel Do bosz od dał ży cie
w po wsta niu. W 1863 r. na czel nik na -
ma wiał ra bi na Hal ber sta ma do wy da nia
ode zwy w ję zy ku he braj skim, aby się
„otak so wa li”. W 1864 r. pi sał, że są dec -
cy Ży dzi z miast w za sa dzie nie pła cą
po dat ku na ro do we go. Nie po mógł list
ra bi na Me is sel sa: „Tyl ko po wsiach
Żyd ko wie czę ściej da li bę dąc pod wpły -
wem szlach ty”. Nie ma się co dzi wić,
bo wiem w tym sa mym cza sie w Wied -
niu to czy ła się de ba ta nad przy ję ciem
Ży dów do no ta ria tu. Po sło wie Mę żyk
z Kra ko wa i Gu tow ski z No we go Są cza
nie po pie ra li rów no upraw nie nia wy zna -
nio we go w tym za wo dzie. 

W ob wo dzie są dec kim by li też zdraj -
cy. Pi sa no z No we go Są cza do ko mi sa -
rza peł no moc ne go w Kra ko wie 8
grud nia 1863 r. w spra wie wro gów na ro -
do wych: Le ona Ro guj skie go, Win cen te -
go Je liń skie go, Paw ła i Ba zy le go
Gost kow skich. We dług są dec kie go ko -
mi sa rza Ro guj ski (do li sto pa da czło nek
Wy dzia łu w No wym Są czu) był bier ny
w spra wach po wsta nia, nie pła cił po dat -
ku na ro do we go ale prze sa dą jest na zy -
wać go zdraj cą: „Jest ra czej Niem cem
lub Au stria kiem”. Resz ta też nie pła ci ła
ofia ry ale by ła nie groź na. Do ku men ty

okre śla ją Paw ła Gost kow skie go by łym
plac–ko men dan tem. Zo stał aresz to wa -
ny 14 li sto pa da 1863 r. w Kra ko wie. Ba -
zy li Gost kow ski (wła ści ciel dwo ru
w Mę ci nie) de nun cjo wał swo ich sy nów
po wstań ców do władz Au strii. Je den
z nich – Zyg munt – uciekł z do mu i do -

stał się do od dzia łu Ja błoń skie go. W bi -
twie pod Iwa no wi ca mi na cze le
nie licz ne go od dzia łu roz bił gru pę 70. dra -
go nów. Pod Że lich ną zo stał ran ny, po tem
aresz to wa ny i osa dzo ny na dzie więć mie -
się cy w wię zie niu w Kra ko wie. Je go brat
Mie czy sław pod Że lich ną osła nia jąc
Zyg mun ta do znał trzech cię żkich ran
(od ku li i cię cie w twarz), ale prze żył. 

***
Po ro ku po wsta nia, 7 lu te go 1864 r.

Sta ni sław Ko ster kie wicz pi sał: „Za pu -
sty te ogrom nie smut ne, ni gdzie ra do ści
praw dzi wej nie uj rzeć na twa rzy, ni -
gdzie za ba wy, na wet nie win nej, ni gdzie
śpie wów we so łych. W Pol sce jak w gro -
bie, ta kie mil cze nie po nu re pa nu je, ta kie
roz ją trze nie prze ciw wro gom, ta ki żal
po zgo nie dusz naj szla chet niej szych
na szu bie ni cy”. 

Cdn. ŁU KASZ PO ŁOM SKI

R E K L A M A

OGŁOSZENIA
MODUŁOWE

Kontakt do biura reklamy

tel. 18 475 16 22
e-mail: reklama@sadeczanin.info

2 moduły

118 x 55 mm

Sym bo lem stał się Żyd
Lan dau, któ ry pod czas
pro ce sji w War sza wie
pod niósł le żą cy krzyż,
z nim ma sze ro wał i zgi -
nął. Ta kże sta ro są dec ki
Żyd Jan kiel Do bosz od dał
ży cie w po wsta niu.
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Z za in te re so wa niem prze czy ta łem
po le mi kę za miesz czo ną w po przed -
nim nu me rze „Są de cza ni na” (nr 1/60)
z pa na mi: Lesz kiem Za krzew skim
a Ada mem Ogo rzał kiem, po świę co -
ną po sta ci ko mu ni stycz ne go dzia ła -
cza Jó ze fa Mar ce le go Ze man ka. 

S
zcze rze po wie dziaw szy my śla -
łem, iż te mat wraz z eks hu ma -
cją i prze nie sie niem szcząt ków
J.M. Ze man ka do ro dzin nej

mo gi ły zo stał za koń czo ny bez zbęd nych
emo cji i na pięć. Nie ste ty przez ko lej ne
mie sią ce „coś” nie da wa ło spo ko ju re -
dak to ro wi Ogo rzał ko wi, w któ rym
po la tach le tar gu i po li tycz ne go odrę -
twie nia obu dzi ła się re wo lu cyj na du sza
so cja li stycz ne go ju na ka. Czu jąc, że
obec ne wia try hi sto rii przy nio sły zna jo -
my mu po wiew, po sta no wił w zja dli -
wym to nie roz pra wić się
z pra wi co wo -re ak cyj nym od chy le niem
Za krzew skie go, któ ry kil ka mie się cy te -
mu gło śno za uwa żył, iż w na grob nym
epi ta fium J. M. Ze man ka znaj du je się
ewi dent na nie praw da. L. Za krzew ski
wy po mniał te nie ści sło ści tyl ko i wy -
łącz nie dla te go, iż ta bli ca po świę co -
na J. M. Ze man ko wi znaj do wa ła się
w tzw. Alei Za słu żo nych u pod nó ża No -
wo są dec kiej Pie ty – miej scu upa mięt -
nia ją cym he ro izm i mar ty ro lo gię
Są de czan w la tach oku pa cyj nej no cy.
Pew nie pan Ogo rza łek z obu rze niem

do da, że nie ta cy „he ro si” ko mu ni zmu
le żą w Alei Za słu żo nych na war szaw -
skich Po wąz kach i ni ko mu to nie prze -
szka dza. No tak, za to set ki ich ofiar
spo czy wa ka wa łek da lej, w bez i mien nej
mo gi le na tzw. łącz ce, gdzie po ta jem nie
grze ba no cia ła naj więk szych bo ha te rów
Pol ski Wal czą cej, za mor do wa nych
po woj nie z wy ro ków ko mu ni stycz nych
są dów. To tyl ko po wód, że war szaw ska
Ale ja Za słu żo nych już daw no te mu po -
win na zmie nić swo ją na zwę na „ale ję

głów ną”, bo sta wia nie zna ków rów no -
ści mię dzy ka ta mi i ofia ra mi trą ci na od -
le głość fał szem i re la ty wi zmem. Gwo li
ści sło ści do dam, iż pan Za krzew ski,
wbrew in sy nu acjom re dak to ra Ogo rzał -
ka nie do ma gał się ka te go rycz nej i na -
tych mia sto wej eks hu ma cji, któ ra nie
wie dzieć cze mu ko ja rzy się A. Ogo rzał -
ko wi wy łącz nie z plu ga wie niem i po nie -
wie ra niem zwłok (ale tyl ko wte dy, gdy
prze no si się je do ro dzin ne go gro bow -

ca. Bo jak w od wrot ną stro nę, tj. z ro -
dzin nej mo gi ły na ale ję za słu żo nych, to
jest to kie ru nek ogól nie słusz ny). Nie -
praw dą jest i to, że Za krzew ski użył in -
kry mi no wa nych mu ka lum nii i obelg.
Po mi jam tu ma ło ele ganc ki ton pa -
na Ogo rzał ka in sy nu ują cy L. Za krzew -
skie mu, że sko ro jest on z wy kształ ce nia
in ży nie rem, to w spra wach hi sto rii po -
wi nien sie dzieć ci cho. Tym cza sem naj -
lep szą re ko men da cją dla Lesz ka
Za krzew skie go jest fakt, iż to wła śnie
za wo do wi hi sto ry cy w uzna niu dla je go
ak tyw no ści i za sług po wie rzy li mu za -
szczyt ną funk cję Pre ze sa Pol skie go To -
wa rzy stwa Hi sto rycz ne go w No wym
Są czu. Daj nam Bo że wię cej ta kich in -
ży nie rów.

Pan Ogo rza łek – on giś re dak tor na -
czel ny ty go dni ka Du na jec, bę dą ce go
me dial no – pro pa gan do wym ra mie niem
par tii ko mu ni stycz nej, nadał swym wy -
nu rze niom, o ile do brze od czy ta łem je -
go in ten cje, for mę praw dzi wie an tycz nej
tra ge dii, ob sa dza jąc w ro li bez li to sne go
i krwa we go Kre ona wspo mnia ne go
Lesz ka Za krzew skie go. Po mysł ni by do -
bry, ty le, że wy ko na nie kiep skie i z Ogo -
rzał ko we go tek stu ni jak An ty go ny
wy stru gać się nie da, a i je mu do So fo -
kle sa co kol wiek bra ku je. Ale sko ro już,
to mo że wier ny syn nie boszcz ki par tii
spró bo wał by się zmie rzyć z ta kim te ma -
tem jak po wo jen ne pro ce sy „żoł nie rzy
wy klę tych”. Go rą co po le cam, zwłasz cza

PO LE MI KA. W spra wie Ze man ka (2)

Re la tyw ny
opor tu ni sta,
czyli PRL
reaktywacja

Po mi jam tu ma ło ele ganc ki
ton pa na Ogo rzał ka in sy -
nu ują cy L. Za krzew skie -
mu, że sko ro jest on
z wy kształ ce nia in ży nie -
rem, to w spra wach hi sto -
rii po wi nien sie dzieć ci cho. 

Józef Zemanek, student UJ
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te zwa ne „ki blo wy mi”, pod czas któ rych
ska to wa ny wię zień wy słu chi wał wy ro -
ku na klo acz nym wia drze w ce li. Do daj -
my wy ro ku, któ ry fak tycz nie za pa dał
w za ci szu po lit -ga bi ne tów. Kap tu ro we
są dow nic two cza sów sta li now skich to
go to wy ma te riał na sce na riusz i nar ra cję
w Ogo rzał ko wej kon wen cji. Cie kaw je -
stem czy i tu z rów ną za dzior no ścią oraz
swa dą go tów jest ode grać ro lę współ -
cze sne go ad wo ka ta ko na ją cych w mę -
czar niach żoł nie rzy Ar mii Kra jo wej.
W brak wy obraź ni nie wąt pię. W do brą
wo lę już tak. 

Co się zaś ty czy oce ny po sta ci J. M.
Ze man ka i je go miej sca na kar tach pu -
bli ka cji Jó ze fa Bień ka. Jak za pew ne pa -
nu Ogo rzał ko wi wia do mo, ka żdy
ba dacz dzie jów, a zwłasz cza hi sto rii naj -
now szej (choć do ty czy ło to ta kże in nych
dzie dzin na uki) chcąc opu bli ko wać
w PRL efek ty swej pra cy, mu siał we -
tknąć w nie ja kiś je dy nie słusz ny cy tat,
tu dzież choć by śla do wo afir mo wać za -
słu gi je dy nie słusz nej ide olo gii. Sło wem
bez kro pli mark si stow skiej kla sy ki ani
rusz. Nie mam złu dzeń, iż pan Jó zef
Bie niek – żoł nierz BCh -AK, ukry wa ją -
cy się nie mal do koń ca lat 40-tych, pra -
gnąc przy bli żyć są de cza nom dzie je swej
for ma cji, MU SIAŁ – na za sa dzie na rzu -
co nej przez wy daw cę sy me trii – włą -
czyć doń laur kę dla wie ko pom nej ro li
pod zie mia ko mu ni stycz ne go. Po nie waż
w okre sie oku pa cji by ło ono na der wą -
tłe i, jak po ka zał Za krzew ski, bar dziej
skłon ne do de nun cjo wa nia przy zwo -
itych Po la ków do Ge sta po, ani że li wal -
ki z nim, J. Bie niek od na lazł bo daj
naj mniej kon tro wer syj ną po stać, ja ką ja -
wił się Jó zef Mar ce li Ze ma nek, po świę -
ca jąc mu w jed nym ze swych
opra co wań do słow nie kil ka pas su sów.
To o ty le istot ne, że po ro ku 1989 J. Bie -
niek nie drą żył te ma ty ki PPR -owskiej,
sku pia jąc się na tym, cze go w cza sach
„słusz nie mi nio nych” na pi sać z oczy wi -
stych po wo dów nie mógł. Gdy bym miał
po zwo lić so bie na oso bi stą oce nę J. M.
Ze man ka, uznał bym go za czło wie ka
po tro sze na iw ne go, a po tro sze nie doj -
rza łe go i za gu bio ne go, ale z pew no ścią
nie za po stać po mni ko wą. Mam nie od -
par te wra że nie, iż w swym mło dzień -
czym po czę ści „za rze wiac kim”
ide ali zmie za kła dał, że uda mu się po -

go dzić pań stwo wą nie pod le głość z so -
wiec kim dyk ta tem; de mo kra cję ze sta li -
now ską ty ra nią; spra wie dli wość
z ra dziec kim bez pra wiem. Przy wo ła ny
list, w któ rym J. M. Ze ma nek nie kwe -
stio nu je od po wie dzial no ści So wie tów
za mord ka tyń ski do wo dzi, że po pa dał
on w co raz więk szy dy so nans i we -
wnętrz ne roz dar cie. Być mo że gdy by
J. M. Ze ma nek w cza sie stu diów bar -
dziej za głę bił się w dzie je re wo lu cji bol -
sze wic kiej, woj ny do mo wej w Ro sji,
ko lek ty wi za cji, mo że gdy by za my ślił się
nad zna cze niem pol skie go zwy cię stwa
w 1920 ro ku, a za miast czy tać pro pa -
gan do wą bi bu łę się gnął po pa mięt ni ki
lu dzi, któ rzy prze szli przez bol sze wic -
kie pie kło, nie miał by złu dzeń, czym jest
ko mu nizm i ja kie nie sie za gro że nie dla
Pol ski oraz świa ta. Prze by wa ją cy w la -
tach 1939-41 we Lwo wie J. M. Ze ma -
nek, nie mógł też nie wie dzieć
o ma so wych aresz to wa niach i de por ta -
cjach Po la ków w głąb ZSRR, co tym
bar dziej ob cią ża je go póź niej sze wy bo -
ry po li tycz ne. Je śli na ło żyć na to ak ces
Ze man ka do kom so mo łu, rów no znacz -
ny nie ste ty z wy słu gi wa niem się so -
wiec kie mu na jeźdź cy, trud no oprzeć się
wra że niu, że ma my do czy nie nia z po -
sta wą po rów ny wal ną je dy nie z do bro -
wol nym wpi sa niem się na nie miec ką
li stę volks deut schów po dru giej stro nie
kor do nu gra nicz ne go. 

Ab so lut nie nie zga dzam się z uprosz -
czo ną do po zio mu ce pa te zą red. Ogo -
rzał ka, iż nie licz ne od zna cze nia
nada wa ne żoł nie rzom Ar mii Lu do wej
przez do wódz two po wsta nia war szaw -
skie go sta no wić ma ko ron ny do wód
uwia ry gad nia ją cy ko mu ni stycz ną uzur -
pa cję po 1945 ro ku i le gi ty mi zu ją cy
miej sca PPR -owskich re ne ga tów na na -
ro do wych pie de sta łach i co ko łach. To
przy kład ka ry god nej, ża ło snej i nie -
upraw nio nej ma ni pu la cji, żyw cem wy -
ję tej z par tyj nych po rad ni ków dla
adep tów dzien ni kar skie go rze mio sła. To
tak jak by ktoś po wie dział, że mi li tar ne
współ dzia ła nie Ar mii Kra jo wej oraz Ar -
mii Czer wo nej prze ciw ko Niem com
(choć in cy den tal ne), do wo dzić ma au -
ten tycz nej przy jaź ni i pro so wiec kie go
na sta wie nia ze stro ny AK i Rzą du Pol -
skie go w Lon dy nie, a co za tym idzie ich
ak cep ta cji po wo jen ne go po rząd ku ustro -

jo we go. Trud no o więk szą nad in ter pre -
ta cję, a wręcz bzdu rę. No, ale zda niem
pa na Ogo rzał ka, kto nie poj mu je je go
wi zji, ten kiep, nie uk lub fa szy sta.
W naj lep szym ra zie sie ją cy nie na wiść,
ją trzą cy i pod pa la ją cy Pol skę „oszo -
łom”. Ot ta ki „mo her” z są dec kie go
„ciem no gro du”. 

Gdy jed nak przyj rzeć się bli żej wy bo -
rom ży cio wym pa nów: Ogo rzał ka i Ze -
man ka, trud no uciec od pew nych ana lo gii

i pra wi dło wo ści. Otóż pan Ogo rza łek też
dał się uwieść fał szy wym pro ro kom. Po -
tem, po mi mo iż co raz bar dziej wąt pił
w je dy nie ob ja wio ną przez PZPR praw -
dę, nie zde cy do wał się wy stą pić, aż
w koń cu par tia – mat ka stra ci ła cier pli -
wość i usu nę ła go ja ko nie po praw ne go
opor tu ni stę (to ta ki ktoś, kto jest „za” a na -
wet „prze ciw”). Z cza sem jed nak wziął
w nim gó rę kon for mizm prze mie sza ny
z ko niunk tu ra li zmem i ja ko skru szo ny -za -
wró co ny do stą pił był amne styj nej ła ski.
Par tia wy ba czy ła, a on – mar no traw ny
– po sta rał się wię cej nie za wieść. Rzu co -
ny na front so li dar no ścio wej za wie ru chy,
a na stęp nie przy wra ca nia przez „to wa rzy -
sza ge ne ra ła” ustro jo wej „nor mal no ści”
– ja ko re dak tor ty go dni ka „Du na jec”
– speł niał po kła da ne w nim za da nia do sa -
me go koń ca. Być mo że wy czuł, że dziś

Przy wo ła ny list, w któ -
rym J. M. Ze ma nek nie
kwe stio nu je od po wie -
dzial no ści So wie tów
za mord ka tyń ski do wo -
dzi, że po pa dał on w co -
raz więk szy dy so nans
i we wnętrz ne roz dar cie.
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hi sto ria za to czy ła krąg, że wid mo fa szy -
zmu znów (jak za sa na cji) krą ży nad Pol -
ską, a Po la cy po mi mo we zwań le wac kich
li de rów, za nic nie chcą wy rzec się swej
to żsa mo ści. Sko ro w Gdań sku trwa wal -
ka o po wrót Le ni na na bra mę stocz ni,
War sza wa, mi mo sprze ci wu miesz kań -
ców, za gru be mi lio ny re stau ru je po mnik
wdzięcz no ści Ar mii Czer wo nej, to cze mu
my nie mie li by śmy sto czyć bo ju o J. M.
Ze man ka. Być mo że dzię ki te mu szkol -
na ga wiedź, z wro dzo ne go le ni stwa i bra -
ku za in te re so wa nia co raz bar dziej
ru go wa ną z pro gra mów hi sto rią, usły -
szaw szy te raz co nie co, przy wo ła go ja -
ko lo kal ny przy kład oku pa cyj ne go
bo ha ter stwa. Bo pew nie o Bo le sła wie
Bar bac kim, ge ne ra le Ku stro niu, ma jo rze
Zub ku – „Ta ta rze”, Ro ma nie Stram ce,
księ dzu Gur ga czu, a i Jó ze fie Bień ku, nie
za jąk nie się ani sło wem. 

I na ko niec ta ka zga dy wan ka, z ga tun -
ku „ja ki świat jest ma ły”. Pan Ogo rza łek
wy stę pu jąc w ro li ad wo ka ta J. M. Ze man -
ka zwra ca uwa gę, iż ni gdy nie in dok try -
no wał on po li tycz nie ro dzi ny Krzy ża ków
z Na sza co wic, u któ rych się ukry wał,
ogra ni cza jąc się do przy bli ża nia twór czo -
ści na ro do wych wiesz czów z Mic kie wi -
czem na cze le, zaś „Ka pi tał” Mark sa
czy tał i prze my śli wał sam. Dwa la ta te mu
w kwiet nio wym nu me rze Są de cza ni -
na po ja wił się ar ty kuł po świę co ny od dzia -
ło wi Sta ni sła wa Pe reł ki – ostat nie go
„wy klę te go do wód cy” na zie mi są dec kiej.
Ma te riał au tor stwa Wła dy sła wa Pierz gi
na pi sa ny zo stał bar dzo rze tel nie, w opar -
ciu o bo ga tą i grun tow ną kwe ren dę źró -
dło wą, w tym ta kże ar chi wa IPN. I te raz
uwa ga, naj wa żniej sze!!! Znaj du je my tam
in for ma cję, iż żoł nie rze Pe reł ki (tzw. Pol -
ska Ar mia Od wet) zło ży li „po ucza ją cą”
wi zy tę ko mu ni stycz ne mu ak ty wi ście
i słyn ne mu w oko li cy utrwa la czo wi wła -
dzy lu do wej Wła dy sła wo wi Krzy ża ko wi
z Na sza co wic. Te mu sa me mu, któ re go
J. M. Ze ma nek po noć ni gdy do ko mu ni -
zmu nie prze ko ny wał, a kar mił go je dy -
nie „Dzia da mi” Mic kie wi cza. Do oce ny
Czy tel ni ka po zo sta wiam na ile po kręt ny
wy wód pa na Ogo rzał ka uznać mo żna
za war to ścio we dzie ło pu bli cy stycz ne,
na ile zaś za ko lej ną zwrot kę „Mię dzy na -
ro dów ki”. JA RO SŁAW RO LA

Ab sol went wy dzia łu hi sto rii UJ, 
Pre zes Są dec kiej Ro dzi ny Ka tyń skiej

Ja, so cja li stycz ny ju nak, któ ry po -
czuł, że obec ne wia try hi sto rii przy -
nio sły zna jo my mi po wiew; ja,
wier ny syn nie boszcz ki par tii w zja -
dli wym to nie sto su ją cy ka ry god ne,
ża ło sne i nie upraw nio ne ma ni pu la -
cje żyw cem wy ję te z par tyj nych po -
rad ni ków dla adep tów
dzien ni kar skie go rze mio sła; ja, au -
tor bzdur i nad in ter pre ta cji, któ ry
dał się uwieść fał szy wym pro ro kom;
świa do my, że do So fo kle sa coś tam
mi bra ku je – idę w za par te i oświad -
czam, że fra za god na Ste fa na Nie -
sio łow skie go, a przy pi sa na mi przez
Ja ro sła wa Ro lę – nie wy szła spod
mo je go ułom ne go pió ra, oto ona:
(zda niem Ogo rzał ka), kto nie poj mu -
je je go wi zji, ten kiep, nie uk i fa szy -
sta. W naj lep szym ra zie sie ją cy
nie na wiść, ją trzą cy i pod pa la ją cy
Pol skę „oszo łom”. Ot ta ki „mo her”
z są dec kie go „ciem no gro du”.

C
zę ścio wo jesz cze spraw ny
na cie le i umy śle przy zna ję,
iż nie na dą żam za lot nym
umy słem mo je go ad wer sa -

rza. Na wszel ki wy pa dek przyj mu ję
więc po zy cję obron ną i upra szam do -
tych cza so wych – i za pew ne ta kże ko -
lej nych – po le mi stów o wy słu cha nie
mo ich ra cji.

***
In sty tut Pa mię ci Na ro do wej we spół

z Uni wer sy te tem Ja giel loń skim wy dał
w re no mo wa nej ofi cy nie Uni ver si tas
ksią żkę „Pol ski Paź dzier nik 1956”...

Są w niej wspo min ki o ide ałach i czy -
nach mo jej mło do ści (s. 23, 41, 143, 195,
a zwłasz cza s. 53, 54, 55 z de kla ra cją
ide owo -pro gra mo wą an ty sta li now skiej
or ga ni za cji, któ rą współ two rzy łem).

W kra kow skich „Ar ca nach” (ma -
rzec, kwie cień 2006) prof. dr Sta ni sław
Sal mo no wicz – Kra kow skie „pre hi sto -
ryj ki opo zy cyj ne” – da je świa dec two
mo jej po sta wy.

„Ga ze ta Kra kow ska” (10,11 sierp -
nia 1957) dru ko wa ła mo ją ob szer ną
obro nę mjr. Wło dzi mie rza Ber nar da,
któ ry z gen. An der sem prze szedł szlak
bo jo wy przez Li bię i Wło chy, wró cił
do Pol ski i był gno jo ny. Za koń cze nie tek -
stu pt. „Uwa ga – czło wiek” brzmia ło: 

„Do dy rek to rów i mi ni strów, do któ -
rych zwra cał się Ber nard, nie ape lu ję.
Ży czę im, aby na wła snej skó rze spró -
bo wa li kie dyś, co to zna czy ba ga te li zo -
wa nie ludz kie go wo ła nia o po moc!
Trze ba zro bić wszyst ko, aby ode szli
z par tii wszy scy ci lu dzie bez su mie nia,
któ rzy utrud nia li ży cie Ber nar do wi.”

W tej sa mej „Ga ze cie” 1 li sto pa -
da 1957 ar ty kuł „De ma go gia ary sto -
kra tów” uza sad nia ją cy wy rzu ce nie
mnie z PZPR.

Ja by łem an ty sta li now cem nie mal 60
lat te mu. Kto dziś ubie ra sza ty de ma ska -
to ra „ko mu ny”, pły nie z prą dem. To
żad na sztu ka. Ra czej – że na da.

***
Kie dy do tar ły do Są cza pierw sze

od bit ki nu me ru prób ne go ty go dni ka
„Du na jec”, ob ra do wał aku rat Ko mi tet
Wo je wódz ki par tii. W prze rwie ob rad
roz ło ży li śmy je na sto łach. Pa rę mi nut
póź niej I se kre tarz za ko piań skie go ko -
mi te tu, Ste fan Gu stek, za żą dał wstrzy -
ma nia dru ku „Du naj ca”, gdyż jest tam
tekst Ta de usza Sta icha, wro ga Pol ski
Lu do wej.

Sze fu ją cy Ko mi te to wi Wo je wódz -
kie mu Hen ryk Ko stec ki spy tał, czy
znam do brze Sta icha.

– Znam, sza nu ję i bę dę dru ko wał,
bo świet nie pi sze, był w AK, ko cha gó -
ry, jest jed ną z osób, z któ ry mi kon sul -
to wa łem kon cep cję ty go dni ka!

Ko stec ki się gnął po słu chaw kę i po -
pro sił o pil ne do star cze nie in for ma cji
o Sta ichu. 

Mu sia ła być nie ko rzyst na dla za ko -
piań skie go se kre ta rza, bo nie ba wem po -
szedł w od staw kę, a Ta de usz Sta ich
pi sał u nas nie mal do śmier ci; ostat ni re -

Mo im po le mi stom

Pro me mo ria
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por taż – ze szpi ta la. Ks. Jó zef Ti sch ner
że gnał go pięk nie: – By łeś słu gą sło wa!

W par tii nie mal trzy mi lio no wej by li
i ka rie ro wi cze, i do gma ty cy, i ty py spod
ciem nej gwiaz dy. Lu dzie świa tli i pra wi
za wsze są mniej szo ścią. Mia łem szczę -
ście za rów no w Kra ko wie, jak i w Są -
czu tra fiać na lu dzi war to ścio wych. Już
po zmia nie ustro ju, na stęp ca Ko stec kie -
go – Jó zef Bro żek – po wie dział o mnie
red. Je rze mu Le śnia ko wi: 

– Kry tycz ny wo bec rze czy wi sto ści,
za sie wał w na szych gło wach nie je den
fer ment. Wbrew obie go wym opi niom nie
był „sza rą emi nen cją” czy uzur pa to rem
ów cze snej wła dzy, choć rze czy wi ście,
ja ko dzien ni karz, to on z re gu ły sta wiał
krop kę nad „i”. Nikt mu tek stów nie
cen zu ro wał, nie by ło ta kie go moc ne go.

Ja kim cu dem mo głem ro bić „Du na -
jec” bez par tyj nej cen zu ry?

Od po wia dam: zy ska łem sil ną po zy cję,
po nie waż wspar li mnie swo imi pió ra mi
Ta de usz Sta ich i An to ni Kroh, Wan da
Czu ber nat i Ga brie la Da nie le wicz, Jó zef
Bie niek i An to ni Si tek, Ire na Sty czyń ska
i Je rzy Ma sior, Ja lu Ku rek i Ju lian Ka wa -

lec, Zbi gniew Siat kow ski i le gion po -
etów; po wie rzy li mi swo je pa mięt ni ki
do wód cy AK z Pod ha la, Gor ców i Be -
ski du Są dec kie go, wspie rał Wła dy sław
Ha sior (mój prze ło żo ny w har cer skich la -
tach); naj lep sze pió ra i naj lep si fo to gra fi -
cy z Za ko pa ne go, Kry ni cy, No we go
Tar gu, Li ma no wej, Gor lic; współ twór ca
eks pe ry men tu są dec kie go Ja nusz Piecz -
kow ski. To oni ra zem wzię ci by li mo ją
egi dą, mo ją tar czą. Lep sze go ze spo łu lu -
dzi pi szą cych nikt w owej de ka dzie nie
zdo łał tu sku pić wo kół sie bie. Pa trzę na te
na zwi ska i do pie ro te raz do cie ra do mnie,
że je dy nie dr Zbi gniew Siat kow ski był
w tym gro nie człon kiem par tii… A rów -

no cze śnie krzepł z mie sią ca na mie siąc
ze spół re dak cyj ny zło żo ny głów nie z de -
biu tan tów.

Mó wie nie, że by li śmy tu bą pro pa -
gan do wą, me dial nym ra mie niem par tii
obu rzy ło by nie tyl ko Ste fa na Gust ka,
Le cha Ba fię, Je rze go Mar dy łę, ale
i dzie siąt ki po dob nie czuj nych ak ty wi -
stów i funk cjo na riu szy. To praw da, że
re da go wa łem pi smo PZPR, ale nikt nie
ofe ro wał mi in ne go szyl du. A to, co
pod tym szyl dem ro bi li śmy, ku po wa -
ło 30 ty się cy czy tel ni ków. Ni cze go nie
pi sa łem pod czy jeś dyk tan do. Wszyst -
kie mo je błę dy i pew na część mo ich do -
brych uczyn ków to wy łącz nie mo je
dzie ło. Od daw na i na za wsze je stem
czło wie kiem osob nym. Bez egi dy. I nie
są dzę, że mo je wy wo dy są po kręt ne
i na po zio mie ce pa – jak z wdzię kiem
ujął to mgr Ja ro sław Ro la. 

***
Obie cał mi Le szek Za krzew ski, że

nie pój dę do mam ra i nikt nie strze li mi
w tył gło wy, je śli w za ci szu do mo wym
po skan du ję so bie ulu bio ne ha sło dzie -
ciń stwa: Bie -rut! Bie -rut!

Rów nie fi ne zyj ne są roz wa ża nia, czy
po win no się sza no wać lu dzi star szych.
Tu – zgo da! Nie ma po bła ża nia dla zgre -
dów, je śli nie opa no wa li sztu ki ro zu mie -
nia tek stów fał szu ją cych opi nie Jó ze fa
Bień ka; nie ma zmi łuj się dla nu dzia rzy
py ta ją cych, co to ta kie go ofi cjal ny bio -
gram opu bli ko wa ny przed la ty
w „Rocz ni ku Są dec kim” (kto go spo rzą -
dził? kto zwe ry fi ko wał? kie dy?); nie bę -
dzie prze ba cze nia dla upar ciu cha, któ ry
twier dzi, że przy Alei Wol no ści jest po -
mnik żoł nie rzy ra dziec kich po le głych
w trak cie wy zwa la nia No we go Są cza.
Zgre dy nie za słu gu ją na sza cu nek, bo
tar ga ją ni mi emo cje, bre dzą i pi szą
bzde ty.

Do pie ro po dłu gim na my śle – cha -
rak te ry stycz nym dla wap nia ków – zro -
zu mia łem, cze mu za wdzię czam te
za czep ki ad per so nam oraz no mi na cję
na piew cę czer wo nej par ty zant ki.

Otóż moi ad wer sa rze chcie li by prze -
mil czeć świa dec two pra wo ści i pa trio -
ty zmu wy sta wio ne Ze man ko wi przez
Jó ze fa Bień ka; a prof. Ro la idzie da lej:
Bie niek mu siał zro bić ukłon wo bec ko -
mu chów, bo ina czej w ogó le nie mógł -
by pi sać (ma Pan szczę ście, że Jó zef
Bie niek nie ży je – wy dra pał by Pa nu
oczy za tę po twarz). Ogień skie ro wa ny
na mnie ma też od cią gnąć uwa gę
od świa dectw wy sta wia nych Ze man ko -
wi przez płk. Nar cy za Wia tra w mię dzy -
woj niu i w cza sie kon spi ra cji oraz ma
słu żyć zba ga te li zo wa niu fak tu wrę cze -
nia Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri ko mu ni ście
z Gwar dii Lu do wej przez do wód cę AK.
Po mi nię cie tych świa dectw to rej te ra da
ozna cza ją ca przy zna nie, że roz sy pa ły
się w proch „źró dła hi sto rycz ne” uza -
sad nia ją ce na gon kę na Ze man ka. No wa
kwe ren da una ocz ni ła mi, że na gon ka
trwa ła nie kil ka mie się cy, lecz kil ka lat,
a za czął ją Ro bert So bol w ro ku 2007,
zaś Le szek Za krzew ski jest je dy nie epi -
go nem tej kam pa nii.

Spie szę do nieść p. Ja ro sła wo wi Ro li,
że ni gdy nie na pi sa łem (na wet nie po -
my śla łem), że inż. Za krzew ski po wi nien
sie dzieć ci cho. Wprost prze ciw nie: na -
le ży go dru ko wać jak naj czę ściej. Nikt
in ny nie po tra fi aż tak cel nie ob na żyć
i ośmie szyć czar no -bia łej wer sji hi sto -
rii. Przy kład: gdy nie uda ło się skom pro -
mi to wać Ze man ka, się gnął do kry ni cy

To praw da, że re da go wa -
łem pi smo PZPR, ale nikt
nie ofe ro wał mi in ne go
szyl du. A to, co pod tym
szyl dem ro bi li śmy, ku po -
wa ło 30 ty się cy czy tel ni -
ków. Ni cze go nie pi sa łem
pod czy jeś dyk tan do.
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praw dy wsze la kiej, czy li do IPN, i po -
wta rza re we la cje o tym, jak to Sta lin
oso bi ście po dej mu je de cy zje do ty czą ce
PPR i GL, a kie row nic two ZSRR wy da -
je roz ka zy, po dej mu je de cy zje struk tu -
ral ne, or ga ni za cyj ne i per so nal ne
do ty czą ce PPR i GL, do star cza in struk -
cje i wy tycz ne, za pew nia za opa trze nie
i środ ki fi nan so we dla GL i AL, któ re
by ły (!) czę ścią sił zbroj nych ZSRR.

Jest to – nie za mie rzo ny – pe an
na cześć Sta li na! Niem cy już na Kau ka -
zie i nad Woł gą, głód i epi de mie dzie -
siąt ku ją ob lę żo ny Le nin grad,
dy plo ma cja ra dziec ka za bie ga o zwięk -
sze nie po mo cy USA, a przede wszyst -
kim o utwo rze nie dru gie go fron tu
w za chod niej Eu ro pie, nie roz strzy gnię -
ta jest jesz cze bi twa sta lin gradz ka,
a na Krem lu wódz pro le ta ria tu oso bi ście
de cy du je o struk tu rach i per so na liach
Gwar dii Lu do wej, któ ra w wer sji IPN
jest „czę ścią sił zbroj nych ZSRR”.

Gro te ska? Me ga lo ma nia? Nie. Tak
wy glą da pro pa git ka hi sto ry ków naj now -
szej ge ne ra cji. Trze ba to dru ko wać
i upo wszech niać, bo in dok try na cja do -
pro wa dzo na do ab sur du za wsze koń czy
się klę ską.

Bę dę wdzięcz ny Ja ro sła wo wi Ro li,
je śli uda się mu usta lić źró dło, z któ re -
go po cho dzi in for ma cja o zwy rod nia -
łych kon spi ra to rach z Sie dlec kie go,
pla nu ją cych mor do wa nie ro da ków.

W na szym re gio nie zda rzy ło się to, nie -
ste ty, rze czy wi ście. Ale nie czer wo ny
strze lał, lecz praw dzi wy pa trio ta z AK
do wy jąt ko wo dziel ne go lu do wca. Za -
bój ca umknął stąd, jak wie lu in nych de -
san tu ją cych się u nas uzur pa to rów,
ma ją cych dar po chop ne go wy da wa nia

są dów i za wsze le piej od Są de czan zo -
rien to wa nych, kto jest kim i do ko go na -
le ży strze lać. Na ostro bądź śle pa ka mi.

***
Pan Ja ro sław Ro la nie zna mnie oso -

bi ście i nie ste ty za wie rzył lu dziom pod -
łym pi sząc o mo im kon for mi zmie
prze mie sza nym z ko niunk tu ra li zmem.

Kon for mi sta nie sta nął by twa rzą
w twarz z Go muł ką po do rę cze niu mu
kil ka go dzin wcze śniej me mo ria łu za -
czy na ją ce go się od słów: Zau fa nie spo -
łe czeń stwa wy czer pu je się… 

Kon for mi sta nie po szedł by do oku pu -
ją cych Ra tusz kil ka mi nut przed sztur -
mem mi li cji, by po ra dzić, jak mo żna

unik nąć pa ło wa nia, a wyjść mi mo to
z twa rzą.

A ko niunk tu ra li sta, któ ry dwu krot nie
od mó wił przy ję cia ta lo nu na sa mo chód,
to coś dziw ne go, nie praw daż? Pal sześć,
sa mo chód! Do sta łem przy dział od wo -
je wo dy Le cha Ba fii na dwu po zio mo we
miesz ka nie na os. Mi le nium; od mó wi -
łem przy ję cia 120 me trów kwa dra to -
wych i na dal wy naj mu ję to sa mo
miesz ka nie, co wte dy (bez ga zu, bez
cen tral ne go ogrze wa nia). Wy mu si łem
na to miast na wo je wo dzie – sko ro dys -
po nu je ta kim miesz ka niem – by przy -
znał je ar ty ście rzeź bia rzo wi
na pra cow nię. I tak się sta ło – Fran ci -
szek Pal ka świad kiem.

***
Chciał bym, by Pa no wie ze chcie li za -

uwa żyć, iż w tek ście „Nie są by cze ta -
kie zdo by cze” nie o Ze man ka
wal czy łem, lecz o za sa dę: sza cu nek dla
po le głych z rąk wro ga, sza cu nek dla
gro bów! O Ze man ku pra wie wszyst ko,
co wiem, wiem od Jó ze fa Bień ka. A Pan
Jó zef – je stem te go pe wien – był by
w tym spo rze za po zo sta wie niem pro -
chów tam, gdzie spo czy wa ły.

I nie da ro wał by p. Ro li kłam stwa
o rze ko mej laur ce dla wie ko pom nej ro li
pod zie mia ko mu ni stycz ne go. 

Oczom nie wie rzę czy ta jąc tę obrzy -
dli wą in sy nu ację.

ADAM OGO RZA ŁEK

W tek ście „Nie są by cze
ta kie zdo by cze” nie o Ze -
man ka wal czy łem, lecz
o za sa dę: sza cu nek dla
po le głych z rąk wro ga,
sza cu nek dla gro bów!
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2 KWIET NIA

1914 – w Ja bło ni cy Pol skiej k. Brzo zo wa
uro dził się Wła dy sław Gur gacz. Był

m.in. ka pe la nem w szpi ta lu w Gor li cach i Kry ni cy.
Dusz pa ster ską po słu gę peł nił ta kże w Pol skiej Pod -
ziem nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej, za co zo stał ska -
za ny na śmierć. Roz strze la ny w Kra ko wie 14
wrze śnia 1949 r.

3 KWIET NIA

1913 – Ra da Miej ska uchwa li ła nada nie
Ho no ro we go Oby wa tel stwa No we go

Są cza ks. Ja no wi Sy gań skie mu, au to ro wi wie lu dzieł
hi sto rycz nych po świę co nych Są dec czyź nie.

4 KWIET NIA

1907 – przy ul. Młyń skiej od da no ofi cjal nie
do użyt ku bu dy nek szpi ta la.

10 KWIET NIA

1898 – zmarł Szczę sny Mo raw ski, hi sto ryk,
au tor m.in. dzie ła „Są de czy zna”. Zo -

stał po cho wa ny w Sta rym Są czu.

13 KWIET NIA

1945 – zmarł Ro man Si chra wa, wi ce bur -
mistrz, bur mistrz i pre zy dent No we go

Są cza. Prze szedł do są dec kiej le gen dy po tym, gdy
na żą da nie Niem ców wska za nia 10 naj wa żniej szych
oby wa te li mia sta ja ko za kład ni ków, 10 ra zy wpi sał
swo je na zwi sko.

14 KWIET NIA

1994 – uka zał się pierw szy nu mer „Ty go -
dni ka Są dec kie go”. Uka za ły się tyl ko

trzy nu me ry.

16 KWIET NIA

1896 – zmarł Mi chał Zie le niew ski, w la -
tach 1857-87 le karz Za kła du Zdro jo -

we go w Kry ni cy.

17 KWIET NIA

1894 – w pie kar ni He ben stre ita przy ul. Du -
na jew skie go wy buchł wiel ki po żar,

któ ry znisz czył du żą część mia sta. Trwał bli sko dwa
ty go dnie, w je go wy ni ku oko ło 3 tys. osób stra ci ło
dach nad gło wą.

20 KWIET NIA

1942 – w No wym Są czu na cmen ta rzu ży -
dow skim roz strze la no oko ło 400 Ży -

dów. Do koń ca oku pa cji zgi nę ło tam po nad 2500
osób, ta kże Po la ków.

23 KWIET NIA

1913 – po świę co no tzw. ka pli cę szkol ną,
ko ściół p. w. św. Ka zi mie rza.

24 KWIET NIA

1793 – Fran ci szek Stix von Saun ber gen za -
ku pił w Kry ni cy dwa zdro je wraz

z ota cza ją cy mi je grun ta mi. Za po cząt ko wa ło to po -
wsta nie uzdro wi ska.

27 KWIET NIA

1896 – w Li ma no wej uro dził się Zyg munt
Ber ling, od 1944 r. do wód ca Ar mii

Pol skiej w ZSRR. Wy cho wy wał się w No wym Są -
czu, woj sko wą ka rie rę roz po czy nał ja ko ofi cer I Bry -
ga dy Le gio nów. Ho no ro wy oby wa tel No we go Są cza,
by ły pa tron Szko ły Pod sta wo wej nr 19. Zmarł
w 1980 r.

1940 – sie dem na sty trans port pol skich ofi -
ce rów do Ka ty nia. Wśród 200 osób

znaj do wa li się m.in. ppor. Sta ni sław Gra bow ski
z No we go Są cza, ppor. Ro man Igiel ski ze Stróż oraz
Hen ryk Ja roń czyk z Chom ra nic.

Opr. JA CEK ZA REM BA
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Od kil ku dzie się ciu lat po pu lar -
na w Pol sce jest pew na prze po -
wied nia, któ rej po cząt ki się ga ją
koń ca XIX w. Po raz pierw szy sze ro -
ka opi nia pu blicz na do wie dzia ła się
o niej, gdy zo sta ła ona opu bli ko wa -
na tuż przed wy bu chem II woj ny
świa to wej. Mo wa tu o prze po wied ni
z Tę go bo rzy, jed ne go z naj bar dziej
ta jem ni czych utwo rów do ty czą -
cych lo sów Pol ski. Co cie ka we, du -
ża część po kry wa się ze słyn nym
pro roc twem Wer ny ho ry...

O
to ar ty kuł opu bli ko wa ny
przez „Ilu stro wa ny Ku rier
Co dzien ny” z dnia 27 mar -
ca 1939 ro ku. Frag ment

z wstę pu re dak cyj ne go:
„W dniu 23 wrze śnia 1893 ro ku

w pa ła cu hr. Wła dy sła wa Wie lo głow -
skie go, wła ści cie la ma jąt ku Tę go bo rze
w Ma ło pol sce, od by wał się se ans spi ry -
ty stycz ny, na któ rym me dium nie wia do -
me go na zwi ska po da ło prze po wied nię
w for mie ry mo wa nej, obej mu ją cą okres
lat 50-ciu. Hr. Wła dy sław Wie lo głow -
ski był za pa lo nym spi ry ty stą, no tu ją cym
skrzęt nie wy ni ki wszyst kich se an sów,
w któ rych brał udział. Z za pi sków tych
po wstał z bie giem cza su du ży zbiór rę -
ko pi sów uję tych w ze szy ty. Rę ko pi sy te
znaj do wa ły się w je go ar chi wum,
a po je go śmier ci tra fi ły do rąk bra tan -
ka, Alek san dra Wie lo głow skie go, któ ry
wer tu jąc pa pie ry stry ja na tknął się
na wier szo wa ną prze po wied nię
– brzmią cą nie zwy kle sen sa cyj nie w ze -
sta wie niu z dzi siej szy mi wy pad ka mi.

Pro to kół ze wspo mnia ne go se an su
brzmi na stę pu ją co:

Tę go bo rze, 23 wrze śnia 1893 ro ku

Me dium mó wi: – Trud no ludz kie usta lić
lo sy, gdy zmien ność wa run ków od mie nia
dziś to co wczo raj trwa łym by ło, a ju tro
ist nieć prze sta je. Oto po wia dam wam...

W dwa lat dzie siąt ki na sta ną te po ry,
Gdy z nie ba ogień wy try śnie.
Speł nią się wte dy pie śni Wer ny ho ry,
Świat ca ły krwią się za chły śnie.

Pol ska po wsta nie ze świa ta po żo gi,
Dwa or ły pad ną roz bi te,
Lecz dłu go jesz cze los jej jest zło wro gi,
Ma rze nia cią gle nie zby te.

Gdy w lat trzy dzie ści we łzach i roz ter ce
Trwać bę dą cier pie nia lu du,
Na ko niec przyj dzie jed no wiel kie ser ce
I sa mo do ko na cu du.

Gdy czar ny orzeł znak krzy ża splu ga wi,
Skrzy dła roz ło ży zło wiesz cze –
Dwa pad ną kra je, któ rych nikt nie zba wi,
Si ła przed pra wem jest jesz cze.

Lecz czar ny orzeł wej dzie na roz sta je,
Gdy oczy na wschód ob ró ci,
Krzy żac kie sze rząc swo je oby cza je,
Z zła ma nym skrzy dłem po wró ci.

Krzyż splu ga wio ny ra zem z mło tem pad nie.
Za bor com nic nie zo sta nie.
Ma zur ska zie mia Pol sce znów przy pad nie,
a w Gdań sku port nasz po wsta nie.

W cię żkich zma ga niach z bu tą Teu to na
Świat zno wu krwią się zru mie ni
Gdy pół noc wscho dem bę dzie za gro żo na.
W po czwór ną jed ność się zmie ni.

Lecz na za cho dzie nik czem nie zdra dzo ny
Przez swe go wy zwo leń ca
Złą czon z ko gu tem dla lew ka obro ny
Na tron wpro wa dzi mło dzień ca.

Zła ma na si ła mą ci cie li świa ta
Tym ra zem bę dzie na wie ki.
Rę kę wy cią gnie brat do swe go bra ta,
Wróg w kraj odej dzie da le ki.

U wscho du słoń ca młot bę dzie zła ma ny,
Po ża rem step jest ob ję ty.
Gdy orzeł z mło tem zaj mą cu dze ła ny
Nad rze ką w pień jest wy cię ty.

Bit na Bia ło ruś, buj ne Za po ro że
Pod pol skie dą żą sztan da ry.
Się ga nasz orzeł aż po Czar ne Mo rze
Wra ca jąc na szlak swój pra sta ry.

Wi tebsk, Ode ssa, Ki jów i Czer ka sy –
To Eu ro py ba stio ny,
a bar ba rzyń ca aż po wiecz ne cza sy
do Azji uj dzie str wo żo ny.

War sza wa środ kiem usta li się świa ta,
Lecz Pol ski trzy są sto li ce.
Da le kie bło ta po rzu ci Azja ta,
A smok od no wi swe li ce.

Nie dźwiedź upad nie po dru giej wy pra wie,
Du naj w prze py chu znów to nie,
A kie dy po kój na stą pi w War sza wie,
Trzech kró lów na poi w nim ko nie.

Prze po wied nia z Tę go bo rzy sprzed 120. lat

Na koniec
przyjdzie jedno
wielkie serce 
i samo dokona cudu…



KWIECIEŃ 2013 87
WWW.SADECZANIN.INFO

HISTORIA

Trzy rze ki świa ta da dzą trzy ko ro ny
Po ma zań co wi z Kra ko wa,
Czte ry na krań cach so jusz ni cze stro ny
Przy się gi zło żą mu sło wa.

Wę gier z Po la kiem, gdy po łą czą dło nie,
Trzy kra je ra zem z Ru mu nią
Przy ma je sta tu pol skie go tro nie
Wiecz ną po łą czą się unią.

A krym ski Ta tar, gdy doj dzie do rze ki,
Choć wia ry swo jej nie zmie ni –
Pol ski po tę żnej upro si opie ki
I wier ny bę dzie tej zie mi.

Po wsta nie Pol ska od mo rza do mo rza.
Cze kaj cie na to pół wie ku.
Chro nić nas bę dzie za wsze ła ska Bo ża,
Więc cierp i módl się czło wie ku”.

***
Oto co na ten te mat „Prze po wied ni

z Te go bo rzy” zna leź li śmy w Wi ki pe dii,
wol nej en cy klo pe dii in ter ne to wej.

We dług zgod nej oce ny Oli za row skie -
go i Krzy żew skie go in for ma cje re dak cji
„Ku rie ra” są „le gen dą” i „za bie giem
upraw do po dob nia ją cym”, a czas po -
wsta nia i au tor stwo są cał kiem in ne,
choć Oli za row ski przy zna je, iż rze czy -
wi ście w pa ła cu hra bie go Wie lo głow -
skie go se an se spi ry ty stycz ne się
od by wa ły i ta ka prze po wied nia mo gła -
by tam po wstać.

We dług le gen dy przy to czo nej przez
Cze sła wa Mi ło sza prze po wied nię po -
dyk to wał „duch Mic kie wi cza”. Ory gi -
nał za pi su se an su z Tę go bo rzy
prze cho wy wa ny był w Bi blio te ce Osso -

liń skich we Lwo wie i za gi nął po II woj -
nie świa to wej. Prze po wied nię opu bli ko -
wa no po raz pierw szy w 1912,
w „Ga ze cie Na ro do wej”, wy da wa nej
we Lwo wie w ję zy ku pol skim. Jed nak
Mi łosz nie po da je źró deł tych in for ma -
cji, a Oli za row ski i Krzy żew ski zgod nie
twier dzą, że prze po wied nia nie by ła pu -
bli ko wa na przed ro kiem 1939.

Oli za row ski pi sze na to miast, iż tekst
prze po wied ni „rów no cze śnie” z pu bli -
ka cją w „Ku rie rze” uka zał się w ksią żce
Ma rii He le ny Szpyr ków ny, li te rat ki, po -
et ki i mi ło śnicz ki za gad nień me tap sy -
chicz nych – „Trzy pro roc twa”.

We dług Oli za row skie go prze po wied -
nia z Tę go bo rzy sta ła się za raz po opu -
bli ko wa niu „nie by le ja ką sen sa cją”,
„by ła sze ro ko kol por to wa na w spo łe -
czeń stwie pol skim, zwłasz cza w cza -
sie II woj ny świa to wej”, „w ka żdym
nie mal pol skim do mu znaj do wał się jej
tekst prze pi sy wa ny ręcz nie”. Krzy żew -
ski pi sze: „Tekst jej prze pi sy wa ny, kol -
por to wa ny, prze ka zy wa ny ust nie
w cza sie woj ny oraz dłu gich lat nie for -
mal nej oku pa cji so wiec kiej 1945-1989,
ko men to wa ny i in ter pre to wa ny był
w spo sób kon tro wer syj ny, w za le żno ści
od bie żą cych wy da rzeń po li tycz nych”.

O tym jak bar dzo po pu lar na i zna -
na by ła treść prze po wied ni świad czy
fakt, że re ży ser Le onard Bucz kow ski
umie ścił jej frag ment w swo im fil mie
mu zycz nym z ro ku 1946 pt. „Za ka za ne
pio sen ki”.

Peł ny tekst prze po wied ni zna lazł się we
wstę pie do, wy da nej w la tach 60. XX wie -

ku, ksią żki Zbi gnie wa Za łu skie go Czter -
dzie sty czwar ty, przy czym au tor po dał,
ja ko czas ogło sze nia prze po wied ni,
rok 1894.

Au tor prze po wied ni z Tę go bo rzy jest
nie zna ny. Oli za row ski na pod sta wie

opu bli ko wa nia tek stu prze po wied ni
w ksią żce Ma rii He le ny Szpyr ków ny
„Trzy pro roc twa” i stwier dze nia w tek -
ście wpro wa dza ją cym z „Ku rie ra”, iż
pu bli ko wa ny był w „pra sie po mor skiej”
(Szpyr ków na miesz ka ła wów czas
w Gdy ni), przy pi su je au tor stwo lub, co
naj mniej, nada nie prze po wied ni for my
wier szo wa nej, wła śnie Szpyr ków nie.
Zwra ca przy tym uwa gę, że ję zyk prze -
po wied ni jest pol sz czy zną dwu dzie sto -,
a nie dzie więt na sto wiecz ną. Krzy żew -
ski zga dza się z nim, wska zu jąc ja ko
ewen tu al ny pier wo wzór tzw. prze po -
wied nię bi sku pa Ja na Cie pla ka, po cho -
dzą cą rze ko mo z ro ku 1888 (pierw szy
raz pu bli ko wa ną jed nak do pie ro w pra -
cy Krzy żew skie go, od na le zio ną przez
nie go w 1940 i też pi sa ną pol sz czy zną
dwu dzie sto wiecz ną).

Sta ni sław Ha dy na pi sze, że au tor ką
prze po wied ni jest Agniesz ka Pil cho wa
(1888-1944), zwa na Ja sno wi dzą cą
z Wi sły (za miesz ki wa ła w tej miej sco -
wo ści), au tor ka licz nych prac, w któ -
rych przed sta wia ła swo je wi zje
i roz wa ża nia na te mat za gad nień du -
cho wych. Prze po wied nia mia ła by po -
cho dzić z lat 30. XX wie ku, być mo że
na wet z ro ku 1939. Ma ria Szpyr ków na,
któ ra by ła zna jo mą Agniesz ki Pil cho -
wej, mia ła by je dy nie nadać wy po wie -
dzi ja sno wi dzą cej for mę wier szo wa ną
i zor ga ni zo wać pu bli ka cję (być mo że
bez wie dzy i zgo dy wła ści wej au tor ki).

WIE SŁAW PI PREK
Autor jest przewodnikiem PTTK

„Beskid” Oddział Nowy Sącz  

Trzy rzeki świata dadzą
trzy korony
Pomazańcowi z Krakowa,
Cztery na krańcach
sojusznicze strony
Przysięgi złożą mu
słowa.
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Po ko lei po roz ma wia my o ko lei.
Zresz tą nie hi sto rycz nie i nie sys te -
ma tycz nie; w Są czu są praw dzi wi
znaw cy te ma tu, któ rzy mo gą mnie
wy śmiać, na wet, gdy po zo sta nę
w bez piecz nych ra mach fe lie to nu.
Po roz ma wia my o kli ma cie sta cy jek
ko le jo wych – i o tym, co z nich zo -
sta ło. Czy li: jak Eu ro pej czyk po tra fi
spa sku dzić na wet bar dzo so lid ną
ro bo tę. Oczy wi ście, zro bi my to
na przy kła dzie uko cha nej Są dec -
czy zny.

D
la chłop ca, ja kim by łem z gó -
rą pół wie ku te mu, po cią gi ja -
wi ły się ja ko cu dow ne smo ki.
Wta cza ła się obok pe ro nu

ogrom na ma chi na, po pusz cza ją ca pa rą
i z czub ka, i pod ko ła mi. Mo kry dym
wę glo wy, zmie sza ny z nie uchron ną wo -
nią mo czu, pod nie cał pla my oli wy, za -
le ga ją ce to ro wi sko. Je dy na, w swo im
ro dza ju, per fu ma. Wta cza nie się tej ma -
sy na sta cję za po wia da ło, że za chwi lę,
gdy ty – już w wa go nie – ru szysz wraz
z nią (ową wo nią) da lej, nic nie śmie sta -
nąć wam na prze szko dzie. Dzi siaj na wet
naj dro ższe sa mo cho dy, naj więk sze au -
to bu sy nie za pew nia ją te go uczu cia.
Mo że je dy nie sta tek trans oce anicz ny,

gdy by nie de pry mu ją ca le gen da „Ti ta ni -
ca” i gdy by nie mo no to nia ho ry zon tu. 

Pierw sza kla sa, dru ga i trze cia (jak
na trans atlan ty ku wła śnie). A tą trze cią
by wał – pa mię tasz jaz dę z Li ma no wej
do Są cza? – wa gon to wa ro wy z pa ro ma
ław ka mi wo kół. By łeś chłop cem, więc
szczę śli wie nie ko ja rzył ci się z wy wóz -
ką do obo zów pra cy, czy na zsył kę, prze -
ciw nie – ba wi ło cię sia da nie w otwo rze
po drzwiach i maj ta nie no ga mi nad ucie -
ka ją cym to ro wi skiem. No gi za ży wa ły
wol no ści, a za dek jak zwy kle trwał
w nie wo li (nie spo koj na ciot ka trzy ma ła
cię za szel ki u chło pię cych spode nek). 

Znów pierw sza kla sa sły nę ła – w ka -
żdym ra zie w po wo jen nej rze czy wi sto -
ści tak by wa ło – plu skwa mi
w prze past nych, za zwy czaj bor do wych
ka na pach. Ty zaś wy obra ża łeś so bie
(po cząt ku ją cy teo re tyk), ja kie ro man se
mię dzy sta cyj ne mo gły i po win ny by ły
tu się roz gry wać. Naj bar dziej zaś lu bi -
łeś te wa go ny, gdzie do ka żde go prze -
dzia łu wcho dzi ło się z ze wnątrz. Nie
by ło ko ry ta rza, a Pan Kon duk tor prze -
cho dził po de sce wzdłuż wa go nu. Gdy
już prze szedł, in tym ność by ła za pew -
nio na do naj bli ższej sta cji.

Znie nac ka po ja wia ła się wio ska, za po -
wia da na gwiz dem lo ko mo ty wy. Ma low -
ni cze sta cyj ki po śred nie, a na koń cu
wspa nia ły pa łac no wo są dec kie go dwor ca.
Ludz ki tłum, wiej skie wo nie. W po cze kal -
ni zi mą wprost nie do wy trzy ma nia, ta ki
smród nie my tych ciał, pod nie co ny ża rem
od wę glo we go, jak na ów czas wszyst ko
na ko lei, pie ca. To tal na sen ność. Gdy wy -
sze dłeś na pe ron, dzie siąt ki to rów, wa go -
nów, ma new ru ją ce lo ko mo ty wy sta cyj ne.
Za mu rem Za kła dy Na praw cze Ta bo ru
Ko le jo we go. Wszę dzie lu dzie w mun du -
rach. Ko le ja rze. Dru ga, obok roz pro szo -
nych le śni ków, po tę ga Są dec czy zny
w cza sach, gdy raz i dru gi raz nie uda ły się
tu „lu do we wy bo ry” do Sej mu. Nie
w zgo dzie z za mia ra mi Wła dzy. Ma ło cię
to ob cho dzi ło, bo wła śnie na są sied nim
pe ro nie zo ba czy łeś ślicz ną, dzie się cio let -
nią dziew czyn kę, two ją ró wie śnicz kę…
Ech, ro man ty ka ko lei.

Dzi siaj to wszyst ko prze szłość, jak by
z cza sów Pia sta czy Ja giel lo na. Cóż, że
Tar nów od no wił bu dy nek? Nie dla pa -
sa że rów prze cież, tyl ko dla mia sto we go
kon we nan su. Kra ków od su nął się

na oczy wi sty dy stans od swo je go dwor -
ca, za sie dlo ne go te raz przez go łę bie i pi -
jacz ków, któ rych nie to le ru je brzę czą ca
blich trem i ma mo ną Ga le ria Kra kow -
ska. War sza wa od no wi ła swój ba rak
(„bo Eu ro 2012”) – nie na wie le to się
zda. Wy star cza ją prze cież pe ro ny, co tu
uda wać. Nad pe ro na mi mo gły by się
od ra zu znaj do wać li nie au to bu so we
do Lon dy nu, Ma dry tu, Stam bu łu… Że
tak nie jest? Ple mię ma zo wiec kie dur ne
by ło, jest i po zo sta nie. Wiem, bom te go
do świad czył (a jed nak czu le je wspo mi -
nam. Ot, lo gi ka!).

Sta cyj ka w Wier chom li sły nę ła tym,
że za wia dow ca, za nim zwol nił skład po -
cią gu oso bo we go, spo glą dał, czy z gór ki
nie zbie ga Ga brie la Urba now ska, a za nią
ko za, pies, ko ty... Od pro wa dza ły ją pra -
wie na pe ron. Wsia da ła. Skład mógł ru -
szać ku Piw nicz nej. Przed Zdro jem
za trzy my wał się jed no to ro wy po ciąg
na więk szej sta cji, mó wi ło się: „Ha nu -
szów”. W 1947 stąd Łem ko wie by li wy -
wo że ni na Zie mie wte dy Od zy ska ne. Ty
zaś tu wy sia da łeś dzie sięć lat póź niej, gdy
by łeś wy sła ny do pie kar ni, cu dow nie
pach ną cej praw dzi wą, nie dmu cha ną, jak

dziś, buł ką. Wra ca łeś z ple ca kiem, w któ -
rym czte ry dwu ki lo we bo chen ki chle ba.
Z jed ne go od gry za łeś za raz „przy lep kę”,
czy li „dup kę”. Dziś ani pie kar ni, ani też
kli ma tu sta cji. Stra szy bu dy nek bez sen -
su do pię ty do to ro wi ska. Mo że tam zro -
bić ja ki dom uży tecz no ści pu blicz nej?
Ty le te raz pie nię dzy: a to z Unii, a to
z nie pła co ne go po dat ku… 

Zaś ta kich do mów co raz wię cej.
W Piw nicz nej nie opo dal ryn ku cud
pięk no ści, ale bez (wid nie ją ce go w pro -
jek cie) pod jaz du dla nie peł no spraw -
nych. Z bi blio te ką na pod da szu, jak
ma wiał bi skup:
Wiem z dawnej powieści,

Spod lasa

Po ko lei
Sta cyj ka w Wier chom li
sły nę ła tym, że za wia -
dow ca, za nim zwol nił
skład po cią gu oso bo we -
go, spo glą dał, czy z gór ki
nie zbie ga Ga brie la Urba -
now ska, a za nią ko za,
pies, ko ty...
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Że tu w klasztorze jest biblijoteka;
Gdzieś tam pod strychem podobno się
mieści
I dawno swego otworzenia czeka.

Dom Kul tu ry w du żej wsi, Łom ni cy -
-Zdro ju, bar dzo ko rzyst ny dla „sta ro żyt -
nej” sie dzi by Czar nych Gó ra li. Nie co
da lej, w Zu brzy ku, po sta wie nie du żej
świe tli cy za sko czy ło wszyst kich, ale
chy ba zu brzy cza nie po tra fią go do brze
użyć. A wspo mi na ny tu Ha nu szów: mo -
że by też ja ki po ży tek zro bić ze sta cyj -
ki? W ca ło ści od dać to wa rzy stwom
mi ło śni ków – i Piw nicz nej (mu zeum?
mo że te atr?), i ko lei. Ogól nie: hi sto rii te -
go strzęp ka Oj czy zny, któ ry w zmar nia -
łej trak cji ko le jo wej po brzmie wa jak
gi ną cy głos fu jar ki pa stu szej. 

W osta tecz no ści mógł by tam się usy -
tu ować „Skład win wę gier skich”, za ma -
wia nych in dy wi du al nie, jak to dzi siaj,
przez in ter net. Z obo wiąz ko wą pro bier -
nią ta nie go si ka cza dla pod trzy ma nia
hu mo ru („Niech mi tu taj stry jo na stół…
nie cho ru ją!”).

Wie rzę, że idea, gło szo na przez Ry -
szar da Kru ka, iżby zro bić atrak cję tu ry -
stycz ną z trak cji ko le jo wej Kry ni ca
– Lu bow la – Piw nicz na jest i tań sza, niż
na zbyt wir tu al na ko lej przez Obi dzę
do Szczaw ni cy, i or ga nicz nie by ła by
wro śnię ta w do li nę Po pra du, nie na po -
ty ka jąc pro te stów eko lo gów. Ja kaś ka -
pe la w ta kim skła dzie ko lej ki, w le cie co
dzień in na, po za se zo nem gra ją ca tyl ko
w week en dy? Ja kiś ko men tarz do wi do -
ku z okien, do kra jo bra zu z wol na, jak
gdy je chać do ro żką, prze su wa ją ce go się
za okna mi? Ja kaś zmie nia ją ca się wy sta -
wa rze mio sła? 

A na wy bra nych sta cyj kach spa cer,
ka wa, mo że raz w ty go dniu spek -
takl 15-mi nu to wy? Ech, ma rze nia…
A prze cież sub stan cja do te go wszyst -
kie go jest. I nisz cze je. A bez ro bo cie się
na dy ma. A my nie win ni.

Co po wie dzą wnu ki? Że tyl ko Au -
striak dbał o Ga li cję? Pa mię ta cie? Ga li -
cyj ska Ko lej Trans wer sal na li czy ła
(we dług Wi ki pe dii) 768 ki lo me -
trów. I nie dla Szwej ka by ła bu do wa na.
Lub nie tyl ko dla nie go. Czy żby dla nas?

WI TOLD KA LIŃ SKI
Autor jest sołtysem Wierchomli

i prezesem Towarzystwa Literackiegoo 
im. K.C. Norwida w Nowym Sączu

Za naj więk sze go śpio cha ucho dzi
świ stak, któ ry w zi mo wy sen za pa -
da w ostat nich dniach wrze śnia.
Z no ry wy peł za w koń cu kwiet nia,
gdy ta trzań skie ha le znów się za -
zie le nią. 

T
ym spo so bem świ stak nie wie,
co to zi ma, śnieg i mróz, zaś
je go dłu gi sen trwa sie dem
mie się cy. Są lep si i wca le nie

trze ba ich szu kać w Ta trach. Star czy
krót ki spa cer nad naj bli ższa rze kę, czy
kraj la su. Wła śnie za czę ły kwit nąć za -
wil ce. Za rów no te o bia łych kwia tach,
jak i nie co mniej po spo li ty ga tu nek
o żół tych płat kach. Oby dwa wy glą da -
ją po dob nie: ło dy żka z dwo ma, czy
trze ma po wy ci na ny mi list ka mi i de li -
kat ny kwiat. Je śli po go da do pi sze,
kwit ną w mar cu. Je śli nie, to w kwiet -
niu lub na wet (oby nie!) w ma ju. I tu
za czy na się naj cie kaw sze: od po ja wie -
nia się kwia tów do wy da nia kol cza -
stych owo ców upły wa ją za le d wie
czte ry ty go dnie. Póź niej li ście za czy -
na ją szyb ko żółk nąć i usy chać, tak, iż
za wi lec do słow nie zni ka z oczu.
Na dłu gie je de na ście mie się cy za pa da
w le targ i w po sta ci nie po zor ne go kłą -
cza bę dzie cier pli wie cze kać pod zie -
mią na stęp nej wio sny. Jak by nie li czyć,
sen bę dzie o czte ry mie sią ce dłu ższy,
niż u świ sta ka. No to ma my praw dzi -
we go re kor dzi stę. 

Kil ka słów o za wil cach. Jak więk -
szość ro ślin kwit ną cych wcze sną wio -
sną, re ali zu ją spe cjal ną, do sko na le
prze my śla ną stra te gię. Je śli miesz kasz
na dnie li ścia ste go la su, to w chwi li,
gdy wy so kie drze wa roz wi ną li ście
– skoń czy się do pływ ży cio daj nych
pro mie ni słoń ca. Ko niec z fo to syn te zą,
co dla ka żdej ro śli ny ozna cza po wol ną
śmierć gło do wą. Je dy nym spo so bem

na prze trwa nie jest uciecz ka do przo -
du. Trze ba wy ko rzy stać trzy, czte ry ty -
go dnie wcze snej wio sny, kie dy słoń ce
bez prze szkód prze świe tla ca ły las.
Bły ska wicz nie roz wi nąć li ście i kwia -
ty. Zwa bić pszczo ły, za py lić kwia ty
i wy dać owo ce. Jed no cze śnie na gro -
ma dzić za pa sy na na stęp ny se zon. Po -
mysł do bry i spraw dzo ny przez
prze bi śnie gi, śnie ży ce, przy laszcz ki
i na sze za wil ce. Je śli ktoś ze chce je po -
dzi wiać, to trze ba się spie szyć, bo
za chwi lę bę dzie za póź no. 

Te raz coś o po dzi wia niu. Po dłu giej
zi mie pierw sze kwia ty ku szą, by je za -
brać do do mu. Nie war to. Po pierw sze,
są bar dzo de li kat ne. Po ze rwa niu mo -
men tal nie tra cą wo dę i urok. Po dru gie,
za wil ce chro ni pra wo. Po trze cie, ka -
żdy kwiat to por cja nek ta ru i pył ku dla
wy gło dzo nych owa dów, któ re prze -
trwa ły zi mę. Na ko niec naj wa żniej sze:
ka żda część za wil ców za wie ra tru ją ce
sub stan cje. Za tru cia zda rza ją się rzad -
ko, ale wa tro pa mię tać, że wio sen ne
pięk no mo że być przy czy ną kło po tów.
Naj pięk niej za wil ce wy glą da ją w cie -
pły i sło necz ny dzień, kie dy de li kat ny
wiatr ko ły sze bia łe i żół te ła ny kwia -
tów. I niech tak zo sta nie.

GRZE GORZ TA BASZ

Przy ro da we dług Ta ba sza 

Wiosenna
strategia zawilca

Zawilec gajowy
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Jak mo żna się do my ślić, rzecz bę -
dzie o wy ko rzy sta niu w kuch ni ro -
ślin, któ re do nie daw na ko ja rzo ne
by ły z przed nów kiem. Ba, ale kto
dziś pa mię ta, co to był przed nó wek? 

W
y ja śni my dość prze wrot -
nie, bo... po etyc ko, po -
słu gu jąc się wier szem
Wan dy Łom nic kiej -Du -

lak za ty tu ło wa nym „Bab skie fra sun ki”.

Dzi siok łod sa me go ra na
gaz dy ni barz sfra su wa no
bo to kcia ła by pod chly bić
chło pu i dzie ciom do gło bić
na ryk tu wać choj co z cej cem
tu le d wiuć ko ko niec z koń cem
mo zno zwią zać bo przed nó wek
pu ściut ki je sce ło gró dek
pu ste sa far nie spyr ni ki
pu tyr ki dziyz ki ce brzy ki
w ku mo rze hal niok prze le cioł
dzie ci ska pa trzom – be dzie co?
dro pie sie ba ba po gło wie
i co jo dro bia cie po wiem
zu pe z gwoź dzia cy ło bło dy
je sce bez tro wy ło gro dy
gorst ke mą ki kap ke sy ra
kcia ła by ku ma bo scy ro
cem tu rzą dzić cem tu dzie lić
mo ze by ście po wie dzie li
jak do ce kać cyrw ca ma ja
mo ze ko gut znie sie ja ja
mo ze ko za pu ści mly ka
mo ze kro wa ta ka ry ka
tłu scyk w śmie ton ce po dwo ji
be dzie tyz to mi li mo ji
słon ko świy ci dys cyk le je
trza mieć no re ście na dzie je
ze sie tro wa zru sy zro śnie
be dzie po gło dzie... i wio śnie.

Współ cze sne go spo dy nie – na szczę -
ście – nie ma ją już ta kich fra sun ków,

a wy ko rzy sty wa nie w kuch ni dzi ko ro -
sną cych ro ślin ziel nych (w tym chwa -
stów) nie tyl ko nie dzi wi, ale sta je się
na wet spe cy ficz ną mo dą. Się gnij my
i my do nie prze bra ne go skarb ca sma -
ków i zdro wia, wła śnie klu ją ce go się
na łą kach i w na szych ogród kach.

Nie ma chy ba w Pol sce czło wie ka,
któ ry nie wie dział by jak wy glą da mni -
szek le kar ski, czy li po spo li ty mlecz.
Z je go mło dych li ści ze bra nych
przed kwit nie niem ro bi się smacz ną
i bar dzo zdro wą sa łat kę a po zblan szo -
wa niu (za nu rze niu na kil ka dzie siąt se -
kund we wrząt ku, a na stęp nie wło że niu
do zim nej wo dy), do da je do sa ła tek, zup
i so sów. Do sko na łe są mło de list ki mle -
cza du szo ne z ce bul ką, naj le piej dym ką
i mar chew ką. Żad ną fi lo zo fią jest „szpi -
nak” mle czo wy. Z li ść mi mle cza
(po uprzed nim po zby ciu się go rycz ki)
po stę pu je my iden tycz nie jak ze szpi na -
kiem. Pa mię taj my o do da niu czosn ku.
War to do dać ta kże nie co bun dzu
(owcze go, lub kro wie go).

A mo że coś dla zdro wia (do prze cho -
wa nia w spi żar ni), gdy by przy szło rocz -
na wio sna znów chcia ła nas po wi tać, jak
obec na, siar czy sty mi mro za mi.

SY ROP Z KWIA TU MNISZ KA
Kwia ty mnisz ka ukła dać w sło ju war -

stwa mi i prze sy py wać cu krem. Na stęp -
nie ugnieść, by pu ści ły sok. Wlać 50 g
spi ry tu su, po czym wierzch przy sy pać
cien ką war stwą cu kru (ok. 0,5-1 cm). To
zna ko mi ty spe cy fik do mo wy (po da je -
my 2-3 ły żecz ki) na cho re gar dło, ka szel
i prze zię bie nie.

Prze cho wy wać w chłod nym miej scu.
War to wie dzieć, że su szo ne i utar te

na pro szek płat ki kwia to we mnisz ka
mo gą być zna ko mi tym do dat kiem
do ciast. Nie gdyś za po bie gli we go spo -
dy nie za stę po wa ły mnisz ko wym py łem

sza fran, bę dą cy od nie pa mięt nych cza -
sów naj dro ższą przy pra wą. 

I jesz cze dwa praw dzi wie wio sen ne
smacz ki z wy ko rzy sta niem mło dych
list ków po krzy wy oraz list ków blusz -
czy ku kur dy ban ka (na zdję ciu), bę dą ce -
go praw dzi wym utra pie niem ka żde go
po sia da cza ogro du czy dział ki.

OMLET Z MŁODYMI
POKRZYWKAMI

15 dag mło dych list ków po krzy wy, 1
nie wiel ka ce bu la, po ły żecz ce drob no
usie ka ne go ko per ku, szczy pior ku i list -
ków se le ra, 3 jaj ka, 1-2 ły żki śmie tan ki,
sól, pieprz, ły żka ma sła. Umy tą po krzy -
wę uło żyć na si cie, prze lać wrząt kiem
drob no usie kać, po łą czyć z po zo sta łą
zie le ni ną. Na pa tel ni sto pić ma sło, ze -
szklić na nim drob niut ko po kro jo ną ce -
bul kę, do dać usie ka ną zie le ni nę i chwi lę
sma żyć mie sza jąc. Jaj ka do kład nie roz -
kłó cić ze śmie tan ką so lą i pie przem,
wlać na pa tel nię, wy mie szać do kład nie,
wsta wić do na grza ne go pie kar ni ka, aby
„omlet do szedł”. 

ZIE LO NA KAR TO FLAN KA
40 dag ziem nia ków, ce bu la, pie trusz -

ka, mar chew ka, 3-4 ząb ki czosn ku, sól,
pieprz, ćwierć ły żecz ki mie lo ne go
kmin ku, szklan ka drob no usie ka nych
list ków blusz czy ku kur dy ban ka, 5
szkla nek bu lio nu, ły żka ma sła.

Sądeckie warzenie (2)

Chwasty 
pełne smaków

Bluszczyk kurdybanek
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23 lu te go (to by ła so bo ta)
przed go dzi ną 13.00 po li cjan ci
z Ko men dy Miej skiej Po li cji w No -
wym Są czu uda li się do Trze trze -
wi ny, gdzie w jed nym
z nie za miesz ka łych do mów miał
prze by wać ob cy mę żczy zna. 

Z
in for ma cji, któ rą uzy ska li
funk cjo na riu sze wy ni ka ło, że
wła mał się on do te go do mu
i w okre sie od li sto pa da ze szłe -

go ro ku do 23 lu te go br. ukradł z nie go
ob raz wart po nad 1000 zł oraz po ry so -
wał po miesz cze nia, za miesz ku jąc tam
sa mo wol nie. W dniu zgło sze nia wła ma -
nia, tj. 23 lu te go, po dej rze wa ny miał
prze by wać w re jo nie po se sji.

Po li cjan ci uda li się do Trze trze wi ny
z do świad czo nym psem tro pią cym
o imie niu Sa la dan. W miej scu, gdzie
po raz ostat ni wi dzia no wła my wa cza,
pies pod jął trop. Po oko ło 10 ki lo me -
trach klu cze nia w le sie, po po lach,
w miej sco wo ści Kra sne Po toc kie, oko -
ło go dzi ny 14.30, Sa la dan do pro wa dził
po li cjan tów do mę żczy zny, któ rym
oka zał się 45-let ni miesz ka niec Tu cho -
wa. Pod czas pró by na wią za nia kon tak -
tu i wy le gi ty mo wa nia go, mę żczy zna
po dej rze wa ny o wła ma nie, wy cią gnął
ostre, me ta lo we na rzę dzie o dłu go ści
ok. 30 cm, któ rym chciał za dać cios
po li cjan to wi. W związ ku z bez po śred -
nim za gro że niem ży cia dla funk cjo na -
riu szy i cią głym pró bom za da wa nia
cio sów przez mę żczy znę, obez wład -
nio no go przy po mo cy Sa la da na. 

W ko men dzie po dej rze wa ny przy -
znał się do wła ma nia do do mu w Trze -
trze wi nie, jak rów nież do kra dzie ży
ob ra zu. Po nad to w to ku dal szych czyn -
no ści, po li cjan ci usta li li, że za trzy ma -

ny jest oso bą po szu ki wa ną przez Pro -
ku ra tu rę Re jo no wą w Tar no wie.

25 lu te go Sąd Re jo no wy w No wym
Są czu za sto so wał wo bec nie go śro dek
za po bie gaw czy w po sta ci dwóch mie -
się cy tym cza so we go aresz tu.

***
Sa la dan to imię na sze go bo ha te ra,

ra sy owcza rek nie miec ki. Przez swo je -
go prze wod ni ka, mł. asp. Łu ka sza Ry -
dzy ka z Wy dzia łu Pre wen cji Ko men dy
Miej skiej Po li cji w No wym Są czu, na -
zy wa ny jest Rex. W lip cu skoń czy 11
lat, póź niej praw do po dob nie przej dzie
na za słu żo ną eme ry tu rę. Jed nak po mi -
mo wie ku, spraw no ścią fi zycz ną prze -
wy ższa młod sze psy.

IWO NA GRZE BYK -DU LAK
Autorka w randze st. sierż. pełni funkcję

oficera prasowego Komendy Miejskiej
Policji w Nowym Sączu

Z no tat ni ka ofi ce ra dy żur ne go KMP w No wym Są czu

Saladyn
doprowadził 
do włamywacza 

FOTOZAGADKA

GDZIE W NOWYM SĄCZU
ZNAJDUJE SIĘ TEN MOTYW?
Od po wie dzi na le ży nad sy łać do 20
kwietnia 2013 r. na ad res Re dak cja „Są -
de cza nin”, ul. Bar bac kie go 57, No wy
Sącz lub re dak cja@sa de cza nin.in fo
z do pi skiem „Fo to za gad ka”. Za traf ną
od po wiedź – na gro da ksią żko wa.

Ob ra ną ce bu lę po kro ić w kost kę,
mar chew kę i pie trusz kę po kro ić w cien -
kie słup ki, lub ze trzeć na gru bej tar ce.
Sto pić ma sło, ze szklić na nim ce bu lę,
do dać mar chew kę i pie trusz kę. Chwi lę
sma żyć, mie sza jąc. Ob ra ne ziem nia ki
umyć, po kro ić w kost kę, wrzu cić
do garn ka, do dać prze sma żo ne wa rzy -
wa, pieprz, kmi nek i drob no usie ka ne 2
ząb ki czosn ku, za lać go rą cym bu lio nem,
do pro wa dzić do wrze nia, po czym go to -
wać na nie wiel kim ogniu ok. 20 mi nut.
Do dać usie ka ne list ki kur dy ban ku
i usie ka ne ząb ki czosn ku, wy mie szać,
pod grzać, do pra wić so lą i pie przem.

Opra co wa nie i fo to: RE DAK CJA
WWW.PO TRA WY RE GIO NAL NE.PL
W portalu znajdą Państwo spory wybór

przepisów na tradycyjne potrawy oraz wiele
publikacji poświęconych obyczajowości

z różnych zakątków Polski
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Na stro nie in ter ne to wej ba ców ki
wid nie je na pis – „Dom z du szą”. To
de wi za dzie rżaw ców obiek tu, nie -
ste ty nie we wszyst kich gór skich
schro ni skach do ce nia na. Ba ców ka
pod Be re śni kiem nie wąt pli wie ma
kli mat, mi mo że więk szość za cho -
dzą cych tu osób, to nie są ty po wi
tu ry ści gór scy.

A le za cznij my od po cząt ku,
czy li od 1975 ro ku. Edward
Mo ska ła z Kra ko wa był ini -
cja to rem, a na stęp nie ko or dy -

na to rem pro jek tu bu do wy ba có wek
w Be ski dach. By ły to obiek ty nie wiel -
kie, do 30 miejsc noc le go wych, o ar chi -
tek tu rze na wią zu ją cej do gór skie go
kra jo bra zu. Pierw szą po sta wio no na Ry -
ce rzo wej w Be ski dzie Ży wiec kim, co
mia ło miej sce wła śnie w 1975 ro ku.
A dwu na stym – i ostat nim jed no cze śnie
te go ro dza ju obiek tem – sta ła się Ba -
ców ka pod Be re śni kiem.

Po pe ne tra cji oko licz ne go te re nu,
zde cy do wa no się na opusz czo ną za gro -
dę gó ral ską Jó ze fa Bie li, skła da ją cej się
z do mu, staj ni i szo py, po ło żo ną na wy -
so ko ści 843 m npm, przy żół tym szla ku
z cen trum Szczaw ni cy na Dzwon ków -
kę. Edward Mo ska ła sku pił wo kół sie -
bie gru pę szczaw nic kich dzia ła czy.
Zna la zły się fun du sze na za kup za bu do -
wań wraz z pla cem, a póź niej na prze -
bu do wę. W 1987 ro ku przy stą pio no
do prac. Ba ców ka pierw szych tu ry stów
przy ję ła w czerw cu 1989 ro ku, choć ofi -
cjal ne jej otwar cie na stą pi ło 1 lip ca. Li -
czy ła 22 miejsc noc le go wych
i po sia da ła za ple cze ga stro no micz ne
oraz sa ni tar ne. Koszt wy ku pu bu dyn -
ków, par ce li i prze bu do wy, to groź nie
dzi siaj brzmią ce 25 mi lio nów zło tych,
a co wów czas by ło nie zwy kle ni ską
kwo tą. Oby dwie, ra zem z ba ców ką
nad Wier chom lą, ró żnią się bry łą od po -
zo sta łych. Jest to kon se kwen cja fak tu, że
oby dwa te obiek ty nie zo sta ły zbu do wa -

ne we dług spe cjal ne go pro jek tu, ale po -
wsta ły w wy ni ku prze bu do wy in nych
bu dyn ków. W przy pad ku Wier chom li to
był sta ry spi chlerz, a w przy pad ku Be -
re śni ka – za gro da chłop ska. I tak okno
bu fe to we, gdzie obec nie za ma wia my
i od bie ra my po sił ki, by ło kie dyś zwy -
kłym, do mo wym oknem.

Pierw szym go spo da rzem obiek tu zo -
stał Eu ge niusz Ogro do wicz. 

W 2006 ro ku na stą pi ła zna czą ca prze -
bu do wa ba ców ki. Przy by ły trzy po ko je,
więc ilość miejsc noc le go wych zwięk -
szy ła się do 42. Po szcze gól ne po ko je ma -
ją swo je na zwy. Jest więc po kój Klu bo wy
(po przed nio Mo ska łów ka), Wo zow nia,
Dzwon ków ka, Jar mut ka, czy o in try gu -
ją cej na zwie – Zbe re śnik. Po więk szo -
na zo sta ła ja dal nia, po wsta ły ma ga zy ny
ku chen ne oraz ko tłow nia, co po zwo li ło
na zmia nę sys te mu ogrze wa nia z pie ców
aku mu la cyj nych na c. o. Zmie ni ło się też
oto cze nie bu dyn ku i po wstał m.in. plac
z ław ka mi. Trzy la ta póź niej od ko pa no
skar pę na pie ra ją cą na bu dy nek oraz po -
wsta ła wia ta z miej scem na ogni sko.
Ostat nią po wa żną in we sty cją jest ubie -
gło rocz na wy mia na da chu na no wy, z ter -
mo izo la cją. W grud niu zo sta ło też
ukoń czo ne no we uję cie wo dy. Z po wo du
du żej su szy, przez kil ka mie się cy go spo -
da rze mu sie li co dzien nie do wo zić z do łu
po kil ka set li trów wo dy.

A go spo da rza mi ba ców ki są od 2007
ro ku An na i Re mi giusz Chrza now scy. Do -
świad cze nie zdo by wa li pro wa dząc har cer -

Są dec kie Schro ni ska Gór skie (6)

Ba ców ka
pod Be re śni kiem
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ską cha tę Be ne w Gor cach. Dzię ki nim Be -
re śnik cie szy się do brą opi nią u tu ry -
stów. I nie tyl ko tu ry stów, bo w 2009 ro ku
w pre sti żo wym ran kin gu schro nisk gór -
skich, pro wa dzo nym przez ma ga zyn
„NPM”, ba ców ka za ję ła bar dzo wy so kie,
bo trze cie miej sce. Wy so kie po zy cje zdo -
by wa ła też w kil ku in nych kon kur sach.
Bar dzo chwa lo na jest smacz na kuch nia
– naj po pu lar niej szy ze staw obia do wy to
żu rek, gu lasz i szar lot ka. Prze bo jem jest też
pla cek zbó ja oraz kil ka ga tun ków na le śni -
ków. Za cie ka wia ją na zwy kur cza ka opty -
mi stycz ne go, pie ro gów słod ko lub nych
oraz po da wa nych na zim no pie ro gów piw -
nych. Za in te re so wa nie, szcze gól nie dzie -
ci, bu dzą jaj ka sa dzo ne „z min ką”.

Go spo da rze chcą też przy cią gnąć go -
ści or ga ni zo wa ny mi przez sie bie im pre -
za mi. Od by wa ją się tu kon cer ty
mu zycz ne, z któ rych naj słyn niej sza to
je sien na OSPA, czy li Otwar ta Sce -
na Pio sen ki Au tor skiej. Za pra sza ją też
pod ró żni ków pre zen tu ją cych slaj do wi -
ska z ró żnych stron świa ta. Ba ców ka
uczest ni czy w Fi na le Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy. W cią gu czte rech
lat ze bra no pra wie 7 ty się cy zło tych.
A naj bar dziej nie ty po wą im pre zą jest
„Syl we ster bis”, or ga ni zo wa ny co rocz -
nie w dru gi week end stycz nia.

Be re śnik sły nie z pięk nej i sze ro kiej
pa no ra my. Mo że my stam tąd po dzi wiać
ca łą grań Ma łych Pie nin, z naj wy ższym
szczy tem, czy li Wy so ką i Pie ni ny wła -
ści we z So ko li cą i Trze ma Ko ro na mi.
W tle olśnie wa ją ca grań Tatr, po czy na -
jąc od gru py Łom ni cy w sło wac kich Ta -
trach Wy so kich oraz Tatr Biel skich.

Po ło że nie obiek tu de cy du je o „skła -
dzie” od wie dza ją cych. Szczaw ni ca to
spo re uzdro wi sko z ty sią ca mi ku ra cju -
szy. Po nie waż od je go cen trum do ba -

ców ki to tyl ko go dzi na spa ce ru, sta no -
wią oni zde cy do wa ną więk szość klien -
tów. Szcze gól nie licz nie do cie ra ją tu
w okre sie od wio sny do je sie ni. W zi mie
od wie dza ją cych jest znacz nie mniej.
Naj więk szą atrak cją dla przy cho dzą -
cych tu jest krzyż na gó rze Bry jar ka,
znaj du ją cy się za le d wie trzy mi nu ty dro -
gi od szla ku. Od 1866 ro ku stał tam
krzyż drew nia ny, któ ry w 1902 ro ku uła -
mał się pod czas bu rzy. Obec ny, me ta lo -
wy, wy ko na ny zo stał nie dłu go póź niej
przez fir mę Gó rec kie go z Kra ko wa,
wsła wio ną usta wio nym rok wcze śniej
krzy żem na Gie won cie.

I na ko niec: Na zwa Be re śnik wy wo -
dzo na jest od sło wa be re za, czy li po ru -
siń sku brzo za. Na le ży też spro sto wać
bar dzo czę sty błąd po peł nia ny przez lu -
dzi w ca łej Pol sce, któ rzy umiesz cza jąc
Szczaw ni cę – a w tym i Be re śnik
– w Pie ni nach. Uzdro wi sko to jest oczy -
wi ście zwią za ne w wie lu aspek tach
z Pie ni na mi, ale geo gra ficz nie le ży pra -
wie w ca ło ści w Be ski dzie Są dec kim.
Pie ni ny roz po czy na ją się do pie ro za po -
to kiem Graj ca rek – do pły wem Du naj ca.

MA CIEJ ZA REM BA 
Autor jest honorowym prezesem

Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Oddział „Beskid” Nowy Sącz

W 2009 ro ku w pre sti żo -
wym ran kin gu schro -
nisk gór skich,
pro wa dzo nym przez ma -
ga zyn „NPM”, ba ców ka
za ję ła bar dzo wy so kie,
bo trze cie miej sce.
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Na 63. Wal nym Zjeź dzie Od dzia łu
PTTK „Be skid” w No wym Są czu,
któ ry od był się 18 mar ca, 33 de le ga -
tów wy bra ło no we wła dze Od dzia -
łu, a ta kże de le ga tów
na Re gio nal ną Kon fe ren cję Od dzia -
łów PTTK. Nie za bra kło ta kże od -
zna czeń i go rą cej dys ku sji
o sa dec kiej tu ry sty ce. 

Do Za rzą du Od dzia łu PTTK wy bra -
no 11 osób: Ada ma Sob czy ka, Do ro tę
Pych, Ta de usza Czub ka, Eu ge niu sza
Bed nar ka, Mi cha ła Mół kę, Wie sła wa
Le śnia rę, Sta ni sła wa Le śni ka, Mie czy -
sła wa Wi tow skie go, Wła dy sła wa Że -
bra ka, Ta de usza Ma cia sia i Mag da le nę
To ma siak.

– Je że li ktoś się spraw dza, to po co go
zmie niać? – z ta kie go za ło że nia wy szli
wy bra ni i funk cję pre ze sa po zo sta wi li
na ko lej ne czte ry la ta Ada mo wi Sob czy -
ko wi. Pierw szym wi ce pre ze sem zo stał
Sta ni sław Le śnik, skarb ni kiem Eu ge -
niusz Bed na rek, a se kre ta rzem Do ro ta
Pych. Dru gi wi ce pre zes po pro sił o czas
na za sta no wie nie się. Kto nim bę dzie
– de cy zja za pad nie 8 kwiet nia. 

Ko mi sję Re wi zyj ną two rzą Do mi ni ka
Kro czek, Jó zef Bu gaj ski, Ma rian Ba ran,
Ce cy lia Ja błoń ska, Zo fia Wi niar ska
– He ben stre it, a Sąd Ko le żeń ski: Je rzy
Ba ra now ski, Ha li na Ha raf, Jo lan ta Biel,
Sta ni sła wa Ja nur i Fran ci szek Ko tar ba.

Wy bra no ta kże 11 de le ga tów, któ rzy
bę dą re pre zen to wa li Od dział „Be skid”
pod czas Re gio nal nej Kon fe ren cji Od -
dzia łów PTTK w Kra ko wie, któ ra bę -
dzie mia ła miej sce 8 czerw ca. Po ja dą
na nią: Bar ba ra Ba łuc, Eu ge niusz Bed -
na rek, Ta de usz Czu bek, Sta ni sław Le -
śnik, Mi chał Mół ka, Wie sław Pi prek,
Adam Sob czyk, Mał go rza ta Bor su kow -
ska – Ste fa ni czek, Ce cy lia Ja błoń ska,
Wie sław Le śnia ra i Ta de usz Ma ciaś.

Pod su mo wa nie ka den cji 
Ob ra dy po pro wa dził prze wod ni czą -

cy Sta ni sław Le śnik, a spra woz da nie
z dzia łal no ści Od dzia łu za okres koń -
czą cej się ka den cji (la ta 2009-2013)
zdał pre zes Adam Sob czyk. Przy po -
mniał on naj wa żniej sze in we sty cje Od -
dzia łu, ju bi le usze, suk ce sy kół
i ko mi sji. Mi nu tą ci szy upa mięt nio no
zmar łych dzia ła czy Od dzia łu PTTK
„Be skid” w No wym Są czu – a tych
od 27 mar ca 2009 ro ku by ło dwu dzie -
stu: Ali cja Zia ja, Wła dy sław Ko wal -
czyk, Ma ria Gu tow ska, Sta ni sław
Dzie dzic, Ma ria Bi skup ska, Sta ni sła wa
Go cek, Eu ge niusz Mrów ka, Sta ni sław
Chwa sto wicz, Jó zef Chle bek, Da nu ta
Droz dow ska – Gier cusz kie wicz, Ali -
na Mo ty ka, Lud mi ła To kar ska, Zbi -
gniew Szew czyk, An to ni Wa li gó ra,
Eu ge niusz Ru żań ski, He le na Le nar to -
wicz, Kry sty na Be reś, Wan da Szo ska,
Ce cy lia Bu lan da, Bo że na No wak.

Odznaczenia i wyróżnienia
Li sta od zna czeń i wy ró żnień ja kie

wrę czo no pod czas 63. Wal ne go Zjaz du
jest dłu ga. Wrę cza li je skarb nik ZG

PTTK – Je rzy Ka płon i pre zes Od dzia -
łu „Be skid” – Adam Sob czyk. 

Wśród od zna czeń Za rzą du Głów ne -
go PTTK w War sza wie zna la zły się:

Me dal PTTK za Po moc i Współ pra -
cę: Bo że na Ja wor – wi ce pre zy dent mia -
sta No we go Są cza, Jó zef Broń ski
– czło nek Za rzą du Po wia tu No wo są dec -
kie go, Wła dy sław Le śniak – dy rek tor
Gim na zjum w Łom ni cy Zdro ju, Wie -
sław Le śniak – wła ści ciel Za kła dów
Mię snych w No wym Są czu, Pie kar nia
– Ciast kar nia Jó zef Ni ka w No wym Są -
czu, Spół dziel nia Pra cy „Piw ni czan ka”
w Piw nicz nej -Zdro ju, La sy Pań stwo we
– Nad le śnic two w Sta rym Są czu, FA -
KRO Spół ka z o.o. w No wym Są czu.

Zło ta Ho no ro wa Od zna ka PTTK po -
wę dro wa ła do Ma ria na Ba ra na i Sta ni -
sła wy Ja nur.

Srebr ną Ho no ro wą Od zna ka PTTK
otrzy ma li: Woj ciech Bo cheń ski, Ka rol
Kro kow ski i Ta de usz Ogó rek.

Brą zo wa Ho no ro wa Od zna ka PTTK
zo sta ła wrę czo na Ha li nie Cio sek, Mi -
cha ło wi Mół ce i Ka ro lo wi Tro ja no wi. 

Zło ta Od zna ka Za słu żo ny w Pra cy
PTTK wśród Mło dzie ży po wę dro wa ła
do Je rze go Ba ra now skie go, Sta ni sła wa
Le śni ka, An to nie go Pio trow skie go, Ro -
ber ta Zbieg i Wła dy sła wa Że bra ka. 

Z ko lei Za rząd Głów ny Ko mi sji Tu ry -
sty ki Gór skiej PTTK w Kra ko wie na gro -
dził zna ka rzy be skidz kich szla ków.
Od zna kę Za słu żo ny Zna karz Szla ków
Gór skich PTTK otrzy ma li: Mał go rza ta
Bor su kow ska -Ste fa ni czek, Ja cek Do bosz,
Okta wian Du da i An drzej Zem bu ra.

Rów nież Od dział PTTK „Be skid”
w No wym Są czu przy znał swo je od zna -
cze nia, wśród któ rych naj wa żniej szym
by ło nada nie God no ści Człon ka Ho no -
ro we go Od dzia łu „Be skid” na stę pu ją -
cym oso bom: Je rzy Ka la rus, Sta ni sław
Le śnik, Wie sław Pi prek, Edward
Storch, Zo fia Wi niar ska – He ben stre it.

Od zna kę 50-lat w PTTK otrzy ma li:
Kry sty na Ca ba ła i Ta de usz Waś ko, a od -
zna kę 25-lat w PTTK: An drzej Ba ra now -
ski, Je rzy Ba ra now ski, Ali cja Bli charz,
Gra ży na Bli charz, Ma rek Bu da, Wło dzi -
me irz Go dek, Elżbie ta Kłys, An drzej Ko -
tar ba, Ma ria Ko tar ba, Ja dwi ga Kro kow ska,
Ja ro sław Smaj dor, An drzej Ta lar, To masz
Tra ci łow ski i Grze gorz Wi tow ski.

KIN GA BED NAR CZYK

Nowe władze
Oddziału PTTK „Beskid”
w Nowym Sączu
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List otwarty
Do wszyst kich, któ rzy mnie i mo im
bli skim wy rzą dzi li krzyw dę, gło sząc
i roz po wszech nia jąc oszczer stwa
o mo jej rze ko mej taj nej współ pra cy
ze Słu żbą Bez pie czeń stwa.

Wie lo krot nie, pu blicz nie za pew nia łem,
że ni gdy nie by łem taj nym współ pra cow ni -
kiem żad ne go or ga nu bez pie czeń stwa pań -
stwa, co jesz cze raz, pod ry go rem
od po wie dzial no ści kar nej jed no znacz nie

po twier dzi łem w Oświad cze niu Lu stra cyj -
nym, któ re zło ży łem w dniu 23 paź dzier ni -
ka 2010 ro ku.

Oświad cze nie to by ło przed mio tem
po zy tyw nej we ry fi ka cji, w to ku czyn no -
ści przy go to wy wa nia po stę po wa nia lu -
stra cyj ne go, pro wa dzo nych przez
Pro ku ra to ra Od dzia ło we go Biu ra Lu -
stra cyj ne go w IPN – KŚZpNP w Kra ko -
wie pod sygn. Ppl/Kr 311/11, któ re
zo sta ło za koń czo ne Za rzą dze niem
z dnia 31 stycz nia 2013 ro ku, o po zo sta -
wie niu spra wy bez dal sze go bie gu.

Ozna cza to, że Pro ku ra tor nie zna lazł
pod staw do za kwe stio no wa nia praw dzi -
wo ści te go oświad cze nia, bo wiem mo je
wy ja śnie nia, uzu peł nio ne do wo da mi i ze -
zna nia mi świad ków do wio dły, że za re je -
stro wa nie mnie ja ko „TW” by ło fik cją
i na stą pi ło bez mo jej zgo dy i wie dzy, zaś
funk cjo na riu sze SB wy ko rzy sta li kon tak -
ty słu żbo we (jaw ne – w po stę po wa niach
do ty czą cych prze stępstw go spo dar czych)
do „po pra wie nia” wy ni ków swo jej pra cy.

Tym sa mym mo ja spra wa zo sta ła jed -
no znacz nie, urzę do wo wy ja śnio na i za -
koń czo na. Nie ocze ku ję, że na pra wi cie
wy rzą dzo ną mi krzyw dę, bo oszczerstw
nie da się „po zbie rać”, a ich skut ków
i cza su cof nąć.

Mi mo to wy ba czam Wam bez wa run -
ko wo, bo je stem ka to li kiem i mo dli twę
„od puść nam na sze wi ny, ja ko i my od -
pusz cza my” trak tu ję po wa żnie.

Mo że bę dzie Was stać na god ną po sta -
wę, przy zna nie się do wi ny i sło wo „prze -
pra szam”, jed nak dla mnie nie ma to już
więk sze go zna cze nia.

Pew nie mój przy pa dek jest rzad ki
i wy jąt ko wy, lecz mo że na Wa szych „Li -
stach” jest wię cej ta kich jak ja fik cyj nych
„TW”? War to to prze my śleć, bo fał szy we,
oska rże nia, to wi na o du żym cię ża rze,
a jej skut ków nie mo żna ani prze wi dzieć
ani na pra wić.

Obec ny okres Wiel kie go Po stu jest
do brym cza sem do ta kiej po głę bio nej re -
flek sji.

JAN BUD NIK
No wy Sącz, 25 lu te go 2013 r.

Po zo sta nie my so bą! 
Pra wie pięć dzie się cio ro na szych Czy tel ni ków wy peł ni ło i ode sła ło an -
kie tę na te mat na sze go mie sięcz ni ka, do łą czo ną do gru dnio we go nu me -
ru „Są de cza ni na”. Du żo z tej an kie ty do wie dzie li śmy się, przede
wszyst kim, że nas czy ta ją głów nie oso by star sze.

Więk szość z Pań stwa nie chce żad nych
zmian w mie sięcz ni ku. „Wszyst ko mi się po -
do ba”, „Nic bym nie zmie nia ła”, „Niech zo -
sta nie, jak jest, bo jest do brze” – to
naj czę ściej po wta rza ją ce się od po wie dzi
na py ta nie o po trze bę re wo lu cji w mie -
sięcz ni ku. Do sza ty gra ficz nej „Są de cza ni -
na”, też nie wno si cie Pań stwo więk szych
za strze żeń. Nie ska rży cie się ta kże na kło -
po ty ze zdo by ciem na sze go pi sma. Z sa tys -
fak cją od no to wu je my, że je den eg zem plarz
czy ta ją prze wa żnie 2-3 oso by.

W od po wie dzi na py ta nie: „Ja kiej te -
ma ty ki jest za ma ło w „Są de cza ni nie”?”
do ma ga cie się Pań stwo pa ru „lżej szych”
stron, pod po wia da cie: „krzy żów ka”, „coś
dla dzie ci”, „tro chę hu mo ru”, czy też
„przy da ła by się ką cik ku li nar ny, kuch nia

La chów Są dec kich – rzecz by ła by in te re su ją ca i smacz na”.
Naj cie kaw sza by ła pro po zy cja, aby „Są de cza nin” za mie nił się w dwu ty go dnik, ale to

w tej chwi li jest nie re al ne i chy ba nie po trzeb ne.
Wy cho dząc na prze ciw tym su ge stiom, wpro wa dzi li śmy pa rę stron „lżej szych”: z krzy -

żów ką, fo to za gad ką, prze pi sa mi ku li nar ny mi La chów Są dec kich i ró żny mi cie ka wost ka mi.
A po za tym „Są de cza nin” bę dzie ta ki, ja ki Pań stwo zna cie i lu bi cie: bę dzie du żo ma te -

ria łów hi sto rycz nych, bę dą re la cje z im prez kul tu ral nych, syl wet ki za słu żo nych Są de czan,
wy wia dy z cie ka wy mi ludź mi, re por ta że, fe lie to ny, tro chę pu bli cy sty ki – to, co ce ni cie naj -
bar dziej. Ze zro zu mia łych wzglę dów z re klam nie mo że my zre zy gno wać.

Wszyst kim, któ rzy przy sła li an kie tę – ser decz nie dzię ku je my. Oto li sta dzie siąt ków
szczę śliw ców, któ rzy wy lo so wa li na gro dę ksią żko wą w po sta ci dzie ła Je rze go Le śnia ka
– „101 Są de czan”: Ma rian Ba ran (No wy Sącz), Mał go rza ta Dą brow ska (Sa nok) i Agniesz -
ka Ku dłacz (Goł ko wi ce). Gra tu lu je my! Na gro dę wy śle my pocz tą.

RE DAK CJA

Jan Bud nik
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„Rdzenni
sądeczanie”
Jerzego Leśniaka

W li sto pa do wym nu me rze „Są de cza -
ni na” z 2012 ro ku uka zał się ob szer ny
wy wód Je rze go Le śnia ka, sta no wią cy
od po wiedź na mo je wy ra żo ne wcze śniej
wąt pli wo ści, czy na le ży uży wać okre -
śle nia „rdzen ni są de cza nie” (a zresz tą
i „rdzen ni war sza wia nie, Po la cy” itd.)
Ob szer ne teo re tycz ne mo je sta no wi sko
w tej spra wie znaj dzie się w in nym
miej scu, tym cza sem ri po stu ję je dy nie
na istot niej sze my śli Je rze go Le śnia ka,
cy tu jąc je wcze śniej.

Je rzy Le śniak: „we dług do stęp nej
mi wie dzy, po słu że nie się sło wem
rdzen ny (…) jest jak naj bar dziej upraw -
nio ne i na tu ral ne, nie za wie ra okre śleń
war to ściu ją cych (…)”.

Wi told Ka liń ski: współ cze sny stan
ba dań nad ję zy kiem ja sno wy ka zu je, że
sło wo ma wie le od cie ni zna cze nio wych
i w jed nych ustach zda je się neu tral ne,
w in nych – nie. Co tu mo że wa żniej sze,
w jed nych uszach brzmi obo jęt nie, in -
nych tnie po mó zgu. W od po wied nim
kon tek ście na wet par ty ku ła, a co do pie -
ro so czy sta me ta fo ra „rdze nia” zawiera
odniesienia wartościujące. 

Dla cze go pró bu je Pan mnie prze ko -
nać, że Pań skie od czu cia są „na tu ral ne”
i neu tral ne, a mo je – nie? Co da je Pa nu
tę rę koj mię? I co zna czy w tym miej scu
sło wo „na tu ral ne”? Ję zyk był by na tu ral -
ny jak… jak co? Po wta rzam: zna cze nie
sło wa po czę ści za le ży od kon tek stu, ta -
kże spo łecz ne go.

Oto pa mięt ny do wód, gdy spoj rzy my
na nie od le głą hi sto rię: czy Łem ko wie,
bez li to śnie i bez przy czyn nie wy sie dla ni
z Zie mi Są dec kiej, nie by li wy sie dla ni
wła śnie ja ko „ob cy”, a więc nie rdzen ny,
„ele ment”? Nie rdzen ny, za tem nie bu -
dzą cy za ufa nia. Nie tak ar gu men to wa ła
wła dza? Nie z te go sko rzy sta li w chwi lę
po tem ja kże licz ni rdzen ni i nie rzad ko
po bo żni be ne fi cjen ci? 

Tu chcę do po wie dzieć, że nie po dej -
rze wam Pa na o „na cjo na li stycz ną fo bię”.
In te re su je mnie zna cze nie słów, i to nie
ty le słow ni ko we, co słów w ak cji. Sta -
wiam licz nym mo im ro da kom – w tym

i Pa nu – dia gno zę WY UC ZO NEJ NIE -
WRA ŻLI WO ŚCI na nie któ re, mniej
oczy wi ste prze ja wy szo wi ni zmu w na -
szym ję zy ku. Sły chać je ka żde go dnia
na uli cach, w pra sie i na ka te drach. Ja
się sam na nie któ rych mo gę przy ła pać.

I jesz cze jed na re flek sja, po tro sze
o ję zy ku. Pod czas mo je go ży cia dwu -
krot nie pol ską or to gra fię re for mo wa ło
gro no uczo nych fi lo lo gów. Ist nie je wiec
w tej sfe rze pew na zmia na, nie praw daż?
Czy jed nak zmia na men tal na nie po win -

na na dą żać za for mal ną? Czy ma my
trzy mać się pa zu ra mi „świę tych błę dów
pra dzia dów”? Toć na wet msza sta ła się
z ła ciń skiej – pol ską, że nie wspo mnę
o in nych „strasz li wych” no wi nach.

JL. „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 (…)”.

WK. Pri mo: na zwał bym ta kie go
osob ni ka osta tecz nie „ro do wi tym są de -
cza ni nem”. Lub le piej „są de cza ni nem”

bez przy miot ni ka. Se cun do: ilu trze ba
przod ków, by RDZEŃ Pań skie go wy -
wo du stał się gra ni to wy? Ile po ko leń?
Bo prze cież bez tych pa ru po ko leń
przod ków Pań ski wy wód ni jak nie pa su -
je do przy wo ła nych przez Pa na „pnio -
ków” z po pu lar nej wy li czan ki ga tun ków
lu dzi. 

Ter tio: co to zna czy: „ukształ to wał
na zie mi są dec kiej”? Czy to za wie ra ja -
kiś ze staw za le ca nych war to ści? Norm
po stę po wa nia? Czy wszy scy kształ tu ją
się tu na jed no ko py to? (Wiem, że nie,
na szczę ście.) Czy mógł by Pan po dać
ten ze staw norm, że bym spraw dził,
na ile je stem nie u kształ to wa ny? Bez r -
dzen ny?

I da lej: nie chcę osą dzać bliź nich, ale
dla ce lów na szej dys pu ty po zwo lę so bie
za uwa żyć, że co dzień wi dzę na ru sza nie
cy wi li zo wa nych norm. Co to więc zna -
czy: „ukształ to wać”? Co jest na szym
kształ tem i kto ma są dzić kształ ty, ja kie
przy bie ra my? Na praw dę chce Pan ry zy -
ko wać te zę, że zna Pan KSZ TAŁT
CZŁO WIE KA? A je śli nie zna Pan, to
co z Pań ską de fi ni cją?

JL. „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”.

WK. W za sa dzie ro zu miem Pa na.
Mo że tro chę prze sad nie (ja tak są dzę)
na zy wa Pan „fak tem” pew ną ob ser wa cję
bio gra ficz ną. Ale do brze, niech to bę -

Nie chcę osą dzać bliź -
nich, ale dla ce lów na szej
dys pu ty po zwo lę so bie
za uwa żyć, że co dzień wi -
dzę na ru sza nie cy wi li zo -
wa nych norm. Co to więc
zna czy: „ukształ to wać”?
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DO I OD REDAKCJI

dzie „fakt”. Za py tam nie śmia ło: co Pan
z tym fak tem za mie rza zro bić? Ja ki ko -
ściół na tym fak cie ufun do wać: ple mien -
ny czy eku me nicz ny? Po wie Pan
za pew ne: ależ żad ne go! Ni ko go też nie
bę dzie my eks ter mi no wać ani wy sy łać
na zie mie zwy cię sko za sie dla ne! Ot, tak
so bie ów fakt za no tu je my, dla ucie chy. 

Czy za uwa żył Pan, że Pań skie (wy żej
tu za cy to wa ne) zda nie za wie ra pest kę?
Są nią sło wa: „ale jed nak”. Ci lu dzie są
„wiel cy, ale jed nak nie rdzen ni”. Pro po -
nu ję ćwi cze nie sty li stycz ne. „Był uczci -
wy, a jed nak świ nia.” „By ła pięk na jak
Ju trzen ka, ale nie co ze zo wa ta.” „Dwa -
na ście wró bel ków się na ki ju mie ści, ale
jed nak ostat nie mu nó żka się ob su wa.”
Co Pan na to?

Czy za uwa żył też Pan, ze uży wa po -
dwój ne go sy gna łu ję zy ko we go? Nie tyl -
ko „ale”, lecz i „jed nak”. Po je dyn czy
sy gnał był by za sła by? Oto, jak uży cie
przez nas ję zy ka – nas opo wia da. Ma
Pan ra cję: opo wia da na sze fo bie. 

JL. „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 (itd.).”

WK. Tu mój ad wer sarz po su wa się
do in ter pre ta cji mo je go ubo gie go wnę -
trza. Wnik nął w mo je ma rze nia. Czy
traf nie?

Nie, Dro gi Pa nie, wbrew Pań skiej su -
ge stii na mój te mat – uwa żam po czu cie
to żsa mo ści nie mal za wa ru nek zhar mo -
ni zo wa nia oso by. To żsa mość re gio nal -
na jest zaś upraw nio na na rów ni
z na ro do wą, czy po nadna ro do wą,
na przy kład z chrze ści jań ską (lub in ną)
eku me ną. Ot i ty le, boć to nie ar ty kuł
teo re tycz ny.

Pro po nu ję Pa nu, by ko niecz nie Pan na -
dal pi sał, skąd się wy wo dzą: Hal ber stam,
Bar bac ki czy Re mi. Oraz in ni, we dług
upodo bań i prze ko nań. To fa scy nu ją ce te -
ma ty, w któ rych Pan się świet nie czu je
(a ja chęt nie po owe bio gra fie się gnę).
Wszę dzie, gdzie ze chce Pan na sy cić hi -
sto rię Są dec czy zny kon kre tem, barw no -
ścią, WIE LO ŚCIĄ, je stem z Pa nem.
Li czę, że z ta len tem uży je Pan dłu ta, gdy
trze ba bę dzie rzeź bić, a skal pe la, gdy
przyj dzie wrzód na ciąć. Że nie po my lą
się Pa nu na rzę dzia i na rzą dy.

JL. „nie py taj, kim by ła two ja bab ka
czy dzia dek” [mia łem ja ko by ja ape lo -
wać. Nic bar dziej fał szy we go.]

WK. Oj, Ła ska wy Pa nie, toć ja się
już nie raz wy spo wia da łem, kim by ła
mo ja bab ka i dzia dek nie przez py chę ja -
ko wąś, tyl ko dla te go, że czu łem (Pań -
skie) pi smo no sem. I co? I wpadł Pan
w mo je prze czu cia jak w mła kę są dec -
ką. Nie py taj? Ależ py taj! I wsłu chaj się
w roz ter kę. Mo że i w cier pie nie. Bo
chy ba wie Pan, że to za wsze jest i cier -
pie nie też. Wie Pan, czy nie? Bio graf
mu si wie dzieć.

Po zwo lę so bie przez chwi lę na ton
co kol wiek men tor ski. Mo je 68 lat i pew -
na mia ra do świad cze nia bo daj mnie
do te go upo wa żnia ją. Jak za pew ne ka -
żdy kraj i ka żda kra ju dziel ni ca – Są dec -
czy zna po trze bu je po wie trza. Po trze bu je
po wie trza, bo co kol wiek za tę chła. Mo -
że my uda wać, że tak nie jest, mo że my
upa jać się ka dzi dłem, któ re sa mi so bie
bę dzie my pa lić. Mo że my na wet po wie -
dzieć, że nasz rdzeń się ga do środ ka Zie -
mi. Mo że my cza ro wać dzie ci i wnu ki.
Te, co tu zo sta ną, by „rdzen nieć”. 

Wszyst ko to bę dzie jed nak tyl ko roz -
pacz li wy prze jaw sła bo ści, któ ra pra gnie
się ukryć w my siej dziu rze. Je śli „roz -
pad nie my się na ato my” (o któ rych Pan
nie ocze ki wa nie, a groź nie pi sze), to dla -

te go, że prze ni ka nas lęk. Bo imy się, że
ktoś na szą sła bość zo ba czy. A prze cież
sła bość to imię Czło wie ka.

WI TOLD KA LIŃ SKI
P. S. Dziękuję Jerzemu Leśniakowi

za to, że pobudził mnie do refleksji bardziej
usystematyzowanej niż to bywa, gdy
posługujemy się zaledwie (aż?) common
sense. Owocem tej refleksji będzie esej
w „Almanachu Muszyny”. Zapraszam.

List zza krat 
Sza now ni Pań stwo!
Wi tam bar dzo ser decz nie wszyst kich

w Re dak cji Mie sięcz ni ka „Są de cza nin”.
Pra gnę Wam po wie dzieć, że od po nad 3
lat je stem sta łym czy tel ni kiem „Są de cza -

ni na”, ja prze by wam w Za kła dzie Kar -
nym w Sa no ku i mie sięcz nik otrzy mu ję
przez za ku pie nie go przez mo ją cór kę,
któ ra miesz ka i pra cu je w No wym Są -
czu. (…) To ona mi go ku pu je i co mie -
siąc wy sy ła tu taj do Za kła du, z cze go
je stem bar dzo za do wo lo ny. Po nad to ja,
czy ta jąc tę ga ze tę kil ka ra zy – od da ję ja
tu taj ska za nym, a na wet jest da wa -
na do bi blio te ki, więc czy ta ją mniej wię -
cej oko ło 70-80 osób. Ta kże zbie ram
ar chi wal ne eg zem pla rze, po ży cza ne tu -
taj do czy ta nia, na wet dwu krot nie zwra -
ca łem się do Re dak cji o mo żli wość
wy sła nia bra ku ją cych eg zem pla rzy, do -
sta łem je, za co bar dzo po dzię ko wa łem.

Ja mam 54 la ta, za rok już bę dę w do -
mu, wra cam z po wro tem do ro dzin ne go
mia sta i na pew no nie prze sta nę czy tać
„Są de cza ni na”, gdyż po cho dzę z Są dec -
czy zny i znam bar dzo do brze ten re gion,
co się po twier dza w ga ze cie. W ży ciu
prze sze dłem bar dzo wie le, mam sied mio -
ro dzie ci, jed no mi zmar ło w wie ku 6 lat.
Wy kształ ce nie mam za wo do we, je den
za wód mam – ma szy ni sta sie ci trak cyj -
nej, szko łę ko le jo wą ukoń czy łem na uli -
cy św. Du cha, pra co wa łem w ZNTK
No wy Sącz. Kie dy się oże ni łem, to zmie -

ni łem za wód i ukoń czy łem szko łę ga stro -
no micz ną w za wo dzie ku charz – ma sarz
i w tym za wo dzie pra co wa łem do 1980
ro ku – pań stwo wo i pry wat nie i chy ba
jesz cze bę dę pra co wał. (…) 

Mo że ty le mam do po wie dze nia, je -
stem bar dzo za do wo lo ny z lek tu ry „Są -
de cza ni na”, mi mo, że go otrzy mu ję
tro chę z opóź nie niem, ale jest do brze. 

Ży czę wszyst kim Re dak cji du żo
zdro wia, sa tys fak cji, du żo pie nię dzy,
zro zu mie nia, wy trwa ło ści. 

Szczęść Wam Bo że!
MA RIAN BA RAN

Ps. Prze pra szam, że nie wy sy łam wi -
do ków ki, ale tak jest, że nie mam. My -
ślę, że nie jest to wa żne. Wa żna jest
pa mięć i szcze re sło wo.

Jak za pew ne ka żdy kraj i ka żda kra ju dziel ni ca – Są -
dec czy zna po trze bu je po wie trza. Po trze bu je po wie -
trza, bo co kol wiek za tę chła. Mo że my uda wać, że tak
nie jest, mo że my upa jać się ka dzi dłem, któ re sa mi
so bie bę dzie my pa lić.
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PO ZIO MO:
1 szwacz ka;
2 stoi przy dro dze;
8 kraj z Lon dy nem;
9 na Bał ka nach;
10 dno kwia to we;
13 w Be ski dzie Ni skim;
17 mi ne rał;
18 po dział ka;
19 la mus;
23 dziel ni ca N. Są cza;
26 ze św. Świe ra dem;
27 by wa na Ryn ku;
28 są w są dec kich la sach;
29 nasz klub spor to wy

PIO NO WO:
2 z ra tu szem po środ ku;
3 dziel ni ca nad Du naj cem;
4 okra sa;
5 ma ły Azor;
6 głow nia;
10 biu ro pod ró ży;
11 usta;
12 is lam ski bóg;
14 ani mru, mru;
15 hi ste ria;
16 imię ko bie ce;
20 kre ton;
21 nie znaj dziesz go w są dec kich

la sach;
22 ko ło Słu bic;
24 mia sto w Niem czech;
25 je zio ro na Ma zu rach

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HASŁO:

Ha sło utwo rzą li te ry z pól za zna czo nych licz ba mi od 1 do 9 (w pra wym dol nym ro gu). Roz wią za nie krzy żów -
ki na le ży prze słać li stow nie na ad res re dak cji lub dro gą elek tro nicz ną. Wśród Czy tel ni ków, któ rzy po da dzą
pra wi dło we ha sło, roz lo su je my na gro dę ksią żko wą. 

***
Ha sło po przed niej krzy żów ki („Są de cza nin” 1/60) – SĄ DEC ZA NIN”. Na gro dę ksią żko wą – „101 Są de czan” Je -
rze go Le śnia ka wy lo so wał p. Krzysz tof Ber na dy z No we go Są cza. Na gro dę prze śle my pocz tą. Gra tu lu je my! 

Opr. WIESŁAW PIPREK 
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