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WA BIAR STWO TO SZTU KA RO ZU MIE NIA
MO WY LA SU I ZWIE RZY NY
Sła wo mir Paw li kow ski z Ła bo wej jest za pa lo nym my śli wym
i mi strzem w wa bie niu dra pie żni ków. Jed nym z nie licz nych
w Pol sce. Jest ich tyl ko sie dem na stu – pi sze Iga Mi cha lec.

ŻY CIE GO NIE OSZCZĘ DZA ŁO, 
ALE WCIĄŻ JE KO CHA
Żo na mu umar ła, kie dy był mę żczy zną w si le wie ku. Zo stał
wte dy sam, z pię cio let nim sy nem, z da la od ro dzin nych stron.
Był po czą tek lat 80. ze szłe go stu le cia, wszyst ko na kart ki, stan
wo jen ny – pi sze Zyg munt Go łąb.
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Palikot oberwał
w Sączu

J a nusz Pa li kot zo stał za ata ko wa ny
w No wym Są czu – ta ka wia do -
mość obie gła Pol skę w nie dziel -
ny wie czór kwiet nio wy. Szyb ko

się oka za ło, że cho dzi ło o za baw kę
do po le wa nia wo dą, któ rą po li ty ka z Bił -
go ra ju po trak to wał na sto la tek, a „ha -
nieb na na paść” za koń czy ła się mo kry mi
pla ma mi na ko szu li sze fa Ru chu Pa li ko -
ta. Nie po chwa lam prze mo cy w żad nej
po sta ci, ale od ra zu przy po mnia ło mi się
po rze ka dło o bi blij nym ro do wo dzie
– Kto sie je wiatr, zbie ra bu rzę. 

Ja nusz Pa li kot w du żym stop niu jest
od po wie dzial ny za nie by wa łą de wa sta -
cję i bru ta li za cję pol skie go ży cia pu -
blicz ne go. Po je go wej ściu do po li ty ki,
oka za ło się, że wszyst ko jest mo żli we.
Nie ma plu ga stwa, któ re go nie da się
rzu cić w prze strzeń pu blicz ną. To Pa li -
kot ca ły mi la ta mi ob ra żał i po ni żał gło -
wę pań stwa pol skie go, śp. pre zy den ta
Le cha Ka czyń skie go, a trze cią rocz ni -
cę tra ge dii smo leń skiej uczcił lamp ką
szam pa na. To Pa li ko ta ciem ne mo ce
ob sa dzi ły w ro li li de ra an ty ka to lic kiej
kru cja ty w Pol sce. W ka żdym bi sku pie
wi dzi zło dzie ja, a w ka żdym księ dzu
pe do fi la i w cią gu jed nej ka den cji Sej -
mu chce obrzy dzić Po la kom to, czym
ży li przez po nad 1000 lat!

Ja ko ka to li cy czu je my się co raz go -
rzej we wła snym kra ju. Oczy wi ście
w Są czu jest OK, cho dzi o to, co się
dzie je w me diach tzw. głów ne go nur -
tu, na uczel niach, w War sza wie, bo
stam tąd za tru te po wie trze roz cho dzi
się na ca ły kraj. Bez kar nie ata ko wa ne
są naj więk sze dla ka to li ków świę to ści.
W te le wi zji pu blicz nej o Ko ście le naj -
wię cej do po wie dze nia ma ją księ ża,
któ rzy zrzu ci li su tan nę i ob ra zi li się
na Pa na Bo ga.

Co ro bić, jak się bro nić przed po -
twar ca mi!

Pod po wie dzią mo że być dys ku sja
na ten te mat li de rów ru chów ka to lic -
kich, któ rej za pis czy ta łem nie daw no.
Zgło szo no tam po trze bę or ga ni zo wa -
nia się ka to li ków i bro nie nia do bre go
imie nia na sa li są do wej. Ja ko przy kład
do na śla do wa nia po ka zy wa no Ży dów
z ich li ga mi prze ciw ko znie sła wie niu.
Mó wio no, że po trzeb na jest Li ga Prze -
ciw ko Znie sła wia niu Ka to li ków w Pol -
sce, co brzmi oso bli wie, zwa żyw szy,
że cho dzi o kraj, w któ rym ka to li cy są
w zna ko mi tej więk szo ści. 

Uwa żam, że sa me pro ce sy wy ta cza -
ne „Pa li ko tom” nie wy star czą. Wa żny
jest par la ment, szko ła i me dia, czy li
miej sca, gdzie two rzy się pra wo i prze -
bie ga front woj ny kul tu ro wej. Ka to li -
cy po win ni cho dzić na wy bo ry, ro dzi ce
po win ni in te re so wać się, cze go ich
dzie ci uczy się w szko le, a wszyst kim
po win no za le żeć na sil nych me diach
ka to lic kich, przede wszyst kim elek tro -
nicz nych, bo dzi siaj świa do mość
kształ tu je te le wi zja, ra dio, in ter net. 

– Nie my śla łam, że do ży ję cza sów,
kie dy w pol skiej te le wi zji ka to li ków bę -
dzie bro nił Mu rzyn! – za ła ma ła raz rę ce
pew na star sza Są de czan ka po obej rze -
niu pro gra mu z udzia łem czar no skó re -
go po sła Joh na God so na z Ło dzi, któ ry
przez go dzi nę dziel nie wal czył w stu dio
te le wi zyj nym ze sfo rą bia ło skó rych bar -
ba rzyń ców, któ rzy spra wia li wra że nie,
jak by wczo raj ze szli z drze wa.

Oso bi ście wie rzę, że do ży ję cza sów,
kie dy Ja nu sza Pa li ko ta spo tka więk sza
ka ra, niż od pu sto wa si kaw ka pod Ho -
te lem „Be skid” w No wym Są czu. Ina -
czej nie by ło by spra wie dli wo ści na tym
świe cie.

Henryk Szewczyk
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FA TAL NE SKUT KI 
NA RA DY U PO SŁA 
Ma ciej Cie siel ka (na zdjęciu), pre zes Sa mo -
rzą do we go Ko le gium Od wo ław cze go w No -
wym Są czu, wy łą czył wszyst kich eta to wych
i po za eta to wych człon ków SKO od roz pa try -
wa ni od wo łań gru py miesz kań ców od de cy -
zji śro do wi sko wej wój ta Po de gro dzia dla
ob wod ni cy za chod niej No we go Są cza. Cie -
siel ka pod jął ta ką de cy zję, gdy Wo je wódz kie
Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Kra ko wie wy tknął mu
udział w na ra dzie zor ga ni zo wa nej przez po -
sła An drze ja Czer wiń skie go ma ją cej na ce lu
ra to wa nie in we sty cji za gro żo nej pro te sta mi
miesz kań ców. 

To gwóźdź do trum ny dla sztan da ro wej
in we sty cji po wia tu no wo są dec kie go, gdyż
te raz spra wa zo sta nie prze nie sio na do in ne -
go ko le gium, a to ozna cza ko lej ne mie sią ce
zwło ki. Tym cza sem 13 mln eu ro prze zna czo -
nych na tę in we sty cję nie mo że dłu żej cze -
kać na Są de czan w ka sie mar szał ka Mar ka
So wy. 

NOWI DYREKTORZY SZKÓŁ
W LIBRANTOWEJ
I CHEŁMCU 
Ja ro sław Ro la (na zdjęciu), na uczy ciel hi sto -
rii w Ze spo le Szkół Sa mo cho do wych w No -

wym Są czu, pre zes Są dec kiej Ro dzi ny Ka tyń -
skiej (pu bli ku je w „Są de cza ni nie”), wy grał
kon kurs na dy rek to ra Ze spo łu Szkół w Li -
bran to wej (Szko ła Pod sta wo wa i Gim na zjum
im. Jó ze fa Bień ka). Gra tu lu je my! 

Sta ni sła wa Mrzy gło da, dy rek to ra od ćwierć -
wie cza Ze spo łu Szkół im. M. Ko per ni ka
w Chełm cu, za stą pi od no we go ro ku szkol ne -
go Krzysz tof Groń, b. dy rek tor szko ły w Po do lu. 

GIM NA ZJA LI ŚCI 
ZDA WA LI EG ZA MIN 

Do trzy dnio we go eg za mi nu gim na zjal ne -
go przy stą pi ło 905 uczniów z 14 gim na zjów
No we go Są cza i 2891 z 53 gim na zjów po wia -
tu no wo są dec kie go. W ostat nim dniu eg za -
mi nu gim na zja li ści pi sa li tekst z ję zy ka
ob ce go. Tra dy cyj nie naj więk szą po pu lar no -
ścią cie szył się ję zyk an giel ski wy bra ny
przez 83 proc. uczniów. Dla uczniów, któ rzy
z ró żnych przy czyn nie po de szli do eg za mi nu
w kwiet niu, ko lej ny ter min wy zna czo no
w czerw cu. W ra zie nie za do wa la ją ce go wy -
ni ku, eg za mi nu nie mo żna po pra wić w ko lej -
nym ro ku, jak w przy pad ku ma tu ry.
Przy stą pie nie do eg za mi nu jest wa run kiem
ukoń cze nia gim na zjum, a je go wy nik ma
wpływ przy ję cie do wy bra nej szko ły po nad -
gim na zjal nej. 

TECH NI KUM 
KO LE JO WE OD NO WA 
Po ośmiu la tach prze rwy w Ze spo le Szkół
nr 4 przy ul. Św. Du cha w No wym Są czu re -
ak ty wo wa no za słu żo ne dla Są dec czy zny
Tech ni kum Ko le jo we. Od wrze śnia w trzech
kla sach no wej -sta rej szko ły śred niej kształ cić
się bę dą przy szli tech ni cy trans por tu ko le jo -
we go, dróg i mo stów oraz au to ma ty cy ste -
ro wa nia ru chem ko le jo wym. Mło dzież już
po pierw szym se me strze na uki bę dzie mo gła
li czyć na sty pen dium w wy so ko ści od 300
do 500 zł mie sięcz nie. Sty pen dia fun du je PKP
PLK, wa ru nek: śred nia ocen po wy żej 3,5; do -
bre za cho wa nie oraz pod pi sa nie umo wy, że
sty pen dy sta po dej mie po za koń cze niu na uki
pra cę w PKP PLK na czas nie krót szy niż ten,
kie dy po bie rał sty pen dium. 

DRUGI POMNIK
SYBIRAKÓW
Na plan tach ko le jo wych w No wym Są czu,
w po bli żu dwor ca PKP i za byt ko wej lo ko mo -
ty wy od sło nię to Głaz Pa mię ci w hoł dzie ofia -
rom so wiec kich zsy łek na „nie ludz ką zie mię”.
Po mnik sta nął sta ra niem dzia ła czy Są dec kie -
go Sto wa rzy sze nia Pa mię ci Sy bi ru, któ re mu
pre ze su je Ja cek Ba rań ski. 

UWA GA RE DAK TO RZY 
GA ZE TEK SZKOL NYCH!
Fun da cja Są dec ka – wy daw ca por ta lu Sa de cza nin.in fo i mie -
sięcz ni ka „Są de cza nin” oraz Są dec ka Bi blio te ka Pu blicz na za -
pra sza ją do udzia łu w kon kur sie na naj lep szą ga zet kę szkol ną. 

Kon kurs skie ro wa ny jest do szkół gim na zjal nych i po nad gim -
na zjal nych (ry wa li za cja od bę dzie się w dwóch ka te go riach), któ -
re wy da ją ga zet ki szkol ne, a ma na ce lu do ce nie nie mło de go

dzien ni kar stwa i pro pa go wa nie twór czo ści wśród uczniów. Naj -
lep sze ze spo ły re dak cyj ne zo sta ną wy ró żnio ne dy plo ma mi
i upo min ka mi. Lau re at głów nej na gro dy (w ka żdej ka te go rii)
otrzy ma sty pen dium w for mie do ta cji na wy da nie ga zet ki. Po -
zo sta łe na gro dy to: ta blet, dyk ta fon i ksią żki. Wrę cze nie na gród
na stą pi 17 czerw ca br. o godz. 12 w ga le rii Są dec kiej Bi blio te ki
Pu blicz nej w No wym Są czu.

Wszel kie py ta nia pro si my kie ro wać na ad res mej lo wy: mlo -
dzi@sa de cza nin.in fo
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Jest to dru gi po mnik Sy bi ra ków No wym
Są czu. W 2005 ro ku, przy ul. Kra szew skie go,
w po bli żu mo stu na Ka mie ni cy im. Sy bi ra -
ków od sło nię to bar dzo po dob ny głaz, po -
świę co ny Po la kom z Kre sów wschod nich,
wy wie zio nych na Sy bir w 1940 i 1941 ro ku. 

***
17 kwiet nia po raz ósmy uli ca mi No we go

Są cza prze szedł Marsz Pa mię ci Sy bi ra ków
or ga ni zo wa ny przez Ze spół Szkół nr 2 im. Sy -
bi ra ków. Po mszy św. w ko ście le ko le jo wym
kil ku set osób prze szło na cmen tarz ko mu -
nal ny pod sym bo licz ny grób Sy bi ra ków. 

RONDO IM. LECHA
KACZYŃSKIEGO,
SMOLEŃCZYKÓW 
CZY KS. LISOWSKIEGO?
Rad ny miej ski Ar tur Czer nec ki (usu nię ty
z PiS) w in ter pe la cji do pre zy den ta No we -
go Są cza za pro po no wał, aby ron du
przy po wsta ją cej ga le rii han dlo wej Trzy Ko -
ro ny, przy zbie gu Lwow skiej i Krań co wej,
nadać imię Le cha Ka czyń skie go. Rad ny
Grze gorz Fec ko (PO) wo lał by, aby ron du
pa tro no wa ły wszyst kie 96 ofiar tra ge dii
smo leń skiej, a rad ny Jó zef Hoj nor (nie zrze -
szo ny, for mal nie w PO) chciał by ron do na -
zwać imie niem zmar łe go w 2000 ro ku ks.
pra ła ta Sta ni sła wa Li sow skie go, wie lo let -
nie go pro bosz cza pa ra fii far nej, któ re go za -
słu ga jest pod nie sie nie ko ścio ła św.
Mał go rza ty do ran gi ba zy li ki mniej szej. 

LI CEUM NA PIĄT KĘ
W XVIII Ran kin gu Ma ło pol skich Li ce ów
„Ga ze ty Wy bor czej” Aka de mic kie Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Kró la Bo le sła wa
Chro bre go w No wym Są czu upla so wa ło
się na pią tym miej scu w wo je wódz twie
i oczy wi ście pierw szym w No wym Są czu. 

– Cie szy my się bar dzo, że uda ło nam się
zna leźć w pierw szej dzie siąt ce. No wy Sącz

mo że być dum ny, że uda ło nam się prze ła -
mać he ge mo nię szkół kra kow skich – ko -
men tu je do bry wy nik dy rek tor Bo gu sław
Kołcz. 

RYSZARD FRYC
DOCENIONY
Ry szard Fryc, zna ny są dec ki przed się bior ca,
zo stał od zna czo ny przez pre zy den ta RP Bro -
ni sła wa Ko mo row skie go Zło tym Me da lem
za Dłu go let nią Słu żbę i Pra cę dla Pań stwa. 

Ry szard Fryc po cho dzi z Ni sko wej
(ur. 1959 r.). Współ za ło ży ciel pierw szej w re -
gio nie roz gło śni ra dio wej Echo – Ra dio Be -
ski dów i Tatr. Wła ści ciel i pre zes
Ma ło pol skie go To wa rzy stwa In we sty cyj ne -
go, za ło ży ciel m.in. dwóch sta cji nar ciar -
skich: Ry ter ski Raj w Ry trze i Śnie żni ca
w Ka si nie Wiel kiej. Z żo ną Bo że ną w 1996 r.
za ło żył Fun da cję Po mo cy Oso bom z Au ty -
zmem MA DA, któ ra po ma ga dzie ciom cho -
rym na au tyzm i cho ro by po krew ne oraz
ich ro dzi nom. 

PRE ZENT OD MAR SZAŁ KA 
Mar sza łek Ma ło pol ski Ma rek So wa prze ka -
zał no wo są dec kie mu ho spi cjum sa mo chód
Mit su bi schi Colt na le żą cy do Ma ło pol skie -
go Ośrod ka Ru chu Dro go we go w No wym
Są czu. Ta ki sam pre zent otrzy mał od mar -
szał ka MCK „So kół”. Au ta są w bar dzo do -
brym sta nie, ma ją po 20 tys. km prze bie gu. 

MORD jest in sty tu cją sa mo rzą du wo je -
wódz kie go, ośro dek co dwa la ta zmie nia
flo tyl lę sa mo cho dów eg za mi na cyj nych dla
adep tów na uki jaz dy. 

BIZ NES MEN 
UNIE WIN NIO NY 
Sąd Re jo no wy w Mu szy nie unie win nił Ry -
szar da Flor ka, pre ze sa „Fa kro”, z za rzu tu
nie le gal nej wy cin ki drzew, bu do wy to ru sa -
necz ko we go i znisz cze nia sie dlisk zwie rząt

W GRUPIE 
ŁATWIEJ WALCZYĆ
Z NOWOTWOREM 
Kry sty na Kro nen ber ger, no wa pre zes
Sto wa rzy sze nia Ko biet Po Ma stek to mii
„Klub Są dec kich Ama zo nek” im. He le ny
Wło dar czyk w No wym Są czu o ko rzy -
ściach z człon ko stwa w klu bie:

– Oso by cho re na ra ka, nie tyl ko na ra -
ka pier si, dzie lą się na trzy ka te go rie.
Pierw sza to lu dzie, któ rzy się zu peł nie za -
my ka ją w so bie i naj chęt niej po ło ży ły by
do łó żka i cze ka ły na śmierć. Nie ste ty, jest
ta ki od se tek. Są oso by, któ re zu peł nie wy -
pie ra ją cho ro bę i nie po dej mu ją na wet le -
cze nia. I są też ta kie, jak Ama zon ki, czy li
lu dzie, któ rzy po dej mu ją wal kę, prze cho -
dzą ope ra cję, dal sze le cze nie, ra dzą so bie
emo cja mi i za czy na ją żyć. I wła śnie ta kim
oso bom przy da je się na sza po moc, na sze
wspar cie, na sze do świad cze nie. Ła twiej
wal czyć wie dząc i wi dząc, że in nym też to
się uda ło. Człon ko stwo w na szym klu bie
To nie tyl ko wspar cie psy cho lo gicz ne
i mo żli wość roz mo wy z kimś, kto prze -
szedł to sa mo. Wie le ko biet w na szym
klu bie, to doj rza łe Ama zon ki, któ re nie ra -
dzą so bie z wy szu ki wa niem in for ma cji
w in ter ne cie. U nas mo gą się do wie dzieć,
ja kie i gdzie mo żna ku pić pe ru ki, ja kie pro -
te zy pier si są naj lep sze, ja ką bie li znę no -
sić, by do brze wy glą dać, gdzie ku pić
spe cjal ny strój ką pie lo wy, pod któ rym nie
bę dzie wi dać ubyt ku pier si. Dla ko biet,
któ re cho ru ją na ra ka pier si, wa żna jest
ta kże re ha bi li ta cja, bo wła ści wie ka żdej
wy ci na ne są ta kże wię zły chłon ne, któ -
rych brak mo że po wo do wać obrzę ki lim -
fa tycz ne rę ki.

(ALF)



MAJ 2013 7
WWW.SADECZANIN.INFO

WYDARZENIA I OPINIE

w le sie nad Szczaw ni kiem. Za wia do mie nie
w tej spra wie zło żył do pro ku ra tu ry Re gio nal -
ny Dy rek tor Ochro ny Śro do wi ska w Kra ko -
wie. Sąd uznał na to miast przed się bior cę
win ne go wy bu do wa nia w la tach 2006–2011
w Szczaw ni ku bez wy ma ga ne go po zwo le nia
prze pu stów be to no wych oraz in sta la cji
oświe tle nio wej i wod nej (do na śnie ża nia). Po -
stę po wa nie w tej spra wie zo sta ło wa run ko -
wo umo rzo ne. 

Flo rek bro nił się, że w 2007 r. Urząd Mia -
sta i Gmi ny w Mu szy nie sprze dał mu dział kę
le śną pod wa run kiem uru cho mie nia to ru
sa necz ko we go i wy cią gu do 2012 r. In we sty -
cję wspie rał ów cze sny bur mistrz Wal de mar
Ser wiń ski i miesz kań cy Szczaw ni ka, upa tru -
jąc w niej szan se na roz wój miej sco wo ści. 

Wy rok jest nie pra wo moc ny. 

SĄ DE CZAN KA NAJ LEP SZĄ
KSIĘ GO WĄ W POL SCE

Re na ta Stel mach z No we go Są cza zo sta -
ła Li de rem Księ go wo ści 2013. W kil ku mie -
sięcz nych zma ga niach z księ go wy mi z ca łej
Pol ski oka za ła się nie po ko na na i otrzy ma ła
ty tuł naj lep sze go pol skie go księ go we go.
Kon kurs zor ga ni zo wa ło po raz dru gi wy daw -
nic two Wol ters Klu wer Pol ska i In sERT. 

– Zde cy do wa łam się wziąć udział w tym
kon kur sie przede wszyst kim po to, by zwe ry -
fi ko wać swo ją wie dzę – mó wi Re na ta Stel -
mach, wła ści ciel ka Kan ce la rii Bie głe go
Re wi den ta AU DYT FK w No wym Są czu. Pa ni
Re na ta, oprócz ty tu łu naj lep sze go księ go we -
go w Pol sce otrzy ma ła sa mo chód i lap to pa. 

SETNA ROCZNICA
URODZIN BŁ. S.
CELESTYNA FARON 
W Za brze ży k. Łąc ka od by ły się uro czy sto ści
z oka zji set nej rocz ni cy uro dzin bł. sio stry Ce -
le sty ny Fa ron, be aty fi ko wa nej przez Ja na Paw -
ła II w gro nie 108. mę czen ni ków za wia rę. 

– Mę czen ni cy ma ją nam dziś wie le do po -
wie dze nia, przede wszyst kim py ta ją nas
o stan na szych su mień – mó wił pod czas
uro czy sto ści bi skup tar now ski An drzej Jeż.
Zda niem bi sku pa, w obec nych cza sach, gdy
nie po trze ba już świa dec twa krwi, po win no
być czy tel ne świa dec two co dzien ne go ży cia.
– O Bo gu trze ba świad czyć sło wem i czy -
nem, w ka żdym śro do wi sku: w ro dzi nie,
w za kła dach pra cy, w urzę dach, szko łach,
w miej scach gdzie czło wiek się tru dzi i od -
po czy wa – stwier dził or dy na riusz tar now ski. 

PO ZO STAŁ W AFRY CE
NA ZA WSZE
Oko ło 6 tys. osób uczest ni czy ło w uro czy sto -
ściach po grze bo wych ks. Jó ze fa Piszcz ka
w Oyo w Re pu bli ce Kon ga. Tar now ski mi sjo -
narz uto nął 2 kwiet nia w wez bra nej po po -
wo dzi lo kal nej rze ce, spie sząc do swo ich
pa ra fian. W Afry ce gło sił Ewan ge lię przez 25
lat. W po grze bie uczest ni czy ła de le ga cja
z die ce zji tar now skiej na cze le z ks. Ja nem
Pio trow skim, pro bosz czem pa ra fii św. Mał -
go rza ty w No wym Są czu, któ ry rów nież pra -
co wał na mi sjach w Re pu bli ce Kon ga. 

Śp. ks. Jó zef Pisz czek (ur. w 1956 r.) po cho -
dził z Tyl ma no wej, przed wy jaz dem na mi sje
pra co wał m.in. w pa ra fii św. Ka zi mie rza
w No wym Są czu, gdzie był ta kże ka pe la nem
szpi ta la. 

REN TY DLA 
OPO ZY CJO NI STÓW
By li dzia ła cze KOR, Jan Li tyń ski i Hen ryk Wu -
jec, wie lo krot nie wię zie ni w cza sach PRL,
a dziś do rad cy pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo -
row skie go, przy go to wa li pro jekt usta wy
w spra wie po mo cy fi nan so wej dla by łych
opo zy cjo ni stów. We dług pro jek tu, za si łek
spe cjal ny by ła by prze zna czo na dla by łych
opo zy cjo ni stów, któ rzy rze czy wi ście po trze -
bu ją wspar cia. We ry fi ka cją wnio sków o za si -

łek zaj mo wał by się Urząd ds. Kom ba tan tów.
O sta tus dzia ła cza bę dzie mo gła się ubie gać
oso ba, któ ra dzia ła ła w opo zy cji an ty ko mu ni -
stycz nej (z wy łą cze niem okre su le gal nej „So -
li dar no ści”) i by ła in ter no wa na, wię zio na lub
wie lo krot nie aresz to wa na na 48 go dzin w la -
tach 1957–1989.

– Nie ule ga wąt pli wo ści, że te go ty pu po -
moc by ła by do bra i po ży tecz na, ale uwa żam
tę pro po zy cję za nie wy star cza ją cą. Za ma ło
że by żyć, za du żo, aby umrzeć – ko men tu je
An drzej Szka ra dek, szef są dec kiej „S”. 

ŻY DZI NA GRO BIE CA DY KA 
Cha sy dzi z ca łe go świa ta, m.in. ze Sta nów
Zjed no czo nych, An glii, Izra ela, Au strii od wie -
dzi li grób ca dy ka Cha ima Hal ber sta ma,
w rocz ni cę je go śmier ci, na cmen ta rzu ży -
dow skim przy ul. Ry bac kiej w No wym Są czu.
Wie lu z nich ma są dec kie ko rze nie. 

Cha im Hal be stam (1793 – 1876) sły nął
w Ga li cji z mą dro ści. Przy by wa li do nie go
po ra dy nie tyl ko ży dzi ale też ka to li cy. Był wy -
bit nym my śli cie lem, ta kże wiel kim fi lan tro -
pem. Od 1830 ro ku, do śmier ci peł nił urząd
ra bi na są dec kie go. Je go po grzeb zgro ma dził
ty sią ce lu dzi wie lu wy znań i był jed nym z naj -
więk szych w hi sto rii No we go Są cza. Dy na -
stie cha sydz kie kon ty nu ują je go kult w USA,
Izra elu i An glii. 

NIE DLA ABOR CJI 
EU GE NICZ NEJ 
Fun da cja „Pro – Pra wo do ży cia” zbie ra pod -
pi sy pod oby wa tel ską ini cja ty wą usta wo -
daw czą, ma ją ca na ce lu za ka za nie abor cji
z po wo du po dej rze nia o cho ro bę dziec ka. 2
kwiet nia mar sza łek Ewa Ko pacz za re je stro -
wa ła Ko mi tet, któ ry ma trzy mie sią ce na ze -
bra nie pod swo im pro jek tem 100 ty się cy
pod pi sów. 

– Na szym ce lem jest ze bra nie mi lio -
na pod pi sów. Li czy my, że tyl ko w die ce zji tar -
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RATUJMY LINIĘ
KOLEJOWĄ NOWY SĄCZ
-CHABÓWKA!
Apel „Ko ali cji Ko lei Ga li cyj skich”, zrze sza -
ją cej oso by, któ rym nie jest obo jęt ny los
li nii ko le jo wej No wy Sącz - Cha bów ka.
Po ape lem pod pi sa li się: Ka mil Fi li pow ski
– No wo są dec kie Sto wa rzy sze nie Mi ło -
śni ków Ko lei, Mo ni ka Ko wal czyk – Sa de -
cza nin. in fo, Ma ciej Kwa śniew ski
– Szczy rzyc. in fo, Be ata Szka ra dziń ska
– Pod ha le re gion. pl, Ku ba To por kie wicz
– Li ma no wa. in, Ma ciej Wło dar czyk
– Szczy rzyc. in fo:

Pol skie Li nie Ko le jo we ogło si ły nie daw -
no li stę szla ków ko le jo wych, któ re prze -
sta ną być utrzy my wa ne, a zna czy to
po wol ną ich de gra da cję i li kwi da cję. Na li -
ście tej zna la zła się ta kże li nia No wy Sącz -
-Cha bów ka.

15 kwiet nia br. PLK ogło si ło ko lej ną li -
stę, tym ra zem tras, z któ rych li kwi da cji się
wy co fu ją. Na tej li ście za bra kło to rów
z Cha bów ki do No we go Są cza.

Li nia ko le jo wa No wy Sącz – Cha bów ka
to frag ment zbu do wa nej podko niecXIXw.
przez au striac kie Ce sar sko -Kró lew skie Ko -
le je Pań stwo we dro gi że la znej zwa nej Ga -
li cyj ską Ko le ją Trans wer sal ną, bie gną cą
wzdłuż głów ne go grzbie tu Kar pat. Roz -
po czy na ła się ona w Cie szy nie i bie gła
przez Zwar doń, Ży wiec, Su chą, Cha bów -
kę, No wy Sącz, Za górz, Sam bor, Sta ni sła -
wów do Hu sia ty nia nad ów cze sną
gra ni cą ro syj ską. Ko lej ta od gry wa ła nie -
gdyś wa żną ro lę go spo dar czą. Wie le
obiek tów po ło żo nych przy tra sie pa mię -
ta jesz cze jej po cząt ki. Naj więk szym wa -
lo rem jed nak jest jed nak jej po ło że nie
– prze bie ga przez naj pięk niej sze za kąt ki
Ma ło pol ski, łą cząc wie le miej sco wo ści
o wy jąt ko wych war to ściach tu ry stycz -
nych. Na do da tek w Cha bów ce znaj du -
je się naj bo gat szy w Pol sce skan sen
ta bo ru ko le jo we go.

Ta tra sa mo że być wiel ką atrak cją tu ry -
stycz ną, któ rą od wie dzać bę dą set ki ty się -
cy tu ry stów i dać mo że set ki miejsc pra cy.

Dla te go ogła sza my po wsta nie Ko ali cji
Ko lei Ga li cyj skiej, któ ra do ma gać się bę -
dzie cof nię cia de cy zji o za prze sta niu utrzy -
my wa nia li nii. Za pra sza my wszyst kich,
któ rzy chcą nas wes przeć i któ rzy spra wy
ko lei zna ją le piej od nas.

now skiej zmo bi li zu je my do po par cia pro -
jek tu 200 ty się cy oby wa te li. – mó wi Wie -
sław Prost ko, przed sta wi ciel Fun da cji „Pro
– Pra wo do Ży cia” w okrę gu tar now skim
i są dec kim, na uczy ciel z Łąc ka. 

Po przed nia ini cja ty wa Fun da cji „Pro
– Pra wo do Ży cia”, któ ra za kła da ła cał ko wi -
ty za kaz prze ry wa nia cią ży, za koń czy ła się
nie po wo dze niem. Po mi mo ze bra nia 600
tys. pod pi sów pro jekt zo stał od rzu co ny
przez Sejm. 

SĄ DEC CZY ZNA NA TRA SIE
PIEL GRZYM KI WĘ GRÓW
DO ŁA GIEW NIK
19 lip ca z miej sco wo ści Hi da sne me ti
na Wę grzech wy ru szy III Mię dzy na ro do wa
Pie sza Piel grzym ka do kra kow skich Ła -
giew nik. Od 24 do 27 lip ca pąt ni cy prze mie -
rzać bę dą Pol skę. Na ich tra sie znaj dzie się
ta kże Są dec czy zna. 

Do udzia łu w piel grzym ce jej or ga ni za -
to rzy – pol scy sal wa to ria nie po słu gu ją cy
na Wę grzech. Przejść mo żna ca łą tra sę
– z Wę gier do Kra ko wa od 19 do 27 lip ca (9
dni, 275 km) lub jej część – z Ko szyc do Kra -
ko wa, od 20 do 27 lip ca (8 dni, 245 km) al bo
z Piw nicz nej do Kra ko wa, od 24 do 27 lip ca
(4 dni, 118 km). 

Na tra sie piel grzym ki w Pol sce znaj dą
się m. in. Piw nicz na, Sta ry Sącz (klasz tor
Sióstr Kla ry sek), Tym bark, Li ma no wa (Ba -
zy li ka MB Bo le snej) i Szczy rzyc (opac two
Oj ców Cy ster sów).

– Za pra sza my do pie sze go piel grzy mo -
wa nia do sank tu arium Bo że go Mi ło sier dzia
i św. Sio stry Fau sty ny – za chę ca ją księ ża
sal wa to ria nie.

WYSTAWA O JANIE
JOACHIMIE CZECHU
Jed nym z wy da rzeń ob cho dzo ne go w Sta -
rym Są czu Ro ku Ja na Jo achi ma Cze cha

(z oka zji 125. rocz ni cy uro dzin) jest wy sta wa
po świę co na ży ciu i twór czo ści te go wy bit -
ne go kom po zy to ra. Wy sta wę mo żna obej -
rzeć w Ga le rii pod Piąt ką. 

J. J. Czech był dłu go let nim na uczy cie -
lem sta ro są dec kie go Li ceum Pe da go gicz -
ne go. Po zo sta wił po so bie zbiór po nad 1600
utwo rów mu zycz nych (m. in. ko lę dę „Hej,
po nad re gle”). Je go imie niem na zwa ny zo -
stał do rocz ny prze gląd mło dzie żo wych ze -
spo łów ar ty stycz nych od by wa ją cy się
w Sta rym Są czu.

WIR TU AL NE ZAM KI
Wy ższa Szko ła Biz ne su – Na tio nal Lo uis
Uni ver si ty w No wym Są czu ogło si ła IV edy -
cję kon kur su „Wir tu al ne zam ki”, któ ry
w tym ro ku od by wa się pod ha słem „Per ły
Ar chi tek tu ry Ma ło pol skiej”. Uczest ni cy mo -
gą się re je stro wać do 15 ma ja.

– Kon kurs po le ga na mo de lo wa niu
obiek tów ar chi tek to nicz nych w gra fi ce 3D
z wy ko rzy sta niem dar mo we go opro gra -
mo wa nia ja kim jest Trim ble (daw niej Go -
ogle) Sket chUp. Obiek ty ja kie pod le ga ją
mo de lo wa niu to za byt ki ar chi tek to nicz ne:
zam ki, pa ła ce, ru iny, ryn ki miast, ra tu sze, ko -
ścio ły, cer kwie itp. Za mo de lo wa ne w do brej
ja ko ści obiek ty ma ją szan sę na umiesz cze -
nie wraz z opi sem, zdję cia mi i in ny mi in for -
ma cja mi na stro nach sa mo rzą do wych
i in nych in sty tu cji zaj mu ją cej się pro mo cją
re gio nu oraz na ma pach w apli ka cji Go -
ogle Earth – in for mu ją or ga ni za to rzy.

Kon kurs skie ro wa na jest do uczniów szkół
gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych z ca łej
Pol ski, choć mo de lo wa ne mo gą być tyl ko
obiek ty ar chi tek to nicz ne z te re nu Ma ło pol -
ski. W kon kur sie mo gą brać udział po je dyn -
cze oso by lub ze spo ły dwu oso bo we. Ka żda
oso ba lub ze spół mo że mo de lo wać je den lub
dwa obiek ty. Wy bór te ma tów (obiek tów)
i bie żą ce do ku men to wa nie po stę pów prac
od by wa się po przez fo rum na stro nie kon -
kur su: www.wir tu al ne -zam ki.pl

Pa tro nat me dial ny nad kon kur sem ob -
jął mie sięcz nik „Są de cza nin”. 

POMNIK ARMII
CZERWONEJ 
STOI JAK STAŁ 
Po ro zu mie nie Or ga ni za cji Kom ba tanc kich
i Nie pod le gło ścio wych w Kra ko wie zwró -
ci ło się w li ście otwar tym do wo je wo dy Je -
rze go Mil le ra o in for ma cje na te mat
„po stę pu prac po dej mo wa nych w ce lu
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2 kwiet nia, w wie ku 73 lat
zmarł ks. Fran ci szek
Klag, eme ry to wa ny pro -
boszcz pa ra fii Ry tro
(1985-2009). Pod czas je go
po słu gi pro bosz czow skiej
w Ry trze zo stał wy bu do -

wa ny no wy ko ściół pa ra fial ny, a ta kże ple -
ba nia i elek trow nia wia tro wa i wod na,
słu żą cych do ogrze wa nia i oświe tle nia
ko ścio ła. W 2010 r. był no mi no wa ny do ty -
tu łu Są de cza nin Ro ku w ple bi scy cie Fun -
da cji Są dec kiej. 

***
2 kwiet nia zmarł Le opold Ba giń ski, dy -
rek tor Ze spo łu Szkół Eko no micz nych im.
O. Lan ge go w No wym Są czu (1970-
1982), dzia łacz spor to wy, m.in. pre zes
Pol skie go Związ ku Ły żwiar stwa Szyb kie -
go i wi ce pre zes MKS „Be skid” (1975-
1977). Miał 84 la ta. 

2 kwiet nia, w wie ku 69 lat, zmarł Ze non Man -
dryk, bram ko strzel ny na past nik m.in. „Du naj -
ca”, „San de cji”, „Be ski du” An dry chów
i „Bia łe go Or ła” w To ron to; in struk tor i tre -
ner pił kar ski, m.in. KS Tym bark. Wy cho wał
się na w No wym Są czu na Za łu biń czu. 

***
11 kwiet nia po krót kiej, ale cię -
żkiej cho ro bie od szedł w wie -
ku 67 lat Ju lian Waj da,
spe cja li sta me dy cy ny ro dzin -
nej i ogól nej, gi ne ko log -po ło -
żnik i sta ro są dec ki spo łecz nik.
W ośrod ku zdro wia w Sta -

rym Są czu prze pra co wał 37 lat.
***

22 kwiet nia w są dec kim szpi ta lu zmar ła Ma -
ria Bed na rek, pre zes Klu bu Są dec kich Ama -
zo nek w la tach 2005-2011. Mia ła 60 lat.
(CZYTAJ WSPO MNIE NIE NA STR. 51). 

Opracował (HSZ)

uga sza no, nikt nie ucier piał. Za la niu wo dą ule -
gła część ma ga zy no wa. Stra ty ma te rial ne
i przy czy ny po ża ru nie są zna ne.

FI GU RA BŁ. KS. PO PIE ŁUSZ KI
NA 105-LE CIE SZKO ŁY
Pod czas ob cho dów ju bi le uszu 105-le cia
Szko ły Pod sta wo wej nr 6 im. bł. ks. Je rze go
Po pie łusz ki w No wym Są czu pre zy dent Ry -
szard No wak od sło nił w ho lu fi gu rę pa tro -
na pla ców ki. Jej po świę ce nia do ko nał ks.
pra łat Sta ni sław Świ der ski, pro boszcz pa ra -
fii w Za beł czu. 

Dla za pro szo nych go ści ucznio wie przy -
go to wa li mon taż słow no -mu zycz ny, w któ -
rym przed sta wi li syl wet kę pa tro na szko ły,
roz da wa no ta kże por tre ty bł. ks. Je rze go Po -
pie łusz ki. 

De cy zję o zmia nie pa tro na szko ły, któ rym
do 1993 ro ku był Jó zef Mar ce li Ze ma nek, spo -
łecz ność szkol na (ro dzi ce, ucznio wie, na uczy -
cie le) pod ję ła w stycz niu 1990 r., kie dy
dy rek to rem pla ców ki by ła nie ży ją ca już Li lian -
na Gró dek. Ini cja to rem zmia ny pa tro na był ów -
cze sny na uczy ciel j. pol skie go i hi sto rii Ro bert
So bol. W wy ni ku ple bi scy tu, spo śród trzech
zgło szo nych kan dy da tów: ks. J. Po pie łusz ki, J.
Sło wac kie go i K. Ma ku szyń skie go – na pa tro -
na szko ły wy bra no ka pe la na „So li dar no ści”, za -
mor do wa ne go przez SB w 1984 r. 

SARNY, JELENIE, DZIKI,
SZOPY, A NAWET
NIEDŹWIEDZIE

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 te ren by łe go wo je -
wódz twa no wo są dec kie go. Oka za ło się, że
w la sach naj wię cej jest sar ny, bo po nad 10
tys. sztuk. Spo ro jest je le ni i dzi ków, a spo -
tkać mo żna też oka zy zwie rząt ob cych dla
Pol ski jak je not, szop pracz, czy nor ka ame -
ry kań ska. 

– Spis po ka zał, że w na szych la sach przy -
by wa zwie rząt dzi ko ży ją cych: sar ny (10175
sztuk), je le nia (4313 sztuk), dzi ka (1784). Spo -
ro ma my też li sów (3720), choć mi mo szcze -
pień prze ciw wście kliź nie na dal wie le na nią
cho ru je – mó wi Sta ni sław Mi cha lik, nad le -
śni czy Nad le śnic twa Piw nicz na. – Wzro sła
po pu la cja za ją ca (5082) i ku ro pa twy (1321)
oraz za trzy ma ny zo stał spa dek ilo ści głusz -
ca (61) – do da je.

W są dec kich la sach kil ka lat te mu po ja wi -
ły się ga tun ki ob ce dla Pol ski, jak je not, któ ry
jest ga tun kiem azja tyc kim przy po mi na ją cym
tro chę psa, tro chę wil ka. W IV Re jo nie Ho -
dow la nym do li czo no się 106 sztuk te go zwie -
rza ka, któ ry do sko na le pły wa. 

prze nie sie nia zbio ro we go gro bu sze ściu
czer wo no ar mi stów na cmen tarz ko mu nal -
ny w No wym Są czu, jak rów nież roz biór ki
po mni ka chwa ły Ar mii Czer wo nej, zbrod ni -
czej or ga ni za cji od po wie dzial nej za oku pa -
cję Pol ski i ma so we mor dy”. Au to rzy li stu
przy po mi na ją, że 11 grud nia ub. r. na kon fe -
ren cji pra so wej w Kra ko wie (z udzia łem pre -
zy den ta No we go Są cza) wo je wo da zło żył
„przy rze cze nie” li kwi da cji po mni ka.

„Obec nie – wo bec licz nych za py tań skie ro -
wa nych do nas przez miesz kań ców Ma ło pol -
ski (w tym No we go Są cza) – pra gnę li by śmy
po znać szcze gó ły już pod ję tych dzia łań” – czy -
ta my w li ście otwar tym. 

11 DI LE RÓW NAR KO TY KÓW
W RĘ KACH PO LI CJI

Są dec cy po li cjan ci wspól nie z an ty ter ro -
ry sta mi z Ko men dy Wo je wódz kiej Po li cji
w Kra ko wie roz bi li gru pę han dla rzy nar ko ty -
ków dzia ła ją cych na Są dec czyź nie. Za trzy -
ma no 11 osób. Po li cjan ci sza cu ją, że
prze stęp cy mo gli wpro wa dzić na czar ny ry -
nek po nad 4 kg nar ko ty ków o war to ści ryn -
ko wej ok. 270 tys. zło tych.

RE AL SIĘ PA LIŁ! 
Kil ka na ście za stę pów stra żac kich ga si ło

po żar Re alu w No wym Są czu. Z da le ka by ło
wi dać kłę by czar ne go dy mu uno szą ce się
nad naj star szym są dec kim hi per mar ke tem.
Ewa ku owa no klien tów i per so nel skle pu.
Ogień po wstał w oko li cach agre ga tu prą do -
twór cze go na za ple czu Re alu. W hi per mar -
ke cie za dzia łał sys tem prze ciw po ża ro wy
– włą czy ły się zra sza cze wo dy. Po żar szyb ko O
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kwiet nia w go dzi nie ka ta -
stro fy pre zy denc kie go sa -
mo lo tu w Smo leń sku,
o 8.41 ode zwa ły się sy re ny

w No wym Są czu, o co ape lo wał pre zy -
dent Ry szard No wak, a wła dze mia sta,
przed sta wi cie le biur po sel skich, So li dar -
no ści, słu żb mun du ro wych i ró żnych in -
sty tu cji zło ży ły kwia ty w ho lu ra tu sza,
pod ta bli cą upa mięt nia ją cą dwóch ho no -
ro wych oby wa te li mia sta: pre zy den ta RP
Le cha Ka czyń skie go i ostat nie go pre zy -
den ta RP na uchodź stwie Ry szar da Ka -
czo row skie go. Od czy ta no na zwi ska
wszyst kich 96 ofiar. Przy wej ściu do ra -
tu sza wy sta wio no por tre ty obu pre zy den -
tów, prze pa sa ne ki rem.

Tak sa mo o go dzi nie 8.41 w La sku
Fal kow skim w No wym Są czu,
przy obe li sku smo leń skim, od był się
Apel Pa mię ci. Przy by li funk cjo na riu sze
Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz -
nej, m.in. wer bli sta i trę bacz, dru ho wie
OSP Bie go ni ce, de le ga cja Po li cji i Stra -

ży Miej skiej, pocz ty sztan da ro we Ze -
spo łu Szkół nr 4, SP nr 9 im. T. Ko -
ściusz ki i SP nr 20 im. Kard. S.
Wy szyń skie go. Był m.in. po seł Ar ka -
diusz Mu lar czyk i rad ny wo je wódz ki
Le szek Zegz da. O. Krzysz tof Mą del, je -
zu ita z ko ścio ła Du cha św., od czy tał mo -
dli twę spe cjal nie uło żo ną na 3. rocz ni cę
tra ge dii smo leń skiej (czy taj obok). Uro -
czy stość przy go to wał rad ny miej ski Ar -
tur Czer nec ki, za ra zem prze wod ni czą cy
Za rzą du Osie dla Fal ko wa. 

Po po po łu dniu w ko ście le ko le jo wym
kil ka dzie siąt osób od mó wi ło ró ża niec
w in ten cji ofiar ka ta stro fy pol skie go sa -
mo lo tu Tu -154. Na stęp nie od był się
prze marsz uli ca mi mia sta na Ry nek.
Nie sio no fla gi bia ło -czer wo ne i So li dar -
no ści oraz trans pa rent „Smo leńsk Pa -
mię ta my!”. Sze re gi ma ni fe stan tów
prze rze dził ulew ny deszcz. W ra tu szu
zło żo no kwia ty pod ta bli cą dwóch pre -
zy den tów, krot ko prze ma wia li: Je rzy
Wi tu szyń ski, prze wod ni czą cy RM,
i Ano ni na Wę glarz, sze fo wa Klu bu Ga -

Ob cho dy trze ciej rocz ni cy tra ge dii smo leń skiej

Sy re ny, ape le pa mię ci, 
przemarsz ulicami Nowego 
W ca łym re gio nie od by ły się uro czy sto ści z oka zji 3. rocz ni cy tra -
ge dii smo leń skiej. Już 8 kwiet nia w sa li ob rad są dec kie go ra tu -
sza zo sta ła otwar ta wy sta wa fo to gra fii śp. Le cha Ka czyń skie go
pt. „By łem po słem tej zie mi”, przy go to wa na przez po seł An nę
Pa luch z Kro ścien ka trwała 10 dni.

War to do dać, że po mnik
smo leń ski w Mar cin ko -
wi cach był pierw szy
w Pol sce, zo stał od sło -
nię ty już 30 kwiet -
nia 2010 ro ku.

La sek Fal kow ski w No wym Są czuWystawa – Byłem posłem tej ziemi
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ze ty Pol skiej No wy Sącz 2, któ ry był or -
ga ni za to rem prze mar szu. 

Wie czo rem w Ba zy li ce św. Mał go -
rza ty zo sta ła od pra wio na msza św. w in -
ten cji śp. Le cha Ka czyń skie go i śp.
Ry szar da Ka czo row skie go oraz po zo -
sta łych ofiar smo leń skie go dra ma tu.
Ostat nim akor dem ob cho dów 3. rocz ni -
cy tra ge dii smo leń skiej w No wym Są -
czu był kon cert pie śni pa trio tycz nych
w ka pli cy Prze mie nie nia Pań skie go
przy Pla cu Ko le giac kim w wy ko na niu
Ja na Bu dziasz ka, per ku si sty „Skal dów”
i To ma sza Wo la ka, po pu lar ne go rock -
ma na i or ga ni sty z pa ra fii ko le jo wej.

W Szko le Pod sta wo wej im. gen.
Fran cisz ka Gą go ra w Ko niu szo wej od -
by ła się aka de mia, na któ rej przy po -
mnia no po stać sze fa Szta bu Woj ska
Pol skie go, któ ry zgi nął 10 kwiet -
nia 2010 w Smo leń sku. W uro czy sto ści
uczest ni czy li m.in. wójt Ko rzen nej Le -
szek Skow ron, rad ni gmin ni, a ta kże go -
ście, m.in. na czel nik Od dzia ło wej
Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni prze ciw ko

Na ro do wi Pol skie mu w Kra ko wie
– pro ku ra tor Wal de mar Szwiec.

W Mar cin ko wi cach ks. pra łat Jó zef
Ba bicz w ka pli cy dwor skiej od pra wił
mszę św. w in ten cji ofiar tra ge dii smo -

leń skiej. Po na bo żeń stwie zło żo no
kwia ty i za pa lo no zni cze pod obe li -
skiem, upa mięt nia ją cym sze ściu smo -
leń czy ków zwią za nych
z Mar cin ko wi ca mi i zie mią są dec ką:
pre zy den tów Le cha Ka czyń skie go i Ry -
szar da Ka czo row skie go, gen. Fran cisz -
ka Gą go ra, mar szał ka Ma cie ja
Pła żyń skie go, bp. po lo we go Ta de usza
Pło skie go i o. Jó ze fa Joń ca (po cho dzą -
ce go z La sko wej, ini cja to ra ogól no pol -
skiej ak cji sa dze nia Dę bów Pa mię ci).
W uro czy sto ści wziął udział m.in. wójt
Chełm ca Ber nard Sta wiar ski oraz Woj -
ciech Wło dar czyk, dy rek tor biu ra po sła
Wie sła wa Jan czy ka, ze sztan da rem „So -
li dar no ści” Rol ni ków In dy wi du al nych
oraz prof. Jó zef Go ściej, ku stosz mu -
zeum re gio nal ne go w Mar cin ko wi cach.
Rzu ca ła się w oczy nie obec ność
uczniów po bli skiej Szko ły Pod sta wo wej
im. J. Pił sud skie go. War to do dać, że po -
mnik smo leń ski w Mar cin ko wi cach był
pierw szy w Pol sce, zo stał od sło nię ty
już 30 kwiet nia 2010 ro ku i to z Mar cin -
ko wic wy ru szy ła przed dwo ma la ty,
w pierw szą rocz ni cę ka ta stro fy smo leń -
skiej, są dec ka wy pra wa, a ra czej piel -
grzym ka do Smo leń ska i Ka ty nia
na cze le z An drze jem Piszcz kiem. 

10 kwiet nia po pół no cy z No we go
Są cza wy je chał au to bus do War sza wy,
(wy na ję ty przez se na to ra Sta ni sła wa
Ko gu ta), któ ry za wiózł uczest ni ków ob -
cho dów smo leń skich na Kra kow skim
Przed mie ściu. W sto li cy był m.in. Zbi -
gniew Ber dy chow ski z Bi czyc Dol nych.
– Wró ci li śmy do do mu po 24 go dzi nach

zmę cze ni, ale za do wo le ni. Roz po czę li -
śmy pod róż od ró żań ca a za koń czy li śmy
ko ron ką do mi ło sier dzia Bo że go – re la -
cjo no wał. 

o Sącza

MO DLI TWA OJ CA
KRZYSZ TO FA MĄ DLA SJ
NA 3. ROCZ NI CĘ TRA GE DII
SMO LEŃ SKIEJ
Wszechmogący Boże
Który przenikasz czas i wieczność
I wszystko co istnieje
Który z niczego wydobyłeś ziemię
A z niej człowieka i raj na ziemi
Który człowiek utracił
Podnieś z ziemi tych
Co upadli nagle na obcej ziemi
Z jednym tylko westchnieniem
Za ojców mężów i braci
Zabitych tam w czasie wojny bez litości
Z rękami związanymi drutem
Podnieś ich jak podniosłeś Adama
I swojego Syna Jezusa Chrystusa
Podnieś zabitych w Katyniu Smoleńsku
Starobielsku Charkowie Ostaszkowie
Twerze Miednoje Kuropatach Bykowni
Których groby zaorano pługiem
A imiona starto jak ziarno
Zbrodnię przypisawszy innym
Zakazano pamiętać
Podnieś z ziemi także tych co zginęli
niedawno
W kwietniu 2010 w smoleńskim lesie
Gdy chcieli przypomnieć o tamtej zbrodni
I naucz nas takiej pamięci
Żeby zamilkły nasze spory
Żebyśmy mogli usłyszeć ich modlitwę
I jak ich wołasz po imieniu
Jak wołałeś Łazarza
Boże Wszechmogący
Nauczyć nas szanować ziemię
Która piła ich krew i twoją krew
Żeby nam dała ziarno
I chleb głodnym
Skrzywdzonym sprawiedliwość
Robotnikom pracę
A Ojczyźnie pokój
Spraw żeby nie brakło nam modlitwy
I pamięci o Twej wielkiej łasce
W Jezusie Chrystusie Panu naszym.
Amen

NOWY SĄCZ, 10 KWIETNIA 2013 R.

Boże Wszechmogący
Nauczyć nas 
szanować ziemię
Która piła ich krew
i twoją krew
Żeby nam dała ziarno
I chleb głodnym.

No wy Są cz
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Tłu my wier nych z ca łej die ce -
zji tar now skiej zgro ma dzi ła
w so bo tę 20 kwiet nia uro czy -
stość, pod czas któ rej ko ściół
pw. św. Ka ta rzy ny Alek san -
dryj skiej w Gry bo wie zo stał
ogło szo ny ba zy li ką mniej szą.
Prze wod ni czył jej nun cjusz
apo stol ski w Pol sce – abp Ce -
le sti no Mi glio re.

Do Gry bo wa przy je cha li: or -
dy na riusz die ce zji tar now -
skiej – bp An drzej Jeż,

bi sku pi po moc ni czy – Wie sław Le cho -
wicz i Wła dy sław Bo bow ski, po nad 150
ka pła nów, sio stry za kon ne, przed sta wi -
cie le władz sa mo rzą do wych, par la men -
ta rzy ści. Wier ni (we dług sza cun ków
by ło ich oko ło 15 ty się cy), któ rzy nie
zmie ści li się w ko ście le, szczel nie wy -
peł ni li ry nek, a wszyst ko to, co dzia ło
się we wnę trzu świątyni, mo gli ob ser -
wo wać za po mo cą te le bi mu.

Uro czy stość roz po czę ła pro ce sja,
któ ra wy ru szy ła z Do mu Dusz pa ster -
skie go do kościoła, gdzie wier nych po -
wi tał bi skup tar now ski An drzej Jeż.

– Przy zna nie ty tu łu ba zy li ki mniej szej
gry bow skiej świą ty ni, bę dą cej za ra zem
Sank tu arium Mat ki Bo żej Prze dziw nej
w szcze gól ny spo sób wzmac nia jej więź ze
Sto li cą Apo stol ską i z oso bą Oj ca Świę te -
go. Pa pie ska de cy zja czy ni po nad to gry -
bow ską świą ty nię miej scem szcze gól ne go
du cho we go od dzia ły wa nia w tym re gio -
nie, tym bar dziej, że ko ściół ten jest miej -
scem wie czy stej ad o ra cji Naj święt sze go
Sa kra men tu i mo żli wo ści sko rzy sta nia
z sa kra men tu po ku ty i po jed na nia – po -
wie dział or dy na riusz na szej die ce zji.

Na stęp nie kanc lerz Ku rii Die ce zjal -
nej w Tar no wie – ks. Adam Ni ta od czy -
tał de kret Kon gre ga cji ds. Kul tu Bo że go
i Dys cy pli ny Sa kra men tów o nada niu
ko ścio ło wi w Gry bo wie ty tu łu ba zy li ki
mniej szej, na co wier ni za re ago wa li dłu -
gi mi bra wa mi.

– Ty tuł ba zy li ki ma cha rak ter ho no ro -
wy – mó wił w ho mi lii abp Ce le sti no Mi -
glio re. – Ko ściół jest szcze gól nie
uho no ro wa ny, gdy w spo sób szcze gól ny są
w nim do ko ny wa ne ak ty kul tu i czci wo bec
Je zu sa Eu cha ry stycz ne go, któ ry ży je

***
17 kwiet nia w Par ku im. Ro dzi ny hr.

Kra sic kich w Msza nie Dol nej po sa dzo -
no sześć Dę bów Pa mię ci, na cześć sze -
ściu ka tyń czy ków (po li cjan tów,
funk cjo na riu szy Stra ży Gra nicz nej, ofi -
ce rów WP), po cho dzą cych z zie mi
mszań skiej, za mor do wa nych przez
NKWD wio sną 1940 ro ku. Dąb po -
świę co ny pod ko mi sa rzo wi SG Jó ze fo -
wi Ja ro szo wi za sa dzi ła je go cór ka
Ma ria Świe ży z d. Ja rosz, za miesz ka ła
w Kra ko wie.

Obe lisk, na któ rym umiesz czo no
imien ne ta blicz ki mszań skich ka tyń -
czy ków oraz ta bli cę upa mięt nia ją -
cą 96. smo leń czy ków od sło ni ła
Zu zan na Kur ty ka, wdo wa po Ja nu szu

Kur ty ce, pre ze sie IPN. Jak twier dzi
bur mistrz Ta de usz Fi li piak z po wo du
wła śnie ta bli cy smo leń skiej w ostat -
niej chwi li, po mi mo wcze śniej szych
uzgod nień, ko men dant wo je wódz ki
po li cji w Kra ko wie od mó wił przy sła -
nia do Msza ny Dol nej kom pa nii ho -
no ro wej, tak sa mo uczy nił ko men dant
Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra -
nicz nej w No wym Są czu. Osta tecz nie,
w uro czy sto ści wziął tyl ko udział po -
czet sztan da ro wy KWP i skrom na de -
le ga cja KOSG. By ła za to pra wie
w kom ple cie Ko men da Po wia to wa
Po li cji w Li ma no wej, ta kże or kie stra
stra żac ka z Msza ny Gór nej oraz mło -
dzież szkol na.

(HSZ), FOT. HSZ I NA DE SŁA NE

Marcinkowice

Koniuszowa
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i miesz ka w ko ście le. To też zo bo wią za nie.
Ko ściół – bu dy nek, za słu gu je na ho no ry,
gdy przy bli ża Je zu so wą obec ność w sło wie
i Eu cha ry stii. Jest to obec ność, któ ra bu -
du je praw dzi wą wspól no tę chrze ści jań ską.

Nun cjusz pod kre ślał ta kże, jak wa żną
ro lę peł ni ko ściół w Gry bo wie dla lo kal nej
spo łecz no ści i jak sku tecz nie włą cza się
w ży cie miesz kań ców zie mi gry bow skiej.

Na za koń cze nie mszy świę tej w imie -
niu wła snym, po zo sta łych ka pła nów,

władz mia sta i gmi ny oraz pa ra fian, po -
dzię ko wa nia na rę ce abp. Ce le sti no Mi -
glio re zło żył pro boszcz pa ra fii – ks.
Ry szard So ro ta.

– Zgod nie z ideą ba zy li ki obie ca my
pa mię tać o du cho wej i mo ral nej wię zi
łą czą cej nas z oso bą obec ne go pa pie ża
Fran cisz ka i ka żde go na stęp cę św. Pio -
tra – mó wił pro boszcz gry bow ski.

Uro czy stość za koń czy ło po świę ce nie
mo się żno–ka mien nych ta blic in for mu ją -

cych o da cie nada nia i ogło sze nia ty tu łu
ba zy li ki mniej szej oraz umiej sco wio ne -
go nad wej ściem do świą ty ni her bu Sto -
li cy Apo stol skiej. Z oka zji nada nia
ty tu łu ba zy li ki mniej szej pa ra fia przy -
go to wa ła spe cjal ny me dal i al bum.

(KB)

Wielkie święto w miasteczku nad Białą Tarnowską 

Ba zy li ka 
w Gry bo wie Ko ściół w Gry bo wie jest ósmą ba zy li ką

mniej szą w die ce zji tar now skiej. Ini cja to -
rem nada nia świą ty ni te go ty tu łu był po -
przed ni or dy na riusz tar now ski, bp Wik tor
Skworc. Ba zy li ki mniej sze znaj du ją się ta -
kże w Tar no wie, Li ma no wej (ko ściół MB
Bo le snej), No wym Są czu (ko ściół św. Mał -
go rza ty), Boch ni, Szcze pa no wie, Miel cu
i Tu cho wie. Ba zy li ka to świą ty nia o szcze -
gól nym zna cze niu li tur gicz nym i dusz pa -
ster skim. Ko ścio ły od zna czo ne są ty tu łem
ba zy li ki mniej szej na znak ich szcze gól nej
wię zi z Ko ścio łem Rzym skim i z oso bą na -
stęp cy św. Pio tra.

FOT. KINGA BEDNARCZYK
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Kie dy po ja wi ła się ini cja ty wa nada -
nia ko ścio ło wi w Gry bo wie ty tu łu
ba zy li ki mniej szej?

– Ini cja to rem był po przed ni or dy na -
riusz die ce zji tar now skiej ks. bp Wik tor
Skworc, a idea ta po ja wi ła się mniej
wię cej trzy la ta te mu, w mia rę, jak ob -

ser wo wał on po stęp prac re mon to wych
w ko ście le i roz bu do wu ją cych za ple cze
dusz pa ster skie. Ksiądz bi skup, któ ry tu
by wał w mia rę czę sto, wi dział też dość
ży we ży cie du cho we. To go za in spi ro -
wa ło. Zresz tą miał też ta ką myśl, że by
die ce zję tar now ską po dzie lić na pew ne

ośrod ki, któ rych cen trum by ło by al bo
sank tu arium, al bo ba zy li ka. W je go wi -
zji dusz pa ster skiej Gry bów ja wił się ja -
ko ta kie cen trum i rze czy wi ście tak jest,
bo mia sto sta no wi cen trum du cho we dla
oko ło 30 ty się cy lu dzi z mia sta i oko li -
cy. Od tam te go cza su za czę ły się pew ne
roz mo wy na ten te mat. Ja na po cząt ku
pod cho dzi łem do te go z pew nym nie do -
wie rza niem. Ty tuł ba zy li ki dla ko ścio ła
to du że wy ró żnie nie. Po cząt ko wo nie
mie ści ło mi się w gło wie, że uda nam się
speł nić wszyst kie wy ma ga nia, ale oczy -
wi ście pod ją łem od po wied nie kro ki, aby
tak się sta ło.
Ja kie dzia ła nia trze ba by ło pod jąć,
aby świą ty nia zo sta ła ba zy li ką
mniej szą?

– Trzy la ta te mu pod sta wo wym dzia -
ła niem by ła kon ty nu acja re mon tu, któ -
ry osta tecz nie ukoń czy li śmy w 2011
ro ku. Rów no cze śnie pro wa dzi li śmy pra -
ce przy za ple czu dusz pa ster skim, któ re
zo sta ło po więk szo ne, roz bu do wa ne
i ada pto wa ne. Ja ko pa ra fia szczy ci my
się też Mu zeum Pa ra fial nym, któ re zo -
sta ło wy re mon to wa ne w 2012 ro ku. Są
tam czte ry sa le wy sta wo we, jest ma ga -
zyn i wie le cen nych za byt ków, z cze go
pięć znaj du je się w de po zy cie w Mu -
zeum Die ce zjal nym w Tar no wie. Są to
bar dzo war to ścio we ob ra zy
z XV i XVI wie ku, któ re bę dzie my
chcie li od zy skać. W mu zeum jest ta kże
bi blio te ka pa ra fial na, któ ra li czy po -
nad trzy ty sią ce wo lu mi nów. W spo sób
szcze gól ny, ta kim punk tem prze ło mo -
wym, by ło wpro wa dze nie wie czy stej
ad o ra cji Naj święt sze go Sa kra men tu
i wy dłu że nie dy żu ru ka pła nów w kon fe -
sjo na le. U nas jest to oko ło sze ściu go -
dzin w cią gu ka żde go dnia. Przy czym
przez trzy go dzi ny spo wia da kil ku księ -
ży, a przez trzy ko lej ne jest je den dy żur -
ny pe ni ten cjarz. Te wszyst kie wy mo gi
okre śla de kret Sto li cy Apo stol skiej o ty -
tu le Ba zy li ki Mniej szej z ro ku 1989. Ich
speł nie nie nie ozna cza jed nak, że ty tuł
zo sta nie świą ty ni przy zna ny.
Jed nak ko ściół w Gry bo wie zo stał
ba zy li ką...

– Tak. Od po wied nie do ku men ty zło -
ży li śmy jesz cze za cza sów bi sku pa Wik -
to ra Skwor ca, tuż przed je go odej ściem
do Ka to wic, w paź dzier ni ku 2011 ro ku.
Do kład nie rok póź niej – 13 paź dzier ni -

To wielkie
wyróżnienie 
dla naszej parafii
Rozmowa z KS. RYSZARDEM SOROTĄ,
proboszczem parafii św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Grybowie
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ka 2012 ro ku – przy szła po zy tyw na od -
po wiedź Sto li cy Apo stol skiej.
Wspo mi nał Ksiądz, że szcze gó ło we
wy ma ga nia, co do otrzy ma nia ty tu -
łu ba zy li ki mniej szej okre śla de kret
Sto li cy Apo stol skiej.

– Tam jest pięć wa run ków, któ re trze -
ba speł nić. Po pierw sze proś bę o nada -
nie ty tu łu kie ru je bi skup, gdyż to za wsze
or dy na riusz jest ini cja to rem ta kie go
dzia ła nia. Na stęp nie „ni hil ob stat” Kon -
fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski, czy li brak
sprze ci wu bi sku pów, aby da ny ko ściół
zo stał ba zy li ką. Trze cim wa run kiem jest
przed sta wie nie dość szcze gó ło we go ry -
su hi sto rycz no -ar ty stycz ne go ko ścio ła
i pa ra fii. Te do ku men ty przy go to wu je
pro boszcz. Czwar ty wa ru nek to przed -
sta wie nie ob szer nej do ku men ta cji fo to -
gra ficz nej, oko ło stu stro ni co we go
al bu mu, któ ry za wie ra zdję cia mię dzy
in ny mi am bo ny, oł ta rza, miej sca spo -
wie dzi, chrztu. I wresz cie pią tym wa -
run kiem jest wy peł nie nie an kie ty,
za wie ra ją cej oko ło 150 py tań, do ty czą -
cych or ga ni za cji i ży cia pa ra fii. To
wszyst ko trze ba by ło przy go to wać w ję -
zy ku wło skim.
Czy li do dat ko wa trud ność?

– Tym bar dziej, że czas był krót ki,
dla te go że bi skup Wik tor obie cał, że tę
spra wę „do pnie” i w ostat nim eta pie
swo je go pa ste rzo wa nia w Tar no wie
przy spie szył wszyst ko. Nie by ło ła two.
Trze ba by ło na ró żne spo so by prze ko -
ny wać Kon gre ga cję do Spraw Kul tu
Bo że go i Dys cy pli ny Sa kra men tów, któ -
ra de cy du je o przy zna niu ty tu łu. Je ste -
śmy sto sun ko wo ma łą die ce zją, a na sza
ba zy li ka by ła by ósmą. A są die ce zje
znacz nie więk sze, w któ rych na wet ka -
te dry nie są ba zy li ka mi. Trze ba więc by -
ło do dat ko we ar gu men ty do po wia dać.
Po odej ściu księ dza bi sku pa Skwor ca
do Ka to wic, du że go wspar cia udzie lił
nam je go na stęp ca, ksiądz bi skup An -
drzej Jeż. W de kre cie jest to uwi docz -
nio ne, na pi sa no tam bo wiem, że ty tuł
przy zna je się „na proś bę bi sku pa Wik -
to ra, ale za peł nym po par ciem obec ne -
go or dy na riu sza bi sku pa An drze ja”.
Mó wił Ksiądz, że ko ściół w Gry bo -
wie prze szedł grun tow ny re mont.
Co tu taj się zmie ni ło?

– Bu do wę ko ścio ła roz po czę to
w 1909 ro ku – na miej scu dwóch sta -

rych ko ścio łów, z któ rych pierw szy naj -
praw do po dob niej był drew nia ny, choć
te go nie wie my na pew no, gdyż nie za -
cho wa ły się żad ne do ku men ty, a dru gi
mu ro wa ny. Wspo mi na o nim w swo ich
kro ni kach Jan Dłu gosz. To był ko ściół
go tyc ki, któ ry, mi mo wie lu za wie ruch
dzie jo wych, prze trwał do koń -
ca XIX wie ku. Je go stan tech nicz ny był
jed nak co raz gor szy. Po dej mo wa no
wpraw dzie pró by re mon tu, ale świą ty -
nia by ła znisz czo na i za ma ła dla roz ra -
sta ją cej się pa ra fii. Pod ję to więc de cy zje

o jej wy bu rze niu i wy bu do wa niu na tym
miej scu no wej. To by ło od wa żne po su -
nię cie ów cze snych wło da rzy mia sta
i pro bosz cza pa ra fii – ks. Le ona Tar siń -
skie go. De cy zje o bu do wie no we go ko -
ścio ła pod ję to bo wiem w cza sach
wiel kiej bie dy.

Wy ko na nia pro jek tu pod jął się ar chi -
tekt Jó zef Pius Dzie koń ski, dzie kan wy -
dzia łu ar chi tek tu ry Po li tech ni ki
War szaw skiej. Za styl no wej świą ty ni
przy ję to neo go tyk, bo ko ściół neo go tyc -
ki był sym bo lem pa trio ty zmu na owe
cza sy. Jest on też wy jąt ko wy, gdyż je dy -
ny na po łu dniu Pol ski za pro jek to wa ny
przez Jó ze fa Piu sa Dzie koń skie go.

Na po cząt ku 1914 ro ku ko ściół był pra -
wie go to wy, ale tem po prac spo wol nił
wy buch woj ny. Osta tecz nie no wa świą -
ty nia zo sta ła kon se kro wa na w 1921 ro -
ku przez bi sku pa Le ona Wa łę gę.
Dal szych prac wy koń cze nio wych pod -
jął się ów cze sny pro boszcz – ks. pra łat
Jan So lak, a po ma gał mu w tym zna ny
ar chi tekt Zdzi sław Mą czeń ski. Obaj
bar dzo się sta ra li, że by ten ko ściół był
co raz pięk niej szy. By ło jed nak wie le
pro jek tów, któ re ni gdy nie zo sta ły wy -
ko na ne, bo nie po zwo li ły na to wa run ki
przede wszyst kim fi nan so we.

Ksiądz So lak był wiel kim mi ło śni -
kiem wi tra ży i mi mo za ka zu władz oku -
pa cyj nych w 1941 ro ku za mon to wał
pięk ne wi tra że ze szko ły ma tej kow skiej.
Nie ste ty, w 1945 wszyst kie zo sta ły wy -
bi te. To by ły pięk ne wi tra że neo go tyc -
kie, do któ rych po woj nie, nie ste ty, już
nie wró co no. Dziś koszt ta kich wi tra ży
to oko ło mi lion zło tych.

Ja koś tak się zło ży ło, że ten ko ściół
tak na praw dę ni gdy nie zo stał ukoń czo -
ny i do po sa żo ny. Bar dzo znisz czy ła
go II woj na świa to wa, ma ło te go,
w 1946 pod czas od bu do wy świą ty ni
wy buchł po żar. W cza sach po wo jen -
nych od bu do wa też nie szła ta kim to -
rem, jak po win na. Kie dy tu przy sze dłem
w 2006 ro ku, to za sta łem bar dzo znisz -
czo ną sub stan cję i po mie sza nie sty lów
w wy po sa że niu. By ło tu dość du żo post -
mo der ni zmu czy so cre ali zmu. Wie le
z tych rze czy mu sie li śmy usnąć. Nie
spo wo do wa ło to ja kie goś wiel kie go
sprze ci wu lu dzi, ze wzglę du na to, że to
by ło po pro stu brzyd kie. Te, któ re się
da ło, „neo go ty zo wa li śmy”. Resz tę do -
ra bia li śmy w sty lu ta kim, ja ki zo sta wił

Jesteśmy stosunkowo
małą diecezją, a nasza
bazylika byłaby ósmą.
A są diecezje znacznie
większe, w których
nawet katedry nie są
bazylikami.
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Mą czyń ski. Utrzy my wa li śmy jed no li -
tość ko lo ry stycz ną, ma te ria ło wą i sty lo -
wą. Wszyst kie me ble, drzwi, ław ki są
w dę bie. Je śli cho dzi o ka mień, to za sto -
so wa li śmy bia ły pia sko wiec. Ko lo ry sty -
ka świą ty ni utrzy ma jest w to na cji bia łej
i od cie niu dę bu. To spra wia, że na szym
ko ście le jest pe wien ma je stat su ro wo ści
i pięk no w ma je sta cie. Nie ma tu żad -
nych prze sad nych ozdób, a rów no cze -
śnie ko ściół ro bi ta kie cie płe
i ba zy li ko we wra że nie.

A wra ca jąc do py ta nia – przez sześć
lat prze pro wa dzi li śmy ge ne ral ny re mont
ko ścio ła, plus je go do po sa że nie i upięk -
sze nie. Zad ba li śmy o oto cze nie i za ple -
cze pa ra fii. Re mont pro wa dzo ny był
od da chu po fun da men ty. We wnątrz ma -
my no we me ble, ścia ny, wy mie ni li śmy
in sta la cję elek trycz ną i na gło śnie nie, od -
no wi li śmy za byt ki, za kry stię i pre zbi te -
rium, za ło ży li śmy in sta la cje alar mo wą
i prze ciw po ża ro wą.
I to wszyst ko w cią gu sze ściu lat?

– Na wet w cią gu pię ciu. Do Gry bo -
wa przy sze dłem na po cząt ku wrze -
śnia 2006 ro ku, a 24 wrze śnia
przed sta wi łem pa ra fia nom pię cio let ni
plan od no wy ko ścio ła. By łem pe wien,
że przy wspar ciu Opatrz no ści Bo żej
i za an ga żo wa niu lu dzi, re mont uda się
prze pro wa dzić. Zmie ści li śmy się w cza -
sie, choć zro bi li śmy znacz nie wię cej.
Tu taj trud ność po le ga ła też na tym, że
przez ca ły czas, w ko ście le to czy ło się
nor mal ne ży cie pa ra fii.
No tak, ko ścio ła prze cież nie mo żna
by ło za mknąć..

– Ko ściół mu siał być otwar ty. A więc
ku cie ścian, ukła da nie no wej po sadz ki,
to wszyst ko dzia ło się na oczach lu dzi.
Był na wet ta ki Rok Ju bi le uszo wy św.
Paw ła, kie dy przy cho dzi ły piel grzym ki.
Tak więc o pią tej po po łu dniu ro bot ni cy
koń czy li pra cę, a my w cią gu go dzi ny
mu sie li śmy po sprzą tać, że by na mszę
świę tą o go dzi nie 18 świą ty nia „ja ko ta -
ko” wy glą da ła.

Cię żar te go re mon tu głów nie po no si li
lu dzie. Pa ra fia otrzy ma ła skrom ne do ta -
cje, rzę du pię ciu pro cent wszyst kich
kosz tów – mar szał kow skie, kon ser wa -
tor skie, sa mo rzą do we i jed ną do ta cję
z Fun du szu Ko ściel ne go. Do re mon tu
przy czy ni ło się kil ku ar ty stów. Naj bar -
dziej nasz ro dak, po cho dzą cy z Sioł ko -

wej ma larz – kon ser wa tor sztu ki sa kral -
nej, za miesz ka ły w No wym Są czu Jó zef
Stec, któ ry bar dzo po świę cał się tej
spra wie i od po cząt ku nad zo ro wał pra -
ce. Ra zem usta la li śmy pew ne kon cep -
cje, a on je póź niej „do piesz czał”
ar ty stycz nie. Trud ność i nie trud ność za -

ra zem po le ga ła na tym, że my śmy
chcie li za sto so wać kon ty nu ację, ale
rów no cze śnie in no wa cję i aby to
wszyst ko ze so bą współ gra ło. My ślę, że
to się uda ło.
Pew nie naj wię cej pra cy cze ka ło
Księ dza i pa ra fian, kie dy już za pa da -
ła de cy zja o nada niu ko ścio ło wi ty -
tu łu ba zy li ki mniej szej?

– Wbrew po zo rom nie. Tak na praw -
dę zo sta łem skie ro wa ny do pa ra fii
w Gry bo wie, gdyż wcze śniej ja ko pro -
boszcz w Nie dzie li skach ko ło Brze ska,
wraz z pa ra fia na mi prze pro wa dzi łem
w cią gu trzech lat to tal ny re mont ka pli -
cy, cmen ta rza, ple ba nii. Ksiądz bi skup
Wik tor Skworc, na ba zie tam tych do -
świad czeń uznał, że mo gę pod jąć się
pro bo stwa tu taj w Gry bo wie. Wte dy
roz po czę cie re mon tu nie mia ło nic
wspól ne go z otrzy ma niem ty tu łu ba zy -
li ki. Na wet, kie dy w 2007 ro ku ko ściół
w Miel cu ogła sza no ba zy li ką mniej szą,
po wie dzia łem pod czas któ rejś z mszy
świę tych, że mo że i my do cze ka my cza -
sów, kie dy na sza świą ty nia zo sta nie
pod nie sio na do tej ran gi. To jed nak prze -
kra cza ło mo ją wy obraź nię. Kie dy tu
przy sze dłem, ko ściół i obiek ty wo kół
wy glą da ły dra ma tycz nie, a lu dzie sa mi
czu li po trze bę prze pro wa dze nia grun -
tow ne go re mon tu. Mia łem też ta ki sys -
tem, że in for mo wa łem pa ra fian
prak tycz nie o wszyst kim – o za mia rach,
kosz tach, prze tar gach. Pan Bóg dał mi
ła skę ta kie go my śle nia na przy szłość.

Kie dy re mon to wa li śmy dach, to ja już
ro bi łem pla ny od no wy ele wa cji, a my -
śla łem o wie ży. To spra wia ło, że na wet
zi mo wą po rą nie by ło prze sto ju, a żad -
na ro bo ta nie nisz czy ła po przed niej.
Wra ca jąc jed nak do ty tu łu ba zy li ki
mniej szej. Ja kie przy wi le je bę dzie
te raz mia ła pa ra fia w Gry bo wie?

– Przede wszyst kim pa ra fia, mia sto
i re gion zy sku je na pre sti żu. Wia do mo,
że w ka żdym jed nym prze wod ni ku,
w któ rym bę dą in for ma cje o Gry bo wie,
po ja wi się też not ka o pa ra fii. Ma my
przy wi le je zwią za ne z od pu sta mi, któ -
rych mo że my udzie lać znacz nie wię cej.
Wszy scy ka pła ni, któ rzy tu spo wia da ją,
ma ją przy wi lej opusz cza nia grze chów
za strze żo nych. Ja ko pa ra fia mo że my te -
raz uży wać pie czę ci ze zna kiem klu czy
wa ty kań skich. Po za tym za wsze w die -
ce zji ba zy li ka jest ta kim miej scem,
gdzie ka żdy bi skup by wa czę ściej. Ba -
zy li ki i sank tu aria są też wy bie ra ne
na zor ga ni zo wa nie ró żnych uro czy sto -
ści die ce zjal nych – na przy szły rok ma -
my już za pla no wa ne na przy kład
Die ce zjal ne Spo tka nie Pa ra fial nych Od -
dzia łów Ca ri tas.

Roz ma wia ła KIN GA BED NARC ZYK

KS. RY SZARD SO RO TA 
Uro dził się 28 stycz nia 1962 ro ku. Po cho -
dzi z pa ra fii św. Waw rzyń ca w Woj ni czu.
Świę ce nia ka płań skie przy jął w 1988 r.
Był wi ka riu szem w Mu szy nie, Tar no wie,
Ole śnie oraz Kry ni cy -Zdrój, a w sierp -
niu 2003 r. zo stał pro bosz czem pa ra fii
św. Fe lik sa w Nie dzie li skach w gmi nie
Szczu ro wa. Ks. Ry szard był wte dy jed -
nym z naj młod szych pro bosz czów
w die ce zji. Miał za so bą dzie się cio let nie
za an ga żo wa nie w ru chu „Świa tło -Ży cie”
oraz wie lo let nią ak tyw ność pie sze go
czę sto chow skie go piel grzy ma (brał
udział w 15. pie szych piel grzym kach
na Ja sną Gó rę, a 12. ra zy był prze wod ni -
kiem gru py). Gdy we wrze śniu 2006 r.
ob jął urząd pro bosz cza pa ra fii św. Ka ta -
rzy ny Alek san dryj skiej w Gry bo wie, szła
za nim opi nia zna ko mi te go dusz pa ste -
rza i do bre go go spo da rza, któ ry re stau -
ru je ko ściół i obiek ty pa ra fial ne.

Kie dy re mon to wa li śmy
dach, to ja już ro bi łem
pla ny od no wy ele wa cji,
a my śla łem o wie ży. To
spra wia ło, że na wet zi -
mo wą po rą nie by ło prze -
sto ju, a żad na ro bo ta nie
nisz czy ła po przed niej.
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K
wiet nio we proz dro wot ne se mi -
na rium by ło dru gim, or ga ni zo -
wa nym w No wym Są czu przez
Fun da cję Są dec ką. Part ne rem

przed się wzię cia po raz pierw szy zo stał
Są dec ki Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku.
Licz nie ze bra nych go ści – a by li wśród
nich wy bit ni pro fe so rzy, le ka rze i sa mo -
rzą dow cy – oraz uczest ni ków spo tka nia
przy wi tał wi ce pre zes Fun da cji, Je rzy
Bo chyń ski.

– Za pro si li śmy zna ko mi tych wy kła -
dow ców, któ rzy przy bli żą pro ble ma ty kę
ochro ny zdro wia, pro fi lak ty ki, słu żby

zdro wia ja ko in sty tu cji, któ ra za pew nić
ma nam do bre i zdro we ży cie – mó wił
Je rzy Bo chyń ski. – Na sze se mi na rium,
po kon sul ta cjach ze spe cja li sta mi, po -
dzie li li śmy na trzy blo ki te ma tycz ne:
psy chia trycz ny, on ko lo gicz ny i in for ma -
cyj ny. Te ma ty w nich po ru szo ne wy da ją
się naj cie kaw sze – do dał Bo chyń ski.

Na stęp nie głos od dał Bar ba rze Bu -
la now skiej, dy rek tor Ma ło pol skie go
Od dzia łu Na ro do we go Fun du szu Zdro -
wia, któ ra ze bra nym przy bli ży ła za gad -
nie nie fi nan so wa nia ochro ny zdro wia
wczo raj, dziś i ju tro za rów no w Ma ło -

pol sce, jak i po wie cie no wo są dec kim
i No wym Są czu.

– Czę sto mó wi się, że fun du sze
na ochro nę zdro wia zja da ne są przez in -
fla cję. Oka zu je się, że wca le tak nie jest.
Z ro ku na rok wzra sta ją na kła dy, ale
nie ste ty, ro sną też kosz ty le cze nia
– prze ko ny wa ła Bu la now ska. – Na ro do -
wy Fun dusz Zdro wia w peł ni za czął
funk cjo no wać w 2004 ro ku, wte dy mie -
li śmy do roz dy spo no wa nia w Ma ło pol -
sce 2 mld 500 mln zł. W tym ro ku jest
to 5 mld 300 mln, czy li wzro sły one o po -
nad 110 proc.

Oka zu je się jed nak, że wo je wódz two
ma ło pol skie jest na pią tej po zy cji
od koń ca w ze sta wie niu z po zo sta ły mi
wo je wódz twa mi Pol ski, je śli cho dzi
o na kład na jed ne go ubez pie czo ne go.
Wpływ na to ma wy so ki przy rost na tu -
ral ny w Ma ło pol sce, a co za tym idzie,
mło da po pu la cja. Im star si miesz kań cy,
tym na kła dy na ochro nę zdro wia z mi -
ni ster stwa są wy ższe.

O zdrowiu Sądeczan na wiosnę 

Nakłady na służbę zdrowia rosną,
potrzeby jeszcze bardziej
Ogrom nym za in te re so wa niem cie szy ło się se mi na rium
„O zdro wiu Są de czan na wio snę”, zor ga ni zo wa ne 18 kwiet nia
przez Fun da cję Są dec ką w MCK SO KÓŁ. Uczest ni cy spo tka nia
naj pierw do wie dzie li się, ja kie środ ki i na co prze zna cza ma ło -
pol ski od dział Na ro do we go Fun du szu, po tem od był się blok
psy chia trycz ny kon fe ren cji, na stęp nie on ko lo gicz ny, a na koń cu
do wie dzie li śmy się, kto nas le czy. 

FO
T. 
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Dy rek tor Bu la now ska stwier dzi ła, że
na kła dy na świad cze nia zdro wot ne
w 2013 r. wzro sły śred nio o 3,3 proc.
w sto sun ku do ro ku ubie głe go. W roz -
ró żnie niu na po szcze gól ne spe cja li za cje
ró żnie to wy glą da. W naj więk szym
stop niu wzro sły na kła dy na le cze nie
szpi tal ne, psy chia trycz ne, re ha bi li ta cję
me dycz ną, opie kę ho spi cyj ną oraz le -
cze nie uzdro wi sko we.

– Pra cow ni cy Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia ma ją trud ne za da nie. Mu szą
po dzie lić po nad pięć mi liar dów zło tych,
a po tem mo ni to ro wać wy ko na nie i roz -
li cza nie kon trak tów. Wy ko nu je my też
anek so wa nie świad czeń, któ re wią że się
z prze pro wa dze niem ty się cy ne go cja cji
– wy ja śnia ła Bu la now ska. – Oprócz te -
go pod pi su je my umo wy z ośrod ka mi
zdro wia, le ka rza mi, ap te ka mi i punk ta -
mi ap tecz ny mi i in ny mi pod mio ta mi.

Dy rek tor Ma ło pol skie go Od dzia łu
NFZ przed sta wi ła uczest ni kom se mi na -
rium cie ka we ze sta wie nie na kła dów fi -
nan so wych na wo je wódz two ma ło pol skie,
mia sta Tar nów, Kra ków i No wy Sącz.
Wy ni ka z nie go, że na kła dy na am bu la to -
ryj ną opie kę spe cja li stycz ną są w No wym
Są czu wy ższe niż w Kra ko wie, ale ni ższe
niż w Tar no wie. No wo są dec ki szpi tal
otrzy mu je mniej sze środ ki na re ali za cję
świad czeń zdro wot nych, niż pla ców ki
w Kra ko wie, czy Tar no wie, tak sa mo jest
z psy chia trią. Je dy nie na kła dy na sto ma -
to lo gię i pro fi lak ty kę w No wym Są czu są
wy ższe niż w po zo sta łych po rów ny wa -
nych mia stach.

– Chce my za kon trak to wać te le ra dio -
te ra pię, któ rej jesz cze nie ma w No wym
Są czu, ale jak za pew nia dy rek tor Pusz -
ko, uda się ją wkrót ce uru cho mić. Są

jesz cze środ ki na psy chia trię i me dy cy -
nę pa lia tyw ną – pod kre śli ła Bu la now -
ska. – Ja ko dy rek tor chcia ła bym mieć
wię cej pie nię dzy na le cze nie cho rych.
Ale mi mo tych trud nych cza sów, mo że -
my mó wić o suk ce sie NFZ w Ma ło pol -
sce, bo na kła dy na opie kę zdro wot ną
cią gle wzra sta ją – za koń czy ła.

Na stęp nie prof. dr hab. An drzej Ma -
ty ja, pre zes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
w Kra ko wie, zwró cił uwa gę na pro fe sjo -
na lizm w opie ce zdro wot nej.

– Od mo men tu zmia ny sys te mu fi nan -
so wa nia opie ki zdro wot nej to wa rzy szą
nam cią głe zmia ny. Mo że my po wie -
dzieć, że ży je my w cza sach przy śpie szo -
nych zmian. Co ro ku ma my coś no we go,
za ka żdym ra zem re wo lu cyj ne go – za -
czął swo je wy stą pie nie prof. Ma ty ja.
– Obec nie, w cza sach kry zy su, co raz
trud niej speł nić jest żą da nia na szych pa -
cjen tów, bo le cze nie jest co raz dro ższe
– tłu ma czył pre le gent.

Pre zes Okrę go wej Ra dy Le kar skiej
w Kra ko wie wy ra ził wąt pli wość w pro -
fe sjo na lizm ka dry Mi ni ster stwa Zdro wia,
czy Na ro do we go Fun du szu Zdro wia. I to
sa mo do ty czy pod mio tów me dycz nych,
jak szpi ta le, czy przy chod nie.

– Po dob nie jest w śro do wi sku le kar skim
i pie lę gniar skim. Tu ta kże jest wie le nie do -
cią gnięć, wie le bra ków. Pro fe sjo na lizm to
nie tyl ko wy kształ co ny le karz. Pro fe sjo na -
lizm le ka rza kształ tu je się przez wie le lat
– stwier dził prof. Ma ty ja. – Nie za wsze
stu dia wy rów nu ją bra ki ze szko ły śred niej.
Zli kwi do wa ny zo stał staż po dy plo mo wy,
czy wyj dzie to na do bre, to się oka że. Ty le,
że le karz sta ży sta miał do stęp do pa cjen ta
pod nad zo rem star sze go ko le gi. No wa sy -
tu acja, skró co no stu dia z sze ściu do pię ciu
lat. Ostat ni rok to czas na prak ty kę. Ale
któ ry pa cjent wy ra zi zgo dę na ba da nie
przez stu den ta? – za sta na wiał się.

Pro fe sor zwró cił ta kże uwa gę, że Pol -
ska jest je dy nym kra jem, w któ rym z ro -
ku na rok ro śnie licz ba spe cja li za cji.
Obec nie ma my 73 spe cja li za cje le kar -
skie i 9 sto ma to lo gicz nych. Tym cza sem
na świe cie le ka rze nie na by wa ją no we
umie jęt no ści a nie spe cja li za cje.

– Do sko na le nie za wo do we jest obo -
wiąz kiem le ka rza aż do za koń cze nia za -
wo do wej dzia łal no ści. Jest to te raz
trud ne, bo pod ręcz ni ki są co raz dro ższe,
in ter net płat ny, kur sy i kon fe ren cje płat -
ne, zjaz dy bar dzo dro gie – pod kre ślił
prof. Ma ty ja. – Wy mo gi for mal no - ad mi -
ni stra cyj no -biu ro we po chła nia ją nam,
le ka rzom, pra wie 90 pro cent cza su, któ -
ry po wi nien być prze zna czo ny dla pa -
cjen ta. Uzy ska nie cer ty fi ka tu ja ko ści
przez szpi tal dzia ła na szko dę pa cjen ta.
Le karz mu si wy peł nić 39 stron hi sto rii
cho ro by. W tym sys te mie pa cjen ta już
nie ma – do dał.

Na ko niec Pre zes Okrę go wej Ra dy Le -
kar skiej w Kra ko wie stwier dził, że szpi -
ta le za mie nio no w pod mio ty przed mio tu
lecz ni cze go, le ka rzy w świad cze nio daw -
ców, a pa cjen tów w świad cze nio bior ców.
Skut kiem te go jest brak za ufa nia pa cjen ta
do le ka rza.

– Chciał bym, aby wresz cie sa mo rząd
uła twił le ka rzom pra cę i od cią żył
od czyn no ści ad mi ni stra cyj nych. Za -
pew niam, że mi mo wszyst ko bę dzie my
da lej le czyć i ope ro wać, bo do te go je -
ste śmy po wo ła ni – za pew nił.

Fre kwen cja na se mi na rium do pi sa ła
do sa me go koń ca, wręcz za bra kło
miejsc sie dzą cych. Fun da cja Są dec ka,
or ga ni zu jąc proz dro wot ną kon fe ren cję
tra fi ła w dzie siąt kę.

ALI CJA FA ŁEK

Pre zes Okrę go wej Ra dy
Le kar skiej w Kra ko wie
wy ra ził wąt pli wość
w pro fe sjo na lizm ka dry
Mi ni ster stwa Zdro wia,
czy Na ro do we go Fun du -
szu Zdro wia.
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W trak cie blo ku on ko lo gicz ne go
na se mi na rium „O zdro wiu Są de -
czan na wio snę” wy jąt ko wy na cisk
po ło żo no na pro fi lak ty kę. Bo, jak
wie lu le ka rzy mó wi: zpo bie gać ła -
twiej jest, niż le czyć. 

Le ka rze zwró ci li uwa gę, że Są de cza nie
czę sto igno ru ją sy gna ły or ga ni zmu, któ -
ry mó wi, że dzie je się coś nie do bre go.

– W la tach pięć dzie sią tych, gdy ktoś
usły szał, że ma no wo twór, to wo lał go nie
ty kać – mó wił prof. dr hab. n. med. An to ni
Ba sta, kie row nik Kli ni ki Gi ne ko lo gicz nej
i Ka te dry Gi ne ko lo gicz nej i On ko lo gicz -
nej CM UJ w Kra ko wie. Na po twier dze -
nie przy to czył nie po ko ją ce da ne.
Na prze strze ni ostat nich 40 lat za cho ro wal -
ność na no wo two ry zło śli we dra stycz nie
wzro sła – z 35 tys. do 140 tys. – Ma my jed -
nak co raz lep szą dia gno sty kę cho rób, co -
raz lep sze me to dy ich le cze nia. W 2008
ro ku ra dy kal nie spa dła umie ral ność wśród
mę żczyzn cho rych na ra ka pro sta ty,
a wśród ko biet na ra ka żo łąd ka – do dał.

Śmier tel ność na po zo sta łe głów ne
no wo two ry utrzy mu je się na po dob nym
po zio mie. Dla cze go tak się dzie je?

– Do brze ob ra zu je to przy pa dek ra ka
szyj ki ma ci cy, któ ry jesz cze czter dzie ści
lat te mu naj czę ściej za bi jał, czę sto bę -
dąc bar dzo póź no roz po zna ny. Obec nie
nie ma dru gie go tak do brze „roz pra co -
wa ne go” no wo two ru – mó wił prof. Ba -
sta, pod kre śla jąc, że ma my naj le piej
opra co wa ne me to dy dia gno stycz ne
i pro fi lak tycz ne. Dzię ki te mu za cho ro -
wal ność na ra ka szyj ki ma ci cy od lat 60.
spa dła, choć umie ral ność jest na dal wy -
so ka. Pol ska znaj du je się na ostat nim
miej scu wśród kra jów eu ro pej skich,
pod wzglę dem pię cio let nich prze żyć
po no wo two rze szyj ki ma ci cy. Wg kie -
row ni ka Kli ni ki Gi ne ko lo gicz nej i Ka -
te dry Gi ne ko lo gicz nej i On ko lo gicz nej,
po wo dem jest nie prze strze ga nie stan -
dar dów le cze nia.

– No wo two ry są naj częst szą przy -
czy ną zgo nów u ko biet – mó wił dr n.
med. Bog dan Ka miń ski, kie row nik od -
dzia łu gi ne ko lo gii on ko lo gicz nej szpi -
ta la w No wym Są czu. – Jed na na trzy
ko bie ty za cho ru je w cią gu swo je go ży -
cia na ra ka, a 12 pro cent z tej gru py
sta no wić bę dą no wo two ry na rzą dów
płcio wych. Dla te go tak wa żna jest pro -

fi lak ty ka i wcze sne wy kry wa nie no wo -
two rów.

Dr Ka miń ski za zna czył, że szcze gól -
nie czuj ne po win ny być ko bie ty z tych
ro dzin, w któ rych po ja wi ły się no wo -
two ry sut ka czy jaj ni ka. 

– Czę ste kon tro le – co rok, a po 35 ro -
ku ży cia ba da nie gi ne ko lo gicz ne co pół
ro ku, a co rok ul tra so no gra fia do po -
chwo wa i ozna cze nie an ty ge niu, to pod -
sta wa! – prze ko ny wał. – Wa żne są
rów nież szcze pie nia prze ciw ko ra ko wi
szyj ki ma ci cy. Je śli rak jaj ni ka lub sut ka
wy stą pił w ro dzi nie u ko bie ty w mło dym
wie ku, to ba da nia kon tro l ne na le ży roz -
po cząć 10 lat wcze śniej, niż wy no sił wiek
cho rej w mo men cie dia gno zy – do dał.

Uczest ni cy blo ku on ko lo gicz ne go
do wie dzie li się też, że w pro fi lak ty ce le -
cze nia no wo two rów wy ró żnia się trzy
po zio my dzia ła nia. Pierw szym jest pro -
fi lak ty ka pier wot na, któ ra po le ga
na wy eli mi no wa niu lub zmniej sza niu
wpły wu czyn ni ków ry zy ka jesz cze
przed roz wi nię ciem się zmian cho ro bo -
wych. Dru gi po ziom to pro fi lak ty ka
wtór na, czy li wy kry wa nie wcze snych
po sta ci ra ka lub sta nów przed ra ko wych.
Trze ci – pro fi lak ty ka trze cio rzę do wa,
czy li mo żli wie jak naj szyb sze le cze nie
wcze snych sta diów cho ro by, umo żli -
wia ją cych wy le cze nie.

– Chcie li by śmy, by wnę trza Cen trum
On ko lo gii wy peł nio ne by ły po zy tyw ną
ener gią. By by ło to miej sce peł ne na -
dziei, któ re koi pa cjen tów, a nie ich od -
stra sza – mó wił na za koń cze nie An drzej
Fu giel, za stęp ca dy rek to ra ds. lecz nic -
twa Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im. J.
Śnia dec kie go w No wym Są czu. – Ca ła
ta dzi siej sza kon fe ren cja by ła po to, by -
śmy so bie uświa do mi li, że ma my za po -
bie gać. Tak dzia łać, by śmy się tam,
na on ko lo gii, nie zna leź li.

IN EZ DU NI KOW SKA -KRU PA

Naj wa żniej sza
pro fi lak ty ka

Pol ska znaj du je się
na ostat nim miej scu
wśród kra jów eu ro pej -
skich, pod wzglę dem pię -
cio let nich prze żyć
po no wo two rze szyj ki
ma ci cy.FO
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Pod ró żu je my co raz czę ściej i co raz
da lej. Da le ki Wschód, Afry ka, tro pi -
ki prze sta ją być nam już tak ob ce.
A zmia na kli ma tu, je dze nia, czy
gor sze wa run ki sa ni tar ne – wszyst -
ko to mo że ne ga tyw nie od bić się
na na szym zdro wiu. Dok tor Ali cja
Waj rak -Fa łow ska z Cen trum Me dy -
cy ny Pod ró ży, dzia ła ją ce go w Cen -
trum Me dycz nym „Ba to ry”,
pod czas kon fe ren cji „O zdro wiu Są -
de czan na wio snę” mó wi ła o tym,
jak nie dać się cho ro bie w trak cie
i po da le kich pod ró żach. 

Więk szość z nas pod ró żu je do kra jów
eu ro pej skich, jed nak licz ba wy praw
do obu Ame ryk, Azji, czy Afry ki sta le
ro śnie.

– Ka żda pod róż, szcze gól nie do stre -
fy tro pi kal nej, po win na być sta ran nie
roz wa żo na i za pla no wa na, co zmniej sza,
choć nie eli mi nu je, ry zy ko cho ro by
– mó wi ła dr Waj rak -Fa łow ska. Przy go -
to wa nie do pod ró ży w tro pi ki jest
szcze gól nie wa żne, po nie waż spo ty ka -
my tam od mien ny kli mat, tem pe ra tu rę,
wa run ki sa ni tar no -hi gie nicz nie i je ste -
śmy na ra że ni na cho ro by, któ re w na -
szym kli ma cie nie wy stę pu ją. We dług
sta ty styk, w trak cie mie sią ca pod ró ży
po kra jach roz wi ja ją cych się, naj wię cej,
bo aż 20-60 proc. osób za cho ru je na bie -
gun kę pod ró żnych. Wpływ na jej wy stą -
pie nie ma m.in. zmia na die ty, nie ty po we
przy pra wy i tłusz cze, stres, prze mę cze -
nie, wi ru sy, bak te rie, pa so ży ty, czy nie -
prze strze ga nia za sad hi gie ny ży wie nia.
Naj czę ściej spo ty ka to tu ry stów w Egip -
cie, Ne pa lu, In diach i Mek sy ku. By się
te go ustrzec, trze ba pa mię tać przede
wszyst kim o do kład nym my ciu rąk, naj -
le piej wo dą z my dłem i nie pi ciu wo dy

z kra nu. Na wet do my cia zę bów le piej
uży wać tej bu tel ko wa nej, a przy naj -
mniej – prze go to wa nej wo dy. To sa mo
do ty czy ko stek lo du.

Przed ka żdą da le ką pod ró żą naj le piej
umó wić się na wi zy tę w po rad ni me dy -
cy ny pod ró ży, na oko ło osiem ty go dni
przed wy jaz dem.

– Trze ba bę dzie wy ko nać ewen tu al ne
szcze pie nia, te obo wiąz ko we i za le ca ne.
Na le ży przy tym pa mię tać, że nie któ re ze
szcze pień wy ma ga ją po da nia dwóch czy
trzech da wek – za zna cza le kar ka.

Przed wi zy tą w po rad ni do brze jest
znać już do kład ny ter min wy jaz du, dłu -
gość i tra sę pod ró ży oraz wa run ki, w ja -
kich bę dzie my miesz kać. Je śli cier pi my
na cho ro by prze wle kłe, we źmy ze so bą
li stę le ków, któ re za ży wa my, pa mię taj -
my o swo ich aler giach, o ewen tu al nych

za bu rze niach od por no ści. Wa żna jest
rów nież hi sto ria szcze pień i in for ma cje
o tym, czy wy stę po wa ły po nich nie po -
żą da ne re ak cje.

Szcze pić się na le ży przede wszyst kim
prze ciw ko cho ro bom za kaź nym, z re gu -
ły oko ło 6-8 ty go dni przed pod ró żą.
W nie któ rych kra jach ist nie ją li sty szcze -
pień obo wiąz ko wych, np. prze ciw ko me -
nin go ko kom dla piel grzy mu ją cych
do Mek ki w Ara bii Sau dyj skiej, al bo
prze ciw ko żół tej fe brze, gdy pod ró żu je -
my do Afry ki, czy Ame ry ki Po łu dnio wej.
Szcze pie nia do bie ra ne są w za le żno ści
od miej sca i cha rak te ru po by tu, wie ku
pa cjen ta oraz hi sto rii szcze pień.

Jed ną z obec nie naj czę ściej wy stę pu -
ją cych cho rób za kaź nych jest ma la ria.
Sza cu je się, że rocz nie umie ra na nią 1,5-
2,7 mln lu dzi. I, jak mó wi dr Ali cja Waj -
rak -Fa łow ska, nie mo żna się prze ciw ko
niej za szcze pić.

– Są pro wa dzo ne ba da nia nad szcze -
pion ką dla miesz kań ców te re nów ma la -
rycz nych, ale ma ona mieć oko ło 50

pro cen to wą sku tecz ność, a dla tu ry stów
to jest nic – tłu ma czy ła le kar ka.

Ma la ria jest cho ro bą prze no szo ną
przez ko ma ry. Z re gu ły roz wi ja się
od 16 dni do trzech mie się cy po za ka że -
niu, przez co bar dzo czę sto pierw sze ob -
ja wy po ja wia ją się już po po wro cie
z pod ró ży. Wy wo łu je ją pięć ro dza jów
za rodź ca, a naj gor szy z nich mo że za bić
na wet w 24 go dzi ny po za ka że niu. Dla -
te go tak wa żna jest świa do mość ry zy ka
za ra że nia ma la rią. Ochro na przed ukłu -
cia mi ko ma rów, re pe len ty, dłu gie rę ka -
wy i no gaw ki spodni – o tym na le ży
pa mię tać. Przed ko ma ra mi ma la rycz ny -
mi uchro ni nas ta kże kli ma ty za cja.

Wa żna in for ma cja dla krwio daw ców
– po wi zy cie w kra jach za gro żo nych ma -
la rią przez rok nie mo żna od da wać krwi.

IN EZ DU NI KOW SKA -KRU PA

Przed podróżą
w tropiki trzeba
się zaszczepić 

Przed wi zy tą w po rad ni
do brze jest znać już do -
kład ny ter min wy jaz du,
dłu gość i tra sę pod ró ży
oraz wa run ki, w ja kich
bę dzie my miesz kać.
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Ta kie da ne przed sta wił dr n. med.
Krzysz tof Wal czew ski pod czas se -
mi na rium „O zdro wiu Są de czan
na wio snę”. Dr Wal czew ski jest or -
dy na to rem Od dzia łu Psy chia trycz -
ne go Szpi ta la Spe cja li stycz ne go
im. J. Ba biń skie go w Kra ko wie i wy -
stą pił z od czy tem „Jak i kie dy na le -
ży się le czyć”.

Pra wie 222 tys. osób w Ma ło pol sce od -
czu wa ło w ostat nim cza sie za bu rze nia
psy chicz ne, z te go 40 tys. przy pad ków
za li czo no do po wa żnych i wy ma ga ją -
cych in ten syw ne go le cze nia. Za zwy -
czaj cho dzi o dys kom fort psy chicz ny
wy ni ka ją cy z za gro że nia bez ro bo ciem
i nie mo żno ścią utrzy ma nia do tych cza -
so we go sty lu i po zio mu ży cia, z nad -
uży wa nia al ko ho lu i nar ko ty ków,
z bie dy, ze złych re la cji mię dzy ludz -
kich, z nie pew no ści ju tra i zbyt szyb -
kie go tem pa ży cia. To naj częst sze
przy czy ny de pre sji – epi de mii na szych
cza sów.

Tyl ko jed na trze cia cier pią cych sko -
rzy sta ła z po ra dy spe cja li stów. Szcze -
gól nie lu dzie star si od czu wa ją opór
przed kon tak tem z psy chia trą. Wy ni ka
to za daw nio ne go prze ko na nia, że cho -
ro ba, czy choć by do le gli wość psy chicz -
na, to spra wa wsty dli wa. A prze cież
cho ro by du cha są tak sa mo na tu ral ne,
jak cie le sne i na le ży je le czyć. Im wcze -
śniej tym le piej.

– Czy mo żli wa jest pro fi lak ty ka?
– py ta dr Wal czew ski i od po wia da jed -
no cze śnie. – Oczy wi ście, że tak.
Na świe cie opra co wa no już od po wied -
nie pro ce du ry. Nie ste ty w Pol sce ta dzie -
dzi na jest do pie ro na po cząt ku dro gi.
War to jed nak ob ser wo wać za cho wa nia
swo je i swo ich bli skich. Je że li za uwa ży -
my na przy kład spa dek ener gii, ocho ty
do ży cia, ak tyw no ści, na le ży sko rzy stać
z po ra dy le ka rza. Po tem mo że być
za póź no, bo cho ro ba roz wi ja się la ta -
mi. Czło wiek cier pią cy na naj po wa -
żniej sze cho ro by psy chicz ne nie zda je
już so bie z te go spra wy – pod kre śla.

Sta ni sław Kra cik, dy rek tor Szpi ta la
im. J. Ba biń skie go w Kra ko wie opo wie -
dział o współ cze snych ten den cjach w le -
cze niu do le gli wo ści psy chicz nych.
Od cho dzi się od le cze nia za mknię te go.
Wię cej mo żli wo ści da je le cze nie am bu -
la to ryj ne, a na wet do mo we, zwłasz cza
w przy pad ku lżej szych za bu rzeń.
W szpi ta lach za my ka się tyl ko pa cjen -
tów z naj cię ższy mi scho rze nia mi. W ta -
kim kie run ku zmie rza też szpi tal
w Ko bie rzy nie.

Sta rość nie ra dość, ale mo że być we -
sel sza – tak mo żna pod su mo wać wy stą -
pie nie dok to ra Ja nu sza Bu kow skie go,
or dy na to ra Od dzia łu Psy cho so ma tycz -
ne go w Wy so wej, któ ry przed sta wił naj -
wa żniej sze przy czy ny sta rze nia się
fi zycz ne go i psy chicz ne go.

– To mo że wie lu zdzi wić, ale sę dzi we -
go wie ku w do brej for mie do ży wa ją lu -
dzie, któ rzy w ja kimś okre sie swo je go
ży cia prze ży li głód, na przy kład Sy bi ra -
cy, czy więź nio wie obo zów kon cen tra cyj -
nych – mó wi dr Bu kow ski. – Nie na le ży
się prze ja dać, oty łość jest za bój cza. Die -
ta po win na być ra cjo nal na. Po za tym po -
trze ba nam ru chu w ka żdej for mie. To
za pew ni do brą kon dy cję fi zycz ną, a ta ma
oczy wi sty wpływ na na sze sa mo po czu cie.
Że by nie do pu ścić do spad ku mo żli wo ści
umy sło wych, trze ba utrzy my wać mózg
w sta nie cią głej ak tyw no ści. Do bry
wpływ ma kon takt z dzieć mi, roz wią zy -
wa nie krzy żó wek, wy ko ny wa nie wciąż
no wych za dań, któ re wy ma ga ją wy ko rzy -
sta nia pa mię ci i za sto so wa nia do tych cza -
so wej wie dzy do roz wią zy wa nia no wych
pro ble mów. Le że nie przed te le wi zo rem
roz le ni wia i cia ło, i mózg. Le piej za siąść
przed kom pu te rem, za wsze się cze goś no -
we go mo żna na uczyć – pod kre śla dr Bu -
kow ski.

O przy szło ści są dec kiej psy chia trii
mó wił Ar tur Pusz ko, dy rek tor Szpi ta la
Spe cja li stycz ne go im. J. Śnia dec kie go
w No wym Są czu. Od dział Psy chia trycz -
ny jest sta now czo za ma ły, nie za spo ka -
ja po trzeb re gio nu. Wkrót ce mo że się to
jed nak zmie nić. Szpi tal chce zbu do wać
no wo cze sny od dział w Dą bro wej, obok
sty lo we go pa ła cy ku. Pla ny są już go to -
we, je że li wy star czy pie nię dzy na bu do -
wę i wy po sa że nie, pierw si pa cjen ci
wpro wa dzą się tam pod ko niec 2015 r.

JAN GA BRU KIE WICZ

Co trzeci Polak cierpi
na dolegliwości
psychiczne
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Miód to do sko na łe pa li wo dla or -
ga ni zmu. Po ma ga rów nież wte dy,
gdy nasz or ga nizm jest w słab szej
for mie. Miód li po wy na cho ro by
dróg od de cho wych, na prze zię bie -
nia miód aka cjo wy, a w pro ble -
mach ser co wych – wie lo kwia to wy.
O lecz ni czym dzia ła niu mio du opo -
wia dał pod czas se mi na rium
„O zdro wiu Są de czan na wio snę”
Ja cek No wak, wła ści ciel Pa sie ki
„Barć” w Ka mian nej.

Już Hi po kra tes po wie dział: „Do brze,
gdy po karm jest le kiem, lek jest po kar -
mem” i w przy pad ku mio du du żo
w tym praw dy. 

– Jest to do sko na łe pa li wo dla na -
sze go or ga ni zmu – uwa ża Ja cek No -
wak. – Miód to fruk to za, glu ko za,
cu kry pro ste, do 20 proc. wo dy, śla do -
we ilo ści en zy mów.

To jed nak nie wszyst ko, bo wiem
skład mio du w dal szym cią gu nie jest
jesz cze do kład nie opra co wa ny. Wia do -
mo jed nak, że dzia ła de tok sy ku ją co.
Nie trze ba mó wić, ja kie ma to zna cze -
nie przy obec nym za nie czysz cze niu
po wie trza. 

– Dla te go miód po wi nien być je dzo -
ny na co dzień, nie tyl ko w sy tu acjach
cho ro bo wych – twier dzi No wak.

Ga tun ków mio du jest ty le, że nie
spo sób je wszyst kie wy mie nić. Ka żdy
z nich ma in ne dzia ła nie lecz ni cze
i choć nie na le ży ich trak to wać, jak le -

ki, mo gą być po moc ne w sy tu acjach,
gdy zdro wie szwan ku je. 

– Miód z mnisz ka le kar skie go, rze -
pa ku czy ma lin jest do sko na ły na wą -
tro bę. Li po wy dzia ła wy krztu śnie
i uspo ka ja ją co, a spa dzio wy jest do bry
na gór ne dro gi od de cho we – wy mie -
nia pszcze larz z Ka mian nej. – Miód
aka cjo wy za wie ra śla zy, po ma ga
w pro ble mach z prze wo dem po kar mo -
wym, np. gdy cier pi my na zga gę.

Przy wy bo rze mio du nie na le ży kie -
ro wać się ce ną, tyl ko tym, co nam sma -
ku je. Ce na jest wy znacz ni kiem te go, jak
trud ne jest po zy ska nie mio du przez czło -
wie ka, a nie od zwier cie dla je go ja ko ści.
Pod tym wzglę dem ka żdy z mio dów jest
so bie rów ny. Naj dro ższe są mio dy spa -
dzio we – pszczo ły nie ma ją mo żli wo ści
zbie ra nia pył ku kwia to we go, są słab sze
i szyb ciej gi ną. Jesz cze cen niej szy jest
miód wrzo so wy. – Gdy kwit ną wrzo sy,
po ja wia się ba bie la to. W tych pa ję czy -
nach gi nie na wet trzy czwar te pszczół
– wy ja śnia Ja cek No wak.

Koń cząc swo je wy stą pie nie, wziął
na ta pe tę jesz cze je den mio do wy wą -
tek. Nie za chę ca jąc – by naj mniej! – ni -
ko go do pi cia al ko ho lu, za pro po no wał
za mia nę po pu lar nych obec nie na po jów
wy sko ko wych na miód pit ny. Jest on
prze cież na szym pol skim, tra dy cyj nym
trun kiem. Jed nak mio do syt ni zaj mu ją -
cych się wy ro bem mio du pit ne go jest
– nie ste ty – w Pol sce bar dzo ma ło.

IN EZ DU NI KOW SKA -KRU PA

Miód na zdro wie Na tu ral ne so ki, mio dy, na biał, pie -
czy wo, wo dy mi ne ral ne, ko sme ty ki
oraz in ne pro duk ty i usłu gi mie li oka -
zję po znać uczest ni cy se mi na rium
„O zdro wiu Są de czan na wio snę”. 

W ho lu na pierw szym pię trze Ma ło pol -
skie go Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ na kil -
ku na stu sto iskach pre zen to wa li się
lo kal ni pro du cen ci oraz przed się bior cy.
W prze rwie mię dzy wy kła da mi uczest -
ni cy se mi na rium mo gli na pić się ka wy,
czy her ba ty i po kosz to wać spe cja łów,
o któ rych chęt nie opo wia da li wy staw cy.

Stu pro cen to we so ki, wy ci ska ne z na -
szych są dec kich owo ców ofe ro wa ły aż
dwie ro dzi me fir my. Ca łą ga mę sma ków,
tło czo nych na zim no ze świe żych owo -
ców, nie kla row nych, nie kon ser wo wa -
nych, nie sło dzo nych i nie roz cień cza nych
pre zen to wa ła Tłocz nia Mau rer z Za rze -
cza w gmi nie Łąc ko. By ły so ki tru skaw -
ko we, grusz ko we, śliw ko we, z czar ne go
bzu, wi no gro no we, mar chew ko we i wie -
le in nych. Tuż obok znaj do wa ło się sto -
isko Spół dziel ni Ogrod ni czej Zie mia
Są dec ka w No wym Są czu, któ re czę sto -
wa ło są dec ki mi jabł ka mi i so kiem wy -
tła cza nym z tych owo ców.

W bli skim to wa rzy stwie Le szek
Cem pa, kie row nik ds. han dlu i mar ke tin -
gu Za kła du Prze twór stwa Mle czar skie -
go „DO MI NIK” czę sto wał chęt nych
jo gur ta mi, ke fi rem i se ra mi, pro du ko wa -
ny mi z mle ka sku po wa ne go od ho dow -
ców krów z Be ski du Są dec kie go, Do li ny
Du naj ca i zie mi gor lic kiej.

– W go spo dar stwach tych zwie rzę ta
ota cza ne są szcze gól ną tro ską, czę sto
trak to wa ne wręcz jak człon ko wie ro -
dzin. Tra dy cyj nie kar mio ne da ją rze czy -
wi ście do bre i zdro we mle ko, z któ re go
mo żna wy pro du ko wać do sko na łe wy ro -
by mle czar skie – za chwa lał pro duk ty
Cem pa. – Szcze gól nie po le cam ke fir,
któ ry re gu lu je pro ce sy prze mia ny ma te -
rii, uspraw nia pro ce sy przy swa ja nia
biał ka i wap nia, ob ni ża ci śnie nie tęt ni -
cze i po ziom cho le ste ro lu we krwi. Ma
rów nież zdol ność roz kła da nia związ ków
ra ko twór czych przy swa ja nych przez or -
ga nizm wraz z żyw no ścią.

Uczest ni cy se mi na rium mo gli też
skosz to wać wy pie ków cu kier ni czych
i tra dy cyj ne go pie czy wa po cho dzą ce -
go z Pie kar ni „U Kla cza ka”. By ły tra -FO
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dy cyj ne chle by pszen ne i żyt nie, ale
też no wo ści.

– Ma my chleb żyt ni na kwa sie, pie -
czo ny bez dro żdży, któ ry za wie ra bak te -
rie mle ko we. Je go spo ży wa nie eli mi nu je
związ ki ra ko twór cze, po ma ga od bu do -
wać ko rzyst ną flo rę bak te ryj ną i jest do -
sko na ły dla osób z pro ble ma mi
żo łąd ko wy mi, ne rek i trzust ki – za pew -

nia ła Elżbie ta Fi lip, tech no log w Pie kar -
ni „U Kla cza ka”. – No wo ścią jest też
prze pysz ny chleb żyt ni z żu ra wi ną, któ ry
ma wła ści wo ści pro bio tycz ne. Za po bie -
ga za ka że niom dróg mo czo wo -płcio -
wych, wspo ma ga le cze nie wrzo dów,
za po bie ga two rze niu się ka mie ni żół cio -
wych i po wo du je spa dek cho le ste ro lu.
Oso bom dba ją cym o li nię po le cam chleb

or ki szo wy oraz peł ny ró żno rod nych zia -
ren chleb pro -bo dy.

Oso bom zmo to ry zo wa nym i chcą cym
uga sić pra gnie nie wo dy mi ne ral ne pro -
po no wa ło Uzdro wi sko Wy so wa. Fir ma
dzia ła ją ca od 1959 r. w swo jej ofer cie ma
wo dy mi ne ral ne, sma ko we – le mon, po -
ma rań cza, wie lo owo co we, ora nża da bia -

ła i czer wo na, co la oraz wo dy lecz ni cze
„Fran ci szek”, „Hen ryk”, „Jó zef”. Pra -
cow ni cy Uzdro wi ska za chę ca li do od -
wie dzin Wy so wej i od po czyn ku.

W SO KO LE nie za bra kło sto isk
„proz dro wot nych”. Swo je pro duk ty pre -
zen to wa ła fir ma Or to tech, któ ra w No -
wym Są czu pro wa dzi Ga le rię Zdro wia.
Ko bie ty chęt nie za trzy my wa ły się
przy sto isku Avon, gdzie uzy ski wa ły po -
ra dy od wi za ży stek. Swo je miej sce mia -
ło też Spa Be skid, Fit ness Sta tion, ZUS
oraz mie sięcz nik i por tal „Są de cza nin”.

(ALF)

Stoiska pełne 
darów natury 

Całą gamę smaków,
tłoczonych na zimno ze
świeżych owoców,
nieklarownych,
niekonserwowanych,
niesłodzonych
i nierozcieńczanych
prezentowała Tłocznia
Maurer z Zarzecza
w gminie Łącko.
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P
ierw sza zmia na do ty czy ła by
urlo pu dla po ra to wa nia zdro -
wia. Przy słu gi wał by on na -
uczy cie lo wi do pie ro po 20

la tach pra cy, nie – jak obec nie – po sied -
miu. Zmia nie uległ by rów nież czas ta -
kie go urlo pu. Obec nie są to łącz nie trzy
la ta, po zmia nach zo stał by je dy nie rok.
Na urlop mógł by kie ro wać je dy nie le -
karz me dy cy ny pra cy.

– Po 20 la tach nie prze rwa nej pra cy
na uczy ciel bę dzie miał pro ble my z gło -
sem i to już bę dzie wska za nie na cho ro -
bę za wo do wą – ko men tu je ten po mysł
Ire na Żak, sze fo wa są dec kie go od dzia łu
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go.
– Do tych czas bra ny był rów nież
pod uwa gę ogól ny stan zdro wia na uczy -
cie la. Co bę dzie z ty mi, któ rzy po 10 la -
tach bę dą mieć po wa żne pro ble my
z gło sem? Czy ma ją re zy gno wać z za wo -
du? Iść na ren tę? – za sta na wia się.

Ko lej na zmia na do ty czy urlo pu wy -
po czyn ko we go. Ma on mieć łącz nie 47
dni z wa ka cji let nich i fe rii zi mo wych.
Zgod nie z pro po zy cją zmian, wszyst kie
prze rwy świą tecz ne – oprócz sa mych
świąt – oraz dni wol ne, któ re dy rek tor
da nej pla ców ki ma pra wo za rzą dzić, ma -
ją być dnia mi pra cy na uczy cie la.
W prak ty ce wy glą da ło by to tak, że pod -
czas np. prze rwy świą tecz nej, zwią za nej

z Wiel ka no cą, kie dy ucznio wie mie li
wol ne od śro dy do śro dy (świę to, jak
wia do mo, przy pa da ło w nie dzie lę i po -
nie dzia łek), na uczy ciel ma być w szko le
w te dni, w cza sie któ rych świę ta nie ma.

– Na su wa się py ta nie, jak dy rek tor
szko ły za go spo da ru je na uczy cie li w tym
cza sie? – py ta Ire na Żak. – Mi ni ster stwo
ma za pew ne na my śli re ali za cję za dań
sta tu to wych szko ły, ale trud no je re ali -
zo wać co dzien nie, szcze gól nie pod nie -
obec ność uczniów – do da je.

– Nie wia do mo, co na uczy ciel ro bił by
w tym cza sie. Ow szem, dy rek cja mo że
prze pro wa dzić wte dy np. szko le nia, któ -
re dzię ki te mu nie od by wa ły by się kosz -
tem lek cji, ale na uczy cie le sa mi
przy zna ją, że nie da się pew nych prac
wy ko nać na za pas – do da je Ro man Wey -
dlich, pre zes od dzia łu ZNP Po wiat Ziem -
ski w No wym Są czu, czło nek Pre zy dium
Za rzą du Okrę gu Ma ło pol skie go ZNP.

Zmia ny w Kar cie Na ucz y
– opi nie, kon tro wer sje, wn
Opra co wa ne przez rząd pro -
jek ty zmian w Kar cie Na uczy -
cie la, któ re zo sta ły skie ro wa ne
do kon sul ta cji spo łecz nych
i ma ją wejść w ży cie po 1
stycz nia 2014 ro ku, bu dzą wie -
le kon tro wer sji. Co chce zmie -
nić rząd i ja kie mo gą być te go
kon se kwen cje?

– Do tych czas bra ny był
rów nież pod uwa gę ogól -
ny stan zdro wia na uczy -
cie la. Co bę dzie z ty mi,
któ rzy po 10 la tach bę dą
mieć po wa żne pro ble my
z gło sem?

IRE NA ŻAK

Roman Weydlich Irena Żak 
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– Ko lej na rzecz to kwe stia wy po sa że nia
szkół w po sta ci np. sprzę tu kom pu te ro we -
go, czy ze sta wów do świad czal nych, że by
na uczy ciel mógł w tym wol nym dla
uczniów cza sie wy ko nać pra cę „do przo -
du”, o ile jest to mo żli we, a z tym sprzę -
tem w szko łach jest ró żnie.

Owe 47 dni urlo pu, któ ry przy słu gi -
wał by na uczy cie lo wi, zgod nie z pro po -
no wa ny mi zmia na mi, nie mo że być
wy ko rzy sta ne w jed nym cią gu. Na uczy -
ciel bę dzie upraw nio ny do wy ko rzy sta -
nia jed no ra zo wo mak sy mal nie 28 dni
urlo pu.

– Co więc ma zro bić przez resz tę wa -
ka cji, gdy ucznio wie bę dą w do mach?
– py ta Ire na Żak.

– Na uczy ciel bę dzie sie dział w pu stej
szko le, przy bra ku uczniów, przy bra ku
wy po sa że nia, dzię ki któ re mu mógł by ja -
kąś pra cę wy ko nać „do przo du”, bo
prze cież pra ce sta tu to we, jak choć by
przy go to wy wa nie aka de mii, wy ko nu je
się na bie żą co w ro ku szkol nym – od po -
wia da Wey dlich.

Do te go do cho dzi jesz cze kwe stia
bra ku tzw. urlo pu na żą da nie.

– Zmia ny do ty czą ce urlo pu wy po -
czyn ko we go nie prze wi du ją mo żli wo ści
wpro wa dze nia urlo pu na żą da nie.
Do tej po ry też nie mo żna by ło ta kie go
urlo pu wziąć. Uwa żam, że to bar dzo
nie ko rzyst ne, bo na uczy cie lom, tak sa -
mo jak in nym lu dziom, zda rza ją się sy -
tu acje na głe, wy pad ki lo so we, któ re
wy ma ga ją cza sem wzię cia dnia wol ne -
go – mó wi Ro man Wey dlich. – Brak
mo żli wo ści wzię cia urlo pu na żą da nie
w wy mia rze czte rech dni na rok, dys kry -
mi nu je na szą gru pę za wo do wą.

Ko lej ną zmia ną nie po ko ją cą śro do wi -
sko na uczy ciel skie jest pla no wa nie
zwięk sze nia ro li ro dzi ca w pro ce sie dy -
dak tycz nym, a kon kret nie do ty czyć ma to
je go wpły wu na oce nę pra cy na uczy cie li.

– Zgod nie z pro po zy cja mi, obo wiąz -
kiem dy rek to ra ma być za się gnię cie opi -
nii ra dy ro dzi ców o pra cy da ne go
na uczy cie la. Mo że to skut ko wać ró żny -
mi sy tu acja mi, da je to ta kże mo żli wość
nie obiek tyw nej oce ny na uczy cie la przez
ro dzi ców – ko men tu je pre zes Żak. – Ro -
dzic ma wy stę po wać ja ko ob ser wa tor
w ko mi sji o nada nie ty tu łu na uczy cie la
dy plo mo wa ne go, o czym do tej po ry de -
cy do wa li eks per ci z ku ra to rium, MEN -
-u oraz dy rek tor pla ców ki. Na czym ma
po le gać ta ro la ob ser wa to ra? Nie wia -
do mo – za zna cza Żak.

Zmia ny do ty czą rów nież do dat ku
wy rów naw cze go do uzy ska nia śred niej
pła cy na uczy cie la. Rząd pro po nu je, by
zejść z li cze nia śred niej dla po szcze gól -
nych stop ni awan su, a na li czać śred nią
wg wskaź ni ków kal ku la cyj nych, któ re
nie są jesz cze okre ślo ne.

– Zwią zek Na uczy ciel stwa Pol skie go
rów nież jest za ra cjo na li za cją sys te mu
wy na gro dzeń, że by dzia łał mo ty wa cyj -
nie, ale uwa ża my, że sys tem mo ty wa cyj -
ny tyl ko wte dy bę dzie efek tyw ny, je śli
rów no cze śnie bę dzie mo ty wo wa nie
awan su w pio nie i w po zio mie, czy li np.

za suk ce sy uczniów, za pra ce do dat ko -
we – mó wi Wey dlich. – Ze sta wie nie
tych dwóch sys te mów mo ty wa cyj nych
da ło by od po wied ni re zul tat. Na to miast
li cze nie śred niej ogól nej mo że mo ty wo -
wać, ale przede wszyst kim w po zio mie,
bo nie bę dzie już gwa ran cji, że na da -
nym stop niu za wo do wym wy na gro dze -
nie bę dzie gwa ran to wa ne.

Ko lej na zmia na mia ła by do ty czyć
do pre cy zo wa nia za sad prze zna cze nia
środ ków na do sko na le nie za wo do we na -
uczy cie li.

– Do tej po ry nie by ło ogra ni czeń
szko leń, te raz ma być do pre cy zo wa nie
od no śnie okre ślo nych form do sko na le -
nia za wo do we go, wy ni ka ją cych z wy ma -
gań pod po trze by szko ły. Spro wa dza się

do te go, że kie dy szko ła – mó wiąc po -
tocz nie – stoi do brze, a ucznio wie ma ją
do bre wy ni ki, to nie bę dzie po trze by
szko leń na uczy cie li. Środ ki na do sko na -
le nie za wo do we ma ją więc być ade kwat -
ne do po trzeb da nej pla ców ki
– tłu ma czy Ro man Wey dlich.

Re je stro wa nie cza su pra cy oraz czyn -
no ści re ali zo wa nych przez na uczy cie la
to ko lej ny po mysł rzą du, wzbu dza ją cy
kon tro wer sje.

– Chcą, by na uczy ciel w ja kiś spo -
sób – a w ja ki, o tym za de cy du je or -
gan pro wa dzą cy – re je stro wał swój
czas pra cy pi sząc, co ro bi, w szcze gól -
no ści sku pia jąc się na do stęp no ści dla
ro dzi ców uczniów, udzia le w po sie dze -
niach rad pe da go gicz nych i ze spo łach
re ali zu ją cych za da nia na rzecz dzie ci
i ca łym aspek cie zwią za nym z do sko -
na le niem za wo do wym – mó wi Ro man
Wey dlich.

– Pod sta wo wym do wo dem na pra cę
na uczy cie li są prze cież dzien ni ki za jęć
dy dak tycz nych i do dat ko wych, pro to ko -
ły po sie dzeń rad pe da go gicz nych z li sta -
mi obec no ści, pla ny do sko na le nia
za wo do we go, więc wszyst ko jest już

w ja kiś spo sób re je stro wa ne, po co re -
je stro wać to dwu krot nie? – za sta na wia
się Ire na Żak.

Jak pod su mo wu ją pro po zy cje zmian
w Kar cie Na uczy cie la?

– Te pro po zy cje to zda niem ZNP du -
ży ukłon w stro nę sa mo rzą dów, któ re
– o ile te pro po zy cje wej dą w ży cie
– bę dą prak tycz nie de cy do wa ły o być
lub nie być da ne go na uczy cie la. Od nad -
zo ro wa nia oświa ty pod ką tem me ry to -
rycz nym jest nad zór pe da go gicz ny, a te
zmia ny spro wa dza ją go je dy nie do ro li
ob ser wa to ra, zaś kwe stie de cy zyj ne od -
da ją w rę ce sa mo rzą dów, a to zda niem
ZNP, jest złe – mó wią zgod nie Żak
i Wey dlich.

ZYG MUNT GO ŁĄB

z y cie la 
wnio ski

– Ro dzic ma wy stę po wać ja ko ob ser wa tor w ko mi sji
o nada nie ty tu łu na uczy cie la dy plo mo wa ne go,
o czym do tej po ry de cy do wa li eks per ci z ku ra to -
rium, MEN -u oraz dy rek tor pla ców ki. Na czym ma
po le gać ta ro la ob ser wa to ra? Nie wia do mo.

IRE NA ŻAK
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Rząd prze ka zał do kon sul ta cji
spo łecz nych pro po zy cje zmian
w Kar cie Na uczy cie la. Spra wa
wzbu dza wie le kon tro wer sji
i to nie tyl ko ze stro ny tych,
któ rych do ty czy bez po śred nio. 

S
ta no wi sko są dec kich dzia ła czy
Związ ku Na uczy cie li Pol skich
przed sta wi li śmy na są sied nich
ła mach, te raz czas na głos dru -

giej stro ny – sa mo rzą dow ców, bo to
gmi ny i po wia ty są or ga nem za ło ży ciel -
skim szkół pod sta wo wych, gim na zjów
i szkół po nad gim na zjal nych, a wy dat ki
na oświa tę to z re gu ły po ło wa bu dże tu,
al bo jesz cze wię cej.

Jed na z pro po no wa nych zmian do -
ty czy do dat ku uzu peł nia ją ce go do pen -
sji na uczy ciel skiej. Pu la środ ków
prze zna czo nych na wy na gro dze nie
mia ła by być dzie lo na na wszyst kich
na uczy cie li łącz nie, a nie – jak do tych -
czas – wy łącz nie w ra mach da ne go
stop nia awan su za wo do we go. Uela -
stycz nio ne mia ły by być za sa dy wy li -
cza nia do dat ku uzu peł nia ją ce go. 

– My ślę, że w oce nie ca łe go śro do wi -
ska do da tek ten jest bar dzo nie spra wie -
dli wy. Nie do przy ję cia – tak spra wę
ko men tu je Jó zef Kli mek, dy rek tor Wy -
dzia łu Edu ka cji Urzę du Mia sta No we go
Są cza. – W związ ku z tym pro po no wa ne
zmia ny przyj mie my z ogrom ną ra do ścią.
Cho ciaż mo że le piej by by ło w ogó le bez
ta kie go do dat ku.

Ko lej ną kwe stią, rów nie wa żną,
a na pew no wzbu dza ją cą jesz cze wię cej
ko men ta rzy, jest urlop dla po ra to wa nia
zdro wia. Na uczy ciel mógł by z nie go
sko rzy stać nie po sied miu, jak obec nie,
a po dwu dzie stu la tach pra cy i to tyl ko
na rok. We dług Jó ze fa Klim ka za po wie -
dzi zmian w tej kwe stii mo żna by ło
ocze ki wać. W No wym Są czu licz ba na -
uczy cie li prze by wa ją cych na urlo pach
dla po ra to wa nia zdro wia obec nie się
zmniej sza, jed nak w dal szym cią gu wa -
ha się w gra ni cach 40-50 osób.

– To spo rej wiel ko ści wir tu al na szko -
ła, któ rą mia sto mu si utrzy my wać – mó -
wi Kli mek. 

Wśród na uczy cie li są oczy wi ście ta -
cy, któ rzy rze czy wi ście po trze bu ją od po -
czyn ku i cza su na po pra wę sta nu

zdro wia. – Mo żna jed nak do mnie my wać,
że nie ste ty nie wszy scy na uczy cie le ko -
rzy sta ją cy z tych urlo pów, ko rzy sta ją
z nich dla te go, że stra ci li zdro wie – uwa -
ża szef są dec kiej oświa ty. 

Kon tro wer sje wzbu dza też po mysł
po sze rze nia ro li ro dzi ców w pro ce sie
dy dak tycz nym i oce nie pra cy na uczy -
cie li. Jak mó wi Jó zef Kli mek, szko ła jest
in sty tu cją spo łecz ną i udział ro dzi ców
w jej ży ciu jest czymś bar dzo istot nym.

– Nie ste ty, ist nie je bar dzo wą ska
gru pa ro dzi ców, któ rzy chcą i in te re su -
ją się szko łą – ko men tu je. – Oba wiam
się, że te za pi sy, któ re po sze rza ją nie ja -
ko za kres kom pe ten cji ro dzi ców, tak na -
praw dę nic nie zmie nią, choć są
po trzeb ne. Mo że bę dą ta kim po cząt kiem,
by ro la ro dzi ców w sze ro ko ro zu mia nym
ży ciu szko ły wzro sła. 

Ber nard Sta wiar ski, wójt gmi ny
Cheł miec, spra wę sta wia bar dzo ja sno.

– W ogó le nie chciał bym, że by by ła
Kar ta Na uczy cie la, po win no się ją daw -
no znieść. To re likt mi nio ne go ustro ju
– twier dzi wło darz naj więk szej gmi ny
wiej skiej w Pol sce.

W gmi nie Cheł miec funk cjo nu ją
od nie daw na dwie szko ły nie pu blicz ne
– w Bo gu szo wej i Ni sko wej – pro wa -
dzo ne przez sto wa rzy sze nia po wo ła ne
przez ro dzi ców. Kar ta Na uczy cie la tam
nie obo wią zu je, na uczy cie le za trud nie -

ni są na zwy kłą umo wę o pra cę. Nie
ma 18-go dzin ne go pen sum, wa ka cji, fe -
rii, i in nych przy wi le jów.

– Lu dzie pra cu ją nor mal nie po 40 go -
dzin ty go dnio wo, nie ma ją urlo pów dla
po ra to wa nia zdro wia i nie na rze ka ją
– mó wi wójt Sta wiar ski. – Mo żli we, że
bę dzie opcja stwo rze nia przy gmi nie sto -
wa rzy sze nia, któ re bę dzie pro wa dzić
szko ły. Wła śnie po to, by nie by ło Kar ty
Na uczy cie la.

IN EZ DU NI KOW SKA -KRU PA

Kon tro wer sji wo kół zmian w Kar cie Na uczy cie la 

Dru ga stro na me da lu

– W ogó le nie chciał bym,
że by by ła Kar ta Na uczy -
cie la, po win no się ją
daw no znieść. To re likt
mi nio ne go ustro ju.

BER NARD STA WIAR SKI
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Głów nym ce lem pro jek tu jest pro -
mo cja part ner skiej współ pra cy
pol sko -sło wac kiej na rzecz trwa -

łe go roz wo ju spo łecz no -kul tu ral ne go
oraz in te gra cji w ob sza rze śro do wisk
osób nie peł no spraw nych, w tym osób
z za bu rze nia mi psy chicz ny mi, w re gio -
nie przy gra nicz nym.

– Ze Sło wa ka mi po zna li śmy się
w cza sie re ali za cji pro gra mu na szych
i sło wac kich urzę dów pra cy „Part ner -
stwo na trans gra nicz nym ryn ku pra cy”.
By li śmy w jed nej gru pie, po świę co nej
in te gra cji spo łecz nej i na wią za li śmy
kon takt. Pod czas jed nych z za jęć se mi -
na ryj nych przed sta wia łam do ro bek na -
sze go sto wa rzy sze nia. Pan Ja ro slav
Ma ruščák z No vy Do mov na Sło wa cji za -
in te re so wał się zwłasz cza In te gra cyj nym
Te atrzy kiem Mu zycz nym. Kie dy więc
uzy ska li śmy mo żli wość po zy ska nia
środ ków z Fun du szu Wy szeh radz kie go,
zde cy do wa li śmy się na wspól ny pro jekt
spor to wy, gdyż, co by nie mó wić – re ali -
za cja pro jek tu te atral ne go, przy ba rie rze
ję zy ko wej by ła by trud na. Ale my ślę, że
wszyst ko przed na mi – mó wi Zo fia Wci -
sło, pre zes Sto wa rzy sze nia na rzecz
Osób Nie peł no spraw nych „Gniaz do” ze
Sta re go Są cza.

Boc cia jest dys cy pli ną, któ ra po sia da
wy bit ne wa lo ry spor to wo -re ha bi li ta cyj ne.
Do sko na le spraw dza się ta kże ja ko gra
in te gra cyj na, jest ła twa i atrak cyj na za -
rów no dla do ro słych, jak i dla dzie ci. Ce -
lem za wod ni ków jest umiesz cze nie kul
wła sne go ko lo ru jak naj bli żej ku li bia łej,
któ ra wy rzu co na jest na bo isko na po -
cząt ku gry przez jed ne go z za wod ni ków.
Ku le uży wa ne przez gra ją cych ma ją ko -
lo ry czer wo ny i nie bie ski. Ry wa li zu je
dwóch za wod ni ków lub dwie dru ży ny.
Gra cze dys po nu ją 12 ku la mi (po 6 jed ne -
go ko lo ru), któ ry mi rzu ca ją na zmia nę.
Ku le mo żna rzu cać w spo sób do wol ny,

ta kże wy bi jać ku le prze ciw ni ka le żą ce
naj bli żej bia łej ku li. Po wy rzu ce niu ostat -
niej ku li sę dzio wie ob li cza ją wy nik. Im
wię cej kul da ne go ko lo ru le ży przy ku li
bia łej, tym wię cej punk tów otrzy mu je za -
wod nik, do któ re go ku le na le żą.

Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób Nie -
peł no spraw nych „GNIAZ DO”, ja ko or -
ga ni za cja z du żym do świad cze niem
i wy spe cja li zo wa ną ka drą, w ra mach
pro jek tu „Vi se grad Boc cia Cup”, prze -
szko li ła sło wac kie go part ne ra w grę
w boc cie.

– Za po zna li śmy się z tą grą, kie dy
gru pa ze Sta re go Są cza przy je cha ła
do nas. Gra jest fan ta stycz na. Wy ra bia
umie jęt ność kon cen tra cji i cel ność
w rzu ca niu, a za wod ni cy nie źle się mu -
szą na gim na sty ko wać i opra co wać tak -
ty kę – mó wi Ja ro slav Ma ruščák z No vy
Do mov na Sło wa cji.

W ra mach pro jek tu 16 pod opiecz -
nych „Gniaz da” wraz z opie ku na mi,
dwa ra zy od wie dzi ło przy ja ciół ze Sło -
wa cji, a nie peł no spraw ni z No vy Do mov
dwa ra zy przy je cha li do Sta re go Są cza.
In struk to rzy z ra mie nia Sto wa rzy sze nia
na Rzecz Osób Nie peł no spraw nych
„Gniaz do” za ka żdym ra zem spraw dza -
li po czy nio ne w grze w boc cie po stę py
oraz da wa li Sło wa kom wska zów ki
do dal szej czę ści szko le nia. 

Pro jekt za koń czy się 11 ma ja w ha li
spor to wej w Bar ci cach. Wte dy to 18 or -
ga ni za cji pol skich i sło wac kich, we źmie
udział w wiel kim tur nie ju boc ci dla
osób nie peł no spraw nych. Dla zwy cięz -
ców prze wi dzia no atrak cyj ne na gro dy:
apa ra ty fo to gra ficz ne (I miej sce), od -
twa rza cze mp 4 (II miej sce), ze sta wy
słu chaw ko we (III miej sce).

Or ga ni za to rzy ser decz nie za pra sza ją
wszyst kich do wspól nej za ba wy i do pin -
go wa nia za wod ni ków do ha li spor to wej
w Bar ci cach od godz. 8.30

BOCCIA INTEGRUJE NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
ZE STAREGO SĄCZA I SŁOWACJI
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
„Gniazdo” ze Starego Sącza, w partnerstwie z Novy
Domov ze Słowacji, realizuje projekt „Visegrad Boccia
Cup”, współfinansowany ze środków Międzynarodowego
Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund). Zakończy
go wielki turniej bocci, który odbędzie się 11 maja
w Zespole Szkół w Barcicach.
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M
a my już 503 człon ków,
a cią gle za pi su ją się no wi,
co z jed nej stro ny do brze
świad czy o pra cy na szej

ka sy, a dru giej – po ka zu je bie dę i ogrom -
ne po trze by spo łecz ne – mó wi ła Bo gu sła -
wa Pie trzak, pre zes ka sy cheł miec kiej,
skła da jąc spra woz da nie z dzia łal ność za -
rzą du ko ła w ubie głym ro ku.

Pa ni pre zes po dzię ko wa ła człon kom
ka sy cheł miec kiej za so lid ność, ter mi -
no we spła ca nie po ży czek i re gu lo wa nie,
na bie żą co, skład ki człon kow skiej.

– U nas jest bo wiem tak, że gdy je den
nie spła ci po życz ki, to in ny jej nie do sta -
nie – tłu ma czy ła pa ni Bo gu sław, któ ra
przy wszyst kich swo ich obo wiąz kach
jest jesz cze rad ną gmi ny Cheł miec.

W 2012 ro ku ko ło gmin ne Sto wa rzy -
sze nia Ka sa Wza jem nej Po mo cy
w Chełm cu udzie li ło 284 nie opro cen to -
wa nych po ży czek (do 4 tys. zł) o war to -
ści 788.500 zł. Cheł miec ka ka sa
dys po nu je ka pi ta łem w wy so ko -
ści 517.946 zł, na co skła da się wpi so we
(50 zł) i co mie sięcz ne skład ki człon kow -
skie (10 zł). Na co dzień ca łą bu chal te -
rią ka sy zaj mu je się Do mi nik Wój cik
z Chom ra nic, któ ry za stą pił przed dwo -
ma la ty swe go oj ca Mi cha ła Wój ci ka.
Wój cik -ju nior łą czy obo wiąz ki ofiar ne -
go skarb ni ka naj więk szego ko ła Sto wa -
rzy sze nia Wza jem nej Po mo cy z pra cą
za wo do wą (DPS w Zby szy cach) i ży -
ciem ro dzin nym (trzech sy nów), za co
ze bra ni po dzię ko wa li mu okla ska mi.

Ro za lia Łat ko w imie niu ko mi sji re -
wi zyj nej re ko men do wa ła udzie le nie za -
rzą do wi ko ła ab so lu to rium za 2012 rok.
Gło so wa nie by ło for mal no ścią.

W dru giej czę ści ze bra nia Wła dy sław
Mat czuk, dy rek tor biu ra Fun da cji Są -
dec kiej, oma wia jąc sy tu ację w Sto wa -
rzy sze niu Ka sa Wza jem nej Po mo cy
pod kre ślił, że cheł miec kie ko ło jest fe -
no me nem.

– Na stęp ne pod wzglę dem li czeb no -
ści człon ków ko ło w Ra bie Ni żnej li -
czy 200 osób – mó wił – a prze wa żnie
ko ła ma ją od 100 do 150 człon ków, bo
ta kie ko ło jest w sta nie ob słu żyć je den
skarb nik, pra cu ją cy spo łecz nie.

W su mie w ca łym re gio nie (od Ra by
Ni żnej po Łu żną, a jest jesz cze ko ło

Cheł miec kie ko ło Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza jem nej Po mo cy li czy już 503 człon ków

No wa si ła po li tycz na?
W Ze spo le Szkół im. M. Ko per ni ka w Chełm cu od by ło się w nie -
dzie lę 14 kwiet nia wal ne ze bra nie człon ków naj więk sze go ko ła
gmin ne go Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza jem nej Po mo cy. Ze bra ni
udzie li li ab so lu to rium za rzą do wi ka sy za rok 2012. Ob ra dom spraw -
nie prze wod ni czył wi ce pre zes Fun da cji Są dec kiej Je rzy Bo chyń ski.

Od lewej: Dominik Wójcik, Bogusława Pietrzak, Jerzy Bochyński i Marian Popiela FOT. HSZ
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w Tar no wie) dzia ła 40 kół Sto wa rzy sze -
nia Ka sa Wza jem nej Po mo cy, 11 z nich
li czy od 50 do 100 człon ków. 

Od 1997 ro ku, kie dy Sto wa rzy sze nie
po wsta ło, udzie lo no 37 tys. po ży czek
o łącz nej war to ści ok. 40 mln zł. Ka pi -
tał zgro ma dzo ny w ka sach wy no si 2,7
mln zł. Te licz by mó wią sa me za sie bie.

W przy ję tej uchwa le ze bra ni zo bo wią -
za li za rząd cheł miec kiej ka sy do po pra wy
obie gu we wnętrz nej in for ma cji. Po stu lo -
wa no też po wo ła nie no we go, trze cie go
ko ła Sto wa rzy sze nia w gmi nie Cheł miec,
naj le piej w Trze trze wi nie, ewen tu al nie
w Świ niar sku. Utwo rzo ne w 2011 ko ło
w Piąt ko wej, któ re mu pre ze su je Bar ba ra
Sur ma, li czy już 48 człon ków.

Na ko niec Wła dy sław Mat czuk zło -
żył wnio sek, aby w naj bli ższych wy bo -
rach sa mo rzą do wych Sto wa rzy sze nie
Ka sa Wza jem nej Po mo cy wy sta wi ło
wła snych kan dy da tów do rad gmin i Ra -
dy Po wia tu No wo są dec kie go. 

Pan Wła dy sław tłu ma czył, że Sto wa -
rzy sze nie jest obec ne we wszyst kich
gmi nach Są dec czy zny i to już po tę żna
ar mia wiej skich spo łecz ni ków, któ rzy
po win ni mieć wpływ na rze czy wi stość,
gdyż re pre zen tu ją czte ro ty sięcz ną rze -
szę człon ków (z ro dzi na mi to kil ka na -
ście ty się cy osób). A prze wa żnie cho dzi
o lu dzi o ni skim sta tu sie ma te rial nym,

bo głów nie ta cy za pi su ją się do kas wza -
jem nej po mo cy, któ rych dzia łal ność
wzo ro wa na jest na pra cow ni czych ka -
sach oszczęd no ścio wo -po życz ko wych.

Wnio sek Wła dy sła wa Mat czu ka
przy ję to jed no gło śnie. Czy to ozna cza,
że ro śnie no wa „si ła po li tycz na” na Są -
dec czyź nie? – czas po ka że. 

Do daj my, że w czerw cu obę dzie się
ze bra nie spra woz daw czo – wy bor cze
Sto wa rzy sze nia Ka sa Wza jem nej Po -
mo cy, któ re mu od po cząt ku pre ze su je
je go za ło ży ciel Zyg munt Ber dy chow ski.

(HSZ)

Od 1997 ro ku, kie dy Sto -
wa rzy sze nie po wsta ło,
udzie lo no 37 tys. po ży -
czek o łącz nej war to ści
ok. 40 mln zł.

T
e ma tem VI edy cji kon kur su
by ła ro la in we sty cji w roz wo -
ju spo łecz no -go spo dar -
czym. 30 uczniów ze szkół

No we go Są cza i po wia tów: no wo są -
dec kie go, li ma now skie go oraz gor lic -
kie go przez 90 mi nut zma ga ło się
z py ta nia mi te sto wy mi i otwar ty mi. 

Kon kurs Pań stwo wej Wy ższej Szko -
ły Za wo do wej pod pa tro na tem Zyg mun -
ta Ber dy chow skie go, prze wod ni czą ce go
Ra dy Pro gra mo wej Fo rum Eko no micz -
ne go oraz Fun da cji Są dec kiej w tym ro -
ku spe cjal nym pa tro na tem ob jął mi ni ster

pra cy i po li ty ki spo łecz nej Wła dy sław
Ko si niak -Ka mysz, któ ry dla fi na li stów
i stu den tów In sty tu tu Eko no micz ne go
wy gło sił wy kład „Mło dzi na ryn ku pra -
cy. Dzia ła nia na rzecz zmniej sze nia bez -
ro bo cia mło dzie ży”.

Na stęp nie wrę czo no na gro dy zwy -
cięz com te go rocz nej edy cji kon kur su.
Uro czy ste ogło sze nie wy ni ków od by ło
się w obec no ści władz uczel ni: rek to ra
prof. Zbi gnie wa Ślip ka, pro rek to rów dr.
Ja nu sza Pa te ra i dr. Mar ka Re iche la (po -
my sło daw cy kon kur su), dy rek to ra IE
prof. Ta de usza Ku dła cza oraz za pro szo -

Mistrzowie
ekonomii docenieni
Bog dan Ma rek z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Li ma no wej,
An drzej Pest kow ski z II Li ceum Ogól no kształ cą ce go w No -
wym Są czu i Ro bert Ga moń z Ze spo łu Szkół nr 1 w Li ma no wej
to naj lep sza trój ka VI Kon kur su Wie dzy Eko no micz nej.

FOT. JANUSZ BOBREK
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nych go ści. Trój ce zwy cięz ców cze ki
na 1500, 1200 i 1000 zł oraz za pro sze nia
na Fo rum Mło dych Li de rów wrę czył Je -
rzy Bo chyń ski, wi ce pre zes Fun da cji Są -
dec kiej i pre zes Fun da cji In sty tut
Stu diów Wschod nich. Do dat ko wo dr
Cze sław Sie kier ski, po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go, za pro sił ich do Bruk se li,
a upo min ki przy go to wa ło rów nież Sta ro -
stwo Po wia to we w No wym Są czu, MCK
SO KÓŁ i po seł An drzej Ro ma nek.

Zwy cięz cy: Bog dan Ma rek, An drzej
Pest kow ski, Ro bert Ga moń nie kry li za -
do wo le nia.

– Bra łem udział już w trzech po przed -
nich edy cjach, ale do pie ro za czwar tym
ra zem uda ło mi się za jąć tak wy so kie
miej sce. Cie szę się bar dzo, na gro dy są
bar dzo atrak cyj ne, zwłasz cza wy jazd
do Bruk se li, któ ry jest speł nie niem mo -
ich ma rzeń – mó wi Ro bert Ga moń (ZS
nr im. J. Pił sud skie go w Li ma no wej).
– Do kon kur su spe cjal nie du żo się nie
przy go to wy wa łem, bo pro fil mo jej kla sy
jest bez po śred nio zwią za ny z eko no mią,
się gną łem do in ter ne tu i ksią żek, któ re
po le ci ła mi mo ja pa ni pro fe sor – do da je
uczeń.

– Bar dzo cie szę się z te go dru gie go
miej sca, bo te mat nie był ła twy. Po mo gły
wcze śniej sze przy go to wa nia do olim piad
przed mio to wych, w któ rych star to wa łem,
bo in we sty cje to bar dzo sze ro ki te mat
– mó wi An drzej Pest kow ski z II LO
w No wym Są czu, któ ry przed dwo ma la -
ty wy grał IV Kon kurs Wie dzy Eko no -
micz nej. Uczeń „Ko nop nic kiej” jest
rów nież lau re atem Olim pia dy Wie dzy
Eko no micz nej i po ma tu rze mo że wy brać
do wol ny kie ru nek eko no micz ny w pań -
stwo wej uczel ni.

Głów nym bo ha te rem VI edy cji zo stał
Bog dan Ma rek. W ubie głym ro ku był
pią ty, te raz uda ło mu się wy grać.

– W na szej szko le jest za wsze du że za -
in te re so wa nie tym kon kur sem, dzia ła on
na nas bar dzo mo bi li zu ją co. Li czą się nie
tyl ko na gro dy, ale przede wszyst kim am -
bi cja ka żde go z nas – mó wi Bog dan Ma -
rek z I LO im. W. Or ka na w Li ma no wej.
– Jak tyl ko by ło zna ne ha sło prze wod nie
te go rocz nej edy cji, za bra łem się za zgłę -
bia nie wie dzy, któ rą zna la złem w in ter -
ne cie. Po tem sys te ma tycz na pra ca
– zdra dza re cep tę na I miej sce.

(JB)

Kon kurs Wie dzy Eko no micz nej po -
wo li sta je się, lub mo że na wet już
stał się tra dy cją In sty tu tu Eko no -
micz ne go i ca łej PWSZ?

– Istot nie. Licz ba sześć wska zu je, że
or ga ni zo wa ny jest on nie prze rwa nie
od sze ściu lat. Kon kurs bar dzo do brze
wpi sał się przede wszyst kim w pew ną
tra dy cję szkół śred nich, bo w chwi li
obec nej ni ko go nie mu si my prze ko ny -
wać do star tu. Ma my umo wy part ner -
skie z czte re ma ze spo ła mi szkół
z No we go Są cza, Li ma no wej, Gor lic
i Kry ni cy, gdzie prze pro wa dza ne są
eli mi na cje, a do kon kur su za pra sza -
nych jest bli sko 40 szkół po nad gim na -
zjal nych. Prze pro wa dza nie pierw sze go
eta pu kon kur su w czte rech okrę gach to
je den z punk tów na szej współ pra cy
z ty mi szko ła mi.
Ja kie mu pro ble mo wi po świę co ny
był te go rocz ny kon kurs?

– Te go rocz ny kon kurs, jak ka żdy,
miał swój te mat. Tym ra zem do ty czył
ogól nie uj mu jąc in we sty cji i roz wo ju
po przez in we sty cje. Pol ska jest kra jem,
któ ry bo ry ka się z czymś, co na zy wa -
my lu ką in fra struk tu ral ną. In we sty cje
mo gą to miej sce za peł niać. Kon kurs
jest ad re so wa ny do mło dzie ży, któ ra
za lat 5-10-15 lat bę dzie przej mo wać
ste ry w kra ju i to ona bę dzie mia ła naj -
więk szy wpływ na je go roz wój.
Czy ucznio wie wcze śniej zna ją te -
ma ty kę?

– Ucznio wie zna ją ob sza ry, po da je -
my im rów nież li te ra tu rę, któ ra usta la
pew ne ra my. Ko niecz ne jest pew ne za -
kre śle nie czy za wę że nie pro ble ma ty ki,

bo ma my świa do mość, że w szko łach
śred nich, zwłasz cza tych nie eko no micz -
nych, pro blem roz wo ju przez in we sty -
cje nie jest w ja kiś szcze gól ny spo sób
eks po no wa ny. Są przed mio ty, któ re na -
wią zu ją do roz wo ju kra ju, ale jest to już
wie dza spe cja li stycz na. Je stem pe łen
uzna nia dla na uczy cie li i dla uczniów,
bo zna my wy ni ki pierw sze go eta pu
i wie my, że wy padł on bar dzo do brze,

Konkurs ekonomiczny 
to wysiłek, który
procentuje
O idei corocznych zmagań kilkuset uczniów szkół średnich
z trzech powiatów i Nowego Sącza w konkursie wiedzy
ekonomicznej rozmawiamy z prof. TADEUSZEM KUDŁACZEM,
dyrektorem i wykładowcą Instytutu Ekonomicznego Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu.

Prof. Ta de usz Ku dłacz
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mi mo że mło dzież mu sia ła po słu gi wać
się wie dzą wy kra cza ją cą po za ka no ny
edu ka cji w szko le śred niej.
Ka żdej edy cji pa tro nu je spe cjal ny
gość...

– Te go rocz ny kon kurs or ga ni zo wa ny
jest pod pa tro na tem mi ni stra pra cy i po -
li ty ki spo łecz nej Wła dy sła wa Ko si nia -
ka -Ka my sza. Cie szy my się, że mi ni ster
ob jął pa tro nat, za szczy cił nas swo ją
obec no ścią i wy gło sił wy kład dla mło -
dzie ży: fi na li stów kon kur su i stu den tów
na szej uczel ni. Ry nek pra cy jest dla
mło dych lu dzi te ma tem bar dzo stre su ją -
cym. Nie są dzę, że pan mi ni ster to na -
pię cie roz ła do wał, ale pew ne re alia
po ka zał i rów nież te stro ny, któ re tak
czar ne nie są. Wia do mo, że przed fi na -
li sta mi kon kur su ta per spek ty wa jest
dal sza, ale dla stu den tów już nie. Na ra -
zie kształ ci my mło dzież na po zio mie li -
cen cja tu, ale więk szość wy bie ra dru gi
sto pień stu diów i w za le żno ści, czy

na uczel ni pry wat nej, czy pu blicz nej, to
i tak po no szą kosz ty, szu ka ją pra cy.
Po wróć my do kon kur su. Je go głów -
ną ideą jest pro pa go wa nie eko no -
mii, ale dla In sty tu tu
Eko no micz ne go to chy ba nie zła for -
ma pro mo cji, bo czę sto uczest ni cy
tra fia ją tu po ma tu rze na stu dia...

– Na jed nym z wy kła dów za py ta łem
swo ich stu den tów, czy ktoś w prze szło ści

brał udział w tym kon kur sie i zna la zła się
ta ka oso ba. Tak. Część na pew no tra fia
do nas, ale głów nym mo ty wem, prze słan -
ką przed się wzię cia jest za in te re so wa nie
mło dzie ży pro ble ma mi roz wo ju spo łecz -
no -go spo dar cze go, przy bli że nie im też
w ja kimś za kre sie spe cy fi ki stu diów eko -
no micz nych. For mu łą kon kur su wy peł -
nia my też wa run ki umo wy pa tro nac kiej
ze szko ła mi śred ni mi. Z kon kur sem jest
tro chę tak jak z funk cjo no wa niem kół na -
uko wych na uczel ni. One nie są na sta wio -
ne na ma so we dzia ła nie, ale prze zna czo ne
są dla pa sjo na tów. I tak jest z uczest ni ka -
mi kon kur su. Ogó łem wzię ło w nim
udział 1200 uczniów, w tym 200 by ło fi -
na li sta mi. Cy klicz nie co ro ku jest za pra -
sza nych oko ło 40 szkół. Przy go to wa nie
się do nie go to – nie bo ję się tej na zwy
– wy si łek, któ ry na pew no nie po szedł
na mar ne i za pro cen tu je. To nie jest in we -
sty cja uto pio na.

Roz ma wiał JA NUSZ BO BREK

Ry nek pra cy jest dla mło -
dych lu dzi te ma tem bar -
dzo stre su ją cym. Nie
są dzę, że pan mi ni ster to
na pię cie roz ła do wał, ale
pew ne re alia po ka zał
i rów nież te stro ny, któ re
tak czar ne nie są.

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
miejsce

które czeka
na Twoją reklamę
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S
ą de cza nie twarz Kin gi Ja now -
skiej mo gą ko ja rzyć z pla ka tów
wy bor czych. W 2011 r. star to -
wa ła do Sej mu ja ko kan dy dat

bez par tyj ny, z li sty Plat for my Oby wa tel -
skiej. Wte dy Kin dze nie uda ło się po ko -
nać osób, któ re w po li ty kę
za an ga żo wa ne są od lat.

Jed nak nie po wo dze nie w wy bo rach
nie za ła ma ło dziew czy ny. Skoń czy ła za -
rzą dza nie w Wy ższej Szko le Biz ne su
– Na tio nal Lo uis Uni ver si ty w No wym
Są czu, a w week en dy jeź dzi ła do Kra -
ko wa na za ję cia do tam tej szej Szko ły
Ar ty stycz ne go Pro jek to wa nia Ubio ru.
Jej ko lek cja przy go to wa na na za koń cze -
nie edu ka cji w SA PU zo sta ła przed sta -

wio na pod czas Kon kur su Cra cow Fa -
shion Awards i zdo by ła wy ró żnie nie.
W na gro dę ko lek cja są de czan ki zo sta -
nie za pre zen to wa na na po ka zie pod czas
Mul ti glass Fe sti val w Kro śnie.

– Cię żko po wie dzieć, kie dy tak na -
praw dę za czę ła się mo ja przy go da z pro -
jek to wa niem. My ślę, że za wsze gdzieś to
we mnie sie dzia ło. Wy star czy prze gląd -
nąć mo je sta re ze szy ty. Ostat nie kart ki
są peł ne po sta ci w ró żnych wy myśl nych
kre acjach – mó wi Kin ga Ja now ska.
– Czę sto w gim na zjum, a po tem w li -
ceum, wspól nie z ko le żan ka mi
prze ra bia łam ubra nia. Wy cią ga ły śmy
z sza fy spodnie, pod ko szul ki, ro bi ły śmy
dziu ry, far bo wa ły śmy, cza sem coś trze -

ba by ło zwę zić. To by ły chy ba po cząt ki,
choć nie świa do me – do da je.

Prze ło mo wy oka zał się wy jazd
na rok do Lon dy nu. By ła wte dy w dru -
giej kla sie li ceum (I LO w No wym Są -
czu) i po sta wi ła wszyst ko na jed ną
kar tę. Po je cha ła do An glii szu kać pra cy.

– W Lon dy nie zwa rio wa łam. Uli ce
peł ne ko lo ro wych, ory gi nal nie ubra nych
osób. Po pro stu coś nie sa mo wi te go. Zo -
ba czy łam, jak wie le lu dzi wy ró żnia się
z tłu mu i chcia łam sa ma dać lu dziom ta -
ką mo żli wość – wspo mi na Kin ga.

Za pi sa ła się więc na trzy mie sięcz ny
kurs z pro jek to wa nia mo dy i mar ke tin -
gu w Cen tral Sa int Mar tins. Po ro ku
wró ci ła do No we go Są cza. Do koń czy ła
na ukę, zda ła ma tu rę i znów po je cha ła
na rok do Lon dy nu.

– Te wy jaz dy by ły ta ki mi od skocz nia -
mi, któ re da wa ły mi nie sa mo wi tą mo ty -
wa cję do dzia ła nia. Chcia łam zo stać
w Lon dy nie i tam stu dio wać, jed nak był
to zbyt du ży wy da tek dla mnie. Po ro ku
znów wró ci łam do do mu i za czę łam stu -

Kreowała modę
w szkolnych zeszytach
Po cho dzą ca z No we go Są cza 26-let nia Kin ga Ja now ska mo że
po chwa lić się dwo ma ko lek cja mi ubrań, któ re sa ma stwo rzy ła.
Za ostat nią „Ba by’s Got a Tem per” zo sta ła wy ró żnio na pod czas
Kon kur su Cra cow Fa shion Awards. Nie dłu go szy te przez nią
rze czy bę dzie mo żna za mó wić na mia rę.

FOT. ARCH. KINGI JANOWSKIEJ
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dia – przy zna je 26-lat ka. – Jed nak na -
dal czu łam, że mu szę ro bić coś zwią za -
ne go z mo dą. Szu ka łam i zna la złam
SA PU w Kra ko wie. I to był strzał
w dzie siąt kę.

Kin ga swo ją pierw szą ko lek cję za pro -
jek to wa ła już w 2010 ro ku, a za pre zen -
to wa ła ją pod czas VII Ogól no pol skie go
Fe sti wa lu Przed się bior czo ści BOSS
w WSB -NLU. Ca ły po kaz zor ga ni zo wa -
ła z dwo ma przy ja ciół ka mi, za an ga żo -
wa ła w nie go wie lu mło dych lu dzi,
ko le żan ki i zna jo mych. Mo del ka mi sta -
ły się stu dent ki i li ce alist ki wy bie ra ne
pod czas ca stin gów. Przy go to wa nia,

włącz nie z po zy ska niem spon so rów,
trwa ły trzy mie sią ce.

– Efekt fi nal ny po wa la ją cy. Czer wo -
ny dy wan, błysk fle szy, pięk ne dziew czy -
ny na wy bie gu w wie czo ro wych
suk niach z dłu gi mi tre na mi, gor se ta mi
– wy li cza Kin ga. – By łam za chwy co na,
choć te raz już wiem, że ta ko lek cja nie
by ła do koń ca spój na.

Na uka w kra kow skiej Szko le Ar ty -
stycz ne go Pro jek to wa nia Ubio ru na uczy -
ła ją, jak prze ka zy wać swo ją twór czość,
w ja ki spo sób do brzeć do od bior cy, ale
też warsz ta tu. Mi le wspo mi na za ję cia
z pro jek to wa nia ubio ru, je go kon struk cji,

ma lar stwa (to jest jej dru ga pa sja), fo to -
gra fii oraz tech no lo gii obu wia.

Co se mestr w szko le od by wał się po -
kaz prac przy go to wa nych przez
uczniów. Pierw szym za da niem Kin gi
Ja now skiej by ło wy ko na nie suk ni z pa -
pie ru, dru gim uszy cie ubra nia z ba weł -
ny su rów ko wej, trze cim z je an su,
a ko lej nym dwóch stro jów spor to wych
do gry w te ni sa. Na za koń cze nie edu ka -
cji ka żdy mu siał przy go to wać swo ją
wła sną ko lek cję ubrań skła da ją cą się z 8
do 12 syl we tek.

– Ja przy go to wa łam ich dzie sięć
a mo je ubra nia in spi ro wa ne są fil mem
„Sin Ci ty”. Jest w niej kon trast czer ni
i bie li, wi dać na pię cie. Więk szość mo żna
śmia ło za ło żyć na sie bie i wyjść na uli cę
– uwa ża Ja now ska. – W ce lu stwo rze nia
ko lek cji starałam się o do brej ja ko ści
ma te ria ły. Pro blem mia łam ze zna le zie -
niem od po wied niej skó ry eko lo gicz nej,
ale w koń cu się uda ło. Uzy ska łam efekt
kon tra stu oraz bły sku i ma tu, na któ rym
mi za le ża ło.

Ak tu al nie są de czan ka przy go to wu je
się do otwar cia sklepu in ter ne to we go,
w któ rym bę dzie sprze da wać pro jek to -

wa ne i szy te przez sie bie ubra nia. Pra -
cu je nad za po wie dzią ko lej nej ko lek cji,
któ rą bę dą głów nie lek kie, luź ne to py.
Py ta na, dla ko go chce two rzyć, od po -
wia da krót ko: dla osób, któ re ma ją już
dość ubie ra nia się jak po ło wa mia sta,
ce nią so bie swój styl i do brą ja kość wy -
ko na nia.

– Uwa żam, że pro jek tant po wi nien
się iden ty fi ko wać z ko lek cją, bo ina czej
sta je się ona sztucz na. Lu dzie po tra fią
wy czuć fałsz – pod kre śla Ja now ska. – Ja
ro bię ubra nia, w któ rych sa ma mo gę
wyjść na uli cę i się ich nie wsty dzić.

ALI CJA FA ŁEK

Kin ga swo ją pierw szą
ko lek cję za pro jek to wa -
ła już w 2010 ro ku, a za -
pre zen to wa ła ją
pod czas VII Ogól no pol -
skie go Fe sti wa lu Przed -
się bior czo ści BOSS
w WSB -NLU. 
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I
na wła snych błę dach uczył się jej
też wa biarz (bo ta ka jest ofi cjal -
na na zwa tej pro fe sji) z Ła bo wej.
Nie wy star czy bo wiem wziąć

do ust wa bik imi tu ją cy od głos dzi kie go
zwie rzę cia, czy pta ka i wdmuch nąć
w nie go z ca łych sił po wie trze. Dźwięk
nie bę dzie ra czej przy po mi nać knia zie -
nia za ją ca, pi sku my szy, stę ka nia ło sia,
ry cze nia je le nia. Wa bi ki – nie po zor ne,
drew nia ne al bo me ta lo we pisz czał ki,
nie któ re wy po sa żo ne w mem bra nę,
w dło niach i ustach wa bia rza „oży wa -
ją”. Ma się wra że nie, że gdzieś, nie opo -
dal, od zy wa się za jąc, od po wia da
na przy wo ła nie przy szłej part ner ki łoś,
je leń, czy wilk.

Se kret efek tyw ne go wa bie nia to nie
tyl ko od po wied ni sprzęt. Ka żdy wa -
biarz, a więc my śli wy po lu ją cy me to dą
wa bie nia, jest bo wiem mi strzem w na -
śla do wa niu od gło sów dzi kiej zwie rzy ny
i ka żdy z nich ma swo je taj ni ki, któ rych
nie zdra dza.

– Sku tecz ne wa bie nie jest ta jem ni cą
ka żde go wa bia rza – za strze ga Sła wo mir
Paw li kow ski.

On rów nież, jak przy sta ło na my śli -
we go, nie zdra dza swo ich wa biar skich
„krucz ków”, by przy wo łać do sie bie

dra pie żni ki (li sy, ku ny, je no ty, bor su ki).
Aby zwa bić je pod czas po lo wa nia,
„na strzał”, jak mó wią fa cho wo my śli -
wi, wa biarz, dzię ki wa bi kom, przy wo -
łu je je, imi tu jąc od gło sy ofiar
dra pie żni ków. W przy pad ku li sa jest to
wła śnie za jąc, ku ro pa twa, ba żant, mysz.

– Sztu ka wa bie nia dra pie żni ków to
naj star sza me to da po lo wań, się ga ją ca
cza sów pre hi sto rycz nych – opo wia da
Paw li kow ski. – Ma lo wi dła od na le zio ne
w ja ski niach we Fran cji su ge ru ją, że już
w tam tym okre sie lu dzie po słu gi wa li się
wa bi ka mi imi tu ją cy mi od gło sy zwie rzy -
ny. Przed sta wia ją one my śli wych, któ -
rzy trzy ma ją w dło niach przed mio ty
wy glą da ją ce jak wa bi ki, słu żą ce za pew -
ne do na śla do wa nia od gło sów zwie rząt.
A i obec nie w pusz czy ama zoń skiej ży ją
ple mio na In dian, któ re do tej po ry wy -
ko rzy stu ją od gło sy zwie rząt do zwa bia -
nia ga tun ków, któ ry mi się ży wią.
Me to da po lo wa nia na zwie rzę ta me to dą
wa bie nia jest naj bar dziej szla chet ną.
Nie czy ni ona szkód w śro do wi sku. Wa -
bi się bo wiem kon kret ny ga tu nek, a nie
pło szy w le sie in ne go. Mój ko le ga, Mi -
ro sław Mi ko łaj czyk z Ka li sza, je den
z naj bar dziej uty tu ło wa nych wa bia rzy
w Pol sce po wie dział kie dyś, że na do bre
wa bie nie skła da się trzy dzie ści pro cent
umie jęt no ści wa bia rza, a resz ta to je go
wie dza o da nym ga tun ku i umie jęt no ści
strze lec kie. Trze ba znać i ga tu nek i te -
ren, w któ rym da ny ga tu nek eg zy stu je.

Wa biarz mu si być nie tyl ko świet nym
my śli wym, ale ta kże ob ser wo wać przy -
ro dę i bar dzo do brze znać zwy cza je
zwie rząt łow nych oraz pta ków, któ re
chce „do pro wa dzić” na pew ny strzał,
prze wi dy wać, jak się one mo gą za cho -
wać. Mu si mieć też bar dzo do bry słuch,
by pod czas na śla do wa nia dźwię ków,
w mia rę re ali stycz nie je od dać. Sła wo -
mir Paw li kow ski, któ ry po lu je i wa bi

Wabiarstwo 
to sztuka
rozumienia mowy
lasu i zwierzyny
Sła wo mir Paw li kow ski z Ła bo wej jest za pa lo nym my śli wym
i mi strzem w wa bie niu dra pie żni ków. Jed nym z nie licz nych
w Pol sce. Jest ich tyl ko sie dem na stu. Tej trud nej umie jęt no ści
nie mo żna na uczyć się z ksią żek. Co to, to nie. Tech ni kę wa bie -
nia dzi kiej zwie rzy ny oraz ptac twa po zna je się la ta mi. Me to dą
prób i błę dów.

– Sztu ka wa bie nia dra -
pie żni ków to naj star sza
me to da po lo wań, się ga -
ją ca cza sów pre hi sto -
rycz nych.

SŁA WO MIR PAW LI KOW SKI

Sła wo mir Paw li kow ski (z pra wej)
z Mi strzem Eu ro py w wa bie niu je le -
ni RO ber tem Stanc lem ze Sło wa cji
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dra pie żni ki od kil ku na stu lat, uczył się
wa bie nia na za sa dzie prób i błę dów.
Jesz cze do tej po ry w swo jej ko lek cji ma
dwa wa bi ki, któ re ku pił, gdy za czął
uczyć się tej sztu ki: – Spró bo wa łem wa -
bie nia raz, po tem dru gi. Za czę ło to przy -
no sić efek ty i tak to się już po to czy ło.

Ja ko my śli wy po znał on nie jed ną
zwie rzę cą sztucz kę.

– Mi strzem for te lu wśród dra pie żni -
ków, na któ re po lu ję, jest lis – opo wia -
da nasz my śli wy – Jest to zwie rzę
o nie sa mo wi tym in stynk cie. Po tra fi bar -
dzo umie jęt nie wy brać dro gę doj ścia
do swo jej ofia ry. Wa biarz mu si mieć
oczy do słow nie do oko ła gło wy i ogrom -
ny re fleks, by go ustrze lić. Nie jed no krot -
nie są to do słow nie ułam ki se kun dy. Lis
jest ta kim ga tun kiem, że je śli do strze że
czło wie ka lub co kol wiek in ne go go za -
nie po koi, to bły ska wicz nie ucie ka.
Obec nie po pu la cja li sów w Pol sce jest
prze kro czo na kil ka krot nie. Sza cu je się,
że te go ga tun ku po win no być sześć a na -
wet dzie sięć ra zy mniej. Że by pro wa dzić
ra cjo nal ną go spo dar kę in ny mi ga tun ka -
mi dzi kiej zwie rzy ny, w tym tak zwa ną
zwie rzy ną drob ną, czy li za ją ca mi i dzi -

kim ptac twem, li sów po win no być dwie,
trzy sztu ki na 1000 hek ta rów. Tym cza -
sem są ło wi ska w Pol sce, gdzie li sów jest
dwie, trzy sztu ki, ale na 100 hek ta rów.
Li sy to ga tu nek, któ ry świet nie przy sto -
so wu je się prak tycz nie do ka żdych wa -
run ków. W po szu ki wa niu po ży wie nia
„wcho dzą” one już na wet na te re ny
miej skie, znaj du ją ce się nie opo dal la -
sów, bu szu ją w za gro dach, fer mach ho -
dow la nych, a za szko dy, cza sa mi dość
spo re, pła ci Pol ski Zwią zek Ło wiec ki.

O my śli stwie Paw li kow ski mo że
opo wia dać go dzi na mi. To je go ży cio wa
pa sja. Pa sja, któ rą, jak się oka zu je, wy -
ssał z mle kiem mat ki. Po cho dzi on bo -
wiem z my śliw skiej ro dzi ny.

– W mo jej ro dzi nie je stem już szó stym
po ko le niem my śli wych. Mój pra, pra,
pra pra dzia dek, rot mistrz To masz Na le -
pa, był wła ści cie lem ziem skim, po sia da -
ją cym ma ją tek w oko li cach Tar no wa.
Je go zie mia gra ni czy ła z ma jąt ka mi ro -
du San gusz ków. Rot mistrz re gu lar nie
po lo wał w swo ich do brach. W po lo wa -
niach z człon ka mi ro dzi ny San gusz ków
uczest ni czył ta kże brat mo je go pra dziad -
ka in ży nier Fran ci szek Na le pa. Był on
ta kże za rząd cą la sów księ cia San gusz ki.
Brat mo je go dziad ka, Alek san der Na le -
pa, za ło żył wspól nie z in ży nie rem Ja -
wor skim, pierw szym nad le śni czym
Nad le śnic twa w Sta rym Są czu, pierw sze
ko ło ło wiec kie w No wym Są czu. By ło to
ko ło nu mer 1 „Ryś”. My śli wym jest
rów nież mój oj ciec, a te raz ja. Obec nie
nie na le żę do żad ne go ko ła ło wiec kie go.
Je stem my śli wym nie zrze szo nym.

Opo wia da nie o wa bie niu dra pie żni -
ków to też je go „ko nik”.

– Zwie rzy nę za rów no gru bą (je le nie,
sar ny, ło sie), a ta kże drob ną (dra pie żni -
ki i pta ki) mo żna wa bić ró żny mi spo so -
ba mi. Li sy mo żna wa bić nie tyl ko
na knia zie nie za ją ca. Zresz tą w gó rach
za ję cy jest mniej. Bar dziej po pu lar ne
jest wa bie nie li sa na od głos pi sku my -
szy. Lis go sły szy z od le gło ści 150
do 200 me trów, zaś knia zie nie za ją ca
z od le gło ści pół to ra do dwóch ki lo me -
trów. I z ta kiej od le gło ści po tra fi przyjść.
Jest to ga tu nek dra pie żni ka ma ją cy na -
praw dę nie zwy kle wy czu lo ne zmy sły.

Na knia zie nie za ją ca (pisk wy da wa -
ny przez to zwie rzę, gdy zo sta nie zła pa -
ne przez dra pie żni ka) czę sto przy la tu je
no cą so wa, na to miast w dzień nad la tu ją
my szo ło wy, kru ki oraz sój ki, któ re są le -
śny mi stra żni ka mi.

– Chcąc zwa bić li sa nie jed no krot nie
„przy wo łu ję” go imi tu jąc kra ka nie sój -
ki. Lis do sko na le wie, że je śli w le sie od -
zy wa się ten ptak, to zna czy, że dru gi
dra pie żnik idzie do ofia ry, więc trze ba
przy spie szyć. Li sa mo żna ta kże zwa bić
imi tu jąc od głos, ja ki wy da je my szo łów,
czy dzi ka kacz ka. Nie jed no krot nie wa bię
ten ga tu nek nie tyl ko wa bi kiem na za ją -
ca, ale ta kże wła śnie na sój kę, czy my -
szo ło wa. Mo żna ta kże wa bić je le nie, czy
sar ny. W przy pad ku tych zwie rząt imi tu -
je się in ne od gło sy, w przy pad ku je le nia
by ka – ryk je go ry wa li, w przy pad ku ro -

ga cza sar ny „mi kot” ruj nej sa mi cy, czy -
li „siu ty” lub „ko zy”.

Daw niej my śli wi ba zo wa li na wa bi -
kach, któ re wy ra bia ne by ły do mo wy mi
spo so ba mi. Te raz mo żna je ku pić w Pol -
sce, choć pro du cen tów jest nie wie lu. My -
śli wi go to we wa bi ki sa mi udo sko na la ją.

Sła wo mir Paw li kow ski po sia da kil ka -
na ście wa bi ków ró żnej wiel ko ści, imi -
tu ją cych sój kę, so wę, ku kuł kę, dzi kie go
go łę bia, cie trze wia w okre sie go do wym
(czu szy ka nie), za ją ca i in ne ga tun ki.

***
My śli wy i wa biarz z Ła bo wej od kil -

ku już lat re pre zen tu je Są dec czy znę
w or ga ni zo wa nych w ró żnych re gio nach
kra ju Mi strzo stwach Pol ski w Wa bie niu
Dra pie żni ków. W stycz niu te go ro ku od -
by ły się one już po raz siód my. Do Ka -
mian nej, zna ne go ośrod ka pszcze lar stwa
nie tyl ko na Są dec czyź nie, przy je cha li
my śli wi z ca łej Pol ski, by kon ku ro wać
w wa bie niu dra pie żni ków.

– Tra dy cja tej im pre zy się ga 2007 ro -
ku, kie dy Ry szard Bry lińsk, i łow czy
okrę go wy z Le gni cy, za po cząt ko wał
pierw szą im pre zę te go ty pu w Pol sce
– mó wi Paw li kow ski. – W pierw szych
mi strzo stwach wzię ło udział ośmiu my -

Daw niej my śli wi ba zo wa li
na wa bi kach, któ re wy ra -
bia ne by ły do mo wy mi spo -
so ba mi. Te raz mo żna je
ku pić w Pol sce, choć pro -
du cen tów jest nie wie lu.

Sła wo mir Paw li kow ski
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śli wych -wa bia rzy z ca łej Pol ski. Też
w nich uczest ni czy łem. Od te go cza su
od by wa ją się one cy klicz nie, co ro ku.

W 2009 ro ku Sła wo mir Paw li kow ski
zor ga ni zo wał wspól nie z kil ko ma ko le -
ga mi Ma ło pol skie Mi strzo stwa w Wa -
bie niu Dra pie żni ków, któ re od by ły się
w Kry ni cy -Zdro ju. Przy je cha ła na nie
ów cze sna czo łów ka wa bia rzy pol skich.
Pod czas tej im pre zy uda ło się po zy -
skać 14 li sów. Z ro ku na rok przy by wa -
ło ta kże my śli wych – wa bia rzy,
bio rą cych w nich udział.

Sta ra niem my śli we go z Ła bo wej
w grud niu 2012 ro ku po wstał Klub Wa -
bia rzy Zwie rzy ny Pol skie go Związ ku
Ło wiec kie go (sek cja Wa bie nia Dra pie -
żni ków), nad któ rym opie kę spra wu je
Za rząd Głów ny PZŁ w War sza wie. Je -
go ko le dzy wy bra li go na pre ze sa tej or -
ga ni za cji. Zrze sza ona 30
my śli wych -wa bia rzy z ca łej Pol ski.
Z te re nu Są dec czy zny i Pod ha la dzia ła
w nim oprócz Sła wo mi ra Paw li kow skie -
go jesz cze trzech: z Bia łe go Du naj ca,
Kry ni cy -Zdro ju i Na wo jo wej.

Człon ko wie klu bu przy go to wu ją się
obec nie do udzia łu w Tar gach Ło wiec -
kich EXPO, któ re od bę dą nie dłu go

w War sza wie. Klub Wa bia rzy bę dzie
tam miał wła sne sto isko. My śli wi -wa -
bia rze za pre zen tu ją na nich spo so by wa -
bie nia dra pie żni ków.

– Przy go to wa li śmy pół go dzin ny po -
kaz. Chcie li by śmy też za pre zen to wać
film o wa bie niu pta ków, głów nie cie trze -
wi. By go na krę cić, wy bie ram się z ko -
le ga mi z Wiel ko pol ski na Bia ło ruś. Ten
ga tu nek pta ków w Pol sce jest już prak -
tycz nie rzad ko ścią. Ma my na dzie ję, że
dzię ki udzia ło wi w tych tar gach licz ba
człon ków na sze go klu bu, któ rzy zna ją
sztu kę wa bie nia zwie rząt i pta ków, się
zwięk szy. W re gu la mi nie na sze go klu bu
znaj du je się ta kże za pis, że mo gą być
do nie go przy ję te oso by, któ re nie na le -
żą do Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go,
a są sym pa ty ka mi ło wiec twa i chcą się
uczyć sztu ki wa bie nia.

Pre zes Klu bu Wa bia rzy PZŁ od 2010
ro ku po sia da ta kże ty tuł Mi strza Wa bie -
nia Dra pie żni ków. Wró cił z nim do Ła -
bo wej z mi strzostw or ga ni zo wa nych
w Le gni cy.

– Je stem je dy nym mi strzem z te re nu
Są dec czy zny – stwier dza Paw li kow ski.
– Obec nie ten ty tuł po sia da sie dem na -
stu my śli wych. Z Są dec czy zny na te mi -

strzo stwa jeź dzi, oprócz mnie, jesz cze
Pa weł Gu cwa z Ko ła Ło wiec kie go „Le -
śnik” w Kry ni cy -Zdro ju oraz Piotr Ko -
wa lik z Ko ła Ło wiec kie go „Głu szec”
w Na wo jo wej.

Na Są dec czyź nie sztu ka po lo wa nia
po przez wa bie nie nie jest jesz cze zbyt
po pu lar na, w od ró żnie niu od in nych re -
gio nów kra ju.

– Moi ko le dzy my śli wi z Ma zur, Dol -
ne go Ślą ska, Wiel ko pol ski po ka zu ją
sztu kę wa bie nia cho cia żby na ró żnych
fe sty nach. 

***
Sła wo mir Paw li kow ski jest pa sjo na -

tem my śli stwa przez du że „M”. Ta kże
bez kr wa wych po lo wań – z apa ra tem fo -
to gra ficz nym. Z za wo du jest bo wiem fo -
to gra fem. Ukoń czył Stu dium Fo to tech ni ki
w Kra ko wie. Sztu kę wa bie nia zwie rząt
i pta ków wy ko rzy stu je po to, by je fo to -
gra fo wać.

– Bez kr wa we ło wy wy ma ga ją przede
wszyst kim wię cej cza su i cier pli wo ści.
Aby zro bić do bre zdję cie po trzeb ne jest
do bre świa tło.

Pod czas fo to gra fo wa nia, jak mó wi,
zda rza ją się też za baw ne sy tu acje.

– Kie dyś ta ką prze ży łem, gdy po je -
cha łem na ry ko wi sko na Sło wa cję w re -
jon Czer gow skich Wier chów, by wa bić
by ki je le nie. Zsze dłem w do li nę znaj du -
ją cą się w zu peł nie dzi kim te re nie. Usły -
sza łem, że w krza kach ry czy sta ry byk
(sa miec je le nia). Nie opo dal cho dzi ły ła -
nie z cie lę ta mi (sa mi ce i mło de je le nie).
Za czą łem wa bić te go by ka. Po chwi li
sły szę, że się do mnie zbli ża, że za chwi -
lę wyj dzie z krza ków. Już przy go to wa łem
so bie apa rat, by zro bić do bre zdję cie.
Tym cza sem ką tem oka wi dzę, że coś
na mnie pa trzy z bo ku. Ostro żnie od wró -

Sławomir Pawlikowski
jest pasjonatem
myślistwa przez duże
„M”. Także bezkrwawych
polowań – z aparatem
fotograficznym.
Z zawodu jest bowiem
fotografem.

Mistrzostwa PZŁ w wabieniu drapieżników
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ci łem gło wę i zo ba czy łem zu peł nie in ne -
go by ka. Był po tę żny. Stał na dro dze,
w od le gło ści oko ło 20 me trów ode mnie.
Zdą ży łem mu zro bić zdję cie, ale gdy
prze ska ki wał już przez dro gę

Fo to gra fie przy ro dy Sła wo mi ra Paw -
li kow skie go by ły pre zen to wa ne
przed kil ko ma la ty na dwóch wy sta wach
pod ty tu łem „Po lo vnic tvo a pri ro da”
zor ga ni zo wa nych w Mu zeum Ło wiec -
twa na Sło wa cji w Sve tym An to nie (ko -
ło Bań skiej By strzy cy). Na jed nej
pre zen to wał on zdję cia cie trze wi i ło si
sfo to gra fo wa nych w Bie brzań skim Par -
ku Na ro do wym w Pol sce. Dru ga wy sta -
wa no si ła ty tuł „Dia ny Pol skie”,
a przed sta wia ła ko bie ty, któ re po lu ją.

– W ostat nim cza sie do Pol skie go
Związ ku Ło wiec kie go za pi su je się co raz
wię cej ko biet. Ma ją one zu peł nie in ne
po dej ście do my śli stwa i po lo wań. Bar -
dziej za głę bia ją się w tra dy cję i kul tu rę
ło wiec twa. Po lo wa nia trak tu ją dru go -
rzęd nie.

Sła wo mir Paw li kow ski jest rów nież
człon kiem Klu bu Ko lek cjo ne ra i Kul tu ry
Ło wiec kiej Pol skie go Związ ku Ło wiec -
kie go (Od dział Ka to wic ko -No wo są dec -
ki), któ re go pre ze sem jest zna ny są dec ki
le karz An to ni Pa pież. W swo jej my śliw -
skiej ko lek cji Paw li kow ski po sia da kil ka -
dzie siąt ob ra zów, któ re zdo bią ścia ny je go
do mu. Zbie ra on ta kże sta re pocz tów ki
o te ma ty ce ło wiec kiej. Wy peł nia ją dwa
opa słe al bu my.

– Naj star sze pocz tów ki o te ma ty ce ło -
wiec kiej po cho dzą z po cząt ku XX wie ku.
Wy szu ku ję je na au kcjach in ter ne to wych
i w an ty kwa ria tach.

Ma ta kże po kaź ną bi blio te kę (po -
nad 200 ksią żek) i zbiór fi la te li stycz ny
o te ma ty ce ło wiec kiej.

Wa biarz z Ła bo wej po lo wał już pra wie
w ca łym kra ju oraz za gra ni cą, na Bia ło -
ru si, Sło wa cji, w Wiel kiej Bry ta nii. Je go
ulu bio ny mi ło wa mi są te wio sen ne na to -
kach głusz co wych i cie trze wio wych
na Bia ło ru si.

Te raz bę dzie mieć na nie za pew ne
wię cej cza su. Od lu te go br. jest już eme -
ry to wa nym po li cjan tem. W mun du rze
słu żył po nad 22 la ta. Ostat nio pra co wał
w Re fe ra cie Ochron nym Wy dzia łu Szta -
bu Po li cji Ko men dy Miej skiej Po li cji
w No wym Są czu.

IGA MI CHA LEC

M
i chał od kil ku lat współ -
pra cu je z To ma szem Ma -
cha łą, obec nie re dak to rem
na czel nym ser wi su Na Te -

mat.pl, gdzie od cza su do cza su pu bli ku -
je swo je tek sty, głów nie wy wia dy ze
zna ny mi po li ty ka mi.

„Współ pra co wa li śmy w mo im blo gu
Kam pa nia na ży wo, gdzie był naj bar -
dziej pra co wi tym zdal nym re por te rem.
Po ma gał mi ob słu gi wać kam pa nie wy -
bor cze, był na wie czo rze wy bor czym
w War sza wie” – tak pi sze o Mi cha le
Ole chu, To masz Ma cha ła, w tek ście za -
ty tu ło wa nym „Blo ger w nie bez pie czeń -
stwie” w por ta lu Na Te mat. pl.
„Wy je chać z No we go Są cza, do stać się
na pre sti żo wą uczel nię na dzien ne stu -
dia, prze bić się do Sej mu, za ło żyć Twit -
te ra ob ser wo wa ne go przez wie lu
dzien ni ka rzy – to są praw dzi we osią -
gnię cia. Mi chał Olech jest bar dzo am -
bit nym blo ge rem po li tycz nym”.

Są de cza nin nie tyl ko pi su je do por -
ta lu, ale uczest ni czy też w po sie dze -
niach Sej mu i jest obec ny nie mal
na ka żdej kon fe ren cji pra so wej pre mie -
ra Do nal da Tu ska. Jest rów nież ak tyw -
nym ko men ta to rem ży cia pu blicz ne go,
a wpi sy zwią za ne z po li ty ką, eko no -

mią, me dia mi, słu żbą zdro wia itd.
umiesz cza na Twit te rze, dar mo wym
ser wi sie spo łecz no ścio wym. I wła śnie
je go wpi sy, a do kład niej okład ki ty go -
dni ków, któ re za miesz czał na swo jej
stro nie, wy wo ła ły me dial ną bu rzę.
Wie lu wska zy wa ło, że to przez To ma -
sza Li sa, by łe go re dak to ra na czel ne go
„Wprost”, a obec nie m.in. współ wła -
ści cie la ser wi su Na Te mat. pl.

Olech od krył, że jesz cze przed pu bli -
ka cją mo żna zo ba czyć okład ki naj bli -
ższe go nu me ru „Wprost” i „Do Rze czy”.
Wy star czy ło wejść w week end do ser wi -
su eGa ze ty. pl, wy brać ty tuł, otwo rzyć
okład kę w no wym oknie i do dać +1
do na zwy ob raz ka. W ten spo sób ka żde -
mu, kto tak uczy nił wy świe tla ła się
okład ka ko lej ne go wy da nia ty go dni ka.

Wy daw cy ty go dni ków uzna li dzia -
ła nie są de cza ni na za bez praw ne, wy -
ko rzy stu ją ce ta jem ni ce han dlo we oraz
na ra ża ją ce ich na stra ty. Gro żąc po -
zwem są do wym, za żą da li na tych mia -
sto we go za prze sta nia na ru szeń,
prze pro szeń na ła mach por ta lu Na Te -
mat. pl oraz 50 tys. zł za pu bli ka cję
okła dek „Wprost” i „Do Rze czy”. 

– Okład ki „Wprost” i „Do Rze czy”
pu bli ko wa łem od kil ku mie się cy. Nie

Młody
sądeczanin
wywołał
medialną burzę
Mi cha ło wi Ole cho wi, stu den to wi pierw sze go ro ku dzien ni -
kar stwa Col le gium Ci vi tas w War sza wie, po tę żne spół ki me -
dial ne AWR Wprost i Or le Pió ro za gro zi ły po zwem są do wym
i żą da ły w su mie 50 tys. zł od szko do wa nia. 20-let ni są de cza nin
pu bli ko wał na Twit te rze okład ki „Wprost” i „Do Rze czy” dwa
dni przed uka za niem się ty tu łów w sprze da ży.
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uwa żam, że ro bi łem coś nie zgod ne go
z pra wem, bo okład ki by ły do stęp ne
na por ta lu eGa ze ty. pl dwa dni przed po -
ja wie niem się ty go dni ków w skle pach
– mó wi Mi chał Olech. – Po za tym już
w nie dzie lę mo żna by ło za ku pić e -wy da -
nia tych ty tu łów, któ re w kio skach po ja -
wia ły się do pie ro w po nie dzia łek – do da je.

***
Dzia ła nia blo ge ra po dzie li ły śro do wi -

sko me dial ne. Na por ta lach spo łecz no -
ścio wych roz go rza ła dys ku sja, czy
są de cza nin zła mał pra wo, czy nie. Blo -
ge rzy, jak i sam To masz Ma cha ła, sta nę li
w obro nie Ole cha, uwa ża jąc, że wy ko -
nał zna ko mi tą, dzien ni kar ską ro bo tę
– do tarł do in for ma cji szyb ciej, niż in ni.
Ma cha ła po ku sił się na wet o stwier dze -
nie, że gdy by są de cza nin do tarł do rzą -
do we go ra por tu, al bo ujaw nił da ne
fi nan so we du że go kon cer nu przed ofi -
cjal ną pu bli ka cją, wte dy wszy scy na gro -
dzi li by go bra wa mi. In ni ko men ta to rzy
mó wi li krót ko – to, co zro bił Olech, to
zwy czaj na kra dzież. Por tal Press. pl cy -
tu je m.in. Ma cie ja Hof f ma na, dy rek to ra
ge ne ral ne go Izby Wy daw ców Pra sy,
któ ry za brał głos w tej spra wie: „Okład -
ka peł ni funk cje in for ma cyj ne i han dlo -
we, a jej wcze śniej sze upu blicz nie nie

stwa rza kon ku ren cji mo żli wość wcze -
śniej szej re ak cji. Ten, kto upu blicz nił
coś, co nie by ło je go wła sno ścią, mu si
po nieść od po wie dzial ność”.

Są de cza nin prze jął się za ist nia łą sy -
tu acją. Ze swo je go Twit te ra usu nął wpi -
sy z okład ka mi ty go dni ków. Na to miast
spół ki AWR Wprost i Or le Pió ro wy co -

fa ły się z żą dań za dość uczy nie nia i prze -
pro sin na por ta lu Na Te mat. pl
z za zna cze niem, że Olech jest re por te -
rem po li tycz nym ser wi su To ma sza Li sa.

– Za żą da li ode mnie prze pro sin
na Twit te rze w licz bie sze ściu wpi sów.
Kon sul tu ję się z praw ni kiem w tej kwe -

stii – mó wił Mi chał Olech. – For ma
prze pro sin, któ rej się ode mnie żą da, jest
nie do przy ję cia. Nie uwa żam się za win -
ne go. We dług mnie to był błąd eGa ze ty.
pl, że nie za bez pie czy ła w od po wied ni
spo sób ko lej nych wy dań „Wprost”
i „Do Rze czy” – do da je.

Osta tecz nie 20-la tek za mie ścił
na Twit te rze oświad cze nie na stę pu ją cej
tre ści: „W dniach 9, 16 i 23 lu te go
oraz 2, 9 i 16 mar ca 2013 ro ku opu bli ko -
wa łem na mo im pro fi lu zlo ka li zo wa nym
na ser wi sie twit ter. com ma te ria ły, któ re
zo sta ły uzna ne za Wy daw cę ty go dni ka
„Wprost”, spół kę pod fir mą Agen cja Wy -
daw ni czo -Re kla mo wa „WPRQST” sp.
z o. o., za czyn nie uczci wej kon ku ren cji.
W związ ku z tym prze pra szam wy daw -
cę ty go dni ka „Wprost” za czy ny, któ rych
się do pu ści łem”.

War to za zna czyć, że spra wa okła dek
pu bli ko wa nych przez są de cza ni na,
przy czy ni ła się do wzro stu licz by osób
śle dzą cych je go pro fil na Twit te rze. Po -
nad 300 no wych użyt kow ni ków pod glą -
da je go wpi sy, w tym zna ni te le wi zyj ni
dzien ni ka rze. 

ALI CJA FA ŁEK
Fot. Scre en pro fi lu Mi cha ła Ole cha

na Twit te rze, arch. pry wat ne Mi cha ła Ole cha

Są de cza nin nie tyl ko pi -
su je do por ta lu, ale
uczest ni czy też w po sie -
dze niach Sej mu i jest
obec ny nie mal na ka żdej
kon fe ren cji pra so wej
pre mie ra. Jest rów nież
ak tyw nym ko men ta to -
rem ży cia pu blicz ne go.
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K
a plicz kę w Bi czy cach Gór nych
wznie sio no w 1887 ro ku, ja ko
wo tum wdzięcz no ści dwóch
ro dzin – Le śnia ków i Śmier cia -

ków, któ rych nie do tknę ła, pa nu ją ca wte -
dy w oko li cy epi de mia czer won ki.
Przy po mi na o tym ta bli ca fun da cyj na,
znaj du ją ca się po le wej stro nie od wej ścia.
Wid nie je na niej na pis: „Jó zef Le śniak,
Mi ko łaj Ma ry an na Śmier ća ki 1887. Bó -
dow ni cym Le śniak”

– Ka mień na tę ka plicz kę przy wie zio -
no z ka mie nio ło mu w Mor dar ce. Ma -
rian na mia ła w nim 30 pro cent udzia łu.
Co cie ka we, z te go sa me go ka mie nio ło -

mu bra no ka mień na ba zy li kę w Li ma no -
wej – mó wi Je rzy Wnęk. Dziś to je mu,
ja ko po tom ko wi Mi ko ła ja i Ma rian ny
Śmier cia ków, przy padł obo wią zek tro ski
o ka plicz kę, któ ra stoi na je go po se sji,
przy „sta rej dro dze”. Uro dą urze ka ją
w niej ba ro ko wy oł ta rzyk, lu do we pła -
sko rzeź by, rzeź by i ma lo wi dła, któ re są
od bi ciem ar ty stycz nych upodo bań lu du
są dec kie go oraz wy ra zem wia ry mi nio -
nych po ko leń.

– Mo ja ma ma, jesz cze przed śmier -
cią, ca ły czas po wta rza ła mi, abym nie
za po mniał o ka plicz ce, abym o nią dbał
i nie po zwo lił, by ją znisz czo no. Cho dzi -

łem więc po ze bra niach wiej skich i pro -
si łem o po moc. W koń cu zde cy do wa łem
się wpi sać ją do re je stru za byt ków, co
sta ło się w 1996 ro ku. Ka plicz ka zo sta -
ła umiesz czo na w re je strze ze wzglę du
„na da tę bu do wy, for mę ar chi tek to nicz -
ną za cho wa ną bez prze kształ ceń”
– przy po mi na Je rzy Wnęk.

Ka pli ca pań stwa Wnę ków wy ma ga -
ła grun tow ne go re mon tu. Śla dy od ci snął
na niej czas i wy da rze nia, ja kie mia ły
miej sce na prze strze ni po nad stu lat.
– Co cie ka we, kie dy w 1945 ro ku Niem -
cy wy co fy wa li się z Pol ski, a do kra ju
wkra cza li So wie ci, to ca łe go spo dar stwo
Śmier cia ków zo sta ło spa lo ne, ka plicz ka
jed nak oca la ła – do da je Wnęk.

Dzię ki do ta cji Wo je wódz kie go Kon -
ser wa to ra Za byt ków uda ło się od re stau -
ro wać wnę trze ka pli cy. Dach, ścia ny
i oto cze nie wo kół niej pan Je rzy zde cy -
do wał się od no wić sam, na wła sny koszt.
Ale – jak mó wi – war to by ło, gdyż jest
ona miej scem kul tu re li gij ne go. Oto cze -
nie ka pli cy za chę ca na to miast wę drow -
ców do za trzy ma nia się przy niej, by
chwi lę po du mać i za chwy cić się jej pięk -
nem. Jej hi sto rię mo żna po znać dzię ki
umiesz czo nej przy wej ściu in for ma cji.

Ka plicz ka pw. Naj święt szej Ma ryi
Pan ny Wnie bo wzię tej w Bi czy cach
Gór nych by ła świad kiem wie lu uro czy -
sto ści w ro dzi nie Wnę ków. Prze ży wa li
przy niej ra do sne i smut niej sze chwi le.
Dwu krot nie w cią gu ro ku od by wa ją się
przy niej na bo żeń stwa z udzia łem
miesz kań ców wsi. W ma ju, przez ca ły
mie siąc przy ka plicz ce śpie wa ne są ma -
jów ki. Mo dli twie prze wod ni czy żo -
na pa na Je rze go – Kry sty na Wnęk

Na bo żeń stwa ma jo we zmie ni ły w pe -
wien spo sób wy obra że nie o mo dli twie.
Wska za ły bo wiem, że nie tyl ko ko ściół
mo że być miej scem mo dli twy, ale ta kże
przy dro żne krzy że i ka plicz ki. Nie ste ty,
z upły wem lat w na bo żeń stwach, któ re
nie gdyś przy cią ga ły licz nie do ro słych
i dzie ci, uczest ni czy co raz mniej osób.

– Przy na szej ka plicz ce lu dzie na dal
się spo ty ka ją. Dla te go za pra sza my
wszyst kich miesz kań ców Są dec czy zny
na ma jów kę w ple ne rze – za chę ca ją pań -
stwo Wnę ko wie. – Li ta nię i pie śni
na cześć Mat ki Bo żej śpie wać bę dzie my
w ma ju co dzien nie o go dzi nie 19.

KIN GA BED NARC ZYK

Kapliczka w Biczycach Górnych

Majówka 
w Biczycach 
W ma ju tra dy cyj nie ozda bia my ka plicz ki, fi gu ry i krzy że przy -
dro żne. W wie lu pa ra fiach kul ty wo wa ny jest zwy czaj spo ty ka -
nia się przy uświę co nych tra dy cją miej scach i wspól ne go
od ma wia nia Li ta nii Lo re tań skiej, czy śpie wa nia pie śni ku czci
Ma ryi. Tak jest na przy kład w Bi czy cach Gór nych, przy ka plicz ce
Naj święt szej Ma ryi Pan ny Wnie bo wzię tej. Od kil ku na stu lat
dba ją o nią Je rzy i Kry sty na Wnę ko wie.
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Przy ru chli wej dro dze kra jo -
wej na No wy Sącz, w miej scu
gdzie koń czy się Li ma no wa,
a za czy na Mor dar ka, stoi ma ły
bia ły do mek, pa mię ta ją cy bi -
twę pod Ja błoń cem w grud -
niu 1914 ro ku. Przed dom kiem
za trzy mał się w czerw cu ze -
szłe go ro ku sa mo chód, z któ -
re go wy szedł or dy na riusz
tar now ski bi skup An drzej Jeż. 

K
il ka go dzin wcze śniej za pu kał
do nas mło dy ksiądz i spy tał,
czy przyj mę wi zy tę bi sku pa or -
dy na riu sza. Ja kże mia ła bym

nie przy jąć, prze cież An drzej to mój uko -
cha ny uczeń – od po wia da Zo fia Szu mi -
las, eme ry to wa na na uczy ciel ka Ze spo łu
Szkół Sa mo rzą do wych w Li ma no wej,
daw niej Szko ła Pod sta wo wa nr 1, naj star -
sza pla ców ka oświa to wa w mie ście. 

Bi skup od wie dził swo ją wy cho waw -
czy nię z pod sta wów ki z bu kie tem kwia -
tów. Na po cząt ku go spo dy ni spy ta ła:
„An drzej, jak do Cie bie mo żna mó wić?”
– Już Pa ni po wie dzia ła, An drzej – ro ze -
śmia ła się hie rar cha Ko ścio ła tar now -
skie go. Bi skup po sie dział z go dzin kę
w bia łym do mu, po ga wę dził ser decz nie
z do mow ni ka mi, obej rzał al bu my ze
zdję cia mi. Go spo dy ni wszyst ko skrzęt -
nie do ku men tu je. Okład kę jed ne go z al -
bu mów ozda bia na pis: „BI SKUP

TAR NOW SKI KS. DR AN DR ZEJ
JEŻ. UCZEŃ I WY CHO WANEK
ZO FII SZU MI LAS W L. 1973/74-
1977/78”. W al bu mie znaj du ją się fo to -
gra fie kl. VIII b, ży cze nia świą tecz ne
przy sy ła ne na uczy ciel ce przez trzech
kle ry ków se mi na rium tar now skie go,
w tym An drze ja Je ża, za pro sze nia na je -
go pry mi cje, wresz cie wy cin ki z ga zet
o no mi na cji ks. An drze ja naj pierw
na su fra ga na, a po tem or dy na riu sza tar -
now skie go.

Zo fia Szu mi las ma 80 lat, od 17 nie
wy cho dzi z do mu, cho ro ba uwię zi ła ją
na wóz ku in wa lidz kim: stward nie nie roz -
sia ne. Na stward nie nie roz sia ne cier pi ta -
kże jej przy bra na cór ka Mał go sia, z któ rą
ra zem miesz ka ją. Miesz ka nie w ma łym

Na uczy ciel ka spod Ja błoń ca
Przyszły biskup tarnowski Andrzej Jeż siedzi w ostatnim rzędzie, drugi od prawej
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dom ku jest tak ume blo wa ny, aby mo gły
po nim jeź dzić dwa wóz ki in wa lidz kie.
Na sto le, na pół kach wszę dzie le żą le kar -
stwa, ale pa ni Zo fia jest po god na, nie ska -
rży się na swo ją cho ro bę. Obie pa nie
ma ją do brą opie kę, za glą da do nich pie -
lę gniar ka śro do wi sko wa i re ha bi li tant,
kto in ny ro bi im za ku py. 

***
Zo fia Szu mi las w tym bia łym dom ku

się uro dzi ła, jej oj ciec był zna nym ko -
wa lem w Mor dar ce, ma ma zaj mo wa ła
się wy cho wy wa niem sze ścior ga dzie ci.
W 1948 ro ku ukoń czy ła ośmio kla so wą
szko łę pod sta wo wą („Je dyn ka”), a na -
stęp nie Li ceum Pe da go gicz ne w Li ma -
no wej. Po ma tu rze w 1952 ro ku
otrzy ma ła pierw szą po sa dę na uczy ciel -
ską w Ka mie ni cy, gdzie uczy ła przez
dwa la ta. Przez na stęp ne dwa i pół ro ku
uczy ła w Gru szow cu k. Msza ny Dol nej,
przez ko lej ne pół ro ku w Li ma no wej, aż
wresz cie zo sta ła kie row nicz ką Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 w Mor dar ce, utwo -
rzo nej dla dzie ci spod Ja błoń ca, a miesz -
czą cej się w kil ku wy na ję tych izbach. 

Kie ro wa ła szko łą przez 17 lat,
do 1969 ro ku, kie dy zo sta ła zde gra do -
wa na na zwy kłą na uczy ciel kę „za brak
kwa li fi ka cji ide owych”, jak na pi sa no
w jej do ku men tach. Gdy spy ta ła w wy -
dzia le oświa ty, co się mie ści pod tą for -

mu łą, usły sza ła: „Bo pa ni sio stra po szła
do klasz to ru”, co by ło praw dą, a dru ga
przy czy na – „Bo pa ni za czę sto cho dzi
do ko ścio ła”. Zo fia Szu mi las od par ła
wów czas: „Pa nie in spek to rze, ja nie tak
czę sto cho dzę, tyl ko w nie dzie lę, bo tu
pod Ja błoń cem nie ma ko ścio ła, ale się
po pra wię, sko ro po sta wio no mi tak za -
szczyt ny za rzut”. Po wie dzia ła też in -
spek to ro wi, że choć w jej szko le ża den
na uczy ciel nie na le żał do par tii, to „my -
śmy by li bar dziej par tyj ni, niż ci, któ rzy
mie li le gi ty ma cję, bo my śmy za ka sa li
rę ka wy do ro bo ty i po rząd nie że śmy
pra co wa li”. 

Po li kwi da cji szko ły w Ja błoń cu
w 1972 ro ku, uczy ła w „Je dyn ce”, gdzie
pra co wa ła do eme ry tu ry w 1990 ro ku,
w mię dzy cza sie ukoń czy ła na kra kow -
skiej WSP za ocz nie stu dia pe da go gicz ne. 

– Czy Pa ni pró bo wa ła po li czyć, ile
mia ła uczniów przez te 38 lat? – py ta my. 

– Nie, to nie mo żli we. Wie lu do dzi siaj
mnie od wie dza i przy sy ła kart ki, co jest
bar dzo mi łe, ale naj wa żniej szy był An -
drzej Jeż, choć wszy scy moi ucznio wie
by li wy bit ni, o ka żdym mo gła bym na pi -
sać gru bą ksią żkę… 

***
Przy szły bi skup tar now ski na ukę

w Szko le Pod sta wo wej nr 1 (dziś Ze spół
Szkół Sa mo rzą do wych im. Ma rii Ko -

nop nic kiej w Li ma no wej roz po czął 1
wrze śnia 1971 ro ku. W kla sie IV je go
wy cho waw czy nią zo sta ła Zo fia Szu mi -
las. Od da my jej głos.

„W ro ku szkol nym 1973/1974 otrzy -
ma łam wy cho waw stwo od dy rek to ra
Fran cisz ka Zię by w kla sie IV b. Wszyst -
kie kla sy „b” mo jej szko ły uczy ły się
wte dy na ran nej zmia nie, gdyż dzie ci
z Pod jał boń ca, w któ rym zli kwi do wa no
szko łę w ra mach ko lej nej re for my
oświa to wej, do wo żo no szkol nym au to -
bu sem, sta no wi ły dość du żą gro mad kę.
W ten spo sób ran ne od dzia ły klas „b”
by ły dość licz ne, z prze wa ża ją cą licz bą

BP AN DRZEJ JEŻ O SWO ICH NA UCZY CIE LACH
Do pie ro po la tach czło wiek zda je so bie spra wę, ja ki ogrom ny wpływ na na sze ży cie
ma ją na uczy cie le. Szcze gól nie ci zaj mu ją cy się na szą wcze sną edu ka cją. Oni nie tyl -
ko prze ka zu ją nam wie dzę, ale – co wa żne – wy cho wu ją nas. Bar dzo mi ło wspo mi -
nam pa nią Ce cy lię Bie droń, któ ra zaj mo wa ła się na ucza niem po cząt ko wym.
Ode gra ła szcze gól ną ro lę w mo im ży ciu. Pa trząc na nią, da ło się za uwa żyć, że by ła
tro chę jak mat ka. Sta ra ła nam się po ka zać to, co w ży ciu jest naj wa żniej sze. Otwo -
rzy ła nam oczy na świat – na uczy ła czy tać i pi sać. Dzię ki te mu mie li śmy szan sę wię -
cej się do wie dzieć i zro zu mieć. W na stęp nych la tach szko ły pod sta wo wej spo tka łem
ko lej ną wspa nia łą oso bę. Pa ni Zo fia Szu mi las by ła mo ją wy cho waw czy nią. Uczy ła
pol skie go. Nie sa mo wi cie zwra ca ła uwa gę na prze kaz wie dzy, sta rał się wpo ić nam
sys tem war to ści ogól no ludz kich. Po ka zy wa ła nam, jak wa żne są war to ści chrze ści -
jań skie. Za pa mię ta łem ją ja ko oso bę bar dzo spo strze gaw czą. Po tra fi ła uchwy cić
w ka żdym z nas in dy wi du al ne za in te re so wa nia i zdol no ści. Po zwa la ła nam, a na wet
za chę ca ła do roz wo ju na szych ta len tów. To by ło o ty le nie sa mo wi te, że na sza kla sa
by ła licz ną gru pą, skła da ją cą się z bar dzo ró żnych cha rak te rów. Bar dzo so bie ce nię,
że ni gdy nie od czu wa łem pre sji i przy mu su w dzia ła niach mo ich na uczy cie li. By li
bar dzo do bry mi pe da go ga mi. Po tra fi li współ pra co wać z uczniem i po świę ca li mu
du żo cza su, ta kże po za za ję cia mi szkol ny mi. Ca ła sztu ka po le ga ła na tym, że bez na -
ci sku, kon se kwent nie osią ga li swo je ce le pe da go gicz ne. 
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dzie ci z Pod ja błoń ca i czę ścio wo Li po -
we go, a więc dzie ci wiej skich. W ta kiej
kla sie „b” zna lazł się An drzej Jeż z mia -
sta Li ma no wa. Je go wy cho waw czy nią
w kla sach młod szych (I -III) by ła pa ni
Ce cy lia Bie droń. Wszyst kie dzie ci tej
kla sy by ły „słod ki mi anioł ka mi”, tak je
mo żna okre ślić. A An drzej? Od swych
ko le gów wy ró żniał się wzro stem – był
od nich wy ższy. Zaj mo wał więc miej sce
od le głe od ta bli cy, aby nie za sła niać in -
nym. To jed nak nie mia ło wpły wu na je -
go na ukę i za cho wa nie. Pil nie słu chał
i uwa żał na lek cji. Przy tak licz nej kla -
sie miał mo żli wość prze cież zaj mo wać
się czymś in nym. An drzej za pi sał się
do szkol ne go ko ła PCK, któ re go by łam
opie kun ką. W ra mach tej pra cy za pro -
po no wa łam człon kom ko ła od wie dza nie
ja kiejś star szej oso by, mo że sa mot nej
i drob ną jej po moc. An drzej wy brał so -
bie pa nią Fran cisz kę Ce gla rzo wą, by łą
na uczy ciel kę Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Li ma no wej, ociem nia łą już wte dy.
Miesz ka ła nie da le ko je go ro dzin ne go
do mu. Z ka żdych od wie dzin przy no sił
mi no tat kę na luź nej kart ce. Ozda biał ją
krzy ży kiem, sym bo lem Czer wo ne go
Krzy ża i ja kimś mo ty wem ro ślin nym.
No tat ki te skła da łam w do ku men tach
pra cy PCK -owskiej. An drzej bar dzo

sys te ma tycz nie od wie dzał swo ją „pod -
opiecz ną” i wi dać by ło je go za do wo le -
nie z tych wi zyt. 

Za koń cze nie ro ku szkol ne -
go 1977/1978 kla sy VIII b i roz da nie
świa dectw od by ło się w par ku. Za miast
tań ców w sa li gim na stycz nej, jak to
zwy kle by wa ło, dzie ci pod opie ką wy -
cho waw czy ni i kil ku ma tek ba wi ły się
w ró żne za ba wy dzie cię ce, np. „Ucie kaj
mysz ko”, „Mam chu s tecz kę ha fto wa -
ną”, „Trze cia ka” itp. Nie za bra kło też
cia sta, ora nża dy i lo dów. A po tem na stą -
pi ła po wa żna chwi la – wy jąt ko wa aka -
de mia skła da ją ca się tyl ko z jed ne go
punk tu pro gra mu. An drze jo wi po wie -
rzy ła wy gło sze nie wier sza pt. „Czy ste
rę ce” (czy taj obok – red.). 

Chcia łam tym wier szem dać ostat nie
ra dy swym wy cho wan kom za po śred -
nic twem An drze ja. A dziś uwa żam, że
to by ło to je go pierw sze ka za nie. Po tem
mat ki po dzię ko wa ły mi za pro wa dze nie
tej kla sy przez pięć lat i zno wu one po -
wie rzy ły An drze jo wi in ną funk cję
– wrę cze nia mi pa miąt ki, po da run ku
od uczniów i ro dzi ców. Był to bu dzik,
któ ry mam do dziś. A An drzej, wrę cza -
jąc mi ten mi ły dar ser ca po wie dział tak:
„Ile ra zy spoj rzy pa ni na ten ze gar, pro -
szę o nas po my śleć”. Do dziś te sło wa

brzmią w mej pa mię ci. I do dziś za cho -
wa łam ten bu dzik wśród dro gich mi in -
nych pa mią tek. 

Wspo mi na jąc ich wszyst kich, wzdy -
cha łam do Bo ga, pro sząc o opie kę
nad ni mi. Uzna łam to za swój obo wią -
zek. A po tem… Czas mi jał. By łam mi -
le za sko czo na, gdy do wie dzia łam się, że
An drzej z dwo ma ko le ga mi z kla -
sy VIII b wstą pił Se mi na rium Du chow -
ne go w Tar no wie. Nie za po mnie li
o swo jej wy cho waw czy ni. By ło mi mi -

ło otrzy my wać od nich ży cze nia świą -
tecz ne. Za cho wa łem te kart ki ta kże
wśród dro gich mi pa mią tek. I wresz cie
wia do mość po da na pod czas mszy świę -
tej o szó stej, że An drzej Jeż zo stał dia -
ko nem. Pa mię tam, że po mszy św.,
w któ rej uczest ni czył ta kże i on, spo tka -
li śmy się przed ko ścio łem. 

– An drze ju, tak bar dzo się cie szę, gra -
tu lu ję – po wie dzia łam. 

– Ja też się bar dzo cie szę, ale jest mi
bar dzo smut no.

– Dla cze go? – py tam.
– Bo tej no cy umarł mi ta tuś. 
Cie szy łam się za wsze je go ra do ścia -

mi, smu ci łam się je go zmar twie nia mi.
Nie umia łam ina czej. W ro ku 1988 An -
drzej znów o mnie pa mię tał i za pro sił
na swo je pry mi cje. Choć się tym bar -
dzo ucie szy łam, tym ra zem mnie by ło
smut no, bo te go dnia od je żdża łam
do szpi ta la w Kra ko wie i nie mo głam
uczest ni czyć w je go głów nej uro czy -
sto ści ży cia. Na uro czy stość świę ceń
bi sku pich w No wym Są czu w 2009 ro -
ku rów nież otrzy ma łam od An drze ja
za pro sze nie, jed nak cho ro ba unie mo -
żli wi ła mi wzię cie w niej udzia łu. W je -
go bi sku pich pry mi cjach w Li ma no wej
w grud niu 2009 ro ku uczest ni czy łam,
lecz tyl ko du cho wo wraz z gru pą mo -

Cie szy łam się za wsze je go
ra do ścia mi, smu ci łam się
je go zmar twie nia mi. Nie
umia łam ina czej. W ro -
ku 1988 An drzej znów
o mnie pa mię tał i za pro sił
na swo je pry mi cje. 

Zofia Szumilas 
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ich uczniów, a je go ko le ża nek i ko le -
gów z kla sy VIII b sprzed 30 lat. Więź
przy jaź ni za dzierz gnię ta w szko le pod -
sta wo wej prze trwa ła wy star cza ją co

dłu go, bo oto zna leź li się oni na pa ra -
fial nych bi sku pich pry mi cjach An drze -
ja, aby mu po gra tu lo wać, zło żyć
ży cze nia i wrę czyć bu kiet czer wo nych
róż. Uczy ni li to, po ro zu miaw szy się ze
swo ją wy cho waw czy nią i oczy wi ście
z księ dzem pra ła tem Jó ze fem Po rę bą.
Choć An drzej był już bi sku pem, na dal
wspo mi nał swe na uczy ciel ki – wy cho -
waw czy nie. W wy wia dzie udzie lo nym
z oka zji Dnia Na uczy cie la w 2011 ro -
ku bar dzo cie pło wy po wie dział się
o swo ich na uczy cie lach. Mi ło by ło czy -
tać ten krót ki i za ra zem ser decz ny tekst
wy wia du. 

Ro bił An drzej, mój Bi skup, sta le mi -
łe nie spo dzian ki. Jed na z ostat nich by ło
mia no wa nie go na bi sku pa or dy na riu sza
die ce zji tar now skiej. Wiem, że jest to
wy łącz nie je go za słu ga. Po win nam tu
wy li czyć wszyst kie ro dza je je go stu -
diów, ty tu ły na uko we, ale o nich jest
wszyst kim już wia do mo. 

Dla mnie jest to wiel ka ra dość, ze do -
cze ka łam się tej chwi li. Dzi wi ły mnie
trosz kę te le fo ny do mnie z gra tu la cja mi.
Przy ję łam je z ra do ścią. Niech i tak bę -
dzie…”.

***
Rok 2013 jest ju bi le uszo wym ro -

kiem dla bi sku pa An drze ja Je ża, bo 3
ma ja ukoń czy 50 rok ży cia, 12 czerw ca
bę dzie ob cho dził 25-le cie świę ceń ka -
płań skich, a 19 czerw ca – 25-le cie pry -
mi cji. W związ ku z tym
wy cho waw czy ni za mó wi ła w Je go in -
ten cji Mszę św., któ ra zo sta nie od pra -
wio na 12 czerw ca o go dzi nie 8

w Ba zy li ce Mat ki Bo żej Bo le snej w Li -
ma no wej. Dru gą Mszę św. w Je go in -
ten cji za mó wi ła dy rek cja i na uczy cie le
szko ły, do któ rej cho dził – dziś Ze spół
Szkół Sa mo rzą do wych (daw niej nr 1).
Zo sta nie od pra wio na 9 czerw ca o go -
dzi nie 12.” – ta ki jest ostat ni wpis w al -
bu mie Zo fii Szu mi las o bi sku pie
or dy na riu szu An drze ju Je żu. 

HEN RYK SZEWC ZYK

Wiersz wy gło szo ny przez An drze ja Je -
ża, na za koń cze nie szko ły pod sta wo wej
w czerw cu 1978 ro ku.

Me my śli pro mie nie ją,
Prze sta ną być dzie cię ce,
Gdy ta to mó wi: „Sy nu,
Miej za wsze czy ste rę ce.
Kim kol wiek kie dy bę dziesz,
Ja kich się chwy cisz tru dów,
Strzeż rąk swych za wsze, wszę dzie
Od ży cio we go bru du.
Nie zna czy to je dy nie,
Że trze ba rę ce myć,
Lecz w ser cu mieć uczci wość,
Do brze i pięk nie żyć.
Nie pla mić ust swych kłam stwem,
Przed fał szem za mknąć drzwi,
Sza no wać cu dzą wła sność
I bro nić ludz kiej czci,
Nie oszu ki wać ni gdy,
Nie brać, choć da ją wię cej.
To zna czy, syn ku mi ły,
Mieć czy ste rę ce”.

Zo fia Szu mi las po ka zu je bu dzik, któ -
ry otrzy ma ła od An drze ja Je ża
na po że gna nie kla sy VIII B ze szko łą
pod sta wo wą 

Mały biały domek Zofii Szumilas  
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Dla zło dzie ja sa mo cho dów
zna ją ce go się na swo im rze -
mio śle otwar cie „wy pa sio nej
bry ki” war tej sto, dwie ście, czy
trzy sta ty się cy zło tych to do -
słow nie pest ka. 

L
uk su so we au di, volks wa ge ny,
bmw zni ka ją z par kin gów osie -
dlo wych i in nych miejsc par ko -
wa nia prak tycz nie w cią gu

za le d wie kil ku se kund. Są dec czy zna by -
naj mniej nie jest pod tym wzglę dem
wy jąt kiem. No, mo że ta kich kra dzie ży,

w od ró żnie niu od in nych, więk szych
aglo me ra cji, jest znacz nie mniej.

W ub. r. po li cja od no to wa ła w No -
wym Są czu 14 te go ro dza ju prze stępstw.
Na te re nie po wia tu no wo są dec kie go by -
ło ich jesz cze mniej, bo tyl ko 5. W tej
ka te go rii kry mi nal nych czy nów, w 2012
ro ku na stą pił znacz ny spa dek, po dob nie
zresz tą, jak i w przy pad kach usi ło wań
kra dzie ży po jaz dów, czy krót ko trwa łe -
go ich uży cia.

– Mo że ko goś dzi wić, że skra dzio no
tyl ko dzie więt na ście aut. To sto sun ko wo
nie wie le – mó wi pod kom. To masz Flo -
rek, za stęp ca na czel ni ka Wy dzia łu Kry -

mi nal ne go Ko men dy Miej skiej Po li cji
w No wym Są czu. – Dla nas jed nak jest
to o dzie więt na ście za du żo. Nie mniej,
gdy po rów na my sta ty sty ki sprzed kil ku
lat, to te go ro dza ju prze stępstw po peł -
nia nych na na szym te re nie by ło znacz -
nie, znacz nie wię cej.

Się ga jąc wstecz, do lat dzie więć dzie -
sią tych ze szłe go stu le cia, jest to du ży
spa dek tej prze stęp czo ści – pod kre śla
po li cjant.

Czym to tłu ma czyć?
– By naj mniej nie tym, że zło dzie jom

sa mo cho dów znu dzi ło się je kraść – za -
pew nia pod ko mi sarz. Na spa dek prze -
stęp czo ści sa mo cho do wej, je go zda niem
ma wpływ kil ka czyn ni ków, w tym m.in.
do bra pra ca ope ra cyj na funk cjo na riu szy
zaj mu ją cych się roz pra co wy wa niem te -
go ro dza ju prze stępstw i ich wy so ka wy -
kry wal ność. Efek ty przy no szą rów nież
opra co wy wa ne i wdra ża ne w po przed -
nich la tach, ta kże przez Ko men dę Miej -
ską Po li cji w No wym Są czu, pro gra my,
któ rych ce lem by ło ogra ni cza nie prze -
stęp czo ści sa mo cho do wej. W ubie głych
la tach po wo ły wa no spe cjal ne gru py po -
li cjan tów zaj mu ją ce się ści ga niem zło -
dziei sa mo cho do wych. Funk cjo na riu sze
ci współ pra co wa li z po li cjan ta mi z Ko -
men dy Wo je wódz kiej Po li cji w Kra ko -
wie oraz z jed no stek ościen nych. Dzi siaj,
z wie dzy i me tod roz pra co wy wa nia sza -

Złodzieje
samochodów 
to specjaliści
w swoim fachu
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jek zło dziei sa mo cho dów, ja kie po sie dli
ci funk cjo na riu sze ko rzy sta ją ich młod si
ko le dzy.

– To nie jest tak, że zło dzie je sa mo -
cho dów „od pusz cza ją” so bie. Co to, to
nie. W dal szym cią gu są za in te re so wa ni
kra dzie ża mi. To, że od no to wu je my ich
mniej, jest efek tem bar dzo do brej pra cy
po li cji, w tym pra cy ope ra cyj nej.

***
Ja kie sa mo cho dy są naj chęt niej kra -

dzio ne? Pod ko mi sarz To masz Flo rek
tłu ma czy, że w tej zło dziej skiej pro fe sji
są oso by spe cja li zu ją ce się w kra dzie -
żach okre ślo nych ma rek i po dob nie, jak
w świe cie mo dy mo żna mó wić o tren -
dach i ten den cjach.

– Obec nie w No wym Są czu i re gio nie
w za in te re so wa niu zło dziei sa mo cho -
dów po zo sta ją au ta z gru py volks wa ge -
na, czy li ta kie mar ki, jak: volks wa gen,
au di, se at, sko da – wy mie nia. – To za -
uwa żal na ten den cja. W ubie głym ro ku
na na szym te re nie prze wi ja ły się rów -
nież ta kże i in ne mar ki aut, je śli cho dzi
o zgło szo ne, sze ro ko ro zu mia ne prze -
stęp stwa sa mo cho do we. Mó wiąc o nich
mam na my śli ta kie, jak: kra dzież po jaz -
du, usi ło wa nie kra dzie ży i krót ko trwa łe
uży cie po jaz du. W trzech przy pad kach
cho dzi ło o sa mo cho dy mar ki bmw, ale
ta kże o au ta in nych ma rek: fiat, opel, to -
yo ta, hon da i re nault. By ły to au ta
z rocz ni ków 2008, 2009 i 2010. Nie od -
no to wa li śmy kra dzie ży aut naj now szych
z rocz ni ka 2012 i 2013. War tość kra -
dzio nych po jaz dów sza co wa na jest prze -
cięt nie na 30, 40 tys. zło tych, ale
zda rza ją się po jaz dy o znacz nie wy ższej
war to ści, rzę du 80 i 100 ty się cy zło tych.

Są dec czy zna nie od bie ga w za sa dzie
w tym wzglę dzie od utrzy mu ją cych się
ten den cji, je śli cho dzi o kra dzie że aut.
W na szym re gio nie kra dzio ne są naj czę -
ściej wła śnie młod sze rocz ni ki volks wa -
ge nów i sa mo cho dy, za li cza ją ce się
do tej gru py. 

W prze szło ści w na szym re gio nie,
zgod nie z pa nu ją cą wów czas ogól no pol -
ską „mo dą”, kra dzio no au ta star szych
rocz ni ków – kil ku a na wet kil ku na sto -
let nie. Ła twiej mo żna by ło ukraść ta ki
po jazd. Star sze au ta nie mia ły bo wiem
ta kich za bez pie czeń an tyw ła ma nio -
wych, w ja kie pro du cen ci wy po sa ża ją
no we mo de le sa mo cho dów.

– Ta kże i te raz od no to wu je my w na -
szym re gio nie kra dzie że sa mo cho dów
wy pro du ko wa nych osiem, dzie więć,
dzie sięć lat te mu, a na wet kil ku na sto lat -
ki – za uwa ża nasz roz mów ca. – Są one
kra dzio ne po to, by od zy skać z nich czę -
ści sa mo cho do we. Au ta są roz bie ra ne
w zło dziej skich „dziu plach”. 

Są dec ka po li cja nie jed no krot nie tra -
fia ła na nie i od zy ski wa ła naj prze ró -
żniej sze czę ści sa mo cho do we.
Od naj dy wa no też kra dzio ne sa mo cho -
dy, któ re zo sta ły już po cię te przez prze -
stęp ców. W la tach 2010-2011 po li cjan ci
mie li do czy nie nia z fa lą kra dzie ży wła -
śnie sa mo cho dów star szych rocz ni ków,
któ re by ły wy wo żo ne i sprze da wa ne
w punk tach sku pu zło mu.

– Dzię ki pra cy ope ra cyj nej uda ło się
usta lić i za trzy mać spraw ców tych kra -
dzie ży. By li to praw dzi wi spe cja li ści
w swo im fa chu. Czę ści wy mon to wa ne
z po jaz dów, sprze da wa li w „za przy jaź -
nio nych” punk tach sku pu zło mu. Nie -
jed no krot nie by ły to au ta, któ ry mi
wła ści cie le, z uwa gi wła śnie na wiek
tych po jaz dów mniej się in te re so wa li.
Po pew nym cza sie przy cho dzi li jed nak
do nas i zgła sza li kra dzież au ta.

***
Dzi siaj zło dziej, aby ukraść wy bra ną

mar kę au ta, mu si dys po no wać spe cja li -
stycz nym sprzę tem. Bez nie go trud no
jest zła mać ko dy za bez pie cza ją ce, sys -
te my elek tro nicz ne, czy sys te my alar -
mo we, w któ re wy po sa żo ne są
sa mo cho dy now szych rocz ni ków.

– W ro ku ubie głym od naj dy wa li śmy
co czwar ty skra dzio ny po jazd. Nie jed no -
krot nie by wa też tak, że usta li my spraw -
cę kra dzie ży, ale nie uda je się nam
od zy skać sa mo cho du z po wo du cho cia -
żby te go, że zo sta ło ono sprze da ne, lub
roz ło żo ne na czę ści.

Są dec cy po li cjan ci na bie żą co prze -
glą da ją por ta le in ter ne to we, na któ rych
ogła sza ją się oso by, han dlu ją ce czę ścia -
mi sa mo cho do wy mi. Wśród nich są
rów nież pa se rzy. 

– Tu taj też mo że my się po chwa lić, że
pro wa dzi li śmy po stę po wa nia, pod czas
któ rych uda wa ło się nam usta lić, dzię ki
ta kim wła śnie stro nom in ter ne to wym,
czę ści sa mo cho do we po cho dzą ce z prze -
stęp stwa, któ re by ły do ko ny wa ne w in -
nych czę ściach kra ju. Do cie ra li śmy
do osób, któ re je wy sta wia ły do sprze -
da ży, jak rów nież do pa se rów.

W prze szło ści w na szym
re gio nie, zgod nie z pa nu -
ją cą wów czas ogól no pol -
ską „mo dą”, kra dzio no
au ta star szych rocz ni -
ków – kil ku a na wet kil -
ku na sto let nie.



MAJ 2013 49
WWW.SADECZANIN.INFO

WOKÓŁ NAS

Zło dzie je, jak w ka żdym fa chu, ma ją
swo je ulu bio ne miej sca „pra cy”. Po li cja
mó wi o te re nach za gro żo nych kra dzie -
ża mi. Do ta kich dziel nic w No wym Są -
czu na le ży przede wszyst kim osie dle
Bar skie. Jak wy ni ka z po li cyj nych sta -
ty styk, w 2012 r. na tym wła śnie osie dlu
do szło do 10 kra dzie ży sa mo cho dów.
Po li cja nie wy klu cza, że prze stępstw
tych do pusz cza ła się wy spe cja li zo wa -
na gru pa osób, zaj mu ją ca się kra dzie ża -
mi aut. W in nych osie dlach mia sta au ta
kra dzio ne by ły in cy den tal nie.

– Trud no mi jest wy tłu ma czyć, dla -
cze go wła śnie na osie dlu Bar skim mie -
li śmy w ubie głym ro ku ta ką ku mu la cję
kra dzie ży aut – za sta na wia się pod kom.
Flo rek. – To osie dle ni czym nie ró żni się
od in nych w No wym Są czu. Być mo że
wła śnie na osie dlu Bar skie jest wię cej
sa mo cho dów z gru py volks wa ge na.

Na osie dlach Gorz ków i Woj ska Pol -
skie go w ubie głym ro ku skra dzio no
łącz nie czte ry po jaz dy.

W pierw szym kwar ta le 2013 r. są dec ka
po li cja od no to wa ła nie co wię cej kra dzie ży
aut w po rów na niu z ana lo gicz nym okre -
sem ubie głe go ro ku. W stycz niu br. zo sta -
ły skra dzio ne trzy po jaz dy (2 w No wym
Są czu i 1 na te re nie dzia ła nia Ko mi sa ria tu
Po li cji w Gry bo wie). Spraw cy dwóch kra -
dzie ży zo sta li wy kry ci. W lu tym do szło
rów nież do trzech kra dzie ży po jaz dów (2
w No wym Są czu, 1 w Gry bo wie). Spraw -
cę tej ostat niej kra dzie ży rów nież usta lo no.
W ubie głym mie sią cu po li cja od no to wa ła
trzy kra dzie że sa mo cho dów z gru py volks -
wa ge na. Te prze stęp stwa zo sta ły po peł nio -
ne w No wym Są czu.

– We dług na szych usta leń w jed nym
przy pad ku do szło do fał szy we go zło że -
nia za wia do mie nia o kra dzie ży po jaz du
– mó wi po li cjant. 

Do Ko men dy Miej skiej Po li cji w No -
wym Są czu wpły wa nie ste ty co raz wię -
cej ta kich za wia do mień o kra dzie ży aut,
któ rych w rze czy wi sto ści nie by ło.

– Mo ty wy dzia ła nia osób, któ re de cy -
du ją się zło żyć fał szy we za wia do mie nie
o kra dzie ży są ró żne – mó wi pod kom.
Flo rek. – Za zwy czaj cho dzi o uzy ska nie
od szko do wa nia od fir my, w któ rej au to
zo sta ło ubez pie czo ne. Czę sto w grę
wcho dzą mo ty wy ro dzin ne, kwe stie nie -
za pła co nych dłu gów. W kwar ta le otrzy -
mu je my cza sa mi kil ka ta kich zgło szeń. 

Oso by, któ re de cy du ją się na ta ki
krok, nie za wsze są świa do me, że
w przy pad ku, gdy po peł nie nie ta kie go
prze stęp stwa zo sta nie im udo wod nio ne,
cze ka ją je su ro we kon se kwen cje kar ne.

– Je śli uda nam się zgro ma dzić ma te -
riał do wo do wy, w ta kich przy pad kach
mó wi my o pró bie wy łu dze nia od szko do -
wa nia ko mu ni ka cyj ne go – mó wi pod ko -
mi sarz. – Za fał szy we skła da nie ze znań
(art. 233 kk) gro zi ka ra do trzech lat po -
zba wie nia wol no ści. Za za wia do mie nie
or ga nu ści ga nia o nie po peł nio nym prze -
stęp stwie (art. 238 kk) gro zi do dwóch lat
po zba wie nia wol no ści. Gdy do mnie ma ny
po krzyw dzo ny wdro ży pro ce du rę od szko -
do waw czą u ubez pie czy cie la, wów czas
jest to już wy łu dze nie, a więc prze stęp -
stwo z art. 286 kk, co jest za gro żo ne ka -
rą po zba wie nia wol no ści do lat 8.
Prze strze gam za tem oso by, któ rym przy -
cho dzi do gło wy zło żyć za wia do mie nie
o nie po peł nio nym prze stęp stwie ce lem
wy łu dze nia od szko do wa nia. To bar dzo
ry zy kow ny krok.

Po li cja od naj du je rze ko mo skra dzio -
ne au ta naj czę ściej u ro dzi ny ta kich
osób. Sto ją w ga ra żach, w sto do łach,
szo pach. Bar dzo czę sto by wa tak, że
sam rze ko mo okra dzio ny wska zu je
miej sce, gdzie ukrył sa mo chód.

***
Dla ni ko go nie jest ta jem ni cą, że

dzia ła ją kil ku, a cza sa mi kil ku na sto oso -
bo we gru py prze stęp cze, spe cja li zu ją ce
się w kra dzie ży upa trzo nych „wy pa sio -
nych fur”. W na szym re gio nie po li cjan -
ci jed nak nie ob ser wu ją ra czej ta kie go
zja wi ska

– „Wy pa sio na fu ra” we dług mnie jest
po ję ciem względ nym. Dla jed ne go zło -
dzie ja kom pu ter po kła do wy, w ja ki jest
wy po sa żo ne au to, bę dzie atry bu tem ta kie -
go wła śnie „wy pa sie nia”, a dla in ne go
nie. W na szym re gio nie nie od no to wu je -
my kra dzie ży naj now szych mo de li mer ce -
de sów, bmw, au di. 

Ka żdy zło dziej sa mo cho dów ma
swój mo dus ope ran di i zna ną tyl ko so -
bie tech ni kę. 

– Są one naj ró żniej sze. Na miej scu
po peł nie nia prze stęp stwa znaj du je my
np. roz bi te odłam ki szkła, pla sti ku czy
in ne śla dy, a jeź dzi my rów nież na ta kie
miej sca zda rzeń, gdzie nie ujaw nia my
żad nych śla dów. W ta kich przy pad kach
nie mo żna wy klu czyć, że prze stęp cy za -
bie ra ją kra dzio ne sa mo cho dy na la we -
tę. Dla do bre go zło dzie ja zła ma nie ko du
nie skom pli ko wa ne go alar mu nie jest
dzi siaj pro ble mem. Fa cho wiec w zło -
dziej skim fa chu po tra fi po słu gi wać się
pro gra ma mi kom pu te ro wy mi.

Now sze mo de le skra dzio nych sa mo -
cho dów tra fia ją naj czę ściej do in nych
od bior ców, cho ciaż są dec ka po li cja

– Trud no mi jest wy tłu -
ma czyć, dla cze go wła -
śnie na osie dlu Bar skim
mie li śmy w ubie głym ro -
ku ta ką ku mu la cję kra -
dzie ży aut.

POD KOM. TO MASZ FLO REK



MAJ 201350 WOKÓŁ NAS
WWW.SADECZANIN.INFO

w po przed nich la tach za trzy my wa ła
oso by, któ re trud ni ły się roz bie ra niem
na czę ści ta kich po jaz dów.

– Te oso by zle ca ły in nym kra dzież.
Czę ści tra fia ły do pa se ra.

W kra dzie żach sa mo cho dów spe cja -
li zu ją się ra czej mę żczyź ni, ale pod kom.
Flo rek przy po mi na so bie przy pa dek,
gdy bra ła w nich udział ta kże ko bie ta. 

Zło dzie ja mi sa mo cho dów są na ogół
oso by w wie ku od 20 do po nad 40 lat.
Wie lu z nich to re cy dy wi ści. 

Po li cja jest ta kże świa do ma, że kra -
dzio ne now sze mo de le sa mo cho dów
mo gą być wy wo żo ne przez zło dziei
za gra ni cę. W ostat nim okre sie są dec cy
funk cjo na riu sze jed nak nie po twier dzi li
ta kie go przy pad ku. Co raz czę ściej od -
naj du ją na to miast w No wym Są czu sa -
mo cho dy, któ re zo sta ły skra dzio ne
za gra ni cą. Po moc ne są w tym mię dzy -
na ro do we ba zy kra dzio nych po jaz dów,
któ ry mi po sił ku je się nie tyl ko po li cja,
ale ta kże Straż Gra nicz na.

– Ta kie kra dzio ne sa mo cho dy ujaw -
nia ne są rów nież pod czas ru ty no wych
kon tro li dro go wych. Na bie żą co we ry fi -
ko wa ne są do ku men ty po jaz dów. Nie jed -
no krot nie zda rza się, że wła śnie ta ki
skra dzio ny sa mo chód na te re nie in ne go
pań stwa, zo stał ku pio ny przez miesz kań -
ca No we go Są cza, czy po wia tu no wo są -
dec kie go. Część z tych aut jest
re je stro wa nych na fir my. Wte dy do cie -
ra my do ta kiej oso by i w przy pad ku, gdy
oka że się, że au to jest kra dzio ne, za bez -
pie cza my ta ki po jazd. Oso by, któ re za -
zwy czaj w do brej wie rze na by ły ta kie
au to, po no szą stra ty. 

Sa mo chód wra ca do pier wot ne go
wła ści cie la. Oso ba, któ ra w do brej wie -
rze go ku pi ła, mo że usły szeć za rzut pa -
ser stwa nie umyśl ne go, bo mo gła
przy pusz czać, że po jazd po cho dzi
z prze stęp stwa. Na wet je śli po li cja umo -
rzy po stę po wa nie wo bec ta kiej oso by, to
stra ci ona au to. Bar dzo czę sto za gra -
nicz ne fir my ubez pie cze nio we zwra ca -
ją się o zwrot po jaz du i wte dy jest on im
wy da wa ny. 

– Cho dzi o sa mo cho dy o war to ści
od 50 do 100 ty się cy zło tych. W ostat -
nim cza sie wła śnie na na szym te re nie
na mie rza li śmy sa mo cho dy mar ki hon da
crv, ty ota rv4. By ły też i in ne mar ki po -
jaz dów, jak cho cia żby chry sler. 

Dla te go, ku pu jąc sa mo chód, na le ży
do kład nie spraw dzić je go po cho dze nie. 

– Zaw sze mo żna zwró cić się do nas
o po moc, by do wie dzieć się, czy po jazd
nie fi gu ru je w po li cyj nych kra jo wych
i mię dzy na ro do wych ba zach sa mo cho -
dów utra co nych. Oczy wi ście, spraw dzi -
my ta ki po jazd, ale na le ży mieć
świa do mość, iż jest to spraw dze nie
na da ną chwi lę. Mo że się zda rzyć, że po -
jazd nie fi gu ru je ja ko utra co ny w wy ni -

ku prze stęp stwa, jed na kże na le ży
pa mię tać, że po za gra ni ca mi kra ju mo -
gło jesz cze nie dojść do for mal ne go zło -
że nia za wia do mie nia o kra dzie ży i da ny
po jazd nie zo stał wpro wa dzo ny do baz
po li cyj nych.

Po li cja prze strze ga, aby nie ule gać
po ku sie i nie ku po wać au ta o znacz nie
za ni żo nej, jak to się mó wi, oka zyj nej ce -
nie. Do ta kiej trans ak cji trze ba pod cho -
dzić nie zwy kle ostro żnie.

– Mo że być to au to z prze bi ty mi nu -
me ra mi sil ni ka i nad wo zia, al bo tzw.
„klon” – au to zło żo ne z dwóch po jaz -
dów. Jed na część au ta po cho dzi z sa mo -
cho du kra dzio ne go, dru ga nie.

Spraw dzaj my za tem bar dzo do kład -
nie do ku men ty po jaz du przy za ku pie au -
ta spro wa dzo ne go z za gra ni cy.

***
Jak uchro nić sa mo chód przed kra -

dzie żą? Przede wszyst kim za dbaj my
o ta kie za bez pie cze nia jak np. blo ka da
kie row ni cy, im mo bi li ser, alar my. Do -
brze jest mieć in dy wi du al ne za bez pie -
cze nie po jaz du, tj. ta kie, o któ rym wie
tyl ko wła ści ciel, czy też za ufa ny me cha -
nik, któ ry je za mon tu je. Ka żda do dat ko -
wa ostro żność jest wska za na. Je śli
zło dziej bę dzie mu siał po ko nać nie jed -

no, a kil ka za bez pie czeń, to nie wy klu -
czo ne, że zre zy gnu je z kra dzie ży. Wię -
cej za bez pie czeń do po ko na nia przez
zło dzie ja, to ta kże dłu ższy czas maj stro -
wa nia przy po jeź dzie, a w związ ku
z tym i więk sze ry zy ko, że zo sta nie on
przez ko goś za uwa żo ny. 

W 2012 ro ku w No wym Są czu po li -
cja od no to wa ła 7 usi ło wań kra dzie ży
po jaz dów ró żnych ma rek. W przy pad ku
te go ro dza ju prze stępstw spraw cy z ró -
żnych po wo dów nie uda ło się od je chać
sa mo cho dem, ale po zo sta wił po so bie
śla dy przy po jeź dzie, cho cia żby ko lum -
nie kie row ni cy, al bo w po sta ci roz bi tej
szy by, czy zła ma ne go ko du elek tro nicz -
ne go. W ubie głym ro ku na te re nie po -
wia tu no wo są dec kie go funk cjo na riu sze
nie od no to wa li w ogó le prze stępstw usi -
ło wań kra dzie ży.

Są dec ka po li cja ści ga ta kże spraw -
ców in ne go prze stęp stwa sa mo cho do -
we go, na zy wa ne go „krót ko trwa łym
uży ciem po jaz du”. Wy bie ra ją oni naj -
czę ściej star sze rocz ni ki aut, np. fia ty ci -
nqu ecen to, kil ku na sto let nie hon dy,
volks wa ge ny gol fy. Prze je żdża ją ta kim
sa mo cho dem kil ka, bądź kil ka na ście ki -
lo me trów i po rzu ca ją go na po bo czu
dro gi. Cza sa mi ama tor ta kiej dar mo wej
prze ja żdżki nie mu si się na wet tru dzić,
aby otwo rzyć sa mo chód. Wła ści ciel po -
jaz du, po zo sta wia jąc klu czy ki w sta cyj -
ce da je nie ja ko spraw cy przy zwo le nie,
aby wsiadł do sa mo cho du, za pa lił sil nik
i po je chał w si ną dal.

W cią gu dwu na stu mi nio nych mie -
się cy są dec ka po li cja od no to wa ła w No -
wym Są czu 6 ta kich prze stępstw,
a na te re nie Są dec czy zny – 4. Trzy po -
stę po wa nia, spo śród dzie się ciu pro wa -
dzo nych zo sta ły umo rzo ne z uwa gi
na brak zna mion prze stęp stwa. 

Są dec ka po li cja od no to wu je co ro ku
ta kże spo ro wła mań do sa mo cho dów.
Zło dzie je krad ną war to ścio we przed -
mio ty po zo sta wia ne przez wła ści cie li.
Są to to reb ki, te le fo ny ko mór ko we, lap -
to py, do ku men ty, ta ble ty, no te bo oki,
port fe le z pie niędz mi i do ku men ta mi. 

– Mie li śmy zgło sze nie o kra dzie ży na -
wet po zo sta wio ne go w au cie te le wi zo ra. 

W ubie głym ro ku ta kich wła mań
do sa mo cho dów od no to wa no 150,
w tym ro ku jest ich już po nad 30. 

IGA MI CHA LEC

W kra dzie żach sa mo cho -
dów spe cja li zu ją się ra -
czej mę żczyź ni, ale
pod kom. Flo rek przy po -
mi na so bie przy pa dek,
gdy bra ła w nich udział
ta kże ko bie ta. 
Zło dzie ja mi sa mo cho dów
są na ogół oso by w wie ku
od 20 do po nad 40 lat. 
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22 kwiet nia w są dec kim szpi -
ta lu zmar ła Ma ria Bed na rek,
pre zes Klu bu Są dec kich Ama -
zo nek w la tach 2005-2011.
Mia ła 60 lat. 

ŚP. Ma ria Bed na rek by ła są -
de czan ką. Skoń czy ła
Tech ni kum Ga stro no -

micz ne w No wym Są czu. Już ja ko na -
sto lat ka by ła bar dzo ak tyw ną oso bą.

– Ma ry się zna łam od po nad 40 lat.
Uczy ły śmy się ra zem w Tech ni kum Ga -
stro no micz nym. Od cza sów li ce al nych
by ła bar dzo ak tyw na, na le ża ła mię dzy
in ny mi do szkol nej dru ży ny star szo har -
cer skiej, a po tem by ła in struk to rem har -
cer stwa i jeź dzi ła na wie le obo zów
– wspo mi na He le na Kul pa, człon ki ni
Klu bu Są dec kich Ama zo nek. – Na jed -

nym z obo zów po zna ła swo je go mę ża.
Póź niej kon takt się nam urwał, a po now -
nie spo tka ły śmy się w Klu bie Ama zo nek.
Nie daw no zo sta ła bab cią i bar dzo cie -
szy ła się z wnucz ki – do da je.

Ra ka pier si wy kry to u Ma rii Bed na rek
po cząt kiem 2001 r. Już w mar cu te go ro -
ku prze szła pierw szą ope ra cję i che mio -
te ra pię. Cho ro ba skie ro wa ła ją do osób
z po dob ny mi do świad cze nia mi, któ re
sku pia Klub Są dec kich Ama zo nek.
Od sa me go po cząt ku ak tyw nie za an ga -

żo wa ła się na rzecz ko biet wal czą cych
z ra kiem pier si. By ła jed ną z tych człon -
kiń Klu bu, któ re otwar cie mó wi ły o swo -
jej cho ro bie. Pre ze ską Są dec kich
Ama zo nek zo sta ła po An nie Hor skiej -
-Ma za nec w 2005 r. Funk cję tę peł ni ła
do 2011 r., zre zy gno wa ła z niej ze wzglę -
du na po gar sza ją cy się stan zdro wia.

– Za pa mię tam ją ja ko cie płą, nie zwy -
kle otwar tą oso bę, ak tyw ną, za an ga żo -
wa ną i od da ną bez resz ty ro dzi nie
– mó wi He le na Kul pa.

Obec na pre zes Są dec kich Ama zo nek
– Kry sty na Kro nen ber ger – pod kre śla,
że śp. Ma ria Bed na rek, nie bę dąc już
pre ze ską, na dal an ga żo wa ła się w dzia -
łal ność Klu bu. Do sa me go koń ca przy -
cho dzi ła do sie dzi by sto wa rzy sze nia,
bra ła udział w za ję ciach i pod no si ła
na du chu in ne ko bie ty.

– By ła bar dzo po god ną oso bą. Po go -
dzi ła się ze swo ją cho ro bą, ale nie pod -
da ła się jej ni gdy. Bi ła od niej
nie sa mo wi ta si ła i wo la wal ki. Chcia ła
zro bić jak naj wię cej na rzecz ko biet cho -
ru ją cych na ra ka pier si. Pro mo wa ła też
wszel kie dzia ła nia, by prze ko nać ko bie -
ty do czę stych ba dań– za zna cza Kry sty -
na Kro nen ber ger. – Bę dzie nam jej
bar dzo bra ko wać.

Ze śmier cią przy ja ciół ki nie mo że po -
go dzić się Ma ria Kę dry na. Przy po mi -
na wiel kie za an ga żo wa nie śp. Bed na rek,
któ ra peł niąc funk cję pre ze ski, by ła ak -
tyw na za wo do wo.

– Za trud nio na by ła wte dy w no wo są -
dec kim od dzia le RUCH -u. Pra cę za czy -
na ła o dru giej w no cy, koń czy ła
o dzie sią tej ra no i od ra zu bie gła na Ale -
je Wol no ści, gdzie swo ją sie dzi bę ma
Klub Są dec kich Ama zo nek – wspo mi -
na przy ja ciół ka. – Ma ry sia wszyst kie nas
przyj mo wa ła pod swo je skrzy dła. Ni gdy
nie uża la ła się nad so bą. Ura to wa ła nie -
jed ną ko bie tę, bo po tra fi ła zjed ny wać
so bie lu dzi i wzbu dzać w nich wo lę wal -
ki z cho ro bą. Cię żko bę dzie się po go dzić
z my ślą, że jej nie ma, ale wiem, że zo -
sta nie w pa mię ci i ser cach wie lu osób.

Msza świę ta po grze bo wa w in ten cji
śp. Ma rii Bed na rek zo sta ła od pra wio -
na 25 kwiet nia w Ba zy li ce św. Mał go -
rza ty. Ma ria Bed na rek spo czę ła
na Cmen ta rzu Ko mu nal nym przy ul.
Rej ta na w No wym Są czu.

(ALF, MI GA)

Wspo mnie nie o by łej sze fo wej Są dec kich Ama zo nek

Cho ro ba po ko na ła
Ma rię Bed na rek

– Za pa mię tam ją ja ko cie -
płą, nie zwy kle otwar tą
oso bę, ak tyw ną, za an ga -
żo wa ną i od da ną bez
resz ty ro dzi nie.

HE LE NA KUL PA.
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Żo na mu umar ła, kie dy był mę -
żczy zną w si le wie ku. Zo stał
wte dy sam, z pię cio let nim sy -
nem, z da la od ro dzin nych
stron. Był po czą tek lat 80. ze -
szłe go stu le cia, wszyst ko
na kart ki, stan wo jen ny... Mi mo
to nie pod dał się, nie za ła mał,
lecz wal czył wy trwa le o lep sze
ju tro. Fran ci szek Opyd, po eta
z Masz ko wic, opo wia da nam
o swo im ży ciu. 

Po ukoń cze niu szko ły za wo do -
wej w No wym Są czu, gdzie
uczył się w za wo dzie ślu -

sarz–me cha nik, 18-let ni Fra nek opu ścił
ro dzin ne stro ny i wy je chał za pra cą
do Cie szy na.

– Pra co wa łem tam przez rok, po tem
na dwa la ta ar mia wzię ła mnie w ka ma -
sze – wspo mi na. – Po woj sku wró ci łem
do Cie szy na, ale na krót ko. Po za le d wie
trzech mie sią cach prze nio słem się
do Ja strzę bia -Zdro ju.

Był rok 1975. Fran ci szek Opyd roz -
po czął na Ślą sku pra cę ja ko kie row ca
cię żkich sa mo cho dów oraz wy wro tek.
Miesz kał w tym cza sie na kwa te rze pry -
wat nej. Pew ne go dnia zwró cił uwa gę
na dziew czy nę, któ ra rów nież wy naj mo -
wa ła miesz ka nie, ale w bu dyn ku obok.

– Mia ła na imię Wie sła wa, po cho dzi -
ła ze Strze li na na Dol nym Ślą sku – opo -
wia da pan Fran ci szek. – W Ja strzę biu
mia ła sio strę, przy je cha ła tu do pra cy.
By ła ope ra to rem dźwi gu bu dow la ne go,
fach jak na ko bie tę nie ty po wy, ale tak się
wte dy pra co wa ło. No i nie był to ta ki du -
ży dźwig, jak dziś – do da je.

Pew nej nie dzie li Fran ci szek, któ ry
w dni świą tecz ne ja dał po sił ki po za do -
mem, za pro sił Wie sła wę na obiad. Tak
za czął się ich zwią zek.

– Po za le d wie ro ku zna jo mo ści,
w 1976 ro ku, wzię li śmy ślub. Rok póź -
niej na świat przy szedł nasz syn, Ro bert.

Wszyst ko ukła da ło się, jak trze ba.
By ła pra ca, sta bil na, w pań stwo wych
przed się bior stwach. Zna la zło się też dla
mło de go ma łżeń stwa no we, ład ne
miesz ka nie w pach ną cym świe żo ścią
blo ku. Tak mi ja ły ko lej ne dni, ty go dnie,
mie sią ce – szczę ście ro dzin ne ma łżon -

ków trwa ło nie prze rwa nie, po dob nie jak
go rą ce uczu cie, któ re ich po łą czy ło.
Obo je uwa ża li, że – choć wy rwa ni ze
swo ich ro dzin nych miej sco wo ści – tu,
na Ślą sku, od na leź li za rów no mi łość,
jak i swo je miej sce na zie mi. Pro wa dzi li
zwy kłe, spo koj ne ży cie.

Nie prze czu wa li te go, co szy ku je im
los…

Sie lan ka, jak mó wi Fran ci szek Opyd,
nie trwa ła dłu go. Za le d wie dwa, trzy la -
ta do mo men tu, kie dy Wie sła wa za czę -
ła cho ro wać.

– Mia ła co raz częst sze za wro ty gło -
wy, nie mo gła zła pać rów no wa gi, do te -
go do szły też bó le gło wy – opo wia da pan
Fran ci szek. – Mar twi łem się o żo nę,
mia łem prze cież tu, w Ja strzę biu tyl ko ją
i syn ka. Ca łą ro dzi nę zo sta wi łem
w Masz ko wi cach na Są dec czyź nie.

Le ka rze nie po tra fi li zdia gno zo wać,
co do le ga Wie si.

– Nie by ło ta kich na rzę dzi dia gno -
stycz nych jak dziś, nie by ło kom pu te rów.
Żo na dłu go jeź dzi ła po szpi ta lach i le ka -
rzach, nim wresz cie oka za ło się, co jej
do le ga.

Wresz cie po sta wio no dia gno zę. Ko -
bie ta cier pia ła na wo do gło wie.

– Na zwa li to ze spo łem cho ro bo wym
w prze bie gu wo do gło wia we wnętrz ne go
– wspo mi na pan Fran ci szek. – Kie dy już
by ło wia do mo, co jej jest, wdro żo no le -
cze nie. Przy le ciał na wet do Ja strzę bia
śmi gło wiec z Bia łe go sto ku, by prze -
trans por to wać prób ki, po bra ne w efek -
cie punk cji z jej krę go słu pa w ce lu
wy ho do wa nia na tym ja kichś ko mó rek,
czy bak te rii...

Pan Fran ci szek uwa ża dziś, że wo do -
gło wie żo na mia ła praw do po dob nie

od dziec ka, na to miast cho ro ba ob ja wi ła
się do pie ro w do ro słym ży ciu. Ci śnie nie
w gło wie po wo do wa ło ucisk na splot
ner wo wy, co by ło przy czy ną za wro tów
i bó lów gło wy.

– Był strach, by ło prze ra że nie, roz -
pacz, ner wy, py ta nia, co bę dzie da lej?
– mó wi. – Żo na w szpi ta lu, ro ko wa nia
nie pew ne, a tu w do mu ma łe dziec ko
do wy cho wa nia, sy nek, któ ry py ta o ma -
mę. Za ła twi łem mu miej sce w przed -
szko lu, od wo zi łem go tam przed pra cą,
lub po pra cy, w za le żno ści od zmia ny,
ja ką aku rat mia łem. Kie dy zaś miał wol -
ne dni, a ja pra co wa łem, bra łem go ze
so bą do cię ża rów ki i ma ły jeź dził ze
mną. Mo żna po wie dzieć, że od dziec ka
miał do czy nie nia z sa mo cho da mi i tech -
ni ką, nic więc dziw ne go, że szyb ko opa -
no wał jaz dę du żym sa mo cho dem i dziś
jest kie row cą – mó wi pan Fran ci szek.

Tym cza sem ro ko wa nia żo ny by ły co -
raz gor sze. Le ka rze pod ję li de cy zję, że
po zo sta nie w szpi ta lu już do koń ca. Nie
mo żna by ło jej wy le czyć…

– Wie sia zmar ła w no cy, 23 stycz -
nia 1982 ro ku. Ra no do sta łem te le gram
o jej śmier ci. Cię żko opi sać, co się czu -
je, czy ta jąc coś ta kie go i ma jąc świa do -
mość, że uko cha nej ko bie ty już się nie
zo ba czy – wspo mi na pan Fran ci szek.
– Czło wiek do ro sły zro zu mie, bo śmierć,
prze mi ja nie, to część ży cia, na wet, je śli
na stę pu je w tak mło dym wie ku. Ale jak
to prze ka zać dziec ku? Jak mu po wie -
dzieć, że nie zo ba czy już ni gdy uko cha -
nej ma my?

***
Roz pacz, łzy, prze ra że nie! Ból po -

nad wszyst ko po stra cie żo ny i mat ki,
po czu cie ogrom nej nie spra wie dli wo ści

Po eta z Masz ko wic 

Ży cie go nie
oszczę dza ło, 
ale wciąż je ko cha 
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od lo su – tak wy glą da ły ko lej ne dni obu
po zo sta wio nych sa mot nie mę żczyzn,
du że go i ma łe go.

– Pa mię tam strach, prze cież Ro bert
miał do pie ro pięć lat, a ja nie wie dzia -
łem, jak so bie po ra dzić? – mó wi pan
Fran ci szek. – Mu sia łem mu prze cież być
i oj cem, i mat ką.

Uda ło się po go dzić pra cę z wy cho -
wy wa niem dziec ka. Bar dzo po mo gli pa -
nu Fran cisz ko wi ob cy lu dzie. Za rów no
są sie dzi, jak i żo ny je go ko le gów z pra -
cy – wszyst kie te oso by oto czy ły Ro ber -
ta opie ką, wspie ra ły też je go ta tę. Pa nu
Fran cisz ko wi wciąż by ło cię żko, ale
czuł po moc i bar dzo jej po trze bo wał.

Syn skoń czył przed szko le, po szedł
do szko ły pod sta wo wej. Pan Fran ci szek
po ma gał dziec ku w na uce, ra no od pro -
wa dzał do szko ły, po lek cjach z niej za -
bie rał. Prał, go to wał, wy cho wy wał,
dzie ląc czas je dy nie mię dzy sy na, któ ry
był dla nie go naj wa żniej szy, a pra cą
i snem. I tak przez kil ka lat.

– Py ta no mnie, ja kim cu dem da ję ra -
dę sam wy cho wać sy na i wszy scy dzi wi li
się, że idzie mi to bar dzo do brze
– uśmie cha się, do da jąc, że to wła śnie
dzię ki sy no wi prze żył je den z naj pięk -
niej szych mo men tów swo je go ży cia
– a kto wie, czy i nie naj pięk niej szy.

– Je cha li śmy kie dyś au to bu sem, by ła
pięk na po go da – opo wia da. – W pew nej
chwi li Ro bert przez szy bę do strzegł

dwój kę lu dzi na ze wnątrz. Ko bie ta i mę -
żczy zna. Obo je by li pi ja ni i spa li na uli -
cy, a lu dzie obo jęt nie prze cho dzi li obok.
Syn po pa trzył na nich i zwró cił się
do mnie: „Ta to, cze mu ja ni gdy nie wi -
dzia łem cie bie pi ja ne go?”. Ja mu na to:
„Wiesz, sy nu, w ży ciu trze ba my śleć, po -
dej mo wać mą dre de cy zje”. Po chwi li
spoj rza łem na nie go i spły nę ło na mnie
zro zu mie nie ca łej sy tu acji, bo i ja swo -
je go oj ca ni gdy w ży ciu nie wi dzia łem
pi ja ne go. Po czu łem też cie pło w ser cu,
na raz ogar nę ło mnie nie wy sło wio ne
szczę ście, że mam sy na, że on ni gdy nie
wi dział mnie pi ja ne go, że by łem dla nie -
go do brym oj cem. Ta ak cep ta cja, zro zu -
mie nie i bez gra nicz ną mi łość, któ re
w tam tej chwi li od nie go otrzy ma łem,
pa mię tam do dziś. To był do wód, że wy -
cho wa łem go naj le piej jak umia łem,
na mą dre go, od po wie dzial ne go czło wie -
ka – pod kre śla.

Wkrót ce pan Fran ci szek spo tkał
na swej dro dze ko bie tę, któ ra mia ła cór -
kę w wie ku Ro ber ta. Za czę li się spo ty -
kać, po tem po sta no wi li iść ra zem przez
ży cie. Z te go związ ku na ro dził się dru gi
syn pa na Fran cisz ka, Ra fał, dziś in ży nier
gór nic twa.

Ży cie tak się po to czy ło, że Fran ci -
szek Opyd miesz ka sa mot nie od pa ru
lat. Ma ich obec nie 59. Z oby dwo ma sy -
na mi utrzy mu je ser decz ny kon takt.
Z Ro ber ta i Ra fa ła jest bar dzo dum ny.

– W dzień pra cu ję, ob ser wu ję lu dzi,
świat, a po pra cy sia dam do pi sa nia,
do któ re go za chę ci li mnie zna jo mi – mó -
wi. – Prze le wam na pa pier swo je spo -
strze że nia i re flek sje. Ubie ram w sło wa
to, co chcę prze ka zać świa tu. I jest mi
tak po ludz ku, tak zwy czaj nie, bar dzo
mi ło, kie dy ktoś prze czy ta mój wiersz
i wi dzę, że mu się po do ba – uśmie cha się
wzru szo ny.

Do pi sa nia wier szy – pierw sze po -
wsta ły, kie dy jesz cze uczył się w szko le
za wo do wej – wró cił w 2001 ro ku. Wy -
dał to mik po ezji „Bar wy ży cia”, któ ry
mo żna ku pić m. in. w księ gar ni in ter ne -
to wej Mer lin. Czy ta jąc utwo ry pa -
na Fran cisz ka – je den z wier szy
po świę cił na sze mu mie sięcz ni ko wi
– war to pa mię tać, że wy szły spod pió ra
czło wie ka, któ re go ży cie nie oszczę dza -
ło. Po mi mo wszyst ko, wciąż umie do -
strzec je go pięk no i uro dę. Nie jest
zgorzk nia łym, smut nym czło wie kiem,
a peł nym ży cia twór czym mę żczy zną,
dum nym oj cem dwóch sy nów i praw -
dzi wym sy nem Są dec czy zny, któ rą
wciąż ko cha, wciąż wspo mi na i do któ -
rej za wsze z ra do ścią wra ca.

ZYG MUNT GO ŁĄB

ZIE MIA OJC ZY STA 

Na sze miej sce uro dze nia, 
To ta ka ma ła oj czy zna, 
Któ rą jak mat kę do ce niasz, 
Do któ rej się chęt nie przy znasz. 

Ten ma tecz nik wy cho wa nia, 
Od po cząt ku nas kształ tu je, 
Stąd wy nik edu ko wa nia, 
Na za wsze człe ka kształ tu je. 

Jej i mat ki nie wy bie rasz, 
Lecz peł nym sza cun kiem da rzysz, 
Ona przed To bą otwie ra, 
Wszyst ko, o czym ma rzysz. 

Miej sce swe go po cho dze nia, 
Zaw sze z mi ło ścią wspo mi naj, 
Sza nuj, ko chaj i do ce niaj, 
I ni gdy nie za po mi naj. 

08. 07. 2012 r.

Fran ci szek Opyd i „Bar wy ży cia” je go au tor stwa
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Jak bar dzo trze ba ko chać swo -
ją ma łą oj czy znę, Zie mię Są dec -
ką, oj co wi znę, aby po 73. la tach
tu łacz ki po ca łym ziem skim glo -
bie wró cić tu, gdzie są ko rze nie,
gdzie się uj rza ło po raz pierw -
szy świat, gdzie się rze kło sło -
wa: „ma ma”, „ta ta”.

A
ta kim jest 92-let ni Wła dy sław
Świąt nik, miesz ka ją cy na sta -
łe w Eli za beth, dziel ni cy
Ade laj dy w Au stra lii, któ ry

od 17 lat przy la tu je via Syd ney, Sin ga -
pur, Frank furt n. Me nem do kra kow -
skich Ba lic, aby roz ko szo wać się
szu mem rwą ce go Du naj ca i sy cić oczy
zna jo my mi z dzie ciń stwa kra jo bra za mi.

To je den z ostat nich ży ją cych żoł nie -
rzy 2. Dy wi zji Strzel ców Pie szych, któ -
ry w uciecz ce przed ko mu ni stycz nym
po rząd kiem po jał tań skim w Pol sce,
po woj nie spę dził czte ry la ta we Fran cji,
a na stęp nie wsiadł na sta tek, że by osiąść
osta tecz nie na an ty po dach w Au stra lii.

Ma jąc dwa do my oraz kil ka hek ta rów
grun tu w Ade laj dzie, ku pił 17 lat te mu
sie dli sko w Czerń cu i co ro ku, wie dzio -
ny tę sk no tą za zie mią ro dzin ną, przy la -
tu je do Pol ski, aby po być wśród swo ich,
od wie dzić krew nych, przy ja ciół, zna jo -
mych. Pó ki ży li je go ko le dzy z po la wal -
ki we Fran cji, od wie dzał ich w dro dze
do Pol ski. Ale już po mar li, zo sta ła mu
tyl ko ro dzin na Są dec czy zna.

Pod czas wzru sza ją cej, dłu giej roz mo -
wy na są dec kim Ryn ku „pod pa ra so -

lem” mó wił: – Je śli umrę na zie mi są -
dec kiej, tu bę dę po cho wa ny. Po mi mo
swo ich 91 lat czu ję się do brze, chcę po -
żyć jesz cze kil ka lat i od wie dzać co ro ku
ro dzin ne stro ny.

***
Uro dził się 18 stycz nia 1920 r.

w Kad czy, gdzie je go oj ciec Jan był ko -
men dan tem po ste run ku po li cji (po cho -
dził z Chełm ca), mat ka – Ju lia, z do mu
Cy coń (sio stra oj ca po sła Ma ria na Cy -
co nia). Od siód me go ro ku ży cia miesz -
kał w Sta rym Są czu, gdzie uczęsz czał
do szko ły. Tu taj do cze kał ro ku 1939,
kie dy w ra mach ćwi czeń woj sko wych
zo stał skie ro wa ny do sta ro są dec kiej jed -
nost ki obro ny prze ciw lot ni czej (OPL),
zlo ka li zo wa nej na wie ży klasz tor nej.
Wspo mi na, że na ścia nie wi sia ły fo to -
gra fie i ry ci ny ró żnych mo de li sa mo lo -
tów. Do je go obo wiąz ków na le ża ło
zi den ty fi ko wać ka żdy nad la tu ją cy, a na -
stęp nie za mel do wać roz po zna nie
zwierzch ni ko wi. Po wy bu chu II woj ny
świa to wej, jak wie lu in nych żoł nie rzy,
udał się ko le ją na wschód, do tarł do Sta -
ni sła wo wa, po wró cił za raz jed nak
do Prze my śla. W pod ró ży po wrot nej
na za chód po mo gła mu żo na ho spi ta li -
zo wa ne go puł kow ni ka, nie ja ka Kąc ka.
Wró cił z woj ny do Sta re go Są cza, lecz
wnet po sta no wił wy je chać do two rzą cej
się ar mii pol skiej we Fran cji. W stycz -
niu 1940 r. po wia do mił oj ca o swo im
za mia rze. Oj ciec nie pro te sto wał, skon -
tak to wał go z ku rie rem, któ ry przez zie -
lo ną gra ni cę w Piw nicz nej
prze pro wa dził go na te ry to rium sło wac -
kie. Stąd przez To kaj, Bu da peszt, Ju go -
sła wię i Sło we nię do tarł do Fran cji,
do miej sco wo ści Mo da ne, gdzie zo stał
przy ję ty do pol skiej ar mii. Za bra no mu
fał szy wy pasz port (wy sta wio ny na Wę -
grzech do ce lów emi gra cji), wy po sa żo -
no i wy sła no na ćwi cze nia – był
sty czeń 1940 r. Do stał przy dział do 12.
ba ta lio nu 202. puł ku ar ty le rii cię żkiej
w 2. Dy wi zji Strzel ców Pie szych. Był
bom bar die rem, lecz nie zaj mo wał się
ob słu gą dzia ła, lecz opra co wy wa niem
ta bel z po praw ka mi dla od po wied niej
tem pe ra tu ry po wie trza i si ły wia tru, któ -
re po tem tra fia ły do ob słu gi dział. Po in -
wa zji Nie miec na Fran cję i klę sce
so jusz ni ków, 20 czerw ca 1940 r., wraz
z in ny mi żoł nie rza mi 2. DSP, zna lazł się

Sądeczanin
z Adelajdy 

Obóz licealny w Wetzikon (Szwajcaria). Wła dy sław Świąt nik siedzi na ziemi
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na te ry to rium Szwaj ca rii, gdzie zo sta li
in ter no wa ni. Wspo mi nał, jak pod czas
tej włó czę gi wo jen nej kil ka ra zy no co -
wał w przy pad ko wych staj niach i sto do -
łach; ja kiś czas prze by wał u pew nej
ro dzi ny szwaj car skiej, któ ra chcia ła go
za trud nić przy pra cach ka mie niar skich.

Jed nak osta tecz nie tra fił do obo zu in ter -
no wa nych w We tzi kon. Tu taj, w Pol -
skim Obo zie Li ce al nym, kon ty nu ował
na ukę, miał w koń cu do pie ro 20 lat.

Na stęp nie zo stał prze nie sio ny do obo -
zu Win ter thur. Tam rów nież uczęsz czał
na ró żno ra kie kur sy (ra dio ope ra to ra, ra -
dio tech ni ka, elek try ka, kre śla rza).
W Win ter hur ukoń czył gim na zjum. Prze -
by wał rów nież w obo zie Ap pen zell ko ło
Zu ry chu. Przy koń cu woj ny roz wa żał,
gdzie skie ro wać swo je kro ki. Z opa no wa -
nej przez ko mu ni stów Pol ski na pły wa ły
złe wia do mo ści i uznał, że ma po co wra -
cać do kra ju. 26 czerw ca 1945 r. wy je chał
do Fran cji. Do 1948 r. pod le gał struk tu -
rom ar mii pol skiej na Za cho dzie. Pod jął
stu dia in ży nier skie (In sti tut In du striel du
Nord de la Fran ce), ale za nim je ukoń czył,
do stał pro po zy cję pra cy w L’In sti tut In du -
striel du Nord de la Fran ce, z cen tra lą
w Lil le. Pra co wał tam ja ko ry sow nik
i pro jek tant urzą dzeń kli ma ty za cyj nych
i wen ty la cyj nych (tur bi ny, tur bo kom pre -
so ry). Był do ce nia ny awan sa mi i pre mia -
mi, a na wet otrzy mał pro po zy cję ob ję cia
sta no wi ska głów ne go in ży nie ra fa brycz -
ne go, jed nak ob ser wu jąc ro sną ce wpły wy
ko mu ni stów we Fran cji, zde cy do wał się
w 1949 r. emi gro wać do Au stra lii. Osiadł
w Ade laj dzie, gdzie po cząt ko wo pra co -
wał przy bu do wie ka na li za cji (wy ko ny -
wał pra ce kre ślar skie i po mia ro we).
Póź niej pra co wał w dzie dzi nie me cha ni -
ki, czym zaj mo wał się aż do eme ry tu ry.
W 1970 r. przy je chał po raz pierw szy
po woj nie do Pol ski, lecz tu tej sze wa run -
ki ży cie i pra cy nie za chę ci ły go do po zo -
sta nia w kra ju. 

W Au stra lii ku pił spo ry ka wał zie mi
w Dar win. W la tach 90. mi nio ne go wie -
ku wy bu do wał dom w Eli za beth. Cie ka -
we, że choć od bli sko pół wie cza po sia da
au stra lij ski oby wa tel stwo, to na dal uwa -
ża ny jest tam za emi gran ta z Pol ski.

Od kil ku na stu lat pan Wła dy sław sys -
te ma tycz nie od wie dza Sta ry Kraj. W 2005
r. ku pił dom w Czerń cu (gm. Łąc ko),
do któ re go przy je żdża ka żde go ro ku.
Od opusz cze nia Au stra lii na sta łe od wo -
dzą go wię zy ro dzin ne. W Ade laj dzie ży -
je je go roz le gła ro dzi na. Syn Ad rian
i cór ka Bar ba ra ukoń czy li Uni wer sy tet So -
uth Au stra lia w Ade laj dzie.

W śro do wi sku po lo nij nym, w któ rym
się ob ra ca w Ade laj dzie, do dziś dnia,

po 65 la tach uwa ża się go za gó ra la
z Be ski du Są dec kie go.

***
W związ ku z tym, iż Wła dy sła wo wi

Świąt ni ko wi przy słu gu je dwu krot ny
awans na sto pień ofi cer ski: za kam pa -
nię wrze śnio wą 1939 ro ku i kam pa nię
fran cu ską w1940 ro ku, zwró ci li śmy się
w je go imie niu w tej spra wie do pre zy -
den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go.
Po po zy tyw nym za opi nio wa niu wnio -
sku przez Woj sko wą Ko men dę Uzu peł -

nień w No wym Są czu oraz płk.
Wło dzi mie rza Ciesz kow skie go, pre ze -
sa Kra jo we go Związ ku By łych Żoł nie -
rzy PSZ na Za cho dzie, spra wa zna la zła
po zy tyw ny fi nał. Ja ko oby wa te lo wi
Au stra lii do ku ment wi nien być wrę czo -
ny pa nu Wła dy sła wo wi w am ba sa dzie
pol skiej w Syd ney. W związ ku z tym
jed nak, że nasz bo ha ter nie ba wem
przy le ci do Pol ski, uro czy stość wrę cze -
nia awan su od bę dzie się w WKU
w No wym Są czu, o czym nie omiesz -
ka my po in for mo wać Czy tel ni ków „Są -
de cza ni na”.

GRZE GORZ OL SZEW SKI
JAN RU CHA ŁA

W la tach 90. mi nio ne go
wie ku wy bu do wał dom
w Eli za beth. Cie ka we, że
choć od bli sko pół wie cza
po sia da au stra lij ski oby -
wa tel stwo, to na dal uwa -
ża ny jest tam
za emi gran ta z Pol ski.

R E K L A M A

Władysław Świątnik z prawej, z lewej
– współautor tekstu Jan Ruchała

Karta studencka 

Adrien Świąt nik, syn bo ha te ra tek stu
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P
re mie ra fil mu, któ re go współ -
pro du cen tem jest Urząd Mia sta
No we go Są cza, od by ła się 19
kwiet nia, w przed dzień 10.

rocz ni cy śmier ci zna ko mi te go le ka rza,
po ety, ma la rza, ani ma to ra kul tu ry i ko -
man do ra Yacht Clu bu PTTK „Be skid”
No wy Sącz. – To wła ści ciel wie lu ar ty -
stycz nych pa sji – jak po wie dział Je rzy
Le śniak.

Go spo da rzem spo tka nia był wi ce pre -
zy dent Je rzy Gwi żdż i Bo le sław Bi ło -

wus, pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod -
nich w No wym Są czu. Nim ze bra ni
w sa li re pre zen ta cyj nej są dec kie go ra tu -
sza wi dzo wie, przy ja cie le Ma sio ra,
obej rze li do ku ment, po stać za rów no
Dok to ra jak i re ży se ra fil mu przy bli ży li
Je rzy Le śniak i Bo gu sław Kołcz, dy rek -
tor Gim na zjum i Li ceum Aka de mic kie -
go im. Bo le sła wa Chro bre go, gdzie
znaj du je się Izba Lwow ska po świę co -
na Je rze mu Ma sio ro wi, zaś Je rzy Gwi -

żdż, przy ja ciel Dok to ra, po dzie lił się
oso bi stą re flek sją.

– Nie przy go to wy wa łem na dziś żad ne -
go wy stą pie nia – roz po czął wzru szo ny.
– Jak spo glą da łem na por tret Dok to ra, to
wy da wa ło mi się, że wi dzę, jak przez te
przy ciem nia ne oku la ry, któ re no sił, spo -
glą da na mnie i mó wi: „Tyl ko nic nie ga -
daj. A jak masz coś już ga dać o czło wie ku,
to ni gdy te go nie pisz”.

Je rzy Gwi żdż opo wia dał o swo jej dłu -
go let niej przy jaź ni z dr. Ma sio rem, da tu -
ją cej się od cza sów mło dzień czych. Po tem
zgro ma dze ni w sa li im. S. Ma ła chow skie -
go mo gli obej rzeć film „Dla Są cza i Lwo -
wa” i po roz ma wiać z je go twór cą,
Ka zi mie rzem Ja nu szem Bi hu nem.

Pod czas spo tka nia pio sen ki au tor stwa
Je rze go Ma sio ra do mu zy ki Alek san dra
Po rzuc ka: „Ślicz na gwiaz do” i „Już Cię
nie spo tkam” za śpie wa ła wy cho wan ka
Dok to ra, Kin ga Do bosz, któ rej akom pa -
nio wał Mar cin Sar na, uczeń II LO
i PSM w No wym Są czu.

Film o Je rzym Ma sio rze trwa 58 mi -
nut. Jest do stęp ny na płyt ce DVD.

***
Dr Je rzy Ma sior (1924-2003) le karz,

że glarz, ma larz, żoł nierz, po eta, ani ma -
tor kul tu ry, pa trio ta, spo łecz nik, któ ry
pia sto wał wie le funk cji w mie ście. Uro -

dził się w Cho do ro wie ko ło Sam bo ra
(obec nie Ukra ina). Po tem lo sy rzu ci ły
go do No we go Są cza, gdzie był
uczniem Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im.
Ada ma Mic kie wi cza.

La ta mło dzień cze spę dził we Lwo wie
i tam za sta ła go II woj na świa to wa. Był
żoł nie rzem Ar mii Kra jo wej, zo stał od -
zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych, Krzy -
żem Obro ny Lwo wa, Krzy żem
Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski
i Zło tym Krzy żem Za słu gi.

10. rocz ni ca śmier ci Je rze go Ma sio ra

Wspominali
Doktora i obejrzeli 
film o nim
– Kie dyś wy star czy ło, że ktoś na pi sał w pra sie Dok tor wiel ką li te -
rą i wia do mo by ło, o ko go cho dzi – po wie dział Je rzy Le śniak pod -
czas pre mie ry fil mu „Dla Są cza i Lwo wa”. Do ku ment zre ali zo wał
kra kow ski re ży ser Ka zi mierz J. Bi hun (obok roz mo wa z re ży se rem).

Przez wszyst kie la ta po -
by tu na Są dec czyź nie był
ak tyw nym dzia ła czem
PTTK, gdzie zaj mo wał się
że glar stwem, pia stu jąc
przez 30 lat funk cję ko -
man do ra Yacht Clu bu
PTTK Be skid.

Reaktor Jerzy Leśniak podczas premiery filmu „Dla Sącza i Lwowa”
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Po woj nie roz po czął stu dia na Aka -
de mii Me dycz nej we Wro cła wiu i tam
po zo stał do 1962 r. ja ko asy stent
i współ pra cow nik prof. Edwar da Szcze -
kli ka, a na stęp nie ob jął sta no wi sko or -
dy na to ra od dzia łu we wnętrz ne go
szpi ta la w Gor li cach.

W ro ku 1967 po wró cił do No we go
Są cza i już do koń ca ży cia był wier ny
te mu mia stu. Dał się po znać ja ko wspa -
nia ły le karz, nie stru dzo ny spo łecz nik,
or ga ni za tor i ani ma tor kul tu ry. Ja ko le -
karz dłu gie la ta pra co wał w lecz nic twie
ko le jo wym (snuł na wet pla ny bu do wy
szpi ta la ko le jo we go w No wym Są czu),
po tem utwo rzył spół dziel nię le kar ską,
kie ro wał po rad nią in ter ni stycz no – kon -
sul ta cyj ną oraz stwo rzył i kie ro wał
przez po nad 20 lat Wo je wódz kim
Ośrod kiem Do sko na le nia Kadr Me -
dycz nych w No wym Są czu. Był rów -
nież na uczy cie lem przed mio tów
za wo do wych w Li ceum Me dycz nym
w No wym Są czu.

Przez wszyst kie la ta po by tu na Są -
dec czyź nie był ak tyw nym dzia ła czem
PTTK, gdzie zaj mo wał się że glar stwem,
pia stu jąc przez 30 lat funk cję ko man do -
ra Yacht Clu bu PTTK Be skid. Wy bu do -
wał w Zna mi ro wi cach przy stań dla
że gla rzy z ba zą noc le go wą i han ga ra mi,
któ ra obec nie no si je go imię.

Chęt nie an ga żo wał się w wie le spraw
zwią za nych z mia stem. Przez kil ka ka -
den cji był rad nym No we go Są cza. Ma -
rzy ła mu się od bu do wa zam ku
Ja giel lo nów. Obok pra cy za wo do wej,
Je rzy Ma sior pro wa dził bo ga tą dzia łal -
ność ar ty stycz ną. Pi sał wier sze, ksią żki,
pio sen ki, wspo mnie nia, ar ty ku ły. Wy dał
kil ka to mi ków po ezji o te ma ty ce są dec -
kiej.

Za dzia łal ność na rzecz No we go Są -
cza zo stał ozna czo ny Zło tą Tar czą Her -
bo wą „Za słu żo ny dla Mia sta No we go
Są cza”. Otrzy mał rów nież Or der Przy -
ja znych Serc od Związ ku Są de czan.

W 2004 ro ku w No wym Są czu po -
wo ła na zo sta ła Fun da cja im. dr. Je rze go
Ma sio ra, któ ra wspie ra ta len ty ar ty -
stycz ne. Sta ra niem Fun da cji, Ra da Mia -
sta w 2006 ro ku nada ła mo sto wi
nad rze ką Łu bin ką w cią gu uli cy Tar -
now skiej imię dr. Je rze go Ma sio ra.

JA NUSZ BO BREK
Źró dło: je rzy ma sior.fun da cjajm.pl

Dok to ra Je rze go Ma sio ra po znał
Pan przed dwu dzie sty la ty
przy oka zji krę ce nia fil mu do ku -
men tal ne go z oka zji 700-le cia No -
we go Są cza. Jak wspo mi na Pan to
spo tka nie?

– Dok tor zro bił na mnie tak du że
wra że nie, że po ukoń cze niu fil mu o No -
wym Są czu przy je żdża łem tu wie lo krot -
nie, aby le piej po znać Je rze go Ma sio ra,
do wie dzieć się cze goś wię cej o nim,
o je go za in te re so wa niach, pa sjach itd.
Kie dy po wstał po mysł fil mu do ku -
men tal ne go o Dok to rze?

– Już pod czas wi zyt w No wym Są -
czu za kieł ko wa ła myśl, aby zro bić
o nim film. Dla te go na ko lej ne spo tka -
nia przy je żdża łem z ka me rą i w za le -
żno ści od te ma tu, o któ rym Dok tor
opo wia dał, na gry wa ny był wy wiad
oraz ma te riał „prze bit ko wy” z Je rzym
Ma sio rem w ro li głów nej.
Czy przy go to wu jąc do ku ment, roz -
ma wiał Pan z ludź mi z oto cze nia Je -
rze go Ma sio ra?

– Z ma te ria łów tych zro bi łem wów -
czas pięt na sto mi nu to wy film pod ty tu -
łem „Spo sób na ży cie”, któ ry był
wy emi to wa ny w TVP Kra ków i w za -
sa dzie ma te riał po szedł do ar chi wum.
Kie dy dwa la ta te mu mój przy ja ciel
z No we go Są cza, Wie sław Szkar łat,
rów nież po zna ny przy oka zji re ali za cji
fil mu o Są czu, za py tał, czy mam jesz -
cze ma te ria ły zwią za ne z Yacht Clu -
bem, bo mo że war to by je prze ka zać
do ar chi wum. Zwłasz cza, że to za ło ży -
ciel i pa tron te go klu bu. Od szu ka łem je
i po prze gląd nię ciu po dwu dzie stu la -
tach sam się zdzi wi łem, że jest to tak
bo ga ty ma te riał, w za sa dzie spo wiedź
ży cia Dok to ra. Po my śla łem wów czas,
że mo żna by zro bić coś wię cej. Po je -
cha łem do Są cza, aby zo ba czyć czy
Wie siek ma jesz cze coś u sie bie (pro -
wa dził wów czas są dec ki od dział te le wi -
zji re gio nal nej), co mo gło by wzbo ga cić
mój ma te riał i wów czas do wie dzia łem
się, że w li ceum Chro bre go jest Izba Pa -
mię ci po świę co na Lwo wo wi i Dok to ro -

Dla Są cza i Lwo wa
Z KAZIMIERZEM J. BIHUNEM, krakowskim
reżyserem-dokumentalistą rozmawiamy o jego filmie
poświęconym Jerzemu Masiorowi

Kazimierz J. Bihun, reżyser filmu „Dla Sącza i Lwowa”
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wi. Po sze dłem tam i po zna łem dy rek to ra
tej pla ców ki, Bo gu sła wa Koł cza, dzię ki
któ re mu do tar łem do wie lu cen nych, źró -
dło wych in for ma cji o Dok to rze oraz ma -
te ria łów iko no gra ficz nych, któ re póź niej
wzbo ga ci ły film. Ko rzy sta jąc z oka zji
chciał bym ser decz nie po dzię ko wać pa nu
dy rek to ro wi za oka za ną życz li wość i po -
moc przy zbie ra niu ma te ria łów oraz na -
wią zy wa niu kon tak tów z in ny mi
oso ba mi, co dla mnie, ja ko oso by z ze -
wnątrz, by ło bar dzo cen ne. 

Do wie dzia łem się rów nież gdzie spo -
czy wa Je rzy Ma sior. Nie był bym so bą

gdy bym od ra zu nie po szedł na cmen tarz
i gdy na na grob ku zo ba czy łem da tę
śmier ci, po my śla łem, że mam pra wie rok
cza su do okrą głej dzie sią tej rocz ni cy i że
mo że to być świet na oka zja, wręcz pre -
tekst do zro bie nia po wa żne go fil mu po -
świę co ne go Dok to ro wi. I tak się za czę ło.
Je rzy Ma sior to po stać szcze gól nie
ce nio na w No wym Są czu, zna ko mi ty
le karz, po eta, spo łecz nik ani ma tor
kul tu ry, pre zes Yacht Clu bu... Nie
miał Pan żad nych obaw po dej mu jąc
się stwo rze nia o Dok to rze do ku -
men tu?

– Czy nie mia łem obaw po dej mu jąc
ten te mat? – otóż nie! Nie jest to pierw -
szy mój film o kimś wa żnym, pa mię ta -
nym, do brze wspo mi na nym. Wcze śniej
zro bi łem do ku ment o Krzysz to fie Klen -
czo nie za ty tu ło wa ny „Za gu bio na du sza”,
wie lo krot nie emi to wa ny w TVP. Na krę -
ci łem też film o zna nym ope ra to rze WFD

i PKF Sta ni sła wie Nie dbal skim, rów nież
emi to wa nym w TVP i wy ró żnia nym
na kra kow skim fe sti wa lu, ta kże o kra -
kow skim fo to gra fi ku Au gu sty nie Pro fu -
sie oraz o kil ku jesz cze in nych oso bach,
że by za mknąć się tyl ko na por tre tach fil -
mo wych. Ze wszyst ki mi bo ha te ra mi mo -
ich fil mów czu łem za wsze ja kąś oso bi stą
więź. Nie ro bi łem ni gdy ta kich fil mów
na za mó wie nie, stąd też mo ja – być mo -
że na wy rost – pew ność, że prze kaz o Je -
rzym Ma sio rze jest szcze ry i wia ry god ny.
Fak ty ni gdy nie są na cią ga ne pod po trze -
by fil mu, a w tym przy pad ku bo ha ter sam
mó wi o so bie, o swo ich upodo ba niach,
pa sjach a ta kże mi sji ja ką czu je, że ma
do speł nie nia. A że opo wia da o tym
wspa nia le, z wiel ką pa sją i swa dą – to tyl -
ko uatrak cyj nia prze kaz i ca ły film.
Cze go mo gą spo dzie wać się no wo są -
de cza nie po tym fil mie?

– Dla osób, któ re oso bi ście zna ły
Dok to ra, bę dzie to nie wąt pli wie mi łe
prze ży cie: spo tka nia się nie ja ko na ży -
wo po la tach z oso bą, któ rej już nie ma
wśród nas. Być mo że do wie dzą się jesz -
cze cze goś no we go, a dla tych, któ rzy
tyl ko sły sze li o nim, bę dzie to oka zja
do po zna nia od da ne go spo łecz ni ka
i piew cy Są dec czy zny, wręcz jej am ba -
sa do ra, ale ta kże i wiel kie go pa trio ty.

Roz ma wiał JA NUSZ BO BREK

Ze wszyst ki mi bo ha te ra -
mi mo ich fil mów czu łem
za wsze ja kąś oso bi stą
więź. Nie ro bi łem ni gdy
ta kich fil mów na za mó -
wie nie, stąd też mo ja
– być mo że na wy rost
– pew ność, że prze kaz
o Je rzym Ma sio rze jest
szcze ry i wia ry god ny.
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W ŚWIE CIE PER FOR MAN CE
Na prze ło mie mar ca i kwiet nia w Ga le rii Sztu ki

Współ cze snej BWA SO KÓŁ w No wym Są czu mo -
żna by ło oglą dać wy sta wę fo to gra fii wło skie go ar ty -
sty Ma nu ela Va so na. Atrak cją wer ni sa żu zaś by ły
per for man ce An ne Se agra ve i Dar ka Fod czu ka. Eks -
po zy cję sta no wi ły zdję cia mię dzy na ro do wej czo łów -
ki per fo me rów: Stu ar ta Bri sleya, An ne Se agra ve,
Ala sta ira Mac Len na na, Wła dy sła wa Kaź mier cza ka
i Ewy Ryb skiej, du etu Su ka OFF, He len Spack mann,
Jo shuy So fa era, Sa chi ko Abe, Ro nal da Fra zer Mun -
roe’a oraz Fran ko B. Wa żnym ele men tem pre zen ta -
cji fo to gra fii sta no wi ły wy po wie dzi ar ty stów
na te mat ich współ pra cy z Ma nu elem Va so nem.

– Zdję cia na wy sta wie, nie ja ko opo wia da jąc hi -
sto rię per for me rów, po bu dza ją wy obraź nię wi dza
i po wo du ją od two rze nie per for man ce w je go umy śle,
są za tem czymś w ro dza ju „re -per for man ce” – pod -
kre śli ła we wstę pie ku ra tor skim Mał go rza ta Kaź -
mier czak.

PA MIĘ TA LI O OGRO DACH
Trzy dnio wy kon cert w MCK SO KÓŁ, mi mo zi -

mo wej au ry, za in au gu ro wał se zon wio sen ny. Go -
ściem pierw sze go dnia był Ma ciej Ma leń czuk. Być
mo że wie lu no wo są de cza nom eks -Pu dels nie pa su je
do „kra iny ła god no ści”, ale trud no mu od mó wić pier -
wiast ka li rycz ne go w tek stach i kom po zy cjach, zresz -
tą umie jęt nie łą czo ne go ze sce nicz ną tan de tą (tak jest
cho cia żby w pro jek cie Psy cho dan cing, z któ rym
przy je chał). Dan cing za wsze ko ja rzył się z ta nią po -
tań ców ką przy śred niej ja ko ści hi tach. Ma leń czuk
po sta no wił nie co zmie nić to spoj rze nie. Na grał pio -

sen ki oczy wi ście do tań cze nia, ale i rów no cze śnie
wziął na warsz tat prze bo je z re per tu aru Cze sła wa
Nie me na, Woj cie cha Mły nar skie go i Krzysz to fa
Klen czo na. En fant ter ri ble pol skiej sce ny mu zycz nej
do ło żył do te go kil ka swo ich star szych kom po zy cji
z cza sów Pu del sów i z pro jek tu Psy cho co un try, oraz
zu peł nie no wych.

W mu zycz ną pod róż od Am ster da mu do Mil l ha -
ven za bra ła pu blicz ność dru gie go dnia Ka ta rzy -
na Gro niec. Jej naj now szy re ci tal „Wi szą ce ogro dy
już się prze ży ły” (kon cert w No wym Są czu był
przed pre mie ro wy, zaś pre mie ra od by ła się w nie dzie -
lę 23 mar ca na Prze glą dzie Pio sen ki Ak tor skiej we
Wro cła wiu) to kom bi na cja sub tel no ści i sza leń stwa.
Jak opi su je go ar tyst ka: – Pio sen ki nio są ce wiel ki ła -
du nek ener ge tycz ny i emo cjo nal ny. Zło żo na z nich
opo wieść pro wa dzi wi dza -słu cha cza przez peł ne na -
mięt no ści ludz kie ży cia, smut no -za baw ne, wul gar ne,
wy zy wa ją ce, nie win ne. Ży cia, dla któ rych wspól nym
mia now ni kiem wciąż po zo sta je na dzie ja, że gdzieś
jest pięk no, za któ rym tę sk ni my, że w ka żdym czło -
wie ku, nie spo dzie wa nie mo że my od kryć świe tli stość
i do bro, któ re go – zwa żyw szy na oko licz no ści, w ja -
kich po zna je my bo ha te rów – nie spo dzie wa my się zo -
ba czyć. W sa li MCK SO KÓŁ za brzmia ły cie ka wie
za ara nżo wa ne pio sen ki Pau la Con te, Ja cqu esa Bre la,
Kur ta We ila, Nic ka Ca ve’a i Elvi sa Co stel lo. 

Ostat nie go dnia im pre zy w MCK SO KÓŁ za mel -
do wał się „ze spół mło dzie żo wy” Voo Voo, jak okre -
ślił go sam li der, po cho dzą cy z No we go Są cza,
Woj ciech Wa glew ski. Ar ty ści przez po nad dwie go -
dzi ny ra czy li pu blicz ność mie szan ką roc ka, blu esa,
et no i jaz zu. 

KA
 LE

J D
O

 SK
O

P 
KU

L T
U

 R
A

L N
Y

An ne Se agra ve Ma ciej Ma leń czuk FOT. JB



MAJ 201360 KULTURA
WWW.SADECZANIN.INFO

ADA SA RI DLA EWY TRACZ
Ju bi le uszo wy XV Kon kurs Sztu ki Wo kal nej im. Ady Sa ri

był nie co eks pe ry men tal ny w for mu le oce nia nia, bo po raz
pierw szy prof. He le na Ła zar ska, dy rek tor ar ty stycz ny i prze -
wod ni czą ca ju ry, za pro po no wa ła, że by ko mi sja skła da ła się
z lau re atów po przed nich edy cji. W wiel kim fi na le kon kur su
śpie wa ków oce nia ły dwa skła dy ju ror skie pod prze wod nic -
twem prof. Ła zar skiej. W pierw szym za sia da li lau re aci po -
przed nich edy cji kon kur su: Ewa Bie gas, Woj ciech Gier lach,
Urška Ar lič-Go lo ličič, Yasu shi Hi ra no, Alek san dra Ku char -
ska -Sze fler, An na Lu bań ska, Piotr Ły kow ski, Woj ciech Ma -
cie jow ski, Ma tjaž Ro bavs, Kle mens San der, Mo ni ka
Wa le ro wicz oraz Pa weł Żół ciń ski – se kre tarz ju ry. W dru gim
ju ry, zło żo nym z sze fów pol skich scen mu zycz nych, zna leź li
się: Ma ciej Fi gas, Pa weł Ga ba ra, To masz Jan czak, Zbi gniew
Ma cias, Ro ber to Skol mow ski i To masz To kar czyk.

W XV edy cji kon kur su trium fo wa ła so pra nist ka Ewa
Tracz, któ rej przy pa dło Grand Prix (20 tys. zł) w ka te go rii
gło sów żeń skich. Zna ko mi ta mło da śpie wacz ka zdo by ła też
na gro dę im. Ady Sa ri dla wy bit ne go so pra nu oraz na gro dę
Or kie stry Ope ry Kra kow skiej. Ju ry XV Kon kur su nie przy -
zna ło I na gro dy w ka te go rii gło sów mę skich, dru gą wy wal -
czył te nor An drzej Lam pert. 

Tra dy cyj nie kon kur so wi to wa rzy szy ły kon cer ty w są dec -
kich świą ty niach: w ba zy li ce św. Mał go rza ty za brzmia -
ła III Sym fo nia op. 36 „Sym fo nii Pie śni Ża ło snych” Hen ry ka
Mi ko ła ja Gó rec kie go, w wy ko na niu Or kie stry Aka de mii
Beetho ve now skiej pod dyr. Mi cha ła Klau zy z Ewą Bie gas
(so pran), w ko ście le pw. Mat ki Bo żej Nie po ka la nej – „War
Re qu iem” Ben ja mi na Brit te na (wy stą pi li: Chór Aka de mii
Mu zycz nej w Kra ko wie, Chór Chło pię cy Fil har mo nii Kra -
kow skiej, po łą czo ne chó ry uczel ni kra kow skich, Or kie stra

Sym fo nicz na Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie oraz Or kie -
stra Pro jek tu K 12 z Wiel kiej Bry ta nii). Fe sti wal za koń czył
spek takl te atral ny „Mi mo wszyst ko” Joh na Mur rel la, w re ży -
se rii Wal de ma ra Śmi ga sie wi cza z Ma ją Ko mo row ską i Wie -
sła wem Ko ma są.

TAR CZA DLA HE LE NY ŁA ZAR SKIEJ
XVII Mię dzy na ro do wy Fe sti wal i XV Kon kur su Sztu ki

Wo kal nej im. Ady Sa ri był też do sko na łą oka zją do wrę cze -
nia He le nie Ła zar skiej przy zna nej jej w 2011 ro ku przez Ra -
dę Mia sta No we go Są cza Tar czy Her bo wej „Za słu żo ny dla
Mia sta No we go Są cza”.

– Kon kurs im. Ady Sa ri jest jed nym z dwóch (obok Kon -
kur su im. Sta ni sła wa Mo niusz ki or ga ni zo wa ne go przez Te atr
Wiel ki – Ope rę Na ro do wą w War sza wie) naj bar dziej li czą -
cych się mię dzy na ro do wych kon kur sów wo kal nych w Pol sce.
Jest w tym wiel ka za słu ga pa ni pro fe sor He le ny Ła zar skiej,
któ ra za li cza na jest do gro na naj bar dziej sza no wa nych pe da -
go gów śpie wu w Eu ro pie. Na le ży pod kre ślić rów nież, że Fe -
sti wal Ady Sa ri jest pierw szym, naj star szym fe sti wa lem
są dec kim. Dzię ki ca ło kształ to wi kon cep cji, bę dą cej wy łącz -
nym udzia łem prof. He le ny Ła zar skiej, Fe sti wal stał się fo rum
spo tkań pe da go gów -wo ka li stów z ca łej Pol ski i zdo był so bie
wa żne, dziś po wszech nie uzna ne, miej sce w śro do wi sku sztu -
ki i na uki – tak wów czas ar gu men to wa no przy zna nie wy ró -
żnie nia, o czym w trak cie wrę cza nia Tar czy Her bo wej
przy po mniał Je rzy Wi tu szyń ski, prze wod ni czą cy RM. Po ce -
re mo nii, w sa li Li piń skie go w MCK „So kół” za brzmia ło chy -
ba naj bar dziej do no śne „Sto lat”, ja kie kie dy kol wiek by ło tu
śpie wa ne – na sce nie i na wi dow ni za sia da ło bo wiem wie le
zna ko mi tych gło sów ope ro wych.

JA NUSZ BO BREK 

Tar cza dla He le ny Ła zar skiejEwa Tracz, lau re at ka I miej sca w kon kur sie im. Ady Sa ri

FO
T. 

JB
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W
1969 r. zor ga ni zo wa no
w Lip ni cy Wiel kiej wiej -
skie do żyn ki, na któ rych
za de biu to wał przy szły

ze spół Lip ni cza nie. De biut był uda ny de -
biut, sko ro wy stęp za in te re so wał za rów -
no lip ni czan, jak i miej sco we wła dze
i już w paź dzier ni ku te goż ro ku na ze -
bra niu miesz kań ców wsi pod ję to uchwa -
łę o po wsta niu ze spo łu, któ ry miał
dzia łać przy miej sco wej Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej.

Ofi cjal na na zwa Re gio nal ny Ze spół
Lip ni cza nie zo sta ła przy ję ta do pie ro
w 1975 r. W skład ów cze sne go kie row -
nic twa we szli: Jan Bu lan da, nie ży ją ca
już Kle men ty na Sa wa ryn, Sta ni sław
Głąb i Ire na Ru cha ła. Roz po czął się
trud ny czas za bie gów o funk cjo no wa -
nie ze spo łu. Du ża ak tyw ność ów cze -
sne go kie row nic twa spra wi ła, że
Lip ni cza na mi za in te re so wał się Wy -
dział Kul tu ry Po wia to wej Ra dy Na ro -
do wej w No wym Są czu. To by ło
pierw sze źró dło wspar cia fi nan so we go,
dzię ki któ re mu ku pio no in stru men ty,
stro je oraz za pew nio no gru pie fa cho wą
po moc in struk tor ską.

W ro ku 1973 ze spół zo stał do strze żo -
ny rów nież przez Wo je wódz ki Dom
Kul tu ry w Kra ko wie. Roz po czę to rów -
nież in ten syw ne gro ma dze nie ma te ria łu
et no gra ficz ne go, ze wszel kich do stęp -
nych źró deł, do ty czą ce go Po gó rza Są -
dec kie go, a ta kże trud ne pra ce zwią za ne
z od twa rza niem daw ne go stro ju.
Wszyst ko po to, aby móc two rzyć no we
wi do wi ska opar te wy łącz nie o folk lor

wła snej wsi i naj bli ższej oko li cy. Bar dzo
trud ne dzie ło.

W koń cu Lip ni cza nie w 1974 r. za -
pre zen to wa li pro gram „Obi grow ka
u Swa tow skie go i sprze da nie ró zgi”.
Wte dy z gru pą na wią za ła dłu ższą
współ pra cę cho re ograf z No we go Są cza
Li dia Mi cha lik. Współ pra ca ta za owo -
co wa ła spo rym pod nie sie niem po zio mu
me ry to rycz no -ar ty stycz ne go. Już
w 1975 r. ze spół zo stał lau re atem „Brą -
zo we go Ser ca” na pre sti żo wym Ogól no -
pol skim Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li
Pol skich w Żyw cu.

Szyb ki ar ty stycz ny awans to re zul tat
nie tyl ko in ten syw nej pra cy i sa mo za -
par cia, ale rów nież efekt wie lu wręcz
cha ry zma tycz nych oso bo wo ści w ów -
cze snym ze spo le. Je śli do dać do te go
tra dy cyj nie już pięk ny i czy sty śpiew lu -
dzi te go re gio nu, to ma my ob raz ze spo -
łu prze ka zu ją ce go nam praw dę
o oby cza jach i za cho wa niach mi nio nych
lat w spo sób au ten tycz ny i na wy so kim
po zio mie ar ty stycz nym. Ze spół in ten -
syw nie pra co wał i miał po czu cie swej
ar ty stycz nej war to ści. Ta cha ry zma
i umie jęt no ści wpły wa ły na wie lu ani -
ma to rów i ob ser wa to rów kul tu ry, co
z cza sem skut ko wa ło udzia łem w ró -
żnych pre zen ta cjach. I tak w 1976 r.
Lip ni cza nie wzię li udział w III Kon kur -
sie „Pra ca w ob rzę dach i zwy cza jach”
w Rze szo wie z wi do wi skiem „Wy zwo -
li ny ko sia rza”, a Wy twór nia Fil mów
Oświa to wych z Ło dzi w tym sa mym ro -
ku na krę ci ła na ba zie te go wi do wi ska
film edu ka cyj ny.

Ko lej ne la ta to jak by zbie ra nie owo -
ców z pra cy gru py. W 1977 r. ze spół wy -
stą pił w Ogól no pol skim Fe sti wa lu
Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu, gdzie
zdo był „Srebr ne Ser ce”. Dru ga na gro da
awan so wa ła Lip ni czan na Mię dzy na ro -
do wy Fe sti wal Folk lo ru Ziem Gór skich
w Za ko pa nem, gdzie po mi mo du żej,

Masz takie piękne korzenie (V)

Lipniczanie odtworzyli folklor
pogórzańskiej wsi
Dzie dzic two kul tu ro we wsi jest bo ga te i pięk ne. A je go po pu la ry -
zo wa nie jest wte dy praw dzi we, kie dy czy nią to ze spo ły, któ rych
człon ko wie kul tu rę oj ców zna ją jesz cze z au top sji – ta kie jest mot -
to Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni i Tań ca Lip ni cza nie. Od two rzy li
folk lor wła snej wsi i naj bli ższej oko li cy – Po gó rza Są dec kie go.
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mię dzy na ro do wej kon ku ren cji, zdo by -
li III miej sce i Pu char Je sie ni Ta trzań skiej
w naj wa żniej szej, au ten tycz nej ka te go rii.
Ale ze spół nie osiadł na lau rach. Już
w 1978 r. zdo był na fe sti wa lu w Żyw cu
głów ną na gro dę – upra gnio ne „Zło te Ser -
ce”, a na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu
Folk lo ru Ziem Gór skich w Za ko pa nem
– II miej sce i „Srebr ną Ciu pa gę”. Na stęp -
ne la ta przy no si ły ko lej ne suk ce sy.

Ze spół przy go to wał ko lej ne wi do wi -
sko, uka zu ją ce zwy cza je ko lęd ni cze re -
gio nu Po gó rza – „Idą dra by”. Dzię ki
nie mu zdo był III miej sce i Pu char Je sie -
ni Ta trzań skiej na Mię dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem Gór skich
w Za ko pa nem.

Ale wy stę py nie ogra ni cza ły się tyl -
ko do kon kur sów. Lip ni cza nie bra li
udział w dzie siąt kach im prez, od gmin -
nych, przez re gio nal ne, po ogól no pol -
skie. Na miej scu wy stę po wa li pod czas
do ży nek, ob cho dów rocz nic, świąt czy
aka de mii. Z oka zji Świę ta Od ro dze nia
Pol ski w 1977 r. po je cha li ze swym pro -
gra mem do Ja worz na i Kra ko wa. Kil ka -
krot nie da wa li kon cer ty w No wym
Są czu z oka zji „Świę ta Ga ze ty Po łu -
dnio wej”, w 1980 r. wy stę po wa li z oka -
zji „Chmie la ków” w Kra snym sta wie,
na uro czy sto ści Do ży nek Wo je wódz -
kich w Sia rach ko ło Gor lic, kil ka krot nie
pod czas Ty go dnia Kul tu ry Be skidz kiej
or ga ni zo wa ne go przez Wo je wódz ki
Ośro dek Kul tu ry w Biel sku -Bia łej.

Nie ste ty stan wo jen ny i trud na sy tu -
acja po li tycz na lat 80. XX wie ku spo wo -
do wa ła, że na kil ka lat ofi cjal nie
za wie szo no dzia łal ność gru py. W rze -
czy wi sto ści jed nak pra cy z ze spo łem nie
za prze sta no. W miej sco wej szko le ćwi -
czo no grę na in stru men tach, tań ce
i śpiew. In struk to rzy ze spo łu – Li dia Mi -
cha lik, Zbi gniew Pur gal i Jan Bu lan da
– zaj mo wa li się przy go to wa niem
ma te ria łu do wy daw nic twa „Folk lor Gó -
ra li i Po gó rzan Zie mi Są dec kiej”. Mi mo
du żych trud no ści, ksią żka zo sta ła wy da -
na i do dzi siaj sta no wi wa żne źró dło in -
for ma cji o folk lo rze te go re gio nu.

Oka zją do ofi cjal ne go wzno wie nia
dzia łal no ści ze spo łu by ło 100-le cie OSP
w Lip ni cy Wiel kiej. Już w 1985 r. ze -
spół wziął udział w II Wo je wódz kim
Prze glą dzie Ze spo łów Ko lęd ni czych
w Gry bo wie, or ga ni zo wa nym przez Za -
rząd Wo je wódz ki Związ ku Mło dzie ży
Wiej skiej oraz w III Wo je wódz kim Fe -
sti wa lu Kul tu ry Mło dzie ży Wiej skiej

w Li ma no wej, gdzie w kon kur sie „Ob -
rzę dy lu do we” zdo był I miej sce. Pro -
gram ten za re je stro wa ła TVP Kra ków.

La ta 90. upły nę ły Lip ni cza nom
głów nie na wy sta wia niu re pre zen ta cji
w śpie wie i mu zy ce do ró żne go ty pu
kon kur sów, jak: „Sa ba ło we Ba ja nia”
w Bu ko wi nie Ta trzań skiej czy ko lej ne
edy cje „Dru zbac ki”, gdzie zdo by wa li
czo ło we na gro dy. Ta kże w tym cza sie
wie lo krot nie wy sta wia na by ła sztu ka
„Be tle jem Pol skie” i pro gram ko lęd ni -
czy „Idą dra by”.

Wi docz ne oży wie nie ka dro we na stą -
pi ło po 2000 ro ku, kie dy kie row ni kiem
gru py zo sta ła Ma ria Ja wo rec ka. Po sta -
no wi ła od mło dzić ze spół po przez pra cę
z dzieć mi – naj pierw w szko le, póź niej
w do mu kul tu ry. Na uką tań ca za ję ła się
Mag da le na Gut. Re gu lar ne pró by i roz -
bu dzo ne za in te re so wa nie mło dzie ży już
w 2004 r. przy nio sło pierw sze po wa żne
suk ce sy: I miej sce na XVIII Fi na le Kra -
jo we go Fe sti wa lu Kul tu ry Mło dzie ży
Szkol nej w Gro dzi sku Ma zo wiec kim,
„Zło te Ser ce” na XXXV Ogól no pol -
skim Fe sti wa lu Gó ra li Pol skich w Żyw -
cu i „Brą zo wą Ciu pa gę” na XXXVI
Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Folk lo ru
Ziem Gór skich w Za ko pa nem. Wszyst -
ko to w jed nym ro ku!

W ko lej nych la tach ze spół od no sił
no we suk ce sy: w 2005r. zo stał lau re -
atem „Zło tej Ma ski” na XXX Prze pa -
trzo wi nach Te atrów Re gio nal nych

Ale wy stę py nie ogra ni -
cza ły się tyl ko do kon -
kur sów. Lip ni cza nie
bra li udział w dzie siąt -
kach im prez, od gmin -
nych, przez re gio nal ne,
po ogól no pol skie. 
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Ma ło pol ski w Czar nym Du naj cu, gru pa
dziew cząt z ze spo łu za ję ła II miej sce
na XXXVI Ogól no pol skim Fe sti wa lu
Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu,
na Ogól no pol skim Kon kur sie Ze spo łów
Stra żac kich w Kry ni cy Lip ni cza nie
awan so wa li do Fi na łu Kra jo we go w Po -
la ni cy. W 2006 r. ze spół wy wal -
czył II miej sce na XXII Ogól no pol skim
Kon kur sie Tra dy cyj ne go Tań ca Lu do -
we go w Rze szo wie. W 2007 r. Lip ni -
cza nie po now nie wzię li udział
w Prze pa trzo wi nach w Czar nym Du naj -
cu, gdzie zdo by li „Srebr ną Ma skę”.
W tym sa mym ro ku na „Dru zbac ce”
w Po de gro dziu ka pe la ze spo łu za ję -
ła III miej sce, na XXXVIII Fe sti wa lu
Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu
– gru pa dziew cząt w śpie wie za ję -
ła II miej sce. w 2008 r. ka pe la
w Po de gro dziu zdo by ła I miej sce,
a na II Fe sti wa lu Kul tu ry Po gó rzań skiej
w Ry gli cach – głów ną na gro dę „Zło tą
Pod ko wę Po gó rza”. Rów nież w 2009 r.
na „Dru zbac ce” w Po de gro dziu gru py
śpie wa cze Lip ni czan oraz klar ne ci sta
by li lau re ata mi I i II miej sca, a na Ogól -
no pol skim Fe sti wa lu Folk lo ru Gó ra li
Pol skich w Żyw cu ka pe la zdo by -
ła II miej sce, a ze spół zo stał wy ró żnio -
ny. Su ma wy stę pów gru py się ga set ki,
ma ją na swo im kon cie ta kże dwu krot ne
go ścin ne kon cer ty w Niem czech.

W 2006 ro ku w Do mu Kul tu ry
w Lip ni cy Wiel kiej ze spół na grał pierw -
szą pły tę „Obi grow ka u Swa tow skie go

i in ne me lo die”. Ko lej na pły ta z ko lę da -
mi i pa sto rał ka mi no si ty tuł „Po ko lę -
dzie”. W 2008 r. po wsta ła trze cia pły ta,
za wie ra ją ca me lo die i pio sen ki od po ko -
leń zna ne i śpie wa ne na te re nie Lip ni cy
Wiel kiej.

Na dzie ję, że kul tu ra Po gó rza Są dec -
kie go bę dzie ży ła, bu dzi dzia ła ją cy rów -
no le gle dzie cię cy ze spół Ma li
Lip ni cza nie, któ ry ta kże jest lau re atem
na gród i wy ró żnień i ma na swo im kon -
cie pły tę „Na lip nic ką nu tę”.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
Źró dło i fot. Re gio nal ny Ze spół Lip ni cza nie 

Tekst po cho dzi z bro szu ry „Masz ta kie
pięk ne ko rze nie”, przed sta wia ją cej ze spo ły

folk lo ry stycz ne Są dec czy zny. Pu bli ka cja zo -
sta ła wy da na w ra mach Są dec kie go Fe sti -

wa lu Kul tu ry, zor ga ni zo wa ne go w 2012 ro ku
przez Fun da cję Są dec ką przy wspar ciu fi -
nan so wym Wo je wódz twa Ma ło pol skie go

Wi docz ne oży wie nie ka -
dro we na stą pi ło po 2000
ro ku, kie dy kie row ni kiem
gru py zo sta ła Ma ria Ja -
wo rec ka. Po sta no wi ła
od mło dzić ze spół po przez
pra cę z dzieć mi – naj -
pierw w szko le, póź niej
w do mu kul tu ry.
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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”

26 kwiet nia – 23 czerw ca
ZAPOMNIANI BOHATEROWIE
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
W GALICJI
Wy sta wa w ra mach pro gra mu edu ka cyj ne go „Echa
po wsta nia stycz nio we go w Ma ło pol sce – lu dzie i miej -
sca”, upa mięt nia ją ce go 150. rocz ni cę po wsta nia stycz -
nio we go.

18/19 ma ja
NOC MU ZE ÓW 2013
Ga le ria Daw na Sy na go ga, ul. Berka Joselewicza 12

Kon ty nu acja wy sta wy: 
LIDIA DUDA-GROBLICKA
– TWÓRCZOŚĆ 
Pra ce ar tyst ki po cho dzą cej z No we go Są cza.

Ga le ria Ma rii Rit ter

18/19 ma ja
NOC MU ZE ÓW 2013

24 ma ja – 30 czerw ca
MO JA PRZY GO DA W MU ZEUM
Wy sta wa po kon kur so wa prac pla stycz nych dzie ci
i mło dzie ży.

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

do 31 ma ja
DAW NE NA RZĘ DZIA ROL NIC ZE
Wy sta wa pre zen tu ją ca sprzęt rol ni czy ze zbio rów Są -
dec kie go Par ku Et no gra ficz ne go. 

22 mar ca – 12 ma ja
CER KWIE W KRA JO BRA ZACH POL SKI 
PO ŁU DNIO WO-W SCHOD NIEJ
Wy sta wa ma lar stwa oj ca i cór ki: Je rze go Mi szal skie -
go i An ny Mi szal skiej–Gą sie ni cy.

1 ma ja
MAJÓWKA 2013 – OTWARCIE
SEZONU W SĄDECKIM PARKU
ETNOGRAFICZNYM I MIASTECZKU
GALICYJSKIM

18-19 ma ja
MAŁOPOLSKIE DNI DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO

18 ma ja
KIER MASZ STA RO CI

18 ma ja – 18 sierp nia
SKAR BY MA ŁO POL SKI
Po kon kur so wa wy sta wa fo to gra ficz na

3 czerw ca
ENE, DUE, RABE … 
DAWNE GRY I ZABAWY
DZIEŃ DZIEC KA W SKAN SE NIE 
Kon cer ty, kon kur sy oraz po kon kur so wa wy sta wa
prac pla stycz nych

22/23 czerw ca
ART NI GHT 2013

24 czerw ca – 6 paź dzier ni ka
ŚLADAMI ŚWIĘTYCH ŚWIERADA,
URBANA I JUSTA
Wy sta wa fo to gra ficz na z oka zji ro ku św. św. Cy ry la
i Me to de go

30 czerw ca
ODPUSTOWY ŚWIAT
– ŚWIĘTO I ZABAWA
Od pust na św. św. Pio tra i Paw ła – im pre za przy bli -
ża ją ca tra dy cje daw nych od pu stów lu do wych.

Ko ściół Prze mie nie nia Pań skie go
No wy Sącz, ul. Pi jar ska 21

16 ma ja 2013
CZAS KO LO NI STÓW
Spo łecz ność nie miec ka na Są dec czyź nie – kon fe ren -
cja edu kacyjna
• Adam Sa si now ski – Nie miec kie i au striac -

kie ro dzi ny urzęd ni cze w Ga li cji na przy kła -
dzie Pod gó rza

• Łu kasz Po łom ski – Wkład no wo są de czan
po cho dze nia nie miec kie go i au striac kie go
w roz wój swo je go mia sta w la tach 1867–
1939

• Ro bert Ślu sa rek – Ko ściół Prze mie nie nia
Pań skie go. Ar chi tek tu ra i funk cja

Oprac. IZA BE LA SZA FRAN
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Pro gram edu ka cyj ny o ta kim ty tu le zo stał przy go to wa -
ny i jest re ali zo wa ny przez Fo rum Ma ło pol skich Od -
dzia łów Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go, któ re
w ska li kra ju po zo sta je naj wa żniej szą, po wszech ną or -
ga ni za cją, sku pia ją cą hi sto ry ków pol skich. Fo rum two -
rzą ak tu al nie Od dzia ły PTH z: Li ma no wej, No we go
Są cza, No we go Tar gu i Tar no wa.

R
e ali za cję pro jek tu wspie ra ją in sty tu cje Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go: Mu zeum Okrę go we w No wym Są -
czu i Mu zeum Okrę go we w Tar no wie, Pe da go gicz -
na Bi blio te ka Wo je wódz ka w No wym Są czu Fi lia

w No wym Tar gu. Pa tro nat ho no ro wy nad pro jek tem „Echa po -
wsta nia stycz nio we go w Ma ło pol sce – lu dzie i miej sca” ob ję -
li: mar sza łek Se na tu Rze czy po spo li tej Pol skiej Bog dan
Bo ru se wicz, mar sza łek Wo je wódz twa Ma ło pol skie go Ma rek
So wa oraz pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go prof.
dr hab. Jan Szym czak.

Ce lem pro jek tu jest upa mięt nie nie 150. rocz ni cy po wsta -
nia stycz nio we go w Ma ło pol sce po przez upo wszech nia nie
wie dzy hi sto rycz nej i uka za nie lo sów spo łe czeń stwa pol skie -
go pod za bo ra mi, przede wszyst kim zaś za pre zen to wa nie
wkła du ga li cyj skiej lud no ści w pro ce sie od zy ski wa nia przez
Pol skę nie pod le gło ści. 

Pro jekt jest re ali zo wa ny od 15 stycz nia do 30 li sto pa da br.
Ma on cha rak ter pro gra mu edu ka cyj ne go, któ re go in au gu ra -
cja od by ła się 14 mar ca 2013 r. w Mu zeum Re gio nal nym Zie -

mi Li ma now skiej w Li ma no wej a za koń cze nie od bę dzie się
w Mu zeum Okrę go wym w Tar no wie. 

Na pro gram skła dać się bę dzie kil ka na ście za dań o cha rak -
te rze i za się gu re gio nal nym, czy li ma ło pol skim oraz lo kal nym
(Li ma no wa, No wy Sącz, No wy Targ, Tar nów). W ra mach
dzia łań re gio nal nych prze wi dzia no trzy zda nia:

1. Wy sta wę cza so wą pt. „Za po mnia ni bo ha te ro wie po wsta -
nia stycz nio we go w Ga li cji”, któ ra bę dzie pre zen to wa -
na w czte rech miej sco wo ściach: w Li ma no wej, No wym Są czu
(Dom Go tyc ki), No wym Tar gu i Tar no wie; 

2. Kon fe ren cję na uko wą w Tar no wie z udzia łem spe cja li -
stów w za kre sie dzie jów po wsta nia stycz nio we go. Jej te ma -
ty ka bę dzie kon cen tro wać się na ga li cyj skich ko no ta cjach
po wsta nia stycz nio we go; 

3. Pu bli ka cję na uko wą uzu peł nio na pły tą DVD z za pi sem
mul ti me dial nym wy sta wy.

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
miejsce

które czeka
na Twoją reklamę

Echa powstania
styczniowego
w Małopolsce
– ludzie i miejsca
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K
on fe ren cja roz po czę ła się
od uczcze nia mi nu tą ci szy po -
mor do wa nych w Ka ty niu wio -
sną 1940 ro ku oraz ofiar

tra ge dii smo leń skiej sprzed trzech lat,
a po tem roz po czął się ma ra ton wy stą pień.

Da riusz Dziu bac ki z kl. 2I przy go to -
wał re fe rat na te mat sy tu acji geo po li -
tycz nej ziem pol skich przed po wsta niem
stycz nio wym, któ ry wy gło sił To masz
Wi deł z kl. 2I. O prze bie gu po wsta nia

stycz nio we go mó wi ły: Ewe li na Głów -
czyk i An na Mi chu ra z kl. 2G. Syl wet ki
do wód ców woj sko wych oraz cy wil nych
kie row ni ków po wsta nia przed sta wi ły
Na ta lia Ja ni kow ska i Zu zan na Fed czy -
na z kl. 1H. „Są dec czy zna wo bec po -
wsta nia stycz nio we go” – to ty tuł re fe ra tu
Eli zy Cze piel i To ma sza Kró la z kl. 2H,
a Ma te usz Stel mach z kl 1L opo wia dał
o tra dy cjach po wsta nia stycz nio we go ja -
ko źró dle pa trio ty zmu. Ostat ni re fe rat

wy gło si li: An na Gra bow ska i Ja kub Ju -
ro wicz z kl. 1E – „Śla dy po wsta nia 1963
ro ku na te re nie Zie mi Są dec kiej”.

Pre zen ta cje mul ti me dial ne to wa rzy -
szą ce re fe ra tom przy go to wa li ucznio wie
kl. 2F: Mi chał Czy żow ski, Ar ka diusz
Ma tu sik i Piotr Szczy gło.

Se sję pro wa dził An to ni Szcze pa nek,
eme ry to wa ny na uczy ciel hi sto rii
w II LO, spo tka nie za ga ił Le szek Za -
krzew ski, pre zes są dec kie go od dzia łu
Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go,
a nad ca ło ścią czu wa ła dr Ma ria Kru -
czek, z -ca dy rek to ra II LO.

– Po wsta nie stycz nio we by ło pierw -
szym ogól no na ro do wym zry wem, w któ -
rym wzię ły udział wszyst kie war stwy
spo łe czeń stwa pol skie go w za bo rze ro -
syj skim – mó wił Za krzew ski. – Przez
sze re gi po wstań cze prze wi nę ło się oko -
ło 200 ty się cy osób, sto czo no po -

nad 1200 po ty czek. Zgi nę ło oko ło 20
ty się cy po wstań ców, stra co no oko -
ło 1000, zaś 30 ty się cy wy wie zio no
na Sy bir, ale mi mo klę ski – nie by ła to
wal ka da rem na. Bez po wsta nia stycz -
nio we go nie by ło by nie pod le głej Pol ski
w 1918 ro ku.

Au dy to rium sta no wi li ucznio -
wie II LO oraz go ście z I LO i VI LO.
Re fe ra ty okla ski wa li m.in. dy rek tor Do -
ro ta Sma ga, szef są dec kiej de le ga tu ry
Ma ło pol skie go Ku ra to rium Oświa ty
Sta ni sław Szu dek, Mag da le na Dy ląg,
pre zes PTH O/Li ma no wa oraz Ro bert
Ko wal ski, pre zes PTH O/No wy Targ.

Kon fe ren cji to wa rzy szy ła wy sta wa
o po wsta niu stycz nio wym. Plan sze
przy go to wa ły od dzia ły PTH z na sze go
re gio nu. Na ko niec wszy scy pre le gen ci
otrzy ma li na gro dy ksią żko we, ufun do -
wa ne m.in. przez IPN i PTH.

„Są de cza nin” spra wo wał pa tro nat me -
dial ny nad se sją (w ko lej nych nu me rach
na sze go mie sięcz ni ka opu bli ku je my dwa
naj cie kaw sze re fe ra ty li ce ali stów).

Licealiści
o powstaniu
styczniowym
W II LO im. M. Ko nop nic kiej w No wym Są czu od by ła się 12
kwiet nia se sja hi sto rycz no -edu ka cyj na pt. „Rok 1863”. Wszyst -
kie re fe ra ty by ły dzie łem li ce ali stów, ba da ją cych pod okiem
swo ich na uczy cie li hi sto rii, ró żne aspek ty zry wu zbroj ne go Po -
la ków sprzed 150 lat, z na ci skiem na są dec kie echa po wsta nia.

Kon fe ren cji to wa rzy szy -
ła wy sta wa o po wsta niu
stycz nio wym. Plan sze
przy go to wa ły od dzia ły
PTH z na sze go re gio nu.
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***
Kon fe ren cja od by ła się w ra mach

pro gra mu edu ka cyj ne go „Echa po wsta -
nia stycz nio we go w Ma ło pol sce – lu dzie
i miej sca”, re ali zo wa ne go przez Fo rum
Ma ło pol skich Od dzia łów Pol skie go To -
wa rzy stwa Hi sto rycz ne go, utwo rzo ne go
przez od dzia ły To wa rzy stwa z Li ma no -
wej, No we go Są cza, No we go Tar gu
i Tar no wa.

Ce lem pro jek tu jest upa mięt nie nie 150.
rocz ni cy po wsta nia stycz nio we go w Ma -
ło pol sce po przez upo wszech nie nie wie -
dzy hi sto rycz nej i uka za nie lo sów
spo łe czeń stwa pol skie go pod za bo ra mi,
przede wszyst kim zaś za pre zen to wa nie
wkła du ga li cyj skiej lud no ści w pro ce sie
od zy ski wa nia przez Pol skę nie pod le gło -
ści. Pro jekt jest re ali zo wa ny od 15 stycz -
nia, a za koń czy się 20 li sto pa da 2013 r.
In au gu ra cja od by ła się 14 mar ca w Mu -
zeum Re gio nal nym Zie mi Li ma now skiej
w Li ma no wej, a fi nał na stą pi w Mu zeum
Okrę go wym w Tar no wie.

(HSZ)

– Na tak zwa nej bia ło ru skiej li -
ście ka tyń skiej z pew no ścią
znaj du ją się Są de cza nie, dwa
na zwi ska już zna my. To uro -
dzo ny w 1904 ro ku Jó zef Ka im
i uro dzo ny w 1913 ro ku Bo le -
sław Pierz cha ła – po wie dział
Je rzy Gi za.

18 kwiet nia w sa li przy ga le rii
ko ścio ła Mat ki Bo żej Nie po -
ka la nej w No wym Są czu od -

by ło się spo tka nie z au to rem
„No wo są dec kiej li sty ka tyń skiej”, za -
ty tu ło wa ne „Ka tyń ski łań cuch nie wi -
dzial ny”. 

W pierw szym wy da niu „No wo są -
dec kiej Li sty Ka tyń skiej”, któ re uka za -
ło w 1991 ro ku, J. Gi za za mie ścił
na zwi ska po nad set ki ka tyń czy ków,
zwią za nych z No wym Są czem i Są -
dec czy zną. W dru gim, po sze rzo nym
wy da niu ksią żki w 2009 ro ku, zna la zły
się już 224 na zwi ska.

– Po trzeb ne bę dzie trze cie wy da nie,
gdyż usta li łem na zwi ska ko lej nych
osiem na stu ka tyń czy ków, czy li w su -
mie 242 oso by, ale się z tym nie spie -
szę, bo cze ka my na bia ło ru ską li stę
ka tyń ską, po mor do wa nych w Miń sku,
a po grze ba nych praw do po dob nie
w Ku ro pa tach. Ta li sta z ca łą pew no -
ścią ist nie je i znaj du je się nie w Miń -
sku, ale w Mo skwie – mó wił Je rzy
Gi za, któ ry przed sta wił swo je naj now -
sze usta le nia w ar ty ku le opu bli ko wa -
nym w kwiet nio wym nu me rze
„Są de cza ni na”.

Pre le gent przy po mniał kla sycz ne
po zy cje ksią żko we na te mat Ka ty nia,
po cząw szy od „Wspo mnień sta ro biel -
skich” Jó ze fa Czap skie go, wy da nych
już w 1944 ro ku. To Czap ski po wie -
dział, że Po la cy w nie wo li so wiec kiej

dzie li li się na opty mi stów i re ali stów.
Ci pierw si mó wi li, że So wie ci prze ka -
żą pol skich ofi ce rów Niem com, ci dru -
dzy – że jeń cy pol scy tra fią na Sy bir.

– Czap ski na pi sał, że wszyst kim za -
bra kło wy obraź ni, bo nikt nie przy pusz -
czał, że So wie ci są zdol ni do ta kie go
mor du i cza sem się za sta na wiam, czy
ge ne ra łom le cą cym z pre zy den tem Le -
chem Ka czyń skim do Smo leń ska na ob -
cho dy sie dem dzie się cio le cia zbrod ni
ka tyń skiej nie za bra kło wy obraź ni…
– mó wił Je rzy Gi za. Cy to wał frag men -
ty wo jen ne go dia riu sza za po mnia ne go
pi sa rza An drze ja Bob kow skie go (Szki -
ce piór kiem), któ ry, jak bo daj je dy ny,
an ty cy po wał zbrod nię ka tyń ską.

Pod czas dys ku sji mó wio no o 432
ofi ce rach, spo śród pra wie 22 ty się cy
jeń ców pol skich, któ rych So wie ci
oszczę dzi li.

– Nie zna ny jest klucz, we dług któ re -
go wy bra no tych lu dzi. In te re su ją ce by -
ło by prze śle dze nie ich dal szych lo sów
– mó wił pre le gent.

Gi za przy po mniał ma ło zna ny fakt,
że pi sarz Fer dy nand Go etel, któ ry zna -

Generałom lecącym
do Smoleńska
zabrakło wyobraźni…

FOT. HSZ
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lazł się w de le ga cji Pol skie go Czer wo -
ne go Krzy ża (za wie dzą rzą du lon dyń -
skie go), któ ra po je cha ła wio sną 1943
ro ku do Ka ty nia, był pierw szym pre ze -
sem klu bu spor to we go „San de cja”, gdyż
na po cząt ku lat 20. kie ro wał warsz ta ta -
mi ko le jo wy mi w No wym Są czu. W 1.
PSP słu żył dru gi czło nek de le ga cji PCK,
Sta ni sław Plap pert.

***
Rad ny miej ski Ar tur Czer nec ki, któ -

ry w po przed niej ka den cji ja ko prze -
wod ni czą cy Ra dy Mia sta do pro wa dził
do za mon to wa nia dru giej ta bli cy ka tyń -
skiej w pod cie niach ko ścio ła św. Ka zi -
mie rza, stwier dził, że trze ba my śleć
o trze ciej ta bli cy. Czer nec ki po wie dział
po nad to, że Je rze mu Gi zie na le ży się ty -
tuł Ho no ro we go Oby wa te la No we go
Są cza za to, co do tąd zro bił dla spra wy

ka tyń skiej na są dec kim grun cie. Sa la
kla ska ła. Miał po wo dy do du my Ta de -
usz Gi za, któ ry przy słu chi wał się od czy -
to wi sy na…

Po mi mo nie do god nej po ry (śro dek ty -
go dnia, wcze sne po po łu dnie), fre kwen -
cja na od czy cie go ścia z Kra ko wa by ła

nie zła (wnuk gen. Jó ze fa Gi zy miesz ka
w Kra ko wie, gdzie kie ru je za ło żo ną
przez sie bie nie pu blicz ną Szko łą Pod sta -
wo wą im. J. Pił sud skie go i Gim na zjum
im. Z. Her ber ta). Przy by ło ok. 70 osób,
w tym grup ka har ce rzy. Mło dzież de kla -
mo wa ła wier sze o te ma ty ce ka tyń skiej
i smo leń skiej, pusz czo no frag ment na -
gra nia z Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Pie -
śni Pa trio tycz nej w Kra ko wie, na ekra nie
prze wi ja ły się fo to gra fie są dec kich ka -
tyń czy ków.

Spo tka nie z Je rzym Gi zą pro wa dzi ła
Bo że na Kwi tow ska, pre zes Die ce zjal ne -
go In sty tu tu Ak cji Ka to lic kiej die ce zji
tar now skiej i za ra zem sze fo wa Ak cji Ka -
to lic kiej przy pa ra fii MB Nie po ka la nej.

– By ło to już ostat nie wy da rze nie to -
wa rzy szą ce wy sta wie „Zbrod nia ka tyń -
ska”, przy po mi na ją ce za mor do wa nych
w Ka ty niu, Mied no je i Char ko wie – mó -
wi ła An na Wi deł z Mu zeum Okrę go we -
go w No wym Są czu.

Wy sta wę mo żna by ło obej rzeć do 20
kwiet nia. W ga le rii przy ko ście le
na osie dlu Mi le nium eks po no wa no
m.in. pierw szą stro nę ga dzi no we go
„Goń ca Kra kow skie go” z 14 kwiet -
nia 1943 r., w któ rym po raz pierw szy
po da no o od kry ciu przez Niem ców
zbio ro wych mo gił pol skich ofi ce rów
pod Smo leń skiem. Du że wra że nie ro bi -
ły też afi sze ka tyń skie z na zwi ska mi po -
mor do wa nych ofi ce rów pol skich,
któ ry mi Kra ków był ob le pio ny wio -
sną 1943 ro ku.

(HSZ)

Czer nec ki po wie dział
po nad to, że Je rze mu Gi -
zie na le ży się ty tuł Ho no -
ro we go Oby wa te la
No we go Są cza za to, co
do tąd zro bił dla spra wy
ka tyń skiej na są dec kim
grun cie. Sa la kla ska ła.

FO
T. 

H
SZ
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S
kądś znam tę re to ry kę, ale
mniej sza o to. Nie wiem tyl ko
czy pan Ste fan się nie ob ra zi.
Spró buj my za tem jesz cze raz

i bez emo cji prze pro wa dzić Czy tel ni ka
po me an drach wy wo du pa na Ogo rzał ka.
Otóż pan Ogo rza łek bro niąc po mni ko -
wo ści J. M. Ze man ka – dzia ła cza so -
wiec kie go kom so mo łu i mo skiew skiej
ma rio net ki, ja ką by ła tzw. Pol ska Par tia
Ro bot ni cza – wpla ta do swe go mi ster -
ne go wy wo du wy rwa ne z kon tek stu wy -
po wie dzi pa na Jó ze fa Bień ka,
po cho dzą ce na do miar z za mierz chłych
lat 60-tych. Cza sów, kie dy to kul tu ra
pol ska za spra wą or ga nicz nej an ty in te -
li genc ko ści Wła dy sła wa Go muł ki do -
zna ła szcze gól ne go uszczerb ku
i nie od wra cal nych strat. Jed no cze śnie
pan Ogo rza łek, ob le ka jąc wła sny wy -
wód w kon wen cję są du hi sto rycz ne go
nad…., wy zna cza ro lę obroń cy J. M.
Ze man ka nie so bie, lecz pa nu Jó ze fo wi
Bień ko wi (żoł nie rzo wi BCh -AK), zaś
w ro li men to ra, czy li du cho we go pa tro -
na J. M. Ze man ka ob sa dza Nar cy -
za Wia tra „Za woj nę” – le gen dar ne go
ko men dan ta Ba ta lio nów Chłop skich,
za mor do wa ne go w 1945 ro ku przez sie -
pa czy ko mu ni stycz nej bez pie ki. Dla ca -
ło kształ tu nar ra cji pa na Ogo rzał ka, któ ra

wzbu dzi ła mo je obiek cje i sprze ciw,
zna mien ne są sło wa: „Jó zef Bie niek
kon klu du je: na wią za ne w owe la ta mię -
dzy ko mu ni sta mi a lu do wca mi zna jo -
mo ści i przy jaź nie prze trwa ły wie le
cię żkich prób, sta jąc się w trud nym cza -
sie woj ny i oku pa cji fun da men tem,
na któ rym po wstać za czę ły pier wo ci ny
PPR i GL w zie mi są dec kiej”. Dla ja -

sno ści sko men tu ję od ra zu. Otóż w mo -
im ar ty ku le za zna czy łem, iż te go
frag men tu (przy ca łym sza cun ki dla pa -
na Jó ze fa Bień ka i je go do rob ku), nie
mo żna trak to wać do słow nie. Jest on bo -
wiem przy kła dem na ko niecz ność tzw.
lau rek (po dzię ko wań i po chwał) czy li
ak cen tów, ja kie wy mu sza ły na au to rach
„czyn ni ki” cen zor sko–wy daw ni cze,

nad zo ro wa ne przez wy dzia ły kon tro li
pra sy i wi do wisk PZPR. Ich for muł ka
czę sto gę sto nie mia ła nic wspól ne go
z rze czy wi sty mi prze ko na nia mi au to -
rów (jak np. w przy pad ku pa na J. Bień -
ka), a wy ni ka ła po pro stu z od gór nych
na ci sków czy nio nych na wy daw nic twa
i au to rów. Sło wem: chcesz na pi sać coś
o Ar mii Kra jo wej, do rzuć dla sy me trii
po chwa łę na rzecz PPR i ja koś to pu ści -
my. Nie mam złu dzeń, że przy to czo ny
cy tat jest te go do wo dem, i jak za zna czy -
łem, ale dla pew no ści po wtó rzę: pan J.
Bie niek po ro ku 1989, a więc wte dy,
kie dy miał nie skrę po wa ną mo żli wość
wy po wie dzi, ni gdy do te go wąt ku
i sty lu już nie wró cił. Przy pusz czam,
że gdy by żył i dziś ktoś za pro po no wał
mu wzno wie nie pu bli ka cji z lat 60-
tych, wie le tek stów prze re da go wał by
nie tyl ko ze wzglę du na no we usta le -
nia hi sto ry ków, ale też ze wzglę du
na spe cy ficz ny greps nie któ rych par tii,
zu peł nie nie przy sta ją cy do dzi siej -
szych cza sów.

Ty le ja. A co na to pan Ogo rza łek?
Ob sa dza jąc Jó ze fa Bień ka w ro li ad wo -
ka ta J. M. Ze man ka ja ko sym bo lu współ -
pra cy ko mu ni stów i lu do wców, co jest
te zą ab so lut nie nie upraw nio ną, mó wi:
Ro la in sy nu uje Bień ko wi czo ło bit ność

PO LE MI KA. W spra wie Ze man ka (3)

Re dak to ro wi
Ogo rzał ko wi
na od chod nym

Sło wem on na wrzu cać
mo że ka żde mu i to z gru -
bej ru ry, ale je śli ktoś
bro ni się, chwy ta jąc
do rę ki za po dob ny do je -
go wła sne go oręż, za słu -
gu je na mia no dru gie go
Nie sio łow skie go.

Trud no oprzeć się wra że niu, iż mój ad wer sarz pan Adam Ogo -
rza łek sto su je sta rą jak świat za sa dę, że „kry ty ko wać to ja, ale
nie mnie” („Są de cza nin” nr 61). Sło wem on na wrzu cać mo że ka -
żde mu i to z gru bej ru ry, ale je śli ktoś bro ni się, chwy ta jąc do rę -
ki za po dob ny do je go wła sne go oręż, za słu gu je na mia no
dru gie go Nie sio łow skie go. Ja ni na, Je rzy i Józef Ze man ko wie,

ko niec lat 30.
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wo bec ko mu chów, za co ten wy dra pał by
mu oczy!!! Mnie – tłu ma czą ce mu mło -
de mu Czy tel ni ko wi za wi łość i pod łość
cza sów, w któ rym przy szło żyć i two rzyć
wie lu przy zwo itym lu dziom, m.in. ta kim
jak pan Bie niek (ta kże ini cja tor wmu ro -
wa nia ta blic ka tyń skich w ko ście le św.
Ka zi mie rza w No wym Są czu). Do praw -
dy, dro gi Czy tel ni ku, to ma estria ma ni -
pu la cji, przed któ rą na le ży po chy lić
czo ło. I szcze rze, choć bez ża lu wy znam,
że ja bym tak nie po tra fił. Za sta nów my
się za tem, czy ten sam Jó zef Bie niek, któ -
ry zda niem A. Ogo rzał ka sam z sie bie
i bez wy daw ni czych na ci sków kom ple -
men tu je PPR -owców ja ko do zgon nych
przy ja ciół, ukry wał by się przed ni mi aż
do 1948 ro ku? Sza now ny Pa nie Ada mie,
odro bi nę umia ru pro szę, bo to się ku py
nie trzy ma.

Ale idź my da lej. Adam Ogo rza łek,
snu jąc ha gio gra fię na te mat Ze man ka,
kon stru uje prze kaz, znów po wo łu jąc się
na strzę py ar ty ku łu J. Bień ka (z lat 60-
tych), ja ko by Nar cyz Wiatr „Za woj na”,
ży wiąc na dzie ję na bli ską współ pra cę
z PPR, prze ka zał im po ko men dę te ry -
to rial ne od dzia ły BCh. To ko lej na ab so -
lut nie nie upraw nio na kon klu zja. Nar cyz
Wiatr, o ile rze czy wi ście pro wa dził ja -
kieś roz mo wy z PPR (co jest cał kiem
praw do po dob ne), son du jąc ich si łę, in -
ten cje i na sta wie nie do Pod ziem ne go
Pań stwa Pol skie go, nie mógł by na wet
ta kie go roz ka zu wy dać. Ta kich re we la -

cji nie po twier dza ją żad ne współ cze sne
źró dła. Tym bar dziej, że PPR od po cząt -
ku na sta wio na by ła scep tycz nie, je śli nie
wro go do struk tur pod zie mia lon dyń -
skie go, a od 1943 nie kry ła swych
związ ków z Mo skwą. Ja ki za tem ob raz
Nar cy za Wia tra wy ła nia się ze spre pa -
ro wa ne go opi su pa na Ogo rzał ka? Wiatr
„Za woj na” to ko men dant, któ ry do -
strzegł chwi lę hi sto rycz ne go po ro zu -

mie nia z ko mu ni sta mi, a mo że na wet
po trze bę or ga ni za cyj ne go wzmoc nie nia
PPR po przez za dys po no wa nie jej po lo -
wych od dzia łów Ba ta lio nów Chłop -
skich na Są dec czyź nie. Pew nie wła śnie
dla te go w ofi cjal nym bio gra mie Nar cy -
za Wia tra prze czy tać mo że my: „nie
ujaw nił się wo bec wła dzy ko mu ni stycz -
nej; od mó wił współ pra cy z dzia ła cza mi
SL ule gły mi wo bec wła dzy ko mu ni -
stycz nej; zo stał za mor do wa ny 21 kwiet -
nia 1945 na kra kow skich plan tach przez
funk cjo na riu sza UB w My śle ni cach Sta -

ni sła wa Pa ry łę” (Gą sio row ski T., Ma ło -
pol ski słow nik hi sto rycz ny uczest ni ków
dzia łań nie pod le gło ścio wych 1939–
1956.) Czy li co? Ko mu ni ści po zby li się
czło wie ka, któ ry, zda niem pa na Ogo -
rzał ka, od dał im cen ne usłu gi, za miast
wy ko rzy stać go w roz gryw ce z Mi ko łaj -
czy kiem, jak to mie li w zwy cza ju czy -
nić, in spi ru jąc roz ma ite frak cje
i roz ła my? Ktoś tu chy ba na praw dę się

za plą tał i po gu bił. Przy pusz czam, że
gdy sło wa pa na Ogo rzał ka – on giś pro -
mi nent ne go de cy den ta PZPR, czy ta ją
daw ni pod ko mend ni i bli scy Wia tra,
gdy czy ta ją go ży ją cy jesz cze dzia ła cze
mi ko łaj czy kow skie go PSL, krew się
w nich bu rzy, a du sza bun tu je.

Kon klu du jąc. Bar dzo skrzyw dził, Pan
pa nie Ada mie, i pa na Jó ze fa Bień ka,
przy wo łu jąc sta re i co tu du żo mó wić
moc no zmur sza łe, nie ak tu al ne tek sty hi -
sto rycz ne, ale skrzyw dził Pan ta kże ka -
pi ta na Nar cy za Wia tra, do ra bia jąc mu
rze ko me ko mu ni stycz ne sła bo ści, czy
cią got ki. Naj gor sze, że do swe go utka -
nej z pa ję czy ny nar ra cji, po słu żył się
Pan oso ba mi trze ci mi, o ład nym i nie -
ma ją cym nic wspól ne go z ko mu ni zmem
ży cio ry sie, na do da tek bę dą cy mi dla ty -
chże ko mu ni stów ce lem re pre sji i prze -
śla do wań. Mam do Pa na pre ten sje, że
uczy nił Pan to po śred nio (przy naj mniej
tak to od bie ram), ta kże w obro nie ide -
olo gii, któ rą hi sto ria już daw no te mu
ode sła ła do la mu sa.

JA RO SŁAW RO LA 
Na uczy ciel, ab sol went hi sto rii UJ

Od redakcji: Tym teksem kończymy
dyskusję w „sprawie Zemanka”, ciągnąca
się od numeru 60. „Sądeczanina”,
w której wypowiedzieli się: Leszek
Zakrzewski oraz dwukrotnie Adam
Ogorzałek i Jarosław Rola.

Rodzina Zemanków, 1938-1939 r.

Kon klu du jąc. Bar dzo skrzyw dził, Pan pa nie Ada mie,
i pa na Jó ze fa Bień ka, przy wo łu jąc sta re i co tu du żo
mó wić moc no zmur sza łe, nie ak tu al ne tek sty hi sto -
rycz ne, ale skrzyw dził Pan ta kże ka pi ta na Nar cy -
za Wia tra, do ra bia jąc mu rze ko me ko mu ni stycz ne
sła bo ści, czy cią got ki.
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B
i blio te ka Pu blicz na w Kry ni cy -
-Zdro ju wzbo ga ci ła się o nie -
zwy kłą po zy cję – Księ gę
Pa miąt ko wą Za kła du Zdro jo -

we go, któ ra za wie ra wpi sy zna nych
osób z Pol ski i ze świa ta. Naj star szy
wpis po cho dzi z 1881 ro ku, ostat ni zaś
z 1937, a zło ży ła go na stęp czy ni ho len -
der skie go tro nu – księ żna Ju lia na, któ ra

pod czas pod ró ży po ślub nej go ści ła
w wil li Pa tria.

– W stycz niu zgło si ła się do mnie
miesz kan ka na szej gmi ny i po in for mo -
wa ła, że jest w po sia da niu cie ka wej po -
zy cji, któ ra do ty czy Kry ni cy. Oka za ło
się, że jest to Księ ga Pa miąt ko wa Za kła -
du Zdro jo we go. Uzna łem, że jest ona
nie zwy kle cen nym źró dłem in for ma cji

o na szym uzdro wi sku i mu si zna leźć się
w po sia da niu gmi ny – mó wi Da riusz
Reś ko, bur mistrz Kry ni cy -Zdro ju.
– Naj pierw prze pro wa dzi li śmy wszyst -
kie czyn no ści praw ne. Chcie li śmy mieć
pew ność, że księ ga nie ma swo je go pra -
wo wi te go wła ści cie la. Gdy oka za ło się,
że nic nie stoi na prze szko dzie, przy go -
to wa na zo sta ła spe cjal na umo wa i za ku -
pi li śmy ją – do da je. Wło darz
uzdro wi ska nie chce zdra dzać ile gmi -
na za pła ci ła za ten ar chi wal ny ra ry tas.

Sa ma wła ści ciel ka księ gi chce po zo -
stać ano ni mo wa. Wia do mo na to miast,
że jej nie ży ją cy oj ciec był pra cow ni -
kiem uzdro wi ska. Praw do po dob nie zna -
lazł cen ny al bum i go za cho wał.
Miesz kan ka Kry ni cy uzna ła, że wła dze
sa mo rzą do we mo gą nią być za in te re so -
wa ne, bo od 1993 r. sta ra ją się po zy skać
jak naj wię cej eks po na tów, któ re mó wią
o hi sto rii gmi ny.

– Ta księ ga jest fan ta stycz nym źró -
dłem in for ma cji. Jesz cze nie wszyst kie
wpi sy umiesz czo ne na jej kar tach zo sta -
ły roz szy fro wa ne. Już te raz wie my, że
na sze uzdro wi sko by ło miej scem gosz -
czą cym wa żne oso by, za rów no mo nar -
chów, pre zy den tów, jak i du chow nych
oraz ar ty stów – za zna cza Da riusz Reś -
ko. – Chce my, by za po zna ło się z nią jak
naj wię cej osób. Dla te go czę ścio wo zo -
sta ła ona zdi gi ta li zo wa na. Być mo że wy -
ko na my re prin ty cie kaw szych kart.
Chciał bym jed nak, by ta księ ga zna la zła
swo je miej sce w mu zeum, któ re go jesz -
cze nie ma my – do dał go spo darz per ły
pol skich uzdro wisk.

Bur mistrz nie ukry wa, że od dłu ższe -
go cza su chce w Kry ni cy zbu do wać lub
za adap to wać ja kiś bu dy nek na rzecz
mu zeum. Gmi na po sia da spo ro ar chi wa -
liów i eks po na tów mó wią cych o 220-
let niej hi sto rii uzdro wi ska. Pó ki co
mu zeum jest w pla nach ale Reś ko za -
pew nia, że bę dzie ro bił wszyst ko, by
w koń cu po wsta ło.

– Ta po zy cja jest je dy na w swo im ro -
dza ju nie tyl ko ze wzglę du na za war tość
ale ta kże opra wę. Okład kę wy ko nał Ro -
bert Ja ho da, in tro li ga tor, au tor wie lu ar -
ty stycz nych opraw wy daw ni czych
i ob ra zów. Z je go usług ko rzy sta li m.in.
Jan Ma tej ko, trzy po ko le nia Kos sa ków,
Wło dzi mierz Tet ma jer, czy Ka rol Frycz
– wy mie nia Mag da le na Krze szow ska,

Habsburgowie,
Piłsudski, księżna
Juliana i inni bywali
w Krynicy
Księ ga Pa miąt ko wa Za kła du Zdro jo we go, któ ra za wie ra wpi sy
mo nar chów, po li ty ków, du cho wień stwa oraz ar ty stów, któ rzy
w la tach 1881-1937 go ści li w Kry ni cy -Zdro ju, zo sta ła za pre zen to -
wa na przez wła dze uzdro wi ska. – Księ ga ta to ra ry tas, któ ry
wie le mó wi o Kry ni cy, ja ko miej scu chęt nie od wie dza nym przez
zna ne i ce nio ne oso by – mó wi bur mistrz Da riusz Reś ko. 
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dy rek tor Bi blio te ki Pu blicz nej w Kry ni -
cy -Zdro ju. – Opra wa jest skó rza na, ze
zło ty mi ele men ta mi i wy tła cza na. Dzię ki
niej i drew nia nej skrzy necz ce, w któ rej
by ła prze cho wy wa na księ ga, za cho wa ła
się ona w bar dzo do brym sta nie.

Pra cow ni kom bi blio te ki uda ło się
roz szy fro wać część umiesz czo nych
w księ dze wpi sów oraz gra fik – ry sun -
ków. Na kar tach pod pi sa li się m.in.
przed sta wi cie le dy na stii Habs bur gów,
mar sza łek Jó zef Pił sud ski, pre zy den -
ci II RP: Igna cy Mo ścic ki i Sta ni sław
Woj cie chow ski, ge ne ra ło wie: Edward
Rydz -Śmi gły i Wła dy sław Si kor ski, au -
tor re for my wa lu to wej mi ni ster Wła dy -
sław Grab ski, ar ty ści: Lu dwik Sta siak,
Jan Bu kow ski, nun cjusz apo stol ski
Fran ce sco Mar mag gi, czy wy świę co ny
przez abp. Piusa IX Zyg munt Szczę sny
Fe liń ski.

– Tych wspa nia łych na zwisk jest na -
praw dę wie le i trud no wszyst kie wy mie -

nić. Zna leź li śmy ta kże wpis z 1883 ro ku
na le żą cy do przy ja cie la Ada ma Mic kie -
wi cza – po ety An to nie go Edwar da
Odyń ca. Po je go wi zy cie w Kry ni cy zro -
dził się po mysł po sta wie nia po mni ka
Mic kie wi czo wi, któ ry zo stał zre ali zo wa -
ny w 1906 ro ku – opo wia da Krze szow -
ska. – W 1903 r. w uzdro wi sku go ścił
Te atr Lwow ski, a w je go eki pie był oj -
ciec Kry sty ny Feld man – Fer dy nand. To
nie sa mo wi te jak hi sto ria za ta cza ko ła.
Nie ży ją ca już wspa nia ła ak tor ka ta kże
by wa ła w Kry ni cy i wcie li ła się w ro lę
fil mo we go Ni ki fo ra – do da je.

Księ gę Pa miąt ko wą Za kła du Zdro jo -
we go mo żna oglą dać w zdi gi ta li zo wa nej
po sta ci i zo sta ła ona włą czo na do zbio -
rów Bi blio te ki Pu blicz nej w Kry ni cy -
-Zdro ju.

ALI CJA FA ŁEK

Sa ma wła ści ciel ka księ gi
chce po zo stać ano ni mo -
wa. Wia do mo na to miast,
że jej nie ży ją cy oj ciec był
pra cow ni kiem uzdro wi -
ska. Praw do po dob nie
zna lazł cen ny al bum i go
za cho wał.

Ma łe Oj czy zny peł ne są war -
tych od kry wa nia i upo -
wszech nia nia fa scy nu ją cych
hi sto rii, z któ rych wie le nie sie
ak tu al ne do dzi siaj prze sła -
nia. 17 kwiet nia br. do pi sa no
ko lej ny wa żny fakt w kul tu -
ral nych re la cjach pol sko -ni -
der landz kich. 

T
e go dnia, sta ra niem Sto wa rzy -
sze nia Przy ja ciół Al ma na chu
Mu szy ny, w Pa ła cu Sta szi ca
w War sza wie otwar to wy sta -

wę „O wi zy cie, któ ra za ko ły sa ła Kry -
ni cą”, au tor stwa Ka ro li ny Gro bel skiej,
przy po mi na ją cą fak ty sprzed 75 lat,
któ re na wią zu ją do wiel kie go wy da -
rze nia w Kró le stwie Ni der lan dów.

Uro czy stość za szczy ci li swą obec -
no ścią: Ol gierd Dzie koń ski, se kre tarz
sta nu w Kan ce la rii Pre zy den ta RP, za -
stęp ca am ba sa do ra Kró le stwa Ni der -
lan dów Ad ria an Palm, przed sta wi ciel
rzą du Flan drii w Pol sce Ko en Ha ver -
bek, Jo lan ta Wój cik -Nie dziel ska z De -
par ta men tu Po li ty ki Eu ro pej skiej
Mi ni ster stwa Spraw Za gra nicz nych
RP, a ta kże licz ni re pre zen tan ci in sty -
tu cji ży cia kul tu ral ne go War sza wy.

30 kwiet nia br, po ab dy ka cji kró lo -
wej Be atrix, któ ra tron ob ję ła w ro -
ku 1980 po swo jej mat ce kró lo wej
Ju lia nie, za in au gu ro wa ne zo sta ło pa -
no wa nie no we go wład cy – kró lem Ni -
der lan dów zo stał ksią żę Wil helm
Alek san der. W Pol sce ma my miej sce,
z któ rym wią żą się lo sy człon ków do -
mu kró lew skie go Orań czy ków. Ju lia -
na, wów czas księ żnicz ka Ni der lan dów,
póź niej sza kró lo wa i jej ma łżo nek
ksią żę Bern hard van Lip pe -Bie ster feld,
ro dzi ce JKM Be atrix, wprost po za -
koń cze niu uro czy sto ści we sel nych
w Ha dze w stycz niu 1937 ro ku, przy -
by li do Kry ni cy, aby w wil li „Pa tria”,

na le żą cej do świa to wej sła wy te no ra
Ja na Kie pu ry, spę dzić swój mie siąc
mio do wy i tu roz po cząć pod róż po -
ślub ną po Eu ro pie. Wi zy ta pa ry ksią -
żę cej pod Gó rą Par ko wą by ła sen sa cją
to wa rzy ską na ska lę mię dzy na ro do wą.
In for ma cja o niej bły ska wicz nie obie -
gła pra sę ogól no pol ską, czy niąc wi zy -
tę jed nym z naj bar dziej me dial nych
wy da rzeń w hi sto rii Kry ni cy.

Wy sta wa, au tor stwa Ka ro li ny Gro -
bel skiej, przy po mi na ten in te re su ją cy
fakt z hi sto rii sto sun ków pol sko -ho len -
der skich w mo men cie wa żnych wy da -
rzeń w dzie jach Kró le stwa Ni der lan dów.
Uka zu je prze bieg wi zy ty pa ry ksią żę cej
na tle mię dzy wo jen nej Kry ni cy, od twa -
rza hi sto rię ko ły ski, prze ka za nej z Pol -
ski w da rze dla do stoj nych go ści
w związ ku z na ro dzi na mi ich pierw sze -
go dziec ka -księ żnicz ki Be atrix, przy -
szłej kró lo wej. Ten uni ka to wy me bel
za cho wał się w ho len der skich zbio rach
kró lew skich ja ko pa miąt ka wi zy ty, któ -
ra „za ko ły sa ła Kry ni cą”.

– Klu czem do tej nie co dzien nej hi -
sto rii jest dla mnie ko ły ska, któ rej po -
szu ki wa łam w związ ku z ba da nia mi
nad twór czo ścią ar chi tek ta Ja na Bo gu -
sław skie go. Od na le zie nie te go dzie ła
w rocz ni cę hi sto rycz nej wi zy ty, po 75

O wi zy cie, któ ra
„za ko ły sa ła” Kry ni cą

FOT. NAC



la tach od mo men tu do star cze nia go
na dwór kró lew ski w związ ku na ro dzi na -
mi kró lo wej Be atrix, do star czy ło mi
ogrom nej sa tys fak cji. My ślę, że ten zna -
czą cy fakt z hi sto rii pol sko -ni der landz -
kich kon tak tów przy czy ni się do pro mo cji
na sze go kra ju oraz pol skie go rze mio sła
ar ty stycz ne go, któ re od za wsze by ło na -
szym na ro do wym atu tem – po wie dzia ła
Ka ro li na Gro bel ska, au tor wy sta wy.

Wy sta wa ma do dat ko wy wy miar
sym bo licz ny. Se nat RP pod jął w 2012 ro -
ku uchwa łę o upa mięt nie niu za sług ge -
ne ra ła Sta ni sła wa So sa bow skie go,
do wód cy 1. Sa mo dziel nej Bry ga dy Spa -
do chro no wej, w wy zwo le niu Ho lan dii
spod oku pa cji nie miec kiej pod czas ostat -
niej woj ny. Uchwa ła by ła ta kże wy ra zem
uzna nia i po dzię ko wa niem dla władz
i miesz kań ców Kró le stwa Ni der lan dów
za god ne upa mięt nie nie gen. So sa bow -
skie go i je go żoł nie rzy. Przy po mnij my,
że kró lo wa Be atrix od zna czy ła po śmiert -
nie gen. So sa bow skie go i 6. Bry ga dę Po -
wietrz no -de san to wą, kon ty nu ują cą
tra dy cje 1. Sa mo dziel nej Bry ga dy Spa do -
chro no wej, naj wy ższy mi od zna cze nia mi
pań stwo wy mi Ho lan dii.

Wy sta wa do ku men tu ją ca zwią za ny
z Pol ską fakt do ty czą cy ro dzi ny kró lew -
skiej jest ta kże po dzię ko wa niem za pa -
mięć o za słu gach pol skich żoł nie rzy
w wy zwo le niu Ho lan dii. 

Pro fe sor Ry szard Że li chow ski, pre zes
To wa rzy stwa Przy jaź ni Pol sko -Ni der -
landz kiej, zwró cił uwa gę, że naj więk szą
war to ścią wy sta wy jest to, że przy po mi -
na ona ma ło zna ny epi zod z bo ga tej hi -
sto rii sto sun ków pol sko -ho len der skich

tyl ko dla te go, że miał on lo kal ny cha -
rak ter. Był ta ki czas, gdy na Kry ni cę
skie ro wa ne by ły oczy eu ro pej skich elit
po li tycz nych i go spo dar czych, a wi ce -
mi ni ster spraw za gra nicz nych Jan
Szem bek mógł na pi sać: „Je ste śmy bar -
dzo ze lek try zo wa ni wi zy tą (…) mło dej
pa ry w Kry ni cy – Xna [pis. oryg.] Ju lia -
na to naj lep sza pro pa gan da dla na sze go
uzdro wi ska”.

Za stęp ca am ba sa do ra Kró le stwa Ni -
der lan dów Ad ria an Palm, otwie ra jąc
wy sta wę, w sło wie wstęp nym po dzię ko -
wał za jej zor ga ni zo wa nie. Do sko na le
wpi sa ła się ona w ciąg uro czy stych wy -
da rzeń zwią za nych ze zmia ną mo nar chy
na tro nie Kró le stwa Ni der lan dów. Dy -
plo ma ta pod kre ślił, że rząd ho len der ski
przy wią zu je du żą wa gę do wy da rzeń hi -
sto rycz nych łą czą cych na ro dy. Te mu ce -
lo wi słu ży dru ga edy cja pro gra mu
Wspól ne go Dzie dzic twa Kul tu ro we go
(GCE, Ge me en schap pe lijk Cul tu re el Er -
fgo ed 2013-2016). Ro dzi na kró lew ska
na le ży do kul tu ro we go dzie dzic twa Eu -
ro py. Jak po ka zu je ta wy sta wa, mo nar -
chia jest czyn ni kiem spa ja ją cym
spo łe czeń stwo Kró le stwa Ni der lan dów,

sa ma eks po zy cja zaś jest ele men tem łą -
czą cym tra dy cje obu na szych kra jów.

W trak cie wer ni sa żu, utwo ry Hen ry -
ka Wie niaw skie go za gra ła Ju sty na To -
ma siak, stu dent ka Aka de mii Mu zycz nej
w Bia łym sto ku, by ła sty pen dyst ka Fun -
du szu Sty pen dial ne go Al ma na chu Mu -
szy ny. Mło dej ar ty st ce akom pa nio wa ła
na for te pia nie pro fe sor Elżbie ta Jar szew -
ska -Kor dy kie wicz.

Or ga ni za to ra mi wy sta wy w Pa ła cu
Sta szi ca są: Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Al ma na chu Mu szy ny, To wa rzy stwo
Przy jaź ni Pol sko -Ni der landz kiej oraz
Pol ska Aka de mia Na uk, Ar chi wum
w War sza wie.

Wy sta wa by ła pre zen to wa na la -
tem 2012 ro ku w wil li „Pa tria” w ra -
mach 46. Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry
w Kry ni cy -Zdro ju oraz pod czas XXII
Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy.
W ro ku 2013 na za pro sze nie pro fe so ra
Jac ka Pur chli go ści ła w Mię dzy na ro do -
wym Cen trum Kul tu ry w Kra ko wie. Wy -
sta wa w Pa ła cu Sta szi ca w War sza wie
bę dzie czyn na do 18 ma ja 2013 ro ku.
Wstęp wol ny. RYS ZARD KRUK
Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Al ma na chu Mu szy ny
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Na pie cząt ce, któ rej w po cząt -
kach kon spi ra cji uży wa li,
był wy tło czo ny na pis:

„Dla Cie bie Pol sko i Dla Twej Chwa ły”.
Człon ka mi or ga ni za cji by li głów nie
miesz kań cy wsi Żmią ca, ale ta kże lu dzie
z po bli skich wsi. Wszy scy by li bar dzo

mło dzi i po cho dzi li z ro dzin chłop skich.
Od dział ten był przed łu że niem pla ców -
ki AK krypt. „Ulga”, dzia ła ją cej pod -
czas oku pa cji na te re nie gmi ny
Uja no wi ce w po wie cie li ma now skim.
Do wód cą jej był Win cen ty Ro siek „Do -
łner”, a sze fem pla ców ki Jó zef Ze lek

„Żbik” – przed wo jen ny po li cjant. Pla -
ców ka ta pod le ga ła II ba ta lio no wi AK
„Fi li pa”, a ten z ko lei 1. Puł ko wi Strzel -
ców Pod ha lań skich AK.

Przy ba ta lio nie ist nia ła sek cja wy wia -
dow cza, do któ rej na le żał Lu dwik Ze lek
ps. „Lu dwik”, póź niej szy or ga ni za tor
i pierw szy do wód ca „Woj ska Ge ne ra ła
An der sa”. Od dział roz po czął dzia łal -
ność w stycz niu 1947 r. i kon ty nu ował
ją z prze rwa mi do paź dzier ni ka 1953 r.
Lu dwik Ze lek chciał stwo rzyć kon spi -
ra cyj ną or ga ni za cję o sze ro kim za się gu,
któ rej za da niem by ła by wal ka z no wym
ustro jem. W tym ce lu praw do po dob nie
pró bo wał na wią zać kon takt z ko men -
dan tem Okrę gu Kra kow skie go Na ro do -
wych Sił Zbroj nych, a ta kże z WiN -em.
Nie uda ło się i „Woj sko Ge ne ra ła An -
der sa” dzia ła ło sa mo dziel nie. By ła to
nie licz na gru pa, ni gdy nie prze kra cza ła
pię ciu osób. Od dział współ dzia łał z in -
nym or ga ni za cja mi, m.in. z ugru po wa -
niem „Woj sko Pol skie” Wła dy sła wa
Ja nu ra i Ja na Pe cia ka, dzia ła ją ce go w la -
tach 1946-1947 na te re nie po wia tu no -
wo są dec kie go i li ma now skie go.
Prak ty ko wa ne by ło „od de le go wy wa nie”
człon ków jed ne go od dzia łu do dru gie go
przy wy ko ny wa niu więk szych ak cji.

Lu dwik Ze lek wcią gnął do kon spi ra -
cji Wła dy sła wa Bu kow ca „Sta la”, Ka zi -
mie rza Bu kow ca „Tę czę”, Ka zi mie rza
Au gu sty na „Mie czy ka”, „Zbysz ka”,
Wi tol da Bu kow ca i Sta ni sła wa Sa la bu -
rę. Sta no wi li oni trzon or ga ni za cji. Przez
wszyst kie la ta prze wi nę ło się przez nią
ok. 100 osób, ale tyl ko kil ko ro z nich
pro wa dzi ło wal kę zbroj ną. W więk szo -
ści by ła to przy na le żność czy sto for mal -
na i spro wa dza ła się do zło że nia
przy się gi, a cza sem wy ko na nia ja kie goś
drob ne go za da nia.

Gru pa ta do ko na ła za le d wie kil ka ak -
cji prze ciw ak ty wi stom no we go ustro ju,
bądź oso bom po dej rza nym o współ pra -
cę z wła dza mi bez pie czeń stwa. Ce lem
ich by ło ode bra nie bro ni, bądź za stra -
sze nie. Po le ga ło to na noc nych naj ściach
i groź bach oraz – po dob no – nie kie dy
i chło ście.

1 mar ca 1947 ro ku do szło do tra gicz -
ne go zda rze nia w La sko wej, któ re za -
wa ży ło na lo sach od dzia łu. Te go dnia
par ty zan ci do ko na li zbroj ne go naj ścia
na ak ty wi stę par tyj ne go, po dej rza ne go

Dzieje „Wojska
Generała Andersa”
w powiecie
limanowskim
Na te re nie po wia tu li ma now skie go i no wo są dec kie go w la -
tach 1947-1953 dzia ła ła gru pa bo jo wa pod na zwą „Woj sko Ge -
ne ra ła An der sa”, cho ciaż na zwa ta nie by ła uży wa na przez
„kry ja ków”, jak na zy wa ła par ty zan tów miej sco wa lud ność. By ła
nada na przez UB, za pew ne ze wzglę dów prak tycz nych.

Siedzą Klemens i Ludwika Bukowcowie, stoją: brat, bratanek i bratanica Ludwiki
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o or ga ni zo wa nie „koł cho zu”. Na past ni -
cy nie mie li za mia ru po zba wie nia go ży -
cia. Ce lem by ło ode bra nie mu bro ni
i ostrze że nie przed or ga ni zo wa niem
spół dziel ni. Gdy za szli do do mu Ja na Je -
lon ka, nie za sta li go, na ka za li więc je go
żo nie, że by za pro wa dzi ła ich do mę ża.
Kie dy do tar li na miej sce, do szło
do strze la ni ny, w wy ni ku któ rej ra ny od -
nie śli Jan Je lo nek oraz przy wód ca par -
ty zan tów – Lu dwik Ze lek. Na stęp ne go
dnia Je lo nek zmarł.

Z ran nym Zel kiem gru pa ucie kła
do Ja worz nej, gdzie ksiądz wy spo wia -
dał go i udzie lił mu ostat nie go na masz -
cze nia. Funk cjo na riu sze KBW i UB
ru szy li w po ścig za par ty zan ta mi. Do tar -
li do Ja worz nej w chwi li, gdy od dział
znaj do wał się już na wzgó rzach, bli sko
cen trum Żmią cej. Tu człon ko wie gru py
zo sta wi li ran ne go w do mu ro dzin nym
„U Mi sio ka”, przy go ściń cu. Przed roz -
sta niem Ze lek obie cał, że ni ko go z nich
nie zdra dzi.

Jak wspo mi na He le na To karz: „On tu
z Ja worz nej był nie sio ny od księ dza.
An na Olek sy to by ła cio cia je go i my ra -
zem tam do nich po bie gły śmy. My śmy
go nio sły. Ja nio słam. Wło ży ły śmy go
na fur man kę i po że gna li śmy. Ra ny bo -
skie, te go się nie da opi sać (łzy). Bo tu
już by ło czar no od ube cji. […] W do mu
Zel ka na ro dzi ców krzy cze li, że to ban -
dy ta. To nie by ła śmier tel na ra na, strasz -
nie krwa wił, ale jesz cze o wła snych
si łach wszedł na sa mo chód ube cji. Te -
raz mo żna mó wić, bo mnie już nie za -
mkną. Dresz cze, jak wspo mi nać, czy
od zim na mo że?”.

Przy wód ca par ty zan tów zmarł 2 mar -
ca 1947 r. Po je go śmier ci gru pa za czę -
ła tra cić ini cja ty wę. Jej człon ko wie by li
prze ra że ni si łą, ja kiej uży ło prze ciw nim
pań stwo. Nie by ło od wro tu. Po za strze -
le niu Je lon ka nie li czy li na ła god ne trak -
to wa nie. Zda wa li so bie spra wę, że nie
ma już szans na zwy cię stwo. Mo gła ich
ura to wać je dy nie III woj na świa to wa.
Po wy pad ku w La sko wej skoń czy ła się
wal ka o wy zwo le nie Pol ski, lecz za czę -
ła się wal ka o wła sne prze trwa nie. Co
wa żniej sze, par ty zan ci stra ci li wspar cie
w miesz kań cach wsi.

Po śmier ci Zel ka przy wód cą od dzia -
łu zo stał Wła dy sław Bu ko wiec. Zmia -
nie mu sia ła ulec tak ty ka. Z po cząt ku

par ty zan ci ko rzy sta li jesz cze z po mo cy
swo ich ro dzin, w koń cu jed nak wy bu -
do wa li bun kier wy so ko w gó rach,
na sto kach Ja wo rza, któ ry słu żył im ja -
ko schro nie nie do 1950 ro ku.

Po wy da rze niach w La sko wej wieś
sta ła się obiek tem licz nych pa cy fi ka cji:
wio sną 1947 r., w grud niu 1948 i 1949
oraz je sie nią 1950 r. Ob ła wy, re wi zje
i aresz to wa nia, w cza sie któ rych bi to
i po ni ża no, do tknę ły przede wszyst kim
ro dzi ny i są sia dów „kry ja ków”. Jed nym
z nich był Win cen ty Bu ko wiec – mi mo
że nie brał udzia łu w tra gicz nie za koń -
czo nej ak cji w La sko wej, rów nież za -
czął się ukry wać. Je go mat ka, Lu dwi ka
Bu ko wiec, tak wspo mi na te cza sy: 

„Okres oku pa cji [ko mu ni stycz nej]
prze ży wa łam mo że naj bo le śniej w ca -
łym ży ciu mo im i naj wię cej szko dził
zdro wiu mo je mu, bo mi za bi li sy -
na w mo im do mu. Cór ka umar ła mło da,
i rów nież za bi li sy na, bra ta mo je go mę -
ża [w le sie], to się nie wszyst ko da opi -
sać. Na le żał do or ga ni za cji, stał się

wy pa dek. Za bi li w La sko wej pe pe erow -
ca, a zo stał cię żko ran ny Lu dwik Ze lek,
któ re go za nie śli do wsi Ja worz na w no -
cy, po tem go nie śli do Żmią cej do swo -
je go do mu i przy nie śli. Tym cza sem
tam ci szli w śla dy ich i przy szli z ca łą
ho ło tą, znaj du jąc ran ne go u ro dzi ców.
W ja ki spo sób się tam obe szli, to nie
mo ja po trze ba pi sać, tyl ko chcia łam dać
po czą tek mo je mu nie szczę ściu. Wła śnie
z te go po wo du mój syn, cho ciaż nie brał
udzia łu w na pa dzie na te go czło wie ka,
jed nak na le żał do tej or ga ni za cji; i uzna -
li wszy scy (i one go stra sząc) za sto sow -
ne ucie kać. Na wet so bie nie
wy obra ża jąc, co z te go mo że wy nik nąć
i jak ta uciecz ka dłu go trwać mo że. Ty -
dzień ca ły po owym wy pad ku był jesz -
cze w do mu, ale z kim się spo tkał, to

ka żdy mó wił, że jest na cie bie gó ra, mu -
sisz się ukryć, i zro bił tak. Po ty go dniu
przy szli do nas, ale z ja ką fu ry ją i zło -
ścią, to się za pi sa ło do brze w pa mię ci
na ca łe ży cie. Gdzie jest syn, ten ban dy -
ta itd. Oj ca, ra czej mę ża, usta wi li na bo -
isku, ka za li stać twa rzą do ścia ny
i wy cią ga li ka ra bi ny i strze lać! Tak by -
li śmy prze stra sze ni i trzę sąc się na ca -
łym cie le jak w fe brze. Za bra li mę ża,
dzie ci w płacz, cór ka jed na po le cia ła
za nim, nio sąc ubra nie, bo na wet go
w sa mej ko szu li wzię li. Z pła czem wo -
ła jąc za nim do go ni ła ich i rzu ci ła się
na oj ca nie pusz cza jąc go; tak się na my -
śli li i pu ści li go. To do pie ro był po czą -
tek te go wszyst kie go. 

Cią gle przy cho dzi li, raz w no cy, dru -
gi raz w dzień i cią gle z wy cią gnię ty mi

To nie by ła śmier tel -
na ra na, strasz nie krwa -
wił, ale jesz cze
o wła snych si łach wszedł
na sa mo chód ube cji. 
Te raz mo żna mó wić, 
bo mnie już nie za mkną.

Krzyż sto ją cy na miej scu za strze le -
nia Wła dy sła wa Bu kow ca przez UB
w le sie „Li mie rze” w Żmią cej
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ka ra bi na mi, ruj nu jąc wszyst ko, co się
da ło, roz rzu ca jąc rze czy a krzy cząc
nad na mi, gdzie ten ban dy ta. Ra zu jed -
ne go zna leź li list bez ko per ty – gdzie ad -
res, da wać. Ko per ta zgi nę ła nie
wia do mo gdzie, gdyż uszło pa rę lat; pi -
sał go w dro dze w Kra ko wie, a wła śnie
jeź dził po bla chę do Ka to wic. Nie chcie -
li uwie rzyć; i za bie ra li cór ki w no cy; my
wszy scy pro si my, pła cze my, a oni so bie
drwi li z te go, i za czy na ją urzą dzać za lo -
ty w spo sób nas hań bią cy. Bied na psi -
na ta ka by ła wier na, bro ni ła nas, to ją
ko pa li i na wet jed ne go ra zu po strze li li;
a nas mie li go rzej od psa.

Co śmy wy cier pie li od nich, to jed ne -
mu Bo gu wia do mo. Zno si li śmy wszyst -
ko ile mo żno ści za ci ska jąc zę by, ale
ner wy się tar ga ły, a na wet ser ca i cho ro -
ba się roz wi ja ła, aż trze ba by ło się po -
cho ro wać. Cią głe re wi zje i szu ka nia tak
mi si ły osła bi ło, żem by ła bli ska śmier -
ci, ale wi docz nie Bóg miał jesz cze dla
mnie wię cej do znie sie nia, bo mia łam
prze żyć sa mą śmierć mo je go sy na, co
się też sta ło. A dwa ty go dnie przed tem
przy szedł syn do do mu w no cy i był ta -
kże w dzień. W sa mo po łu dnie coś pu -
ka (by ły drzwi za mknię te), py ta my się,
kto za drzwia mi? Od po wia da – swój.
Więc co tu ro bić? Syn po szedł do sza fy,
a oni szu kać po czę li wszę dzie, na stry -
chu, po wszyst kich izbach. Ja już pra wie
ca ła drżą ca i na pół umar ła, le d wo się
mo głam utrzy mać na no gach, gdy wy -
szli i nie zna leź li go, a był w sza fie
za ubra nia mi, i on uchy lił tam drzwi,
jed nak nie wi dział. Jesz cze nie na de szła
go dzi na.

Do pie ro dnia 29 kwiet nia 1949 r.
przy szli pro sto do sto do ły, tam gdzie syn
sie dział za sło mą, otwo rzył drzwi i dał
się sły szeć strzał czte ry ra zy. Jak tyl ko
wy strze lił, usły sza łam skom le nie i wy -
sko czy łam na po le w stro nę sto do ły,
a ten bie dak już wy szedł pa rę kro ków
i siadł na ka mie niu trzy ma jąc się
za brzuch rę ka mi i tak mi mó wi: „Oj
ma mo, ma mo już po mnie, wszyst kie
kul ki mam we wnętrz no ściach”. I tak go
za pro wa dzi łam do izby, co jesz cze mógł
no gi prze kła dać, i tam za raz przy le ciał
dru gi mi li cjant, za raz pierw sze sło wa:
„Gdzie jest Wła dek? – za py tał, syn nic
nie od po wie dział, zno wu dru gie py ta nie,
gdzie masz broń? On wy cią gnął z kie -

sze ni ró ża niec i tak mu mó wi: „To jest
mo ja broń, bom przy się gał bro nić oj czy -
zny i wia ry”. W tych sło wach już osłabł
i upadł na po dusz ki, wo łał księ dza, ma -
mo da ruj cie. Ja wte dy: „Prze pra szaj Pa -
na Je zu sa” i za czął wo łać: „Je zu da ruj!”.
Mo men tal nie bie lał na twa rzy i już
śmier tel ny. Wtem przy le cie li: „Brać,
do szpi ta la brać – krzy cze li – wy zdro -
wie je”. „Co, wy zdro wie je, za bi ty! – wo -
łam. – Za co ście go za bi li? To Po la cy, to
są ka to li cy?”. By łam jak ka mień, ani łza
z oka mi wte dy nie wy szła. A on się
jesz cze po pa trzył w gó rę i tak mi mó wi:
„Oj ma mo, ma mo! Ja już ma jów kę bę -
dę w nie bie śpie wał”.

Jesz cze raz za wo łał: „Księ dza!”. Jak
przy le cie li jesz cze raz, bo już wóz był
go to wy, zła pa li ra zem z pie rzy ną i wy -
nie śli, rzu ca jąc na garść sło my – jesz -
czem mia ła ty le si ły, że po szłam
do wo zu i mó wię te mu, co miał go już
wieźć, że by sta nął, bom chcia ła pod ło -
żyć po dusz kę pod gło wę, ale jak ten
krzyk nął: „Jedź pio ru nem, jedź!”,
a do mnie z ka ra bi nem strze lać przy sta -
wił, mnie już by ło wszyst ko jed no, czy
mnie za bi je, czy nie; jak nie krzyk nę:
„Bij by ku”. Za czę łam iść do izby i za -
szłam do pro gu wy czer pa na i omdla ła,
co mię już za nie śli do łó żka ca łą we
krwi wła sne go dziec ka. A wła śnie po -
mi nę łam, jak go roz bie ra łam, gdyż był
ubra ny w suk nię dam ską i na gło wie
chu s tecz kę miał, wte dy co go za bi li.
Chcia łam ścią gnąć z nie go tę suk nię i ra -
zem się też ścią gnę ła i ko szu la, co wła -
śnie mo żna by ło wi dzieć je go ra ny. Miał
ich dwie, jed na pod szy ją, a wy szła wi -
docz nie przez pra we ra mię, bo tak
strasz nie krew ucho dzi ła, co ca ła po ściel
i ścia na by ła czer wo na, a przed łó żkiem
ku pa krwi; ja ca łam by ła skrwa wio na.
Mo że by był do cze kał księ dza, gdy by
go by li nie ru sza li z łó żka, bo tym prze -
wie zie niem krew wię cej się ru sza ła
i ucho dzi ła. Zno wu go prze kła da li
na dru gi wóz i w Strze szy cach za koń -
czył ży cie. Ksiądz dzie kan już był
na dro dze, tak zwa nej Sę dziów ce, co się
do wie dział i udzie lił mu ostat nie go roz -
grze sze nia, co jesz cze ma być sku tecz -
ne dla du szy. Wła śnie ten zbój nie
po zwo lił sta nąć, ale mi po wie dział
ksiądz, że on zro bił swo je. By ło to ko ło
go dzi ny pierw szej po po łu dniu; a ko ło

szó stej już by li au tkiem z ca łą ho ło tą
i chcie li dom wy wró cić, szu ka jąc, wy -
wra ca jąc krzy cze li: „Ben zy ną lać bę -
dzie my, pa lić wszyst ko”. Sy no wi
po mnik po sta wić ka za li oj cu na gno ju;
tak się wście ka li, że nic a nic nie zna leź -
li, co wła śnie chcie li; bar dzo im cho dzi -
ło o broń. No i mu sie li pod ło żyć
przy po to ku gra na ty dwa, bo wła śnie
tam za pro wa dzi li Be ne dy ka Sa la bu rę
i po ka za li mu, że by świad czył, że to by -
ły te go za bi te go, a tu sa mi wi docz nie to
zro bi li. Wszyst ko tak strze pa li, wy wra -
ca li, co by ło tak zda wa ło, że ko niec
świa ta. Pod wie czór do pie ro od je cha li.
Wte dy do pie ro za czę li przy cho dzić
do nas są sie dzi i zaj mo wać się na mi, co
już by li śmy ma ło ży wi. Strasz ny to był
dzień dla nas. Dwóch sy nów młod szych
by ło w szko le. Je den, gdy się do wie dział
o tym, że za bi li bra ta, pal ce so bie gryzł
i pę dził za ni mi, co go le d wo cór ka za -
trzy ma ła na Mo ca rzy. Na dru gi dzień
na pi sał wiersz – strasz ny dzień, miał lat
dwa na ście. Za raz na dru gi dzień by ła
ko mi sya, bo go za wieź li do La sko wej.
Oczy wi ście się do wia dy wa li krew ni, co
bę dzie z cia łem, więc orze kli, aby go za -
brać, i na dru gi dzień po grzeb się od był;
ale to był dzień jar marcz ny, więc lu dzi
by ło du żo; a do te go ko le dzy, ko le żan ki
ca łą noc ro bi li wie niec i przy go to wa li,
co kto mógł, aby od dać ostat nią przy słu -
gę; co też wy pa dło, jak przy sta ło na ka -
to li ka. Zno wu przy je cha li do księ dza,
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wła śnie, gdy lu dzie szli z cmen ta rza, zo -
ba czy li ty le lu dzi – po co on ta ki po -
grzeb wy pra wił. Ksiądz po wie dział: „Ja
ni ko go nie za pra sza łam, jak ka żde mu
ka to li ko wi, tak i je mu”. Po tem jesz cze
wzy wa li na UB oj ca i cór kę, ścią ga li
pro to kół. Stra ci li śmy naj star sze dziec ko
i po moc w go spo dar stwie. A ile zdro wia
nas to kosz to wa ło, to mo że ten zro zu -
mie, co to prze cho dził w swo im ży ciu.
Co jesz cze, na tym nie ko niec, bo jesz -
cze cór kę za bie ra li do Li ma no wej i cią -
głe stra chy, i nie po ko je o dal sze ju tro. O,
jak nam cię żko by ło pro wa dzić to na sze
ży cie w go spo dar stwie przez te la ta
i do dziś”. 

***
W 1950 r. funk cjo na riu sze Urzę du

Bez pie czeń stwa – po do ko na niu zwia du
– na pi sa li pro to kół, do któ re go do łą czy li
szkic sy tu acyj ny na ry so wa ny ołów kiem.
Po ni żej za miesz czo no szkic z wy bra ny -
mi frag men ta mi tek stu z pro to ko łu. 

„Ce lem zli kwi do wa nia ukry wa ją cych
się ban dy tów: K. Au gu sty na i Wł. Bu -
kow ca, li kwi da cji ich me li ny, po sta no -
wio no: Dnia 7. IX. b. r. o go dzi nie 3-ciej
nad ra nem przy stą pić do li kwi da cji ukry -
wa ją cych się ban dy tów BU KO WIEC
WŁ. i AU GU STYN Ka zi mierz. W tym
ce lu zor ga ni zo wać gru pę w si le 8 lu dzi
z funk cjo na riu szy tut. Urzę du. Gru pa po -
wy ższa o go dzi nie 18-tej w dniu 6. IX. b.
r. wy ru szy w te ren la sów Żmią ca przez
gro ma dę Mor dar ka z pla nem przy by cia
na miej sce me li no wa nia ban dy tów na go -
dzi nę 3-cią na stęp ne go dnia. W miej scu
me li no wa nia ban dy tów gru pa roz dzie la
się na dwie, z któ rych jed na w si le czte -
rech lu dzi uda je się la sem wzdłuż po la ny
w po bli że ście żki pro wa dzą cej wprost
do wyj ścia do bun kra. Za da niem tej gru -
py jest urzą dze nie za sadz ki w ra zie wy -
pad ku, gdy by ban dy ci usi ło wa li zbiec
z bun kra ście żką pro wa dzą cą w stro nę
po la ny. Dru ga gru pa w si le 6-ciu lu dzi
przej dzie rzad kim la sem od stro ny pół -
noc nej z za da niem oto cze nia bun kra
od stro ny je go da chu. Człon ko wie tej
gru py P... i G... za bez pie cza ją ście żkę
wio dą cą w stro nę pół noc ną od bun kra
z rów no cze snym za da niem, w ra zie spo -
strze że nia ban dy tów prze by wa ją cych
w bun krze i ewen tu al ne go otwar cia przez
nich ognia, wrzu ce nia gra na tu przez
otwór ko mi no wy do bun kra ban dy tów,

ewen tu al nie po przez dach kry ty pa pą
ostrze lać ban dy tów z bro ni au to ma tycz -
nej. Człon ko wie tej sa mej gru py jak K...
i W... za bez pie czą stro nę wschod nią bun -
kra z rów no cze snym za da niem, w ra zie
pró by uciecz ki ban dy tów, ostrze la nia
drzwi wyj ścio wych do bun kra. B... wraz
z G... za bez pie czą za chod nią stro nę bun -
kra z za da niem jak re fe rent K... i W...
W ra zie stwier dze nia nie obec no ści ban -
dy tów w bun krze, gru pa w si le 6-ciu lu -
dzi zor ga ni zu je za sadz kę wo kół bun kra
z za da niem li kwi da cji ban dy tów w ra zie
ich po ja wie nia się, za sadz ka trwać bę -
dzie 5 dni. Resz ta gru py w si le 2 lu dzi

uda się na tych miast do P. U. B. P. Li ma -
no wa, gdzie wspól nie z gru pą K. B. W.
znaj du ją cą się na po wie cie do roz bro je -
nia te re nu, przy stą pi do pe ne tra cji wsi
Żmią ca, ze szcze gól nym zwró ce niem
uwa gi na ro dzi ny ban dy tów, oraz ich
współ pra cow ni ków. Przed się wzię cie to
ma na ce lu wy pę dze nie ban dy tów ze wsi
z na pę dze niem ich do bun kra ce lem li -
kwi da cji”.

O świ cie ze swej do brze za ma sko wa -
nej le śnej kry jów ki na Li mier zach wy -
szedł Wła dy sław Bu ko wiec do źró deł ka
po wo dę. Tu taj cze ka ła go prze go to wa -
na wcze śniej za sadz ka. Po za bój stwie
funk cjo na riu sze UB przy szli do oj ca za -
bi te go i za ko mu ni ko wa li mu: „Za bi li -
śmy dzi ka w le sie. Za przę gaj cie wo ły
i jedź cie po nie go do la su”. Po je chał brat
Ka zi mierz, ale nie po zwo lo no mu za -
brać cia ła za bi te go. Ostat nie sło wa za -
strze lo ne go prze UB Wła dy sła wa
Bu kow ca mia ły brzmieć: „Jó ze fie, Ma -
ry jo”. W je go za ci śnię tej dło ni Ka zi -
mierz Bu ko wiec zna lazł ko ron kę. By ło
to dla nie go bar dzo bo le sne do świad cze -
nie, gdyż Wła dek zo stał po strze lo ny se -
rią z au to ma tu, któ ra ro ze rwa ła go
na czę ści. Mu siał wła sno ręcz nie zbie rać
strzę py je go cia ła.

Ka zi mierz Au gu styn, któ ry był
w tym cza sie w bun krze, wsko czył
szyb ko w gę stwi nę bu ko wą, że nic
w niej nie by ło wi dać, i uciekł. Opo wie -
dział wszyst ko ks. Bu kow co wi z Sow -
lin. Au gu styn ukry wał się w ró żnych
miej sco wo ściach, a zde kon spi ro wa ny
zo stał po kil ku la tach w No wym Są czu.
Miesz kał u za ufa nych lu dzi – krew nych,
któ rzy zro bi li mu bun kier w piw ni cy,
gdzie więk szość cza su prze by wał.
Do mia sta uda wał się w prze bra niu księ -
dza. In te re su ją cy jest fakt, że ka mie ni ca
na prze ciw ko by ła sie dzi bą UB. Czy brał
udział w ak cjach, nie wia do mo. Na pew -
no utrzy my wał kon takt z za kon ni kiem,
któ ry po cho dził z Do brej. Ksiądz ten był
skrzyn ką kon tak to wą, a ta kże naj praw -
do po dob niej brał udział w za przy się że -
niu no wych człon ków or ga ni za cji
„Woj sko Ge ne ra ła An der sa”. Po trzech
la tach Ka zi mierz Au gu styn zo stał tam
zdra dzo ny i za strze lo ny przez UB.
Na zdję ciu wi dać, jak gło wa by ła zma -
sa kro wa na, a w opi sie, aby za tu szo wać
praw dę, za zna czo no, że ude rzył się
o twar dy przed miot.

Z oka zji zli kwi do wa nia ka żde go
„ban dzio ra” wła dze urzą dza ły pu blicz -
ne zgro ma dze nia. Po za bi ciu Wła dy sła -
wa Bu kow ca w Żmią cej od był się ma ły
wiec. Jed na z ko biet wspo mi na: „Ko ło
skle pu Bu kow ca wy sta wi li, chleb rzu ci li
i mó wi li: „Mło dzie ży, zo bacz cie, ta ki
przy stoj ny chło pak, gdy by się ujaw nił,
wszyst ko do brze by by ło, a tak wi dzi cie,
co się sta ło”. Po ty go dniu zor ga ni zo wa -
no wiec na łą ce w Uja no wi cach, mie li
w nim uczest ni czyć wszy scy miesz kań -
cy wsi. Ofi cer woj ska zło żył wów czas
bar dzo do kład ne spra woz da nie ze
zbrod ni czej dzia łal no ści „ban dzio ra”:
ilu za bił, ilu zra bo wał, ile do mów pod -
pa lił. „Te raz mo że cie spo koj nie iść
do szko ły, na jar mark” – za pew niał. 

Ks. Ber nar dyn Dzie dziak pro boszcz
pa ra fii Uja no wi ce na pi sał w kro ni ce pa ra -
fial nej: „Po za bi ciu Wła dy sła wa Bu kow -
ca wszę dzie ro bi li woj sko wi ofi ce ro wie
pu blicz ne wie ce lud no ści, chlu biąc się
tym, że za bi li ko men dan ta „ban dzio rów”,
a był to bar dzo do bry i szla chet ny chło pak,
ten Wła dek Bu ko wiec”. (…)

***
Do 1953 ro ku funk cjo na riu sze UB za -

strze li li czte rech żmiąc kich par ty zan tów,

Potem jeszcze wzywali
na UB ojca i córkę,
ściągali protokół.
Straciliśmy najstarsze
dziecko i pomoc
w gospodarstwie.
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ośmiu tra fi ło do wię zie nia. Na uwa gę za -
słu gu je fakt, że po 1948 r. li ma now skie
słu żby bez pie czeń stwa za bi ły pięć osób,
z cze go aż czte ry z gru py Zel ka. Żmią ca
mo że za tem słusz nie ucho dzić za wieś,
któ rej miesz kań cy by li naj dłu żej za an ga -
żo wa ni w dzia łal ność an ty ko mu ni stycz -
ną. Sło no za to za pła ci ła. 

W Żmią cej po bi to wie le osób, wie lu
miesz kań ców tra fi ło też do aresz tu,
gdzie bru tal nie ich prze słu chi wa no. Ska -
la re pre sji był tak du ża, ob ję ła nie mal
ca łą wieś, że od ci snę ła więk sze pięt no,
niż nie miec ka oku pa cja. W po rów na niu
do cza sów po wo jen nych oku pa cja nie -
miec ka ja wi ła się ja ko mniej zna czą cy
epi zod. Wieś przez dłu gie la ta mia ła
opi nię re ak cyj nej. Ze lek try fi ko wa no ją
do pie ro w 1968 ro ku.

Na pierw sze upa mięt nie nie ofiar ter -
ro ru UB w Żmią cej trze ba by ło cze kać
do 1985 r., gdy z in spi ra cji i fun da cji Mi -
cha ła Ro gal skie go „Mi ra”, ks. Ber nar -
dyn Dzie dziak po sta wił po mnik
na Cu prów ce, w miej scu, gdzie pod -
czas II woj ny świa to wej ukry wał się
fun da tor. Po cząt ko wo Ro gal ski chciał
wy bu do wać ka plicz kę, ale nie otrzy mał
na to ze zwo le nia, gdyż ist nia ły już ko -

ścio ły w Ja worz nej i Żmią cej. Za pro jek -
to wa nie in skryp cji, któ ra mia ła zna leźć
się na po mni ku, fun da tor po wie rzył ks.
Ber nar dy no wi Dzie dzia ko wi. Osta tecz -
nie uzgod ni li na stę pu ją cy tekst: 

POD TWO JĄ OBRO NĘ UCIE KA -
MY SIĘ ŚWIĘ TA BO ŻA RO DZI CIEL -
KO, KRÓ LO WO POL SKI, ŚWIĘ TY
MI CHA LE AR CHA NIE LE BROŃ NAS
W WAL CE, NA POD ZIĘ KO WA NIE PA -
NU BO GU ZA OCA LE NIE I SZC ZĘ -
ŚLI WE PRZE TR WA NIE TU TAJ
OKU PA CJI, ZA OJC ZYZ NĘ, ZA KO -

LE GÓW BŁA GA JĄ CYCH PA NIE
ZBAW ICH DUS ZĘ, WŁA DY SŁAW
BU KO WIEC, WIN CEN TY BU KO -
WIEC, KA ZI MIERZ „URY GA” AU GU -
STYN, LU DWIK ZE LEK, FUN DA TOR
MI CHAŁ RO GAL SKI „MI RA”.

W 1985 r. na zwi ska par ty zan tów an -
ty ko mu ni stycz ne go pod zie mia zo sta ły
za sło nię te że la zną ta bli cą. O żoł nier zach
AK mo żna już by ło pi sać otwar cie,
o po wo jen nej par ty zant ce – jesz cze nie.
Ini cja to ra mi od pra wie nia mszy świę tej
po śmier ci ks. Dzie dzia ka sta li się: ks.
Jan Bu ko wiec – brat za mor do wa ne go
Wład ka i obec ny pro boszcz Żmią cej ks.
Jó zef Tre la (od 1991 r.)…

SYL WIA PA SIO NEK
Au tor ka jest uczen ni cą I LO 

im. Wł. Or ka na w Li ma no wej.
Praca zdobyła II miejsce w trzeciej edycji

konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci
– Bohaterowie Antykomunistycznego

Podziemia”, zorganizowanego przez posła
Andrzeja Romanka we współpracy z Muzeum

Okręgowym w Nowym Sączu i Instytutem
Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie.

KO MEN TARZ DA WI DA GO LI KA (IPN KRA KÓW) 
DO PRA CY SYL WII PA SIO NEK
Syl wia Pa sio nek pod ję ła się w swo jej pra cy pró bę od two rze nia dzie jów jed nej z naj -
mniej zna nych grup kon spi ra cyj nych w Ma ło pol sce, któ rej hi sto rię przez wie le lat w fał -
szy wy spo sób przed sta wia ła ko mu ni stycz na pro pa gan da. Z za da nia te go wy wią za ła się
bar dzo do brze, do cie ra jąc do wie lu in for ma cji (w tym do ku men tów bez pie ki), wspo -
mnień oraz do stęp nych opra co wań re gio nal nych. Po dą ża jąc ich tro pem za pre zen to -
wa ła też szcze gó ło wo jed ną z kil ku krą żą cych wśród miej sco wej lud no ści wi zji śmier ci
Ka zi mie rza Au gu sty na, któ ra jed nak nie jest do koń ca zgod na z praw dą. W ostat nich la -
tach swo jej dzia łal no ści Au gu styn ukry wał się wspól nie ze Sta ni sła wem Wi dłem „Li -
sem” (wcze śniej żoł nie rzem od dzia łu „Woj sko Pol skie”) na te re nie pow. li ma now skie go
i no wo są dec kie go. Obaj do brze zna ją cy te ren i ma ją cy swo ich za ufa nych współ pra -
cow ni ków, by li dla bez pie ki przez dłu gi czas nie uchwyt ni. Sta le zmie nia li miej sce po by tu,
za opa try wa li się kosz tem skle pów pań stwo wych i spół dziel ni. Uda ło się ich osa czyć do -
pie ro 2 paź dzier ni ka 1953 r. w Chom ra ni cach, dzię ki po mo cy dwóch agen tów UB.
Po do tar ciu na miej sce woj sko oto czy ło za bu do wa nia i sto do łę, gdzie prze by wa li Au gu -
styn i Wi deł. Po cząt ko wo pla no wa no za sko czyć ich pod czas snu, jed nak ube cy do szli
do wnio sku, że o tej go dzi nie par ty zan ci już na pew no nie śpią. We zwa no ich więc
do pod da nia się, ale oby dwaj by li zde cy do wa ni ucie kać. Pierw szy wy biegł ze sto do ły
Sta ni sław Wi deł, któ ry nie wie dział, że ca ły te ren jest oto czo ny i że ścią ga na sie bie
ogień woj ska. Po prze bie gnię ciu kil ku set me trów zo stał ran ny w no gę, tak, że nie był
w sta nie da lej ucie kać. Wów czas ode brał so bie ży cie strze la jąc w ser ce z pi sto le tu.
W cza sie kie dy trwał po ścig za Wi dłem, ze sto do ły za czął ucie kać Ka zi mierz Au gu styn,
jed nak zo stał cię żko ran ny w gło wę i mi mo po mo cy, ja kiej udzie lił mu woj sko wy le karz,
zmarł w dro dze do no wo są dec kie go szpi ta la.

Z oka zji zli kwi do wa nia
ka żde go „ban dzio ra”
wła dze urzą dza ły pu -
blicz ne zgro ma dze nia.
Po za bi ciu Wła dy sła wa
Bu kow ca w Żmią cej od -
był się ma ły wiec.
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W SŁU ŻBIE URZĘD NI CZEJ 
Wie lu uczest ni ków po wsta nia wy wo -

dzi ło się z śro do wisk in te li genc kich i ro -
bot ni czych. Pierw sza gru pa rzu ci ła się
w wir pra cy urzęd ni czej, dru ga pra co wa -
ła w myśl ha seł po zy ty wi zmu. Wiel ką
es ty mą da rzo no we te ra nów 1863 r. jesz -
cze w cza sach za bor czych. Zaj mo wa li
naj wa żniej sze funk cje spo łecz ne. Do -
świad cze ni wy da rze nia mi 1863 r. zna li
do sko na le war tość i ce nę pol sko ści.

Jed nym z po słów był sta ro są dec ki
no ta riusz Adolf Va ihin ger (1837–1912).
Rok po ukoń cze niu pra wa w 1863 r. sta -
nął na cze le Ła wy Ob wo do wej w ro -
dzin nej Boch ni. Aresz to wa ny
i po zba wio ny praw zo stał za mknię ty
na rok w wię zie niu na Wa we lu. Wy -
szedł na mo cy amne stii. Na oso bi stej au -
dien cji u ce sa rza wy jed nał so bie
przy wró ce nie praw. Osiadł w Sta rym
Są czu. Z po par ciem ru chu lu do we go był
człon kiem Ra dy Pań stwa w Wied niu
(1886-1891). W la tach 1895-1908 za sia -
dał w Sej mie lwow skim, był człon kiem
Wy dzia łu Kra jo we go od 1898 r. Był
rad nym w Sta rym Są czu, a w la -
tach 1884-1890 człon kiem no wo są dec -
kiej Ra dy Po wia to wej, człon kiem Ra dy
Szkol nej Okrę go wej i prze wod ni czył
sta ro są dec kiej Ra dzie Szkol nej Miej sco -
wej. W 1890 r. prze pro wa dził się
do Tar no wa. 

Po słem z Gry bo wa był Ed mund Kle -
men sie wicz, po wsta niec stycz nio wy,
Sy bi rak i no ta riusz. Po sło wał we Lwo -
wie w la tach 1873-1897. 

Wie lu spo śród po wstań ców za rzą -
dza ło mia sta mi. W 1870 ro ku bur mi -

strzem No we go Są cza był Onu fry Prus
Trem bec ki, któ ry w cza sie po wsta nia
le czył żoł nie rzy. Epi zod po wstań czy
za li czył ta kże je den z je go na stęp ców
– Wło dzi mierz Ol szew ski, bur mistrz
z lat 1876-1889. Naj bar dziej zna nym
po wstań cem, kie ru ją cym ad mi ni stra -
cją, był jed nak Jó zef Zna mi row ski
(1839-1906), bur mistrz i wójt Kry ni cy.
W 1863 r. ak tyw nie włą czył się
w dzia łal ność kon spi ra cyj ną. Spo tka ło
go za to ze sła nie na Sy bir. Po po wro -
cie cie szył się ta kim sza cun kiem
miesz kań ców Kry ni cy, że zo stał do ży -
wot nim bur mi strzem i po słem do Ra -
dy Pań stwa. Miał ma ją tek ziem ski,
zaj mo wał się ta kże prze my słem naf to -

wym, zaś w sa mej Kry ni cy po sia dał
m.in. wil lę „Trzy Ró że”, w któ rej go -
ścił Kra szew skie go. Zbu do wał ta kże
Ho tel War szaw ski. U Zna mi row skie go
ja ko no si wo da pra co wa ła mat ka Ni ko -
fo ra, Eu do kia Drow niak. Za stęp cą bur -
mi strza No we go Są cza był Le on
Py szyń ski (ur. ok. 1843–1887). Zo stał
ska za ny w War sza wie na ka rę ze sła nia
na Sy be rię, gdzie prze by wał do 1868
r. Był jed nym z za ło ży cie li „So ko ła”,
pierw szym na czel ni kiem sta cji ko le jo -
wej, współ za ło ży cie lem no wo są dec -
kiej stra ży ognio wej. Zmarł
na gruź li cę. Z wiel ką pom pą od pro wa -
dzo no go na Sta ry Cmen tarz, gdzie
do dziś spo czy wa. 

Są dec kie wąt ki po wsta nia stycz nio we go (3)

Dro gi do wol no ści są dec kich
we te ra nów 1863 ro ku
W cza sach ga li cyj skich i w II Rzecz po spo li tej trak to wa no we te ra nów 1863 r. jak po sta cie mi tycz -
ne. To dzię ki nim Po la cy przez prze szło 50 lat po po wsta niu pa mię ta li o po win no ści wal ki o nie -
pod le głość i wol ność, któ rą wy peł ni li, idąc za przy kła dem swych oj ców. Przyj rzyj my się lo som
po wstań ców z Są dec czy zny.

Prezydent  Ignacy Mościcki w otoczeniu delegacji weteranów z 1863 roku
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Do przed pow stań czej ro li urzęd ni ka
po 1863 r. wró cił Ka zi mierz Mi czyń ski
(ur. 1834 r. w Kra ko wie; zm. 1904 r.
w No wym Są czu). W 1857 r. ukoń czył
Szko łę Sztuk Pięk nych. Był urzęd ni -
kiem w No wym Są czu, a w 1863 r. zo -
stał na czel ni kiem mia sta. Or ga ni zo wał
i miał do wo dzić ba ta lio nem po wstań -
czym. Aresz to wa ny przez Au stria ków,
prze szedł przez wię zie nia kra kow skie,
a sześć lat miał od sie dzieć w Jo se fsta -
dzie, skąd wy szedł w 1865 r. na mo cy
amne stii. Po po wro cie kon ty nu ował ka -
rie rę urzęd ni czą w Dy rek cji Bu dow nic -
twa Wod ne go do 1872 r. ja ko in ży nier
dróg po wia to wych. W la tach 80. był
człon kiem Wy dzia łu Po wia to we go. Za -
sia dał w Ra dzie Mia sta i Za rzą dzie Mia -
sta po przy łą cze niu Za łu biń cza
do No we go Są cza. 

Wa żny urząd peł nił ta kże Fran ci szek
So zań ski (1844-1904). W No wym Są -
czu miesz kał od 1886 r. Był se kre ta rzem
sta ro stwa do 1904 r. An to ni Kli mek
(1823-1890), ta kże Sy bi rak, był se kre ta -
rzem Ra dy Miej skiej w No wym Są czu.
Edward Kost ka (1842-1911) ze Szczu -
ro wej po po wsta niu ukoń czył pra wo
na UJ. Od 1891 r. pra co wał w no wo są -
dec kim Są dzie Ob wo do wym, zo stał je -
go pre zy den tem. Uzy skał au striac kie
od zna cze nia oraz ty tuł rad cy dwo ru.
W no wo są dec kim są dzie, ja ko ofi cjał,
pra co wał też po wsta niec i war sza wiak
z po cho dze nia Igna cy Win kler. W 1914
r. wy je chał z No we go Są cza i za miesz -
kał w Bia łej. Z są dow nic twem swo ją ka -
rie rę zwią zał Ma ciej Czysz czan, któ ry
pra co wał w są dec kim są dzie, a po tem
zo stał pre ze sem Są du Ape la cyj ne go
w Kra ko wie. Urzęd ni kiem skar bo wym
był Bro ni sław Ko za (1846–1931). 

Człon kiem Ra dy Po wia to wej by li po -
wstań cy: Mar ce li Żuk Skar szew ski (pre -
zes Ła wy Ob wo do wej w No wym
Są czu) z Gród ka nad Du naj cem i For tu -
nat Stad nic ki. Wła dy sław Żuk Skar -
szew ski z Ły cza nej po po wsta niu był
pre ze sem Okrę go we go To wa rzy stwa
Rol ni cze go w No wym Są czu. Kre ował
po li ty kę Ra dy Po wia to wej w No wym
Są czu ja ko jej czło nek od 1873 r.
Od 1883 do 1889 r. po sło wał do Sej mu
Kra jo we go w Lwo wie. 

W żad nym in nym za bo rze nie by ło
mo żli we peł nie nie wa żnych funk cji

przez po wstań ców. Mi mo iż wła dze pa -
trzy ły na nich nie chęt nym okiem, cie -
szy li się wiel kim sza cun kiem wśród
lo kal nych spo łecz no ści. 

PRA CU JĄC NA DZIEŃ
ZMAR TWYCH WSTA NIA 

Lo sy są dec kich po wstań ców to nie
tyl ko blask chwa ły. Mu si my pa mię tać,
że sta jąc z bro nią w rę ku mie li po 17–
18 lat. Ży cie, któ re by ło przed ni mi, roz -
po czę li czę sto po 1863 r.

Ci, któ rzy mie li ku te mu wa run ki, zo -
sta li in te li gen ta mi. Edward Hass, syn se -
kre ta rza ma gi stra tu no wo są dec kie go,
po ze sła niu sy be ryj skim do 1869 r. stu -
dio wał me dy cy nę na UJ. Le ka rzem zo -
stał ta kże Mie czy sław Dem bow ski
(1848–1929) ze Sta re go Są cza. Zna nym
no wo są dec kim le ka rzem, ma ją cym

prze szłość po wstań czą, był Lu cjan
Zeng tel ler (ok. 1840–1894), któ ry po -
cho dził z War sza wy, lub Ka li sza. Ja ko
stu dent me dy cy ny wstą pił w sze re gi po -
wstań cze, gdzie do słu żył się stop nia
pod po rucz ni ka. Po po wsta niu miał pro -
ble my z zna le zie niem pra cy i wy emi -
gro wał do Fran cji. Od 1892 r. był
pry ma riu szem w szpi ta lu no wo są dec -
kim. Po wstań cy -na uczy cie le to m.in.
Bro ni sław Ko za w No wym Są czu i An -
to ni Szcze pa nik, dy rek tor szko ły w Ka -
mie ni cy. 

Po od by ciu kar za po wsta nie, nie któ -
rzy je go uczest ni cy za miesz ka li ta kże
w No wym Są czu, za si la jąc brać ko le jar -
ską. Był wśród nich by li szlach ci ce: Jó -
zef Ba ra now ski i Wła dy sław Po pław ski.
Jan Szo piń ski z Mo na ste rzysk był ko -
wa lem, po awan sie star szym maj strem
ko lei. Ste fan Wilcz kie wicz – kon duk to -
rem ko le jo wym. Na ko lei pra co wał ta -
kże Fe liks Bor kow ski. Na czel ni kiem
no wo są dec kiej pa ro wo zow ni był inż.
Igna cy Drew now ski (do wód ca od dzia -

łu po wstań cze go). Wła dy sław Run ge
z No we go Są cza pra co wał ja ko urzęd -
nik ko le jo wy. Z ko le ją zwią za ny był też
inż. Mi chał Isz kow ski, któ ry ja ko rad ca
c. k. Ko lei Pań stwo wych za rzą dzał z ra -
mie nia władz lwow skich Szko łą Prze -
my sło wą w Sam bo rze. 

We te ra ni 1863 r. roz krę ca li na Są dec -
czyź nie wła sne in te re sy. Jed nym z nich
był An to ni Ros sma nith z War sza wy,
któ ry w 1889 r. za ło żył fa bry kę wy ro -
bów że la znych. Jed nym z pio nie rów fo -
to gra fii są dec kiej był Win cen ty Brze ski.
Po ożen ku ok. 1895 r. opu ścił No wy
Sącz. Spo czy wa na cmen ta rzu w Bar ci -
cach. Po tom ka mi po wstań ców by ła ta -
kże ro dzi na Ję drze ja Ku mo ra, któ ra
osia dła w 1899 r. w No wym Są czu
i otwo rzy ła wła sny młyn. 

Wła dy sław Do brzyń ski z Ro żno wa
(w 1863 r. na czel nik po wia tu) od na lazł
się ja ko urzęd nik ase ku ra cyj ny. Ka rol
Mil ler (ur. 1838 w Ze brzy do wi cach)
po po wsta niu otwo rzył w No wym Są czu
i Kry ni cy sklep ko lo nial ny. Był ho no ro -

Wiel ką es ty mą da rzo no
we te ra nów 1863 r. jesz -
cze w cza sach za bor -
czych. Zaj mo wa li
naj wa żniej sze funk cje
spo łecz ne. Me dard Mo ra wiec ki w mun du rze

we te ra nów po wsta nia przed mi kro -
fo nem w stu diu ra dio wym
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wym na czel ni kiem Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej. Obok F. Rit te ra i K. Gu tow -
skie go po sia dał w No wym Są czu pra wo
do no sze nia kon tu sza w uro czy ste dni.
Od 1882 r. był rad nym, po tem ase so rem,
a za cza sów bur mi strzo wa nia Li piń skie -
go, je go za stęp cą. W po wsta niu uczest -
ni czył ta kże Eu ge niusz Zie liń ski
(1826–1906), je den z pio nie rów prze my -
słu naf to we go na Zie mi Są dec kiej. Ab -
sol went pra wa w Wied niu i po li tech ni ki
w Pra dze, wziął udział w Wio śnie Lu -

dów w 1848 r. Po 1863 r. od sie dział ka -
rę w tar now skim wię zie niu. Tam po znał
Woj cie cha Pi ka, szwa gra Igna ce go Łu -
ka sie wi cza. Po od zy ska niu wol no ści
Zie liń ski za miesz kał pod Tar no wem, zaś
prze mysł naf to wy w Klę cza nach pro wa -
dzi li je go bra cia. 

Wła sny in te res w Gry bo wie (Ry -
nek 7) otwo rzył Ka rol Tul szyc ki (1832–
1888). Był we te ra nem po wsta nia
na Wę grzech i po wsta nia stycz nio we go.
Ukoń czył far ma cję we Lwo wie. W 1872
r. do stał kon ce sję na otwar cie ap te ki

w Gry bo wie, od 1879 r. był rad nym
mia sta. Zna lazł się wśród za ło ży cie li To -
wa rzy stwa Za licz ko we go. Dzię ki nie mu
po wstał dom dla star ców i nie do łę żnych.
W 100-le cie po wsta nia stycz nio we go
od sło nię to ta bli cę ku je go czci.

Wie lu po wstań ców po zo sta wi ło o so -
bie pa mięć ja ko spo łecz ni cy. Jed nym
z nich był inż. Wi ta lis Ja xa Cha miec
(1843–1898). Pra co wał przy bu do wie
dróg w po wie cie ja ro sław skim i są dec -
kim. Zmarł i zo stał po cho wa ny w Łąc ku. 

W SY BI RU ŚNIE GACH,
WŚRÓD KAU KA ZU SKAŁ 

Ze sła nie na Sy be rię sta ło się udzia -
łem ta kże Są de czan. Wie lu po zo sta ło
tam na za wsze, spo czy wa jąc w ciem -
nych la sach taj gi. Wie lu tra fi ło do gu -
ber ni to bol skiej. Nie mar no wa li tam
cza su. Uczy li się i prak ty ko wa li wie le
rze miosł. Słu cha li od czy tów pa trio tycz -
nych. Jak prze ka zu ją pa mięt ni ka rze, je -
den z po wstań ców z są dec kie go,
„pa stu szek” w tul skiej ro cie aresz tanc -
kiej, na uczył się czy tać i pi sać. Sku pia -
no się jed nak na pra cy. Część pra co wa ła
bar dzo cię żko jak Ju lian Gin ter, któ ry
bu do wał ko lej Mo skwa – Orzeł. 

By li to lu dzie wiel kie go du cha. Wie -
lu z nich wzię ło udział w po wsta niu za -
baj kal skim la tem 1866 r. Jed nym
z po dej rza nych o udział w nim był Ka -
rol Wa li gó ra (ur. ok. 1836 r. w Sta rym
Są czu). Po 1863 r. ska za no go na osiem
lat cię żkich ro bót na Sy be rii. W 1866

wy rok skró co no do czte rech lat, zaś
w wy ni ku po dej rzeń o dzia łal ność w po -
wsta niu, do ło żo no mu jesz cze rok ka tor -
gi. Ta kich „do kła dek” do wy ro ków
są de cza nie mie li spo ro. Do 1867 r. Wa -
li gó ra prze by wał w gu ber ni ir kuc kiej.
Uda ło mu się wró cić na zie mie pol skie.

Na Sy be rię ze sła no wie lu in nych żoł -
nie rzy z oko lic No we go Są cza i Gor lic,
m. in.: Edwar da Ada mow skie go, Jó ze fa
Bra cha, Jó ze fa Cho wan skie go, An to nie -
go Fel cze row skie go, Sta ni sła wa Kol le -
ra, Ja ku ba Kost kie wi cza, An drze ja
Ku jaw skie go, Igna ce go Okól skie go, Ja -
na Ol szew skie go, Fran cisz ka Ol szow -
skie go. Na tu łacz ce by li też są de cza nie
An to ni Oracz i kra wiec Igna cy Pla ta.
Wie lu za koń czy ło tam ży cie, jak Win -
cen ty Dłu gosz, Hen ryk Łu kaw ski z Bia -
łej Ni żnej i Ga briel Ma tu sek z No we go
Są cza.

Po wstań ców są dzo no głów nie
w War sza wie, Ki jo wie i Wło dzi mie rzu.
Wy ro ki by ły ró żne. Wspo mnia ny Wa li -
gó ra do stał 8 lat. Więk szość prze by wa -
ła na Sy be rii do 1867 r. (m. in. Bo raw ski
oraz Bro ni szew ski). Trzy la ta pra co wa li
na ze sła niu Ju lian Gin ter, Jó zef Ko ło -
dziej czyk z Po de gro dzia, Ma tu sek, An -
to ni Go łu bo wicz i Jan Fir lej z No we go
Są cza. Dwa la ta spę dzi li tam m.in. Ma -
rian Kwiat kow ski i Ko siń ski z Sta re go
Są cza. Nie ca ły rok Ru dolf Mił kow ski,
któ ry był już w po de szłym wie ku
(ur. 1821 r.). Po la kom w wy do sta niu się
z pie kła Sy be rii po ma gał ks. Lu dwik

Ze sła nie na Sy be rię sta ło
się udzia łem ta kże Są de -
czan. Wie lu po zo sta ło
tam na za wsze, spo czy -
wa jąc w ciem nych la -
sach taj gi. 

Grób Ludwika Kubali z Kamienicy, twórcy krakowskiej konspiracji znajduje
się we Lwowie na cmentarzu Łyczakowskim

Sądec kich we te ran po wsta nia Me -
dard Mo ra wiec ki

FO
T. 

N
AC
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Rucz ka, pro boszcz w Kol bu szo wej, ro -
dem ze Szlach to wej. Wie lu Sy bi ra ków
ob ję ła amne stia, jak Jó ze fa Gu twin skie -
go z Że gie sto wa (czte ry la ta zsył ki)
i An to nie go Pa czy kow skie go, któ ry
w 1864 r. po wró cił do Piw nicz nej. 

Są de cza nie, któ rzy po tu łacz ce nie
wró ci li w ro dzin ne stro ny czę sto osie -
dla li się w więk szych mia stach. W Kra -
ko wie na le że li do To wa rzy stwa
Wza jem nej Po mo cy Sy bi ra ków, jak Bo -
raw ski i Jan Pa ca now ski (1825-1901).
Pod Wa we lem po po wsta niu utwo rzo no
też Przy tu li sko dla we te ra nów po wsta -
nia. Je go sie dzi ba mie ści ła się przy uli -
cy Bi sku piej 18. Ostat nią przy stań
zna la zło tam wie lu za po mnia nych są de -
czan. Przy tu li sko do to wa ła sub wen cja -
mi m. in. Ra da Mia sta No we go Są cza
i Ra da Po wia to wa. 

Wie lu z miesz kań ców do mu przy Bi -
sku piej mia ło sy be ryj ską prze szłość.
Ma te usz Opach (ur. ok. 1830 r.) ze Sta -
re go Są cza był wy rob ni kiem. Przy ję to
go do Przy tu li ska w 1910 r. Na Sy be rii
był dwa la ta. W Przy tu li sku prze by wał
ta kże Ka zi mierz Olek sie wicz, sto larz
przed po wsta niem, a po po wro cie z ze -
sła nia ka sjer w No wym Są czu. Od 1908
r. miesz kał w Przy tu li sku, mi mo iż miał
żo nę i dzie ci. W wiel kiej bie dzie żył sta -
ro są de cza nin Lu dwik Ko zik (ur. 1840
r.), któ ry za po wsta nie od sie dział ka rę
w są dec kim wie zie niu. W kwiet -
niu 1914 r. Wy dział Po wia to wy przy -
znał mu za po mo gę. Pod ko niec ży cia
tra fił do Przy tu li ska. O do sta nie się
do do mu na Bi sku piej sta rał się bez sku -
tecz nie Mi chał Kucz kow ski (ur. w 1843
r.) z No we go Są cza. Na Sy be rii prze by -
wał do 1868 r. Pod ko niec ży cia pra co -
wał ja ko mon ter ko le jo wy i za miesz kał
w Sta rym Są czu. 

Z ŻY WY MI SZLI NA PRZÓD
W cza sie wiel kiej woj ny 1914-1918

po wstań com przy pa dła wa żna ro la
utrzy ma nia du cha na ro do we go. No wo -
są de cza nin Adam Be nisz wspo mi nał
u pro gu woj ny w 1914 r.: „Oj ciec bo -
wiem oświad cza, że w woj nie świa to wej
idzie wal czyć o wol ność Pol ski śla da mi
swo je go oj ca, we te ra na z 1863 ro ku,
przy bo ku sy na. Mat ka w płacz. Oj ciec
ustę pu je, lecz gru be cię żkie łzy spły wa -
ją po tej su ro wej twa rzy ja ko wy raz ża -

lu, że nie da ne mu jest wal czyć o Pol -
skę”. Od po cząt ku woj ny przy wo ły wa -
no pa mięć po wsta nia. 2. VIII. 1914 r.
w No wym Są czu, z ini cja ty wy we te ra -
na Win cen te go Strow skie go, urzą dzo no
dzień strzel ca po łą czo ny ze zbiór ką
na „pi guł kek” dla Mo ska li, jak mó wio -
no iro nicz nie o uzbro je niu. 11. XI. 1916
r., po ak cie 5 li sto pa da władz nie miec -
kich i au striac kich, za po wia da ją cym po -
sta nie sa mo dziel ne go Kró le stwa
Pol skie go, od pra wia no na bo żeń stwo,
zor ga ni zo wa no sze reg uro czy sto ści i po -
chód, na cze le któ re go szedł od dział le -
gio ni stów i we te ra ni po wsta nia z 1863 r. 

W wol nej Pol sce na Są dec czyź nie pa -
mięć o po wsta niu kon ty nu ował 1. Pułk
Strzel ców Pod ha lań skich. 18. XI. 1918 r.
daw ny c. k. 20 pp., z któ re go wy ło nił
się 1. PSP był wi ta ny przez miesz kań ców
No we go Są cza. Wrę czo no mu wte dy
cho rą giew po wstań ców stycz nio wych.
To ona w dwa la ta póź niej, pod czas woj -

ny pol sko -bol sze wic kiej, za wi sła na Zło -
tej Bra mie w Ki jo wie, ja ko sztan dar 1.
PSP. Puł ko wi słu ży ła do 1928 r. Cho rą -
giew na jed nej stro nie mia ła bia łe go or -
ła, a z dru giej Mat kę Bo ską
Czę sto chow ską. 

Po wstań cy w mię dzy woj niu ob da rze -
ni by li wiel ką czcią. We te ra nom z 1863 r.
nada no pra wo no sze nia cha rak te ry stycz -
nych, gra na to wych mun du rów. W 1919 r.
przy zna no im stop nie ofi cer skie i sta łą
pen sję. W 1919 r. ży ło ich 4500, 1923
– 2012, 1933- 230, 1939- 36. Ostat ni we -
te ra ni zmar li po II woj nie świa to wej. Pięć
jed no stek woj sko wych w mię dzy woj niu
na zwa no imie niem do wód ców po wstań -
czych. Nada wa no na ich cześć na zwy
ulic. Naj więk sze ob cho dy ku ich czci

przy pa dły w 75. rocz ni cę po wsta nia,
w 1938 r., kie dy wszyst kich we te ra nów
od zna czo no Krzy żem Ofi cer skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski.

Na Są dec czyź nie wie lu po wstań ców
do cze ka ło wol nej Pol ski. Aby zo stać
„ofi cjal nym” we te ra nem, mu sie li skła -
dać wnio ski do Ko mi sji Kwa li fi ka cyj nej
Dla We te ra nów Po wstań Na ro do -
wych 1831, 1848 i 1863 r. przy Mi ni ster -
stwie Spraw Woj sko wych. Ko mi sja je
we ry fi ko wa ła. W ten spo sób w 1922 r.
we te ra nem zo stał Fe liks Wi śniow ski
(ur. 1837 r.) ze Sta re go Są cza. Rocz nik
ofi cer ski w 1923 r. wy mie nia z No we go
Są cza we te ra nów: Ja na Za krzew skie go
(ur. ok. 1845 r.), Wła dy sła wa Po pław -
skie go (ur. 1845 r.). Adol fa Stro kę

Po wstań cy w mię dzy woj -
niu ob da rze ni by li wiel ką
czcią. We te ra nom z 1863
r. nada no pra wo no sze -
nia cha rak te ry stycz -
nych, gra na to wych
mun du rów. W 1919 r.
przy zna no im stop nie ofi -
cer skie i sta łą pen sję.

Grób Edwar da Kost ki w No wym
Sączu -po wstańca stycz nio we go
a po tem pre ze sa Sądu Ob wo do we -
go w No wym Sączu
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(ur. 1844 r.), Re mi giu sza So ko łow skie -
go (ur. 1842 na Li twie), Ka zi mie rza
Zien kie wi cza (ur. 1845 r.), Me rar da Mo -
ra wiec kie go (ur. 1844 r.); ze Sta re go Są -
cza: Fran cisz ka Skocz nia (ur. 1844 r.),
Lu dwi ka Ziom ka (ur. 1842 r.), Jó ze fa
Ko siń skie go (ur. ok. 1845 r.). W 1928 r.
wy mie nia się z No we go Są cza pod po -
rucz ni ków: Bro ni sła wa Ko zę i So ko łow -
skie go; ze Sta re go Są cza Ziom ka,
z Dą brów ki Nie miec kiej Mi cha ła Wój -
ci ka (ur. 1843 r.) i An to nie go Piet kie wi -
cza z Bia łej wo dy (ur. 1840 r.). Ostat nim
ży ją cym na Są dec czyź nie po wstań cem,
ja ki re je stru je Rocz nik Ofi cer ski z 1932
r., jest ppor. Mar cin Kwiat kow ski ze Sta -
re go Są cza (ur. 1845 r.). Wie lu z nich zo -
sta ło od zna czo nych roz po rzą dze niem
pre zy den ta Rze czy po spo li tej z 1930 r.
Krzy żem Nie pod le gło ści z Mie cza mi. 

Le gen dar nym po wstań cem był po -
cho dzą cy z Bar cic Jó zef Pod po ra
(ur. 1823 r.). Wziął udział w po wsta -
niach 1846 i 1848. W po wsta niu stycz -
nio wym był ran ny w pierś i rę kę. Zmarł
w Bar ci cach w 1926 r., prze żyw szy 103
la ta. Wa żną po sta cią był po wsta niec
i syn jed ne go z naj wa żniej szych do wód -
ców z 1863 r. Dio ni ze go Cza chow skie -
go – Ka rol (1839–1908). Wziął udział
w 36 po tycz kach po wstań czych. Po od -
by ciu ka ry trzech lat wię zie nia w Oło -
muń cu, za miesz kał w No wym Są czu.
Wy da je się, że ostat ni z no wo są de czan -
-po wstań ców to Me dard Mo ra wiec ki,
któ ry zmarł 25. IX. 1937 r. w Kra ko wie
i spo czął na Cmen ta rzu Ra ko wic kim. 

Po grze by po wstań ców by ły wiel ki mi
ma ni fe sta cja mi pa trio tycz ny mi już w cza -
sach ga li cyj skich. W mię dzy woj niu,
na cmen tarz przy uli cy Rej ta na od pro wa -
dza no ich jak bo ha te rów. Ta ki po grzeb

pod prze wod nic twem ka pe la na woj sko -
we go ks. Ja ku ba Ste ca miał Wła dy sław
Ja strzę biec Po pław ski, zmar ły 24. II. 1928
r., Mi chał Isz kow ski (zm. 24. X. 1929 r.),
Bro ni sław Ko za (zm. 18. VIII. 1931 r.).
W 1932 r. po cho wa no w No wym Są czu
So ko łow skie go. Po grzeb Mi cha ła Wój ci -
ka w Dą brów ce od był się 5 mar ca 1927 r.
z udzia łem woj sko wej kom pa nii ho no ro -
wej. Wie lu po wstań ców zna la zło swo je
miej sce spo czyn ku w gro bie po wstań -
czym w Sta rym Są czu, na Cmen ta rzu Ra -
ko wic kim w Kra ko wie i Ły cza kow skim
we Lwo wie.

Dla wie lu ro dzin da ni na krwi w 1863
r. by ła po cząt kiem walk o nie pod le głość
Oj czy zny. Wnu kiem Mi cha ła Isz kow -
skie go był Je rzy Isz kow ski (1914-1962),
pi lot dy wi zjo nu 304, ci cho ciem ny.

W la tach 1941-1942 wy ko nał 36 lo tów
bo jo wych. Od zna czo ny zo stał Krzy żem
Vir tu ti Mi li tar ni, czte ry ra zy Krzy żem
Wa lecz nych i Zło tym Krzy żem Za słu gi.
Od 1944 r. był ko men dan tem Okrę gu
AK Lu blin. W 1945 r. do stał się w rę ce
So wie tów i zo stał ska za ny na ka rę
śmier ci. Dzię ki za bie gom ro dzi ny
w 1947 r. Isz kow ski wró cił do No we go
Są cza. Zmarł w 1962 r. i spo czął w No -
wym Są czu, obok swo je go dziad ka
– po wstań ca. Po dob na hi sto ria do ty czy
przod ków zna ne go pa sjo na ta hi sto rii
No we go Są cza, Wła dy sła wa Ża rof fe.
W po wsta niu wal czył je go dzia dek Emil
Sie radz ki (1844-1892). Je go żo ną by ła
Fran cisz ka Mierz wiń ska, któ ra dru gi raz
też wy szła za po wstań ca stycz nio we go,
urzęd ni ka ma gi stra tu Fe lik sa Na łęcz Je -
leń skie go (1839-1911). Był on za rząd cą
szpi ta la dla ubo gich, po tem pro to ko li stą
i ar chi wi stą ma gi stra tu, a od 1902 r. kie -
row ni kiem eks pe dy tu ry miej skiej. Je go
syn, Fran ci szek Je leń ski, był le gio ni -
stą I Bry ga dy. Zo stał za mor do wa ny
w Ka ty niu. 

***
Od ro dzo na w 1918 ro ku Pol ska da ła

po wstań com wie le przy wi le jów, lu dzie
ota cza li ich czcią. Na chwa leb nej hi sto -
rii epi zo du ich ży cia Po la cy bu do wa li
swo ją to żsa mość. Ziar no mi ło ści Oj czy -
zny, rzu co ne w gle bę, użyź nio ne krwią
po wstań ców stycz nio wych wy da wa ła
w ko lej nych po ko le niach ocze ki wa ny
plon. Cdn.

ŁU KASZ PO ŁOM SKI

Po grze by po wstań ców
by ły wiel ki mi ma ni fe sta -
cja mi pa trio tycz ny mi już
w cza sach ga li cyj skich.
W mię dzy woj niu,
na cmen tarz przy uli cy
Rej ta na od pro wa dza no
ich jak bo ha te rów. 

Me dard Mo ra wiec ki i Lu dwik Ko zik zo sta li po cho wa ni na cmen ta -
rzu Ra ko wic kim w Kra ko wie w mo glie po wstańców 1863 r. (w tle)

Gro bo wiec po wstań ca Fe lik sa Je leń skie go
na cmen ta rzu no wo są dec kim przy ul. Rej ta na



MAJ 2013 85
WWW.SADECZANIN.INFO

HISTORIA

3 MA JA

1913 – w No wym Są czu za czę ło uka zy wać
się cza so pi smo „Zie mia Są dec ka”

– ty go dnik po świę co ny spra wom po li tycz nym i eko -
no micz nym. Je go re dak to rem na czel nym był Edward
Go la chow ski.

4 MA JA

1907 – na zjeź dzie w Kra ko wie po wo ła no
do ist nie nia Odział To wa rzy stwa Ta -

trzań skie go „Be skid” w No wym Są czu. To naj licz -
niej szy i je den z naj bar dziej prę żnych od dzia łów
Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go w Pol sce, no -
szą cy imię im. prof. Fe lik sa Rap fa. Po okre sie dło gim
okre sie przy mu so we go „bez ro bo cia”, re ak ty wo wa -
ny zo stał w mar cu 1990 ro ku i dzia ła do dziś.

6 MA JA

1910 – uka zał się pierw szy nu mer „San dzer
Ze itung” („Ga ze ty Są dec kiej”), ty go -

dni ka dru ko wa ne go w ji disz, wy da wa ne go przez
gmi nę ży dow ską w No wym Są czu.

10 MA JA

1922 – zmarł Lu dwik Ma łec ki, pro fe sor ła -
ci ny i gre ki w gim na zjum Ja na Dłu go -

sza, au tor prze kła dów li te ra tu ry kla sycz nej na ję zyk
pol ski, je den z twór ców ko ścio ła św. Ka zi mie rza.

12 MA JA

1421 – w No wym Są czu za trzy mał się król
Wła dy sław Ja gieł ło, prze by wa jąc

w mie ście przez ca ły ty dzień, do 18 ma ja.

1992 – pa pież Jan Pa weł II wy niósł no wo -
są dec ką fa rę do god no ści ba zy li ki

mniej szej.

13 MA JA

1992 – w ko ście le p. w. św. Ka zi mie rza od -
sło nię to ta bli ce pa miąt ko we po świę -

co ne roz strze la nym w Ka ty niu, Mied no je
i Char ko wie. W uro czy sto ści wziął udział m.in. bi -
skup po lo wy WP gen. bryg. Le szek Sła woj Głódź.

14 MA JA

1928 – w No wym Są czu uro dził się Wła dy -
sław Ha sior – wy bit ny ar ty sta o mię -

dzy na ro do wej re no mie. Au tor m.in. mo nu men tal nych
rzeźb ple ne ro wych, któ re po wsta wa ły nie mal na ca -
łym świe cie. Zmarł 14 lip ca 1999 r. w Kra ko wie, po -
cho wa ny na Pęk so wym Brzyz ku w Za ko pa nem.

16 MA JA

1981 – na no wo są dec kim ryn ku ks. bp Je -
rzy Able wicz od pra wił mszę św. w in -

ten cji pa pie ża Ja na Paw ła II, cię żko ran ne go
w za ma chu z 13 ma ja.

18 MA JA

1631 – w Po de gro dziu uro dził się Sta ni sław
Pap czyń ski, za ło ży ciel ma ria nów

– pierw sze go zgro ma dze nia mę skie go za ło żo ne go
w Pol sce przez Po la ka. Be aty fi ko wa ny w 2007 r.

1611 – No wy Sącz na wie dził ogrom ny po -
żar. Znisz czył m.in. za mek i nor ber tań -

ski ko ściół (obec nie je zu itów).

26 MA JA

1898 – na są dec kim ryn ku uro czy ście ob -
cho dzo no 100. rocz ni cę uro dzin Ada -

ma Mic kie wi cza.

30 MA JA

1915 – Zwią zek Le gio ni stów z No we go
Są cza ufun do wał w Mar cin ko wi cach

po mnik po świę co ny żoł nie rzom, któ rzy pół ro ku
wcze śniej zgi nę li w bi twie z woj ska mi ro syj ski mi.

1946 – pił ka rze San de cji prze gra li z Cra co -
vią 0-17 (!). Wła śnie ty le kra ko wia nie

po trze bo wa li, by awan so wać do two rzo nej wła śnie
wy ższej kla sy roz gryw ko wej.

JA CEK ZA REM BA
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Trwa spór o słowo. Czy
„małżeństwo” jest związkiem
dowolnych dwu osób, czy tylko
mężczyzny i kobiety? 

J a ko mi ło śnik słów, wo lał bym, że -
by ich by ło wię cej. Że by za tem
po ja wi ły się sło wa „pa no stwo”
(dla dwu pa nów w związ ku) i „da -

mo stwo” (dla dwu pań). Co do związ ku
dwu/dwoj ga trans we sty tów, mo żna by
lo so wać. Ty le tu za le ży od lo su! 

Ma łżeń stwo z te go punk tu wi dze nia
to jest oczy wi ście zwią zek dwóch zde -
spe ro wa nych ma łży. Ja tam, choć spod
la sa, ma łże w so sie ce bu lo wym al bo też
in nym lu bię nad zwy czaj. Ale do rze czy.

Po to się jest ra zem, we dwo je, aby
się wspie rać. Po ję cie to sze ro kie obej -
mu je za cho wa nia, któ re w skró cie na zy -
wa my od me bli: dzie li my stół, ło że…
Czy li wspie ra my się ro biąc za ku py, na -
kry wa jąc do sto łu, je dząc, głasz cząc…
zmie nia jąc po ściel. Jak tu zmie nić po -
szwę na pie rzy nie w po je dyn kę? jak roz -
ście lić po dwój ne prze ście ra dło? A we
dwo je – ła twiej. 

Cza sem, dość czę sto, są z te go dzie -
ci. Trud no je zra zu na zwać pro duk tem
ubocz nym, ale z cza sem, gdy mi nie owe
dwa dzie ścia lat, dzie ci nie rzad ko usu -
wa ją się na bok, do swo ich kło po tów.
Sta ją się nie co ubocz ne, chy ba że ko -
niecz nie po trze bu ją opie ki nad swy mi
z ko lei po cie cha mi. 

Mnie, któ ry – jak w po rze ka dle
„wiódł śle py ku la we go” – trwam z mo -
ją ko bie tą (a ona ze swo im chło pem)
w ma łżeń stwie już nie mal pół wie ku,
nie raz po cią gał eks pe ry ment. A mo że
by dwie żo ny? (Bo, nie ste ty, cza sy mło -
dych po ko jó wek w pa ła cu mi nę ły bez -
pow rot nie. Kto wie zresz tą, czy to nie ja
był bym ową po ko jów ką, lub stan gre -
tem, wca le nie mar ki zem?).

Ale prze wa żnie po zo sta wa ło na jed -
nej. Nie, nie na po ko jów ce. Na żo nie.

Po wie dzia łem: „dzie lić stół”. Ha, je -
śli on roz su wa ny, to na wet przy po mi -
na hi sto rię ma łżeń stwa. Raz nie co się
blat roz su nie, to znów zsu nie, po czym
wy glą da jak z jed ne go ka wał ka. Cza sem
znów któ reś z part ne rów ma ko goś
na bo ku – to tro chę tak, jak po ło żo -
na w roz su wa nym sto le do dat ko wa de -
ska (ale z in ne go ro dza ju drew na).
Za zwy czaj nie cał kiem pa su je, ob rus się
marsz czy, kie lisz ki brzę czą. Ty le że
w sto le ta de ska po win na być rów no do -
ci śnię ta z dwu stron. No, no…

Jak za da le ko roz su nąć po łów ki sto -
łu, i jesz cze usiąść na jed nej, to się li -
stwy po ła mią i stół do ni cze go. Są też
ta cy mę żo wie, któ rzy trzy ma ni, od su -
nię ci – roz sy cha ją się i już ni jak się nie
da dzą z po wro tem przy su nąć. Wy -
schnię ci, mu szą się na oli wić. Ale to nie -
prak tycz ne, nie do ra dzam.

Po nie waż pi szę to aku rat w Wiel kim
Ty go dniu, więc „sa mo” się na su wa, że
le piej iść do cie śli -spo wied ni ka, niż ła -
mać me ble. O wła śnie, toć świę ty Jó zef
był cie ślą. Pięk ny za wód. In na spra wa,
że mo że nie ka żdy spo wied nik ma wła -
ści we na rzę dzia. Stół, ło że, próg do -
mu… Dbaj o ka żdy szcze gół i nie zra żaj
się, gdy się tra fi drza zga.

Nie znam się do brze na teo rii spo wie -
dzi, ale pa mię tam jed ne go sta re go cie -
ślę. Ma wiał: „he bluj, he bluj, syn ku, a ja
sie kie rą po pra wię”. Jak do bry cie śla po -
pra wi, to i łó żko nie trzesz czy za wie le
o swo ich przy go dach, i stół da się zsu -

nąć w jed ną ta flę. Tyl ko cien ka kre ska
przy po mi na, że nie za wsze śmy się do -
ga dy wa li do tej sa mej mi ski.

Re pe ti tio ma ter stu dio rum, po wta rza -
nie mat ką na uk. Po wta rzam więc: ma -
łżeń stwo, ta kie czy in ne, jest dla
wspie ra nia się. Czwór ka dzie ci przy da -
rzy się, jak Bóg po zwo li. Bę dzie z nich
po ży tek, al bo nie. 

Bo też i dzie ci nie są dla na sze go po -
żyt ku, tyl ko dla swo je go. Dla swo je go
po ko le nia, nie dla nas. Mo że nas po de -
prą, kie dy otwar te fun du sze eme ry tal ne
się na nas wy pną. Mo że nie. Je śli od fru -
ną da le ko (dzie ci, nie OFE. Te już od la -
tu ją!), ciesz my się, że ma ją skrzy dła.
Le piej się cie szyć niż wro go ścią grze -
szyć.

W XX wie ku (był ta ki wiek, na praw -
dę!), otóż w XX wie ku ma łżeń stwa za -
wie ra no z mi ło ści. Mo że na wet
dzi siaj… nie wiem. Do bry to po wód,
do bra przy czy na. Ale cel ja ki? Niech
mó wią, co chcą, ja wiem swo je. Dla
wspar cia, Pa nie Dzie ju! Ty bez ro bot ny?
To ja coś za ro bię. Ja bez gro sza? to ty
wy je dziesz po dut ki. Żad ne tam ki bu ce,
żad ne koł cho zy… ma łżeń stwo, oto eko -
no mia!. Pod sta wo wa ko mór ka, za raz
po te le fo nicz nej. Fo to gra fia żo ny? Naj -
wa żniej sza rzecz w kie sze ni, tuż obok
kar ty de be to wej.

Wspo mnia łem wcze śniej też o cie -
siel stwie. Mó wi się o nim, że jest bło go -

sła wio nym rze mio słem, a drew no
– szla chet nym, choć nie na zbyt trwa łym
ma te ria łem. Cie śla czy ni rze czy wa żne,
a na de wszyst ko sta wia kon struk cje do -
mów. Cze góż wię cej trze ba? Dom to żo -
na, dzia twa wo kół sto łu zgro ma dzo na,
kot na pa ra pe cie. Nad pro że ni sko, by
wcho dzą cy po chy lił gło wę. Trze ba ze
trzy dzie stu lat od chwi li jej po rzu ce nia,
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Spod la sa

Za wód:
cie śla

Mnie, który – jak
w porzekadle „wiódł
ślepy kulawego” – trwam
z moją kobietą (a ona ze
swoim chłopem)
w małżeństwie już
niemal pół wieku, nieraz
pociągał eksperyment.
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by do brze po sta wio na ba ców ka za pa dła
się w zie mię. 

I ty le sa mo pa mię ci – rzad ko wię cej.
Do wszyst kie go jed nak są po moc ni -

cy. Przy cho dzi mi to na myśl, gdy przy -
glą dam się i przy słu chu ję te mu, jak
po stę pu je my z oso ba mi, któ re się czymś
wy ró żnia ją. 

Naj pierw nie prze szka dza my, przy -
glą da my się z lek kim uśmiesz kiem... Ta -
ka oso ba, któ ra gro ma dzi za słu gi,
prze cież nam nie stoi na dro dze. Na wet
wes prze my ją w jed nym lub dru gim po -
czy na niu. Mi ja rok -dwa i ta oso ba ro śnie
jak drze wo, szyb sze od in nych. Za czy -
na rzu cać cień.

– Cóż to, na mo ją ście żkę?
I żar ty się koń czą. Przy po mi na my so -

bie, że są ta kie spryt ne zwie rząt ka: my -
szy. Mysz po tra fi po trosz kę, przez wie le
dni pod gry zać drew no, za nim zro bi my -
sią dziur kę. I my tak po tra fi my. Na ro -
sną cej (jak drze wo) oso bie po ja wia ją się
śla dy ma łych ząb ków. Tu… tam… to
na sza ci cha ro bo ta. Plo tecz ki, in sy nu -
acyj ki… Cza sem to się na zy wa in for mo -
wa niem. Bliź nie go, na tu ral nie,
a ko gó żby? 

Jak tych dziu rek jest już kil ka, drze -
wo za czy na się chwiać. Wte dy tyl ko pa -
trz my, że by nie upa dło na na sze krza ki
róż. Bo my pach nie my jak ró że. I wca le
nie kłu je my. To nie my. 

To nie my.
***

Pew na do brze ubra na i kosz tow nie
ucze sa na hie na w jed nym z ka na łów in -
for ma cyj nych te le wi zji oświad cza: „dla -
cze go nie ma jesz cze wia do mo ści, co się
sta ło z za gi nio ny mi hi ma la ista mi? Te

wia do mo ści NA LE ŻĄ SIĘ tym, co trzy -
ma ją za nich kciu ki”.

Otóż chcę oświad czyć, że – niech to
bę dzie i tak na zwa ne – trzy ma łem kciu -
ki za owych za gi nio nych, a jed nak nie
uwa żam, by już przy po ran nej ka wie
NA LE ŻAŁ MI SIĘ za pis te le fo nicz nych
roz mów kie row ni ka wy pra wy gór skiej.
Za sta na wia mnie też, w czym trzy ma
swo je kciu ki owa hie na. Mam pa rę hi -
po tez. (Ale czy hie ny ma ją kciu ki, czy
tyl ko pa zu ry? Mu szę się przyj rzeć
w owym ka na le. In for ma cyj nym, rzecz
ja sna.)

Nie są dzę też, aby czy tel ni kom/słu -
cha czom/oglą da czom na le ża ło się to
wszyst ko, co mo żna po dej rzeć, pod słu -
chać, ob śli nić (po mi nę in ne wy dzie li -
ny). I niech mi ża den sza kal nie wci ska
do gło wy, że on dzia ła „w imię in for ma -
cji spo łe czeń stwa”, gdy po ka zu je go ły
za dek księ cia Ka ro la. 

Nie, nie wo łam o cen zu rę, tyl ko
o kul tu rę. Ni by ko niec sło wa po dob ny,
a jed nak pew na ró żni ca da je się za uwa -
żyć. Cen zu ra to no życz ki (oraz gi lo ty -
na), kul tu ra – pług i ziar no. A tak, gnój
też, ale na nie odzow nych wi dłach,
w traf nej pro por cji oraz w sto sow nym
cza sie na wo że nia.

***
W kul tu rze osiadł de mon licz by. Ja -

ka jest oglą dal ność ka na łu? Naj więk sza,
kie dy ka na łem pły ną zwło ki. Ja ka jest
uczest ni czość wie czo ru po ezji? Za do -
wa la or ga ni za to ra, gdy od osiem dzie się -
ciu osób w gó rę. (Bo że, skąd ja we zmę
osiem dzie siąt osób!).

Na tu ral nie, to ce na za ochlo kra cję
(to ta ka tro chę gor sza de mo kra cja:
ochle je się i wy bie ra bur mi strza). Mo -
że daw ni po eci mie li le piej? Oj, chy ba
nie! Owi diusz, au tor uro czej „Sztu ki
ko cha nia”, mu siał się li czyć z rzym -
skim ce za rem, a w koń cu i tak zo stał
ze sła ny w dzi kie oko li ce: nad Mo rze
Czar ne. Pusz kin był mniej szczę śli wy,
choć żo nę miał pięk ną, gdy się jej
oświad czał – szes na sto let nią. Za czą łem
czy tać li sty Pusz ki na, ta kże te do żo ny.
Wy da ne nie mal czter dzie ści lat te mu,
dziś nie mia ły by wiel kiej szan sy w Pol -
sce: czy tel ni czość na po zio mie ni ko go
nie ob cho dzą cym. Eko no mia to po ezja
na szych cza sów.

Od po cząt ku mó wię: ma łżeń stwo to
zwią zek eko no micz ny. W sze ro kim te -
go sło wa zna cze niu.

WI TOLD KA LIŃ SKI 
Autor jest sołtysem Wierchomli

i prezesem Towarzystwa Literackiego im. C.
K. Norwida w Nowym Sączu 

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
miejsce
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Sto wa rzy sze nie Sek cja Bry dża
Spor to we go „ALF” (No wy Sącz, ul.
Ar mii Kra jo wej 21/23) po wsta ło
w 2005 ro ku z in spi ra cji ów cze sne -
go rad ne go miej skie go Mar ka Ole -
nia cza. Po mysł tra fił na po dat ny
grunt, gru pa ini cja tyw na Sto wa rzy -
sze nia za wią za ła się w skła dzie:
Adam Waś ko, Ja nusz Piąt kow ski,
Le szek Mar ga siń ski i nie ży ją cy już
Ja nusz Dziu ra.

O
d po wied nia pro mo cja w śro -
do wi sku bry dżo wym przy -
nio sła szyb ko po żą da ny efekt
i w krót kim cza sie ze bra ła się

gru pa 15. osób, ja ko ilość mi ni mal -
na wy ma ga na do re je stra cji sto wa rzy -
sze nia. Do pierw sze go za rzą du we szli:
Adam Waś ko – pre zes, Ja nusz Piąt kow -
ski – wi ce pre zes, Ja nusz Dziu ra – czło -
nek za rzą du i Le szek Mar ga siń ski
– skarb nik. Pod ko niec 2008 ro ku Sto -
wa rzy sze nie uzy ska ło sta tus or ga ni za cji
po żyt ku pu blicz ne go. 

Naj wa żniej sze osią gnię cia or ga ni za -
cyj ne Sto wa rzy sze nia to zdo by cie fun -
du szy na za kup pro fe sjo nal ne go sprzę tu
ko niecz ne go przy roz gry wa niu im prez
bry dża spor to we go. Cho dzi tu taj o tzw.
brid ge ma te, czy li urzą dze nia do bez -
prze wo do we go prze sy ła nia wy ni ków
ka żde go roz da nia do kom pu te ra, bez po -
śred nio po za koń cze niu roz da nia. Po za -
koń cze niu tur nie ju nie ma wów czas
po trze by wpi sy wa nia wy ni ków po -
szcze gól nych roz dań do kom pu te ra, po -
nie waż zo sta ły już one prze sła ne przez
brid ge ma te. Po ro ze gra niu ostat nich roz -
dań od czy tu je się wy ni ki tur nie ju
na mo ni to rze.

Do naj wa żniej szych osią gnięć spor -
to wych Sto wa rzy sze nia na le żą bar dzo
uda ne wy stę py w II li dze pa ry Ry szard
Wo liń ski i Ma rek Urbań ski. 

W otwar tych Mi strzo stwach Eu ro py
w San Re mo w 2009 ro ku, są dec ka pa ra
do szła do fi na łu, zaj mu jąc 70. miej sce
na 283 star tu ją cych par, po ko nu jąc w eli -
mi na cjach kil ka se tek zna ko mi tych kon -

ku ren tów z ca łej Eu ro py. Jest to w tej
chwi li naj lep sza są dec ka pa ra, bio rąc
pod uwa gę wy ni ki osią ga ne w tur nie jach
ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych.
Ża ło wać na le ży, że czę ste wo ja że
po Pol sce i nie tyl ko, spra wia ją, iż są oni
czę sto nie obec ni na lo kal nych tur nie jach
w No wym Są czu.

Dru ży na Ho te lu „Li twiń ski„(Bog dan
Pia sec ki, Ja cek Za jąc, Wie sław Fec ko,
Jan Gór ka, Je rzy Kłu sek, Ro man Ma ce -
luch) rok rocz nie zaj mu je w III li dze czo -
ło we lo ka ty z du żą szan są w bie żą cym
ro ku na awans do II li gi.

W li dze okrę go wej wy stę pu je sześć
dru żyn: ALF -1 No wy Sącz, ALF -2 No -
wy Sącz, MPEC No wy Sącz, ALF -3
No wy Sącz, Ma cierz Lip ni ca i Het man
Wi śnicz No wy.

14 par star to wa ło w Mi strzo stwach
Pol ski Po wia tów w bry dżu spor to wym,
re pre zen tu jąc mia sto No wy Sącz (6 par)
i po wiat no wo są dec ki (8). Mi strzo stwa
roz gry wa no przez in ter net w tech no lo -
gii BBO. Pa ra: Mo ni ka Czub -Go ła szew -
ska i Lech Za krzew ski za ję ła III miej sce
w Pol sce w ka te go rii par mik sto wych
i I miej sce w wo je wódz twie ma ło pol -
skim w kla sy fi ka cji ge ne ral nej.

Pro wa dzo na jest też punk ta cja dłu go -
fa lo wa na naj lep sze go bry dży stę No we -
go Są cza. W 2006 ro ku naj lep si to 1.
Ja cek Za jąc, 2. An to ni Sta nisz, 3. Adam
Waś ko; 2008 – 1. Ja cek Za jąc, 2. Adam
Waś ko, 3. Je rzy Ko złow ski; 2009 – 1.
Adam Waś ko, 2. Je rzy Ko złow ski, 3.
Lech Za krzew ski; 2010 – 1. Ja cek Za -
jąc, 2. Adam Waś ko, 3. Je rzy Ko złow -
ski; 2011 – 1. Ja cek Za jąc, 2. Adam
Waś ko, 3. Je rzy Ko złow ski; 2012 – 1.
Adam Waś ko, 2. Je rzy Ko złow ski, 3.
Ro man Ma ce luch.

O umie jęt no ściach są dec kich bry dży -
stów naj le piej świad czą zdo by te ty tu ły
kla sy fi ka cyj ne:

Mistrz Mię dzy na ro do wy: Ma rek
Urbań ski, Ry szard Wo liń ski, Ja cek Za -
jąc, Ro man Ca ba ła, Bog dan Pia sec ki,
Ro man Ma ce luch, Sta ni sław Waś ko,
Wie sław Fec ko, Jan Gór ka, Jó zef To -
karz, Ru dolf Bo ru sie wicz (wi ce pre zes
Pol skie go Związ ku Bry dża Spor to we -
go), Krzysz tof Ko ro sa do wicz, Ka zi -
mierz Ku lik,

Mistrz Kra jo wy: Wła dy sław Paw li -
kow ski, Lech Za krzew ski, Jó zef Waś ko,

Są dec cy bry dży ści
Pierwszy z prawej Roman Maceluch, Mistrz Międzynarodowy
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Je rzy Kłu sek, Ma rian Zia ja, Sta ni sław
Jaś kie wicz, Ry szard Jaś kie wicz,

Mistrz Re gio nal ny: Adam Waś ko,
Wła dy sław Ury ga, Ja ro sław Ko wa lik,
Jó zef Na sta łek, Ire ne usz Kuź ma, Je rzy
Ko złow ski.

***
Sto wa rzy sze nie or ga ni zu je ka żde go

ro ku ok. 240 (w 2009 r. 238) tur nie jów
lo kal nych, w któ rych bie rze udział po -
nad 4 tys. osób (w 2009 r. – 4334).
Oprócz tych tur nie jów or ga ni zo wa ne są
dru ży no we mi strzo stwa No we go Są cza,
dru ży no we mi strzo stwa Grodz kiej Spół -
dziel ni Miesz ka nio wej, ogól no pol ski
tur niej o Pu char Pre zy den ta No we go Są -
cza i ogól no pol ski tur niej z cy klu Grand
Prix Pol ski Po łu dnio wo -Wschod niej.
Są dec cy bry dży ści bio rą ta kże udział
w co mie sięcz nych tur nie jach ko re spon -
den cyj nych Mi strzostw Pol ski. 

Dzia ła cze Sto wa rzy sze nia współ or -
ga ni zu ją, za pew nia jąc sprzęt i ob słu gę
sę dziow ską, wie le im prez po za No wym
Są czem. Są to tur nie je w Gry bo wie,
Gor li cach, Bie czu, Za ko pa nem (o pu -
char bur mi strza Za ko pa ne go), Sta rym
Są czu, Sta rej Lu bow ni, Wie licz ce, Piw -
nicz nej, Ry trze, Mu szy nie i Kry ni cy.

Pro wa dzą na ukę gry w bry dża dla
mło dzie ży i dla do ro słych: w Fi lii Bi -
blio te ki Pu blicz nej na os. Wól ki, w Ka -
to lic kim Cen trum Edu ka cji przy ul. P.
Skar gi 10, w ha li MO SIR w No wym Są -
czu przy ul. Nad brze żnej, w Li ceum
Ogól no kształ cą cym w Gry bo wie oraz
w Szko le Pod sta wo wej w Mu szy nie.
War to za uwa żyć, że na uka gry w bry -
dża, oprócz „roz ru sza nia gło wy”, przy -
no si spo re efek ty w od cią ga niu mło dych
lu dzi od nar ko ty ków i nie wła ści wych
za cho wań.

Ak tu al nie za rząd Sto wa rzy sze nia
pra cu je w skła dzie: Adam Waś ko – pre -
zes, Ja nusz Piąt kow ski – wi ce pre zes, Je -
rzy Kłu sek – czło nek za rzą du, Le szek
Mar ga siń ski – skarb nik.

Upraw nio nym sę dzią pro wa dzą -
cym wszyst kie wy mie nio ne za wo dy
jest Adam Waś ko. Jest on rów nież or -
ga ni za to rem im prez roz gry wa nych
pod pa tro na tem Sto wa rzy sze nia.
Dzię ki je go sta ra niom po sia da ono
kom plet ny sprzęt do roz gry wa nia
ogól no pol skich tur nie jów, zgod nie
z wy mo ga mi Pol skie go Związ ku Bry -
dża Spor to we go.

Do pu blicz nej wia do mo ści, wy ni ki
tur nie jów i in for ma cje o wy da rze nia
bry dżo wych w są dec kim śro do wi sku,
po da je przez in ter net zna ko mi ta bry -
dżyst ka Mo ni ka Czub -Go ła szew ska.

ADAM WAŚ KO

TRO CHĘ HI STO RII
Pierw sze tur nie je bry dża spor to we go w No wym Są czu od by wa ły się w po cząt ku

lat 60. ze szłe go stu le cia w klu bie „Uśmiech” przy ul. Ja giel loń skiej. Or ga ni zo wał je Ro man
Ma ce luch, za pra sza jąc do sę dzio wa nia upraw nio ne oso by z Kra ko wa.

W la tach na stęp nych tur nie je bry dżo we roz gry wa ne by ły w Klu bie Zie mi Są dec kiej
przy Ale jach Wol no ści. W 1969 ro ku dru ży na Klu bu Zie mi Są dec kiej awan so wa ła do tar -
now skiej li gi okrę go wej. Ze wzglę dów fi nan so wych KZS prze ka zał sek cję bry dżo wą
do klu bu WCKS „Du na jec”. Już w pierw szym ro ku po by tu w li dze okrę go wej, „Du na jec”
zdo był pierw sze miej sce i wal czył o wej ście do II li gi, jed nak bez po wo dze nia. W la tach 1971-
1973 dru ży na „Du naj ca” wy gry wa ła li gę okrę go wą i wal czy ła o awans do II li gi, cią gle jed -
nak bez suk ce su.

W 1974 ro ku na stą pi ła re or ga ni za cja roz gry wek: po wsta ła Ma ło pol ska Li ga Okrę go -
wa, w któ rej „Du na jec” od gry wał czo ło wą ro lę, a w 1975 ro ku po now nie wal czył o II li gę.
Do pie ro w 1981 ro ku uda ło się zdo być upra gnio ny awans! W sek cji bry dżo wej „Du naj ca
gra li wów czas Je rzy Brył ka, Ry szard Chy ła, Krzysz tof Ko ro sa do wicz, Ma rian Lesz czyń ski,
Mak sy mi lian Pro rok, Eu ge niusz Pru sak, An to ni Sta nisz i Sta ni sław Waś ko. W 1986 ro ku
po now ny awans do II li gi uzy ska li: Ry szard Chy ła, Ro man Ma ce luch, An to ni Sta nisz, Jan
Sto kło sa, Sta ni sław Waś ko, Je rzy Bryl ka, Krzysz tof Ko ro sa do wicz., Mak sy mi lian Pro rok,
Ma rek Adam czyk i Ma ciej Ty szow nic ki.

W 1978 ro ku czo ło wa pa ra „Du naj ca” – Mak sy mi lian Pro rok i Sta ni sław Waś ko za ję ła
zna ko mi te 13. miej sce w fi na le Mi strzostw Pol ski par. W 1979 ro ku Ro man Ma ce luch za -
jął 4. miej sce w in dy wi du al nych mi strzo stwach Pol ski. W 1990 ro ku dzia łal ność sek cji bry -
dża spor to we go „Du naj ca” zo sta ła za wie szo na.

W kwiet niu 1985 ro ku utwo rzo no sek cję bry dża spor to we go w „San de cji”. Kie row ni -
kiem sek cji był Ka zi mierz Ku lik, a od 1987 ro ku Wie sław Fec ko. W 1987 ro ku bry dży ści
„San de cji” awan so wa li do II li gi, gdzie gra li do 1992 ro ku, zaj mu jąc w ko lej nych la tach czo -
ło we lo ka ty: II, II, III, IV i II. Za wod ni cy sek cji bry dżo wej od no si li suk ce sy w grze w pa rach
wy gry wa jąc tur nie je ogól no pol skie: w Dę bi cy zwy cię ży li Jan Sto kło sa i Wie sław Fec ko;
w Kra ko wie Ja cek Za jąc i Sta ni sław Waś ko; w Le nin gra dzie w 1990 ro ku pa ra: Ru dolf Bo -
ru szie wicz, An drzej Or łow za ję ła III miej sce, a Ka zi mierz Ku lik i Ru dolf Bo ru sie wicz wy gra li
w Tar no wie. (AW)

Wiesław Fecko, Mistrz Międzynarodowy  

Adam Waś ko, pre zes Sto wa rzy sze -
nia, sę dzia bry dżo wy, szko le nio wiec
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Mi ła od mia na nie zbęd ne go do dat ku
do dań głów nych, któ re za zwy czaj
sta no wią ziem nia ki. W kuch ni la -
chow skiej i kuch niach gó ral skich
znaj dzie my spo re ich bo gac two.
A ileż nazw – nie kie dy fi ku śnych! Są
za tem klu ski: ku dła te (na zy wa ne
też tar cio ka mi, ky cio ka mi lub sier -
cio ka mi), tar ga ne, bu la te, dziad ki
(dziat ki), czy mor do nie (mor du nie).

Jak zwał, tak zwał. Pod sta wę
do uwa rze nia klu sek sta no wią
– od za wsze – ziem nia ki. Dzi siaj,
ma jąc przez okrą gły rok do wy bo -

ru im por to wa ne „mło de” ziem nia ki, za po -
mnie li śmy, że nie tak jesz cze daw no
„sta re” trze ba by ło ja koś... ura to wać, bo
też i wy glą du na zbyt pięk ne go nie mia ły,
i sma ku ta koż – po kil ku mie sięcz nym le -
ża ko wa niu w piw ni cach, a na wet kop cach.
Stąd za pew ne to klu sko we bo gac two
prze pi sów, nazw, ale rów nież kształ tów.

Pod czas jed ne go z prze glą dów na sze -
go re gio nal ne go ja dła spi sa li śmy ra dy
do ty czą ce spo rzą dza nia ziem nia cza ne -
go cia sta na klu ski:
– na le ży je przy go to wy wać tuż przed go -

to wa niem i nie zo sta wiać na póź niej, bo
wil got nie je i roz pły wa się;

– klu ski z mas ziem nia cza nych for mo -
wać ręcz nie, mo cząc rę ce w wo dzie
– nie bę dą kle ić się do rąk i bę dą
gład kie;

– uwa żać z do da wa niem do ciast ziem -
nia cza nych zbyt du żej ilo ści jaj i mą -
ki, bo ta kie cia sta tward nie ją i sta ją
się nie smacz ne,

– je śli za le ży nam na wzbo ga ce niu cia -
sta, do da je my sa me żółt ka (ale bez
prze sa dy). 

KLU SKI KU DŁA TE (na zdję ciu)
Skład ni ki:
1 kg ziem nia ków su ro wych, 2 śred -

niej wiel ko ści ziem nia ki ugo to wa ne,
sól, ma sło, ka wa łek bocz ku lub sło ni ny.

Wy ko na nie:
Su ro we ziem nia ki ze trzeć na tar ce

o ma łych otwo rach, od ci snąć przez lnia ną
ście recz kę. Do od ci śnię tych ziem nia ków
do dać dwa ugo to wa ne ziem nia ki wcze -
śniej prze mie lo ne przez ma szyn kę. Po so -
lić i wy mie szać. For mo wać ma łe klu ski
i wrzu cać na wrzą cą, po so lo ną wo dę.

Go to wać 10-12 mi nut. Od ce dzić, po -
lać sto pio nym ma słem, bocz kiem lub
sło ni ną.

KLU SKI TAR GA NE
Skład ni ki:
2 kg ziem nia ków, 2 ły żecz ki ma sła

lub skwar ki, 2 ły żecz ki so li.

Wy ko na nie:
Ziem nia ki obrać, opłu kać i ze trzeć

na tar ce, wy ci snąć w lnia nej ście recz ce,
aż bę dą su che. Od ci śnię ty sok po zo sta -
wić w osob nej mi sce i po cze kać do wy -
trą ce nia się kroch ma lu. Zlać wo dę,
a kroch mal do dać do su chych ziem nia -
ków i wy mie szać. Z ma sy for mo wać
ma łe kul ki (nie więk sze niż gru bość pal -
ca) i go to wać w po so lo nej wo dzie. Po -
da wać omasz czo ne ma słem, lub
skwar ka mi.

Te raz słów kil ka o mor do niach, któ -
re spo ty ka my nie tyl ko na Po gó rzu, ale
ta kże pod Ta tra mi. Nie oce nio na Wan da
Czu ber na to wa z Ra by Wy żnej, cho dzą -

Sądeckie Warzenie (3)

Kluski i kluseczki

FOT. WWW.PO TRA WY RE GIO NAL NE.PL
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Za pew ne się na ra żę, ale praw dzi -
wych no wa li jek nie znaj dzie cie
w skle pie. Nie wiem, co za wie ra ją
ku szą ce oko rzod kiew ki, po mi do ry
czy głów ki sa ła ty, ale sma kiem
od bie ga ją od te go, co za kil ka ty -
go dni wy ro śnie w ogród ku.

T
ym cza sem pod rę ką ro sną
praw dzi we ra ry ta sy, któ rych
skosz to wa nie wy ma ga nie co
od wa gi. Choć by sto krot ki. Nie

te ogro do we, ale dzi kie, wi dy wa ne
na ka żdej łą ce. Nie trze ba ich spe cjal -
nie siać, czy pie lę gno wać i są bar dzo
uży tecz ne. Her bat ki z kwia tów
wzmac nia ją or ga nizm przy wio sen nym
prze si le niu, zaś od ze wnątrz le czą trud -
no go ją ce się ra ny i stłu cze nia. To jesz -
cze nic: co po wie cie na sto krot ko wy
sos? Naj pierw ogól nie do stęp ny su ro -
wiec, czy li garść kwia tusz ków i li ści.
Zbiór na ko la nach wy ma ga sa mo za -
par cia. Po sie kać, wy mie szać z odro bi -
ną czosn ku. Z tą przy pra wą trze ba być
ostro żnym, bo sil na woń i smak zdo -
mi nu je ka żde da nie. Do te go praw dzi -
wa oli wa i sól i de li kat nie
prze sma że nie na sła bym ogniu. Zna ko -
mi ty, owo co wy aro mat z orze cho wą
nu tą. Z po łów ką ja ja na twar do,
od praw dzi wej ku ry, da je pach ną cy
wio sną przy smak. Są mi nu sy: peł ne
za ka mar ków li ście wy ma ga ją bar dzo
do kład ne go opłu ka nia z zia ren pia sku,
o czym lo jal nie uprze dzam.

Na stęp ny w ko lej ce jest mni szek le -
kar ski. Na zy wa ny też mle czem, ma ją
i dmu chaw cem. Mło dziut kie li ście wła -
śnie wy ła żą z zie mi. Naj le piej ta kie, jak
na fo to gra fii. Na da ją się na do sko na łą
sa łat kę, bar dzo ce nio ną we Fran cji. Pó -
ki nie za wią żą kwia tów, są po zba wio -
ne go ry czy, ale i na to jest spo sób:
trze ba uni kać li ści ro sną cych w środ ku
ro ze ty, naj bli żej ko rze nia. Choć nie któ -
rzy bar dzo so bie ową go rycz kę chwa -
lą. Dłu gi i so czy sty ko rzeń też się
przy da. Fran cu zi wy ci ska ją z nie go sok,
któ ry za wie ra po tę żne daw ki mi ne ra -

łów i wi ta min. Ma oczysz czać krew
po zi mie, zaś po sie ka ny i pod sma żo ny
na oli wie sma ku je re we la cyj nie. Gdy
w mia rę upły wu cza su na bie rze go ry -
czy, bę dzie nada wał się na za mien nik
ka wy. Oczy wi ście po uprzed nim wy -
pra że niu na pa tel ni i zmie le niu. Żół te
kwia ty też przy da dzą się w kuch ni. Pą -
ki kwia to we po zba wio ne szy pu łek,
przy sma żo ne na ole ju z do dat kiem
czosn ku, szczy pior ku, pie przu i so li,
sma ku ją wy bor nie. Je śli użyć świe żej
sło ni ny, wyj dzie chrup kie da nie. Pal ce
li zać, choć za pew ne u mi ło śni ków
zdro we go ży wie nia wy wo ła dreszcz
oba wy o po ziom cho le ste ro lu. A omlet
z sie ka ny mi li ści? Re we la cja! Mni szek
ma tę za le tę, że kwit nie szyb ko i ma so -
wo. U nas star czy wyjść w gó ry, by
zna leźć mło de, po zba wio ne go ry czy
ro śli ny w do wol nej ilo ści. To jest za le -
ta miesz ka nia bli sko gór. Na ko niec
drob na uwa ga: z mnisz kiem nie na le ży
prze sa dzać. Dzia ła od wad nia ją co, więc
z roz ko sza mi wio sen ne go sto łu nie
wol no prze sa dzać.

GRZE GORZ TA BASZ

Przy ro da we dług Ta ba sza 

No wa lij ki
ca en cy klo pe dia kuch ni gó ra li wsze la -
kich, wy ja śni ła nam po cho dze nie na zwy
w dwóch zda niach: – Za ło ży li się chło -
pa ki z Wy so kiej, któ ry wię cej klu sek po -
łknie bez gry zie nia. Wy grał Fra nek
od Ame ry ka na, ale w no cy do stał strasz -
ne go mor do wi ska – dla te go mor do nie
– omal nie pękł!

MOR DO NIE 
RA BIAŃ SKIEJ GAŹ DZI NY

Pół to ra kg ziem nia ków drob no ze trzeć
i od ci snąć w szmat ce, do dać kroch mal
osia dły na dnie na czy nia, wy mie szać. Le -
pić ma łe klu ski i wrzu cać na wrzą tek.
Po ugo to wa niu od ce dzić na sit ku, prze -
lać go rą cą wo dą, wy ło żyć na mi chę i za -
lać go rą cym, słod kim mle kiem.

Klu ski ziem nia cza ne mo żna po da wać
zgod nie z su ge stia mi za war ty mi w prze -
pi sach, ale... wy śmie ni cie kom po nu ją
się gu la sza mi i wsze la ki mi mię si wa mi
du szo ny mi. Ide al nie spraw dza ją się
z naj ró żniej szy mi so sa mi. Mo gą być nie
tyl ko do dat kiem do dań głów nych (za -
miast ziem nia ków), lecz ta kże sa mo -

dziel ny mi da nia mi; np. ko la cyj ny mi.
Za sią dzie my, ma jo wym wie czo rem,
nad mi ską klu sek okra szo nych mło dą
ce bul ką du szo ną na skla ro wa nym ma -
śle, wzbo ga co nych drob no po kro jo nym
bun dzem, po sy pa nym rwa ny mi w pal -
cach list ka mi mię ty, któ ra wła śnie się
po ja wi ła na grząd ce. Ca ła ta ku li nar na...
roz pu sta kosz to wać nas bę dzie ok. 10 zł
(na czte ry lu bią ce pod jeść oso by).

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.

Mi ła od mia na nie zbęd ne -
go do dat ku do dań głów -
nych, któ re za zwy czaj
sta no wią ziem nia ki.
W kuch ni la chow skiej
i kuch niach gó ral skich
znaj dzie my spo re ich bo -
gac two. 

Młody mniszek i stokrotki FOT. GT
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T
ak wy ni ka z prze glą du ze spo łów
par la men tar nych, do któ rych na -
le żą po sło wie i se na to ro wie
z okrę gu wy bor cze go nr 14. Jest

już ta kich ze spo łów po nad sto w Sej mie
i osiem w Se na cie. Zrze sza ją od kil ku,
do po nad stu człon ków. Nie trud no się
do my ślić, że po sło wie na le żą jed no cze -
śnie do kil ku ta kich grup. 

Na szym re kor dzi stą jest Edward
Siar ka (So li dar na Pol ska), któ ry wpi sał
się do dzie się ciu kó łek za in te re so wań.
Nie wie le gor si są: An drzej Czer wiń ski
(Plat for ma Oby wa tel ska), An na Pa luch
i Piotr Na im ski (Pra wo i Spra wie dli -
wość) – na le żą do dzie wię ciu ze spo łów.
Naj mniej ak tyw ny jest Ma rian Cy coń
(PO), któ ry na le ży tyl ko do trzech grup.

Czym są ze spo ły par la men tar ne? To
for mal ne, po nad par tyj ne gru py po słów
i se na to rów, za re je stro wa ne w Kan ce la -
rii Sej mu, sku pia ją ce oso by o po dob -
nych za in te re so wa niach to wa rzy skich,
za wo do wych, hob by stycz nych, spor to -
wych, po cho dzą cych z te go sa me go re -
gio nu, al bo po łą czo nych ja kąś wspól ną
pa sją. Ich dzia łal ność jest fi nan so wa -
na przez wła dze par la men tu. Na zwy
nie któ rych brzmią bar dzo po wa żnie:
„Ze spół ds. Ener ge ty ki”, „ds. Go spo dar -
ki Mor skiej”, in ne wy wo łu ją uśmiech
lub zdzi wie nie: „Par la men tar na Gru pa
Ro we ro wa”, „Ze spół Bry dża Spor to we -
go”, „Ze spół ds. Pia stó wa nia Ślón skij
Gad ki”, czy „Ze spół ds. Wy ści gów
Kon nych i Jeź dziec twa”.

Przyj rzyj my się za in te re so wa niom
są dec kich par la men ta rzy stów.

Bar ba ra Bar tuś z Gor lic (PiS) na le ży
do sze ściu bar dzo po wa żnych ze spo łów
i jed ne go roz ryw ko we go. To „Par la men -
tar ny Ze spół ds. Pro mo cji Bad min to na”,
któ ry pro pa gu je roz wój kul tu ry fi zycz -
nej, a szcze gól nie gry, zwa nej też ko -
met ką.

Ma rian Cy coń ze Sta re go Są cza nie -
spe cjal nie się udzie la, jest człon kiem
tyl ko trzech grup: „Ma ło pol skie go Ze -
spo łu Par la men tar ne go”, „Ze spo łu ds.
Sa mo rząd no ści” i „Po sel skie go Ze spo -
łu Stra ża ków”. Ta ostat nia gru pa to ab -
so lut ny ewe ne ment, na le ży do niej
aż 114 par la men ta rzy stów. Dziw, że
do tej po ry mar sza łek Ko pacz nie ku pi -
ła im przy naj mniej jed ne go wo zu bo jo -
we go. Stro je ma ją, bo do tej gru py
wpi sy wa ni są tyl ko obec ni i by li fa jer -
ma ni, ochot ni cy i za wo do wi.

An drzej Czer wiń ski z No we go Są cza
wpi sał się m.in. do „Ze spo łu Mi ło śni -
ków Mo to cy kli i Sa mo cho dów”, co jest
ty po we dla twar dzie li, ale jest ta kże wi -
ce prze wod ni czą cym „Gru py ds. Prze -
strze ni Ko smicz nej„(!). No wy Sącz już
za ma ły?

An drzej Gut -Mo sto wy z Za ko pa ne -
go (PO) na le ży, jak na gó ra la przy sta ło,
do „Ze spo łu ds. Ra tow nic twa Gór skie -
go i Wod ne go” oraz do „Ze spo łu Olim -
pij skie go”, co nie chyb nie świad czy, że
zi mo wa sto li ca Pol ski nie re zy gnu je
z am bi cji zor ga ni zo wa nia igrzysk.

Wie sław Jan czyk z Li ma no wej (PiS)
na le ży do sied miu ze spo łów, ale tak po -
wa żnych, że aż strach je wy mie niać.

Ar ka diusz Mu lar czyk z No we go Są -
cza (SP) – pięć grup – za ska ku je nas
przy na le żno ścią do „Ze spo łu ds. Ob ni że -
nia Cen Pa liw w Pol sce”. Je śli mu się to
uda, na stęp ną ka den cję ma w kie sze ni.

Piotr Na im ski, war szaw ski są de cza -
nin, czy są dec ki war sza wiak, za wsty dził
in nych, za pi su jąc się do „Ma ło pol skie go
Ze spo łu Par la men tar ne go” i „Ze spo łu
Kar pac kie go”, bo nie wszy scy ro do wi ci
Ma ło po la nie do tych grup na le żą.

An na Pa luch z Kro ścien ka (PiS) za dzi -
wia dzia łal no ścią w „Ze spo le ds. Przy -
wró ce nia eks pre so wych i po śpiesz nych
po łą czeń pa sa żer skich na tra sie Je le nia
Gó ra, Wro cław, Opo le, Czę sto cho wa,
War sza wa po przez CMK”. Czy żby bu -
do wa bez po śred nie go po łą cze nia z No -
we go Są cza do Kra ko wa już by ła
za kle pa na? Te raz po ma ga my Je le niej
Gó rze?

An drzej Ro ma nek z No we go Są cza
(SP) na le ży do tych sa mych grup, co
Mu lar czyk.

Re kor dzi sta – Edward Siar ka z Ra by
Wy żnej – sam pew nie nie pa mię ta
wszyst kich ze spo łów, do któ rych się za -
pi sał. Ale za to jest wi ce sze fem „Ze spo -
łu ds. Kul tu ry i Tra dy cji Ło wiec twa”. Ci
lu bią so bie po strze lać.

Se na tor -pro fe sor Sta ni sław Ho do ro -
wicz z No we go Tar gu (PO) na le ży
do kon ku ren cyj ne go klu bu my śli wych:
„Par la men tar ne go Ze spo łu ds. Le śnic twa,
Ochro ny Śro do wi ska i Tra dy cji Ło wiec -
kich”. Ale cie kaw szy jest eks klu zyw -
ny, 13-oso bo wy „Ze spół Pro fe so rów”. Ta
eli tar na gru pa, sku pia ją ca lu dzi z naj wy -
ższy mi ty tu ła mi na uko wy mi, sta wia so -
bie za cel roz wój na uki i szkol nic twa
wy ższe go. Ze bra li się tyl ko raz. Że by
uchwa lić sta tut.

Na ko niec zo sta wi li śmy se na to ra Sta -
ni sła wa Ko gu ta ze Stróż (PiS). O dzi wo,
nie na le ży do żad nej gru py spor to wej.
Ta ki za pa lo ny ki bic! Ale za to wal czy
w „Ze spo le ds. Obro ny Wol no ści Sło -
wa”. Nie trud no zgad nąć, dla cze go.

Na si wy brań cy ma ją nie ogra ni czo ne
mo żli wo ści roz wo ju pod okrą głym da -
chem na Wiej skiej. Je dy nym ogra ni cze -
niem jest ich wy obraź nia. Po wsta ją
wciąż no we kół ka za in te re so wań. Zło -
śliw cy twier dzą, że na ko niec ka den cji
bę dzie ich 460.

JAN GA BRU KIE WICZ

Badminton, myślistwo,
motocykle, niemal
wszyscy posłowie
kochają sport

Ar ka diusz Mu lar czyk
z No we go Są cza (SP)
– pięć grup – za ska ku je
nas przy na le żno ścią
do „Ze spo łu ds. Ob ni że -
nia Cen Pa liw w Pol sce”.
Je śli mu się to uda, na -
stęp ną ka den cję ma
w kie sze ni.
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– Kon takt z ro dzi ca mi jest naj wa -
żniej szy, ma my za ufa nie
do uczniów, ale nic w na szej szko le
nie dzie je się bez wie dzy ro dzi ców
– za pew niał Ma rek Gremb ka, za -
stęp ca dy rek to ra Je zu ic kie go
Cen trum Edu ka cji przy ul. Pio tra
Skar gi 10 w No wym Są czu, pod czas
Dnia Otwar te go w szko le. 

T
e go dnia, to był pią tek, 8 mar ca,
od ra na do po po łu dnia szko ła
mia ła go ści. Po ko ry ta rzach
i kla sach krą ży li szó sto kla si ści

z ro dzi ca mi, za in te re so wa ni na uką
w Aka de mic kim Gim na zjum Je zu itów.
Star sza mło dzież, roz wa ża ją ca myśl kon -

ty nu owa nia na uki w Aka de mic kim Li -
ceum Je zu itów, przy szła na re ko ne sans
bez ta ty i ma my. W su mie prze wi nę ło się
przez szko łę kil ka dzie siąt mło dych lu dzi.
Ilu z nich wy bie rze na ukę w gma chu
przy ul. Pio tra Skar gi? Czas po ka że.

Re por ter „Są de cza ni na” to wa rzy szył
wi zy cie Kac pra Mi la na, ucznia SP
w Wie lo gło wach. Chło pak przy szedł
na Dzień Otwar ty w Je zu ic kim Cen trum
Edu ka cji z ta tą – Ma ria nem i młod szym
bra tem, Krzy siem. Do na uki „u je zu -
itów” na mó wił Kac pra star szy ko le ga,
Ma ciek Cheł mec ki, uczeń II kla sy Aka -
de mic kie go Li ceum Je zu ic kie go.

Na po czą tek przy jął nas w swo im ga -
bi ne cie za stęp ca dy rek to ra Ma rek

Gremb ka, któ ry prze ka zał garść pod sta -
wo wych in for ma cji o szko le. Dy rek to -
rem ze spo łu szkół jest o. Ra do sław
Ro bak SJ, któ ry mi gnął nam póź niej
na ko ry ta rzu.

– Pro wa dzi my na bór do dwóch pierw -
szych klas gim na zjum – opo wia dał dy rek -
tor Gremb ka. – W ka żdej kla sie bę dzie
po 22 uczniów, dziew czę ta i chłop cy.
W li ceum pro wa dzi my na bór do trzech
klas, ale tam kla sy są mniej sze, po kil ku -
na stu uczniów. Na uka dla gim na zja li stów
i li ce ali stów roz po czy na się o go dzi nie 8,
a koń czy naj póź niej o 15.05. Od pierw -
szej kla sy gim na zja li ści uczą się dwóch

ję zy ków ob cych, obo wiąz ko wy an giel ski,
w wy mia rze 5 go dzin w ty go dniu i do wy -
bo ru – fran cu ski lub nie miec ki. Ucznio -
wie ma ją mnó stwo za jęć do dat ko wych
(kół ka i ko ła na uko we) z wszyst kich prak -
tycz nie przed mio tów, wg za in te re so wa -
nia oraz spor to we.

Pry mu si Je zu ic kie go Cen trum Edu -
ka cji wy gry wa ją kon kur sy i olim pia dy.
Na uczy cie la mi są oso by świec kie i oj -
co wie je zu ici (w mniej szo ści).

Ka żde go dnia o godz. 9, na dru giej
lek cji jest wspól na mo dli twa przez ra -
dio wę zeł. W okre sie świąt re ko lek cje
i spo wiedź dla ca łej szko ły. W cią gu ro -
ku szkol ne go od by wa ją się wy ciecz ki
i wy pa dy za mia sto.

– Wy ni ki eg za mi nu gim na zjal ne go
i ma tur sy tu ują na szą szko łę w czo łów -
ce ran kin gu Per spek tyw i Rzecz po spo li -
tej – za koń czył pre zen ta cję dy rek tor.

Kac pra naj bar dziej in te re so wa ła na -
uka ma te ma ty ki, bo z tym przed mio tem
wią że swo ją przy szłość. – To do brze tra -
fi łeś, bo aku rat ja uczę ma te ma ty ki
– ucie szył się dy rek tor i szcze gó ło wo
przed sta wił chłop cu pro gram te go
przed mio tu w pierw szym i dru gim se -
me strze kla sy pierw szej gim na zjum.

Wycieczka
po Jezuickim
Centrum Edukacji

– Wy ni ki eg za mi nu gim -
na zjal ne go i ma tur sy tu -
ują na szą szko łę
w czo łów ce ran kin gu
Per spek tyw i Rzecz po -
spo li tej – za koń czył pre -
zen ta cję dy rek tor.

FO
T. 

JB
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Ile kosz tu je na uka w Je zu ic kim Cen -
trum Edu ka cji?

Cze sne w gim na zjum i li ceum wy no -
si 270 zł, płat ne przez 12 mie się cy w ro -
ku, za to z gwa ran cją nie pod no sze nia
opła ty przez ca łe trzy la ta na uki.

– Nie pod pi su je my z ro dzi ca mi żad -
nych umów cy wil no -praw nych, wy star czy
po da nie ucznia z pod pi sem ro dzi ców
– ob ja śniał Gremb ka, do da jąc, że to nie -
praw da, iż Je zu ic kie Cen trum Na uki to
szko ła dla bo ga tych: – Jest u nas mło dzież
z ro dzin o ró żnym sta tu sie ma te rial nym.
Kil ku uczniów ma sty pen dia, ufun do wa ne
przez je zu itów i oni nic nie pła cą.

I jesz cze ta ka wia do mość: w Je zu ic kim
Cen trum Edu ka cji nie ma żad nych
„chrzcin” pierw sza ków, ani in nych te go ty -
pu „ob rzę dów”. Na py ta nie, czy do szko ły
do cie ra ją di le rzy nar ko ty ków, dy rek tor
Gremb ka od parł, że „nie ma ta kiej opcji!”.

– Ma my sta ły, co dzien ny kon takt z ro -
dzi ca mi – tłu ma czy. – Nie przyj mu je my

pi sem nych uspra wie dli wień nie obec no -
ści uczniów. Nie to, że by śmy nie mie li
za ufa nia do mło dzie ży, ale ta kie uspra -
wie dli wie nie mo że pod pi sać cio cia, czy
wu jek. Za ka żdym ra zem, gdy nie ma
ucznia w szko le, dzwo ni my do ro dzi ców.

***
Po roz mo wie z dy rek to rem, za koń -

czo nej po czę stun kiem cze ko lad ka mi,
od by li śmy wy ciecz kę po szko le. Zaj rze -
li śmy do pra cow ni po lo ni stycz nej, ma -
te ma tycz nej, geo gra ficz nej, bio lo gicz nej,
che micz nej. W pra cow ni fi zycz nej spo -
tka li śmy Ma cie ja Cheł mec kie go z ko le -
ga mi, któ rzy urzą dzi li Kac pro wi i je go
bra tu po kaz dzia ła nia in duk to ra. We szli -
śmy ta kże do bi blio te ki, gdzie w ga blo -
tach wy sta wio no sta ro dru ki z je zu ic kich
ar chi wów. Przez okno obej rze li śmy sa lę
gim na stycz ną. Ucznio wie ma ją do dys -
po zy cji rów nież bo isko do pił ki no żnej.

Co tu du żo mó wić – szko ła ro bi wra -
że nie. Wszyst ko pach nie no wo ścią, ta
część gma chu ko le gium je zu itów przy ul.
Pio tra Skar gi zo sta ła w ostat nich la tach
grun tow nie zmo der ni zo wa na i roz bu do -
wa na. Na ko ry ta rzach ze ścian spo glą da
Piotr Skar ga i in ni mą drzy je zu ici. Wszę -
dzie czy sto, schlud nie, przy jem nie. Spo -
ty ka ni ucznio wie te go za kła du
uśmie cha li się do nas od ucha do ucha.

– Jesz cze po dy sku tu je my w do mu
z ma mą, ale chy ba się zde cy du je my
– po wie dział na za koń cze nie wi zy ty
Ma rian Mi lan, ta ta Kac pra.

Do daj my, że w Je zu ic kim Cen trum
Edu ka cji uczy się ak tu al nie 130 gim na -
zja li stów i 169 li ce ali stów. Ra zem to już

pra wie 300 uczniów, a to dzie ło li czy so -
bie nie ca łe 10 lat.

Ak tu al nie trwa roz bu do wa Bur sy je -
zu ic kiej przy ul. Św. Du cha. Ze sta re go
bu dyn ku, gdzie w cza sach PRL mie ści -
ła się szko ła mu zycz na, zo sta ły tyl ko
mu ry. Bur sa otwo rzy po dwo je po wa ka -
cjach. W no wym ro ku szkol nym za -
miesz ka tam oko ło set ka uczniów
z ca łe go re gio nu. 

HEN RYK SZEW CZYK

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.

***
Roz wią za nie „Fo to za gad ki” z nu me ru
marcowego („Są de cza nin” 1/60):
zdję cie przed sta wia ło de tal (sta tek)
fron to nu ka mie ni cy przy ul. Ja giel loń -
skiej 74, na prze ciw Sta re go Cmen ta rza
w No wym Są czu. 
Na gro dę ksią żko wą wy lo so wa ła Ali cja
Przy by szow ska z No we go Są cza.

***
Fo to za gad ka z kwiet nio we go nu me ru
(„Są de cza nin” 2/61) przed sta wia ła
fron ton ka mie ni cy przy ul. Ku ne gun -
dy 33. Książkę wy lo so wał Le szek Ma -
ło ta z No we go Są cza.
Nagrody prześlemy pocztą. Gratulujemy. 

FO
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ROK 2006. JESTEM
NA „LIŚCIE AGENTÓW”

Po 6 la tach od opu bli ko wa nia
w „Dzien ni ku Pol skim” pod ha lań skiej li -
sty agen tów Słu żby Bez pie czeń stwa
z 42. na zwi ska mi, Sąd Okrę go wy w No -
wym Są czu, oczy ścił dr. Jac ka Świ sta,
zna ne go no wo tar skie go psy cho lo ga,
z za rzu tu by cia jej taj nym współ pra cow -
ni kiem. Po wo li mie lą mły ny Bo że, dla -
te go na kłam stwa w sfe rze pu blicz nej
trze ba od po wia dać. I na zy wać je tak, jak
na to za słu gu ją – kłam stwa mi. A tych, co
je gło szą – kłam ca mi. Ka żdy ma obo wią -
zek gło sze nia praw dy, a zwłasz cza ta ka
in sty tu cja, jak IPN. Oczysz cze nie Jac ka
Świ sta by ło dru gim ta kim przy pad kiem,
w ra mach w/w li sty, ze sta wio nej na pod -
sta wie not iden ty fi ka cyj nych IPN.

W tym pierw szym, Sąd Ape la cyj ny
w War sza wie, pra wo moc nym orze cze -
niem z 27 czerw ca 2006, cał ko wi cie
oczy ścił mnie z po mó wień o do mnie ma -
ną współ pra cę z SB, a „Dz. P.”, 7 paź -
dzier ni ka 2006, na pierw szej ko lum nie,
opu bli ko wał oświad cze nie.

Je den z ar ty ku łów red. A. Szo piń skiej
z li stą pod ha lań skich agen tów, opu bli -
ko wa nych w „Dz. P.”, był po wie lo ny
na stro nie: www.no wy targ.pl/, wi try ny
in ter ne to wej Urzę du Mia sta No wy Targ,
nie ste ty z po mi nię ciem te go oświad cze -
nia. Ta kie upo rczy we po mi ja nie praw -
dy, sta wia ło mnie w świe tle za rzu tu.
Pod wa ża ło mo ją wia ry god ność i szar ga -
ło mi opi nię w oczach miesz kań ców
No we go Tar gu, w któ rym przez dwie
ka den cje by łem wy bra nym rad nym
miej skim i pierw szym prze wod ni czą -
cym Ra dy Mia sta. Od bie ra ło mi do bre
imię, ta kże wśród miesz kań ców re gio -
nu pod ha lań skie go, w któ rym zor ga ni -
zo wa łem i kie ro wa łem Urzę dem
Re jo no wym. Z któ re go, w 1998 ro ku
po wsta ły funk cjo nu ją ce obec nie sta ro -
stwa: no wo tar skie, ta trzań skie i czę ścio -
wo su skie. Do pie ro po pi śmie ad wo ka ta,

Urząd Mia sta 25 stycz nia 2012 r. (!!!)
ska so wał tę stro nę z ar ty ku łem, bez sło -
wa prze pro sin, za pra wie sze ścio let nie,
na niej po ma wia nie.

KAR TA PSEU DO NI MO WA
„GRU DZIEŃ” IST NIE JE

Do dnia opu bli ko wa nia w „Dz. P.” li -
sty „agen tów”, nie mia łem zie lo ne go
po ję cia o tym, że IPN do kle ił mi ta ką
gę bę. Spa dło to na mnie, jak grom z ja -
sne go nie ba. By łem tym zszo ko wa ny
i za sko czo ny, po nie waż w mar cu 1982
r. oświad czy łem SB, że nie bę dę udzie -
lał jej żad nych in for ma cji.

Po prze czy ta niu swo je go na zwi ska
za py ta łem Wła dy sła wa Skal skie go

z No we go Tar gu, jed ne go z za ło ży cie li
w Ma ło pol sce gru py „Ujaw nić Praw -
dę”, z ja kich przy czyn zna la zło się ono
na tej li ście. Ale od mó wił od po wie dzi,
od sy ła jąc mnie do IPN.

Do pie ro w stycz niu 2009 r., po trzy -
let niej ko re spon den cji z IPN, do wie dzia -
łem się, że mo je da ne oso bo we,
wy pra co wał pseu do ni mo wi Gru dzień,
Oddz. IPN w Kra ko wie, na wnio sek wła -
śnie W. Skal skie go, w wy da nej mu 12
paź dzier ni ka 2005 r. no cie nr 302/05.

IPN wy pra co wał in kry mi no wa ny za -
pis, w opar ciu o kar tę pseu do ni mo wą
NS -5295.

Wy pra co wa nie nie obej mo wa ło
spraw dze nia w zar chi wi zo wa nej do ku -
men ta cji za wnio sko wa ne go ano ni mu,
czy de fac to, ps. Gru dzień prze ka zy wał

SB ja kieś in for ma cje o W. Skal skim. Al -
bo wiem kar ty pseu do ni mo we, nie są
ade kwat nym do wo dem dys kre dy ta cji,
gdyż re je stro wa ne by ły a prio ri, za nim
oso by ano ni mo wa ne jesz cze co kol wiek
prze ka za ły SB.

Za cho wa na w peł nym kom ple cie do -
ku men ta cja, z tecz ki za wnio sko wa ne go
pseu do ni mu – zda niem z -cy Rzecz ni ka
In te re su Pu blicz ne go – jest prze ko nu ją -
cym do wo dem te go, że re je stra cja te go
pseu do ni mu, by ła po chop ną i bez za sad -
ną, wo bec m. in.: bra ku za de kla ro wa nia
współ pra cy i przy ję cia pseu do ni mu
przez ano ni mo wa ną oso bę, czy li mnie.

Kar ta sfa bry ko wa na zo sta ła 21 stycz -
nia 1982 r., wsku tek dzia łań funk cjo na -
riu sza Ar czyń skie go, re zy du ją ce go
od 1980 do 1989 ro ku, w NZPS „Pod ha -
le”. I któ ry tam, w dzia le kadr, pe ne tro -
wał so bie ak ta per so nal ne pra cow ni ków
te go no wo tar skie go kom bi na tu, m. in.:
W. Skal skie go i mnie. Ja w tym kom bi -
na cie pra co wa łem do 20 li sto pa da 1982
r. na sta no wi sku kie row ni ka za kła do we -
go ośrod ka ob li cze nio we go.

DO NO SÓW 
W TECZ CE NIE MA

Po opu bli ko wa niu li sty agen tów
z mo im na zwi skiem, zwró ci łem się
o au to lu stra cję do Są du Ape la cyj ne go
w War sza wie, ja ko b. wo je wo da no wo -
są dec ki. W trak cie pro ce su są do we go,
w czerw cu 2006 r. do wie dzia łem się, że
funk cjo na riusz Ar czyń ski, ty po wał mnie
z kom bi na tu, dwa ra zy: w 1980 r. do in -
ter no wa nia, i w 1982 r. do oso bo wych
źró deł in for ma cji, z któ rych mnie wy -
kre ślił, po tym jak od mó wi łem prze ka -
zy wa nia mu in for ma cji.

Zau wa ży łem też, że do tecz ki za wnio -
sko wa ne go ano ni mu, miał wgląd W.
Skal ski w dniach: 18.X.04 i 11.I.05,
a więc przed wy da niem no ty. Gdy
po wy mia nie ko re spon den cji z IPN, do -
wie dzia łem się już, o ja ką kon kret nie no -
tę cho dzi, zwró ci łem się o wgląd do akt,
bę dą cych pod sta wą wy pra co wa nia
w niej, mo ich da nych oso bo wych. IPN
naj pierw mi te go od ma wiał, ale w paź -
dzier ni ku 2010 r. pi sem nie po in for mo -
wał o ter mi nie udo stęp nie nia do wglą du
te go, co o mnie SB sfa bry ko wa ła.

Sko rzy sta łem z tej mo żli wo ści i 9 li -
sto pa da 2010 r. w OBU iAD w Wie licz -

Jak mnie zlu stro wa no? 
Gdy jesteśmy okłamywani usankcjonowanymi
pozorami prawdy, to wszystko jest możliwe.

Kar ta sfa bry ko wa na zo -
sta ła 21 stycz nia 1982 r.,
wsku tek dzia łań funk cjo -
na riu sza Ar czyń skie go,
re zy du ją ce go od 1980
do 1989 ro ku, w NZPS
„Pod ha le”.
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ce, obej rza łem pre zen to wa ne przez re -
fe ren ta kar ty, z kwe ren dy ar chi wi zo wa -
ne go za so bu. Umo żli wi ło to
skon fron to wa nie za pi sów, znaj du ją cych
się w tecz ce wnio sko daw cy no ty, z za -
pi sa mi znaj du ją cy mi się w tecz ce za -
wnio sko wa ne go pseu do ni mu.

Z ana li zy za pi sów – wszyst kie by ły
au tor stwa Ar czyń skie go – i z ich chro -
no lo gii wy ni ka, że w tecz ce za wnio sko -
wa ne go pseu do ni mu, nie ma żad nych
do no sów na W. Skal skie go. Po twier dze -
nie te go, znaj du je się na kar cie 48 NS -
-6879, z tecz ki wnio sko daw cy no ty.
Za wie ra ona usta le nie, z pod pi sem kpt.
Chmie low skie go, jak to wi dać na fo to -
ko pii, że:”- w mel dun kach pi sze się, iż
jest wy ko rzy sty wa ny tw „Gru dzień”,
brak jed nak in for ma cji te go źró dła”. Ten
fakt, był do sko na le zna ny lu stra to ro wi
Skal skie mu, kie dy w lip cu 2004 r.,
wnio sko wał do IPN, o no tę iden ty fi ka -
cyj ną dla wy ko rzy sty wa ne go ano ni mu.
Uczy nił to wie dząc, że o nim, te nże ano -
nim ni cze go SB nie prze ka zy wał.

Dla cze go IPN do ko nał „iden ty fi ka -
cji pseu do ni mu”, kie dy nie by ło ku te -
mu pod staw?

Ana li za oka za nych mi do ku men tów
ujaw ni ła, że przy wy pra co wy wa niu in -
kry mi no wa ne go za pi su, zi gno ro wa no
ist nie ją ce, na stę pu ją ce fak ty:

1. ps. Gru dzień był chciej stwem funk -
cjo na riu sza Ar czyń skie go, wpi sa nym
do re je stru; do wód: tecz ka wy ko rzy sty -
wa ne go tw „Gru dzień” – zbiór IPN
Kr0032/858 t. 1;

2. ps. Gru dzień nic nie prze ka zy wał
SB o W. Skal skim; do wód: tecz ka wy ko -
rzy sty wa ne go tw „Gru dzień” – zbiór IPN
Kr0032/858 t. 2 i usta le nie na kar cie 48
NS -6879, w tecz ce wnio sko daw cy no ty;

3. Wik tor So wa na pi śmie od mó wił
funk cjo na riu szo wi SB udzie la nia in for -
ma cji; do wód: kar ta 21 z da tą 4. III. 82
w tecz ce wy ko rzy sty wa ne go tw „Gru -
dzień” – zbiór IPN Kr0032/858 t. 3;

Kie dy w trak cie czyn no ści ma te rial -
no -tech nicz nych, nie usta lo no w do ku -
men ta cji za wnio sko wa ne go ano ni mu,
aby ten coś prze ka zy wał, o wnio sko -
daw cy no ty, to IPN po wi nien od mó wić
iden ty fi ka cji, z uwa gi na brak mo żli wo -
ści do speł nie nia wa run ku jed no znacz -
no ści, wy ma ga ne go art. 35.1 usta wy
o IPN. Jed nak te go nie zro bił i jej nie od -

mó wił. W sy tu acji, kie dy nie po czy ni -
łem żad nej dys kre dy ta cji, po da nie oso -
bie wnio sko daw cy no ty, że by łem
do no si cie lem, jest in stan cyj ną po twa rzą.

Ana lo gicz nie za cho wał się lu stra tor
Skal ski. Wraz z au tor ką dwóch ar ty ku -
łów z li sta mi agen tów, ra zi li bra kiem rze -
tel no ści w za pre zen to wa niu praw dy.
Gdy by pod ha lań skie mu lu stra to ro wi
cho dzi ło o po da nie ca łej praw dy, to nie
za ta ił by świad czą cych o niej w/w fak tów:
łgar stwa Ar czyń skie go i mo jej od mo wy.
Wie dział o nich, bo za glą dał do do ku -
men ta cji ps. Grud nia. Dla cze go je za ta ił?
Mo że nie chciał do pu ścić do kon fron ta -
cji i zde ma sko wa nia mel dun ków sfa bry -
ko wa nych przez Ar czyń skie go, al bo
do ich ob na że nia w świe tle praw dy, tj.
wie dzy i pa mię ci, jesz cze ży ją cych osób.
Zga dy wać mo żna, ja kie fak tycz ne źró dła
in for ma cji – oso by, sta ły za mel dun ka mi
z 1982 r., do któ rych Ar czyń ski do cze pił
za wnio sko wa ny ano nim. Mo że tym źró -
dłem był ich au tor, ale na pew no nim nie
był wy ko rzy sty wa ny tw „Gru dzień”.

CHI CHOT SB ZZA GRO BU
Za sta na wia ją ce w ca łym tym pro ce -

sie lu stra cji jest to, co w 2005 ro ku skło -
ni ło IPN do za stą pie nia fak tów
in ter pre ta cja mi, aby wy pra co wać in kry -
mi no wa ny za pis, no ty fi ku ją cy mnie taj -
nym współ pra cow ni kiem SB, któ rym
wca le nie by łem.

Zda niem, b. człon ka Ko le gium IPN, hi -
sto ry ka z PAN, prof. An drze ja Firsz ke:
„Obec na lu stra cja opie ra się głów nie na za -
pi sach w ewi den cji, co uwa żam za me to dę
wa dli wą, choć by dla te go, że nie po zwa la to
na ana li zę rze czy wi ste go prze bie gu współ -
pra cy. Ta zaś mu sia ła wy glą dać ró żnie,
a w nie któ rych wy pad kach mo gło w prak -
ty ce w ogó le do niej nie dojść mi mo re je -
stra cji. Dla hi sto ry ków istot ne są oczy wi ście
nie za pi sy ewi den cyj ne, ale treść do nie sień
i we ry fi ka cja ich praw dzi wo ści”.

Dla mnie, już eme ry ta, lu stra cja pod -
ha lań ska by ła „chi cho tem SB zza gro -
bu”, ta kim „pro ce sem kaf kow skim”,
w któ rym in spi ra to rem po ma wia ją cych
mnie tek stów z li sta mi agen tów, opu bli -
ko wa nych: w stycz niu i lu tym 2006 ro -
ku, był Wła dy sław Skal ski, dzia łacz „S”
z No we go Tar gu.

Obie pu bli ka cje w „Dzien ni ku Pol -
skim”, wy ni ka ły z su biek tyw ne go prze -

ko na nia lu stra to rów, że funk cjo na riu sze
w SB, ni gdy w roz pra co wa niu bez par -
tyj nych oby wa te li, nie sta ra li się: oszu -
ki wać, kła mać, ma ni pu lo wać,
pro wo ko wać, ani pro wa dzić ak cji
oszczerstw, szep ta nek, po mó wień, itd.

To po pierw sze, a po dru gie, że ci,
przez nich wy ty po wa ni, nie mo gą świad -
czyć o tym, jak wte dy by ło. Za sta na wia -
ją ce dla mnie jest to, dla cze go lu stra to rzy
– któ rych zna łem – ro bi li wszyst ko,
za mo imi ple ca mi, uni ka jąc we ry fi ka cji
i kon fron ta cji? Dla cze go pod ha lań scy lu -
stra to rzy, es bec kie upo zo ro wa nia, bra li
na wia rę, za ob raz hi sto rycz nej praw dy?
Na wet nie spró bo wa li go skon fron to wać
z nie za kła ma ną pa mię cią i wie dzą ży ją -
cych świad ków tam tych cza sów, aby po -
znać jak i czy rze tel nie, jest w nim
od zwier cie dlo ny, ist nie ją cy stan rze czy.

Lu stra tor Skal ski w 2008 ro ku, prze -
cież pu bli ko wał no ty z 2005 ro ku, te
z in kry mi no wa ny mi za pi sa mi, o Jac ku
i o mnie, bez spro sto wa nia – cznia jąc
pra wo moc ne orze cze nie Są du z 2006
ro ku. Czy żby, lin czu jąc nas pu blicz nie,
za kła dał, że w Słu żbie Bez pie czeń stwa
funk cjo no wa li:
– we re dy cy i co „na pi sa li zna czy ło

praw dzi we”;
– prag ma ty cy, któ rzy nie prak ty ko wa li

„my dle nia oczu na czal stwa”, kie dy
fa bry ko wa li swo je ope ra cyj ne ma te -
ria ły;

– słu żbi ści, nie za bie ga ją cy o wy ka za -
nie się przed swy mi zwierzch ni ka mi
i zwierzch ni cy, o uspra wie dli wia nie
swo je go ist nie nia, przed mo co daw ca -
mi z PZPR?”

IPN Z GÓRY UZNAJE
KAŻDEGO ZA AGENTA

Do tych czas oprócz „li sty Wild ste -
ina”, IPN upu blicz nia po śred nio na zwi -
ska za ewi den cjo no wa ne przez SB,
po przez ad re sa tów po wy da wa nych not
iden ty fi ka cyj nych. Cho ciaż na czel nik
Oddz. Biu ra Edu ka cji IPN – Woj ciech
Fra zik uwa ża, że: „No ta wy da wa na jest
je dy nie wnio sko daw cy, któ ry o jej wy -
da nie wy stą pił, zgod nie z prze pi sa mi
usta wy o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do wej.
Od po wie dzial ność za skut ki jej póź niej -
sze go wy ko rzy sta nia, spo czy wa na oso -
bie, któ rej zo sta ła ona wy da na,
przy czym ma te ria ta, ści śle zwią za -
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na z kwe stią ochro ny praw oso bi stych,
na le ży do za kre su sto sun ków cy wil no -
-praw nych, a jej do cho dze nie pod le ga
ju rys dyk cji są dów po wszech nych”.

Te dwa przy pad ki: J. Świ sta i mój,
spo śród na zwisk ze sta wio nych na pod -
ha lań skiej li ście agen tów, do ty czą ce wy -
pra co wa nia w IPN no ty fi ko wań
na agen tów, nie są wy jąt ko wy mi. Są też
in ne, ale nie osą dzo ne, bo łat ki przy kle -
ja się ła two, ich zdra py wa nie idzie po -
wo li. Po ka za ły one, że nie przej rzy sta,
za ocz na i ar bi tral na no ta iden ty fi ka cyj -
na, opar ta tyl ko na za ocz nym ty po wa -
niu funk cjo na riu sza SB, słu ży ła
do oczer nia nia wi ze run ku lu stro wa nych
osób, po nie waż lu stra to rzy ko rzy sta li,
z bez praw nych po czy nań funk cjo na riu -
szy, za miast ta kie de ma sko wać.

Przy spo rzą dze niu li sty pod ha lań -
skich agen tów, lu stra to rzy za cho wa li się
tak, jak by mie li za da nie chro nić spraw -
ców ta kich ty po wań, z ich me to da mi,
a igno ro wać tych kap tu ro wo wy ty po wa -
nych; któ rych trak to wa li nie jak po -
krzyw dzo nych, nie jak ofia ry es bec kiej
re pre sji, tyl ko jak sa mo so bie win nych
te go, że ich per so na lia mi, sa mo wol nie
ma ni pu lo wa ła SB, bez ich wie dzy
i przy zwo le nia.

Przy ze sbe ki zo wa nej pa mię ci na ro -
do wej, in sty tu cjo nal nie wrzu ca się
do jed ne go wor ka – ze sta wia jąc na jed -
nej li ście na zwi ska: agen tu ry i ta kich, co
by li czy ści. Z gó ry uzna jąc, ka żde go
z tych czy stych, za agen ta, nie ró żnią ce -
go się w ni czym od fak tycz ne go, świa -
do me go, taj ne go współ pra cow ni ka SB.

In sty tu cja, któ ra ta kich czy stych, po -
tra fi ła styg ma ty zo wać – in kry mi no wa -
ny mi za pi sa mi w swo ich no tach
– cho ciaż od pra wo moc ne go orze cze nia
Są du, mi ja ją ko lej ne la ta, nie po tra fi ła
te go zre se to wać, ani od wo łać, ani za to
prze pro sić. W stycz niu 2013 r. dy rek tor
BU iAD IPN – dr Ra fał Leś kie wicz od -
pi sał mi, że: „prze pi sy obo wią zu ją cej
obec nie usta wy o IPN () nie prze wi du ją
mo żli wo ści wpro wa dza nia zmian lub ja -
kich kol wiek in ge ren cji w treść wy sta -
wio nej i wy da nej wnio sko daw cy no ty”.

LE PIEJ BYĆ „BO HA TE REM”
SPOD MA TE RA CA

Oneg daj, po ogło sze niu w me diach
orze cze nia Są du Ape la cyj ne go, od ko -

le gi z Za ko pa ne go, otrzy ma łem ema il
z 29 czerw ca 2006 r., tej tre ści:

„Cześć Wik tor!
To do bra wia do mość w cho rym, za -

kła ma nym i za wist nym świe cie, w któ -
rym dzi siaj przy szło nam żyć. Po wiem
tak: gdy bym nie żył w tam tych cza sach,
nie prze szedł te go, co da ne mi by ło
prze żyć, gdy bym sie dział pod łó żkiem,
wy kli nał ci chu teń ko wie czo ra mi do te -
le wi zo ra, to pew nie po wta rzał bym jak
in ni: Wik tor So wa był do no si cie lem. Ci
„bo ha te ro wie” spod ma te ra ca, któ ry mi
nikt się nie in te re so wał są bez piecz ni
– mo gą mó wić do mło dych po ko leń: to
my wal czy li śmy o Wol ną Pol skę. Ta cy
fa ce ci jak Ty, mie li za kła da ne tecz ki i to
jest po wa żny ślad, że wła śnie ta cy by li
za gro że niem dla czer wo nej ho ło ty. Po -
wiem jesz cze jed no: dla mnie ten wy rok
Są du nie ma żad ne go zna cze nia. Wiem
o To bie wię cej niż wszyst kie Są dy, bo

gdy byś był złym czło wie kiem to ja do -
stał bym w tam tych cza sach sto sow ną
wy pła tę. A jej nie do sta łem. Nie by ło to
mi łe, gdy mó wi łem na szym zna jo mym
z tam tych cza sów, że nie wie rzę w rzu -
co ne w Cie bie bło to, gdy re ago wa li
spoj rze nia mi i wy po wie dzia mi w to nie
– a ja w to wie rzę. Wy bacz im dzi siaj,
lu dzie lu bią jak dru gie mu jest źle. Ta
cho ro ba przej dzie. Po zdra wiam /-/”.

A b. pra cow nik NZPS „Pod ha le”,
w li ście, ja ki mi prze słał, jesz cze
przed pro ce sem, na pi sał: „() Tej krzyw -
dy, nie da się wy na gro dzić () My lu dzie
So li dar no ści się po dej rze wa my, a UB
się cie szą jak zdo ła li na ród po ró żnić”.

Mam na dzie ję, że to opi sa nie pro ble -
mu, za chę ci par la men ta rzy stów do in -
ter pe la cji i no we li za cji prze pi sów, bo
gdy je ste śmy okła my wa ni usank cjo no -
wa ny mi po zo ra mi praw dy, to wszyst ko
jest mo żli we. Uczci we i rze tel ne prze -

ka za nie jak się rze czy mia ły, na pra wia
zło, ja kie wy rzą dza ją po zo ry praw dy,
gło szo ne na czy jeś po trze by.

PS1. USTA WA z dnia 18 grud -
nia 1998 r. o In sty tu cie Pa mię ci Na ro do -
wej – Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni
prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu (tekst
jed no li ty):

() Art. 35. 1. Na pi sem ny wnio sek
oso by, o któ rej mo wa w art. 33 ust. 2,
po da je się tej oso bie dal sze da ne iden ty -
fi ku ją ce to żsa mość osób, któ re prze ka -
zy wa ły o niej in for ma cje or ga nom
bez pie czeń stwa pań stwa, je że li mo żna
je jed no znacz nie okre ślić na pod sta wie
do ku men tów da ne go or ga nu bez pie -
czeń stwa pań stwa i je że li w do ku men -
tach udo stęp nio nych do wglą du
na pod sta wie wnio sku, o któ rym mo wa
w art. 30 ust. 1, znaj du ją się pseu do ni -
my lub na zwi ska tych osób.

2. Prze pis ust. 1 sto su je się od po -
wied nio, je że li w do ku men tach udo stęp -
nio nych do wglą du na pod sta wie
wnio sku, o któ rym mo wa w art. 30
ust. 1, znaj du ją się na zwi ska pra cow ni -
ków i funk cjo na riu szy, któ rzy zbie ra li
lub oce nia li in for ma cje o wnio sko daw -
cy lub pro wa dzi li oso by, któ re prze ka -
zy wa ły or ga nom bez pie czeń stwa
pań stwa te in for ma cje.

3. Od ma wia się po da nia na zwisk oraz
in nych da nych iden ty fi ku ją cych to żsa -
mość osób, któ re udzie la ły je dy nie in -
for ma cji o prze stęp stwach po spo li tych.

4. Od od mo wy udo stęp nie nia da nych
iden ty fi ku ją cych to żsa mość osób, o któ -
rych mo wa w ust. 1 i 2, przy słu gu je od -
wo ła nie do Pre ze sa In sty tu tu Pa mię ci.()

WIK TOR SO WA, Kra ków, lu ty 2013
Wik tor So wa (ur. 24 sierp nia 1941 w Lu bo -

rzy cach k. Kra ko wa), wo je wo da no wo są dec ki
od 13 paź dzier ni ka 1993 (po wo ła ny w przed -
ostat nim dniu urzę do wa nia pre mier Han ny
Su choc kiej) do 15 ma ja 1996; inż. in for ma tyk

(AGH Kra ków 1964), od 1965 pra co wał
w NZPS „Pod ha le” No wy Targ ja ko m.in. za -

stęp ca kie row ni ka biu ra kon struk cyj ne go
i szef za kła do we go ośrod ka ob li cze nio we go

oraz w fir mie Scan pro dukt w Pod czer wo nym
i S -ni „Har naś. Dzia łacz pod ha lań skiej „So li -

dar no ści”. In ter no wa ny w sta nie wo jen nym.
Kie row nik Urzę du Re jo no we go w No wym

Tar gu 1990-1993; rad ny no wo tar ski 1998-
2002. Miesz ka w Kra ko wie.

Przy ze sbe ki zo wa nej pa -
mię ci na ro do wej, in sty -
tu cjo nal nie wrzu ca się
do jed ne go wor ka – ze -
sta wia jąc na jed nej li ście
na zwi ska: agen tu ry i ta -
kich, co by li czy ści. 
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PO ZIO MO:
1 na cze le wio ski;
4 wa row nia w Gre na dzie;
8 zgi nął tam Żół kiew ski:
9 zwierz na szych la sów;
10 ma klu cze do ra ju;
11 sa mo lub;
14 stre fa;
16 za mie siąc;
17 nad Po pra dem;
18 nierzad ki u nas ptak;
22 za wod nik;
27 w sa dzie;
28 imię Dym szy;
30 Fron czew ski;

31 Au tor No ry;
33 znaj dziesz go w staj ni;
34 na ma śla nym ryn ku;
35 wię zien na;
36 ma ko ta.

PIO NO WO:
1 po wy bi tym zę bie;
2 z sa da mi;
3 na sta dio nie;
4 lek;
5 prze ciw nik wszel kich ho mo;
6 my śli ciel;
7 ko twa;
12 mi ła skó ra;

13 Ba to re go do sta cji PKP;
15 z ar ką;
19 sche da;
20 ta kie so bie imię;
21 w biur ku;
22 Ry ter ska Ma ła i Wiel ka;
23 nie kie dy się prze bie rze;
25 dzie rża wa
26 koń ców ka świe cy;
29 na rzę dzie sto la rza;
32 nie jed na szpi tal na.

Ha sło po przed niej krzy żów ki („Są -
de cza nin” 2/61) – KA MIE NI CA. Na -
gro dę ksią żko wą – „101 Są de czan”
Je rze go Le śnia ka wy lo so wa ła
Bar ba ra 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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