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ZA BRAŁ JEJ WSZYST KO 
I ZRUJ NO WAŁ ŻY CIE
Młoda wdowa, samotnie wychowująca dzieci, nie może
cofnąć czasu, ale ma nadzieję, że historia, którą zechciała
nam opowiedzieć, będzie przestrogą dla innych kobiet – pisze
Iga Michalec. 

OSIEMDZIESIĄTKA 
WŁADYSŁAWA MĘŻYKA
Osiemdziesiąte urodziny obchodził 18 maja Władysław
Mężyk, nauczyciel i wychowawca, trener, sędzia i teoretyk
piłki siatkowej, legenda sądeckiego sportu, nestor sportowej
familii – pisze Jerzy Leśniak.
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F
unk cjo na riu sze Biu ra Ochro ny
Rzą du da li im po nu ją cy po kaz
czuj no ści i pro fe sjo na li zmu
pod czas wi zy ty pre zy den ta

Bro ni sła wa Ko mo row skie go w po wia -
to wym No wym Są czu, któ ry by naj -
mniej nie ma opi nii gniaz da ter ro ry stów
i za ma chow ców.

Ja ko dzien ni karz by łem dwu krot nie
re wi do wa ny przez bo row ców: raz
przed wej ściem do Ba zy li ki św. Mał -
go rza ty, a po wtór nie – wcho dząc
do bu sa, któ ry za wiózł gro mad kę żur -
na li stów spod ra tu sza do In sty tu tu Kul -
tu ry Fi zycz nej PWSZ. Za ka żdym
ra zem mu sia łem po ka zać pod szew kę
w kie sze niach spodni i kurt ki, otwo -
rzyć tor bę pod ręcz ną, wy jąć ka se tę
z dyk ta fo nu, a na wet wy ko nać prób ne
zdję cie w apa ra cie cy fro wym i po ka -
zać ob raz na ekra nie, aby udo wod nić,
że to na praw dę urzą dze nie do fo to gra -
fo wa nia, a nie bom ba z opóź nio nym
za pło nem.

Funk cjo na riu sze BOR krę ci li się
pod ba zy li ką i w Ryn ku na dłu go
przed przy by ciem gło wy pań stwa pol -
skie go. Wi dzia łem, jak wcho dzi li i wy -
cho dzi li z psem z ra tu sza, pa ro krot nie
obe szli gmach wko ło, a po tem ten sam
sym pa tycz ny skąd inąd czwo ro nóg,
wy czu lo ny na ma te ria ły wy bu cho we,
ob wą chał głów ne wej ście do ko ścio ła
far ne go. Czy psa wpro wa dzo no do pra -
sta rej ko le gia ty są dec kiej, nie wiem,
choć nie wy klu czam. Pi szę tyl ko
o tym, co wi dzia łem na wła sne oczy. 

Od wie czo ra po przed nie go dnia wy -
łą czo na by ła z ru chu uli ca Św. Du cha
i uli ca Kard. Wy szyń skie go. Obie ogo -

ło co no z sa mo cho dów, a zwy kle trud -
no tam szpil kę we tknąć, tak są za pcha -
ne au ta mi. Wszę dzie krę ci li się
mun du ro wi i taj nia cy oboj ga płci, nie -
któ rzy uda ją cy przy pad ko wych tu ry -
stów w szor tach i z ple ca ka mi
(zdra dza ły ich słu chaw ki w uszach).
A kie dy wresz cie na wid no krę gu po ja -
wił się dłu go ocze ki wa ny pre zy dent
Ko mo row ski, to na krok nie od stę po -
wa ła go gru pa bar czy stych mę żczyzn
o roz bie ga nych oczach, wci śnię tych
w przy cia sne gar ni tu ry. To na praw dę
ro bi ło wra że nie!

I nie by ło by o czym pi sać, ot ru ty no -
we za cho wa nie lu dzi od po wie dzial nych
za bez pie czeń stwo naj wa żniej szej oso by
w pań stwie, gdy by nie fakt, że te go sa me -
go dnia kie dy pre zy dent Ko mo row ski ba -
wił w No wym Są czu, ujaw nio no, że
funk cjo na riu sze BOR nie spraw dzi li
w ca ło ści lu ku ba ga żo we go, tra pu i ze -
wnętrz nej po wło ki polskiego sa mo lo tu
Tu -154M, któ ry roz bił się 10 kwiet -
nia 2010 ro ku o godz. 8.41 w Smo leń sku.
Od daw na by ło zaś wia do me, że bo row -
ców za bra kło w kry tycz nym mo men cie
na pły cie lot ni ska Sie wier nyj, że wcze -
śniej nie spraw dzi li sa me go lot ni ska, że
nie wy zna czo no lot ni ska za pa so we go itd.

Kie dy pa trzy łem na Bro ni sła wa Ko -
mo row skie go spa ce ru ją ce go z uśmie -
chem po Są czu, gwa rzą ce go przy jaź nie
z prze chod nia mi i okla ski wa ne go póź -
niej przez wy pach nio nych sa mo rzą -
dow ców w pach ną cej no wo ścią au li
In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej, to na tręt -
na pa mięć przy wo ły wa ła ob raz mo je -
go bied ne go Pre zy den ta, le żą ce go
na ka wał ku fo lii w bło cie smo leń skim.

Henryk Szewczyk
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ROZDAWALI
BIAŁO-CZERWONE FLAGI
I CHORĄGIEWKI
2 ma ja, w Świę to Fla gi, dzia ła cze Fo rum Mło -
dych Pra wa i Spra wie dli wo ści roz da li kil ka ty -
się cy flag i cho rą gie wek w bar wach
na ro do wych oraz eg zem pla rzy Kon sty tu cji
RP na uli cach No we go Są cza, Gry bo wa, Gor -
lic, Kry ni cy, Li ma no wej, Za ko pa ne go, No we -
go Tar gu, Bo bo wej, Bie cza, Kry ni cy,
Kro ścien ka nad Du naj cem, Sta re go Są cza,
Piw nicz nej, a ta kże w wie lu mniej szych miej -
sco wo ściach. Ak cja spo tka ła się z du żym za -
in te re so wa niem prze chod niów.

– Przy sta wa li przy nas ro dzi ce z dzieć mi,
któ rzy tłu ma czy li swo im po cie chom, cze mu
ma słu żyć ta ak cja – mó wi se na tor Sta ni sław
Ko gut, szef PiS w okrę gu 14, któ ry oso bi ście
roz da wał fla gi i cho rą giew ki w Gry bo wie.

TŁU MY NA PRO CE SJI 
BO ŻE GO CIA ŁA 
Po mi mo nie pew nej po go dy kil ka ty się cy
osób wzię ło udział w pro ce sji Bo że go Cia ła
do czte rech oł ta rzy po lo wych na Ryn ku
w No wym Są czu. 

Ks. pra łat Jan Pio trow ski, pro boszcz pa -
ra fii far nej, w sło wie koń co wym po gra tu lo -
wał są de cza nom, że przez gre mial ny udział
w pro ce sji Bo że go Cia ła za ma ni fe sto wa li
swo ją głę bo ką wia rę. – Da je cie świa dec two,
że Je zus w nas ży je, a Ko ściół kar mi się Eu -
cha ry stią – mó wił. 

W cza sach głę bo kie go PRL pro ce sje Bo -
że go Cia ła or ga ni zo wa no wo kół ko le gia ty
św. Mał go rza ty. W la tach 60. ze szłe go wie -
ku wła dze No we go Są cza ze zwo li ły na przej -
ście pro ce sji z ko ścio ła far ne go na Plac
Zam ko wy, gdzie bu do wa no oł ta rze po lo we.
W 1989 r., z ini cja ty wy ów cze sne go pro bosz -
cza pa ra fii św. Mał go rza ty, ks. pra ła ta St. Li -
sow skie go, pro ce sja Bo że go Cia ła wró ci ła
na są dec ki Ry nek.

MIA STO W ZA STO JU?
Wi ce pre zy den ta Je rze go Gwi żdża obu rzy ło
ha sło kam pa nii Ra dia Kra ków: „No wy Sącz
– mia sto w za sto ju…?”.

– Pro wo ka cja mu si mieć swo je gra ni ce.
Ni gdy nie my śla łem, że mo że za wie rać w te -
zie ob raź li we sło wa – stwier dził w roz mo wie
z kra kow ską roz gło śnią za stęp ca Ry szar da
No wa ka.

Dzien ni ka rze ra dio wi za py ta li miesz kań -
ców No we go Są cza o naj więk sze pro ble my
do roz wią za nia w mie ście. Są de cza nie wska -
zy wa li do stęp ność ko mu ni ka cyj ną.

LACHERSI ROZSŁAWILI
NOWY SĄCZ
La cher si, gra ją cy tra dy cyj ne utwo ry la chow -
skie w roc ko wej ara nża cji, do tar li do fi na łu
po pu lar ne go pro gra mu „Must Be The Mu -
sic” te le wi zji Pol sat.

Ze spół po wstał w czerw cu ub. r. z ini cja -
ty wy To ma sza Ja ro sza (wo kal) oraz Ma cie ja
Nie cia (kla wi sze). Mu zy cy pro mu ją mu zy kę
La chów Są dec kich, Li ma now skich i Szczy -
rzyc kich. Skład gru py uzu peł ni li: Syl we ster
Groń (klar ne ci sta i wo ka li sta), Sła wo mir Bry -
niak (trę bacz i wo ka li sta), Ku ba Nieć (gi ta rzy -
sta), Pa weł Stec (ba si sta) oraz Grze gorz
Strą czek (per ku si sta).

– Dzię ki ty lu po chleb nym ko men ta rzom
osób z ca łej Pol ski na praw dę czu je my się jak
wy gra ni – mó wi To masz Ja rosz. – Przed na -
mi wie le mu zycz nych wy zwań i pierw sze
kon cer ty. Ma my na dzie ję, że spo tka my się
na nie jed nym i do star czy my pu blicz no ści
wie lu wspa nia łych, mu zycz nych do znań. 

ZIELONE ŚWIATŁO DLA
OBWODNICY ZACHODNIEJ
Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław cze w Tar -
no wie od rzu ci ło wszyst kie od wo ła nia 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 uzna -
jąc, że wpły nę ły po ter mi nie. Tym sa mym de -
cy zja wój ta Mał go rza ty Gro ma li sta ła się
pra wo moc na, a to ozna cza, że ro bo ty
przy ob wod ni cy mo gą szyb ko ru szyć.

Po sta no wie niem tar now skie go SKO obu -
rzo ny jest ad wo kat Woj ciech Gą sio row ski,
peł no moc nik czte rech ro dzin z Chełm ca, Ga -
ju i Świ niar ska, któ re opro te sto wa ły in we sty -
cję (w su mie od wo ła ło się sześć ro dzin).

– To błąd praw ny tak dra stycz ny, że trud -
no uwie rzyć, że jest przy pad ko wy – mó wi
mec. Gą sio row ski. Twier dzi sta now czo, że
w żad nym wy pad ku nie uchy bił ter mi no wi
dla zło że nia od wo ła nia, gdyż ter min to dla ad -
wo ka ta „świę ta rzecz”.

DOKOŃCZĄ BUDOWĘ
OBWODNICY MUSZYNY
Fir ma STRA BAG do koń czy prze rwa ne pra ce
przy bu do wie ob wod ni cy Mu szy ny. Po przed -
ni ge ne ral ny wy ko naw ca in we sty cji war tej
ok. 28 mln zł, a współ fi nan so wa nej w 85 proc.
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej – zban kru to wał.

– W li sto pa dzie ubie głe go ro ku by li śmy
zmu sze ni do ze rwa nia kon trak tu z Gru pą Fi -
nan so wą Car go, po tym, jak oka za ło się, że jest
ona nie wy pła cal na. Od stą pie nie od umo wy
wią za ło się z do dat ko wy mi za da nia mi: in wen -
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noc do li ną Po pra du oraz na tra sie do przej -
ścia gra nicz ne go na Sło wa cję w Le lu cho -
wie. Tra sa prze bie gnie od ko ścio ła św.
Jó ze fa, wzdłuż to rów ko le jo wych i po to ku
Mu szyn ka. Dro ga bę dzie mieć dwa roz jaz -
dy: na Le lu chów i Piw nicz ną.

JAKI PATRON DLA
NOWEGO RONDA?
Rad ny Ar tur Czer nec ki chce, by ron -
do przy no wej ga le rii han dlo wej „Trzy Ko ro -
ny” w No wym Są czu no si ło imię Le cha
Ka czyń skie go, wy ró żnio ne go ty tu łem ho no -
ro we go oby wa te la mia sta. Je go ko le ga
z Ra dy Mia sta, Grze gorz Fec ko, nadał by
ron du imię wszyst kich ofiar tra ge dii smo -
leń skiej. Z ko lei rad ny Jó zef Hoj nor wo lał by
pa tro nem uczy nić za słu żo ne go są de cza ni -
na, ks. pra ła ta Sta ni sła wa Li sow skie go, wie -
lo let nie go pro bosz cza pa ra fii św.
Mał go rza ty, zmar łe go w 2001 ro ku. 

– Ksiądz Li sow ski ko chał to mia sto, żył
tym mia stem i ta cy lu dzie po win ni pa tro no -
wać uli com, pla com i ron dom w Są czu
– uwa ża rad ny Hoj nor.

NEWAG ZAROBI!
No wo są dec ki Ne wag wy pro du ku je ko lej ny
no wo cze sny po ciąg elek trycz ny do ob słu gi
po łą czeń re gio nal nych wo je wódz twa war -

miń sko -ma zur skie go. No wy po ciąg kosz to -
wać bę dzie 13 mln zło tych, a pa sa że ro wie
sko rzy sta ją z nie go w 2015 ro ku. Ofer ta no -
wo są dec kiej spół ki „prze bi ła” ofer tę byd go -
skiej Pe sy.

Roz wią za nia tech no lo gicz ne dwu czło -
no we go ze spo łu trak cyj ne go ba zu ją na wy -
pro du ko wa nym przez Ne wag po jeź dzie
z ro dzi ny „Im puls”, któ ry ja ko pierw szy
w Pol sce prze kro czył pręd kość 211 km/h. 

W OBRONIE LINII
KOLEJOWEJ
DO CHABÓWKI
Rad ni Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go przy ję li jed no gło śnie re zo lu cję w spra -
wie ko niecz no ści mo der ni za cji li nii
ko le jo wej Cha bów ka -No wy Sącz oraz bu -
do wy no wej tra sy Pod łę że -Pie kieł ko.

Tym cza sem PKP SA za mie rza sprze dać
sześć sta cji ko le jo wych znaj du ją cych się
na Pod kar pa ciu i w Ma ło pol sce, m.in. drew -
nia ny bu dy nek sta cyj ny w Jam ni cy i za byt -
ko wy, mu ro wa ny dwo rzec w Ka si nie
Wiel kiej, słu żą cy wie lu re ży se rom za plan fil -
mo wy.

OSTATNIE ŚWIĘTO
POGRANICZNIKÓW
Wrę cze niem me da li i od zna czeń, no mi na -
cji na wy ższe stop nie i po ka zem musz try
w wy ko na niu Or kie stry Re pre zen ta cyj nej
SG uczczo no 21 ma ja w Kar pac kim Od dzia -
le SG w No wym Są czu 22. rocz ni cę po wsta -
nia Stra ży Gra nicz nej.

By ła to ostat nia te go ro dza ju uro czy -
stość, gdyż 1 stycz nia 2014 ro ku Kar pac ki
Od dział SG przej dzie do hi sto rii. Ko men dant
Od dzia łu, płk SG An drzej Za jąc za pew nia, że
je go znie sie nie nie ozna cza, że Straż Gra -
nicz na znik nie z No we go Są cza. – Ona tu
bę dzie na dal dzia łać, tyl ko w in nych struk -
tu rach – za pew nia.

BĘDZIE SIĘ DZIAŁO
W MIASTECZKU 
ŚW. KINGI 
Bur mistrz Ja cek Le lek o ofer cie tu ry -
stycz nej Sta re go Są cza: 

– Mam na dzie ję, że gmi na bę dzie
przy cią gać tym, czym jest, a ma swo je
nie za prze czal ne wa lo ry, któ re sta ra my
się utrzy my wać. Ro bi to i sa mo rząd, i sio -
stry Kla ry ski, i pa ra fie, i przed się bior cy.
Mam na dzie ję, że jesz cze w tym se zo nie
let nim otwo rzy my ką pie li sko na „Sta -
wach”. To z pew no ścią bę dzie du ża
atrak cja. Z tych mniej szych przy cią gać
mo że Miej ska Gó ra, na któ rą war to się
wy brać na spa cer i po dzi wiać pa no ra -
mę mia sta. Po za tym przy go to wa li śmy
ca ły cykl kon cer tów i im prez na sta ro są -
dec kim ryn ku, or ga ni zo wa nych w ra -
mach pro jek tu unij ne go w part ner stwie
z Le wo czą, a fi nan so wa ne go z pro gra -
mu współ pra cy pol sko -sło wac kiej. Bę -
dzie ko lej na edy cja Fe sti wa lu Mu zy ki
Daw nej w no wej, cie ka wej for mu le, bę -
dzie Jar mark Rze mio sła, a na wrze sień
Cen trum Kul tu ry i Sztu ki przy go to wa ło
zu peł nie no wy fe sti wal fol ko wy na szla -
ku wę dró wek lu dów „Pan no ni ca”, któ ry
od bę dzie się w Bar ci cach.

(KB)

ta ry za cją, roz li cze niem pod wy ko naw ców, po -
stę po wa niem są do wym, co trwa, kosz tu je
i wy ma ga mnó stwo pra cy. W no wym prze tar -
gu naj ko rzyst niej szą ofer tę zło żył STRA BAG
– mó wi bur mistrz Jan Gol ba.

Fir ma na do koń cze nie prac ma 120 dni,
za to da je 10-let nią gwa ran cję. Ob wod ni ca
od cią ży cen trum Mu szy ny od ru chu tran zy -
to we go w kie run ku z Kry ni cy -Zdro ju na pół -
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OBCY WYGRALI PRZETARG
ŚMIECIOWY 
Fir ma AVR, kon sor cjum pol sko -wło skie, wy -
gra ło prze targ na od biór i za go spo da ro wa -
nie od pa dów w No wym Są czu. Ofer ta AVR
by ła o mi lion zł tań sza od ofer ty kon sor cjum
firm są dec kich: Si ta, No va i Em pol do tych -
czas zbie ra ją cych śmie ci w mie ście. Po ko na -
ni opro te sto wa li wy ni ki prze tar gu. 

W związ ku z ta kim roz strzy gnię ciem
część rad nych zwró ci ła się do pre zy den -
ta No wa ka o ob ni żkę no wych opłat śmie -
cio wych: 10 zł za śmie ci se gre go wa ne
(na gło wę miesz kań ca) i 13 zł za od pa dy
nie se gre go wa ne.

DIECEZJA TARNOWSKA MA
NOWYCH KSIĘŻY 
Bi skup or dy na riusz An drzej Jeż udzie lił świę -
ceń ka płań skich 22 dia ko nom. Do te go wy -
da rze nia przy go to wy wa li się przez sześć lat
for ma cji se mi na ryj nej. W uro czy sto ściach
w tar now skiej ka te drze licz nie uczest ni czy ły
ro dzi ny no wych ka pła nów i de le ga cje pa ra -
fii, z któ rych po cho dzą.

Or dy na riusz die ce zji za chę cał no wych
ka pła nów, by bu do wa li i pie lę gno wa li oso bi -
stą jed ność z Bo giem. – Bądź cie wra żli wi
na głos Bo ga roz brzmie wa ją cy w wa szych
su mie niach oraz na głos Bo ży roz brzmie wa -

ją cy w na ucza niu Ko ścio ła – po wie dział
w ho mi lii bp Jeż.

Neo pre zbi te rzy po cho dzą z pa ra fii: Szczu -
cin, Brze zna, Lu szo wi ce, Lub zi na, Stra szę cin,
Ra dłów, Mi ło sier dzia Bo że go w Tar no wie,
Dłu go łę ka – Świer kla, św. Mał go rza ty w No -
wym Są czu, Ro żnów, Tar no wiec, Flo ryn ka,
św. An to nie go w Kry ni cy, św. Krzy ża w Dę bi -
cy, Ło so si na Gór na, Strzel ce Wiel kie, Szcze -
pa nów, Bar ci ce, Cię żko wi ce, Nie dzie li ska
i Mor dar ka. 

ZAKOPANE WŁAŚCICIELEM
KOLEJKI NA GÓRĘ
PARKOWĄ W KRYNICY
Spół ka Pol skie Ko le je Gór skie, po wo ła -
na przez sa mo rzą dy Za ko pa ne go, Po ro ni na,
Bu ko wi ny Ta trzań skiej i Ko ście li ska ku pi ła
od PKP SA za 215 mln zł spół kę Pol skie Ko le je
Li no we.

Pry wa ty za cja PKL, do któ rej na le żą m.in.
ko lej ka na Ka spro wy Wierch i Gu ba łów kę
w Ta trach oraz na Gó rę Par ko wą w Kry ni cy -
-Zdro ju bu dzi ła wie le kon tro wer sji. Pro te sto -
wa li m.in. par la men ta rzy ści PiS z na sze go
okrę gu, gmi ny pod ha lań skie oraz dy rek cja Ta -
trzań skie go Par ku Na ro do we go.

Spół ka PKL, na le żą ca do PKP SA, w 2011 r.
osią gnę ła 9,1 mln zł zy sku net to przy 51,4 mln
zł przy cho dów. Pry wa ty za cja PKL ma za pew -
nić środ ki na spła tę czę ści za dłu że nia pol skiej
ko lei. (Czy taj obok opi nię po sła A. Gu ta -Mo -
sto we go).

MINIMALNY SPADEK
BEZROBOCIA  
W koń cu mar ca te go ro ku sto pa bez ro bo cia
re je stro wa ne go w No wym Są czu wy nio -
sła 12 proc. i w po rów na niu ze sta nem z koń -
ca po przed nie go mie sią ca zmniej szy ła się
o 0,1 proc. – in for mu je Są dec ki Urząd Pra cy.

To pierw szy spa dek sto py bez ro bo cia
od paź dzier ni ka ub. r. Po dob ne zja wi sko wy -
stą pi ło rok te mu, ale wów czas sto pa bez ro -
bo cia by ła o 1,4 proc. ni ższa.

Sto pa bez ro bo cia w No wym Są czu jest
o 0,3 proc. ni ższa niż w Ma ło pol sce i o 2,3
proc. ni ższa, niż w kra ju. Po ziom bez ro bo cia
w No wym Są czu w dal szym cią gu na le ży
do naj ni ższych w pod re gio nie no wo są dec -
kim, obej mu ją cym te ren by łe go woj. no wo -
są dec kie go. Naj wy ższy po ziom bez ro bo cia
w pod re gio nie nie zmien nie wy stę pu je
w po wie cie li ma now skim (19,7 proc.) oraz
w po wie cie no wo są dec kim (ziem skim)
– 19,3 proc.

KO LEJ KA NA KA SPRO WY
TO JE DEN Z SYM BO LI
POL SKI
Po seł An drzej Gut -Mo sto wy zZa ko pa ne -
go w spra wie pry wa ty za cji Pol skich Ko -
lei Li no wych, za ku pio nych od PKP SA
przez spół kę Pol skie Ko le je Gór skie,
utwo rzo ną przez gmi ny Za ko pa ne, Ko -
ście li sko, Po ro nin iBu ko wi naTa trzań ska:

– Bar dzo się cie szę z fi na łu pry wa ty za -
cji PKL. Sa mo rzą do wa pry wa ty za cja ko le -
jek li no wych to jed no z naj lep szych
mo żli wych roz wią zań. Uczest ni czy łem
w dzia ła niach sa mo rzą dow ców od sa me -
go po cząt ku, gdy po ja wi ła się idea pry wa -
ty za cji PKL. Współ pra co wa łem bli sko
za rów no z sa mo rzą dem wo je wódz twa,
jak i z gmi na mi już od wio sny 2011 ro ku.
Mia łem za szczyt uczest ni czyć w pierw -
szym spo tka niu sa mo rzą dow ców w lip -
cu 2011 ro ku. Póź niej ak tyw nie wspie ra łem
dzia ła nia po dej mo wa ne przez nich od te -
go mo men tu. Tym bar dziej za kup ko le jek
przez Pol skie Ko le je Gór skie jest god nym
uwień cze niem wspól nych sta rań sa mo -
rzą dow ców gmin ta trzań skich, mo ich i ca -
łej spo łecz no ści Pod ha la. Mam na dzie ję, że
PKG stwo rzą wa run ki do dal sze go roz wo -
ju obec ne go PKL, a co za tym idzie, tu ry sty -
ki w Pol sce. Chciał bym, aby PKL, a ko lej ka
na Ka spro wy Wierch w szcze gól no ści, po -
zo sta ły na sta łe w rę kach spo łecz nych, ja -
ko je den z sym bo li na sze go kra ju.

(HSZ)
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SOŁTYSI PIELGRZYMOWALI
DO LICHENIA
Soł ty si ze Sto wa rzy sze nia Soł ty sów Zie mi
Są dec kiej uczest ni czy li w XXI Kra jo wej Piel -
grzym ce Soł ty sów i Śro do wisk Wiej skich
do Li che nia. 

Z No we go Są cza wy je chał peł ny au to -
bus soł ty sów pod wo dzą pre ze sa Sto wa -
rzy sze nia Pio tra Gnia dec kie go. Pierw szy
przy sta nek był tra dy cyj nie na Ja snej Gó -
rze w Czę sto cho wie, gdzie są dec cy piel -
grzy mi uczest ni czy li w ce re mo nii
od sło nię cia ob ra zu Czar nej Ma don ny
i w po ran nej mszy św. Po tem już pro sto
do Li che nia. W Ko ni nie wzię li udział
w kon fe ren cji „Wiej ska Pol ska”, po świę co -
nej po li ty ce rol nej UE, wy słu cha li ta kże
kon cer tu po łą czo nych or kiestr dę tych
i chó rów. Uro czy stej mszy św. w sank tu -
arium MB Bo le snej Kró lo wej Pol ski w Li -
che niu prze wod ni czył wi ka riusz bi sku pi ks.
Woj ciech Ko chań ski.

– Wró ci li śmy do do mu w nie dzie lę o pół -
no cy zmę cze ni, ale bar dzo za do wo le ni. Soł -
ty si na ła do wa li „du cho we aku mu la to ry”
i te raz z jesz cze więk szą ener gią rzu cą się
w wir spraw so łec kich – opo wia da Wła dy -
sław Mat czuk, któ ry z ra mie nia Fun da cji Są -
dec kiej pi lo to wał piel grzym kę są dec kich
soł ty sów do Li che nia.

SKANSKA WYBUDUJE
NOWY MOST WE
FLORYNCE
Za rząd Dróg Wo je wódz kich w Kra ko wie
pod pi sał umo wę z fir mą Skan ska na bu do -
wę mo stu we Flo ryn ce na dro dze wo je -
wódz kiej 961 Gry bów -Kry ni ca. Bu do wa
po trwa 5 mie się cy. Obiekt po wsta nie
w miej scu ist nie ją cej prze pra wy, któ ra znaj -
du je się w bar dzo złym sta nie tech nicz nym,
gdyż po cho dzi z 1913 ro ku. No wa prze pra -
wa przez po tok Bin cza rów ka bę dzie kosz -

to wa ła 1,5 mln zł net to. Po nad to Skan ska
prze bu du je skrzy żo wa nie przed mo stem
od stro ny Gry bo wa. Na czas bu do wy zo sta -
ną wpro wa dzo ne ob jaz dy dla sa mo cho -
dów oso bo wych i ru chu cię żkie go.

KRZYŻ WOLNOŚCI
I SOLIDARNOŚCI DLA
NIEZŁOMNYCH 
Czwo ro są dec kich dzia ła czy NSZZ „So li dar -
ność” wię zio nych i re pre sjo no wa nych w la -
tach 80. otrzy ma ło Krzyż Wol no ści
i So li dar no ści, przy zna ny przez pre zy den ta
RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go na wnio sek
pre ze sa IPN.

Od zna cze nie ode bra li w gru pie kil ku na -
stu dzia ła czy pierw szej So li dar no ści z ca łej
Ma ło pol ski pod czas ob cho dów w No wej
Hu cie 25. rocz ni cy „Wio sny So li dar no -
ści 1988” Ry szard Paw łow ski i Ta de usz Jung.
Z po wo du złe go sta nu zdro wia nie mo gli
oso bi ście ode brać Krzy ża Ali cja Szka ra dek
i Kon stan ty Ko nar.

SĄDECCY KAJAKARZE
BEZKONKURENCYJNI
W Kra ko wie od by ły się mi strzo stwa Pol -
ski w ka ja kar stwie gór skim. By ła to wal ka
nie tyl ko o me da le, ale rów nież kwa li fi ka -
cje do re pre zen ta cji kra ju. Pod Wa we lem

STA WIAM NA KO LEJ
Po seł An drzej Ro ma nek o ko lei, ja ko nie -
wy ko rzy sta nej szan sie: 

Wo je wódz two Ma ło pol skie nie pro -
mu je jed nej z naj pięk niej szych tras ko le -
jo wych No wy Sącz – Kry ni ca -Zdrój,
prze bie ga ją cej Do li ną Po pra du. Pro mo -
cja i uru cho mie nie do dat ko wych po łą -
czeń na tej tra sie, szcze gól nie w okre sie
let nim oraz w week en dy, da ły by z ca łą
pew no ścią wy mier ne efek ty. Wy star czy
wspo mnieć o Biesz czadz kiej Ko lei Wą -
sko to ro wej, któ ra mia ła ulec li kwi da cji
a sta ła się ogrom ną atrak cją tu ry stycz -
ną i pro mo cją re gio nu Biesz cza dów.
Trze ba mieć na uwa dze, że tra sa Do li ną
Po pra du prze bie ga przez miej sco wo ści
uzdro wi sko we i tu ry stycz ne, a spo ra
licz ba osób od wie dza ją cych te miej sco -
wo ści to oso by star sze, pre fe ru ją ce wy -
god ny śro dek trans por tu, ja kim jest
ko lej. Obec nie tu ry ści mu szą się do sto -
so wać do nie zwy kle ską pej ilo ści kur -
sów, co w sku tecz ny spo sób znie chę ca
ich to tej for my pod ró żo wa nia.

Ko lej nym ar gu men tem świad czą cym
o bra ku wi zji roz wo ju trans por tu ko le jo -
we go na Są dec czyź nie jest kom plet ne
nie wy ko rzy sta nie ist nie ją cej sie ci ko le jo -
wej. A prze cież wy je żdża jąc z No we go
Są cza po cią giem po kil ku mi nu tach
znaj dzie my się w Ka mion ce Wiel kiej, czy
też w Sta rym Są czu. Czas prze jaz du po -
cią gu do Piw nicz nej -Zdro ju zaj mu je je -
dy nie 28 mi nut, a do Gry bo wa 35 mi nut.
Co wię cej, przy więk szo ści sta cji są spo -
re par kin gi, gdzie mo żna by by ło zo sta -
wić sa mo chód i prze siąść się
do po cią gu.

(HSZ)
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11 ma ja zgi nął w wy pad ku sa mo cho do wym
w No wej Wsi wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Ła bo wa Edward Ro dak. Miał 66 lat.
Był wie lo let nim rad nym gmin nym, przez
jed ną ka den cję spra wo wał ta kże man dat
rad ne go po wia to we go. Do eme ry tu ry pra -
co wał w Nad le śnic twie Na wo jo wa.

***
16 ma ja, wie ku 81 lat zmarł
w Kra ko wie Ka zi mierz Ko -
twi ca, Ho no ro wy Oby wa -
tel Mia sta Gor li ce, b.
dy rek tor Fa bry ki Ma szyn
i Sprzę tu Wiert ni cze go
„Gli nik”.

***
16 ma ja zmarł Jan Ko lek, eko no mi sta, ab sol -
went Aka de mii Han dlo wej w Kra ko wie, żoł -
nierz Wrze śnia 1939 ro ku, czło nek
Spo łecz ne go Ko mi te tu Od no wy Miejsc Pa -
mię ci Na ro do wej.

19 ma ja zmarł w wie ku 86
lat od szedł Adam Ku stroń,
wie lo let ni na uczy ciel w Ze -
spo le Szkół Sa mo cho do -
wych w No wym Są czu, syn
gen. Jó ze fa Ku stro nia (czyt.
na str. 61).

***
20 ma ja zmarł Bo le sław Gie niec, ar ty sta
– rzeź biarz lu do wy z Myst ko wa. Miał 91 lat
(czyt. na str. 59).

***
20 ma ja zmarł są dec ki kul -
tu ry sta Grze gorz Mróz.
Miał 42 la ta. W świe cie
spor to wym był zna ny
pod pseu do nim Bu cha ra,
tre no wał w si łow ni „Go liat”
w No wym Są czu. Przez

ostat nie la ta pra co wał i miesz kał w Ir lan dii.
OPRAC. HSZ

dła „szóst ka”. 2, 8, 17, 36, 48 i 49 to licz by, któ re
przy nio sły ko muś 2 mi lio ny zł. To już pią ty „lot -
to mi lio ner” w No wym Są czu.

– Ma my sta łych klien tów – mó wi Sta ni -
sław Ka im. – Nie wie my, kto wy grał i nie bę -
dzie my wie dzieć. Wy pła ca my na gro dy tyl ko
do dwóch ty się cy zło tych. Po więk sze trze ba
jeź dzić do Kra ko wa.

Re kor do wa wy gra na w Lot to w No wym
Są czu pa dła 29 wrze śnia 2009 ro ku i wy no si -
ła 4.670.943,30 zł.

NO WY SĄCZ MIA STEM
KWIA TÓW I ZIE LE NI
W tym ro ku na za kup no wych drzew, krze -
wów i by lin Urząd Mia sta wy da 120 tys. zł. Za -
pla no wa no kup no 4 tys. sa dzo nek 40

ga tun ków ro ślin no ści. Bę dą to m.in. klo ny
zwy czaj ne, li py sre brzy ste, dę by czer wo ne,
bu ki, brzo zy, ber be ry sy, for sy cje, świer ki, so -
sny i ja łow ce.

– Przy Alei Wol no ści po sa dzo ne zo sta ną
czte ry ma gno lie ja poń skie, któ re pięk nie
kwit ną. Cał ko wi cie no wym drze wem, któ re -
go w No wym Są czu jesz cze nie ma, a spraw -
dza się w in nych mia stach, jest gru sza
drob no owo co wa, któ rych po sa dzi my dzie -
sięć – za po wia da Ewa Kli mek z Wy dzia łu Go -
spo dar ki Ko mu nal nej Urzę du Mia sta.

Drze wa i krze wy po sa dzo ne zo sta ną m.in.
na osie dlach Bar skim i Przy dwor co wym,
przy ul. Wi to sa, Dłu go sza, Ku ne gun dy i al. Pił -
sud skie go. Pla no wa ne są ta kże „do sa dze nia”
w La sku Schwer teń skim i na Plan tach.

zna ko mi cie ra dzi li so bie ka ja ka rze KS Start
No wy Sącz oraz wy cho wan ko wie Star tu,
obec nie bro nią cy barw in nych klu bów. Tra -
dy cyj nie naj więk szych emo cji do star czy ła
ry wa li za cja w K -1 mę żczyzn, któ rą wy grał
Da riusz Po pie la z No we go Są cza. W K -1 ko -
biet – Jo an na Mę doń (z d. Po la czyk), wy stę -
pu ją ca w bar wach Za wi szy Byd goszcz,
obro ni ła ho nor ro dzi ny, zwy cię ża jąc zde cy -
do wa nie. Srebr ny me dal zdo by ła Klau dia
Zwo liń ska z KS Start No wy Sącz. W C -1
mę żczyzn prym wie dli są de cza nie z KS
Start, któ rzy w kom ple cie sta nę li na po -
dium w na stę pu ją cej ko lej no ści: Grze gorz
He dwig, Ra fał Kij i Ar ka diusz Nieć. W C -1
ko biet zło to i sre bro też zdo by ły za wod nicz -
ki są dec kie go klu bu: An na In gier i Edy ta
Wę grzyn.

POD GIEWONTEM
HANDLUJĄ FAŁSZYWĄ
ŚLIWOWICĄ

Po li cja za ko piań ska prze strze ga tu ry stów
przed ku po wa niem na Kru pów kach i ba za -
rach fał szy wej śli wo wi cy. Pod ro bio na śli wo -
wi ca, uda ją ca łąc ką, wy twa rza na jest
nie jed no krot nie ze ska żo ne go spi ry tu su, bar -
wio ne go do mo wy mi spo so ba mi. W skła dzie
pseu do śli wo wi cy, ofe ro wa nej przez ulicz -
nych han dla rzy, wy kry to pro duk ty, któ re nie
są do pusz czo ne do spo ży cia, na wet pod pał -
kę do gril la.

– To nie ma nic wspól ne go ze szla chet nym
trun kiem wy ra bia nym ze śli wek. Spo ży wa jąc
ta ki pro dukt mo żna tyl ko za szko dzić swo je -
mu zdro wiu. Oszu ści za kil ka zło tych wy twa -
rza ją bu tel kę rze ko mej śli wo wi cy łąc kiej,
a sprze da ją ją za 25–35 zł – obu rza się rzecz -
nik za ko piań skiej po li cji Ka zi mierz Pie truch.

Pro du cen ci ory gi nal nej śli wo wi cy z Łąc ka
ko men tu ją spra wę krót ko: „Bez czel ność
ludz ka nie ma gra nic!”.

SAN DE CJA OBRO NI ŁA SIĘ
PRZED DE GRA DA CJĄ
Po re mi sie w Po zna niu z War tą (2-2), na trzy
ko lej ki przed za koń cze niem run dy wio sen -
nej pił ka rze San de cji za pew ni li so bie utrzy -
ma nie w I Li dze Pił ki No żnej, a by ło już bar dzo
groź nie. Ko le jarz Stró że koń czy roz gryw ki
na bez piecz nym miej scu w środ ku ta be li.

SZCZĘ ŚLI WA SZÓST KA
W punk cie Lot to w skle pie spo żyw czym
przy ul. Hal le ra w No wym Są czu, na le żą cym
do b. wi ce pre zy den ta Sta ni sła wa Ka ima, pa - O
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W
tym ro ku bę dzie mo żna spró bo wać re gio nal nych
sma ko ły ków, po słu chać ze spo łów lu do wych
i wziąć udział w warsz ta tach pro wa dzo nych
przez twór ców lu do wych w Łom ni cy -Zdro ju,

Gród ku nad Du naj cem i Sta rym Są czu.
W tym ro ku Są dec ki Fe sti wal Kul tu ry bę dzie miał trzy od -

sło ny, a pod czas ka żdej za pre zen to wa ne zo sta ną tra dy cyj ne
po tra wy, stro je, mu zy ka, ta niec, sztu ka oraz wsze la ka są dec -
ka twór czość lu do wa, któ ra uświa da mia, jak pięk ne i cie ka -
we ma my „ko rze nie”.

– Im pre za kie ro wa na jest do ca łe go sub re gio nu – czy li
miesz kań ców po wia tu no wo są dec kie go i ościen nych, a ta kże
do tu ry stów – mó wi Grze gorz Pie chot ka, dy rek tor ds. mar ke -
tin gu Fun da cji Są dec kiej. – Chce my za pre zen to wać gru py et -
nicz ne Be ski du Są dec kie go, bo prze cież Zie mię Są dec ką
za miesz ku ją gru py La chów Są dec kich, Po gó rzan i Gó ra li Są -
dec kich, a ży li tu taj też Łem ko wie, Ży dzi i Niem cy. Po ło że nie

na po gra ni czu ró żnych kul tur za owo co wa ło cie ka wym i zró -
żni co wa nym dzie dzic twem ma te rial nym i du cho wym. To wiel -
ki atut gmin są dec kich, cią gle ma ło roz re kla mo wa ny – do da je.

Pod czas spo tkań w Łom ni cy -Zdro ju (1 i 2 czerw ca), Gród -
ku nad Du naj cem (13 lip ca) i Sta rym Są czu (25 sierp nia) pro -
mo wać bę dzie my: folk lor, hi sto rię re gio nu i lo kal ne tra dy cje,
spo so by ob cho dze nia świąt i wa żnych wy da rzeń, a ta kże za -
pre zen tu je my twór czość na szych przod ków, sztu kę lu do wą,
rze mio sło, mu zy kę czy wresz cie nie zwy kle bo ga tą są dec ką
kuch nię. Wy stą pią rów nież ze spo ły re gio nal ne, któ rych na Są -
dec czyź nie jest bar dzo du żo. Nie za brak nie kon kur sów wie -
dzy o hi sto rii, tra dy cji, stro jach i kuch ni Są dec czy zny,
warsz ta tów ku li nar nych, tra dy cyj nych po traw grup et nicz nych
i re gio nu. Fe sti wa lo wi to wa rzy szyć bę dą rów nież bie gi z cy -
klu Grand Prix Są de cza ni na.

Pierw sza od sło na II Są dec kie go Fe sti wa lu Kul tu ry po łą -
czo na bę dzie z V Fe sti wa lem Pie ro ga Łom ni czań skie go
i V Bie giem o Grand Prix Są de cza ni na 2013. 1 i 2 czerw ca
na bo isku spor to wym przy Szko le Pod sta wo wej i Gim na zjum
Pu blicz nym w Łom ni cy -Zdro ju nie za brak nie atrak cji. Od bę -
dzie się m.in. Otwar ty Tur niej Bry dża Spor to we go, któ ry po -
pro wa dzi Sto wa rzy sze nie Bry dża Spor to we go ALF z No we go
Są cza. Na sce nie za pre zen tu ją się ze spo ły re gio nal ne: „Dzie -
ci z Łom ni cy”, „Gó ra le Łąc cy”, „Do li na Po pra du” czy „Piy -
ro gi Łom ni coń skie”. Taj ni ki rzeź biar stwa i ma lo wa nia
na szkle zdra dzać bę dzie An na Pa doł, a ha ftu i ko ron ki na -
uczy He le na Ku fta. Człon ki nie Ko ła Go spo dyń Wiej skich
z Po po wic i Ryt czan ki ra czyć bę dą tra dy cyj ny mi, re gio nal -
ny mi przy sma ka mi. Spró bo wać bę dzie mo żna pie ro gów łom -
ni czań skich, któ re przy go tu ją go spo dy nie z Łom ni cy -Zdro ju
star tu ją ce w kon kur sie o mia no naj le piej go tu ją cej pie ro gi.

Łom ni ca -Zdrój bę dzie ta kże miej scem, gdzie 1 czerw ca ro -
ze gra ny zo sta nie V Bieg Grand Prix Są de cza ni na 213. Do ro -
śli bę dą mo gli prze biec dy stans 10 km, mło dzież – 3 km,
a dzie ci – 600 m. Wszy scy wal czyć bę dą o na gro dę Wiel kie -
go Pie ro ga Łom ni czań skie go. 

(ALF)

II Sądecki
Festiwal Kultury
– impreza dla
całej rodziny
O tym, jak pięk ne ko rze nie ma ją Są de cza nie, bę -
dzie mo żna się prze ko nać uczest ni cząc w Są dec -
kim Fe sti wa lu Kul tu ry, or ga ni zo wa nym po raz
dru gi przez Fun da cję Są dec ką we współ pra cy
z Wo je wódz twem Ma ło pol skim. 



CZERWIEC 2013 11
WWW.SADECZANIN.INFO

WYDARZENIA

W
Ma ło pol sce lu dzie się
czę ściej że nią, związ ki
ma łżeń skie są trwal sze
i u nas ro dzi się wię cej

dzie ci – przed sta wiał sy tu ację ma ło pol -
skiej ro dzi ny mar sza łek So wa (czyt.
obok wy stą pie nie M. So wy). Prze ma -
wia jąc z gło wy, bez kart ki, mar sza łek
mó wił ze swa dą, że ma ło po la nie opo -
wia da ją się za tra dy cyj nym mo de lem ro -

dzi ny, ja ko no śni ku wszel kich war to ści
i dał do zro zu mie nia, że na po łu dniu
kra ju związ ki part ner skie, ho mo związ -
ki i in ne eks pe ry men ty na ro dzi nie nie
przej dą. So wa po wie dział też, że zdro -
wa, sil na ro dzi na to ra cja sta nu Rzecz -
po spo li tej. W od po wie dzi pre zy dent
Ko mo row ski wy ra ził peł ne wspar cie dla
ro dzi ny, skła da ją cej się z ma my, ta ty
i dzie ci, naj le piej gro mad ki.

– Wca le nie mu si my grzę znąć w po -
czu ciu bez na dziej no ści, że ja kieś tren dy
ogól no świa to we, ogól no eu ro pej skie,
a na wet ogól no pol skie są nie uchron ne,
że zmie nią to, co wszy scy trak tu je my ja -
ko rzecz nie sły cha nie wa żną, da ją cą
ogrom ne źró dło sa tys fak cji i ra do ści, ja -
kim jest po sia da nie ro dzi ny, w któ rej
dzie ci są po żą da ne i ocze ki wa ne, wi ta -
ne z ra do ścią i gdzie jest ta sil na wo la
wy cho wa nia ich na do brych oby wa te li,
na do brych lu dzi – mó wił pre zy dent Ko -
mo row ski i chwa lił ma ło pol skich sa mo -
rzą dow ców, że bez oglą da nia się
na usta wy i po moc pań stwa po dej mu ją
kon kret ne dzia ła nia na rzecz ro dzi ny.
Pre zy dent po wo łał się na wła sne do -
świad cze nia.

– Mam piąt kę dzie ci i wiem, co to
zna czy spa cer nie dziel ny z ta ką gro mad -
ką, kie dy jed no pła cze, dru gie się śmie -
je, trze cie bi je się z czwar tym, a pią te
gdzieś się za po dzia ło – mó wił pre zy -
dent, do da jąc, że z da le ka po zna, czy
dziec ko po cho dzi z du żej ro dzi ny.

– Ta kie dziec ko – tłu ma czył – na kie -
ro wa ne jest na po moc i dzie le nie się
z in ny mi. Na sze dzie ci, gdy szli śmy z ni -
mi do zna jo mych, któ rzy mie li od wa gę
przyj mo wać ta ką gro mad kę i go spo da -
rze czę sto wa li ciast ka mi, czy ka nap ka -
mi, to pierw sze py ta nie brzmia ło:

– Po ile?, aby by ło spra wie dli wie
– stwier dził Bro ni sław Ko mo row ski,
wy wo łu jąc sal wę śmie chu.

W au li In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej
sie dzie li sa mo rzą dow cy, pra cow ni cy
PWSZ, przed sta wi cie le or ga ni za cji po -
za rzą do wych. Ma tek ro dzin wie lo dziet -
nych w tym gro nie ra czej nie by ło.
Pre zy den to wi RP Bro ni sła wo wi Ko mo -
row skie mu to wa rzy szy li m.in. mi ni stro -

Prezydent Komorowski w Nowym Sączu

Moc ny 
głos za ro dzi ną
W obec no ści pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go mar sza -
łek Ma ło pol ski Ma rek So wa oraz gru pa wój tów i bur mi strzów nie
tyl ko są dec kich pod pi sa li 17 ma ja w In sty tu cie Kul tu ry Fi zycz nej
Pań stwo wej Wy ższej Szko le Za wo do wej w No wym Są czu Ma ło -
pol ską Kar tę Ro dzi ny. Wcze śniej pre zy dent RP zwie dził Ba zy li kę
św. Mał go rza ty i ra tusz są dec ki. Nie obe szło się bez in cy den tów. 

– Mam piąt kę dzie ci
i wiem, co to zna czy spa -
cer nie dziel ny z ta ką gro -
mad ką, kie dy jed no
pła cze, dru gie się śmie je,
trze cie bi je się z czwar -
tym, a pią te gdzieś się za -
po dzia ło .

BRO NI SŁA W KO MO ROW SKI
PRE ZY DEN T RP
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wie z Kan ce la rii: Ire na Wó y cic ka, Sła -
wo mir Ry bic ki i Ol gierd Dzie koń ski.

Pre am bu łę Ma ło pol skiej Kar ty Ro -
dzi ny, ma ją cą for mę uro czy stej de kla ra -
cji za gwa ran to wa nia ro dzi nom
wie lo dziet nym oraz ro dzi nom za stęp -
czym do stęp do atrak cyj nej ofer ty
świad czo nej przez in sty tu cje pu blicz ne
i pry wat ne, w ob sza rze edu ka cji, trans -
por tu i ko mu ni ka cji, kul tu ry, spor tu i tu -
ry sty ki, co ma się ta kże przy czy nić
do po pra wy wi ze run ku du żych ro dzin
i ich pre sti żu w spo łe czeń stwie, pod pi -

sał mar sza łek So wa, wi ce wo je wo da An -
drzej Ha ręź lak, wój ci ny Po de gro dzia
i Sę ko wej: Mał go rza ta Gro ma la i Mał -
go rza ta Ma łuch, wójt Łąc ka Ja nusz
Klag, wójt Do brej Be ne dykt Wę grzyn,
bur mistrz Sta re go Są cza Ja cek Le lek,
wi ce pre zy dent No we go Są cza Je rzy
Gwi żdż, sta ro sta gor lic ki Wi told Ko -
chan, bur mistrz Dą bro wy Tar now skiej
Sta ni sław Po czą tek i rad ny wo je wódz ki
Le szek Zegz da. Wśród wy brań ców po -
pro szo nych do ta bli cy nie zna la zły się
ani wój ci na Łu ko wi cy Cze sła wa Rzad -

kosz, ani go spo dy ni La sko wej – Sta ni -
sła wa Nie byl ska.

– Ja też mam ro dzi nę i wy cho wu ję
dziec ko nie peł no spraw ne. Szko da, że nie
mo żna by ło za da wać py tań pa nu pre zy -
den to wi, bo mia ła bym kil ka. Naj wa żniej -
sze jest zwięk sze nie za sił ku ro dzin ne go,
bo to, co te raz jest, to żad na po moc dla
ro dzi ny – ska rży ła się Przy byl ska.

Pod czas gdy w au li PWSZ trwa ła
pierw sza część kon fe ren cji za ty tu ło wa -
nej „Wa żne Spra wy Pol skich Ro dzin”
(zor ga ni zo wa na z ini cja ty wy Kan ce la rii

MARSZAŁEK SOWA: KONDYCJA
MAŁOPOLSKICH RODZIN JEST
NAPRAWDĘ DOBRA 
To dla nas ogrom ny za szczyt, że mo że my się spo tkać z gło wą
pań stwa tu taj, w No wym Są czu, w miej scu wy jąt ko wym i roz -
ma wiać o pol skich ro dzi nach na kon fe ren cji „Wa żne spra wy pol -
skich ro dzin”. Bo ro dzi ną, isto tą ro dzi ny jest ka żdy z nas.
W ro dzi nach przy cho dzi my na świat, w ro dzi nach się wy cho -
wu je my, w ro dzi nach kształ tu je się na sza oso bo wość. Gdy je ste -
śmy mło dzi, my śli my o za ło że niu wła snych ro dzin, a u kre su
swo je go ży cia naj chęt niej od cho dzi my w oto cze niu swo ich naj -
bli ższych. To bar dzo istot ne prze sła nie, je stem prze ko na ny, że nic
te go pięk ne go mo de lu ro dzi ciel skie go nie mo że zmie nić, żad ne
związ ki part ner skie, żad ne no we tren dy. Je stem prze ko na ny, że
ten tra dy cyj ny mo del, któ ry tu taj, w Ma ło pol sce, w szcze gól no -
ści na zie mi są dec kiej jest tak moc no utrwa lo ny od sze re gu po -
ko leń, bę dzie się da lej tak roz wi jał.

Po zwól cie Pań stwo, że w swo im wy stą pie niu przy wo łam na -
sze go wy bit ne go Ma ło po la ni na, Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II, któ -
ry 34 lata te mu mó wił: „Wie my, że ro dzi na jest pierw szą

i pod sta wo wą ludz ką wspól no tą. Jest śro do wi skiem ży cia i śro -
do wi skiem mi ło ści. Ży cie ca łych spo łe czeństw, na ro dów, państw,
Ko ścio ła za le ży od te go, czy ro dzi na jest po śród nich praw dzi wym
śro do wi skiem ży cia, śro do wi skiem mi ło ści”.

„Wie le trze ba czy nić – mó wił da lej pa pież – uczy nić wszyst ko,
co mo żna, aże by ro dzi nie stwo rzyć po te mu wa run ki. Wa run ki
pra cy, wa run ki miesz ka nia, wa run ki utrzy ma nia, opie kę nad po -
czy na ją cym się ży ciem, po sza no wa nie spo łecz ne ro dzi ciel stwa,
ra dość dzie ci, któ re przy cho dzą na świat, peł ne pra wo do wy cho -
wa nia, a za ra zem wie lo ra ką po moc w ich wy cho wa niu. Oto ca ły
wiel ki bo ga ty pro gram, od te go za le ży przy szłość czło wie ka i przy -
szłość na ro du”. 

Tak mó wił Oj ciec Świę ty, ale ja my ślę, że dzi siaj kształt te go bo -
ga te go, wiel kie go pro gra mu, w grun cie rze czy za le ży od nas sa -
mych. Bo my je ste śmy od po wie dzial ni na ka żdym po zio mie:
w na szych do mach, w pra cy, któ rą po dej mu je my, od te go jak wy -
peł ni my ten pięk ny i bo ga ty pro gram. 

Bez wąt pie nia, pa trząc na da ne spi su po wszech ne go, mo żna
po wie dzieć, że kon dy cja ma ło pol skiej ro dzi ny na tle resz ty wo je -
wództw jest na praw dę do bra. Czę ściej za wie ra my związ ki ma -
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RP, In sty tu tu So cjo lo gii Uni wer sy te tu
War szaw skie go oraz Re gio nal ne go
Ośrod ka Po li ty ki Spo łecz nej w Kra ko -
wie), na ze wnątrz pi kie to wa ła gru pa
mło dzie ży z an ty plat for mer ski mi ha sła -
mi, o czym pi sze my w osob nym tek ście.

***
Te go dnia odra nazru chu wy łą czo naby -

ła uli ca Św. Du cha, wszę dzie krę ci li się po -
li cjan ci i taj nia cy. O go dzi nie 8 na Ra tu szu
po wie szo no bia ło - czer wo ną fla gę. Oko ło
go dzi ny10 ka wal ka da pre zy denc kich li mu -
zyn pod je cha ła podBa zy li kę św. Mał go rza -

ty, gdzie Bro ni sła wa Ko mo row skie go po -
wi tał ks. pra łat Jan Pio trow ski i bar dzo kor -
dial nie wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż
z prze wod ni czą cym Ra dy Mia sta Je rzym
Wi tu szyń skim. – Pa mię tasz na szą wspól ną
dzia łal ność w SCHL – przy po mniał gło wie
pań stwa pol skie go Wi tu szyń ski.

Pre zy dent RP naj pierw ukląkł
przed ob ra zem Chry stu sa Prze mie nio ne -
go a po tem ob szedł pra sta rą ko le gia tę są -
dec ką w to wa rzy stwie ks. Pio trow skie go.
Zaj rze li ta kże do ka pli cy św. Mał go rza ty.

Kie dy Ko mo row ski w szpa le rze ma -
ło pol skich dy gni ta rzy i ochro nia rzy wy -
cho dził nie spiesz nie ze świą ty ni, to
przedar ła się do nie go star sza ko bie ta
o ku lach. 76-let nia Ja ni na Paw lik po wie -
dzia ła, że Ra dio Ma ry ja i Te le wi zja
Trwam jest jej je dy ną po cie chą i po pro -
si ła pre zy den ta, że by wpły nął na swo ich
przed sta wi cie li w Kra jo wej Ra dzie Ra -
dio fo nii i Te le wi zji, aby Te le wi zja
Trwam do sta ła wresz cie miej sce na mul -
ti plek sie. Pre zy dent w od po wie dzi do ra -
dził ko bie cie na pi sa nie li stu do To ru nia
z proś bą, aby oj ciec Ta de usz Ry dzyk
w sta ra niach o miej sce dla Te le wi zji
Trwam na plat for mie cy fro wej prze strze -
gał obo wią zu ją cych prze pi sów...

– Od po wie dzia łam pa nu pre zy den to -
wi, że ksiądz Ry dzyk speł nił wszyst kie

po le ce nia, tyl ko pro szę wpły nąć na swo -
ich pra cow ni ków, że by pod pi sa li – opo -
wia da ła chwi lę póź niej dzien ni ka rzom
pa ni Ja ni na.

Pod czas spa ce ru uli cą Wy szyń skie go
na Ry nek pre zy dent wda wał się w po ga -
węd kę z prze chod nia mi, m.in. przy sta -
nął przy mło dej mat ce z nie mow lę ciem
w wóz ku. – Ży czę wszyst kie go naj lep sze -
go, wiem do brze, co to zna czy wy cho wy -
wać dzie ci – do da wał Ko mo row ski
otu chy ma mie ma leń stwa.

Lu dzi na uli cy nie by ło za wie le, bo
ma ło kto ze zwy kłych śmier tel ni ków
wie dział o wi zy cie pre zy den ta RP w No -
wym Są czu.

W sa li ob rad ra tu sza eks pre so wej lek -
cji hi sto rii No we go Sącz udzie lił do stoj -
ne mu go ścio wi red. Je rzy Le śniak,
po czym Bro ni sław Ko mo row ski udał
się na ka wę do ga bi ne tu Je rze go Gwi -
żdża. Pa no wie wy mie ni li się pre zen ta -
mi. Pre zy dent RP otrzy mał gra fi kę
z ra tu szem au tor stwa Woj cie cha Szpi ne -
te ra. Wi ce pre zy dent peł nił ho no ry go -
spo da rza, gdyż Ry szard No wak te go
dnia po je chał z ra na do Kra ko wa. Dla
pre zy den ta No we go Są cza wa żniej sza
by ła ga la kon kur su na „moc nych lu dzi
Ma ło pol ski”, zor ga ni zo wa ne go przez
jed ną z ga zet re gio nal nych.

łżeń skie, rza dziej się roz wo dzi my, ma my wię cej dzie ci – to wszyst -
ko jest nie zwy kle istot ne, ale trze ba też po wie dzieć, że tak jak ca -
ły kraj, jak ca ła Eu ro pa, rów nież my je ste śmy pod da ni ró żnym
prą dom. 

Jest wie le za gro żeń dla pol skich i ma ło pol skich ro dzin. Dla te -
go, ja ko sa mo rząd re gio nal ny, po dej mu je my sze reg ini cja tyw, ma -
ją cych na ce lu wzmoc nić ma ło pol ska ro dzi nę, za pew nić do bre
ży cie i wa run ki pra cy, bo ubó stwo jest jed nym z naj więk szych za -
gro żeń dla ka żdej ro dzi ny. Stąd też za pi sa li śmy szcze gó ło we roz -
wią za nia w na szych pro gra mach stra te gicz nych, chce my, aby
po przez te dzia ła nia sa mo rzą du re gio nal ne go i wszyst kich na -
szych part ne rów spo łecz nych bu do wać do bro byt na sze go re -
gio nu i ma ło pol skich ro dzin.

Jed ną z tych wa żnych ini cja tyw, któ re pod ję li śmy w ostat nim
cza sie, by ło przy ję cie re zo lu cji przez Sej mik Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go, ma ją cej na ce lu wspar cie ma ło pol skich ro dzin. Zwró -
ci li śmy się z tą ini cja ty wą do na szych part ne rów, do sa mo rzą dów
te ry to rial nych, wój tów, bur mi strzów, pre zy den tów z za pro sze -
niem do współ pra cy w tym za kre sie. Nie je ste śmy pierw si, wie le
ma ło pol skich sa mo rzą dów przy ję ło gmin ne kar ty wspar cia ro -

dzi ny, ale chce my ten pro gram roz sze rzyć na ca ły re gion, chce -
my ko rzy stać z do brych prak tyk, któ re przy no szą bar dzo do bre,
ko rzyst ne efek ty. Dla te go chcie li by śmy dzi siaj, pa nie Pre zy den cie,
w Pa na obec no ści, z re pre zen ta cją ma ło pol skich sa mo rzą dow -
ców, pod pi sać de kla ra cję wspar cia ma ło pol skiej ro dzi ny, któ ra za -
pew ni do stęp do usług, tych, któ re za le żą od sa mo rzą dów:
w oświa cie, kul tu rze, w spo rcie i włą czyć w to wszyst kie in sty tu -
cje Wo je wódz twa Ma ło pol skie go oraz na sze spół ki ka pi ta ło we.
Chce my za pro sić do te go pro gra mu rów nież przed się bior ców,
z pro gra ma mi lo jal no ścio wy mi, z ra ba ta mi, z upu sta mi, po to, aby
w na szym re gio nie, gdzie ży je się – jak ba da nia po ka zu ją – naj le -
piej i naj dłu żej, wspie rać ma ło pol ską ro dzi nę. Bar dzo się cie szę, że
w trak cie dzi siej szej de ba ty bę dzie my roz wa ża li naj wa żniej sze
pro ble my ro dzi ny i szu ka li cie ka wych, in te re su ją cych roz wią zań.

Ja ko mar sza łek wo je wódz twa de kla ru ję, że je stem za in te re -
so wa ny wszyst ki mi in spi ru ją cym roz wią za nia mi i chęt nie za sto -
su je my je w na szym re gio nie.

(Za pis wy stą pie nia mar szał ka woj. ma ło pol skie go Mar ka So -
wy na kon fe ren cji „Wa żne spra wy pol skich ro dzin” w No wym Są -
czu z udzia łem pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go). 
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„Pre zy den cie Ko mo row ski mło -
dzież emi gru je z Pol ski”, czy „Pol -
ska Ro dzi na bez wspar cia
Pre zy den ta, Pre mie ra i Rzą du. Dla -
cze go!!!” – to tyl ko nie któ re z ha seł
na trans pa ren tach, ja ki mi kil ku oso -
bo wa grup ka mło dzie ży wi ta ła 17
ma ja w No wym Są czu pre zy den ta
RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go.

M
ło dzież ze bra ła się u zbie gu
ulic Ko ściusz ki i Że glar -
skiej. Miej sce wy bra li nie -
przy pad ko wo, bo na tra sie

prze jaz du rzą do wej li mu zy ny, któ rą
do In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej Pań stwo -
wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No -
wym Są czu po dą żał na spo tka nie
z sa mo rzą dow ca mi i ka drą uczel ni pre -
zy dent Bro ni sław Ko mo row ski. Mło dzi
lu dzie mie li ze so bą trans pa ren ty z wy pi -
sa ny mi ha sła mi od no szą cy mi się
do spraw so cjal nych i eko no micz nych.

– Mło dzież sa ma się do nas zgło si ła,
gdy do wie dzia ła się, że pre zy dent Ko mo -
row ski bę dzie go ścił w No wym Są czu.
Chcie li w ja kiś spo sób po ka zać, co my -
ślą o ży ciu na Są dec czyź nie, w cza sach,
kie dy pre zy den tem jest wła śnie Bro ni -
sław Ko mo row ski – tłu ma czył Pa tryk
Wi cher, rad ny miej ski i prze wod ni czą cy
Fo rum Mło dych Pra wa i Spra wie dli wo -
ści. – Po nie waż nie mo gli śmy się do stać
na bez po śred nie spo tka nie z pre zy den -
tem, po my śle li śmy o for mie po ko jo wej
ma ni fe sta cji. Dla te go je ste śmy w tym wi -
docz nym miej scu ra zem z trans pa ren ta -
mi, któ re ni ko go nie ob ra ża ją – do dał.

Na trans pa ren tach umiesz czo no ha sła:
„PO li kwi da to rem miejsc pra cy. Mło -
dych Po la ków nie stać na za kła da nie ro -
dzin i na dzie ci”, „Pol ska Ro dzi na bez
wspar cia Pre zy den ta, Pre mie ra i Rzą du.
Dla cze go!!!”, „Dla par tyj nych in te re sów
nie ro zum nie zli kwi do wa no Kar pac ki
Od dział Stra ży Gra nicz nej” i „Pre zy den -
cie Ko mo row ski Mło dzież Emi gru je
z Pol ski”. Mło dzi lu dzie mie li na dzie ję,
że pre zy dent prze je żdża jąc ko ło nich za -
trzy ma się i od po wie na py ta nia.

– Sza nu je my pre zy den ta Ko mo row skie -
go ale nie zga dza my się z je go po li ty ką.
Uwa ża my, że nie jest ona dla nas do bra,
a No wy Sącz szcze gól nie do tknię ty jest de -
cy zja mi po li tycz ny mi, któ re nie ma ją żad -
ne go uza sad nie nia – za zna czył Wi cher.

Po wi zy cie w No wym Są czu pre zy -
dent Ko mo row ski od je chał do Oświę -
ci mia. Dzień wcze śniej od wie dził
Gor li ce.

***
Jak na pi sa no na stro nie Urzę du

Mia sta „wi zy ta Bro ni sła wa Ko mo row -
skie go wpi sa ła się w ciąg wi zyt głów
pań stwa pol skie go w mie ście nad Du -
naj cem i Ka mie ni cą. Za po cząt ko wał je
Na czel nik Pań stwa Jó zef Pił sud ski oraz
Pre zy dent Igna cy Mo ścic ki. Współ cze -
śnie w Ra tu szu go ści li: Lech Wa łę sa
(z oka zji ob cho dów 700-le cia No we go

Są cza) oraz Lech Ka czyń ski i Ry szard
Ka czo row ski”.

Nie by ła to pierw sza wi zy ta Bro ni sła -
wa Ko mo row skie go w No wym Są czu.
Po przed nio od wie dził nad du naj co wy
gród w lu tym 2010, kie dy ja ko mar sza -
łek Sej mu szu kał gło sów po par cia
w pra wy bo rach PO, ma ją cych wy ło nić
kan dy da ta par tii w wy bo rach na pre zy -
den ta RP.

(HSZ)
FOT. HSZ, JERZY CEBULA, KANCELARIA

PREZYDENTA RP, UM NOWY SĄCZ, 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI W KRAKOWIE
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Ja ko przy kład po dał Kar pac ki Od -
dział Stra ży Gra nicz nej, któ ry 1 stycz -
nia przy szłe go ro ku prze sta nie ist nieć,
a za je go li kwi da cją nie prze ma wia ły
żad ne prze słan ki eko no micz ne.

– Chcia łam iść na stu dia, ale na wet
z wy ższym wy kształ ce niem cię żko jest
o pra cę. Dla te go zde cy do wa łam się
na szko łę za wo do wą, bo li czę, że ona da
mi za trud nie nie – mó wi ła jed -
na z uczest ni czek ma ni fe sta cji. – Mam
na dzie ję, że pre zy dent wy tłu ma czy mi,
dla cze go tak cię żko jest z pra cą i co za -
mie rza zro bić, że by by ło le piej.

Je den z trzy ma ją cych trans pa ren tów
przy znał, że on też miał pro ble my ze
zna le zie niem za trud nie nia, ale w koń cu
się mu to uda ło. Prze ra ża go na to miast
licz ba mło dych lu dzi opusz cza ją cych
Pol skę za przy sło wio wym „chle bem”.

– Chcie li śmy dru giej Ir lan dii, ale tu,
w Pol sce – pod kre ślił.

Wśród ma ni fe stu ją cej mło dzie ży by ły
też oso by spo za No we go Są cza, przed -
sta wi cie le miej sco wo ści znaj du ją cych się
na te re nie okrę gu wy bor cze go 14, m.in.
z Gor lic, czy No we go Tar gu.

– Dla cze go ma my da wać za ra biać in -
nym kra jom, kie dy więk szość z nas szko li
się za pań stwo we pie nią dze. Tak być nie
po win no – stwier dził mło dy czło wiek ze
Stróż. – Nie li czę, że otrzy ma my dzi siaj
ja ką kol wiek od po wiedź – do dał.

I tak też się sta ło. Rzą do wa li mu zy -
na je dy nie zwol ni ła prze je żdża jąc ko ło
sto ją cych z trans pa ren ta mi, a mło dym
lu dziom po ma cha li pra cow ni cy Biu ra
Ochro ny Rzą du.

ALI CJA FA ŁEK
FOT. BIU RO PRA SO WE PIS

Młodzież
transparentami
witała prezydenta 

OŚWIAD CZE NIE
Pod czas gdy Pre zy dent Bro ni sław Ko mo -
row ski pró bo wał w No wym Są czu ra to -
wać wi ze ru nek Plat for my Oby wa tel skiej,
któ ra przez ostat nie pięć lat nie zro bi ła nic
dla pol skiej ro dzi ny – na tra sie prze jaz du
li mu zy ny pre zy denc kiej usta wi li się przed -
sta wi cie le są dec kiej mło dzie ży z za py ta -
nia mi do Pre zy den ta RP. Po przez
trans pa ren ty py ta no – dla cze go pol skie
ro dzi ny po zo sta wio ne są sa me so bie bez
wspar cia Pre zy den ta, Pre mie ra i Rzą du?
Dla cze go mło dzi Po la cy mu szą emi gro -
wać z Pol ski, bo w ich ro dzin nym kra ju nie
ma miejsc pra cy i mło dych lu dzi nie stać
na za kła da nie ro dzin? Dla cze go przy po -
dej mo wa niu klu czo wych dla kra ju de cy -
zji, gó rę bio rą par tyj ne in te re sy po li ty ków
Plat for my Oby wa tel skiej i nikt z rzą dzą -
cych nie pa trzy na do bro oby wa te li? 

Przez chwi lę mło dzież z trans pa ren ta -
mi pró bo wa li za sło nić po przez słu żbo we
sa mo cho dy – po li cjan ci, jed nak po kul tu -
ral nej wy mia nie zdań ze zwo li li, że by prze -
je żdża ją cy tuż obok Pre zy dent RP mógł
spoj rzeć na lu dzi mło dych i prze czy tać
ha sła…

BIURO PRASOWE SENATORA RP
STANISŁAWA KOGUTA

FOT. PIS
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S
ta ty sty ka po twier dza dia gno zę
mar szał ka. Po ni żej frag ment
ra por tu Urzę du Sta ty stycz ne go
w Kra ko wie o sy tu acji spo łecz -

no -go spo dar czej wo je wódz twa ma ło -
pol skie go w 2012 ro ku. 

***
(…) Już od sze re gu lat w wo je wódz -

twie ma ło pol skim licz ba lud no ści utrzy -
mu je ten den cję wzro sto wą. W 2012 r.
licz ba uro dzeń by ła więk sza niż licz ba
zgo nów, co prze ło ży ło się na utrzy ma nie
przy ro stu na tu ral ne go. W po rów na niu
do 2011 r. nie znacz nie spa dło sal do mi -
gra cji. 

Wo je wódz two ma ło pol skie w dniu 31
grud nia 2012 r. li czy ło 3354,1 tys. osób
(o 7,3 tys. miesz kań ców wię cej niż
w 2011 r.). Struk tu ra lud no ści wg płci nie
ule gła więk szym zmia nom. Więk szość
sta no wi ły ko bie ty 1727,1 tys. (51,5%),
mę żczyzn by ło 1627,0 tys. (48,5%). (…)

W wo je wódz twie ma ło pol skim
w okre sie sty czeń -gru dzień 2012 r. za -
re je stro wa no 35,1 tys. uro dzeń ży wych,
tj. o 0,4 tys. mniej niż w tym sa mym
okre sie przed ro kiem, ale o 1,0 tys. wię -
cej niż w ana lo gicz nym okre sie 2007 r.

Spo śród dzie ci uro dzo nych w 2012
r. 51,4% sta no wi li chłop cy (18,0 tys.),
dziew czyn ki na to miast 48,6% (17,1
tys.). Wię cej dzie ci uro dzi ło się na te re -
nach wiej skich (54,5%). 

Współ czyn nik uro dzin ży wych
w 2012 r. w wo je wódz twie ma ło pol -
skim wy niósł 10,9 pro mi la i był ni ższy
w sto sun ku do no to wa ne go rok wcze -
śniej o 0,1 pkt. W Pol sce ukształ to wał
się na po zio mie 10,0 pro mi la, rok wcze -
śniej by ło to 10,1 pro mi la. (…)

W wo je wódz twie ma ło pol skim
w 2012 r. od no to wa no do dat ni przy rost
na tu ral ny. Ró żni ca mię dzy licz bą uro -
dzeń ży wych i zgo nów ukształ to wa ła się
na po zio mie 4,5 tys., pod czas gdy rok
wcze śniej wy nio sła 5,8 tys., a w 2007 r.
– 4,6 tys. 

Współ czyn nik przy ro stu na tu ral ne go
w 2012 r. osią gnął war tość 1,4 pro mi la
i był ni ższy od za no to wa ne go rok wcze -
śniej o 0,3 pkt. Na te re nach wiej skich
wy niósł 0,2 pro mi la, w mia stach był
znacz nie wy ższy 2,3 pro mi la. W prze -
kro ju te ry to rial nym naj wy ższe war to ści
osią gnął w wo je wódz twach: po mor -
skim 2,0 pro mi la i wiel ko pol skim 1,8

pro mi la. Naj ni ższe zaś od no to wa no
w wo je wódz twach: łódz kim – mi nus 3,0
pro mi la i świę to krzy skim – mi nus 1,9
pro mi la. Oma wia ny wskaź nik dla Pol -
ski w 2012 r. ukształ to wał się na po zio -
mie 0,4 pro mi la i w po rów na niu z 2011
r. był ni ższy o 0,1 pkt. 

W 2012 r. w wo je wódz twie ma ło pol -
skim naj wy ższe współ czyn ni ki przy ro -
stu na tu ral ne go no to wa ne by ły
w po wia tach zlo ka li zo wa nych na po łu -
dniu wo je wódz twa. Naj wy ższą war tość
od no to wa no w po wie cie no wo są dec -
kim 5,2 pro mi la oraz w po wia tach: li ma -
now skim 4,8 pro mi la i my śle nic kim 3,8
pro mi la. Spo śród miast na pra wach po -
wia tu naj wy ższy współ czyn nik przy ro -

Statystyka
potwierdza
diagnozę
marszałka Sowy
– Bez wąt pie nia, pa trząc na da ne spi su po wszech ne go, mo żna po -
wie dzieć, że kon dy cja ma ło pol skiej ro dzi ny na tle resz ty wo je -
wództw jest na praw dę do bra. Czę ściej za wie ra my związ ki
ma łżeń skie, rza dziej się roz wo dzi my, ma my wię cej dzie ci – po wie -
dział mar sza łek Ma ło pol ski Ma rek So wa pod czas kon fe ren cji „Wa -
żne spra wy pol skich ro dzin” w No wym Są czu z udzia łem
pre zy den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go. 

W 2012 r. w wo je wódz twie
ma ło pol skim naj wy ższe
współ czyn ni ki przy ro stu
na tu ral ne go no to wa ne
by ły w po wia tach zlo ka li -
zo wa nych na po łu dniu 
wo je wódz twa. 
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stu na tu ral ne go od no to wa no w No wym
Są czu 2,1 pro mi la. Naj ni ższy współ -
czyn nik przy ro stu na tu ral ne go cha rak te -
ry zo wa ły pół noc no -za chod nią część
wo je wódz twa ma ło pol skie go – po wiat
mie chow ski – mi nus 4,5 pro mi la, pro -
szo wic ki – mi nus 1,8 pro mi la oraz po -
wiat chrza now ski – mi nus 1,5 pro mi la.

Ko lej nym czyn ni kiem wpły wa ją cym
na ruch na tu ral ny jest licz ba za wie ra -
nych ma łżeństw. Rok 2012 był ko lej -
nym, w któ rym od no to wa no spa dek ich
licz by. Mniej za wie ra nych ma łżeństw
mo że mieć w przy szło ści wpływ na spa -
dek licz by uro dzeń. W wo je wódz twie
ma ło pol skim urzę dy sta nu cy wil ne go
za re je stro wa ły 18,2 tys. za wie ra nych
związ ków ma łżeń skich. By ło to o 0,3
tys. związ ków mniej niż przed ro kiem
i o 3,2 tys. mniej niż w ro ku 2007. Nie -
znacz nie wię cej związ ków ma łżeń skich
za wie ra no na wsi (54,6% wszyst kich
no wo za war tych ma łżeństw w wo je -
wódz twie) niż w mia stach.

Współ czyn nik ma łżeństw w 2012 r.
osią gnął po ziom 5,8 pro mi la, w mia -
stach 5,0 pro mi la. W uję ciu prze strzen -
nym współ czyn nik ma łżeństw naj wy ższe

war to ści osią gnął w po wia tach: li ma now -
skim 6,8 pro mi la i po wie cie gor lic kim 6,5
pro mi la, naj ni ższe zaś w po wia tach
grodz kich: Kra ko wie 4,5 pro mi la i Tar no -
wie 6,0 pro mi la. Dla Pol ski współ czyn -
nik ten w 2012 r. wy niósł 5,3 pro mi la,
w ro ku po przed nim by ło to 5,4 pro mi la. 

Bez po śred ni wpływ na stan i licz bę
lud no ści ma ją mi gra cje, od pływ (zmniej -
sze nie) lub na pływ (zwięk sze nie). 

W 2012 r. sal do mi gra cji we wnętrz -
nych i za gra nicz nych w wo je wódz twie
ma ło pol skim osią gnę ła war tość do dat -
nią 3,6 tys. osób (o 0,7 tys. osób mniej
niż w ro ku 2011). Ozna cza to nad wy żkę
osób za mel do wa nych na po byt sta ły

w cią gu ro ku nad wy mel do wa ny mi
z po by tu sta łe go. W mia stach sal do by -
ło ujem ne i wy nio sło mi nus 1,6 tys. osób
(w 2011 r. mi nus 1,3 tys. osób). Na ob -
sza rach wiej skich prze wa żał na pływ
nad od pły wem lud no ści z tych te re nów,
a sal do by ło do dat nie i wy nio sło 5,1 tys.
osób (w 2011 r. 5,6 tys. osób). 

Wskaź nik na tę że nia mi gra cji we -
wnętrz nych i za gra nicz nych na po byt
sta ły na 1000 lud no ści w wo je wódz twie
ma ło pol skim osią gnął war tość 1,1 pro -
mi la (dla po rów na nia w tym sa mym
okre sie 2011 r. 1,3 pro mi la). W uję ciu
te ry to rial nym wy ższy wskaź nik wy stą -
pił je dy nie w wo je wódz twie ma zo wiec -
kim 2,5 pro mi la. W 11 wo je wódz twach
przy brał war to ści ujem ne, naj ni ższą
w wo je wódz twach: lu bel skim mi nus 2,4
pro mi la i opol skim mi nus 2,2 pro mi la.
W Pol sce wskaź nik sal da mi gra cji we -
wnętrz nych i za gra nicz nych w 2012 r.
przy jął, po dob nie jak w po przed nich la -
tach war tość ujem ną mi nus 0,2 pro mi la
(w 2011 r. mi nus 0,1 pro mi la). 

Ana li zu jąc wy łącz nie mi gra cje za gra -
nicz ne mo żna za uwa żyć, iż ostat nie la ta
po ka za ły wy raź ny spa dek licz by wy jaz -

dów Po la ków za gra ni cę na po byt sta ły.
O ile w la tach: 2010, 2011, 2012 licz ba
emi gran tów prze kra cza ła jesz cze licz bę
imi gran tów, to w wo je wódz twie ma ło pol -
skim w ana li zo wa nym okre sie sy tu acja
by ła od wrot na, tzn. licz ba mi gran tów (1,8
tys.) prze kro czy ła licz bę emi gran tów (1,6
tys.). Po dob nie sy tu acja wy glą da ła na te -
re nach wiej skich na sze go re gio nu, na to -
miast w mia stach za cho dzi ło od wrot ne
zja wi sko, licz ba imi gran tów by ła mniej -
sza od licz by emi gran tów. 

W 2012 r. licz ba osób przy je żdża ją -
cych z za gra ni cy i mel du ją cych się
na po byt sta ły w wo je wódz twie ma ło -
pol skim wy nio sła 1831 i o 223 oso by
prze kro czy ła licz bę tych, któ rzy wy mel -
do wa li się z po by tu sta łe go w związ ku
z wy jaz dem po za gra ni ce kra ju. 

Ana li zu jąc sal do mi gra cji we wnętrz -
nych i za gra nicz nych lud no ści na po byt
sta ły w wo je wódz twie ma ło pol skim we -
dług po wia tów w 2012 r. mo żna za uwa -
żyć, iż war to ści ujem ne sal da wy stą pi ły
w 10 po wia tach, a w po zo sta łych 12 sal -
do mi gra cji osią gnę ło war to ści do dat nie.
Naj wy ższy wskaź nik sal da mi gra cji we -
wnętrz nych i za gra nicz nych wy stą pił
w po wie cie wie lic kim 10,0 pro mi la
(w 201 r. 12,8 pro mi la), naj ni ższy zaś
w Tar no wie mi nus 5,0 pro mi la (w 2011
r. mi nus 4,9 pro mi la).

(HSZ)

Opra co wa nie Urzę du Sta ty stycz ne go
w Kra ko wie za ty tu ło wa ne „Ra port o sy tu -
acji spo łecz no -go spo dar czej wo je wódz -
twa ma ło pol skie go w 2012 r.” za wie ra
ana li zy i po rów na nia zja wisk za cho dzą -
cych na te re nie wo je wódz twa ma ło pol -
skie go, za pre zen to wa ne na tle ca łej Pol ski,
w re tro spek cji ostat nich kil ku lat. Pu bli ka -
cja opi su je sze ro ką ga mę in for ma cji sta -
ty stycz nych cha rak te ry zu ją cych sfe rę
spo łecz ną i go spo dar czą, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem m.in. za gad nień de mo -
gra ficz nych, ryn ku pra cy, opie ki spo łecz -
nej, czy za so bów miesz ka nio wych.

Da ne za war te w ra por cie za pre zen to -
wa no nie tyl ko na po zio mie NTS -2, ale ta -
kże na po zio mie pod re gio nów i po wia tów,
uka zu jąc ich zró żni co wa nie w ob rę bie sa -
me go wo je wódz twa ma ło pol skie go.

Nie znacz nie wię cej
związ ków ma łżeń skich
za wie ra no na wsi (54,6%
wszyst kich no wo za war -
tych ma łżeństw w wo je -
wódz twie) niż
w mia stach.
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Zni żki na udział w za ję ciach or ga ni zo wa nych przez
miej skie in sty tu cje kul tu ry, na ko rzy sta nie z ba se nu,
kor tów te ni so wych i lo do wi ska oraz ulgo we bi le ty
na prze jaz dy ko mu ni ka cją miej ską w No wym Są czu
– z te go wszyst kie go bę dą mo gli sko rzy stać po sia da -
cze No wo są dec kiej Kar ty Ro dzin. 

P
rzy ję ta 28 ma ja na se sji Ra dy Mia sta uchwa ła
wpro wa dza od 1 lip ca pro gram No wo są dec ka Kar -
ta Ro dzi ny. Skie ro wa ny jest do za mel do wa nych
na te re nie Są cza ro dzin, wy cho wu ją cych czwo ro

i wię cej dzie ci do 18 lub 24 ro ku ży cia (w przy pad ku gdy
dziec ko stu diu je). 

– Ulgi ofe ru je my ro dzi nom wie lo dziet nym, by pod kre ślić
ich zna cze nie w ży ciu spo łecz nym. Do ty czą sfe ry kul tu ry, spor -
tu, ko mu ni ka cji. Li czy my na to, że krąg part ne rów bę dzie się
po sze rzał, a do pro gra mu przy stą pią ró żne in sty tu cje, fir my,
przed się bior cy, usłu go daw cy i z cza sem bę dzie co raz wię cej
ulg – mó wił wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż, wi ce pre zy dent No -
we go Są cza. 

Na tej sa mej se sji Ra dy Mia sta uchwa lo no 30 – pro cen to -
wą zni żkę dla dzie ci z ro dzin wie lo dziet nych na bi le ty mie -
sięcz ne w au to bu sach MPK.

Dzie ci z ro dzin ob ję tych pro gra mem bę dą mo gły bez płat -
nie uczest ni czyć w za ję ciach po za lek cyj nych or ga ni zo wa nych
przez Pa łac Mło dzie ży w No wym Są czu, jak rów nież kon cer -
tach, spek ta klach, im pre zach kul tu ral no -oświa to wych. Ro dzi -
ce mo gą li czyć na 30 proc. ra ba tu, je śli bę dą chcie li wy słać
swo je dziec ko na wy ciecz kę lub ko lo nie or ga ni zo wa ne przez
Pa łac Mło dzie ży.

Bez płat nie uczest nic two w ko łach i za ję ciach sta łych dla
dzie ci i mło dzie ży ofe ru je też Miej ski Ośro dek Kul tu ry w No -
wym Są czu. Kar ta upraw ni po nad to do 20 proc. zni żki

na spek ta kle i kon cer ty w wy ko na niu te atrów i ze spo łów dzia -
ła ją cych pod pa tro na tem MOK. 

Zni żki do ty czą rów nież ba se nu, lo do wi ska i kor tów te ni -
so wych ad mi ni stro wa nych przez Miej ski Ośro dek Spor tu
i Re kre acji. Ro dzi ny wie lo dziet ne mo gą li czyć w tym przy -
pad ku na 50-pro cen to wą zni żkę ce ny bi le tu. 

Wg wy li czeń Je rze go Gwi żdża z kar ty mo że sko rzy stać po -
nad 900 ro dzin wie lo dziet nych. Czy No wo są dec ka Kar ta Ro -
dzi ny się przyj mie? – czas po ka że. 

***
– To wspa nia ła in for ma cja dla ro dzin wie lo dziet nych. Wie -

le z nas cze ka ło na coś ta kie go, bo to nie wąt pli wie uła twi nam
do stęp do kul tu ry, spor tu i re kre acji – nie kry je ra do ści Be ata
Ję dru sik, któ ra wraz z mę żem wy cho wu je sied mio ro wła -
snych dzie ci, a dla jed ne go są ro dzi ną za stęp czą. – Do tej po -
ry nie by ło nas stać, że by dziec ko po sy łać re gu lar nie
na za ję cia do dat ko we, czy na ba sen. 

Pa ni Be ata przy zna je, że na li ście in sty tu cje, któ re mo gły -
by wpro wa dzić zni żki dla ro dzin wie lo dziet nych, wi dzia ła by
jesz cze kil ka in nych, jak cho cia żby ki no, te atr, czy po pu lar ne
miej sca za baw dla dzie ci itp.

– Pro szę so bie wy obra zić, że kie dy my wszy scy, czy li dzie -
sięć osób chcie li by śmy wy brać się do ki na, to mu si my za pła -
cić po nad 100 zł. Mi łym ge stem by ła by choć by 30-pro cen to wa
zni żka – uwa ża B. Ję dru sik. – Pro szę za py tać in ne ro dzi ny
wie lo dziet ne, kie dy ostat nio wszy scy ra zem by li w te atrze.

Są jed nak i ta kie ro dzi ny wie lo dziet ne, któ re już te raz wie -
dzą, że z kar ty nie bę dą ko rzy stać.

– Nie wi dzę ta kiej po trze by. Dzie ci od ra na do wie czo ra są
w szko le, cho dzą na za ję cia do świe tli cy miej skiej. Jak jest or -
ga ni zo wa ny wy jazd ze szko ły al bo świe tli cy – dzie ci ja dą. Nie
ma ją cza su cho dzić po po łu dnia mi na ba sen czy kor ty – mó wi
Agniesz ka Ptak, wy cho wu ją ca ósem kę dzie ci. – Przy ta kiej
licz bie dzie cia ków nie na wszyst ko mo że my so bie po zwo lić,
a na wet ze zni żką nas na to nie bę dzie stać. 

Za zna cza, że gdy by kar ta nio sła ze so bą zni żki np. na pod -
ręcz ni ki czy przy bo ry szkol ne, to wte dy by się po nią zgło si ła.

***
Aby uzy skać No wo są dec ką Kar tę Ro dzi ny na le ży wy peł -

nić nie skom pli ko wa ny wnio sek w Wy dzia le Spraw Oby wa -
tel skich UM No we go Są cza. Kar ta wa żna bę dzie dwa la ta
z mo żli wo ścią pro lon ga ty. Part ne rzy pro gra mu i miej sca ho -
no ru ją ce kar tę zo sta ną ozna czo ne spe cjal ną na lep ką.

Kosz ty zwią za ne z wdro że niem i ob słu gą No wo są dec kiej
Kar ty Ro dzi ny wy nio są w br. oko ło 8 tys. zł. Pro jekt kar ty
i na lep ki opra co wa ny zo stał przez ar ty stę pla sty ka Sta ni sła -
wa Szar ka. ALI CJA FA ŁEK

No wo są dec ka
Kar ta Ro dzi ny

– Kie dy wszy scy chcie li by śmy wy brać
się do ki na, to mu si my za pła cić po nad
100 zł. Mi łym ge stem by ła by choć by
30-pro cen to wa zni żka.

BE ATA JĘ DRU SIK
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S
ą dec cy stra ża cy prze nie śli się
do no we go obiek tu w grud niu
ubie głe go ro ku. No wy Rok
przy wi ta li już w no wo cze snej

sie dzi bie. Dla są dec kich stra ża ków prze -
pro wadz ka z cen trum mia sta do no we -
go obiek tu mia ła hi sto rycz ny wy miar,
bo wiem sta rą stra żni cę przy ul. Gry -
bow skiej zaj mo wa li 99 lat! War to wspo -
mnieć, że par ce lę w cen trum mia sta
na po trze by stra ża ków za ku pi ła w 1913
ro ku Ra da Mia sta No we go Są cza.

No wą stra żni cę po świe cił bi skup tar -
now ski An drzej Jeż w asy ście kra jo we -
go ka pe la na stra ża ków ks. mł. bryg.
Ja na Kry nic kie go oraz ka pe la na ma ło -
pol skich stra ża ków ks. mł. bryg. Wła dy -
sła wa Ku li ga. Po tem przy szedł czas
na uro czy ste prze cię cie wstę gi. Za no -
życz ki chwy ci li: gen. bry ga dier Wie sław
Le śnia kie wicz, ko men dant głów ny PSP
An drzej Mróz, ko men dant ma ło pol ski
PSP wi ce wo je wo da An drzej Ha ręź lak,
wi ce mar sza łek Woj ciech Ko zak, pre zy -
dent No we go Są cza Ry szard No wak,
wi ce sta ro sta no wo są dec ki Mie czy sław
Kieł ba sa a ta kże To masz Ćwi kow ski,
pre zes fir my Er bet z No we go Są cza, któ -
ra by ła głów nym wy ko naw cą stra żni cy
i st. bryg. Ja nusz Ba sia ga, ko men dant
miej ski PSP w No wym Są czu.

– Ten dzień za pi sze się szcze gól nie
w hi sto rii są dec kiej Stra ży Po żar nej
– mó wił st. bryg. Ja nusz Ba sia ga, ko -
men dant miej ski PSP w No wym Są czu.
– Po wie lu la tach słu żby w bar dzo trud -
nych wa run kach otrzy mu je my no wo cze -
sną i funk cjo nal ną stra żni cę na mia rę
współ cze snych cza sów. Re ali za cja tej in -
we sty cji nie by ła by mo żli wa bez życz li -
we go wspar cia wie lu osób i po mo cy
wie lu in sty tu cji, za rów no szcze bla cen -

tral ne go, wo je wódz kie go, jak rów nież
sa mo rzą dów lo kal nych.

Ko men dant Ba sia ga po dzię ko wał
wo je wo dzie ma ło pol skie mu, któ ry pod -
jął de cy zję o uwzględ nie niu bu do wy
stra żni cy w pla nie in we sty cyj nym wo -
je wódz twa ma ło pol skie go, ma ło pol skie -
mu ko men dan to wi wo je wódz kie mu
PSP, któ ry w dru gim eta pie bu do wy
obiek tu prze jął pro wa dze nie in we sty cji
i do pro wa dził ją do szczę śli we go fi na -
łu. Szef są dec kich stra ża ków po dzię ko -
wał ta kże pre zy den to wi No we go Są cza
Ry szar do wi No wa ko wi i sta ro ście no -
wo są dec kie mu Ja no wi Go lon ce. To oni,
w chwi li, gdy roz strzy ga ły się lo sy te go
przed się wzię cia, pod ję li de cy zję o do fi -
nan so wa niu za da nia. 

Za do wo le nia z tak no wo cze sne go
obiek tu nie krył rów nież ko men dant
głów ny PSP gen. bry ga dier Wie sław Le -
śnia kie wicz. Po wie dział, że wo bec Zie mi

Są dec kiej ma dług wdzięcz no ści. Przy po -
mniał, że bę dąc ko men dan tem PSP
w No wym Tar gu, bar dzo czę sto przy je -
żdżał na Są dec czy znę, cho cia żby z tej ra -
cji, że tu taj pra co wa li je go prze ło że ni.

– Cie szę się, że ta ki no wo cze sny
obiekt wy bu do wa no w No wym Są czu
– mó wił. – Ta wspa nia ła stra żni ca jest
wi zy tów ką Pań stwo wej Stra ży Po żar nej
i kra jo we go sys te mu ra tow ni czo -ga śni -
cze go. Ten obiekt jest wie lo funk cyj ny.
Nie jest on tyl ko sie dzi bą stra ża ków
PSP, ale sie dzi bę zna leź li w nim ta kże
stra ża cy -ochot ni cy. Chciał bym po dzię -
ko wać wszyst kim tym, któ rzy przy czy ni li
się do bu do wy te go obiek tu.

O od po wie dzial nej słu żbie stra ża ków
i o no wej są dec kiej stra żni cy mó wił
nad bryg. An drzej Mróz, ma ło pol ski ko -
men dant wo je wódz ki PSP.

– Na sza słu żba z ka żdym ro kiem sta -
je się co raz trud niej sza – pod kre ślił.
– Dzi siaj stra ża cy nie tyl ko ga szą
po ża ry. Sta no wią one za le d wie 30 proc
wszyst kich zda rzeń, do któ rych spie szą
ra tow ni cy. To ta kże ca ła ma sa in ter wen -
cji z za kre su ra tow nic twa tech nicz ne go,
che micz ne go, eko lo gicz ne go, wod ne go,
wy so ko ścio we go i me dycz ne go. Tak sze -

Ko niec wień czy dzie ło 

No wa stra żni ca otwar ta
No wy Sącz stał się 14 ma ja miej scem wo je wódz kich ob cho dów
Dnia Stra ża ka. Świę to po łą czo ne by ło z po świę ce niem i otwar -
ciem no wej stra żni cy, w któ rej mie ści się Ko men da Miej ska Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej. Uro czy stość po prze dzi ła msza św.
w in ten cji stra ża ków, od pra wio na w Ba zy li ce św. Mał go rza ty. 
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ro kie spek trum za dań wy ma ga od nas
cią głe go do sko na le nia, no wo cze sne go
sprzę tu i mo żli wo ści re ge ne ra cji sił
w od po wied nich wa run kach po prze pro -
wa dzo nych ak cjach. Mo żli wo ści ta kie
są dec kim stra ża kom stwa rza ten wspa -
nia ły obiekt. In we sty cje tę zre ali zo wa no
w la tach 2005-2012. 

No wej sie dzi by są dec kim stra ża kom
gra tu lo wa li ta kże m.in. pre zy dent No we -
go Są cza. – Wa sze od da nie dla tej słu żby
w No wym Są czu i na Są dec czyź nie za -

wsze mia ło wiel kie uzna nie spo łecz ne
– stwier dził Ry szard No wak. – Tak by ło,
tak jest i wie rzę, że tak bę dzie na dal.

***
Bu do wa no wej Ko men da Miej ska

PSP w No wym Są czu trwa ła dłu gie 7 lat
i jej los kil ka ra zy za wisł na wło sku. Po -
chło nę ła w su mie 22 mln zło tych. Pie -
nią dze na ten cel po cho dzi ły z bu dże tu
pań stwa (z pu li środ ków Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji,
Ko men dy Głów nej PSP i wo je wódz twa

ma ło pol skie go). Do te go przed się wzię -
cia do ło ży ły się ta kże fi nan so wo gmi -
na No wy Sącz i po wiat no wo są dec ki.
Mia sto prze ka za ło na ten cel 2,5 mln zł,
a po wiat do fi nan so wał przed się wzię cie
kwo tą 1,5 mln zł. Nie ru cho mość o po -
wierzch ni 1,15 ha, zo sta ła nie od płat nie
prze ka za na z za so bów mia sta. Po wiat
do ku pił, a na stęp nie nie od płat nie prze -
ka zał stra ża kom do dat ko wą dział kę,
któ rą wy ko rzy sta no przy bu do wie.

(MI GA)

Pod czas wo je wódz kich ob cho dów Dnia Stra ża ka kil ku dzie -
się ciu ra tow ni ków z ca łej Ma ło pol ski otrzy ma ło od zna cze nia
pań stwo we i re sor to we, a ta kże awan se na wy ższe stop nie
słu żbo we.
Z Są dec czy zny, Li ma nowsz czy zny i po wia tu gor lic kie go w gro nie
od zna czo nych i wy ró żnio nych zna leź li się na stę pu ją cy stra ża cy:

Zło tą Od zna kę Za słu żo ny dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej
otrzy mał bryg. Alek san der Cy coń z Ko men dy Miej skiej PSP w No -
wym Są czu.

Srebr ną Od zna kę Za słu żo ny dla Ochro ny Prze ciw po ża ro wej
otrzy ma li: st. bryg. Da riusz Gry go wicz, ko men dant po wia to wy
PSP w Gor li cach, mł. bryg. Ra fał Ja nik z KM PSP w No wym Są -
czu, bryg. Ja nusz Ku rze ja, za stęp ca ko men dan ta po wia to we go
PSP w Li ma no wej.

Me da lem im. Jó ze fa Tu lisz kow skie go uho no ro wa no dru ha
An to nie go Pięt kę, ko men dan ta gmin ne go OSP w Sta rym Są czu.

Me da lem im. Bo le sła wa Cho mi cza uho no ro wa no dru hów:
Sta ni sła wa Gu mu la ka, pre ze sa OSP w Piw nicz nej -Zdro ju, Ma ria -
na Hro now skie go, pre ze sa OSP w Gry bo wie.

Zło ty Znak Związ ku otrzy ma li: Ka zi mierz Wit kow ski, ko men -
dant gmin ny OSP w Po de gro dziu, bryg. Pa weł Mo ty ka, za stęp ca
ko men dan ta miej skie go PSP w No wym Są czu.

Zło ty Me dal za Za słu gi Dla Po żar nic twa otrzy ma li: Woj ciech
Ta da, dy rek tor Sa na to rium MSW w Kry ni cy -Zdro ju, asp. sztab.
Da riusz Mu cha z KM PSP w No wym Są czu.

Srebr ny Me dal za Za słu gi Dla Po żar nic twa otrzy mał: st. ogn.
Piotr Mia zga z KM PSP w No wym Są czu.

Brą zo wy Me dal za Za słu gi Dla Po żar nic twa otrzy ma li: st. kpt.
Adam Pió ro z KM PSP w No wym Są czu, kpt. Do mi nik Drozd z KM
PSP w No wym Są czu, mł. ogn. Da riusz Wit kow ski z KM PSP
w No wym Są czu.

Pra wie 50 stra ża ków z Ma ło pol ski awan so wa ło na wy ższe
stop nie słu żbo we.

Dy plo ma mi ko men dan ta głów ne go PSP wy ró żnie ni zo sta li m.in.
st. kpt. Da riusz Sur macz z KP PSP Gor li ce, mł. ogn. Zbi gniew Ja siń ski
z KP PSP Li ma no wa, asp. sztab. Ma rek Rams z KM PSP No wy Sącz.

Oso by, któ re w szcze gól ny spo sób za słu ży ły się dla bu do wy
stra żni cy uho no ro wa no upo min ka mi.
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Stra ża cy spie szą z po mo cą o ka żdej
po rze dnia i no cy ra tu jąc lu dzi i do -
by tek. Nie jed no krot nie na ra ża ją
przy tym wła sne ży cie. To słu żba
trud na i wy ma ga ją ca po świę ceń. 

O
bla skach i cie niach ich pra cy
roz ma wia my z bry ga die rem
Paw łem Mo ty ką, za stęp cą
ko men dan ta miej skie go PSP

w No wym Są czu i dru hem An to nim
Bie nia sem, pre ze sem Za rzą du Od dzia łu
Po wia to we go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych RP w No wym Są czu. 

***
Dzi siaj (4 ma ja) ob cho dzi my li tur -
gicz ne wspo mnie nie św. Flo ria na.
Ten mę czen nik jest pa tro nem m.in.
stra ża ków, ale nie tyl ko.

P. Mo ty ka: To praw da. Świę ty Flo -
rian pa tro nu je stra ża kom, ale rów nież
ko mi nia rzom i hut ni kom.

Mi mo świę ta więk szość stra ża ków za -
wo do wych, a ta kże i ochot ni ków, nie
wy po czy wa, bo słu żba nie dru żba...

P. Mo ty ka: Bo tak jest. Stra żak jest stra -
ża kiem przez ca łą do bę. O ka żdej po rze
dnia i no cy jest go to wy, by spie szyć lu -
dziom z po mo cą i ra to wać ich mie nie.
Dzię ki te mu ten za wód cie szy się nie -
zmien nie wy so kim za ufa niem spo łecz nym.
Dla nas, stra ża ków, jest to nie tyl ko po wód
do du my, ale rów no cze śnie du że zo bo wią -
za nie, by te go za ufa nia nie za wieść.
Stra żak ni gdy nie za po mi na o kil ku
sło wach...

P. Mo ty ka: „Bo gu na chwa łę, lu -
dziom na po ży tek”.
Mi mo du że go ry zy ka, któ re wpi su je
się w Wasz za wód, są chęt ni, by go
wy ko ny wać?

P. Mo ty ka: W Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej w No wym Są czu pra cu je 188
osób, w tym pięć na eta tach cy wil nych.

Za wód stra ża ka cie szy się du żym pre sti -
żem. Wie lu mło dych lu dzi chce go wy -
ko ny wać. Pod czas ostat nie go na bo ru
o pra cę w PSP ubie ga ło się po nad stu
kan dy da tów, a przy ję li śmy kil ku.
A jak to jest w jed nost kach Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych? Czy we
wszyst kich uda je się skom ple to wać
przy naj mniej dzie się ciu w peł ni
dys po zy cyj nych dru hów?

A. Bie nias: W po wie cie no wo są dec -
kim dzia ła sto jed no stek ra tow ni czo -ga -
śni czych, któ re zrze sza ją oko ło 4,5 ty sią ca
lu dzi. Dru hów -ochot ni ków, o czym
świad czy po da na prze ze mnie licz ba, jest
na praw dę du żo. Pro blem jed nak tkwi
w tym, że aby stra żak -ochot nik mógł
wziąć udział w ak cji ra tow ni czo -ga śni -
czej, mu si być do niej od po wied nio przy -
go to wa ny. Mu si mieć od po wied ni wiek,
mu si po sia dać od po wied nie prze szko le -
nie i być ubez pie czo ny.
W czym tkwi pro blem?

A. Bie nias: No wła śnie. Otóż kur sy
kwa li fi ka cyj ne, któ re mu si przejść stra -
żak -ochot nik, są trud ne. Ich kry te ria są
wy gó ro wa ne. Nie na le ży się te mu dzi -
wić. Dzi siaj stra ża cy mu szą być przy go -
to wa ni na to, by ra dzić so bie z co raz
trud niej szy mi za gro że nia mi. Od Ochot -
ni czej Stra ży Po żar nej wy ma ga się
obec nie, aby do brze prze szko le ni i przy -
go to wa ni lu dzie sku tecz nie dzia ła li
w ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych. Być
mo że pew nym roz wią za niem by ło by
ob ni że nie wy so kich kry te riów szko leń
w sto sun ku do dru hów -ochot ni ków. Nie
za wsze mo gą oni speł nić te wy ma ga nia,
aby być mo bil nym, dys po zy cyj nym
i w peł ni przy go to wa nym do dzia ła nia.
Mo że ta kich szko leń dla stra ża ków -
-ochot ni ków po win no być wię cej?

A. Bie nias: Ta kie szko le nia od by wa -
ją się re gu lar nie. Or ga ni zu je je Za rząd
Od dzia łu Po wia to we go Związ ku Ochot -
ni czych Stra ży Po żar nych RP w No -
wym Są czu, no i oczy wi ście Ko men da
Miej ska PSP w No wym Są czu, ale tak,
jak już wcze śniej po wie dzia łem, wy ma -
ga nia są bar dzo du że, zbyt ry go ry stycz -
ne. Kurs trwa po nad sto go dzin. Jest on
pro wa dzo ny po po łu dnia mi, w so bo ty.
Stra żak -ochot nik, któ rzy pra cu je prze -
cież za wo do wo, szko li się kosz tem swo -
je go cza su pry wat ne go, któ ry mógł by
spę dzić z ro dzi ną. Kurs koń czy się eg -

Bogu na
chwałę, ludziom
na pożytek

Paweł Motyka Antoni Bie nias
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za mi nem. Nie ka żdy mo że do nie go
przy stą pić, bo są w re gu la mi nie kur su
pew ne prze szko dy, któ re go dys kwa li fi -
ku ją. Oprócz kur su pod sta wo we go, są
jesz cze kur sy spe cja li stycz ne z ob słu gi
ró żne go ro dza ju spe cja li stycz ne go
sprzę tu czy kurs do wód ców sek cji.
Zgod nie z usta wą o ochro nie prze -
ciw po ża ro wej z 1991 ro ku ka żde mu
stra ża ko wi -ochot ni ko wi uczest ni -
czą ce mu w dzia ła niach ra tow ni czych
lub w szko le niach na le ży się ekwi wa -
lent pie nię żny, któ ry wy pła ca ją gmi -
ny. Mak sy mal nie stra żak mo że
otrzy mać oko ło 20 zło tych za go dzi nę
uczest nic twa w ak cji. Nie jed no krot -
nie dru ho wie -ochot ni cy w ogó le nie
po bie ra ją te go ekwi wa len tu.

A. Bie nias: Dzia łal ność w Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej jest słu żbą spo łecz -
ną. Na le ży nam się ekwi wa lent za udział
w ak cjach ra tow ni czo -ga śni czych. Je go
wy so kość jest ró żna, w za le żno ści
od gmi ny. Uchwa la ją go rad ni, wa ha się
on od 8 do 17 zło tych za go dzi nę. Są to
na praw dę sym bo licz ne kwo ty za nie jed -
no krot nie na ra ża nie wła sne go ży cia,
udział w cię żkich ak cjach w no cy. Stra -
ża cy nie za wsze go zresz tą po bie ra ją.

W 2012 ro ku w ró żne go ro dza ju ak -
cjach ra tow ni czych bra ło udział trzy ty -
sią ce ze spo łów Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych, czy li po nad 15 tys. dru hów.

Praw da jest też ta ka, że na li czeb ność
jed no stek OSP ma ją wpływ rów nież
wy jaz dy stra ża ków za gra ni cę w po szu -
ki wa niu pra cy.

Czę sto jest tak, że dru ho wie po sia -
da ją cy od po wied nie prze szko le nie
na to wła śnie się de cy du ją. Z tym pro -
ble mem ja koś so bie ra dzi my, o czym
świad czy cho cia żby licz ba wy jaz dów
jed no stek ochot ni czych do ró żnych ak -
cji ra tow ni czo -ga śni czych pro wa dzo -
nych w te re nie.
Jed nost ki Ochot ni czych Stra ży Po -
żar nych bo ry ka ją się rów nież z in -
nym pro ble mem. Sprzę tem, któ ry
nie jest już pierw szej mło do ści.
Więk szość jed no stek dys po nu je au -
ta mi kil ku na sto let ni mi, a na wet kil -
ku dzie się cio let ni mi. Dzię ki
dba ło ści stra ża ków o te po jaz dy
jesz cze je żdżą…

A. Bie nias: Je śli cho dzi o do po sa że nie
jed no stek OSP w sprzęt spe cja li stycz ny,
to nie jest źle. Jed nost ki otrzy mu ją go
suk ce syw nie. Na to miast go rzej jest, je śli
cho dzi o sa mo cho dy stra żac kie. No we,
któ ry mi dys po nu ją jed nost ki OSP, mo żna
po li czyć na pal cach jed nej rę ki. Po zo sta -
łe to au ta ma ją ce 30, 40 lat. Trze ba tyl ko
po dzi wiać stra ża ków, któ rzy pie czo ło wi -
cie o nie dba ją. Ma rzy się nam, aby stra -
ża cy -ochot ni cy jeź dzi li do ak cji
ra tow ni czych sa mo cho da mi kil ku let ni mi.
Ma rzy się nam, aby gmi ny dys po no wa ły
ta ki środ ka mi, by suk ce syw nie mo gły
wy po sa żać na sze jed nost ki w au ta, któ re
nie są ta nie.
Nie któ re jed nost ki OSP sa me sta ra -
ją się po zy ski wać fun du sze, szu ka ją
spon so rów, by móc ku pić spe cja li -
stycz ny sprzęt, czy sa mo chód?

A. Bie nias: Rze czy wi ście tak jest,
nie któ re jed nost ki na wet się w tym ce lu
za dłu ża ją w ban ku, czę sto ro bi się zbiór -
kę, by ku pić sa mo chód. Za to tych lu dzi
po dzi wiam.
Nie mo żna za po mi nać o tym, że
i gmi ny do kła da ją się do za ku pu aut
dla stra ża ków, a cza sa mi ku pu ją
jed no st ce no wy sa mo chód...

A. Bie nias: To praw da i za to je ste -
śmy sa mo rzą dom bar dzo wdzięcz ni, ale
nie mo żna za po mi nać też o tym, że kon -
dy cja fi nan so wa gmin jest ró żna. To
na bar kach da nej gmi ny cią ży obo wią -
zek do po sa że nia i utrzy ma nia jed nost ki
OSP na da nym te re nie.
Czy mło dzi lu dzie chcą dzia łać
w jed nost kach OSP?

A. Bie nias: Jak naj bar dziej. Dzia ła ją
w mło dzie żo wych dru ży nach po żar ni -
czych, któ rych na te re nie po wia tu jest
pra wie 70. Zrze szo nych jest w nich oko -
ło 1,3 tys. mło dych lu dzi. Licz my, że
część z nich (15 proc.), po osią gnię ciu
peł no let nio ści za si li li sze re gi Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych.

W jed nost kach OSP tra dy cja by cia
stra ża kiem prze cho dzi z po ko le nia
na po ko le nie. Są ro dzi ny, w któ rych jest
po kil ku dru hów.
Nie któ re jed nost ki OSP w re gio nie
zo sta ły za ło żo ne pod ko niec XIX, al -
bo na po cząt ku XX wie ku.

P. Mo ty ka: Rze czy wi ście ma my
na na szym te re nie jed nost ki, któ re mo -
gą po szczy cić się po nad stu let nią tra dy -
cją. Wy mie nię cho cia żby jed nost ki OSP
w Sta rym Są czu, Łąc ku, Gry bo wie.
Pa nie ko men dan cie, wie lo krot nie
stra ża cy za wo do wi uczest ni czą w ak -
cjach ra tow ni czo -ga śni czych ra mię
w ra mię z dru ha mi -ochot ni ka mi...

P. Mo ty ka: Bar dzo sil nie nas wspie ra -
ją. W ubie głym ro ku od no to wa li śmy
w No wym Są czu i na Są dec czyź nie po -
nad 3,8 ty sią ca ró żne go ro dza ju zda rzeń,
w któ rych nie zbęd na oka za ła się po moc
dru hów OSP, z cze go w 1,8 ty sią cach ak -
cji bra li udział sa mo dziel nie. Są ta kie jed -
nost ki OSP na Są dec czyź nie, któ re
w ubie głym ro ku wy je żdża ły pra wie 200
ra zy do ró żne go ro dza ju zda rzeń. Mam
tu na my śli przede wszyst kim te, któ re
dzia ła ją w kra jo wym sys te mie ra tow ni -
czo -ga śni czym. W po wie cie no wo są dec -
kim jest ich 30. Nie daw no do te go

Nową strażnicę poświęcił biskup tarnowski Andrzej Jeż 
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sys te mu włą czo na zo sta ła jed nost ka OSP
z Goł ko wic Gór nych, a 5 ma ja jed nost ka
OSP w Że gie sto wie.
Czy na Są dec czyź nie są gmi ny,
w któ rych w ka żdej miej sco wo ści
dzia ła jed nost ka OSP?

P. Mo ty ka: Tak jest w gmi nie Gry -
bów, któ ra po sia da 16 jed no stek OSP.
Du żo dru hów -ochot ni ków dzia ła w gmi -
nach Po de gro dzie i Łąc ko. W ka żdej
z nich jest po 12 jed no stek. W gmi nach
Cheł miec, Ła bo wa, Piw nicz na -Zdrój jest
ich po 5, Gró dek n/Du naj cem i Ka mion -

ka Wiel ka ma ją po 4 jed nost ki, w gmi -
nach Ko rzen na i Kry ni ca -Zdrój jest ich
po 8, Sta ry Sącz ma 7, Ło so si na Dol -
na – 3, Ry tro – 1 i No wy Sącz ma 2. Na -
to miast w gmi nie Na wo jo wa nie ma
w ogó le jed no stek OSP.
Dla cze go tyl ko w tej gmi nie na Są -
dec czyź nie nie dzia ła ją dru ho wie -
-ochot ni cy?

P. Mo ty ka: Trud no mi po wie dzieć.
Mo że nie ma w tej gmi nie ta kich tra dy cji.
Jak Pan oce nia pra cę dru hów -
-ochot ni ków?

A. Bie nias: Je stem peł ny uzna nia, po -
dzi wu i sza cun ku dla tych lu dzi, dla ich
cię żkiej pra cy. Ce nię ich za ich po świę -
ce nie i za an ga żo wa nie.

P. Mo ty ka: Do tych słów rów nież się
przy łą czam.
Cze go ży czyć stra ża kom za wo do -
wym i dru hom – ochot ni kom w dniu
ich świę ta?

A. Bie nias i P. Mo ty ka: Uda nych ak -
cji i szczę śli wych po wro tów.
Dziękuję za rozmowę.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

R E K L A M A

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

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

SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE:
BINCZAROWA (SKLEP „ABC”)
KRÓLOWA GÓRNA (SKLEP „ABC” OBOK SZKOŁY)
KRÓLOWA GÓRNA 135 (SKLEP „ABC”)
KAMIONKA WIELKA (SKLEP „ABC”)
KRÓLOWA POLSKA (SKLEP „ABC”)
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W
sa li im. R. Si chra wy
w MCK „So kół” w No -
wym Są czu ze bra li
się 15 ma ja pra wie

wszy scy wój to wie i bur mi strzo wie
z tzw. Sub re gio nu Są dec kie go, od Bie -
cza po Msza nę Dol ną. Sa mo rząd wo je -
wódz ki re pre zen to wa li wi ce mar sza łek
Ro man Cie pie la i czło nek Za rzą du woj.
ma ło pol skie go Sta ni sław So rys.

Go ście z Kra ko wa za pre zen to wa li
głów ne roz strzy gnię cia co do kształ tu
re gio nal ne go pro gra mu ope ra cyj ne go
na la ta 2014-2020, wy ni ka ją ce z obec -
ne go eta pu prac nad no wą per spek ty wą
fi nan so wą Unii Eu ro pej skiej. Szcze gól -
ną uwa gę po świę ci li ob sza rom, któ re
– zgod nie ze wstęp ny mi za ło że nia mi

– bę dą wspie ra ne w pro gra mach sub re -
gio nal nych.

– To Fo rum bę dzie de cy do wa ło o roz -
wo ju sub re gio nu są dec kie go w przy szłej
per spek ty wie fi nan so wej. Na szym ce lem
jest two rze nie kom ple men tar nych pro -
jek tów, a w szcze gól no ści łą cze nie tych,
któ re zo sta ły zło żo ne do Ban ku Pro jek -
tów Re gio nal nych, po to, by śmy mo gli
wy brać te naj lep sze – za zna czył
na wstę pie prze wod ni czą cy Fo rum Sta -
ni sław So rys.

– Roz po czy na my pra cę, któ ra nie ma
jesz cze do kład ne go i pre cy zyj ne go opar -
cia w roz po rzą dze niach unij nych, czy
w pra wie pol skim, ale nie cze ka my
na osta tecz ne wer sje do ku men tów – wy -
ja śniał wi ce mar sza łek Ro man Cie pie la.

– Ro bi my to mię dzy in ny mi po to, aby
być go to wym z pro jek ta mi w mo men cie,
gdy bę dzie my już mo gli po dej mo wać
wią żą ce de cy zje. Do ko na my spre cy zo -
wa nia po jęć, uświa do mi my so bie, co ro -
zu mie my przez po li ty kę sub re gio nal ną,
co dla roz wo ju sub re gio nu jest wa żne
i na czym po win ni śmy sku pić swo ją uwa -
gę. W dru giej czę ści na szej pra cy bę dzie -
my de cy do wać o kil ku lub kil ku na stu
pro jek tach, któ re bę dą dla sub re gio nu
są dec kie go klu czo we. Po to wła śnie bu -
du je my ta ką for mu łę współ pra cy, ja ką
jest Fo rum – do dał wi ce mar sza łek.

Na stęp nie za pre zen to wa na zo sta ła
po ten cjal na li sta pro jek tów sub re gio nal -
nych, bę dą ca wy ni kiem na bo ru do Ban -
ku Pro jek tów Re gio nal nych
prze pro wa dzo ne go w ubie głym ro ku.
Ra port z na bo ru przed sta wił Sta ni sław
So rys. Wy tłu ma czył, któ re pro jek ty wój -
tów i bur mi strzów ma ja szan se na do fi -
nan so wa nie w ra mach przy pa da ją cej
Ma ło pol sce pu li środ ków unij nych, któ -
re mu szą cze kać na wspar cie ze stro ny
War sza wy, np. ob wod ni ca Kry ni cy -
-Zdro ju, a któ re są ra czej księ ży co we,
bez na dziei na do fi nan so wa nie przez

I Fo rum Sub re gio nu Są dec kie go

Ma rze nia i rze czy wi stość

W no wym roz da niu fun du szów unij nych na la ta 2014-2020 Ma ło -
pol ska mo że li czyć na ok. 2,4 mld eu ro, z cze go mniej wię cej 20-25
proc. zo sta nie prze zna czo nych na re ali za cje pro jek tów lo kal nych,
wy su nię tych w ra mach pię ciu sub re gio nów, w tym są dec kie go,
obej mu ją ce go mia sto No wy Sącz oraz po wia ty: no wo są dec ki, li -
ma now ski i gor lic ki – mó wio no pod czas in au gu ra cyj ne go po sie -
dze nia Fo rum Sub re gio nu Są dec kie go.

W konferencji wzięli udział samorządowcy z trzech powiatów: nowosądeckego, gorlickiego i limanowskiego oraz N. Sącza 
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Bruk se lę. To był zim ny prysz nic dla wie -
lu sa mo rzą dow ców (czy taj obok kla sy -
fi ka cję pro jek tów).

– Do dal szych prac w ra mach Fo rum
Sub re gio nal ne go bę dą pro po no wa ne
pro jek ty, któ re wpi su ją się w ob sza ry re -
ko men do wa ne do ob ję cia wspar ciem
na ście żce sub re gio nal nej, a za da niem
Fo rum Sub re gio nal ne go bę dzie mię dzy
in ny mi skon stru owa nie pro po zy cji li sty
przed się wzięć do re ali za cji na te re nie
sub re gio nu, któ ra bę dzie przed mio tem
ne go cja cji mię dzy Fo rum, a Za rzą dem

Wo je wódz twa Ma ło pol skie go – in for mo -
wał prze wod ni czą cy gre mium.

Wi ce mar sza łek Cie pie la mó wił po -
nad to, że przy wy bo rze pro jek tów po li -
ty ka pój dzie na bok, li czyć się bę dzie
wy łącz nie me ry to rycz na war tość pla no -
wa nych przed się wzięć.

– Wy bór pro jek tów bę dzie jaw ny,
trans pa rent ny, opar ty na czy tel nych kry -
te riach – za pew niał wi ce mar sza łek.

Ze bra ni w „So ko le” wój to wie i bur -
mi strzo wie, a ta kże przed sta wi cie le śro -
do wisk aka de mic kich i or ga ni za cji
po za rzą do wych No we go Są cza, z uwa -
gą wy słu cha li wy stą pień go ści z Kra ko -
wa, ale mi mo za chęt z ich stro ny
– dys ku sji nie by ło. Wszy scy mie li
świa do mość, i pre zy dent No we go Są cza
Ry szard No wak, i wójt gmi ny Chełm ca
Ber nard Sta wiar ski, i sta ro sta no wo są -
dec ki Jan Go lon ka, i sta ro sta li ma now -
ski Jan Pu cha ła, i sta ro sta gor lic ki
Wi told Ko chan, i wójt gmi ny Msza -
na Dol na Bo le sław Ża ba, i bur mistrz Li -
ma no wej Wła dy sław Bie da itd., że to
do pie ro wstęp na fa za „ob rób ki” śmia -
łych przed się wzięć, zgło szo nych przez
sa mo rzą dow ców.

PRO JEK TY RE KO MEN DO WA NE DO DAL SZYCH PRAC
W RA MACH FO RUM SUB RE GIO NU SĄ DEC KIE GO 

IN FRA STRUK TU RA ROZ WO JU GO SPO DARC ZE GO 
n Stre fy ak tyw no ści go spo dar czej szan są roz wo ju po wia tu li ma now skie go i gor lic kie -

go (Po wiat Gor lic ki);
n Li ma no wa CO wor king – li ma now ski park prze my sło wy (Mia sto Li ma no wa).

OCHRONA, UDOSTĘPNIENIE I PROMOCJA DZIEDZICTWA NATURALNEGO 
n Przy wró ce nie zna cze nia oraz funk cjo nal no ści Je zio ra Ro żnow skie go dla roz wo ju tu -

ry sty ki w sub re gio nie są dec kim (Po wiat No wo są dec ki);
n Po gó rze Ro żnow skie na to pie! Bu do wa oraz mo der ni za cja in fra struk tu ry oraz usług

prze my słów cza su wol ne go (Gmi na Gró dek nad Du naj cem);
n Bu do wa wie lo funk cyj ne go szla ku uzdro wi sko we go łą czą ce go uzdro wi ska i miej sco wo -

ści aspi ru ją ce do mia na uzdro wi ska na te re nie po wia tów: li ma now skie go, no wo są dec -
kie go i gor lic kie go wraz z bu do wą in fra struk tu ry to wa rzy szą cej (Po wiat No wo są dec ki);

n Ma ło pol skie Cen tra Bie gów (Fun da cja Są dec ka);
n Od kry wa nie Be ski du Wy spo we go –bu do wa tras doma so we go upra wia nia nar ciar stwa

bie go we go nate re nie Gmi ny Msza naDol naoraz szla ków ro we ro wych łą czą cych zatrak -
cja mi miej sco wo ści Gmi ny, są sied nich gmin oraz po wia tów (Gmi na Msza na Dol na);

n Bu do wa zbior ni ka re kre acyj ne go w ra mach re kul ty wa cji żwi ro wi ska gmin ne go w miej -
sco wo ści Stró że, Gmi na Gry bów w po wie cie no wo są dec kim (FPON w Stró żach);

n Ozna ko wa nie i za go spo da ro wa nie Mię dzy na ro do we go Kar pac kie go Szla ku Ro we -
ro we go i szla ków łącz ni ko wych w Ma ło pol sce (Są dec ka Or ga ni za cja Tu ry stycz na);

n Zie mia Li ma now ska atrak cyj na o ka żdej po rze ro ku (Gmi na Li ma no wa);
n Wzbo ga ce nie ofer ty tu ry stycz nej Ma ło pol ski oraz dy wer sy fi ka cja ru chu tu ry stycz ne -

go po przez za go spo da ro wa nie tu ry stycz ne i edu ka cyj ne, eko lo gicz no -hi sto rycz ne re -
jo nu gó ry Mo gie li ca (Gmi na Słop ni ce).

REWITALIZACJA FIZYCZNA I SPOŁECZNA ZDEGRADOWANYCH OBSZARÓW MIEJSKICH 
n Trzy Be ski dy –cen tra re kre acji i ak tyw ne go wy po czyn ku; przed po le ma ło pol skich uzdro -

wisk (Mia sto No wy Sącz);
n Zna ki cza su – re wa lo ry za cja i re stau ra cja dzie dzic twa ar chi tek to nicz no -urba ni stycz -

ne go miast re gio nu są dec kie go (Mia sto No wy Sącz); 
n Re ge ne ra cja – prze strzen ne, spo łecz ne i eko no micz ne pro ce sy od no wy No we go Są -

cza (Mia sto No wy Sącz).

DRO GI O ZNAC ZE NIU SUB RE GIO NAL NYM 
n Bu do wa ob wod ni cy Chełm ca wraz z es ta ka dą przez Du na jec (Gmi na Cheł miec);
n Bu do wa mo stu na Du naj cu (Gmi na Cheł miec); 
n Ob wod ni ca Mu szyń ska II (Mia sto i Gmi na Mu szy na); 
n Roz bu do wa dróg po wia to wych sta no wią cych po łą cze nie No we go Są cza, Li ma no wej

i Gor lic z uzdro wi ska mi i miej sco wo ścia mi aspi ru ją cy mi do uzdro wisk, uspraw nia ją cy -
mi po łą cze nia ko mu ni ka cyj ne mię dzy ni mi i przej ścia mi gra nicz ny mi w Mu szyn ce
i Blech nar ce (Po wiat No wo są dec ki).

USŁU GI OPIE KUŃC ZE
n Park Od No wa –utwo rze nie no wo cze snej iprzy ja znej prze strze ni dla se nio rów (Li ma no wa); 
n Cen trum Ak tyw ne go Se nio ra (Są dec ka Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go SA).

ROZ WÓJ SZKOL NIC TWA ZA WO DO WE GO 
n Mo der ni za cja i roz wój ofer ty kształ ce nia za wo do we go i usta wicz ne go w sub re gio -

nie są dec kim (Mia sto No wy Sącz).

– Roz po czy na my pra cę,
któ ra nie ma jesz cze do -
kład ne go i pre cy zyj ne go
opar cia w roz po rzą dze -
niach unij nych, czy
w pra wie pol skim, ale nie
cze ka my na osta tecz ne
wer sje do ku men tów.

RO MAN CIE PIE LA
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Naj trud niej sze bę dzie do pa so wa nie
ma rzeń i pra gnień do mo żli wo ści fi nan -
so wych woj. ma ło pol skie go, de ter mi no -
wa nych po li ty ką urzęd ni ków unij nych.
Do brym przy kła dem są tu po my sły bu do -
wy lot ni ska w Sta rym Są czu i roz bu do wy
lot ni ska w Ło so si nie Dol nej. Zna la zły się
na li ście „pro jek tów pro ble ma tycz nych”.
Sta ni sław So rys nie dwu znacz nie dał
do zro zu mie nia, że te przed się wzię cia nie
ma ją szans re ali za cji, choć by z te go
wzglę du, że są dwa o po dob nym cha rak -
te rze, a Ło so ina Dol na i Sta ry Sącz znaj -
du ją się „w bli skiej od le gło ści”.

II po sie dze nie Fo rum Sub re gio nu Są -
dec kie go za pla no wa no na je sień te go ro ku.
Wte dy bę dzie już mniej nie wia do mych.

***
Sub re gio nal ny Pro gram Roz wo ju

(SPR) na la ta 2014-2020 wcho dzi

w skład pa kie tu pro gra mów stra te gicz -
nych do ro ku 2020, któ re bę dą naj wa -
żniej szym na rzę dziem za rzą dza nia
roz wo jem re gio nu w naj bli ższych la -
tach. SPR ma za za da nie wska zać po -
li ty kę roz wo ju dla ka żde go z pię ciu
ob sza rów (sub re gion kra kow ski,
oświę cim ski, pod ha lań ski, są dec ki
i tar now ski) wo je wódz twa w opar ciu

o ich atu ty. Ma ta kże przy czy nić się
do więk sze go za an ga żo wa nia i współ -
pra cy lo kal nych śro do wisk na rzecz
przy go to wa nia wspól nych przed się -
wzięć wa żnych dla roz wo ju sub re gio -
nu. SPR bę dzie pre zen to wał za rów no
po li ty kę wspie ra nia roz wo ju po szcze -
gól nych sub re gio nów, jak i uzgod nio -
ne w sub re gio nach li sty przed się wzięć,
któ re bę dą mo gły uzy skać do fi nan so -
wa nie ze środ ków wy dzie lo nych w no -
wym pro gra mie re gio nal nym.
Prze wi du je się, że ok. 20-25 proc. re -

PRO JEK TY CZĘ ŚCIO WO WPI SU JĄ CE SIĘ 
W ŚCIE ŻKĘ SUB RE GIO NAL NĄ
Tyl ko nie któ re ele men ty pro jek tu kwa li fi ku ją się do dal szych prac w ra mach Fo rów Sub -
re gio nal nych. Pro ble ma tycz ne pro jek ty wy ma gać bę dą do dat ko wych wy ja śnień i/lub
we ry fi ka cji kon cep cji re ali za cji w ce lu okre śle nia mo żli wo ści wspar cia. 
n Przy go to wa nie Stre fy Ak tyw no ści Go spo dar czej pod bu do wę Cen trum Spor tów Let -

nich i Zi mo wych w miej sco wo ści Lu bo mierz, przy sió łek Rze ki (Gmi na Msza na Dol na);
n Kry ty Stok Nar ciar ski – Mu szy na dla (Ma ło) Pol ski (Mia sto i Gmi na Mu szy na);
n Udro żnie nie ukła du ko mu ni ka cyj ne go w sto li cy sub re gio nu są dec kie go – bu do wa

tra sy za chod niej (Mia sto No wy Sącz).

Forum Subregionalne
jest gremium
opiniodawczo
-doradczym dla Zarządu
Województwa
w zakresie polityki
wspierania rozwoju
subregionów. 

Z le wej prof. Ta de usz Ku dłacz, prze -
ma wia czło nek za rzą du woj. ma ło -
pol skie go Sta ni sław So rys

Przemawia wicemarszałek Roman
Ciepiela 
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gio nal ne go pro gra mu ope ra cyj ne go
na la ta 2014-2020 mia ło by zo stać
prze zna czo ne na wspar cie przed się -
wzięć w sub re gio nach.

Fo rum Sub re gio nal ne jest gre mium
opi nio daw czo -do rad czym dla Za rzą du
Wo je wódz twa w za kre sie po li ty ki
wspie ra nia roz wo ju sub re gio nów. Do je -
go głów nych za dań na le ży: wy ra ża nie
sta no wisk w spra wach istot nych z punk -
tu wi dze nia roz wo ju da ne go sub re gio -
nu, for mu ło wa nie wnio sków, opi nii oraz
po stu la tów w pra cach nad pro gra mem
sub re gio nal nym, przy go to wy wa nym
przez Za rząd Wo je wódz twa, pro wa dze -
nie de ba ty stra te gicz nej i opra co wa nie
li sty ran kin go wej w od nie sie niu do pro -
po zy cji przed się wzięć sub re gio nal nych,
ne go cjo wa nie i uzgad nia nie wy ka zu
przed się wzięć sub re gio nal nych, pod le -
ga ją ce go za twier dze niu przez Za rząd
Wo je wódz twa, do ko ny wa nie okre so -
wych prze glą dów sta nu re ali za cji pro -
gra mu sub re gio nal ne go oraz
(w uza sad nio nych przy pad kach), re ko -
men do wa nie Za rzą do wi Wo je wódz twa
po trze by do ko na nia ak tu ali za cji pro gra -
mu sub re gio nal ne go.

W skład Fo rum Sub re gio nu Są dec -
kie go li czą ce go 47 osób, oprócz przed -
sta wi cie li sa mo rzą du wo je wódz twa
(wi ce mar sza łek Ro man Cie pie la, czło -
nek Za rzą du Sta ni sław So rys, rad ni
wo je wódz twa: Mar ta Mor dar ska, An -
drzej Bul zak, Zyg munt Ber dy chow ski,

Grze gorz Bie droń, Le szek Zegz da i Pa -
weł Śli wa), wcho dzą ta kże re pre zen -
tan ci sa mo rzą dów po wia to wych
i gmin nych z te re nu Sub re gio nu Są dec -
kie go, przed sta wi cie le or ga ni za cji go -

spo dar czych oraz spo łecz nych, przed -
się bior cy, re pre zen tan ci in sty tu cji na -
uko wych oraz kul tu ral nych, a ta kże
po li cji i stra ży po żar nej.

(HSZ)

WYBRANE PROJEKTY POTENCJALNIE DO REALIZACJI
Z POZIOMU REGIONALNEGO LUB KRAJOWEGO 

PO PRA WA BI LAN SU ENER GE TYCZ NE GO WO JE WÓDZ TWA 
n Ener gia słoń ca, wia tru i wo dy ja ko klu czo wy czyn nik ochro ny śro do wi ska i mo tor roz -

wo ju Sub re gio nu Są dec kie go (Po wiat Gor lic ki);
n Słoń ce źró dłem ener gii i cie pła (Gmi na Gró dek nad Du naj cem);
n Bu do wa farm fo to wol ta icz nych na te re nie Gmi ny Cheł miec (Gmi na Cheł miec).

PROMOWANIE INWESTYCJI UKIERUNKOWANYCH NA KONKRETNE RODZAJE
RYZYKA, ZAPEWNIAJĄCYCH ODPORNOŚĆ NA KLĘSKI ŻYWIOŁOWE

n Wie lo funk cyj ny Zbior nik Mu szyń ski (Mia sto i Gmi na Mu szy na).

OCHRO NA ZA SO BÓW WOD NYCH
n Bu do wa 60 km ka na li za cji sa ni tar nej wraz z oczysz czal ną ście ków i 24 km wo do cią -

gów na te re nie gmin Cheł miec i Gró dek nad Du naj cem (Gmi na Cheł miec); 
n Upo rząd ko wa nie go spo dar ki wod no -ście ko wej na te re nie dzia ła nia spół ki Są dec kie

Wo do cią gi – No wy Sącz, Sta ry Sącz, Na wo jo wa, Ka mion ka Wiel ka, Ko rzen na (Są dec -
kie Wo do cią gi Sp. z o. o.;

n Pod nie sie nie ja ko ści śro do wi ska na tu ral ne go ja ko ele ment roz wo ju sub re gio nu są -
dec kie go.

DZIE DZIC TWO KUL TUR WE
n Cen trum Tar go we w No wym Są czu wraz z or ga ni za cją Fe sti wa lu Wi na i Kul tu ry Ku -

li nar nej (Są dec ka Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go);
n Roz bu do wa Są dec kie go Par ku Et no gra ficz ne go w No wym Są czu (Mu zeum Okrę go -

we w No wym Są czu);
n Two rze nie ogól no pol skie go pro duk tu tu ry stycz ne go – ma ło pol ski od ci nek Szla ku

Fron tu Wschod nie go I woj ny świa to wej – etap II (Po wiat Tar now ski); 
n Bra ma Be ski du Są dec kie go (Mia sto No wy Sącz); 
n Spój ny i sku tecz ny sys tem mar ke tin gu te ry to rial ne go Sub re gio nu Są dec kie go ja ko

wspar cie mar ki Wo je wódz twa Ma ło pol skie go (Po wiat Gor lic ki);
n Po gó rzań ska Aka de mia Umie jęt no ści (Gmi na Ko rzen na).

INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA DLA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO 
n Bu do wa ob wod ni cy Kry ni cy -Zdro ju (Gmi na Kry ni ca -Zdrój).

NIEKTÓRE PROJEKTY PROBLEMATYCZNE
W KONTEKŚCIE PROGNOZOWANYCH MOŻLIWOŚCI
WSPIERANIA FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI 
n Wio ska Ży cia – bu do wa ośrod ka sta łe go dla do ro słych z au ty zmem (Fun da cja Po mo -

cy Oso bom z Au ty zmem MA DA);
n Bu do wa lo kal ne go lot ni ska ko mu ni ka cyj ne go w Sta rym Są czu (Gmi na Sta ry Sącz);
n Mo der ni za cja lot ni ska w Ło so si nie Dol nej ja ko sub re gio nal ne go lot ni ska użyt ku pu -

blicz ne go (Po wiat No wo są dec ki);
n Ga zy fi ka cja Szczaw ni cy i gmin ościen nych z do pro wa dze niem ga zo cią gu od stro ny

Słop nic (Kar pac ka Spół ka Ga zow ni cza Sp. z o. o.).
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Pa nie pro fe so rze, jak by Pan zdia -
gno zo wał obec ny stan słu żby zdro -
wia, opie ki zdro wot nej w Pol sce, bo
mo żna od nieść wra że nie, że od dwu -
dzie stu pa ru lat je ste śmy w sta nie
per ma nent nej re for my, cią głych
zmian.

– Re for ma po win na być i słu żyć
przede wszyst kim dla do bra cho re go.
Nie mniej to, co się dzie je w ró żnych za -
kre sach opie ki zdro wot nej, cza sa mi mam
wra że nie, że jest to pa cjent na in ten syw -
nej te ra pii, że nie wie le bra ku je, że by do -
szło do to tal nej za pa ści. I cho dzi tu nie
tyl ko o spra wy fi nan so we. Bo trze ba być
re ali stą w pew nych sy tu acjach i mu si my
się ob ra cać w pew nym za kre sie fi nan so -
wym. Nie ma pań stwa na świe cie, któ re
mo gło by so bie po zwo lić na wszyst ko to,
co nie sie ze so bą współ cze sna me dy cy -
na. Ob wa ro wa nia fi nan so we ogra ni cza ją
mo żli wo ści le cze nia. Czy to jest Pol ska,
czy to są Niem cy, czy to są Sta ny Zjed -
no czo ne. Pro ble mem w Pol sce, w ist nie -
ją cym sys te mie opie ki zdro wot nej jest to,
że my pró bu je my po rów ny wać się
do naj bo gat szych kra jów świa ta, a ma my
ty le pie nię dzy, ile ma my. Wpro wa dza nie
co raz to no wych stan dar dów, obo wiąz -
ków, obo wiąz ków przede wszyst kim ad -
mi ni stra cyj nych, od da la le ka rza

od pa cjen ta. Je ste śmy od nie go co raz da -
lej, nie ma my dla nie go cza su, bo naj wa -
żniej szą kwe stią w na szym po stę po wa niu
jest to, że by uchro nić się od kar ad mi ni -
stra cyj nych, czy in nych. Stąd też naj wa -
żniej szy w ca łym sys te mie nie jest
pa cjent. Pa cjent znik nął z po la wi dze nia.
Naj wa żniej sza sta ła się wła ści wa do ku -
men ta cja me dycz na. A czy ona jest wła -
ści wa, mam du że wąt pli wo ści. Prze rost
ad mi ni stra cyj ny i wy mo gi ad mi ni stra cyj -
ne, sta wia ne le ka rzom słu żą przede
wszyst kim te mu, że by utrud nić pra cę le -
ka rza, a uła twić mo żli wo ści kon tro l ne
i re pre syj ne w sto sun ku do le ka rzy. Tak
dziw nie się dzie je w tym kra ju, że na wet
mar sza łek Bo ru se wicz za re ago wał i po -
wo łał ze spół do spraw na zew nic twa
w słu żbie zdro wia, w opie ce zdro wot nej,
bo na gle znik nął z no men kla tu ry le karz,
jest świad cze nio daw ca. Znik nął pa cjent,
jest świad cze nio bior ca. Znik nę ło le cze -
nie, jest świad cze nie zdro wot ne. Znik nął
szpi tal, jest pod miot przed mio tu lecz ni -
cze go. Oba wiam się, że za chwi lę znik -
nie re cep ta…
A co ją za stą pi?

(ze śmie chem) – Za miast re cep ty bę -
dzie ja kiś for mu larz zle ce nia świad cze -
nia lub coś po dob ne go, na pew no ktoś
wy my śli.

Czy li ozna cza to de hu ma ni za cję pro -
ce su le cze nia?

– To tal ną de hu ma ni za cję, sko mer cja -
li zo wa nie. To pro wa dzi do te go, że ca ły
ten sys tem za czy na być co raz śmiesz -
niej szy. Śro do wi sko le kar skie jest kon -
tro lo wa ne i słusz nie, bo to są środ ki
pu blicz ne i po win ny być pod ści słym
nad zo rem, ale nie mo że na tym tra cić
pa cjent. A w kon se kwen cji to wszyst ko
ude rza w pa cjen ta. Bo je że li le karz jest
co chwi lę kon tro lo wa ny, to mu si przede
wszyst kim za dbać o to, że by mieć po -
rzą dek w do ku men ta cji.

Opieka
zdrowotna, 
to pacjent
na intensywnej
terapii
Rozmowa z profesorem ANDRZEJEM MATYJĄ,
prezesem Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie

Prof. An drzej Ma ty ja
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Pod kład kę?
– Pod kład kę. I nie jest wa żne, co on

za sto so wał, ja ka jest re la cja mię dzy nim
a pa cjen tem. To do pro wa dzi ło do utra ty
naj wa żniej sze go ele men tu lecz ni cze go,
ja kim jest wza jem ne za ufa nie: le karz
– pa cjent, pa cjent – le karz. Kie dy te go
nie ma, to efek ty lecz ni cze są mar ne,
a ca ły ten sys tem do pro wa dził wła śnie
do te go, że pa cjent stra cił za ufa nie do le -
ka rza.
Ten sys tem prze rwał oso bi stą re la cję
mię dzy pa cjen tem i le ka rzem?

– Już jej nie ma. I oba wiam się, że nie
ma od wro tu. Po cząt ki two rze nia sys te -
mu opar te go na le ka rzu POZ, le ka rzu
ro dzin nym, to był wspa nia ły po mysł.
Tyl ko ten po mysł zo stał znisz czo ny po -
przez ta kie, a nie in ne za pi sy roz po rzą -
dzeń, ustaw. On po wi nien po le gać
na tym, że le karz zna wszyst kich swo -
ich pa cjen tów. I tak kie dyś by ło, tyl ko to
się ina czej na zy wa ło. Prze cież le karz
w wiej skim ośrod ku zdro wia znał
wszyst kich od uro dze nia. Le karz i pro -
boszcz zna li wszyst kich w ta kim re jo -
nie. A te raz? Nie…
Mo im le ka rzem ro dzin nym jest spół -
dziel nia le kar ska, w któ rej za ka żdym
ra zem przyj mu je mnie kto in ny.

– Tak, po mi mo że ten le karz, któ ry
po wi nien się opie ko wać, też mu si mieć
czas na wy po czy nek, na re laks. A obar -
cze nie jed ne go le ka rza dwo ma ty sią ca -
mi pa cjen tów… To naj le piej, że by ci
pa cjen ci wszy scy by li zdro wi. Bo pa -
cjent, któ ry przy cho dzi, nie jest „zy -
skiem”, czy „przy cho dem” te go le ka rza,
tyl ko „kosz tem”. Je że li le karz ma ga żę
li czo ną „od głów”, to naj le piej w swo -
jej po pu la cji mieć sa mych zdro wych.
Ten sys tem trze ba na pra wić w spo sób
na stę pu ją cy: ja kaś pod sta wo wa pu la
środ ków na funk cjo no wa nie le ka rza ro -
dzin ne go bę dzie wła śnie ka pi ta cyj na,
a po zo sta ła po win na być od tej pod sta -
wo wej dzia łal no ści lecz ni czej, któ rą on
pro wa dzi i od le cze nia. I wte dy ka żdy
przy cho dzą cy pa cjent przy no sił by mu
ja kieś tam środ ki, któ re on by mógł do -
kła dać do te go, co uzy skał by ka pi ta cyj -
nie. Bo w tej sy tu acji le karz nie ma
żad nej mo ty wa cji, by wła ści wie le czyć,
wła ści wie pod cho dzić do pa cjen ta,
zwłasz cza, że licz ba tych wi zyt, tych pa -
cjen tów, cza sa mi go prze ra sta. Je że li się

mó wi o me diach, któ re zwłasz cza
w ostat nim okre sie lan su ją te zę, jak to
do brze jest w śro do wi sku le kar skim, jak
to do brze się za ra bia, to na le ży za dać so -
bie py ta nie, ja kim kosz tem? Kosz tem
cza su, kosz tem wła sne go zdro wia, kosz -
tem wła snej ro dzi ny. Bo le karz nie pra -
cu je 40 go dzin ty go dnio wo, tyl ko
zde cy do wa nie wię cej, cza sa mi 24 go -
dzi ny na do bę, bo tak mu si. Mu si nieść
po moc ka żde mu po trze bu ją ce mu,
zwłasz cza le ka rze ro dzin ni.
Mo żna od nieść wra że nie, że
przy wpro wa dza niu tych wszyst -
kich re form bra ku je ja kiejś da le ko -
się żnej wi zji. Ku cze mu zmie rza my?
To zro zu mia łe, że bę dą się zmie niać
eki py rzą do we, bę dą się zmie niać
mi ni stro wie i ka żdy bę dzie wpro wa -
dzał swo ją kon cep cję. Ale ka żda
z tych ekip po win na zmie rzać do ja -
kie goś raz wy ty czo ne go, wspól ne go
ce lu. Co po win no być tym ce lem?

– Słusz nie pan za uwa żył, że nie ma
te go ce lu. My ślę, że tak na praw dę sys -
tem po wi nien być przy ja zny dla pa cjen -
ta i dla le ka rza, a nie dla płat ni ka. A ten
sys tem jest tak skon stru owa ny, że płat -
nik jest naj wa żniej szym ele men tem sys -
te mu. Nie pa cjent…
Ma się zga dzać ka sa po pro stu…

– Ma się zga dzać ka sa. I to jest naj -
gor sze, co mo że spo tkać pa cjen ta. Stąd
też te ko lej ki, stąd też wie le nie po żą da -

nych zda rzeń, któ re się tra fia ją. Stąd
wie le na gło śnio nych tra gicz nych sy tu -
acji. Przy po mnę jed ną. W Ło dzi umie ra
dziec ko. Wiel ka bu rza me dial na, mar -
sza łek od wo łu je dy rek to ra po go to wia,
dy rek to ra szpi ta la, nie ba da jąc spra wy.
Po mie sią cu, gdy oka zu je się, że nie po -
peł nio no żad ne go błę du, przy wra ca ich
do pra cy. Mi ni ster na tych miast po zda -
rze niu zmu sza, nie oso bi ście, ale po -

przez swo je wy po wie dzi do ta kiej, a nie
in nej de cy zji. Póź niej już nie prze pro -
szo no tych le ka rzy. Oni nie po peł ni li
błę du. Oni dzia ła li zgod nie z obo wią zu -
ją cy mi prze pi sa mi pra wa. Gdy by nie
dzia ła li, by ło by jesz cze go rzej. Zda rzy -
ła się tra ge dia, a śro do wi sko le kar skie
ca ły czas in ter we niu je i wy ty ka te błę -
dy. Jak to się sta ło, że pan mi ni ster nie
spo tkał się od tam tej po ry, od daw na,
z przed sta wi cie la mi śro do wi ska le kar -
skie go? Po tra ge dii spo ty ka się z pa nem
Owsia kiem i na gle się mó wi o błę dach
w sys te mie. A nie mó wi się, że śro do -
wi sko daw no to pa nu mi ni stro wi wy -
tknę ło. No, coś chy ba jest nie tak,
zwłasz cza, że pan mi ni ster jest le ka -
rzem, jak ca ły czas pod kre śla, le ka rzem
pe dia trą. Ale ca ły czas mam wra że nie,
że chy ba BYŁ pe dia trą i BYŁ le ka rzem,
a stał się urzęd ni kiem.
I tak prze szli śmy do kwe stii od po -
wie dzial no ści za wo do wej. To bę dzie
przy kład tro chę in ny, z oko lic No we -
go Są cza. Le karz z Li ma no wej dwu -
krot nie ode słał do do mu cię żko
cho re go pa cjen ta, nie roz po znaw szy
u nie go po wa żne go scho rze nia aor -
ty i pa cjent po pa ru dniach zmarł.
Szpi tal za wie sza le ka rza w czyn no -
ściach, a wkrót ce się oka zu je, że on
w ogó le nie po wi nien prak ty ko wać,
bo ma są do wy za kaz. Wcze śniej zo -
stał ska za ny za fał szo wa nie do ku -
men ta cji me dycz nej. Je go pa cjent
zmarł, więc do pi sał do do ku men ta -
cji ba da nia i za bie gi, któ rych nie wy -
ko nał. Po tem do stał dru gi wy rok
za zła ma nie za ka zu, mi mo to szpi tal
go za trud niał, a po ostat niej tra ge -
dii na dal pra cu je, ty le, że w no wo są -
dec kim SO Rze. Jak to w ogó le
mo żli we?

– Ja so bie te go w ogó le nie wy obra -
żam. Ro zu miem, że w ka żdym śro do wi -
sku, mo im, pań skim, za wsze znaj dą się
czar ne owce. Z ni mi czę sto bar dzo trud -
no wal czyć, ale my je mu si my wska zy -
wać. I my sta ra my się je wska zy wać, ale
ja so bie nie wy obra żam, jak to się sta ło,
że dy rek tor szpi ta la nie za żą dał w mo -
men cie za trud nia nia za świad cze nia o nie -
ka ral no ści. Wy ni ka to z li kwi da cji
pew nych stan dar dów po stę po wa nia
w przy pad ku za trud nia nia le ka rzy na ró -
żne sta no wi ska, cho cia żby or dy na tor skie.

Prze cież le karz w wiej -
skim ośrod ku zdro wia
znał wszyst kich od uro -
dze nia. Le karz i pro -
boszcz zna li wszyst kich
w ta kim re jo nie. A te raz?
Nie…
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Po nie waż jest furt ka w roz po rzą dze niu
mi ni stra zdro wia, że od dzia łem nie mu si
kie ro wać or dy na tor, tyl ko kie row nik od -
dzia łu. Na or dy na to ra trze ba by roz pi sać
kon kurs, a na kie row ni ka nie, więc dy rek -
to rzy za trud nia ją kie row ni ków we dług
wła sne go uzna nia. Tu taj peł ną od po wie -
dzial ność po no si dy rek cja szpi ta la.
To jest aż tak źle na me dycz nym ryn -
ku pra cy, że trze ba brać ka żde go,
bez spraw dze nia je go kwa li fi ka cji,
re fe ren cji? Szef są dec kie go SO Ru
tłu ma czy się, że za trud nił te go nie -
szczę sne go le ka rza, bo nie ma chęt -
nych do pra cy.

– A dla cze go nie ma chęt nych do pra -
cy w od dzia łach ra tun ko wych? Bo to
jest naj cię ższa pra ca, któ ra mu si być go -
dzi wie wy na gra dza na, wte dy bę dą chęt -
ni. Je ste śmy tyl ko ludź mi, ka żdy z nas
po wie, okay, bę dę pra co wał, tyl ko mu -
szę być za to od po wied nio wy na gra dza -
ny. A sko ro sy tu acja jest ta ka, że staw ka
go dzi no wa jest ni ska, więc ma ło ko go
to in te re su je. A od po wie dzial ność
ogrom na. Z dru giej stro ny, ro zu miem
też i dy rek cje. Bo dy rek cja szpi ta la stoi
znów pod pre sją płat ni ka, bo płat nik
mo że dać ty le i ty le. Ta kie przy pad ki ka -
żą za sta no wić się nie tyl ko le ka rzom, ale
i po li ty kom, wła ści cie lom szpi ta li, NFZ -
-owi…
Ostat nio me dia pod ję ły te mat ta kiej
dziw nej prak ty ki sto so wa nej przez
szpi ta le. Wy pi su je się pa cjen ta
z jed ne go od dzia łu, by po ty go dniu

przy jąć go z po wro tem, ty le, że
na in ny od dział. O co w tym cho dzi?

– Dla cze go tak się ro bi? Pro szę za py -
tać w Na ro do wym Fun du szu Zdro wia.
Bo szpi tal na tym za ra bia?

– Nie, nie za ra bia, tyl ko nie tra ci. To są
dwie ró żne rze czy. Szpi tal nie mo że so bie
po zwo lić na to, że by le czyć PA CJEN TA.
Szpi tal le czy CHO RO BĘ. Bo je że li bę -
dzie le czył jed no cze śnie dwie jed nost ki
cho ro bo we, co by ło by lo gicz ne i po win -
no być naj bar dziej ko rzyst ne dla sys te mu,
to otrzy ma środ ki na le cze nie tyl ko jed -
nej. A że do ka żdej cho ro by sto su je się ró -
żne spo so by po stę po wa nia, le cze nia,
ró żne pro ce du ry me dycz ne, te go już nikt
nie bie rze pod uwa gę. Dla te go tyl ko kon -
ku ren cyj ność płat ni ka i in dy wi du al ne
ubez pie cze nie zdro wot ne mo gą ten sys -
tem na pra wić. Bo je że li zo sta nie za cho -
wa ny mo no pol płat ni ka, kie dy on bę dzie
wy bie rał świad cze nio daw cę, oczy wi ście
w ra mach kon kur su, tu ni cze go nie mo -
żna za rzu cić, Na ro do wy Fun dusz Zdro -
wia bę dzie in sty tu cją opar tą tyl ko
i wy łącz nie o eko no micz ne aspek ty dzia -
ła nia. I nie po wi nien być or ga ni za to rem
opie ki zdro wot nej. Ale sko ro pan mi ni ster
zdro wia się od su nął, nie ma w tej chwi li
tak na praw dę od po wie dzial ne go w tym
sys te mie za or ga ni za cję opie ki zdro wot -
nej. Nie ma. W związ ku z tym, si łą rze -
czy, NFZ, któ ry po wi nien być tyl ko
płat ni kiem, mu si to wziąć na sie bie. I stąd
też kon trak tu je się świad cze nia, jak wy -
ni ka z da nych, opar tych o nie złą już sta -

ty sty kę i epi de mio lo gię. Ale ta sta ty sty ka
jest za fał szo wa na, bo po wsta je na pod sta -
wie te go, co przed sta wia ją w spra woz da -
niach świad cze nio daw cy. Znik nę ły
nie któ re jed nost ki cho ro bo we, ale tyl ko
w sta ty sty ce, bo one na dal ist nie ją.
Więc kół ko się za my ka, szpi tal da je
spra woz da nie, na je go pod sta wie
jest pro jek to wa ne za po trze bo wa nie
na pro ce du ry i tak opra co wa ny do -
ku ment wra ca do szpi ta la.

– Tak do kład nie się to od by wa.
A co się po zmie nia ło w dzie dzi nie
kształ ce nia kadr me dycz nych?

– Zmie nia się. Nie umiem tych zmian
jed no znacz nie oce nić. Gło sy śro do wi -
ska są ró żne. Zmie nił się sys tem kształ -
ce nia przed dy plo mo wy i po dy plo mo wy,
sys tem kształ ce nia spe cja li za cyj ne go
i usta wicz ne go. Na ka żdym eta pie są ja -
kieś zmia ny. Do tej po ry stu dia trwa ły 6
lat, po 6 la tach le karz otrzy my wał tym -
cza so we pra wo wy ko ny wa nia za wo du
i mógł wy ko ny wać pew ne pro ce du ry
pod nad zo rem star sze go ko le gi. To był
ta ki staż po dy plo mo wy z pod sta wo -
wych dys cy plin me dycz nych, koń czą cy
się le kar skim eg za mi nem pań stwo wym,
któ ry mo żna by ło zda wać kil ka krot nie
w trak cie od by wa nia sta żu, wal cząc
o jak naj wy ższą licz bę punk tów. Te raz
le kar ski eg za min pań stwo wy zo stał za -
mie nio ny na le kar ski eg za min koń co wy.
Znów zmia na no men kla tu ry, na zew nic -
twa, no i pew nie wie lu praw ni ków, le gi -
sla to rów nad tym pra co wa ło.
Ogra ni czo no stu dia do lat pię ciu, sko -
ma so wa no jak by, czy niąc rok szó sty ro -
kiem uprak tycz nie nia na ucza nia. Czy li
szó sty rok jest ta kim sta żem przed dy -
plo mem. Tyl ko ja ka jest ró żni ca? Staż
po dy plo mo wy był po 6 la tach i le karz
już był le ka rzem, a te raz jest jesz cze stu -
den tem. W związ ku z tym re la cja z pa -
cjen tem jest dia me tral nie in na. Ten staż
po dy plo mo wy mo żna by ło od by wać
w ró żnych jed nost kach w Pol sce,
w szpi ta lu po wia to wym, wo je wódz kim,
kli nicz nym, wszę dzie. Te raz mu si być
w ra mach szpi ta la kli nicz ne go. To jest
tech nicz nie nie mo żli we, bo je że li stu dia
koń czy jed no cze śnie 200-300 osób, to
ja ki szpi tal jest ich w sta nie za go spo da -
ro wać? Ża den. Stąd też roz bi to to ni by
na mniej sze szpi ta le. Mu si być umo wa,
w związ ku z tym ro sną kosz ty, bo uczel -

Prof. An drzej Ma ty ja i Artur Puszko, dyrektor sądeckiego szpitala
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nia mu si pod pi sać ze szpi ta lem umo wę
jak by na kształ ce nie, nie wia do mo,
pod ja kim kie row nic twem, te go już nie
za pi sa no. Prze pro wa dzi li śmy ta ką an -
kie tę wśród naj młod sze go rocz ni ka le -
ka rzy, któ rzy ja sno po wie dzie li, że
po przed nie roz wią za nie by ło lep sze, po -
mi mo wie lu za rzu tów do sta żu po dy plo -
mo we go. Mam peł ną świa do mość, że
zwłasz cza w du żych jed nost kach ko le -
dzy nie od by wa li sta żu tak, jak to po -
win no być. Ale to do ty czy ta kże sta żu
spe cja li za cyj ne go, ka żde go. Są pew ne
kur sy, ko niecz ne od by wa nie sta ży cząst -
ko wych, ale bar dzo czę sto jest tak, i to
po win no być ka ral ne, że or dy na tor, czy
kie row nik od dzia łu nie ze zwa la te mu
mło de mu czło wie ko wi na od by wa nie
mie sięcz ne go sta żu w in nej in sty tu cji,
bo jest po trzeb ny na od dzia le. Bo re zy -
dent wy ko nu je okre ślo ną ro bo tę, a za tę
ro bo tę nie pła ci szpi tal, tyl ko bu dżet
pań stwa, Mi ni ster stwo Zdro wia.
I zno wu wy cho dzi kwe stia pie nię dzy…

– Oczy wi ście. Po wi nien być ta ki sys -
tem, że by nie po zwo lił na omi nię cie te -
go wszyst kie go. I ta ki ko le ga, któ ry nie
od był ta kie go sta żu cząst ko we go ma
pod pi sa ne, że go od był. I nikt te go nie
spraw dza.
Ale to się od bi ja na pro fe sjo na li zmie
le ka rza…

– To się od bi ja na tym, że pe wien uła -
mek wie dzy, któ rą po wi nien zdo być,
gdzieś zni ka z je go za so bu wie dzy le -
kar skiej, a być mo że wła śnie – wra ca jąc
do przy pad ku Li ma no wej – te mu le ka -
rzo wi te go ułam ka za bra kło. On nie był
na sta żu i nie roz po znał roz sz cze pie nia
aor ty. Od hu ma ni zo wa no za wód le ka rza,
sko mer cja li zo wa no ca łe po stę po wa nie
lecz ni cze. Nie ma już re la cji mistrz
– uczeń. Nikt nie mo że po wie dzieć: to
są moi ucznio wie, ja ich na uczy łem
i bio rę za nich od po wie dzial ność, oni są
do bry mi le ka rza mi.
Czy jest ja kiś kraj na świe cie, gdzie
ten sys tem opie ki zdro wot nej jest
ja koś zbli żo ny do ide ału?

– Ta kie go sys te mu nie ma, nie mniej
w ran kin gach ocen sys te mu, efek tyw no -
ści le cze nia, w oce nie pa cjen ta, bo to jest
naj lep sza cen zur ka, to jest sys tem ho len -
der ski. Przez wie le lat trwa ła dys ku sja,
co po pra wić, co zre for mo wać, ale
w tych kon sul ta cjach nie bra ła udzia łu

stro na rzą do wa. Ta dys ku sja to czy ła się
mię dzy or ga ni za cja mi pa cjenc ki mi
i śro do wi skiem le kar skim. I w tym śro -
do wi sku wy pra co wa no mo del i po ka za -
no: tak my chce my to zor ga ni zo wać.
Czy li pro jekt oby wa tel ski, któ ry pań -
stwo po win no tyl ko zre ali zo wać …

– Oczy wi ście. A tu taj u nas pró bu je
się ca ły czas i co raz bar dziej sku tecz nie
skłó cić pa cjen ta z le ka rzem, le ka rza
z pa cjen tem, a wte dy do cho dzi wła śnie
do tra ge dii. I nikt wte dy nie bie rze od -
po wie dzial no ści, tyl ko zrzu ca się ją
na le ka rza, bo on jest tym koń co wym
ogni wem sys te mu, naj bli żej pa cjen ta.
Więc kto za wi nił? Le karz, nie sys tem,
nie ab sur dal ne na ka zy. War to przy po -
mnieć ubie gło rocz ną dys ku sję o re fun -
da cji le ków. To nie le karz po wi nien

de cy do wać o wy so ko ści re fun da cji. Pa -
cjen to wi, któ ry jest ubez pie czo ny na le -
ży się lek re fun do wa ny, chy ba, że
znie sie my tę re fun da cję. Mó wi się, że
re cep ta, to jest czek. Mó wi się, że le karz
wy pi su je re cep tę, nie – le karz wy sta wia
re cep tę. To są dwie ró żne rze czy. Czy li
le karz re ali zu je je den z ele men tów le -
cze nia. Obo wiąz kiem le ka rza jest le -
czyć, a re cep ta jest ele men tem le cze nia,
więc py tam, po ja ką cho le rę do dat ko wa
umo wa z Fun du szem? To wy ni ka
z usta wy o za wo dzie le ka rza, że na szym
obo wiąz kiem jest wy sta wia nie re -
cept. I ko niec.
No i jesz cze stwa rza nie sy tu acji
kon flik to wej na li nii le ka rze – ap te -
ka rze. Kto ma po no sić od po wie dzial -
ność za ewen tu al ne błę dy
re fun da cyj ne…

– Bez sen sow ne. Ko mu mo żna udzie -
lić zni żki i ja kiej? To nie po win ny być
dy le ma ty le ka rza. Wie lu le ka rzy nie
pod pi sa ło umo wy re fun da cyj nej, ja oso -
bi ście też nie, bo uwa żam, że nie bę dę
na ra żał sie bie i swo jej ro dzi ny i bli skich

na ab sur dal ne ka ry ad mi ni stra cyj ne, wy -
ni ka ją ce z tej umo wy. Je że li te raz Na ro -
do wy Fun dusz Zdro wia mó wi, że ty le
i ty le mi liar dów zło tych za osz czę dził, to
zna czy, że oszu kał, okradł pa cjen ta. I to
mo imi rę ka mi, bo ja wy pi su ję re cep tę
na sto pro cent, po nie waż nie chcę po no -
sić od po wie dzial no ści. Ta kich ab sur dów
w sys te mie jest wie le. We szło ja kieś roz -
po rzą dze nie, że ka żdy szpi tal mu si mieć
ka ret kę. Po ja ką cho le rę? Po dob nie jest
z lą do wi ska mi dla he li kop te rów. Że by
otrzy mać kon trakt na Szpi tal ny Od dział
Ra tun ko wy, szpi tal mu si mieć lą do wi -
sko. W związ ku z tym w Kra ko wie ma -
my lą do wi ska: w Szpi ta lu Ja na Paw ła II,
Szpi ta lu Na ru to wi cza, na Wro cław skiej,
na Ko per ni ka, w Ry dy gie rze i w Pro ko -
ci miu. Nie chcę tu taj mó wić, ile ta kie lą -
do wi sko kosz tu je, je go wy bu do wa nie
i utrzy ma nie. Je ste śmy naj bo gat szym
kra jem, je że li cho dzi o roz rzut ność. A to
są pie nią dze z sys te mu. Za miast tych
sze ściu lą do wisk, zro bić dwa, gó ra trzy
i ku pić dwa he li kop te ry. A ile jest ta kich
ab sur dów zmu sza ją cych dy rek to rów
szpi ta li do za ku pów nie po trzeb ne go
sprzę tu? Mu si mieć ja kiś in stru ment czy
apa rat, bo ina czej szpi tal nie do sta nie
kon trak tu z NFZ, al bo do sta nie mniej szą
punk ta cję, czy li wy pa da. Już nikt nie py -
ta, czy ten apa rat, to na rzę dzie pra cy jest
uży wa ne cho ciaż raz w ro ku, al bo
w ogó le. Ale trze ba by ło za ku pić, a czy
ono kosz tu je sto ty się cy czy mi lion? Pie -
nią dze wy rzu co ne w bło to. To nie le karz
mar no tra wi te pie nią dze tyl ko sys tem na -
rzu ca ją cy ta kie, a nie in ne roz wią za nia.
Dziękuję za rozmowę. 

Roz ma wiał JAN GA BRU KIE WICZ

DR HAB. AN DRZEJ MA TY JA
Pro fe sor UJ, I Ka te dra Chi rur gii Ogól nej
i Kli ni ka Chi rur gii Ga stro en te ro lo gicz nej
Col le gium Me di cum, pre zes Okrę go wej
Ra dy Le kar skiej w Kra ko wie. Brał udział
w kon fe ren cji „O zdro wiu Są de czan
na wio snę”, zor ga ni zo wa nej w kwiet niu br.
przez Fun da cję Są dec ką, był też uczest ni -
kiem kon fe ren cji „O zdro wiu Są de czan
na wio snę”, zor ga ni zo wa nej w kwiet niu br.
przez Fun da cję Są dec ką

Je że li te raz Na ro do wy
Fun dusz Zdro wia mó wi,
że ty le i ty le mi liar dów
zło tych za osz czę dził, to
zna czy, że oszu kał,
okradł pa cjen ta.



Dba jąc o swo je zdro wie, war to być
na bie żą co z je go sta nem, dzię ki te -
mu szyb ciej i ła twiej mo że my się
wy le czyć. Dzi siej sza me dy cy na nie
tyl ko le czy. Głów nym jej ce lem jest
za po bie ga nie, czy li pro fi lak ty ka.
Oto ba da nia, o któ rych wy ko na niu
nie mo żna za po mnieć.

B
a da nia pro fi lak tycz ne, ina czej
pre wen cyj ne lub scre enin go -
we, są prze pro wa dza ne w ce -
lu jak naj szyb sze go wy kry cia

cho ro by. Do ty czą one ca łej po pu la cji,
lub za wę żo nych grup, tzw. grup wy so -
kie go ry zy ka, np. ba da nie siat ków ki
oka w kie run ku re ti no pa ti u osób z cu -
krzy cą. 

Wy kry cie cho ro by we wcze snym
sta dium to nie tyl ko więk sza szan sa
na prze ży cie pa cjen ta. To rów nież
zmniej sze nie kosz tów le cze nia, któ re są
nie po rów ny wal nie więk sze w po rów na -
niu z kosz ta mi kom plek so wych i sze ro -
kich ba dań pro fi lak tycz nych. Wa żnym

aspek tem jest rów nież zmniej sze nie
cier pień pa cjen tów i ich ro dzin.

GDZIE I KO MU?
Nie ste ty, wciąż wie le osób ter min „ba -

da nia pre wen cyj ne” zna je dy nie z roz -

mów o te ma ty ce me dycz nej, pro wa dzo -
nych w au dy cjach ra dio wych, czy te le wi -
zji. Jak po ka zu ją sta ty sty ki, wciąż bar dzo
ma ła część po pu la cji ko rzy sta z ba dań,
któ re są nie od płat nie re ali zo wa ne w ra -
mach pro gra mów pro fi lak tycz nych pro -
wa dzo nych przez Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia oraz przez Mi ni ster stwo Zdro -
wia. Przy wi lej bez płat nych ba dań na naj -
groź niej sze obec nie cho ro by ma ją
wszy scy ubez pie cze ni. Ba da nia te mo żna
wy ko nać, zgła sza jąc się do do wol ne go
za kła du opie ki zdro wot nej, któ ry pod pi -
sał umo wę z NFZ na udział w pro gra mie.
Mo że to być przy chod nia, czy po rad nia
spe cja li stycz na. 

Źródło: Szpital Specjalistyczny 
im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu  
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Wykonaj badania
profilaktyczne
– warto!

BA DA NIE ZA GRO ŻE NIE DLA KO GO?

Cy to lo gia

Mam mo gra fia

Ba da nia pre na tal ne

rak pier si

rak szyj ki ma cicy

za bu rze nia roz wo jo we pło du

Spi ro me tria cho ro by od ty to nio we

RTG

Ba da nie ci śnie nia oka

Ko lo no sko pia

Ba da nie gru czo łu kro ko we go

ko bie ty w wie ku 25-59, 
raz na 3 la ta

ko bie ty w wie ku 50-69 lat, 
raz na 2 la ta

ko bie ty w wie ku 50-69 lat, 
raz na 2 la ta

oso by pa lą ce w wie ku
40-65 lat

oso by pa lą ce po wy żej
40. ro ku ży cia

oso by po wy żej 35. ro ku ży cia

oso by po wy żej 50. ro ku ży cia,
raz na rok

mę żczyź ni po wy żej 50. ro ku 
ży cia, raz w ro kurak pro sta ty

rak je li ta gru be go

ja skra

cho ro by od ty to nio we, rak płuc

FO
T. 
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C

H
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P
od ko niec ma ja na li stach star -
to wych, do ró żnych bie gów za -
pi sa nych by ło już po nad 5000
osób. Pra wie dwie ście przy by -

ło pod czas ostat nich im prez ma so wych
or ga ni zo wa nych przez biu ro Fe sti wa lu
m.in. w Kro śnie i War sza wie.

War to za zna czyć, że we wrze śniu,
pod czas trwa nia Fe sti wa lu, od bę dą się
Mi strzo stwa Świa ta w bie gach gór skich.
Do Kry ni cy przy je dzie po nad 500 naj -
lep szych spor tow ców w tej dys cy pli nie
z oko ło 40 kra jów. Dla nich tra sy wy zna -
czo no na sto kach Ja wo rzy ny Kry nic kiej.

Te go rocz ny Fe sti wal Bie go wy od bę -
dzie się w dniach 6-8 wrze śnia i roz -
pocz nie się za raz po za koń cze niu Fo rum
Eko no micz ne go. Naj więk szym po wo -
dze niem cie szy się tra dy cyj nie „Ży cio -
wa Dzie siąt ka” z Kry ni cy do Mu szy ny.
Za pi sa nych jest już bli sko 1800 osób,
w tym 540 ko biet.

Nie zwy kłym za in te re so wa niem cie szy
się eks tre mal ny bieg „Sied miu Do lin”.
Naj dłu ższy dy stans chce po ko nać po -
nad 700 bie ga czy, w tym 78 ko biet. Nie -
co krót szą tra sę (64 km) spró bu je
prze biec 129 mę żczyzn i 32 ko biety. Na -
to miast 35 km chce po ko nać 239 osób,
w tym 81 ko biet. Z pew no ścią przy bę dzie
za wod ni ków. Wie le osób de cy du je się
na udział w za wo dach w ostat niej chwi li.

Oczy wi ście sztan da ro wym bie giem
po zo sta nie „Ko ral Ma ra ton”. Kró lew ski
dy stans za mie rza prze biec bli sko 800

osób, w tym 142 ko bie ty. Tłok bę dzie
rów nie na star cie „Kry nic kiej mi li”,
do po ko na nia któ rej przy go to wu je się
po nad 320 bie ga czy.

Pu la na gród te go rocz ne go Fe sti wa lu
jest rów nież re kor do wa i wy no si aż 450
tys. zł. Wśród uczest ni ków zo sta ną roz -
lo so wa ne dwa sa mo cho dy oso bo we. Je -
den tra fi do uczest ni ka Ko ral Ma ra to nu,
a dru gi do jed ne go z bie ga czy, któ rzy
ukoń czą Ży cio wą Dzie siąt kę.

Fe sti wal Bie go wy jest je dy nym tak
wszech stron nym i ró żno rod nym wy da -
rze niem bie go wym w Pol sce. W cią gu
trzech dni spor to wych zma gań za wod -
ni cy ma ją do wy bo ru kil ka na ście bie -
gów o łącz nej dłu go ści po nad 200 km
– od mi ni ma ra to nu dla dzie ci i Gieł do -
wej Mi li, po przez Ży cio wą Dzie siąt kę
i Ko ral Ma ra ton, aż do Bie gu 7 Do lin,

czy li ul tra ma ra to nu na 100 km, wio dą -
ce go szla ka mi Be ski du Są dec kie go. 

W pierw szym Fe sti wa lu uczest ni czy -
ło oko ło 1000 bie ga czy, w dru gim już
pra wie 3000, a w trze cim po nad 4000
– tak szyb kie go roz wo ju nie no tu je żad -
na in na im pre za bie go wa w Pol sce.

Dla naj moc niej szych bie ga czy wy -
my ślo no no wą kon ku ren cję – IRON
RUN, czy li bie go wą wie lo eta pów kę
roz gry wa ną na za sa dach bie gu po ści go -
we go. W cią gu trzech dni bie ga cze wy -
star tu ją w pię ciu bie gach o łącz nej
dłu go ści 60 ki lo me trów, a naj cie kaw sze
i naj bar dziej emo cjo nu ją ce dla za wod -
ni ków i ki bi ców bę dzie to, że od dru gie -
go eta pu za wod ni cy wy bie gać bę dą
na tra sę z prze wa gą cza so wą uzy ska ną
we wcze śniej szej ry wa li za cji. Zwy cięz -
ca, któ ry uzy ska naj lep szy czas łącz ny
we wszyst kich pię ciu bie gach, otrzy ma
na gro dę w wy so ko ści 15000 zł. Pa nie
bę dą mo gły ry wa li zo wać w IRON RUN
for Wo men.

Zma ga niom bie ga czy bę dą to wa rzy -
szy ły tar gi sprzę tu spor to we go, wy kła -
dy i pre lek cje zna nych spor tow ców
i tre ne rów oraz kon cer ty i wy stę py ze -
spo łów roz ryw ko wych, m.in. na kry nic -
kim Dep ta ku wy stą pi le gen da pol skie go
roc ka – Bud ka Su fle ra. (PP, JEC)

IV Fe sti wal Bie go wy w Kry ni cy -Zdro ju

Zapisało się już 
5000 zawodników 
Do roz po czę cia naj więk szej
im pre zy spor to wej w Pol sce,
czy li IV Fe sti wa lu Bie go we go
Fo rum Eko no micz ne go w Kry -
ni cy, po zo sta ły 3 mie sią ce,
a już mo żna po wie dzieć – bę -
dzie re kord uczest nic twa!
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Po mszy od pra wio nej w ka pli -
cy zdro jo wej, po ło żo nej
przy Pla cu Die tla, uczest ni -

cy zjaz du zwie dzi li Mu zeum Uzdro wi -
ska, gdzie zgro ma dzo ne są licz ne
pa miąt ki ro dzin ne, z drze wem ge no lo -
gicz nym ro dów Mań kow skich i Stad -
nic kich. Wnu ki, pra wnu ki i pra pra wnu ki
mo gły obej rzeć po do bi zny nie gdy siej -
sze go wła ści cie la Uzdro wi ska, ar chi -
wal ne zdję cia, bę dą ce czę ścią hi sto rii
po wsta wa nia i roz wo ju „Per ły Uzdro -
wisk Pol skich”.

– By ło to bar dzo wa żne spo tka nie
w ce lu, cho cia żby po zna nia się z no wy -
mi człon ka mi ro dzi ny. Ci star si zna ją się
od wie lu już lat, z no wym po ko le niem
przy szło nam się spo tkać po raz pierw -
szy – tłu ma czy Krzysz tof Mań kow ski,
pre zes Spół ki Ther ma leo, za rzą dza ją cej
ma jąt kiem uzdro wi sko wym od zy ska -
nym 8 lat te mu od Skar bu Pań stwa.

Oj ciec Krzysz to fa Mań kow skie go,
An drzej Mań kow ski, wnuk Ada ma hr.
Stad nic kie go, uro dził się w Ra bie Wy -
żnej, gdzie je go oj ciec był zoo tech ni -
kiem. Po ukoń cze niu stu diów
w Kra ko wie wy je chał do Fran cji. Tam
się oże nił, ma tro je dzie ci: Chro sto phe -

ra, Ni co la sa i He le nę. Wszy scy pra cu ją
w spół ce Ther ma leo, któ rą za ło żył wraz
z pla nem re wi ta li za cji Uzdro wi ska.

– Ca ła na sza ro dzi na pra cu je
nad cią gło ścią i dal szym roz wo jem te go,
co zbu do wał mój dzia dek Adam Stad nic -
ki. Wie le już zo sta ło zro bio ne, ale jesz -
cze wię cej jest do zro bie nia. Wie rzę, że
nam się to uda zre ali zo wać – mó wił An -
drzej Mań kow ski.

***
Adam Zbi gniew Le on (1882-1982)

hra bia Stad nic ki – po to mek He le ny
z ksią żąt Sa pie hów -Ko deń skich
i Edwar da Ada ma hra bie go Stad nic kie -
go (1856-1885), dzie dzic dóbr na wo -
jow skich, po ło żo nych w po wia tach:
no wo są dec kim, gry bow skim, no wo tar -
skim i dóbr we Fra inie (obec nie Vra now
na te re nie Czech). Był czło wie kiem
wszech stron nie wy kształ co nym w dzie -
dzi nie le śnic twa, rol nic twa i na uk przy -
rod ni czych, za ło ży cie lem czte rech
re zer wa tów le śnych: Bar now ca, Ła bow -
ca, Uhry nia i w Szlach to wej, czo ło wym
eks per tem le śnic twa w II Rzecz po spo li -
tej, a ta kże po słem na Sejm RP (1927-
1930), ko la to rem cer kwi w Ja wor kach,
Szlach to wej, Ła bo wej, Ma cie jo wej, No -

wej Wsi, Roz to ce Wiel kiej i ko ścio łów
w Szczaw ni cy, Na wo jo wej, Ry trze, Ła -
bo wej, Sta rym Są czu. Pia sto wał urzę dy
i peł nił wie le funk cji spo łecz nych: był
pre ze sem No wo są dec kiej Ra dy Po wia -
to wej, pre ze sem Związ ku Zie mian
(1922-1927), człon kiem Ku ra to rium
Fun da cji Kór nic kiej, Za rzą du Związ ku
Uzdro wisk Pol skich, Pań stwo wej Ra dy
Ochro ny Przy ro dy, Pol skie go To wa rzy -
stwa Le śne go i in.

W 1907 r. na był la sy szczaw nic kie
(ok. 900 ha), a 1 lip ca 1909 r. zo stał wła -

Zjazd
potomków
Adama hr.
Stadnickiego 
W dru gi ma jo wy week end (11-12 ma ja) od był się w Szczaw ni cy
pierw szy zjazd po tom ków wła ści cie la uzdro wi ska, Ada ma hr.
Stad nic kie go (1909-1948). Wcze śniej spo ty ka li się, ale nie tak licz -
nie, przy ró żne go ro dza ju uro czy sto ściach i wy da rze niach ro dzin -
nych. Na zjeź dzie po ja wi ło się bli sko 100 osób miesz ka ją cych
na co dzień w ró żnych kra jach Eu ro py, Ame ry ki i Afry ki.
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ści cie lem Gór ne go i Dol ne go Za kła du
Zdro jo we go w Szczaw ni cy. 

Je go żo ną by ła Ste fa nia Wo ro niec ka
(1886-1963) her bu Ko ry but, cór ka księ -
cia Paw ła Wo ro niec kie go i Ma rii z Mań -
kow skich. Mie li ośmio ro dzie ci, cór ki:
Ma rię (1912-2003), żo nę Ste fa na Świe -
żaw skie go her bu Pa przy ca, pro fe so ra fi -
lo zo fii Ka to lic kie go Uni wer sy te tu
Lu bel skie go, Ja dwi gę (1913-2009), żo -
nę Ada ma księ cia Czar to ry skie go
na Kle wa niu i Żu ko wie her bu Po goń Li -
tew ska, He le nę (1914-1977), żo nę An -

to nie go Mań kow skie go z Brod ni cy her -
bu Za rem ba, wła ści cie la ma jąt ku w Ka -
zi mie rzu Bi sku pim w Wiel ko pol sce,
An nę (na zy wa ną w ro dzi nie Da nu sią)
(1916-2001), żo nę Sta ni sła wa ba ro -
na Gost kow skie go z Gost ko wa her bu
Goz da wa, Ste fa nię (1917-1979), żo nę
Wło dzi mie rza Ja sień skie go her bu Do łę -
ga; sy nów: Jó ze fa (1919-1960), oże nio -
ne go z Elżbie tą z ksią żąt Lu bo mir skich
z Lu bo mie rza her bu Śre nia wa, An drze -
ja (1920-1945) i Paw ła (1925-1996),
oże nio ne go z Te re są z Mo szu mań skich.

W ro ku 1945 wła dze PRL skon fi sko -
wa ły ma ją tek Stad nic kie go w Na wo jo -
wej, a w ro ku 1948 upań stwo wi ły
Uzdro wi sko w Szczaw ni cy. W tym sa -
mym cza sie wła dze Cze cho sło wa cji prze -
ję ły pa łac i do bra we Fra inie – Vra no wie.
Hra bia zo stał zmu szo ny do opusz cze nia
ro dzin nych dóbr, ra zem z żo ną za miesz -
kał w Oso li pod Wro cła wiem. Zmarł 10
mar ca 1982 r., zo stał po cho wa ny w Na -
wo jo wej. (Źró dło bio gra mu: – Bar ba ra
Ali na Wę glarz – ku stosz Mu zeum Pie niń -
skie go im. Jó ze fa Sza laya).

Jak tłu ma czy Krzysz tof Mań kow ski,
głów nym po wo dem zor ga ni zo wa nia
zjaz du ro dzin ne go stał się pro ces od zy -

ski wa nia dóbr po Ada mie hr. Stad nic -
kim w Na wo jo wej.

– Pod czas zjaz du od by ło się spo tka -
nie, na któ rym oma wia na by ła stra te gia
roz wo ju i za go spo da ro wa nia dóbr
w Na wo jo wej. Pra cy jest wie le, za sta na -
wia li śmy się, co zro bić, aby w przy szło -
ści od zy ska ne do bra mo gły słu żyć
spo łecz no ści lo kal nej i ca łe mu re gio no -
wi. Ro dzi na, któ rej ko rze nie są wła śnie
w Na wo jo wej, roz wi ja się, przy by wa co -
raz to wię cej dzie ci i dla te go bę dzie to
biz nes ca łej ro dzi ny, a nie tyl ko wy bra -

nych osób. To jest bar dzo wa żne dla za -
cho wa nia cią gło ści na szej ro dzi ny
– mó wił pre zes.

W cza sie szczaw nic kie go zjaz du
Stad nic kich urzą dzo no rów nież wy pad
do Na wo jo wej, gdzie do szło do spo tka -
nia ze star szy mi miesz kań ca mi, któ rzy
pra co wa li u Ada ma hr. Stad nic kie go. 

– To by ło mi łe spo tka nie po la tach,
nie tyl ko z pra cow ni ka mi, ale i przy ja -
ciół mi mo je go pra dziad ka. To jest in te -
gra cja ro dzi ny, su per oka zja
do bli ższe go po zna nia się – mó wił
Krzysz tof Mań kow ski. I do dał: – Wra -
ca jąc do spraw szczaw nic kich, mam
świa do mość, że wie le osób z na szej ro -
dzi ny po raz pierw szy zo ba czy ło Uzdro -
wi sko swo je go przod ka, a wie lu z nich
nie po zna je go sprzed czte rech, trzech
lat. Ma my w nich so jusz ni ka w dal szej
pra cy nad je go re wi ta li za cją. Spo tka -
nie mia ło też na ce lu prze ka za nia mło -
de mu po ko le niu wie dzy na te mat
prze szło ści i przy szło ści dzie ła roz po -
czę te go przez Jó ze fa Sza laya (twór cy
Uzdro wi ska) i je go kon ty nu ato ra Ada -
ma hr. Stad nic kie go.

STA NI SŁAW ZA CHWIE JA 
PRZE DRUK ZA POR TA LEM POD HA LE 24.PL

W cza sie szczaw nic kie go
zjaz du Stad nic kich urzą -
dzo no rów nież wy pad
do Na wo jo wej, gdzie do -
szło do spo tka nia ze star -
szy mi miesz kań ca mi,
któ rzy pra co wa li u Ada -
ma hr. Stad nic kie go. 
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Od kie dy Pan jest pre ze sem Sto wa -
rzy sze nia?

– Mam przy jem ność za wia dy wać tą
flo tyl lą pie niń ską od 2006 ro ku. 
Pro szę opo wie dzieć o Pań skich po -
cząt kach. Czy to był wy bór, czy tra -
dy cja ro dzi na spo wo do wa ła, że
zo stał Pan fli sa kiem?

– Mo ja przy go da z tu ry sty ką za czę ła
się w dzie ciń stwie, bo ja ko dziec ko,
cho dząc do szko ły pod sta wo wej, spo -
tka łem pew ne go czło wie ka ze Ślą ska,
któ ry za ra ził mnie tu ry sty ką. Za bie rał
mnie na wy ciecz ki, po ka zy wał na sze
pięk ne gó ry i tak mi już zo sta ło.
W szko le śred niej za ło ży łem ko ło
PTTK, póź niej, przez do ro słe ży cie, ni -
gdy się nie roz sta wa łem z ple ca kiem.
Na to miast je śli cho dzi o fli sac two, to
tra dy cyj nie: dzia dek był fli sa kiem, oj -
ciec był fli sa kiem, więc i ja w wie ku 18
lat nim zo sta łem. Pły wa łem so bie
po Du naj cu, zdo by wa jąc stop nie fli sac -
kie. W 2006 ro ku wy star to wa łem w wy -
bo rach na pre ze sa Sto wa rzy sze nia
i uda ło mi się je wy grać. Mam przy jem -
ność już dru gą ka den cję spra wo wać tę
za szczyt ną funk cję.
Ilu człon ków li czy obec nie Wa sze
Sto wa rzy sze nie?

– Pol skie Sto wa rzy sze nie Fli sa ków
Pie niń skich zrze sza po nad 950 człon -
ków, ci fli sa cy są z pię ciu miej sco wo ści:
Sro mow ców Ni żnych i Wy żnych,
Czorsz ty na, Szczaw ni cy i Kro ścienka.
Na to miast czyn nych za wo do wo fli sa -
ków, któ rzy pły wa ją i za ra bia ją w tym
za wo dzie, jest po nad 540.
Kie dy za czy na się se zon i kie dy koń -
czy?

– Se zon roz po czy na my tra dy cyj nie 1
kwiet nia, pły wa my też tra dy cyj nie

do ostat nie go dnia paź dzier ni ka. Dwa
pla no wa ne dni wol ne to Wiel ka noc, je -
śli wy pa da w tym okre sie, oraz Bo że
Cia ło. To są je dy ne dwa dni, pod czas
któ rych fli sa cy nie wy pły wa ją na Du na -
jec. No i po go da rów nież mo że spła tać
nam ta kie go fi gla, że ma my urlop bez -
płat ny. Ry go ry stycz nie prze strze ga my
prze pi sów i bez pie czeń stwa tu ry stów,
więc kie dy stan Du naj ca osią ga po ziom,
na któ rym pły wa nie sta je się nie bez -
piecz ne, wstrzy mu je my spływ.
Ja ki jest prze krój tu ry stów, skąd
jest ich naj wię cej?

– Tu ry ści są ró żni, za rów no
pod wzglę dem wie ku, jak i miejsc,
z któ rych przy je żdża ją do nas, raz ich
jest wię cej np. ze Skan dy na wii, raz z in -
nych czę ści Eu ro py, spo ra dycz nie tra fia -

ją się nam go ście z Ame ry ki i Azji. Jed -
nak naj wię cej jest Po la ków, szcze gól nie
z re gio nów Pol ski uzna wa nych za bo -
gat sze, a więc z cen tral nej Pol ski, z wo -
je wódz twa łódz kie go oraz za chod nich.
Oni przy je żdża ją czę ściej, niż miesz kań -
cy Pol ski wschod niej.
Jak re agu ją tu ry ści, przede wszyst -
kim z Za cho du, jak po strze ga ją was
w stro jach lu do wych, w tej tra dy cji,
w oto cze niu pięk nej przy ro dy?

– Fli sa cy po Du naj cu pły wa ją już 181
lat. Od 1934 ro ku je ste śmy sto wa rzy sze -
niem. To wszyst ko po wo du je, że wie dza
o nas jest ol brzy mia, że lu dzie ko ja rzą
fli sa ków wła śnie z po łu dniem Pol ski. To
jest dla nich naj więk szą atrak cją i nie sa -
mo wi tą przy go dą, że wsia da jąc
do drew nia nej ło dzi pły ną 18 ki lo me -

Spływ Dunajcem 
to niesamowita przygoda
Rozmowa z JANEM SIENKIEWICZEM, prezesem zarządu Polskiego
Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich w Sromowcach Wyżnych 
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trów naj pięk niej szym ka nio nem
na świe cie, prze ło mem Du naj ca, mo gą
ca ły ten urok po dzi wiać w spo ko ju z ło -
dzi. Dy na micz nie zmie nia ją ca się przy -
ro da i kra jo braz po wo du je, że nie ma
cza su na nu dę. Jest też mo żli wość roz -
mo wy z fli sa kiem, wy słu cha nia le gend,
czy dow ci pów, bądź zwy kłych hi sto rii
z ży cia. To wszyst ko po wo du je, że tu ry -
ści do brze się tu czu ją i chęt nie do nas
wra ca ją. Po nad to od trzech lat tu ry ści
z za gra ni cy ma ją mo żli wość wy na ję cia
fli sa ka mó wią ce go w ich ję zy ku. Wy -
star czy zgło sić to na przy sta ni kil ka dni
wcze śniej. Ma my fli sa ków, któ rzy ob -
słu gu ją tu ry stów w ję zy ku an giel skim,
fran cu skim, nie miec kim, hisz pań skim,
wło skim i grec kim.
Jak za cho wu ją się tu ry ści, czy się
nie bo ją? A mo że zdra dził by Pan
nam ja kieś hu mo ry stycz ne zda rze -
nia z pa na pra cy?

– Po dej ście ka żde go tu ry sty jest in ne.
Jed ni oba wia ją się wo dy, my ślą, że tu
bę dą ja kieś ka ska dy czy wo do spa dy, ko -
ja rzą to z ka nio nem Ko lo ra do i ra ftin -
giem. Ten nie po kój, czy dresz czyk
emo cji, zni ka po prze pły nię ciu pa ru ki -
lo me trów. Je śli zaś cho dzi o cie ka we
zda rze nia, to te są zwią za ne przede
wszyst kim z tu ry sta mi po cho dzą cy mi
z kra jów eg zo tycz nych. Zda rzy ło mi się
kie dyś wieźć tu ry stów z Pa pui -No wej
Gwi nei, lu dzi, któ rych przod ko wie pa -
mię ta li smak mię sa ludz kie go. Był to
więc dreszcz emo cji, kie dy czło wiek
w wie ku osiem dzie się ciu kil ku lat opo -
wia dał o tym tak, jak by to by ło wczo -
raj. Wie lu tu ry stów, szcze gól nie
po cho dzą cych z tych stron, w roz mo wie
z fli sa ka mi od kry wa, że są spo krew nie -
ni, że to da le ka ro dzi na. By wa, że ktoś
wy je chał za chle bem i przy je żdża jąc
na spływ od naj du je przy pad ko wo krew -
nych. Tak więc ka żdy spływ jest za rów -
no dla fli sa ka, jak i tu ry sty praw dzi wym
wy zwa niem i przy go dą, któ ra oby za -
wsze koń czy ła się uśmie chem.
Kie dy jest naj więk szy ruch, w ja -
kich mie sią cach naj wię cej osób
spły wa Du naj cem?

– Jak już po wie dzia łem, se zon trwa
do kwiet nia do paź dzier ni ka. Jed nak
naj wię cej tu ry stów ma my w week en dy.
Tra dy cyj nie w week end ma jo wy, week -
end w sierp niu, no i oczy wi ście przez

ca ły okres wa ka cji. Dzie ci cho dzą ce
do szko ły mo de lu ją ro dzi com ter mi ny
urlo pów wy po czyn ko wych. W okre sie
wa ka cji dzien nie przez przy stań prze wi -
ja się na wet pięć, sześć ty się cy tu ry stów.
Jest to ol brzy mia ilość, bio rąc pod uwa -
gę, że w kwiet niu chęt nych na spływ
ma my rap tem przez ca ły mie siąc osiem
ty się cy. Gdy bym mógł za pro sić, to pro -
po nu ję Pie ni ny je sie nią, szcze gól nie
z koń cem wrze śnia i po cząt kiem paź -
dzier ni ka, kie dy ca ła ga ma ko lo rów
na tle bia łych wa pien nych skał po zo sta -
wia nie sa mo wi te wra że nie. Jest to wspa -
nia ła przy go da i nie zwy kłe prze ży cie.
W Pie ni nach jest już wte dy pu sto i ci -
cho, więc wszę dzie je ste śmy wi ta ni ho -
no ro wo, czu je my się swo bod nie, bo
po tym okre sie wzmo żo ne go ru chu
w wa ka cje mo że my w spo ko ju po dzi -
wiać pięk no tych gór.
Po dzi wiam pa na strój, ale in te re su -
ją mnie te mu szel ki, czy to znak roz -
po znaw czy fli sa ków?

– Tak, ka żdy z nas no si te mu szel ki,
choć wie lu z nas pew nie mo rza nie wi -
dzia ło. We dług tra dy cji, ka żdy fli sak,
któ ry spły nął do Gdań ska, ku po wał so -
bie ta ką jed ną mu szel kę i przy szy wał
do ka pe lu sza. A więc ile rej sów do Gdań -
ska, ty le mu sze lek przy ka pe lu szu.
Czy są ja kieś za sa dy do ty czą ce ko -
lej no ści spły wów? Jak to wy glą da
or ga ni za cyj nie?

– Ka żdy fli sak to in dy wi du al na dzia -
łal ność go spo dar cza, więc jest to naj bar -
dziej „de mo kra tycz ne” przed się bior stwo,
gdzie obo wią zu je li sta, we dług któ rej
spły wa my. Je śli, przy kła do wo, dziś ostat -
nim nu me rem, któ ry spły nie bę dzie 100,
to ju tro roz po czy na ko lej kę 101. Je śli
w paź dzier ni ku ostat ni spływ bę dzie 20,
to od kwiet nia na stęp ne go ro ku za czy na -
my od 21. Na to miast nie wy ma ga my
obec no ści w pra cy. Fli sa cy na co dzień
pra cu ją w ró żnych za wo dach, bo sa mo
by cie fli sa kiem nie da je mo żli wo ści, by
tyl ko i wy łącz nie z te go się utrzy mać, dla -
te go też cza sem fli sa cy nie przy cho dzą,
bo mu szą w tym cza sie za ro bić w swo jej
sta łej pra cy. Je śli fli sak przy cho dzi, to
zgła sza w dys po zy tor ni go to wość
do spły wu. Ale ni gdy nie wie, ile osób
prze wie zie i ile ra zy spły nie. Do brze, jak
ro bi to co dzien nie, lub co dru gi dzień. Je -
śli w cią gu se zo nu spły nie ze sto ra zy, to

mó wi my, że se zon był do bry. Na to miast
bar dzo moc no od czu wa my za wi ro wa nia
po go do we, bądź w go spo dar ce. Wte dy
spa dek tu ry stów jest wi docz ny. Kie dy sy -
tu acja go spo dar cza jest sta bil na, to wzrost
licz by tu ry stów jest za uwa żal ny. 
A jak to jest po rów na niu z la ta mi
wcze śniej szy mi, na przy kład la ta -
mi 90. ze szłe go stu le cia?

– Pły wa my od 1832 ro ku, ewi den cję
spły wów pro wa dzi my od 1931. W cza sie
woj ny i oku pa cji spływ był wstrzy ma ny
i nie mo żli wy, choć od lat 30. XX wie ku

cie szył się on co raz więk szym za in te re -
so wa niem. W 1975 ro ku osią gnę li śmy
re kor do wy wy nik, prze wo żąc w se zo nie
po nad 250 ty się cy tu ry stów. Po bi li śmy
go w 2009 ro ku licz bą 280 ty się cy, ale
i ze szły rok był do bry, bo mie li śmy
aż 270 ty się cy osób. Sko ma so wa na ilość
tu ry stów przy pa da na okres mię dzy ma -
jem a wrze śniem.
Czy mo że Pan po le cić ta ki dzień, lub
po rę dnia, gdy przy je żdża my i nie
mu si my cze kać w ko lej ce na spływ?

– Nie jest źle, je śli pań stwo je ste ście
u nas przed go dzi ną 10 ra no, a za czy na -
my już od 8.30. Wte dy nie ma żad nej
ko lej ki. Lecz je śli w cią gu go dzin po łu -
dnio wych, mię dzy mniej wię cej go dzi -
ną 11 a 13 przy je dzie kil ka ty się cy osób,
to wte dy trze ba li czyć się z mo żli wo ścią
ocze ki wa nia w ko lej ce. Pu sto na przy -
sta ni ro bi się po go dzi nie 14, a pra cu je -
my do 15. Mi ni mal na ilość osób, ja ką
mo że my wziąć na łódź, to 10 lub rów -
no war tość pie nię żna tych 10 osób. Czę -
sto bo wiem zda rza się, że przy je żdża ją
do nas ro dzi ny 4-6- oso bo we, któ rą chcą
pły nąć we wła snym gro nie i nie ży czą
so bie, by do kła da no im in nych tu ry stów.
To mo że spo wo do wać więk sze ocze ki -
wa nie w ko lej ce.
Dziękuję za rozmowę. 

Roz ma wia ła BO ŻE NA KO WAL SKA

Ma my fli sa ków, któ rzy
ob słu gu ją tu ry stów w ję -
zy ku an giel skim, fran cu -
skim, nie miec kim,
hisz pań skim, wło skim
i grec kim.
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aj więk sze sku pi ska rom skie
w na szym re gio nie znaj du ją
się w No wym Są czu
(ok. 700 osób), w gmi nie

Łąc ko (188 osób, głów nie w Masz ko wi -
cach i Ja zow sku) oraz w gmi nie Li ma -
no wa (ok. 100 osób na osie dlu Ko sza ry).

Z ja ki mi pro ble ma mi naj czę ściej bo ry -
ka ją się Ro mo wie?

– Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Łąc -
ku udzie la po mo cy spo łecz nej spo łecz no -
ści rom skiej ze wzglę du na na stę pu ją ce
pro ble my: bez ro bo cie, ubó stwo, nie peł -
no spraw ność, dłu go trwa łą lub cię żką

cho ro bę, wie lo dziet ność. Istot nym pro -
blem wy stę pu ją cym w spo łecz no ści rom -
skiej jest nie uczęsz cza nie dzie ci rom skich
do szko ły oraz anal fa be tyzm wy stę pu ją -
cy wśród do ro słych – mó wi Jo lan ta Ce -
bu la, kie row nik Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej w Łąc ku. – Ro mo wie w Gmi -
nie Łąc ko sta no wią za mknię tą spo łecz -
ność, któ ra nie chęt nie do pusz cza
do sie bie oso by z ze wnątrz. Mo żna po -
wie dzieć, że są uza le żnie ni od po mo cy
spo łecz nej. Pra cę z Ro ma mi utrud nia
rów nież ich po sta wa rosz cze nio wa oraz
brak per spek tyw na po pra wę mo żli wo ści
ich za trud nia nia – do da je.

A jak się ukła da ją sto sun ki z są sia da -
mi, z pol skim oto cze niem?

– Kie dy w jed nej gmi nie za miesz ku ją
obok sie bie dwie od ręb ne pod wzglę dem
kul tu ro wym i et nicz nym spo łecz no ści,
za wsze mo że do cho dzić do kon flik tów.
Gmi na Łąc ko nie jest pod tym wzglę dem
wy jąt kiem. Ostat nim za rze wiem kon flik -
tu mię dzy Ro ma mi a miesz kań ca mi
Masz ko wic i Ja zow ska jest kwe stia pa -
le nia przez Ro mów tru ją cych od pa dów,
po wsta łych w trak cie po zy ski wa nia
przez nich ma te ria łu na złom – za zna cza
kie row nik OPS w Łąc ku.

W trak cie ostat niej wi zy ty par la men -
tar nej Ko mi sji Mniej szo ści Na ro do wych
i Et nicz nych w kwiet niu br. w Urzę dzie
Gmi ny Łąc ko, wójt Ja nusz Klag przed -
sta wił kwe stie pa le nia tok sycz nych sub -
stan cji przez Ro mów, ja ko je den
z prio ry te to wych pro ble mów do roz wią -
za nia na osie dlu rom skim. Zda niem Jo -
lan ty Ce bu li, środ ki po zy ska ne
w ra mach fun du szy unij nych po win ny
być prze zna czo ne na kom plek so we
wspar cie Ro mów, po czy na jąc od edu ka -
cji i wa run ków miesz ka nio wych, po mo -
żli wo ści fi nan so wa nia za trud nie nia
naj bar dziej ak tyw nych.

Do ro ta Mu siał z Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej w Li ma no wej za naj wa żniej -
sze pro ble my uzna je po sta wy rosz cze -
nio we Ro mów oraz to, że ro dzi ce nie
eg ze kwu ją obo wiąz ku szkol ne go wo bec
dzie ci.

– Istot ne są też uwa run ko wa nia kul -
tu ro we, któ re w opi nii wie lu Ro mów nie
po zwa la ją na za trud nie nie w miej sco -
wo ściach od le głych od miej sca za miesz -
ka nia. W po wie cie pa nu je bar dzo
wy so kie bez ro bo cie, w związ ku z tym

Jak pomóc
społeczności
romskiej?

W Tar no wie pod czas kon fe ren cji „Edu ka cja, za trud nie nie, kul tu -
ra – kie run ki in te gra cji ma ło pol skich Ro mów” (10 ma ja br.) dys -
ku to wa no o sy tu acji spo łecz no ści rom skiej w re gio nie.
W kon fe ren cji uczest ni czy li eks per ci i re pre zen tan ci or ga ni za cji
dzia ła ją cych na rzecz wy rów ny wa nia szans oraz za cho wa nia
to żsa mo ści kul tu ro wej Ro mów. W Tar no wie nie za bra kło rów -
nież gło su przed sta wi cie li Są dec czy zny.
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mo żli wość za trud nie nia Ro mów bli sko
miej sca za miesz ka nia jest zni ko ma.
Dzię ki po mo cy sa mo rzą du, suk ce syw nie
ule ga ją po pra wie wa run ki miesz ka nio -
we. Tar now ska kon fe ren cja po win na po -
móc w roz wią zy wa niu pod sta wo we go
pro ble mu, ja kim jest pra ca dla Ro mów.
Środ ki unij ne po win ny zo stać prze zna -
czo ne na ich sub sy dio wa ne za trud nie nie
– mó wi Mu siał.

Naj więk sza spo łecz ność rom ska
miesz ka w No wym Są czu. Na le żą
do gru py Ro mów Kar pac kich, za li cza -
nych do „Ber git ka Ro ma”. Ró żnią się
od in nych miesz ka ją cych w Pol sce (Pol -
skiej Ro my, Keł de ra szy i Lo wa rów) po -
zio mem za mo żno ści, wy kształ ce nia
i udzia łem w ży ciu spo łecz nym. Ży ją
z wła sne go wy bo ru w pew nej izo la cji,
na mar gi ne sie ży cia spo łecz ne go mia sta.
Miesz ka ją na wszyst kich (oprócz Wó -
lek) osie dlach. Naj więk sze sku pi ska ro -
dzin rom skich wy stę pu ją na Ka du ku (ul.
Za wi szy Czar ne go), na Sta rym Mie ście
i przy uli cach: Lwow skiej, Na wo jow -
skiej i Ku so ciń skie go. W więk szo ści po -
słu gu ją się w ży ciu co dzien nym dwo ma
ję zy ka mi: pol skim i ro ma ni. Ży ją w du -
żych sku pi skach, li czą cych od kil ku
do kil ku na stu ro dzin, kie ru jąc się czę sto
za sa da mi i pra wi dła mi prze ka zy wa ny -
mi przez star szy znę. Są spo łecz no ścią
bied ną i ma ło za rad ną, w du żej mie rze
ska za ną na po moc in sty tu cji so cjal nych
No we go Są cza. Opie ku je się ni mi peł -
no moc nik pre zy den ta mia sta Krzysz tof
Po pie la.

– Naj wa żniej sza jest in te gra cja po -
przez edu ka cję. Ro mo wie z wy kształ ce -
niem, z kon kret nym za wo dem w rę kach,
ła twiej znaj du ją pra cę. Po za tym kon tak -
ty dzie ci z ró wie śni ka mi wpły wa ją
na zmia nę po staw spo łecz nych, szko ła
otwie ra no we per spek ty wy roz wo ju
i uła twia współ ży cie z pol skim oto cze -
niem. Obec nie 80 proc. dzie ci rom skich
cho dzi re gu lar nie do szko ły. Naj le piej,
że by to by ły pla ców ki in te gra cyj ne, że -
by dzie ci nie za my kać w kla sach spe cjal -
nych, tyl ko dla Ro mów. Po zo sta łe 20
proc., to te, któ re za nie dbu ją na ukę
przez ro dzi ców. Na dal część Ro mów
kul ty wu je tra dy cję mi gra cji. Wy je żdża -
ją ca ły mi ro dzi na mi do krew nych gdzieś
w Pol sce, spę dza ją tam kil ka mie się cy,
dzie ci do szko ły tam nie cho dzą, a kie dy

wra ca ją do Są cza, za le gło ści w na uce są
nie do nad ro bie nia i mu szą po wta rzać
kla sy – mó wi Krzysz tof Po pie la.

Ale i tak wi dać znacz ny po stęp. Kil -
ka na ścio ro dzie ci rom skich cho dzi
do szkół po nad pod sta wo wych, trzy oso -
by skoń czy ły szko ły wy ższe. Jesz cze 20
lat te mu by ło to nie wy obra żal ne.

– Suk ce syw nie roz wią zu je my pro ble -
my miesz ka nio we. W la tach 2009-10
uda ło się zli kwi do wać ko czo wi sko
przy uli cy Za wi szy Czar ne go, ist nie ją ce

tam od lat sześć dzie sią tych. Wa run ki sa -
ni tar ne by ły tam prze ra ża ją ce. 20 ro dzin
rom skich otrzy ma ło miesz ka nia w za -
adap to wa nych bu dyn kach przy uli cy
Ku so ciń skie go, Ja na Paw ła II, Na wo -
jow skiej. Bę dzie my na dal to ro bić. Wa -
żne, że by nie po wta rzać sta rych błę dów
i nie two rzyć no wych gett – za zna cza
peł no moc nik pre zy den ta mia sta.

Jed nym z głów nych pro ble mów,
oprócz ubó stwa, jest du że bez ro bo cie,
wy ni ka ją ce z pew nych ste reo ty pów oraz
bra ku kwa li fi ka cji za wo do wych. Dla te -
go są re ali zo wa ne ró żne pro gra my po -
mo co we, w któ rych mia sto No wy Sącz
jest al bo or ga ni za to rem, al bo part ne rem,
ma ją ce na ce lu zdo by cie wy kształ ce nia,
lub przy naj mniej pod sta wo wych kwa li -
fi ka cji za wo do wych dla Ro mów.
– Więk szość kosz tów po no si nie ste ty
mia sto, mi mo, iż po win ny na to iść pie -
nią dze z bu dże tu cen tral ne go. Je że li po -
ja wią się do dat ko we fun du sze unij ne,
bę dę po stu lo wał, by zo sta ły prze zna czo -
ne na pro gra my za trud nie nio we. Naj le -
piej by ło by, gdy by pie nią dze tra fia ły
bez po śred nio do pra co daw ców, któ rzy
za trud nia li by Ro mów i uczy li ich kon -
kret nych za wo dów, czy umie jęt no ści
– pod kre śla Krzysz tof Po pie la.

Opie ku no wie spo łecz no ści rom skich
z Są dec czy zny po je cha li na tar now ską

kon fe ren cję z kon kret ny mi wnio ska mi
i pro po zy cja mi, wy ni ka ją cy mi z co -
dzien nej prak ty ki, któ re do ło ży li do ra -
por tu re gio nal ne go.

Ra port zo stał przy go to wa ny w związ -
ku z pra ca mi nad no wą per spek ty wą fi -
nan so wą fun du szy unij nych i za wie ra
ana li zę sku tecz no ści dzia łań po dej mo wa -
nych w ra mach rzą do we go Pro gra mu
na Rzecz Spo łecz no ści Rom skiej oraz
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.

JAN GA BRU KIE WICZ

Są spo łecz no ścią bied ną
i ma ło za rad ną, w du żej
mie rze ska za ną na po -
moc in sty tu cji so cjal -
nych No we go Są cza.
Opie ku je się ni mi 
Krzysz tof Po pie la.

FOT. ARCH.

FOT. ARCH.
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A
gniesz ka Fi li pek z Ar chi -
wum Pań stwo we go w No -
wym Są czu po in for mo wa ła,
że ilość prac, któ re wpły nę ły

na ogło szo ny przez ko mi tet kon kurs
hi sto rycz ny o Jó ze fie Pił sud skim i czy -
nie le gio no wym w Ga li cji za chod niej
(„Tu czu łem się w oj czyź nie” – Jó zef
Pił sud ski i Le gio ny Pol skie w wal ce
o nie pod le głość w Ga li cji za chod niej
oraz udział jej miesz kań ców w woj nie
pol sko -bol sze wic kiej) za sko czy ła or -
ga ni za to rów. Kon kurs był skie ro wa ny
do uczniów pod sta wó wek, gim na zjów,
szkół po nad gim na zjal nych i stu den tów
z No we go Są cza oraz trzech po wia -
tów: no wo są dec kie go, li ma now skie go
i gor lic kie go. Młod si mie li za pre zen -
to wać Mar szał ka i le gu nów w for mie
ar ty stycz nej (ry su nek, rzeź ba etc.),
star si – przy słać pra cę pi sem ną. Po wo -
ła no dwie ko mi sje kon kur so we: ar ty -
stycz ną i me ry to rycz ną, zło żo ną
z hi sto ry ków.

– Spo dzie wa li śmy się oko ło 20, 30
prac, tym cza sem ze szkół pod sta wo wych
i gim na zjów wpły nę ło aż 158 prac ar ty -
stycz nych, a ze szkół po nad gim na zjal -
nych 12 prac pi sem nych. Je dy nie
stu den ci szkół wy ższych zi gno ro wa li nasz
kon kurs – mó wi ła Agniesz ka Fi li pek.

31 ma ja kon kurs zo sta nie roz strzy -
gnię ty, a 18 czerw ca, zgod nie z re gu la -
mi nem, w sa li ob rad są dec kie go ra tu sza
od bę dzie się uro czy ste ogło sze nie wy -
ni ków kon kur su, po łą czo ne z wy kła da -
mi dwóch są dec kich hi sto ry ków.
Na zwy cięz ców kon kur su cze ka ją atrak -
cyj ne na gro dy (m. in. lap to py), choć
– jak po wie dział Ta de usz No wak
– spon so rzy i pa tro ni kon kur su na gle na -
bra li wo dy w usta.

– Ale je ste śmy ludź mi od po wie dzial -
ny mi i co obie ca li śmy mło dzie ży, to bę -
dzie, choć by śmy mie li sta nąć na gło wie
– za po wie dział szef ko mi te tu, w in nym
wcie le niu pre zes prę żnej fir my pro duk -
cyj nej bra nży me ta lo wej.

Po kon kur so wy wer ni saż prac ar ty -
stycz nych od bę dzie się, a ja kże, w Świę -
to Nie pod le gło ści 11 li sto pa da w Cen trum
In for ma cji Tu ry stycz nej przy ul. Szwedz -
kiej. Trzy naj lep sze pra ce pi sem ne opu -
bli ku je my w „Są de cza ni nie”.

Na do brej dro dze jest spra wa lo ka li -
za cji po mni ka Mar szał ka.

– Z mej li, te le fo nów i li stów wy ni ka,
że spo śród wie lu roz pa try wa nych pro -
po zy cji lo ka li za cji po mni ka są de cza nom
naj bar dziej przy pa dło do gu stu miej sce
pod ru ina mi Zam ku Ja giel lo nów i nam
się ono też bar dzo po do ba, bo w grud -

niu 1915 ro ku Mar sza łek wje chał
do No we go Są cza na „Kasz tan ce” przez
most he leń ski – po in for mo wał z sa tys -
fak cją Ta de usz No wak.

W tej spra wie do bre no wi ny przy -
niósł na spo tka nie spóź nio ny rad ny Pa -
tryk Wi cher.

– Pre zy dent No wak wstęp nie za ak -
cep to wał lo ka li za cję po mni ka pod zam -
kiem, je stem umó wio ny z urzęd ni ka mi
z Wy dzia łu Geo de zji Urzę du Mia sta,
któ rzy za pro po nu ją kon kret ne miej sca
pod skar pą zam ko wą. Uda my się tam
w więk szym gro nie na wi zję lo kal ną

– Jest wstęp na ak cep ta cja pre zy den ta No wa ka dla lo ka li za cji po -
mni ka Mar szał ka pod skar pą zam ko wą – mó wio no 13 ma ja w Mia -
stecz ku Ga li cyj skim na ko lej nym spo tka niu Spo łecz ne go Ko mi te tu
Bu do wy Po mni ka Jó ze fa Pił sud skie go w No wym Są czu. Spo tka nie
pro wa dził prze wod ni czą cy ko mi te tu Ta de usz No wak. 

Pomnik Józefa
Piłsudskiego
stanie pod
zamkiem

Ma kie ta po mni ka Jó ze fa Pił sud skie -
go, któ ry sta nie pod skar pa zam ko -
wą w No wym Są czu 
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i wy bie rze my to jed no, naj lep sze miej sce
– re la cjo no wał Wi cher.

W dal szej ko lej no ści po trzeb na bę -
dzie uchwa ła Ra dy Mia sta o wy ra że niu
zgo dy na bu do wę po mni ka J. Pił sud -
skie go, któ rej wnio sko daw cą zo sta nie
praw do po dob nie pre zy dent, co przy -
spie szy ca łą pro ce du rę.

Je sie nią te go ro ku naj pew niej ru szy
pu blicz na zbiór ka pie nię żna na bu do wę
mo nu men tu. Wcze śniej ko mi tet mu si
uzy skać zgo dę mi ni stra ad mi ni stra cji
i cy fry za cji, co też nie jest pro ste. Jak
po in for mo wał Jan Ro siek, pre zes Sto -
wa rzy sze nia No wo są dec ka Wspól no ta,
na kon cie ko mi te tu bu do wy po mni ka
jest na ra zie 417 zł, choć ten fun dusz się
zwięk szy, gdy bę dą zna ne wy ni ki od pi -
su jed no pro cen to we go. Wie lu są de czan
de kla ro wa ło bo wiem wspar cie fi nan so -
we dla po mni ka Pił sud skie go.

– Mu si my trzy mać się ści śle li te ry
pra wa, że by nam nikt nic nie za rzu cił
– prze strze gał Ta de usz No wak.

W dys ku sji bar dzo ak tyw na by ła An -
na To toń, zna na są dec ka kro ni kar ka,
któ rą za pro szo no do ko mi sji kon kur so -
wej, choć in ni też się nie oszczę dza li.

***
Spo łecz ny Ko mi tet Bu do wy Po mni -

ka Jó ze fa Pił sud skie go w No wym Są czu
dzia ła przy Sto wa rzy sze niu No wo są -
dec ka Wspól no ta i jest to mo zai ka ró -
żnych śro do wisk oraz „opcji
po li tycz nych”, nie wy łą cza jąc lu dzi sta -
re go sys te mu, któ ry Mar szał ka wszak
nie ho łu bił. Na po ku tę i za dość uczy nie -
nie ni gdy wszak nie jest za póź no… Ko -
mi tet jest otwar ty na no wych człon ków
i wszyst kich za pra sza w swo je sze re gi.
Idea bu do wy po mni ka Pił sud skie go jest
po nad par tyj na i apo li tycz na.

Jak już in for mo wa li śmy, w grud niu
ub. r. ko mi tet zde cy do wał, że po mnik
Jó ze fa Pił sud skie go po wsta nie we dług
po cho dzą ce go z 1921 ro ku, a ni gdy nie -
zre ali zo wa ne go pro jek tu Ja na Ma łe ty,
uta len to wa ne go ar ty stycz nie tar no wia ni -
na, któ ry w 1914 ro ku rzu cił dłu to i pę -
dzel dla sza re go mun du ru pie cho ty
Le gio nów Pol skich. Po mnik ma zo stać
od sło nię ty w 2016 ro ku, w set ną rocz ni -
cę nada nia Jó ze fo wi Pił sud skie mu ho no -
ro we go oby wa tel stwa No we go Są cza.
Pod tym wzglę dem raj cy są dec cy nie da -
li się wy prze dzić żad ne mu in ne mu pol -
skie mu mia stu. Nie bez ko ze ry przy szły
na czel nik od ro dzo ne go pań stwa pol skie -
go, wspo mi na jąc po la tach bi twę mar cin -
ko wic ką i po wi ta nie, ja kie miesz kań cy
No we go Są cza zgo to wa li le gio ni stów
na pi sał: „Tu czu łem się w oj czyź nie”.

(HSZ)

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

FOT. WIKIMEDIA
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M
ło da wdo wa, sa mot nie
wy cho wu ją ca dzie ci, nie
mo że cof nąć cza su, ale ma
na dzie ję, że hi sto ria, któ rą

ze chcia ła nam opo wie dzieć, bę dzie
prze stro gą dla in nych ko biet. Jest prze -
ko na na, że ko biet oszu ka nych przez
Kry stia na T. jest znacz nie wię cej, niż
o tym wie dzą już or ga ny ści ga nia. Sa ma
do tar ła do kil ku z nich.

Ta mło da, atrak cyj na ko bie ta skon -
tak to wa ła się z na szą re dak cją po prze -
czy ta niu na por ta lu Sa de cza nin. in fo,
w któ rej opi sy wa li śmy „ka rie rę” Kry -
stia na T., miesz kań ca jed nej z pod są dec -
kich miej sco wo ści, któ ry na swo im
kon cie ma kil ka wy ro ków za oszu stwa
i usi ło wa nia oszu stwa orze czo ne przez
są dy w No wym Są czu, Gor li cach i Za -
ko pa nem.

Mał go rza ta nie są dzi ła, że zna jo mość
z Kry stia nem T. za wa ży na ży ciu jej i jej
dzie ci. Nie mia ła po ję cia, że mi ły,
uczyn ny i opie kuń czy mę żczy zna, któ -
re go po zna ła jest żo na ty.

– Po zna li śmy się na jed nym z por ta li
spo łecz no ścio wych, na któ rym zna jo mo -
ści na wią zu ją oso by sa mot ne – opo wia -
da. – Ko re spon do wa łam na nim
z ró żny mi ludź mi, prze wa żnie sa mot nie
wy cho wu ją cy mi dzie ci, jak ja. Na tym
por ta lu po zna łam ta kże Kry stia na T. Za -
czę li śmy pi sać do sie bie. Kry stian za -
pew niał mnie, że jest roz wie dzio ny
i szu ka sta łe go związ ku. Mó wił, że nie
mo że mieć po tom stwa, dla te go za le ży
mu na po zna niu ko bie ty cie płej, dba ją -
cej o ro dzi nę i ma ją cej dzie ci. Ujął mnie
tym, że bar dzo du żo mó wił o ro dzi nie.
O tym, że bar dzo chciał by ją mieć. Py -
tał z tro ską, jak so bie ra dzę sa ma wy -
cho wu jąc dzie ci. Spra wiał wra że nie
oso by, któ rej na praw dę mo żna za ufać.
Za czę li śmy się spo ty kać. Kry stian przy -
je żdżał co raz czę ściej. Za czę li śmy pla -
no wać wspól ną przy szłość.

Ko bie ta twier dzi, że Kry stian T. pro -
wa dził w tym cza sie wła sną, świet nie
pro spe ru ją cą fir mę, świad czą cą usłu gi
wy naj mu sa mo cho dów i w związ ku
z tym czę sto też wy je żdżał w in te re sach.
Wkrót ce oka za ło się, że pa ni Mał go rza -
ta spo dzie wa się je go dziec ka. Cią żę
zno si ła wy jąt ko wo źle.

– Gdy oka za ło się, że je stem w cią ży
Kry stian za re je stro wał mnie w swo jej

fir mie, ale jed no cze śnie za ło żył ta ką sa -
mą fir mę na mo je na zwi sko – kon ty nu -
uje. – Mó wił, że po mo że mi wziąć
sa mo cho dy w le asing, bym mo gła je wy -
naj mo wać na ta kiej sa mej za sa dzie, jak
to funk cjo nu je w je go fir mie. Póź niej
oka za ło się to jed ną wiel ką ułu dą.

Ko bie ta by ła prze ko na na, że Kry stian
T. ją ko cha i że uło żą so bie ra zem ży cie,
że przy szłość bę dzie na le żeć do nich.
Nie mia ła przed nim żad nych ta jem nic.
On znał nu mer jej kon ta ban ko we go, ha -

sła do stę pu do por ta lu au kcyj ne go, miał
kse ro ko pię do wo du oso bi ste go. Wspól -
nie za czę li szu kać więk sze go do mu.

– Zna lazł pięk ny dom do ku pie nia,
mie li śmy co do tej nie ru cho mo ści pla ny.
Po ka zał mi po twier dze nie, dzi siaj wiem,
że by ło ono fał szy we, że ma 770 ty się cy
zło tych na lo ka cie ban ko wej – opo wia -
da Mał go rza ta. – Tym cza sem my mu sie -
li śmy pil nie wpła cić wła ści cie lom
do mu 40 ty się cy zło tych za licz ki. Mó wił,
że do sta nę kre dyt bez pro ble mu. Zde cy -

Zabrał jej
wszystko
i zrujnował życie
– Kry stian zro bił z mo je go ży cia i ży cia mo ich dzie ci pie kło. Na -
wet w naj czar niej szych snach nie przy pusz cza łam, że przez
zna jo mość z tym czło wie kiem stra cę nie tyl ko dom, ale zo sta nę
jesz cze z dłu ga mi – ża li się Mał go rza ta.
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do wa łam się wziąć go w jed nym z ban -
ków. Wszyst ki mi for mal no ścia mi, w tym
wy peł nie niem wnio sku, za świad cze niem
ile za ra biam w je go fir mie i od kie dy
pra cu ję, zaj mo wał się Kry stian. Pod pi -
sa łam umo wę kre dy to wą, bio rąc kre dyt
na sie bie. Da łam mu te pie nią dze a on
po je chał wpła cić za licz kę. Osta tecz nie
do mu nie ku pi li śmy...

Na prze szko dzie, jak twier dzi ko bie -
ta, sta nę ły wy ni kłe w tym cza sie nie -
ocze ki wa ne pro ble my przed sta wio ne jej
przez „na rze czo ne go” Kry stia na. Kre dyt
na dom zo stał prze la ny na je go kon to.
Wte dy po ja wi ła się rów nież al ter na ty wa
sprze da ży do mu i dzia łek, któ re zo sta ły
pa ni Mał go rza cie po zmar łym mę żu.

– Za to wszyst ko mia łam do stać 700
ty się cy zło tych, ale ze wzglę du na to, że
„trzy mał” mnie po da tek pię cio let ni, to
Kry stian po wie dział, że spi sze my so bie
akt no ta rial ny sprze da ży tych nie ru cho -
mo ści na je go rzecz na kwo tę 100 ty się cy
zło tych. On mi jed nak wcze śniej prze le je
na mo je kon to 700 ty się cy. Ni cze go nie
po dej rze wa jąc pod pi sa łam akt no ta rial -
ny sprze da ży do mu na rzecz Kry stia na.
Po twier dzi łam jesz cze, że ta ką kwo tę
otrzy ma łam, bo na praw dę my śla łam,
że 700 ty się cy zło tych jest już na mo im
kon cie. Po ka zał mi po twier dze nie prze le -
wu, któ re jak się póź niej oka za ło, by ło ta -
kże fał szy we. Stra ci łam dom i dział ki. Nie
otrzy ma łam za nie zło tów ki.

W tym sa mym cza sie Mał go rza ta
stra ci ła dziec ko, po ro ni ła.

Na proś bę na rze czo ne go wzię ła ko -
lej ny kre dyt i na stęp ny, a po tem ko lej -
ny. To mia ła być in we sty cja w ich
wspól ne, szczę śli we ży cie.

– Sza cu ję, że mo je na le żno ści wzglę -
dem ban ków z ty tu łu za cią gnię tych kre -
dy tów i od se tek od tych kwot wy no szą
oko ło 200 ty się cy zło tych – szyb ko pod -
li cza Mał go rza ta. – Tak przy pusz czam.
Trze ba pa mię tać, że od set ki też ro sną.
Nie je stem w sta nie ni cze go spła cać. Ani
zło tów ki z tych kre dy tów nie wy ko rzy sta -
łam w swo im ce lu. W tej chwi li nie mam
do mu, ani dzia łek po zmar łym mę żu,
za któ re nie do sta łam ani gro sza. Nie
mam pie nię dzy. Stra ci łam wszyst ko i za -
ufa nie do lu dzi. Ten czło wiek zro bił z ży -
cia mo je go i mo ich dzie ci pie kło.
Kry stian oka zał się zu peł nie in ną oso bą,
niż był.

Pa ni Mał go rza ta zgło si ła spra wę na po -
li cji. Obec nie śledz two pro wa dzi są dec ka
pro ku ra tu ra. Od na la zła też in ne ko bie ty
oszu ka ne przez Kry stia na T. W Sta lo wej
Wo li, Gor li cach, Li ma no wej...

Do tar ła rów nież do je go zna jo mych,
któ rych 26-la tek ta kże oszu kał. Spra wę
in nej po szko do wa nej ko bie ty pro wa dzi
pro ku ra tu ra w Boch ni. Ko lej ną spra wę
o oszu stwo prze ciw ko Kry stia no wi T.
pro wa dzi pro ku ra tu ra w Gor li cach.

***
Wy ko rzy sty wał nie tyl ko za ko cha ne

ko bie ty.
– Oszu ka ną oso bą jest wy ko naw ca

ogro dze nia, któ ry otrzy mał zle ce nie
na wy ko na nie ta kiej usłu gi, za któ rą nie
otrzy mał za pła ty – mó wi Ta de usz Ce bo,
pro ku ra tor re jo no wy w Gor li cach.

Kry stian T. usły szał w tej spra wie za -
rzut oszu stwa. Pro ku ra tor za sto so wał
wo bec nie go środ ki za po bie gaw cze
– do zór po li cyj ny i za kaz opusz cza nia
kra ju. Dwie in ne spra wy o oszu stwa do -
ko na ne przez Kry stia na T. na rzecz wie -
lu osób, cze ka ją na osą dze nie w Są dzie
Re jo no wym w Gor li cach. Roz pra wy
mia ły się od być w po ło wie ma ja, ale, jak

do wie dzie li śmy się w Są dzie Okrę go -
wym w No wym Są czu, Kry stian T. nie
sta wił się na nie i sąd mu siał je od ro czyć.

Do tej po ry Pro ku ra tu ra Re jo no wa
w Gor li cach pro wa dzi ła trzy du że po stę -
po wa nia prze ciw ko Kry stia no wi T., któ -
re za koń czy ły się skie ro wa niem ak tów
oska rże nia o sze reg oszustw na szko dę
ró żnych ope ra to rów sie ci ko mór ko -
wych. W czerw cu ub. r. gor lic ka pro ku -
ra tu ra spo rzą dzi ła prze ciw ko nie mu akt
oska rże nia i skie ro wa ła go do Są du Re -
jo no we go w Gor li cach. Jest to spra wa,
w któ rej po szko do wa nych zo sta ło 100
osób. Tu taj wy rok jesz cze nie za padł.

– Kry stian T. jest oska rżo ny o wła ma -
nia na cu dze kon ta, przej mo wa nie lo gi -
nów, ha seł do tych kont, pod szy wa nie
się pod in ne oso by, w ce lu za wie ra nia
umów po ży czek na por ta lach po życz ko -
wych, a ta kże przej mo wa nia na jed nym
z por ta li kont in nych osób i ofe ro wa nie
do sprze da ży ró żnych przed mio tów – in -
for mu je pro ku ra tor Be ata Stę pień -Wa -
rze cha, rzecz nik Pro ku ra tu ry Okrę go wej
w No wym Są czu. – Je śli ktoś wy li cy to -
wał te przed mio ty i za pła cił prze le wem,
ni gdy za ku pio ne go to wa ru nie otrzy my -
wał. Wra ca jąc do kwot po ży czek, któ re
Kry stian T. za cią gał na por ta lach po -
życz ko wych wy no si ły one od 50 do 1000
zło tych. Me cha nizm po le gał na tym, że
spraw ca wła my wał się na kon ta użyt -
kow ni ków i pod szy wa jąc się pod ko goś,
za cią gał po życz ki. Ktoś po ży czał mu go -
tów kę, ale jej nie od zy ski wał.

Ko lej na gor lic ka spra wa za koń czy ła
się spo rzą dze niem ak tu oska rże nia w lu -
tym br. Cho dzi rów nież o oszu stwa po -
peł nia ne przy uży ciu in ter ne tu. Wy rok
jesz cze nie za padł.

In na, za koń czo na ak tem oska rże nia
w ma ju ubie głe go ro ku spra wa do ty czy

– Szacuję, że moje
należności względem
banków z tytułu
zaciągniętych kredytów
i odsetek od tych kwot
wynoszą około 200
tysięcy złotych.

POD LI CZA MAŁ GO RZA TA 
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sze re gu oszustw (36 czy nów) na szko dę
ró żnych ope ra to rów usług te le fo nicz nych.

– Kry stian T. za wie rał umo wy z ope -
ra to ra mi. Otrzy my wał te le fon, a po tem
nie pła cił za usłu gi. Ta spra wa skoń czy -
ła się wy ro kiem ska zu ją cym w Są dzie
Re jo no wym w No wym Są czu. Zo stał
ska za ny na 9 mie się cy po zba wie nia wol -
no ści (bez za wie sze nia). Ma ta kże obo -
wią zek na pra wie nia szko dy ope ra to rom.
Wy ko nie ka ry mu si za rzą dzić jed nak sąd
pe ni ten cjar ny – do da je rzecz nik Pro ku -
ra tu ry Okrę go wej w No wym Są czu.

Naj wię cej po stę po wań prze ciw ko
Kry stia no wi T. pro wa dzi ła do tej po ry
Pro ku ra tu ra Re jo no wa w No wym Są -
czu. W tych spra wach, z re gu ły o drob -
ne oszu stwa, za pa dły już w są dach
pra wo moc ne wy ro ki. Zo stał ska za ny
za te czy ny na ka rę po zba wie nia wol no -
ści w za wie sze niu jej wy ko na nia
na okres pró by. Do tej po ry Sąd Re jo no -
wy w No wym Są czu ska zy wał Kry stia -
na T. czte ro krot nie za oszu stwa na ka ry
po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu.
W lu tym na ka rę w za wie sze niu ska zał
go Sąd Re jo no wy w Gor li cach.

– Są to wy ro ki za po peł nie nie po je -
dyn czych czy nów – za uwa ża prok. Stę -
pień -Wa rze cha. – Kry stian T. do tej po ry
dzia łał bar dzo spryt nie. Po po sta wie niu
mu za rzu tu przy zna wał się do czy nu
i do bro wol nie pod da wał ka rze.

Ofiar oszu sta mo że być znacz nie wię -
cej. Nie tyl ko tych z opró żnio ny mi kon -
ta mi, ale i ze zła ma ny mi ser ca mi,
a na wet ży ciem, jak pa ni Mał go rza ta.

Ta skrzyw dzo na wdo wa po sta no wi ła
opo wie dzieć nam swo ją hi sto rię zna jo -
mo ści z Kry stia nem T., bo wie rzy, że to,
co ona prze ży ła sta nie się prze stro gą dla
in nych ko biet.

IGA MICHALEC 
IMIĘ KO BIE TY ZO STA ŁO ZMIE NIO NE

Ofiar oszusta może być
znacznie więcej. 
Nie tylko tych
z opróżnionymi kontami,
ale i ze złamanymi
sercami, a nawet życiem,
jak pani Małgorzata.

Dla cze go za an ga żo wa ła się Pa ni
w Ak cję Ka to lic ką? 

– Trud no dziś udzie lić jed no znacz -
nej, wy czer pu ją cej od po wie dzi,
na pew no wie le spraw na to wpły nę ło.
Przede wszyst kim oso ba i na ucza nie
na sze go wiel kie go ro da ka, dziś bło go -
sła wio ne go Ja na Paw ła II. Prze mó wi ły
do mnie Je go sło wa z ad hor ta cji „Chri -
sti fi de les la ici”: „Wszy scy je ste śmy
we zwa ni przez Bo ga do pra cy w win -
ni cy Pań skiej. Win ni cą jest ca ły świat,
któ ry po wi nien zo stać prze mie nio ny
zgod nie z Bo żym pla nem. Tak więc nie
mo żna od dzie lać wia ry od ży cia.” Póź -
niej, w en cy kli ce „Fi des et ra tio”, zna -
la złam wy ar ty ku ło wa ną mo ją tę sk no tę:

„Wia ra i ro zum są jak dwa skrzy dła,
na któ rych duch ludz ki uno si się ku
kon tem pla cji praw dy.” Wła śnie w Ak -
cji Ka to lic kiej do strze głam mo żli wość
wspól no to we go do cho dze nia do praw -
dy ty mi dwie ma dro ga mi; dzia łal ność
sto wa rzy sze nia obej mu je in te lek tu al ny
i spo łecz ny wy miar wia ry.
Ja kie są ce le Ak cji Ka to lic kiej?

– Po głę bia nie for ma cji chrze ści jań -
skiej oraz or ga ni zo wa nie bez po śred niej
współ pra cy ka to li ków świec kich z hie -
rar chią ko ściel ną w pro wa dze niu mi sji
apo stol skiej Ko ścio ła. Ak cja Ka to lic ka
re ali zu je swo je ce le po przez: po głę bie -
nie ży cia re li gij ne go, mo ral ne go, in te -
lek tu al ne go i kul tu ral ne go oraz

Ak cjo Ka to lic ka,
nie lę kaj się!
Rozmowa z BOŻENĄ KWITOWSKĄ, prezesem
Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej z parafii
Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu
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ukie run ko wa nie na za da nia apo stol skie;
prze ni ka nie war to ścia mi ewan ge licz ny -
mi ży cia spo łecz ne go; zaj mo wa nie sta -
no wi ska w spra wach pu blicz nych
Ko ścio ła, a zwłasz cza re ago wa nie na za -
gro że nia wia ry i mo ral no ści chrze ści jań -
skiej: w die ce zji, po uzgod nie niu
z bi sku pem die ce zjal nym; na szcze blu
kra jo wym, w po ro zu mie niu z Kra jo wym
Asy sten tem Ko ściel nym; an ga żo wa nie
się w for ma cję dzie ci i mło dzie ży; kształ -
ce nie dzia ła czy ka to lic kich i przy go to -
wy wa nie ich do ak tyw no ści w ży ciu
spo łecz nym, go spo dar czym, kul tu ral -
nym i po li tycz nym.
Czy Ak cja Ka to lic ka, któ ra ma ro do -
wód przed wo jen ny, to nie prze -
brzmia ła idea?

– Wręcz prze ciw nie, jesz cze nie
do koń ca od kry ta, po dob nie jak wie le
idei II So bo ru Wa ty kań skie go. Ta ka dy -
gre sja: Be ne dykt XVI, już po ogło sze -
niu swej de cy zji o ustą pie niu, we zwał
du cho wień stwo Rzy mu do wier nej re -
ali za cji Va ti ca num II, stwier dza jąc: „Był
So bór Oj ców, praw dzi wy So bór, ale był
też „so bór me diów”. Był to nie mal so -
bór sam dla sie bie, a świat po strze gał
So bór przez środ ki prze ka zu. Tak więc
tym so bo rem, któ ry sku tecz nie do cie rał
do lu dzi był „so bór me diów”, a nie So -
bór Oj ców.” (…) Na szym za da niem (…
), po czy na jąc od Ro ku Wia ry, jest pra -
ca, aby re ali zo wa ny był praw dzi wy So -
bór, ze swo ją mo cą Du cha Świę te go,
aby praw dzi wie od no wił się Ko ściół”.

W na szych cza sach wa gę współ pra -
cy świec kich z hie rar chią Ko ścio ła, bę -
dą cej wy ra zem nie tyl ko przy na le żno ści
do Ko ścio ła, ale by cia Ko ścio łem, pod -
kre ślił wła śnie II So bór Wa ty kań ski.
Dla cze go w dzi siej szych cza sach po -
trzeb na jest Ak cja Ka to lic ka?

– Sło wo „ak cja” ozna cza dzia ła nie,
zwłasz cza zor ga ni zo wa ne. Oprócz wy -
mie nio nych wy żej kon kret nych dzia łań,
Ak cja Ka to lic ka die ce zji za bie ra głos
w spra wach fun da men tal nych: w obro -
nie praw dy, w obro nie ży cia i god no ści
czło wie ka, w obro nie nie zby wal nych
praw jed nost ki i ca łych spo łe czeństw.
W ob li czu de pre cjo no wa nia war to ści
istot nych dla eg zy sten cji na ro du, a wy -
ra ża ją cych się w świę tej nie gdyś tria dzie
Po la ków: „Bóg, Ho nor, Oj czy zna”, szy -
der stwa z bo ha te rów i lu dzi su mie nia,

przede fi nio wa nia po jęć fun da men tal -
nych dla chrze ści jań skiej to żsa mo ści na -
ro du, ko niecz ne jest bu dze nie
wra żli wo ści po przez po zy ty wi stycz ną
pra cę u pod staw. W ta kich dzia ła niach
upa tru ję ko niecz ność ist nie nia AK. Wo -
bec eska la cji zła sta je my się za lęk nie ni,
przy gnę bie ni, po zor nie bez sil ni, nie kie -
dy bli scy roz pa czy. Wte dy przy po mnij -
my so bie sło wa Bł. Ja na Paw ła II:

„Ak cjo Ka to lic ka, nie lę kaj się! Na -
le żysz do Ko ścio ła i miesz kasz w ser cu
Bo ga, któ ry nie prze sta je kie ro wać two -
ich kro ków ku do świad cze niu nie prze -
mi ja ją cej i nie zrów na nej no wo ści
Ewan ge lii”.

Kil ka mie się cy przed śmier cią Pa pież -
-Po lak po zo sta wił dla Ak cji Ka to lic kiej
prze sła nie: „... Od wa gi, Ak cjo Ka to lic -
ka! Niech Pan prze wo dzi twej dro dze od -
no wy! Niech Nie po ka la na to wa rzy szy ci
z czu łą tro ską; Ko ściół spo glą da na cie -
bie z uf no ścią; Pa pież po zdra wia cię,
wspie ra i z ser ca ci bło go sła wi”.
Jak wy glą da struk tu ra Ak cji Ka to -
lic kiej w die ce zji tar now skiej
i na Są dec czyź nie?

– Ak cja Ka to lic ka jest wg Ko dek su
Pra wa Ka no nicz ne go (KPK) pu blicz -
nym sto wa rzy sze niem wier nych, ery go -
wa nym przez Kon fe ren cję Epi sko pa tu
Pol ski, dzia ła ją cym w ca łym kra ju
(kan. 312 § 1 p. 2 KPK), a w ro zu mie niu
usta wy z dnia 17 ma ja 1989 r. o sto sun -

ku Pań stwa do Ko ścio ła Ka to lic kie go
w Rze czy po spo li tej Pol skiej, jest or ga -
ni za cją ko ściel ną. W die ce zji tar now -
skiej Ak cja Ka to lic ka zo sta ła
po wo ła na de kre tem z 8 wrze śnia 1995
ro ku. W ty mże ro ku Kon fe ren cja Epi -
sko pa tu Pol ski za twier dzi ła, a w 2010 r.
zno we li zo wa ła sta tut AK w Pol sce.

Pierw szym ko ściel nym asy sten tem
die ce zjal nym sto wa rzy sze nia zo stał ks.
dr Jan Sie dlarz (obec ny pro boszcz pa ra -
fii św. Ka zi mie rza w No wym Są czu),
na stęp nie ks. dr hab. Ire ne usz Sto lar -
czyk, pro fe sor Uni wer sy te tu Pa pie skie -
go Ja na Paw ła II w Kra ko wie, obec nie
dzie kan Wy dzia łu Teo lo gicz ne go Sek -
cja w Tar no wie, od po nad dwóch lat
opie ku nem du cho wym Ak cji Ka to lic -
kiej jest ks. mgr lic. Jan Bar to szek.
W die ce zji jest 182 pa ra fial nych od dzia -
łów AK, zrze sza ją cych po nad 4 ty sią ce
człon ków.
Czym na co dzień się zaj mu ją pa ra -
fial ne od dzia ły Ak cji Ka to lic kiej?

– Pa ra fial ne Od dzia ły Ak cji Ka to lic -
kiej (PO AK) od by wa ją co mie sięcz ne
spo tka nia, po świę co ne for ma cji du cho -
wej oraz bie żą cej dzia łal no ści. Wszyst -
kie PO AK -i w Pol sce dys po nu ją
ma te ria ła mi for ma cyj ny mi, roz wa ża nia -
mi opra co wa ny mi przez księ ży pro fe so -
rów, sto sow nie do ha sła ro ku
li tur gicz ne go (2012/2013: „Być so lą
zie mi”). W za kre sie po głę bia nia for ma -
cji du cho wej człon ko wie od dzia łu bio -
rą udział w re ko lek cjach za mknię tych
w Cię żko wi cach, w die ce zjal nych
dniach sku pie nia i spo tka niach mo dli -
tew no -edu ka cyj nych w ró żnych sank tu -
ariach i ko ścio łach die ce zji, w Dniu
Spo łecz nym AK w Gród ku nad Du naj -
cem, w Fo rum Ru chów i Sto wa rzy szeń

„Ak cjo Ka to lic ka, nie lę -
kaj się! Na le żysz do Ko -
ścio ła i miesz kasz
w ser cu Bo ga, któ ry nie
prze sta je kie ro wać two -
ich kro ków ku do świad -
cze niu nie prze mi ja ją cej
i nie zrów na nej no wo ści
Ewan ge lii”.



CZERWIEC 201348 KOŚCIÓŁ I RELIGIA
WWW.SADECZANIN.INFO

Ka to lic kich w Tar no wie i No wym Są -
czu, w kon gre sach Ak cji – de ka nal nym
i die ce zjal nym, w do rocz nych stycz nio -
wych spo tka niach pre ze sów PO AK
w Tar no wie. W czerw cu ka żde go ro ku
or ga ni zu je my dla ca łej die ce zji i licz nie
uczest ni czy my w ogól no pol skiej piel -
grzym ce AK na Ja sną Gó rę, w lip cu
– w Wiel kim Od pu ście Tu chow skim,
a w li sto pa dzie – w pa tro nal nej uro czy -
sto ści Chry stu sa Kró la Wszech świa ta
w tar now skiej ba zy li ce ka te dral nej.

Die ce zjal ny In sty tut AK or ga ni zo wał
piel grzym ki za gra nicz ne: dwu krot nie
do Lwo wa i na Kre sy Wschod nie,
do Zie mi Świę tej oraz do Włoch.
W pro gra mie tej ostat niej, ma jo wej piel -
grzym ki, od by wa nej w szcze gól nym
cza sie – w Ro ku Wia ry, zna la zły się

sank tu aria, ośrod ki kul tu re li gij ne go,
a ta kże miej sca dro gie ser com Po la ków.
Naj wa żniej szy mi jed nak wy da rze nia mi
by ła Msza św. w ba zy li ce św. Pio tra
i mo dli twy przy gro bie Bło go sła wio ne -
go Ja na Paw ła II 18 ma ja, do kład nie

w rocz ni cę uro dzin na sze go Wiel kie go
Ro da ka oraz czu wa nie na Pla cu św. Pio -
tra z Oj cem Świę tym Fran cisz kiem
w wi gi lię ze sła nia Du cha św. ra zem ze
sto wa rzy sze nia mi ka to lic ki mi ca łe go
świa ta. 

W ra mach przy go to wa nia i udzia łu
w li tur gii przed sta wi cie le PO AK opra -
co wu ją roz wa ża nia i pro wa dzą mo dli -
twę ró żań co wą na an te nie ra dia RDN,
pro wa dzą uli ca mi pa ra fii Dro gę Krzy -
żo wą, uczest ni czą we Mszy św. w uro -
czy stość św. Woj cie cha – pa tro na AK
w Pol sce, włą cza ją się w na bo żeń stwa
fa tim skie, np. w ko ście le Mat ki Bo żej
Nie po ka la nej w No wym Są czu, po ma -
ga ją przy uro czy sto ściach czczo nej
w na szym ko ście le św. Ri ty, an ga żu ją
się w po wi ta nie pry mi cjan tów, or ga ni -
zu ją spo tka nie opłat ko we.

Dzia łal ność wy cho waw cza w la tach
ubie głych obej mo wa ła or ga ni za cję sta -
cjo nar ne go zi mo wi ska w cza sie fe rii
i wy po czyn ku let nie go dla dzie ci ze śro -
do wisk za gro żo nych, a ta kże raj dów
pie szych oraz pro wa dze nie świe tlic pa -
ra fial nych. 

Dzia łal ność in for ma cyj no -oświa to wa
i kul tu ral na po le ga na pro pa go wa niu na -
ucza nia Ja na Paw ła II m.in. po przez
umiesz cza nie frag men tów Je go spu ści -
zny w ga blo cie przy ko ściel nej. Ma te ria -
ły tam eks po no wa ne słu żą ta kże
roz bu dza niu uczuć pa trio tycz nych, m.in.
przy po mi na ją wa żne wy da rze nia z hi -
sto rii Ko ścio ła i Oj czy zny, pre zen tu ją
syl wet ki świę tych i bło go sła wio nych,
przed sta wia ją isto tę Ak cji Ka to lic kiej,
in for mu ją o bie żą cych dzia ła niach od -
dzia łu.

By li śmy or ga ni za to ra mi kon kur sów,
m.in. fo to gra ficz ne go, po etyc kie go. Re -
da gu je my ar ty ku ły do ga zet ki pa ra fial nej,
na stro ny in ter ne to we – die ce zjal ną
i ogól no pol ską AK. Ostat nia ini cja ty wa
na sze go Pa ra fial ne go Od dzia łu Ak cji Ka -
to lic kiej to wy sta wa „Zbrod nia Ka tyń -
ska” w ga le rii ko ścio ła Mat ki Bo żej
Nie po ka la nej i to wa rzy szą ca jej wy da -
rze nia, m.in. se sja edu ka cyj na z udzia łem
hi sto ry ków z kra kow skie go od dzia łu IPN
oraz spo tka nie z Je rzym Gi zą, au to rem
„No wo są dec kiej Li sty Ka tyń skiej”. 

Człon ko wie Ak cji Ka to lic kiej pod ję li
też trud pro wa dze nia Klu bu Se nio ra
dzia ła ją ce go m.in. przy pa ra fii Mat ki

O AK CJI KA TO LIC KIEJ  – RYS HI STO RYCZ NY
Ter min „ak cja” ozna cza dzia ła nie, zwłasz cza zor ga ni zo wa ne. Po ję cie Ak cja Ka to lic ka obej -
mu je ró żno rod ne for my re ali za cji mi sji ewan ge li za cyj nej Ko ścio ła w zgod nym współ dzia -
ła niu dusz pa ste rzy i świec kich.

Do brze zor ga ni zo wa na współ pra ca świec kich z hie rar chią ko ściel ną na le ży od cza -
sów wcze sne go chrze ści jań stwa do sta łej i owoc nej tra dy cji Ko ścio ła. Św. Paw ło wi w je -
go apo stol skiej po słu dze po ma ga li świec cy: Li dia, Apol los, Fi le mon i Akwi la.

Ter mi nu „Ak cja Ka to lic ka” użył po raz pierw szy w 1903 r. pa pież Pius X, któ ry za in spi -
ro wał po wsta nie ró żnych or ga ni za cji la ika tu, da jąc im prak tycz ne wska za nia do dzia ła -
nia. „Pa pie żem Ak cji Ka to lic kiej” na zwa no jed nak jed ne go z je go na stęp ców, Piu sa XI,
za pon ty fi ka tu któ re go na stą pi ły for mal ne na ro dzi ny i roz wój Ak cji Ka to lic kiej.

W Pol sce de cy zję o utwo rze niu Ak cji Ka to lic kiej pod ję ła Kon fe ren cja Epi sko pa tu
w 1930 r. Na jej pa tro na wy bra no św. Woj cie cha, a świę tem pa tro nal nym usta no wio no
uro czy stość Chry stu sa Kró la. Ak cja Ka to lic ka mo gła roz wi jać się je dy nie przez 9 lat. Po ro -
ku 1939 re żi my to ta li tar ne unie mo żli wi ły ja ką kol wiek jej dzia łal ność.

W na szych cza sach wa gę współ pra cy świec kich z ko ściel ną hie rar chią, bę dą cej wy -
ra zem nie tyl ko przy na le żno ści do Ko ścio ła, ale by cia Ko ścio łem, pod kre ślił II So bór Wa -
ty kań ski. Zgod nie z je go dok try ną, Ak cja Ka to lic ka jest urzę dem ko ściel nym wier nych
świec kich, na le żą cym do fun da men tal nej struk tu ry Ko ścio ła.

Rów nież Oj ciec Św. Jan Pa weł II, mó wiąc o wier nych świec kich, któ rzy „win ni po czuć
się rze czy wi sty mi pod mio ta mi w ży ciu Ko ścio ła”, wska zał na szcze gól ne zna cze nie Ak cji
Ka to lic kiej ja ko nie za stą pio ne go środ ka for ma cji apo stol skiej świec kich. W prze mó wie -
niu do bi sku pów pol skich, wy gło szo nym w stycz niu 1993 r. Jan Pa weł II po wie dział: „Ak -
cja Ka to lic ka kie dyś w Pol sce by ła tak ży wa i przy nio sła ty le wspa nia łych owo ców. Trze ba
więc, aby na no wo odży ła”.

Po dej mu jąc we zwa nie Oj ca Świę te go, bi sku pi pol scy we współ pra cy z ka to li ka mi
świec ki mi po sta no wi li de kre tem z 2 ma ja 1995 r. po wo łać do ży cia Ak cję Ka to lic ką, któ ra
jesz cze bar dziej włą czy lu dzi świec kich w bu do wa nie Ko ścio ła Chry stu so we go oraz
w zor ga ni zo wa ną mi sję apo stol ską, dzię ki któ rej bę dą mo gli „czy nić obec nym i ak tyw -
nym Ko ściół w ta kich miej scach i ta kich oko licz no ściach, gdzie je dy nie przy ich po mo cy
stać się on mo że so lą zie mi”. Cho dzi o po wrót Chry stu sa do su mień, ognisk do mo wych,
pu blicz nych zwy cza jów, re la cji mię dzy gru pa mi spo łecz ny mi, po rząd ku pu blicz ne go, sto -
sun ków mię dzy na ro do wych.

Do brze zor ga ni zo wa -
na współ pra ca świec -
kich z hie rar chią
ko ściel ną na le ży
od cza sów wcze sne go
chrze ści jań stwa
do sta łej i owoc nej tra -
dy cji Ko ścio ła.
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Bo żej Nie po ka la nej oraz pa ra fii św.
Elżbie ty w Sta rym Są czu; tę cen ną ini -
cja ty wę re ali zu ją z po wo dze niem już
kil ka lat. By li śmy ta kże współ or ga ni za -
to ra mi ubie gło rocz ne go, kwiet nio we go
wy jaz du z No we go Są cza do War sza wy
na wiel ki marsz „Obudź się Pol sko”
w obro nie Te le wi zji Trwam i wol nych
me diów. 
Mo dli cie się rów nież za par la men ta -
rzy stów…

– Ak cja Ka to lic ka Die ce zji Tar now -
skiej pod ję ła ini cja ty wę Ak cji Ka to lic kiej
w Pol sce ob ję cia par la men ta rzy stów Rze -
czy po spo li tej Pol skiej ak cją du cho we go
wspar cia. Po przez mo dli twę za wszyst -
kich po słów i se na to rów, bez wzglę du
na ich przy na le żność par tyj ną czy wy zna -
wa ny świa to po gląd, człon ko wie sto wa -
rzy sze nia wy pra szać bę dą ła ski
po dej mo wa nia przez par la men ta rzy stów
do brych de cy zji dla na szej Oj czy zny.
W na szej die ce zji człon ko wie Pa ra fial nych

Od dzia łów Ak cji Ka to lic kiej obej mą mo -
dli twą jed ne go, zna ne go z na zwi ska, par -
la men ta rzy stę na sze go re gio nu, oraz
ano ni mo wych par la men ta rzy stów, kry ją -
cych się pod nu me ra mi przy dzie lo ny mi
przez Za rząd Kra jo we go In sty tu tu Ak cji
Ka to lic kiej. For my wspar cia mo dli tew ne -
go to: Ko ron ka do Mi ło sier dzia Bo że go
od ma wia na wspól no to wo na co mie sięcz -
nych spo tka niach pa ra fial nych AK oraz
Msza św. od pra wio na w Ro ku Wia ry.
Jak pro bosz czo wie od no szą się
do Wa szej dzia łal no ści?

– Ak cja Ka to lic ka w die ce zji dzia ła
pod zwierzch nic twem bi sku pa die ce -
zjal ne go, któ ry mia nu je pa ra fial ne go
asy sten ta ko ściel ne go – z re gu ły jest nim
ksiądz pro boszcz; w na szym od dzia le to
ks. se nior To masz Wroń ski. Pa ra fial ny
asy stent ko ściel ny za pew nia łącz ność

od dzia łu z bi sku pem die ce zjal nym, dba
o wła ści wą for ma cję człon ków i czu wa
nad czy sto ścią dok try ny. Ksiądz asy -
stent uczest ni czy w spo tka niach ro bo -
czych i po sie dze niach or ga nów
Pa ra fial ne go Od dzia łu AK.
Dziękuję za rozmowę. 

Roz ma wiał ANDRZEJ PISZCZEK  

BOŻENA MARIA
KWITOWSKA
Ur. w Za ko pa nem. Ab sol went ka Wy dzia -
łu Ma te ma ty ki, Fi zy ki i Che mii UJ (mgr
astro no mii), ta kże Stu dium Pe da go gicz -
ne go. Dro gę za wo do wą roz po czę ła
pod Gie won tem. Po tem pra co wa ła
w Szczaw ni cy i No wym Są czu, ucząc
ma te ma ty ki, fi zy ki i astro no mii. Od 1999
r. uczy fi zy ki w Gim na zjum nr 3 im. H.
Sien kie wi cza w No wym Są czu. 

Eg za mi na tor Okrę go wej Ko mi sji Eg -
za mi na cyj nej w Kra ko wie z za kre su
przed mio tów ma te ma tycz no – przy -
rod ni czych w gim na zjum. Au tor ka pu -
bli ka cji me to dycz nych dla na uczy cie li
oraz ar ty ku łów w cza so pi smach na -
uko wo -dy dak tycz nych, or ga ni za tor ka
wy jaz dów edu ka cyj nych uczniów
do ośrod ków na uko wych, m.in. trzy let -
nie go pro gra mu współ pra cy z Uni wer -
sy te tem Ja giel loń skim. Jej ucznio wie
osią ga ją suk ce sy w kon kur sach o za się -
gu ogól no pol skim, a na wet mię dzy na -
ro do wym.

Ukoń czy ła dwu let nie Stu dium Ro dzi -
ny, or ga ni zo wa ne przez Wy dział Dusz -
pa ster stwa Ma łżeństw i Ro dzin Die ce zji
Tar now skiej, uzy sku jąc mi sję ka no nicz -
ną, upo wa żnia ją cą do pra cy w po rad ni
ro dzin nej.

Od 2000 r. peł ni funk cję pre ze sa Pa -
ra fial ne go Od dzia łu Ak cji Ka to lic kiej
przy pa ra fii Mat ki Bo żej Nie po ka la nej
w No wym Są czu, od 2008 r. wi ce pre zes
Die ce zjal ne go In sty tu tu Ak cji Ka to lic kiej.

Za pra cę za wo do wą i dzia łal ność
spo łecz ną od zna czo na m.in. Brą zo wym
Krzy żem Za słu gi przez pre zy den ta Le cha
Ka czyń skie go, a przez bi sku pa tar now -
skie go – srebr nym me da lem „Dei Re gno
Se rvi re”.

Mąż – b. pra cow nik na uko wy UJ,
obec nie na uczy ciel; cór ka ar chi tekt.

By li śmy or ga ni za to ra mi
kon kur sów, m.in. fo to -
gra ficz ne go, po etyc kie -
go. Re da gu je my ar ty ku ły
do ga zet ki pa ra fial nej,
na stro ny in ter ne to we
– die ce zjal ną i ogól no pol -
ską AK.
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P
rzed mszą ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej i Gim na zjum im.
s. Cze sła wy Lo rek w Bi czy -
cach Dol nych za pre zen to wa li

pro gram słow no -mu zycz ny za ty tu ło wa -
ny „Oto ja, po ślij mnie”, w któ rym
przed sta wi li ży cie pa tron ki szko ły:

od ko ły ski, do he ro icz nej śmier ci. Dzie -
ci, ucha rak te ry zo wa ne na swo ich afry -
kań skich ró wie śni ków (war ko czy ki,
wi sior ki), re cy to wa ły frag men ty li stów
za kon ni cy z Czar ne go Lą du – na pi sa ła
ich mnó stwo – i śpie wa ły nie tyl ko pol -
skie pio sen ki. Wy stęp uczniów przy go -

to wa ły na uczy ciel ki: Na ta lia Ro gow ska
(an glist ka) i Do ro ta Koś kie wicz (po lo -
nist ka).

Na stęp nie przy oł ta rzu sta nę ło 11 ka -
pła nów. W pre zbi te rium zna la zło się
miej sce dla uwię zio ne go na wóz ku in -
wa lidz kim o. Sta ni sła wa Ole sia ka (po -

Trze trze wi na pa mię ta o sio strze Cze sła wie Lo rek

Kan dy dat ka na oł ta rze?
– Nie trze ba się smu cić, lecz ra do wać. To nie po grzeb, lecz dzięk czy nie nie za sio strę Cze sła wę
– za chę cał do uśmie chu ser ca nin o. Jan Sma luch. 22 ma ja, dzień po 10. rocz ni cy mę czeń skiej
śmier ci w De mo kra tycz nej Re pu bli ce Kon ga sio stry Cze sła wy Lo rek ze zgro ma dze nia Sa cre Co -
eur, w ro dzin nej pa ra fii za kon ni cy, w Trze trze wi nie, zo sta ła od pra wio na uro czy sta msza św. w jej
in ten cji. Po mszy od by ła się ma ła kon fe ren cja z udzia łem by łych i obec nych mi sjo na rzy tar now -
skich. Uro czy stość trans mi to wa ło die ce zjal ne ra dio RDN Ma ło pol ska.

FO
T. 

H
SZ
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cho dzi i miesz ka w Trze trze wi nie), wer -
bi sty, któ ry za cho ro wał na mi sjach. Eu -
cha ry stii prze wod ni czył i ho mi lię
wy gło sił ks. pra łat dr Jan Pio trow ski,
pro boszcz pa ra fii św. Mał go rza ty w No -
wym Są czu, rów nież z wie lo let nim do -
świad cze niem mi syj nym. Ka zno dzie ja
stre ścił ży cio rys s. Cze sła wy Lo rek.

„Wy la łam krew, aby upięk szyć Ko -
ściół” – za cy to wał ks. Pio trow ski ostat -
nie sło wa za kon ni cy przed śmier cią.

Uro dzi ła się w Bi czy cach, ja ko ósme
z dzie wię cior ga dzie ci ubo giej chłop -
skiej ro dzi ny. – Wzra sta ła w at mos fe rze
cie pła ro dzin ne go i go rą cej re li gij no ści
– mó wił ka zno dzie ja. Od po cząt ku na jej
dro dze ży cia sta nę li wy bit ni ka pła ni.
Zo sta ła ochrzczo na w 1938 ro ku przez

ks. Ro ma na Ma zu ra, póź niej sze go pro -
bosz cza pa ra fii far nej w No wym Są czu.
Do I Ko mu nii św. przy go to wał ją
w 1947 ro ku ks. Sta ni sław Pie prz nik,
któ ry po nad 40 lat pra co wał w Trze trze -
wi nie, a sa kra men tu bierz mo wa nia
udzie lił jej bi skup tar now ski Jan Ste pa
w 1951 ro ku.

– Do bierz mo wa nia przy ję ła imię Te -
re sa, jak by prze wi dzia ła swo ją przy -
szłość, bo Ma ła Te re sa jest pa tron ką
mi sji – za uwa żył ks. Pio trow ski.

W wie ku 22 lat, od po wia da jąc na głos
po wo ła nia, wstą pi ła do Zgro ma dze nia
Naj święt sze go Ser ca Je zu sa Sa cre Co eur
w Zby li tow skiej Gó rze, w 1969 ro ku
zło ży ła ślu by wie czy ste. Dzie sięć lat
póź niej, od po wia da jąc na oso bi ście wy -
słu cha ny w Rzy mie pod czas au dien cji
ge ne ral nej apel Ja na Paw ła II do ro da -
ków („Nie zo sta wiaj cie mnie sa me go!”),
zgło si ła prze ło żo nym pra gnie nie pra cy
na mi sjach. Wy je cha ła do ów cze sne go
Za iru. Owoc ną pra cę w Afry ce prze rwa -
ła cho ro ba no wo two ro wa, któ rą po ko na -

ła, po czym wró ci ła do swo ich czar no -
skó rych pod opiecz nych. Po 17 la tach
ofiar nej słu żby afry kań skie mu Ko ścio -
ło wi 11 ma ja 2003 ro ku zo sta ła cię żko
po bi ta w ko ście le w Kin sza sie przez do -
brze so bie zna ne go chło pa ka o imie niu
Oli vier, by łe go mi ni stran ta, któ re go
praw do po dob nie na kry ła na kra dzie ży.
Zmar ła w szpi ta lu 21 ma ja 2003 ro ku.
Przed śmier cią wy ba czy ła swo je mu
opraw cy.

– Je zus był Pa nem jej ży cia. Ży ła nim
i dla nie go. Do łą czy ła do gro na mi sjo -
na rzy mę czen ni ków z tar now skiej die ce -
zji: Ro ber ta Gu cwy, Ja na Czu by
i Zbi gnie wa Strzał kow skie go, któ rzy są
ozdo bą tar now skie go Ko ścio ła i du żo
mó wią o ja ko ści wia ry na szej die ce zji.
To świę ci, na wet je śli nie ka no ni zo wa ni
– za koń czył ka za nie ks. Jan Pio trow ski.

***
Po mszy księ ża prze szli pod ta bli cę

upa mięt nia ją cą w trze trze wiń skiej świą -
ty ni mi sjo nar kę, po czym od mó wio no
Li ta nię Lo re tań ską, uko cha ną mo dli twę
s. Cze sła wy. Ale to jesz cze nie by ło
wszyst ko. Trzech obec nych i by łych mi -
sjo na rzy po dzie li ło się z obec ny mi swo -
imi re flek sja mi.

– Zna łem oso bi ście sio strę Cze sła wę
– mó wił ser ca nin, o. Jan Sma luch, od 32
lat pra cu ją cy w De mo kra tycz nej Re pu -
bli ce Kon go. – Bar dzo szyb ko opa no wa -
ła ję zyk fran cu ski i ję zyk li ga la, co
po zwo li ło jej zna leźć głęb szy kon takt
z miej sco wą lud no ścią. Przez pe wien
czas pra co wa ła, tak jak ja, w bu szu,
a póź niej w Kin sza sie, wiel kiej, 12-mi -
lio no wej me tro po lii, w pa ra fii in te lek tu -
ali stów, pro wa dzo nej przez je zu itów.
W ta kiej pa ra fii trze ba mieć nie tyl ko tu,
ale i tu (mów ca zna czą co wska zał
na ser ce i gło wę).

S. Cze sła wa pod rów ni kiem pra co -
wa ła ja ko za kry stian ka, ka te chi zo wa ła
dzie ci, uczy ła ko bie ty hi gie ny i szy cia,
czu wa ła nad for ma cją li de rów od dzia -
łów pa ra fial nych. Spo tka ła się z ca łą nę -
dzą i bo gac twem afry kań skie go
Ko ścio ła. Zy ska ła ser ce tu byl ców.

– Kie dy ją na pad nię to, prze by wa łem
w Pol sce – wspo mi nał o. Sma luch.
– Mój współ brat od wie dził sio strę Cze -
sła wę w szpi ta lu na dru gi dzień
po na pa dzie. Bar dzo cier pia ła, ale mia -
ła uśmiech na twa rzy. Po mi mo, że

spraw ca nie wy ra ził skru chy, to mu wy -
ba czy ła. W wa run kach afry kań skich to
rzecz nie by wa ła, bo tam cią gle obo wią -
zu je pra wo ze msty.

Mi sjo narz mó wił da lej, że spraw ca
po cho dził z ro dzi ny re li gij nej, je go ro -
dzi ce an ga żo wa li się w ży cie pa ra fii, oj -
ciec miał do brze płat ną po sa dę rzą do wą
i mo tyw ra bun ko wy na pa du nie jest
do koń ca zro zu mia ły.

– Bardzo szybko
opanowała język
francuski i język ligala,
co pozwoliło jej znaleźć
głębszy kontakt
z miejscową ludnością. 

O. JAN SMA LUCH
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Sio stra Cze sła wa zo sta ła po cho wa -
na 15 ki lo me trów od Kin sza sy, w je zu -
ic kiej re zy den cji. W ko ście le, w któ rym
zo sta ła na pad nię ta, z ini cja ty wy pol skiej
am ba sa dy jesz cze te go sa me go ro ku
wmu ro wa no ta bli cę pa miąt ko wą. Na pis
jest po pol sku i fran cu sku.

– Afry ki nie ma się co bać, to był
przy pa dek, o mnie też pi sa li, że mnie za -
bi to. W zgro ma dze niu już od pra wia no
re qu iem za mnie, a ży ję, wi docz nie Bóg
tak chciał. Afry ka jest pięk na, przy cią ga
– prze ko ny wał mi sjo narz.

Na ko niec we zwał obec nych do ra do -
ści. – Nie trze ba się smu cić, lecz ra do -
wać. To nie po grzeb, lecz dzięk czy nie nie
za sio strę Cze sła wę. Czy wy już klasz -
cze cie na mszy? Trze ba kla skać, tań czyć,
tak jak w Afry ce – za chę cał o. Sma luch.
Zer wa ła się bu rza braw, a nie wie le bra -
ko wa ło do tań ców…

Na stęp nie głos za brał ks. Jan Ku -
dłacz, pro boszcz w Uszwi, któ ry 11 lat
pra co wał w Re pu bli ce Kon ga (Kon go -
-Braz za vil le), kra ju są sia du ją cym z Re -
pu bli ką De mo kra tycz ną Kon ga, gdzie
po Wiel ka no cy te go ro ku tra gicz nie
zmarł (uto pił się w nur tach wez bra nej
po po wo dzi rze ce, spie sząc do swo ich
wier nych z od da lo nych wio sek) ks. Jó -

zef Pisz czek, po cho dzą cy z Tyl ma no -
wej, a 15 lat te mu zo stał za mor do wa ny
ks. Jan Czu ba spod Pil zna.

– Nie za do wa laj cie jest tym, co jest,
ale za sta nów cie się, co by tu jesz cze zro -
bić, tak jak sio stra Cze sła wa – zwró cił
się gość z Uszwi do dzie ci i mło dzie ży.

Na ko niec wy stą pił ks. dr Krzysz tof
Czer mak, wi ka riusz bi sku pi do spraw
mi sji w die ce zji tar now skiej, ta kże z nie -
ma łym afry kań skim epi zo dem w bio -
gra fii ka płań skiej.

– Nie za wsze do ce nia my mi sjo na rzy,
a oni tam są w na szym imie niu – mó wił.
– W ostat nich 22 la tach Pol ska otrzy ma -

ła sied miu mi sjo na rzy mę czen ni ków,
w tym czwo ro po cho dzi z die ce zji tar -
now skiej. Oni nas upięk sza ją w oczach
Bo ga.

Ks. Czer mak opo wia dał da lej ze
smut kiem, że od je sie ni trwa re be lia
w Re pu bli ce Środ ko wo afry kań skiej,
gdzie obec nie pra cu je dzie wię ciu ka pła -
nów i sze ścio ro osób świec kich z die ce -
zji tar now skiej i po pro sił o mo dli twę
w ich in ten cji, „bo tam zro bi ło się bar -
dzo nie bez piecz nie”.

W uro czy sto ści w Trze trze wi nie
wzię ły udział dwie sio stry Cze sła wy Lo -
rek: Wan da Waś ko i Kry sty na Pla ta. Był
też wójt gmi ny Cheł miec Ber nard Sta -
wiar ski z ma łżon ką Jo an ną, sio strze ni cą
s. Cze sła wy Lo rek. W kom ple cie ze
swo imi ucznia mi sta wi li się na uczy cie -
le pod sta wów ki i gim na zjum w Bi czy -
cach Dol nych, na cze le z dy rek to rem
Ra fa łem Ma jew skim.

Uro czy stość ubo ga cił chór pa ra fial -
ny. Jej or ga ni za to rem był pro boszcz
Trze trze wi ny ks. Edward Mi koś ze
współ pra cow ni ka mi, któ ry na ko niec
za pro sił go ści na ple ba nię. Przy ko la cji
kon ty nu owa no dys ku sję o mi sjo na rzach
tar now skich na Czar nym Lą dzie.

(HSZ)

KOŚCIÓŁ I RELIGIA

– Nie trzeba się smucić,
lecz radować. To nie
pogrzeb, lecz
dziękczynienie za siostrę
Czesławę. Czy wy już
klaszczecie na mszy?
Trzeba klaskać, tańczyć,
tak jak w Afryce. 

O. JAN SMA LUCH
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T
en pra daw ny szlak piel grzym -
ko wy wie dzie do ka te dry
w San tia go de Com po ste la
w Ga li cji, w pół noc no -za chod -

niej Hisz pa nii. W ka te drze tej, we dług
tra dy cji, znaj du je się cia ło św. Ja ku ba
Star sze go Apo sto ła. Nie ma jed nej tra -
sy piel grzym ki, a uczest ni cy mo gą do -

trzeć do ce lu jed nym z wie lu szla ków.
Wkrót ce do łą czy do tej sie ci dróg Są -
dec czy zna.

– Chce my po łą czyć wszyst kie ko ścio -
ły, któ re za pa tro na ma ją św. Ja ku ba
Apo sto ła. Naj bli ższy No we go Są cza jest
ko ściół w Po de gro dziu. Opra co wu je my
tra sę łą czą cą go z Ra cie cho wi ca mi, My -
śle ni ca mi i Wa do wi ca mi, a po tem mo -
żli wo ści jest wie le. Mo żna iść w stro nę
Ślą ska, al bo na po łu dnie, w stro nę Le -
wo czy na Sło wa cji i stam tąd da lej na za -
chód przez Cze chy – mó wi Fran ci szek

Mróz z Brac twa św. Ja ku ba Star sze go
Apo sto ła przy pa ra fii w Wię cła wi cach
Sta rych pod Kra ko wem.

– Szlak są dec ki jest jesz cze w przy go -
to wa niu. Na ra zie nie jest pla no wa ne je -
go po łą cze nie ze Sło wa cją. Tak jak
frag ment Be skidz kiej Dro gi św. Ja ku ba,
pro wa dzić bę dzie przez Cie szyn na Mo -
ra wy – mó wi z ko lei Emil Men dyk ze
Sto wa rzy sze nia „Przy ja cie le Dróg św.
Ja ku ba w Pol sce”. Któ ra kon cep cja
zwy cię ży, oka że się wkrót ce.

***
Ist nie ją ca od po nad ty sią ca lat Dro ga

św. Ja ku ba jest jed nym z naj wa żniej -
szych chrze ści jań skich szla ków piel -
grzym ko wych, obok szla ków do Rzy mu
i Je ro zo li my. We dług le gen dy, cia ło św.
Ja ku ba prze wie zio no ło dzią do pół noc -
nej Hisz pa nii, a na stęp nie po cho wa no
w miej scu, w któ rym dziś znaj du je się
mia sto San tia go de Com po ste la.

Dro gi ozna czo ne są musz lą św. Ja ku -
ba, któ ra jest ta kże sym bo lem piel grzy -
mów, i żół ty mi strzał ka mi.
Od śre dnio wie cza ty sią ce lu dzi po dą ża -
ły do gro bu św. Ja ku ba Star sze go Apo -
sto ła. Wszyst kich łą czy ło po czu cie
przy na le żno ści do wspól no ty eu ro pej -
skiej, ja ką wte dy re pre zen to wa ła re li gia
chrze ści jań ska, sta no wią ca uni wer sal ny
sys tem war to ści. By ła to dro ga, wzdłuż

Drogą św.
Jakuba Apostoła
z Sądecczyzny
do Santiago 
de Compostela
Od kil ku na stu lat w wie lu kra jach Eu ro py po ja wia ją się pie sze
i ro we ro we szla ki ozna czo ne sym bo lem musz li. To Dro gi św. Ja -
ku ba (Ca mi nos de San tia go, Ro utes of St. Ja mes, Che mins de
St. Ja cqu es, Ja kob swe ge).

KOŚCIÓŁ I RELIGIA

Ist nie ją ca od po nad ty -
sią ca lat Dro ga św. Ja ku -
ba jest jed nym
z naj wa żniej szych chrze -
ści jań skich szla ków piel -
grzym ko wych.
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któ rej roz wi ja ła się kul tu ra i sztu ka ro -
mań ska, roz prze strze nia ły się no we idee
i zdo by cze cy wi li za cyj ne. Go ethe pi sał,
iż na tym szla ku „ro dzi ła się Eu ro pa”.
Przez wie ki prze mie rza li ją przed sta wi -
cie le wszyst kich sta nów, w tym wie le
zna nych po sta ci (na wet wład ców): Ka -
rol Wiel ki, św. Fran ci szek z Asy żu, św.
Elżbie ta Por tu gal ska, św. Bry gi da
Szwedz ka, Iza be la Ka sty lij ska, św.
Igna cy Loy ola, Jan Dan ty szek, czy pa -
pież Jan XXIII. W XIV wie ku, szczy to -
wym okre sie po pu lar no ści tra sy,
ka żde go ro ku prze mie rza ło ten szlak po -
nad mi lion osób.

Źró dła ar chi wal ne oraz od kry cia ar -
che olo gicz ne do ko ny wa ne w ró żnych
czę ściach Pol ski świad czą, że do gro bu
św. Ja ku ba piel grzy mo wa li rów nież Po -
la cy. Ran ga szla ków piel grzym ko wych
znacz nie zma la ła w XVI -XVII w., kie -
dy przez Eu ro pę prze to czy ła się fa la
walk re li gij nych, epi de mii i klęsk ży -
wio ło wych. W ko lej nych wie kach piel -
grzy mo wa nie utrud ni ła re wo lu cja
fran cu ska i woj ny na po le oń skie. Dro gi
św. Ja ku ba ule gły stop nio we mu za po -
mnie niu.

Po now ne oży wie nie piel grzy mo wa -
nia do gro bu św. Ja ku ba Star sze go Apo -
sto ła na stą pi ło dzię ki ape lo wi, któ ry
skie ro wał do wier nych Oj ciec Świę ty
Jan Pa weł II pod czas wi zy ty w San tia -
go, w 1982 ro ku. W tak zwa nym „Ak -
cie Eu ro pej skim” Pa pież po wie dział
wów czas: „Z San tia go kie ru ję do cie bie,
sta ra Eu ro po, wo ła nie peł ne mi ło ści:
Od najdź sie bie sa mą! Bądź so bą! Od -
kryj swo je po cząt ki. Tchnij ży cie
w swo je ko rze nie...”. W 1987 ro ku Ra -
da Eu ro py po wo ła ła do ży cia pierw szy
Eu ro pej ski Szlak Kul tu ro wy. Od wo ły -
wał się on do ist nie ją cych śre dnio wiecz -
nych dróg wio dą cych do Com po ste li.

Po cząt ko wo w Hisz pa nii, a w na stęp -
nych la tach m.in. we Fran cji, Niem -
czech, Wło szech, Au strii i Szwaj ca rii
po ja wi ły się dro go wska zy z mo ty wem
musz li św. Ja ku ba.

Nie któ rzy nie koń czą swo jej wę -
drów ki w San tia go de Com po ste la, ale
po dą ża ją jesz cze kil ka dzie siąt ki lo me -
trów da lej, czy li trzy dni dro gi od San -
tia go, nad wy brze że Oce anu
Atlan tyc kie go, do miej sco wo ści Fi ster -
ra. Tra dy cyj nie, po do tar ciu tu taj, pa lo -
no po kut ne, piel grzy mie sza ty
i ob my wa no się w wo dach oce anu, zo -
sta wia jąc za so bą do tych cza so we
grzesz ne ży cie i roz po czy na jąc z wia rą
no we. Stąd wła śnie po cho dzi naj pow -
szech niej szy sym bol Dro gi św. Ja ku ba
– musz la. Do cie ra ją cy nad oce an wę -
drow cy za bie ra li musz le ja ko do wód
prze by tej dro gi. Dziś mo żna je ku pić
na ca łej tra sie, a naj wię cej oczy wi ście
w sa mym San tia go. Licz ba piel grzy -
mów cią gle ro śnie. W ro ku 1970 by ło
ich 68, w 1980 dwu stu, w 1990 pięć ty -
się cy, w 2000 po nad 55 tys., a w 2012
już 200 ty się cy.

JAN GA BRU KIE WICZ

„Z San tia go kie ru ję
do cie bie, sta ra Eu ro po,
wo ła nie peł ne mi ło ści:
Od najdź sie bie sa mą!
Bądź so bą! Od kryj swo je
po cząt ki. Tchnij ży cie
w swo je ko rze nie...”.

FO
T. 

AR
C

H
.



CZERWIEC 2013 55
WWW.SADECZANIN.INFO

SĄDECZANIE

W
ie czo rem 24 ma ja w sa li re pre zen ta cyj nej są -
dec kie go ra tu sza od był się je go re ci tal dy plo -
mo wy. Licz nie zgro ma dzo na pu blicz ność
mo gła usły szeć arie i pie śni: od mu zy ki sta ro -

wło skiej, przez kla sycz ny re per tu ar (m. in. Mo zart), nie miec -
kie i pol skie pie śni ro man tycz ne, a skoń czyw szy
na współ cze snej mu zy ce roz ryw ko wej. Dłu go nie mil kły
okla ski, chło pak mu siał bi so wać. 

Ku ba jest ab sol wen tem II Li ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Ma rii Ko nop nic kiej w No wym Są czu i Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej II stop nia im. Fry de ry ka Cho pi na. Je go na uczy -
cie lem w kla sie śpie wu so lo we go jest dr Re na ta Jo na kow ska -
-Ol szow ska z PSM w No wym Są czu, któ ra m.in.
w li sto pa dzie ubie głe go ro ku z po wo dze niem przy go to wa ła
go do III Ogól no pol skie go Kon kur su Wo kal ne go im. Mie czy -
sła wa Kar ło wi cza w Kra ko wie. Łę czyc ki oka zał się naj lep -
szy spo śród 50 mło dych śpie wa ków, któ rzy re pre zen to wa li 14
szkół mu zycz nych II stop nia z ca łej Pol ski.

– Ku ba nie uczęsz czał do mu zycz nej szko ły pod sta wo wej.
Na ukę od pod staw, bo nie znał nut, roz po czął w szko le II stop -
nia. Czte ry la ta to ma ło cza su, że by osią gnąć tak wy so ki po -
ziom, ja ki mu się uda ło, dzię ki du żej pra cy i do bre mu
re ago wa niu na ka żde uwa gi – mó wi o uczniu Re na ta Jo na -
kow ska -Ol szow ska.

Ja kub Łę czyc ki od ro ku za sta na wiał się, gdzie kon ty nu -
ować swo ją mu zycz ną edu ka cję po zda niu dy plo mu. W grę
wcho dzi ły m.in. aka de mie w War sza wie, Ka to wi cach czy
Wro cła wiu.

– Do Wied nia jest ty le sa mo ki lo me trów co do War sza wy,
więc mo że tam byś spró bo wał? – za chę ci ła ucznia na uczy ciel -
ka... i Ku ba przy jął wy zwa nie.

Eg za mi ny w Uni ver sität für Mu sik und Dar stel len de Kunst
Wien, zwa nym Kon ser wa to rium Wie deń skim, trwa ły od 10

do 16 ma ja, a przy stą pi li do nich mło dzi lu dzie z czte rech kon -
ty nen tów, w tym trzech Po la ków. O 10 miejsc kon ku ro wa ły 243
oso by, któ re po de szły do te stu teo re tycz ne go, 3-dnio we go eg -
za mi nu ze śpie wu, a ta kże mu sia ły się wy ka zać do brą kon dy -
cją i wcie lić się w przy pi sa ne im ak tor skie ro le na sce nie.

– Nie zmier nie cie szę się z uda nych eg za mi nów – mó wi Ku -
ba, któ ry od paź dzier ni ka bę dzie stu dio wał wraz z mło dy mi
śpie wa ka mi m.in. z Mek sy ku, Ko lum bii, Gru zji, Ma ce do nii,
Sło we nii, Chor wa cji i Ser bii. – Naj bar dziej zdzi wi ło mnie to,
że w tym skła dzie nie ma żad ne go Niem ca ani Au stria ka, któ -
rzy od pa dli po dru gim eta pie, a są bar dzo do brzy tech nicz nie
i „po ukła da ni”. Jak nam ostat nie go dnia wy ja śni li pro fe so ro -
wie, bar dzo ce nio na jest u mło dych śpie wa ków wra żli wość,
któ rej po dob no nie bra ku je Sło wia nom. Stąd ta ki skład – wy -
ja śnia ba ry ton z Piąt ko wej, któ ry jesz cze pięć lat te mu nie my -
ślał, że bę dzie śpie wał ope ro we arie i kształ cił się w tym
kie run ku.

– Na wsi śpie wa łem psal my w ko ście le w Piąt ko wej, śpie -
wu uczył mnie wte dy pan Sła wo mir Szczu rek, or ga ni sta z Piąt -
ko wej.

Te raz Ku bę cze ka aż 7 lat edu ka cji w Wied niu, bo na tam -
tej sze stu dia skła da się 4 la ta li cen cja tu i 3 ma gi ste rium. Mo -
że po nich wró ci do No we go Są cza i spró bu je ra to wać ho nor
mę skich gło sów (od lat nikt z nich nie wy grał) w Kon kur sie
im. Ady Sa ri?

– Grze chem i za nie dba niem by ło by nie spró bo wać po wal -
czyć w swo im mie ście – stwier dza Ku ba.

JA NUSZ BO BREK, FOT. RO MAN WI ŚNIAK

Je dzie po na ukę do Wied nia, że by
za kil ka lat wy grać fe sti wal Ady Sa ri

Ba ry ton
z Piąt ko wej 
Śpie wa ją cy ba ry to nem Ja kub Łę czyc ki od paź -
dzier ni ka, ja ko je dy ny Po lak, roz pocz nie na ukę
na pierw szym ro ku w pre sti żo wym Kon ser wa -
to rium Wie deń skim, a za kil ka lat mo że wró ci
do No we go Są cza, że by po wal czyć w Kon kur -
sie im. Ady Sa ri. 
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L au da cję na część Ju bi la ta, na szpi -
ko wa ną ła ciń ski mi sen ten cja mi,
wy gło sił red. Je rzy Le śniak.

– Jest naj wy bit niej szym ptasz ko wia -
ni nem po Ro ma nie Stram ce, któ ry go
uczył jeź dzić na nar tach – oznaj mił Le -
śniak, przy po mi na jąc, że kie dy Wła dy -
sław Mę żyk przy szedł na świat, to
pre zy den tem Pol ski był Igna cy Mo ścic -

ki, w Ro sji rzą dził Sta lin, a w Niem -
czech Hi tler. Mów ca zwró cił też uwa gę,
że bo ha ter wie czo ru uro dził się w tym
sa mym dniu, co Ka rol Woj ty ła, ty le,
że 13 lat wcze śniej, z cze go wy snuł za -
ska ku ją cy wnio sek….

Ju bi le usz 80-le cia Wła dy sła wa Mę -
ży ka zgro ma dził też gro mad kę je go by -
łych uczniów.

– Chcia łem po dzię ko wać pro fe so ro -
wi za to, że ja ko wy cho waw ca na szej
kla sy w „sa mo cho dów ce” zro bił ze
mnie czło wie ka, bo przy zna ję, mia łem
chwi le sła bo ści, kie dy gro zi ło mi re pe -
to wa nie w kla sie – mó wił An drzej Gry -
giel, zna ny przed się bior ca bra nży
me ta lo wej z gmi ny Ko rzen na. Gry giel
po wie dział ta kże, że prof. Mę żyk ura to -
wał jed ne go z ko le gów, aresz to wa ne go
w sta nie wo jen nym za roz le pia nie ulo -
tek. Wy cho waw ca udzie lił w pro ku ra tu -
rze po rę cze nia za swo je go ucznia
i chło pa ka wy pusz czo no z wię zie nia.
– Gdy by nie oso bi ste za an ga żo wa nie
pro fe so ra, chło pak miał by prze trą co ne
ży cie – stwier dził Gry gier, a cho dzi ło
o …Je rze go Bo cheń skie go, pre ze sa
Fun da cji Są dec kiej. 

W po dob nym du chu prze ma wia li też
in ni go ście przy ję cia uro dzi no we go. Ju -
bi lat z uśmie chem słu chał pe anów
na swo ją część, cza sem coś dow cip nie
do po wia da jąc. Wy spor to wa na syl wet ka,
nie wi dać po nim tych 80 lat.

– Sport się zmie nił, dzi siaj spor to wiec
nie wyj dzie na bo isku, je że li nie ma pod -
pi sa ne go kon trak tu, mło dzież jest bar -
dzo rosz cze nio wa. Kie dyś by ło ina czej,
by ło bied niej, ale szla chet niej – mó wił
osiem dzie się cio la tek. W dłu ższym wy -
wo dzie skry ty ko wał zmia ny do ko nu ją -
ce się w pol skiej oświa cie, m.in.
utwo rze nie gim na zjów w 1999 ro ku.
– Gim na zja są za prze cze niem roz wo ju
mło de go czło wie ka, w tym cza sie nie po -
win no się roz ry wać ko le żeń stwa. Gim -
na zja li ści w no wym oto cze niu chcą
im po no wać, bo w gło wie siecz ka i hor -
mo ny się od zy wa ją – za koń czył bo ha ter
wie czo ru, po czym zdmuch nął świe ce
na tor cie uro dzi no wym. Red. Le śniak
za in to no wał „Sto lat”. 

RO DO WÓD 
Wła dy sław Mę żyk po cho dzi z wie lo -

dziet nej ro dzi ny chłop skiej, go spo da ru -
ją cej na pół to ra mor go wej ro li,
ob sa dza nej głow nie bu ra ka mi i ziem nia -
ka mi. Oj ciec, Sta ni sław, żoł nierz w woj -
nach w la tach 1914-1920 r., do stał się
do nie wo li i spę dził kil ka lat w na Sy be -
rii, skąd po wró cił w ra mach wy mia ny
jeń ców, z do brą zna jo mo ścią ję zy ka ro -
syj skie go, któ ra mu się przy da ła dwa -
dzie ścia lat póź niej, pod ko niec II woj ny

Osiemdziesiątka
Władysława
Mężyka
Osiem dzie sią te uro dzi ny ob cho dził 18 ma ja w gro nie ro dzi ny
i przy ja ciół, m.in. z In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej PWSZ w No wym
Są czu Wła dy sław Mę żyk, na uczy ciel i wy cho waw ca, tre ner, sę dzia
i teo re tyk pił ki siat ko wej, le gen da są dec kie go spor tu, ne stor spor -
to wej fa mi lii. Przy ję cie uro dzi no we „Pro fe so ra” zor ga ni zo wa no
w karcz mie w Mia stecz ku Ro we ro wym nad Ka mie ni cą. 
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świa to wej, gdy do Ptasz ko wej za wi ta ła
Ar mia Czer wo na. Brat oj ca z woj ny nie
wró cił, zgi nął w Au schwitz.

Edu ka cję szkol ną Wła dek roz po czął
w szko le w Ptasz ko wej pod czas woj ny.
Oj cu po ma gał w pra cy na ro li. W 1944
r. za gna no go – jak wszyst kich chłop -
ców ze wsi – do bu do wy oko pów.

Po za koń cze niu woj ny uczęsz czał
do I LO im. J. Dłu go sza i „han dlów ki”,
na zwa nej wów czas Tech ni kum Ad mi ni -
stra cji Go spo dar czej, gdzie zdał eg za -
min doj rza ło ści w ro ku 1951 uzy sku jąc
ty tuł tech ni ka ad mi ni stra cji. Pierw szą
pra cę pod jął ja ko księ go wy w Pań stwo -
wym Za rzą dzie Dróg Wod nych, przy ul.
Wą so wi czów. Rów no le gle pro wa dził
w Ptasz ko wej gro madz ką bi blio te kę
i kur sy ję zy ka ro syj skie go.

Po ma tu rze zda wał na stu dia w Wy -
ższej Szko le Rol ni czej, wy lą do wał jed -
nak w Wy ższej Szko le Wy cho wa nia
Fi zycz ne go, koń cząc w la tach 1953–
1956 trzy spe cjal no ści: siat ków kę, nar -
ciar stwo i gim na sty kę lecz ni czą.

Miesz kał w do mu aka de mic kim
na Za krzów ku, utrzy my wał się ze sty -
pen dium, pra cy tre ner skiej w Swo szo -
wi cach i na stęp nie w or ga ni za cji
wo je wódz kiej LZS.

Mło dy, wy spor to wa ny chło pak tra fił
do ka dry wo je wódz kiej siat ka rzy, lek ko -
atle tów i bie ga czy nar ciar skich, pro wa -
dził obo zy i zgru po wa nia. W Ptasz ko wej,
nie da le ko sta cji ko le jo wej, gru pa za pa -
leń ców wy bu do wa ła skocz nię nar ciar ską
z praw dzi we go zda rze nia, któ rej re kor -
dzi stą był Ju lek Wy sow ski, spe cja li sta
w obu sty lach (z rę ka mi do przo du i rę -
ka mi przy bio drach, jak dziś). Wzo rem
dla mło dzie ży był wte dy Ro man Stram -
ka, ptasz ko wia nin, słyn ny ku rier z lat
woj ny.

– Wszyst ko, co w ży ciu osią gną łem
za wdzię czam wy cho wa niu ro dzin ne mu
w Ptasz ko wej i kli ma to wi do spor tu, ja -
ki z tej wsi pro mie nio wał na ca łą Są dec -
czy znę – twier dzi Wła dy sław Mę żyk.

W „SAMOCHODÓWCE”
I STUDIUM
NAUCZYCIELSKIM

W 1956 r. do Są cza ścią gnął Mę ży ka
Ta de usz Ho da kow ski, or ga ni za tor Tech -
ni kum Sa mo cho do we go, jesz cze w bu -

dyn ku przy ul. Ja giel loń skiej (w są siedz -
twie tzw. ko cich plant). Ma riaż z „sa mo -
cho dów ką” trwał 35 lat. Jed no cze śnie
z kie row ni kiem Stu dium Na uczy ciel -
skie go (po przed ni ka Stu dium Do sko na -
le nia Na uczy cie li) Au gu sty nem
Fa łow skim uru cho mi li no wy kie ru nek:
wy cho wa nie fi zycz ne. W tym mo men -
cie spor to wiec prze isto czył się w teo re -
ty ka i me to dy ka spor tu, au to ra
pro gra mów na ucza nia. Pra ca w Stu dium
trwa ła 10 lat, ko lej ne 10 lat w Ko le gium
Na uczy ciel skim z kie run kiem wy cho -
wa nie fi zycz ne, któ re go był współ or ga -
ni za to rem. Ko le gium prze kształ ci ło się
w In sty tut Pe da go gicz ny PWSZ, z któ -
re go w póź niej szym cza sie wy od ręb nił
się In sty tut Kul tu ry Fi zycz nej. Li sta Mę -
ży ko wych wy cho wan ków, któ rzy póź -
niej uczy li w są dec kich szko łach, jest
bar dzo dłu ga.

W 1955 r. na Świa to wym Fe sti wa lu
Mło dzie ży i Stu den tów w War sza wie po -
znał Ali nę Bab czyk, dziew czy nę z Bo le -
sła wia miesz ka ją cą w Ska rży sku
Ka mien nej, lek ko atlet kę, mi strzy nię Pol -
ski ju nio rek w siat ków ce w bar wach AZS
Kra ków, in struk tor kę siat ków ki. Na ślub -

nym ko bier cu sta nę li w 1958 r., w ro ku
na stęp nym Ali na zo sta ła ma gi strem kra -
kow skiej WSWF. Po stu diach pra co wa ła
ja ko na uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go
w No wym Są czu w Szko le Pod sta wo wej
nr 8 im. W. Ja gieł ły, I LO im. J. Dłu go sza,
Ze spo le Szkół Sa mo cho do wych oraz
przez wie le lat w są dec kim „eko no mie”.
By ła za trud nio na rów nież w Mię dzysz -
kol nej Po rad ni dla Le cze nia Wad Po sta -
wy, sę dzio wa ła me cze siat ków ki.

W wy czy no wym spo rcie są dec kim
na zwi sko Mę żyk ko ja rzy się przede
wszyst kim z siat ków ką. Wła dek grał
w siat ków kę naj pierw w LZS Ptasz ko -
wa, po tem w San de cji, gdzie zo stał rów -
nież tre ne rem. Przez kil ka lat był
tre ne rem i pre ze so wał MKS Be skid.

Przez dzie siąt ki lat ucznio wie „sa mo -
cho dów ki”, pod opiecz ni W. Mę ży ka,
wy gry wa li za wo dy o mi strzo stwo No -
we go Są cza. Raz prze gra li z I LO,
w któ re go bar wach wy stę po wał… syn,
Bog dan Mę żyk.

„OJ CIEC” SĄ DEC KIEJ 
SIAT KÓW KI

Naj więk sze suk ce sy (w cza sach, gdy
w Są czu nie by ło ha li spor to wej z praw -
dzi we go zda rze nia) od no sił Mę żyk
w Du naj cu, wy cho wu jąc re pre zen tan -
tów Pol ski: Wa cła wa Gol ca, Ma cie ja
Fa łow skie go, Ma cie ja Szcze pa ni ka i Ja -
ku ba Po tocz ka. Przez dwie ka den cje
udzie lał się we wła dzach Pol skie go
Związ ku Pił ki Siat ko wej, szko lił ja ko
tre ner I kla sy gru py mło dzie żo we
na obo zach cen tral nych. Zdo był ty tuł
tre ne ra kla sy mi strzow skiej. Sta le
współ pra co wał z kra kow ską Aka de mią

– Sport się zmie nił, dzi -
siaj spor to wiec nie wyj -
dzie na bo isku, je że li nie
ma pod pi sa ne go kon -
trak tu, mło dzież jest bar -
dzo rosz cze nio wa. Kie dyś
by ło ina czej, by ło bied -
niej, ale szla chet niej.

Klasa eksperymentalna Technikum Samochodowego
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Wy cho wa nia Fi zycz ne go im. Bro ni sła -
wa Cze cha, bę dąc pierw szym kie row ni -
kiem punk tu kon sul ta cyj ne go tej uczel ni
w No wym Są czu, z sie dzi bą przy Szko -
le Spor tów Let nich nr 15, ści śle współ -
pra co wał z ko lej ny mi rek to ra mi:
pro fe so ra mi Sta ni sła wem Pan kiem, Ka -
zi mie rzem To po ro wi czem, Ada mem
Klim kiem i Ja nem Szo pą.

Uzy skał sto pień sę dzie go siat kar skie -
go kla sy pań stwo wej, przez 25 lat sę -
dzio wał me cze za rów no mę żczyzn, jak
i ko biet na szcze blu cen tral nym. Był ta -
kże sę dzią pił ki ręcz nej, lek ko atle ty ki
oraz nar ciar stwa. Zdo był upraw nie nia
ra tow ni ka WOPR oraz pa tent że gla rza
jach to we go.

W 1975 r. obro nił pra cę dok tor ską
pod ty tu łem „Wpływ do dat ko wych ćwi -
czeń ru cho wych na roz wój bio lo gicz ny,
spraw ność fi zycz ną i po stę py w na uce
mło dzie ży mę skiej w wie ku od 15-20
lat”, uzy sku jąc ty tuł dok to ra na uk wy -
cho wa nia fi zycz ne go. Dok to rat był wy -
ni kiem wie lo let nich ba dań w spor to wych
kla sach eks pe ry men tal nych.

Pod ko niec lat dzie więć dzie sią tych
włą czył się w two rze nie In sty tu tu Kul -
tu ry Fi zycz nej w no wo pow sta łej w No -

wym Są czu Pań stwo wej Wy ższej Szko -
le Za wo do wej. Jest dłu go let nim pre ze -
sem No wo są dec kie go Te re no we go
Związ ku Pił ki Siat ko wej. Lu bi tu ry sty -
kę, jest pi lo tem wy cie czek kra jo wych
i za gra nicz nych, me ne dże rem spor tu.

SPOR TO WA FA MI LIA
W spor to we śla dy Wła dy sła wa po -

szły dzie ci i wnu ki.
Syn Bog dan (ur. 1959), ab sol went

AWF w Kra ko wie, tre ner II kla sy pił ki
siat ko wej, in struk tor nar ciar stwa i pły -
wa nia, grał w siat ków kę w Du naj cu
i AZS Kra ków, obec nie wy kła dow ca
w In sty tu cie Kul tu ry Fi zycz nej PWSZ
w No wym Są czu, sę dzia siat kar ski, me -
ne dżer spor tu; żo na Aga ta – za go rza ły
ki bic siat ków ki.

Wnuk Łu kasz (ur. 1980), ab sol went
AWF w Kra ko wie, grał w siat ków kę
w Du naj cu, tre ner siat ków ki, in struk tor
nar ciar stwa i pły wa nia, obec nie pro wa -
dzi II -li go wy ze spół żeń ski STS San de -
cja i gru py mło dzie żo we w SKPS
Du na jec, tre ner ka dry Ma ło pol ski, wy -
cho wał re pre zen tan tów Pol ski ju nio rów
Mar ci na Ja nu sza i Łu ka sza Pie trza ka;
żo na Łu ka sza – Agniesz ka (też wu efist -

ka), in struk tor ka nar ciar stwa, pły wa nia,
ae ro bi cu i gim na sty ki.

Wnucz ka Mał go rza ta (ur. 1989),
mgr inż. zoo tech nik, ab sol went ka Uni -
wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro cła -
wiu. Ama tor sko upra wia jeź dziec two,
nar ciar stwo oraz pie szą tu ry sty kę gór -
ską. Pra cu je ja ko opie kun sło ni we Wro -
cław skim Ogro dzie Zo olo gicz nym.

Wnucz ka Kin ga (ur. 1991), stu dent -
ka III ro ku IKF PWSZ w No wym Są -
czu, wy bie ra się na AWF Wro cław,
upra wia jeź dziec two, in struk tor ka nar -
ciar stwa i pił ki siat ko wej.

Cór ka Mar ta (Za jąc), (ur. 1965), ab -
sol went ka AWF Kra ków, tre ner -
ka II kla sy pły wa nia, in struk tor ka
nar ciar stwa, snow bo ar du, gim na sty ki,
lek kiej atle ty ki i siat ków ki na uczy ciel -
ka wy cho wa nia fi zycz ne go w Ze spo le
Szkół Eko no micz nych im. Oska ra Lan -
ge go oraz wy kła dow ca w In sty tu cie
Kul tu ry Fi zycz nej PWSZ w No wym Są -
czu; mąż Mar ty – Bo ży dar Za jąc, kpt.
jach to wy, mgr wy cho wa nia fi zycz ne go,
in struk tor nar ciar stwa, że glar stwa
i snow bo ar du.

Wnucz ka Jo an na (ur. 1990), ab sol -
went ka stu diów I stop nia i stu dent ka stu -
diów II stop nia AWF Kra ków, w ka drze
Pol ski snow bo ar dzi stek (hal fpi pe), kan -
dy dat ka na igrzy ska w So czi (2014).
W ro ku 2002 po raz pierw szy wy star to -
wa ła w Ogól no pol skiej Olim pia dzie
Mło dzie ży, gdzie za ję ła 9 miej sce, ale
już przez na stęp ne la ta do 2010 r. wy -
gry wa ła te za wo dy. Wy stę po wa ła na za -
wo dach Pu cha ru Świa ta i FIS Ra ce
w Ro sji, USA, Ka na dzie, Fin lan dii,
Wło szech i No wej Ze lan dii. Wy gra ła
za wo dy w Le sin w Szwaj ca rii, Spin dle -
ro wym Mły nie w Cze chach i La Mo li -
na w Hisz pa nii.

Wnucz ka Ma rze na (ur. 1995), jest
w ka drze Pol ski ju nio rów w snow bo ar -
dzie; tre no wa ła też pił kę ręcz ną. Naj wa -
żniej sze osią gnię cia: ty tuł mi strzy ni
i wi ce mi strzy ni Pol ski ju nio rek młod -
szych w slo pe sty le’u (2011, 2012), wie -
lo krot ne zwy cię stwa w Pu cha rze Pol ski
w snow bo ard cros sie i big air.

Wnuk Mar cin (ur. 1997), me da li sta
Pu cha ru Pol ski ju nio rów młod szych
w snow bo ar dzie, uczest nik Ogól no pol -
skiej Olim pia dy Mło dzie ży w Snow bo -
ar dzie; Mistrz No we go Są cza
w snow bo ar dzie 2011, 2012, wi ce -
mistrz 2013 (gim na zja da).

Wnucz ka Ewa (ur. 2002), me da list ka
Pu cha ru Pol ski w ka te go rii dzie ci i mło -
dzi ków w snow bo ar dzie, tre nu je pił kę
ręcz ną w kla sie spor to wej w SP nr 2.

Wnuk Bar tosz (ur. 1987), ab sol went
In sty tu tu Tech nicz ne go PWSZ w No -
wym Są czu, stu dent stu diów II stop nia
wy dzia łu fi zy ki i astro no mii Uni wer sy -
te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie, za go -
rza ły ki bic pol skich spor tow ców.

JER ZY LE ŚNIAK, (HSZ)
FOT. WŁA SNE I Z AR CH. WŁ. MĘ ŻY KA

– Wszyst ko, co w ży ciu
osią gną łem za wdzię czam
wy cho wa niu ro dzin ne mu
w Ptasz ko wej i kli ma to -
wi do spor tu, ja ki z tej
wsi pro mie nio wał na ca -
łą Są dec czy znę.

WŁA DY SŁAW MĘ ŻYK

Z wychowankami
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B
ył wy jąt ko wym, peł nym ży cia
czło wie kiem, za wsze sko rym
do po mo cy, otwar ty i szcze ry.
Naj bar dziej zna ny myst kow ski

gaz da. Zmarł w Zie lo ne Świąt ki. Mo że
wca le nie tak przy pad ko wo – w koń cu
to jed no z naj wa żniej szych, lu do wych
świąt.

LU DO WIEC I MU ZY KANT
Ni gdy nie wy no sił się nad bliź nich,

szcze rze sza no wał dru gie go czło wie ka
i żył we dle Bo skich przy ka zań, a wia ra
da wa ła mu si łę na prze trwa nie na wet
naj cię ższych chwil. Zie mia są dec ka by -
ła za wsze je go ma łą oj czy zną. Od mło -
do ści za an ga żo wa ny w dzia łal ność
na rzecz wsi. To w sta rej cha łu pie je go
oj ca Fran cisz ka, two rzy ły się zrę by
chłop skie go stron nic twa na dłu go
przed po wo ła niem par tii w Rdzio sto wie,
czy Rze szo wie.

W mło do ści two rzył or ga ni za cję „wi -
ciow ską” i mi ko łaj czy kow ski PSL. Wal -
czył pod czas woj ny w sze re gach
Ba ta lio nów Chłop skich.

– Pod czas woj ny w do mu Gień ców
prze cho wy wa ny był sztan dar lu do wców
– mó wi Ka zi mierz Ogo rza łek, dy rek tor
Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ka mion -
ce Wiel kiej, z któ rym Bo le sław Gie niec
przez la ta współ pra co wał. Dzia łal ność
kul tu ral na by ła bo wiem naj więk szą pa -
sją ro dzi ny Gień ców. Dzię ki Fran cisz ko -
wi i naj star sze mu z je go sy nów – Ja no wi
– w 1910 ro ku po wsta ła w Myst ko wie
or kie stra dę ta. Bo le sław grał w niej
na czy ne lach, był też jej pre ze sem. 

Or kie stra za wsze dzia ła ła bli sko pa -
ra fii i przy szła chwi la, kie dy nie któ rym
prze sta ło się to po do bać.

– W cza sach ko mu ni stycz nych by ła
źle wi dzia na przez wła dzę, gro zi ło na -

wet, że zo sta nie zli kwi do wa na – opo wia -
da Ra fał Gie niec, syn Bo le sła wa. – Oj -
ciec wte dy za pro po no wał, że by pró by
od by wa ły się u nas w do mu w nie dzie lę
po po ran nej mszy. Przez trzy dzie ści lat
mu zy cy spo ty ka li się u Gień ców, nie tyl -
ko na nie dziel nych pró bach. Nie du że in -
stru men ty ka żdy no sił ze so bą, ale
więk sze prze cho wy wa ne by ły u Gień -
ców. Po ka żdym wy jeź dzie or kie stry trze -
ba by ło in stru men ty do nich od wieźć.
Przy go ścin no ści go spo da rzy trwa ło to
nie raz tro chę dłu żej.

– Do brze to pa mię tam z dzie ciń stwa.
Chło pów spo ro, pró by z re gu ły od by wa -
ły się w ma ju, al bo w le cie, więc by ło
dusz no, okna w do mu po otwie ra ne.
A oni gra li do ra na – wspo mi na Ra fał
Gie niec. 

OD KA MIE NIO ŁO MU
DO DŁU TA

Z po wo du dzia łal no ści w mi ko łaj czy -
kow skim PSL, mię dzy in ny mi za pro te -
sty prze ciw ko fał szo wa niu re fe ren dum
w czerw cu 1946 ro ku, wła dza lu do wa
ze sła ła Bo le sła wa Gień ca na ro bo ty
do obo zu w Me lę ci nie. Tam przez pół
ro ku ob ra biał w ka mie nio ło mie skal ne
blo ki. I wła śnie tam na ro dzi ła się je go
mi łość do ka mie niar stwa i rzeź by.

Ale do pie ro po sześć dzie siąt ce po -
zwo lił uze wnętrz nić się swo jej dru giej
na tu rze.

– Pro wa dził spe cja li stycz ne go spo dar -
stwo rol ne, póź niej prze ka zał je sy no -
wi. I wte dy wła śnie wziął się za rzeź bie nie
w ka mie niu. Do pie ro wte dy za czę ła grać

Po że gna nie Bo le sła wa Gień ca (1922- 2013) 

Odszedł mystkowski
gazda, rzeźbiarz ludowy
20 ma ja br. zmarł Bo le sław Gie niec z Myst ko wa, twór ca ory gi nal nych rzeźb w ka mie niu. Miał 91 lat.
Je go dzie łem jest m.in. ka mien ny dro go wskaz na roz sta ju dróg Mszal ni cy i Myst ko wa, przed sta wia -
ją cy kró la Wła dy sła wa Ło kiet ka, za ło ży cie la Myst ko wa. Od szedł nie tu zin ko wy ar ty sta, czło wiek wiel -
kiej po bo żno ści, pa trio ta, lu do wiec w przed wo jen nym zna cze niu te go sło wa.

FO
T. 

JE
C
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w nim ar ty stycz na du sza – opo wia da Ka -
zi mierz Ogo rza łek.

Pierw szą rzeź bą, ja ką wy ko nał, by ła
fi gu ra św. Flo ria na, któ ra uzu peł ni ła fron -
ton ko ścio ła pw. Świę tych Fi li pa i Ja ku -
ba w Myst ko wie. Po tem by ła po stać
kró la Wła dy sła wa Ło kiet ka, peł nią ca
funk cję dro go wska zu w cen trum Myst -
ko wa i rzeź ba hi sto rycz ne go wój ta No -
we go Są cza, sto ją ca przy trak cie
mszal nic kim. Dom oj ców je zu itów
przy Ryn ku w No wym Są czu otrzy mał
od ar ty sty po stać Pio tra Skar gi, a ra tusz
po pier sie mar szał ka Sta ni sła wa Ma ła -
chow skie go. O pa sji i ta len cie Bo le sła wa
Gień ca świad czy na wet je go dom, nie mal
ca ły z wy rzeź bio nych ka mie ni. Naj wię -
cej kunsz tu i uczu cia wło żył jed nak w ka -

mien ną po stać Ja na Paw ła II, któ re go wy -
rzeź bił dla Die ce zjal ne go Cen trum Piel -
grzy mo wa nia w Sta rym Są czu.

– Jest to pa pież nie w su tan nie, tyl ko
ja ko tu ry sta, na szla ku gór skim – mó wi
Ka zi mierz Ogo rza łek. Dla Bo le sła wa
Gień ca by ło to po noć je go naj wa żniej -
sze dzie ło.

SENIOR WŚRÓD
ARTYSTYCZNEJ BRACI

– Był czło wie kiem otwar tym, za wsze
miał dow cip na koń cu ję zy ka – wspo mi -
na Ka zi mierz Ogo rza łek. – Wiódł prym
nie tyl ko w or kie strze. Ni gdy nie był oso -
bą, któ ra sie dzi ci cho w ką cie.

– Czło wiek -ży wioł, za wsze pe łen
ener gii, szcze ry, otwar ty i go ścin ny.
Miał spo ro do zro bie nia, chciał po zo sta -
wić po so bie trwa łe rze czy, stąd pew nie
te rzeź by – tak o oj cu mó wi Ra fał Gie -
niec. – Był jak do ra ny przy łóż, no chy -
ba, że ktoś go moc no zde ner wo wał.
Twar dy był, za wzię ty cza sem.

Za ca ło kształt swo jej twór czo ści,
za spo łecz ną i ar ty stycz ną dzia łal ność
Ra da Po wia tu No wo są dec kie go przy -
zna ła mu w 2008 ro ku ty tuł „Za słu żo ny
dla Zie mi Są dec kiej”. W tym sa mym ro -
ku, na za pro sze nie dy rek cji Są dec kie go
Par ku Et no gra ficz ne go, wziął udział
w II edy cji Kon kur su Współ cze sna
Rzeź ba Lu do wa Kar pat w Ka mie niu.

– Zro bił tam fu ro rę – pa mię ta Zbi -
gniew Wo la nin z Mu zeum Okrę go we go
w No wym Są czu. – Gó ra le z Be ski du
Ślą skie go na wet spe cjal nie póź niej przy -

je żdża li do nas, że by go od wie dzić. Był
se nio rem wśród ar ty stycz nej bra ci,
za szcze gól ny wkład w za cho wa nie tra -
dy cji kul tu ry Kar pat zo stał uho no ro wa -
ny na gro dą spe cjal ną. 

Bo le sław Gie niec nie raz mó wił, że
nie umrze, do pó ki nie wy rzeź bi na grob -
ka na wła sną mo gi łę. Nie zdą żył, choć

mo że w grun cie rze czy na wet nie pla no -
wał. Do ro dzin ne go gro bow ca na cmen -
ta rzu pa ra fial nym, przy dźwię kach
mar sza ża łob ne go, gra ne go przez or kie -
strę dę tą z Myst ko wa, od pro wa dza ła go
ro dzi na, przy ja cie le, zna jo mi i wszy scy,
któ rzy ce ni li go za to, kim był.

– Od szedł czło wiek -le gen da Myst ko -
wa i oko li cy, bar dzo za słu żo ny dla kul -
tu ry lu do wej Są dec czy zny. To wiel ki
smu tek… – mó wi Zbi gniew Wo la nin.

IN EZ DU NI KOW SKA -KRU PA
Korzystałam z art. „Zasłużony 

Gazda” autorstwa Tomasza Binka, 
„Sądeczanin” nr 6, czerwiec 2008 r.

Zdję cia: KID, JEC, To masz Bi nek

– Odszedł
człowiek-legenda
Mystkowa i okolicy,
bardzo zasłużony dla
kultury ludowej
Sądecczyzny. To wielki
smutek…

ZBI GNIEW WO LA NIN
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Z
marł w Zie lo ne Świąt ki w wie ku 86 lat, zo stał po cho -
wa ny w gro bow cu ro dzin nym, gdzie już spo czy wa
mat ka, sio stra i brat, obok gro bu swe go oj ca – gen.
Jó ze fa Ku stro nia, bo ha te ra wrze śnia 1939 ro ku. 

Uro czy sto ściom po grze bo wym prze wod ni czył ks. pra łat
Jan Pio trow ski, któ ry w po łu dnie, w ko ście le na Sta rym
Cmen ta rzu od pra wił mszę św. ża łob ną. Pro bosz czo wi pa ra fii
św. Mał go rza ty asy sto wa li ka pe la ni woj sko wi.

– Nie był me te ory tem, był wier ny ide ałom swe go oj ca.
Dzię ku je my za to, co by ło do bre w tej wiel kiej, szla chet nej ro -
dzi nie, któ rej cząst ka od cho dzi wraz ze śmier cią Ada ma.
Niech bę dzie dla nas ho no rem, że w tym kró lew skim mie ście
żył Adam Ku stroń – po wie dział na cmen ta rzu ks. Pio trow ski.

W imie niu Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go Od dział
w No wym Są czu Zmar łe go po że gnał Jan M. Ru cha ła.

– Cza sem odej ście ko goś to chwi le bo le sne nie tyl ko dla
naj bli ższych, ale i dla ca łe go na ro du – mó wił. – Tak dzie je
się, kie dy opusz cza ją nas świad ko wie hi sto rii, przed sta wi cie -
le za słu żo nych dla oj czy zny ro dów. Sy nu bo ha ter skie go ge ne -
ra ła, sy nu pol skiej zie mi, od po czy waj w po ko ju!

Cór ka Zmar łe go, Ewa Ku stroń de Ra mos, któ ra przy by ła
na po grzeb z We ne zu eli, po dzię ko wa ła obec nym za ostat nią
po słu gę, któ rą wy świad czy li jej oj cu. Z Lon dy nu przy le cia ły
wnu ki Zmar łe go. Z po wo du złe go sta nu zdro wia w do mu po -
zo sta ła wdo wa – Ol ga Ku stroń -Bar bac ka. – Ale trwa z na mi
na mo dli twie – po wie dzia ła cór ka.

War tę przy trum nie śp. Ada ma Ku stro nia za cią gnę li funk cjo -
na riu sze Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej. W po grze -
bie uczest ni czy ło licz ne gro no kom ba tan tów i mło dzie ży
szkol nej. Urząd Mia sta re pre zen to wa ła wi ce pre zy dent Bo że -
na Ja wor i po czet sztan da ro wy Stra ży Miej skiej. Wśród ża łob -
ni ków do strze gli śmy m.in. Ta de usza Gi zę, sy na gen. Jó ze fa Gi zy.

Przy trum nie sta li w sze re gu z kwia ta mi ucznio wie Ze spo łu
Szkół Elek tro -Me cha nicz nych im. Gen. Jó ze fa Ku stro nia w No -
wym Są czu. Nie za bra kło de le ga cji uczniów i na uczy cie li „sa -
mo cho dów ki”, by li har ce rze z I LO im. J. Dłu go sza. Był
wresz cie po czet sztan da ro wy Ze spo łu Szkół im. Gen. Jó ze fa
Ku stro nia w Lu ba czo wie, co po ka zu je, że zie mia lu ba czow ska

pa mię ta o ge ne ra le z No we go Są cza, któ ry po legł śmier cią bo -
ha te ra w bi twie pod Ole szy ca mi 16 wrze śnia 1939 ro ku. 

***
Adam Ku stroń uro dził się9 czerw ca1927 ro ku wLesz nie (mat -

ka – Alek san dra z d. Da gnan), kie dy je go oj ciec był do wód cą 55.
Dy wi zji Pie cho ty w Lesz nie. We wrze śniu 1939 ro ku z mat ką oraz
sio strą i bra tem zna lazł się w Ru mu nii, gdzie do pie ro po kil ku mie -
sią cach do wie dzie li się o śmier ci mę ża i oj ca. Rok póź niej wró ci li
do oku po wa nej Pol ski, za miesz ka li w No wym Są czu.

Ab sol went Gim na zjum nr 2 im. Bo le sła wa Chro bre go
w No wym Są czu, ukoń czył wy dział po li tech nicz ny (kie ru nek
sa mo cho do wo -lot ni czy) w AGH w Kra ko wie. Po stu diach pra -
co wał krót ko w owo car ni w Dą brów ce (PZPOW), a na stęp nie
prze niósł się do no wo utwo rzo ne go Tech ni kum Sa mo cho do -
we go, gdzie przez po nad 30 lat, do eme ry tu ry, uczył przed mio -
tów za wo do wych (m. in. elek tro tech ni ki), uczył też
„na go dzi ny” w „ga stro no mie” i „ciu ciu bab ce”.

Oże nił się z Ol gą Bar bac ką, wnucz ką Le ona Bar bac kie go,
bra ta bur mi strza Wła dy sła wa Bar bac kie go. Pie lę gno wał pa -
mięć o oj cu -ge ne ra le. Pó ki mu zdro wie słu ży ło, uczest ni czył
w uro czy sto ściach pa trio tycz nych po świę co nych gen. Jó ze fo -
wi Ku stro nio wi, or ga ni zo wa nych w No wym Są czu i w in nych
miej scach w kra ju. Zmarł w dwor ku Bar bac kich przy ul. św.
Ku ne gun dy 6. (HSZ)

Adam Kustroń
spoczął obok
ojca generała
Kil ka na ście pocz tów sztan da ro wych, w tym z Lu ba czo -
wa, od pro wa dzi ło 24 ma ja śp. Ada ma Ku stro nia
na miej sce wiecz ne go spo czyn ku na cmen ta rzu ko mu -
nal nym przy ul. Rej ta na w No wym Są czu. 

FOT. HSZ
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W
dniu śmier ci ka pła -
na na por ta lu sa de cza nin.
in fo uka za ła się krót ka
in for ma cja: „Ks. Fran ci -

szek Klag uro dził się 20 mar ca 1940 ro -
ku w Ja strzę biu (pa ra fia Czar ny Po tok).
Eg za min doj rza ło ści zło żył w Sta rym
Są czu, po czym wstą pił do Wy ższe go

Se mi na rium Du chow ne go w Tar no wie.
W 1964 ro ku, po ukoń cze niu stu diów fi -
lo zo ficz no–teo lo gicz nych, przy jął świę -
ce nia ka płań skie z rąk bi sku pa
tar now skie go Je rze go Able wi cza. Ja ko
wi ka riusz pra co wał w pa ra fiach: Szczu -
cin, No wy Sącz – św. Mał go rza ty, Rze -
pien nik Bi sku pi, Szcze pa nów i Ry tro.
W tej ostat niej, w la tach 1985–2009 peł -
nił urząd pro bosz cza. Rok póź niej zo stał
no mi no wa ny do ty tu łu Są de cza nin Ro -
ku w ple bi scy cie or ga ni zo wa nym przez
Fun da cję Są dec ką.

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 -
ce do ogrze wa nia i oświe tle nia ko ścio -
ła. Ks. Fran ci szek Klag spra wo wał też
obo wiąz ki no ta riu sza de ka na tu Sta ry
Sącz, a na stęp nie no ta riu sza de ka na tu
Piw nicz na. Na le żał rów nież do Ra dy
Ka płań skiej Die ce zji Tar now skiej oraz
do Ko mi te tu Or ga ni za cyj ne go do spraw

Wspomnienie o ks. Franciszku Klagu (1940-2013) 

Kapłan, społecznik,
dobry człowiek…
2 kwiet nia w wie ku 73. lat od szedł do Do mu Pa na ks. ka no nik Fran -
ci szek Klag, eme ry to wa ny pro boszcz pa ra fii pw. Św. Jó ze fa Ro bot -
ni ka w Ry trze, bu dow ni czy ko ścio ła, ple ba nii, ma łej elek trow ni
wod nej i elek trow ni wia tro wej, ini cja tor usta wie nia na gó rze Po -
łom krzy ża dla uczcze nia 75-le cia tej wspól no ty re li gij nej. Spo czął
na miej sco wym cmen ta rzu, obok swo je go rów nie wy bit ne go i za -
słu żo ne go po przed ni ka – ks. Jó ze fa Woź niac kie go.
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Ko ro na cji Ob ra zu Mat ki Bo żej w Czar -
nym Po to ku. Po przej ściu na eme ry tu rę
po zo stał w pa ra fii Ry tro w cha rak te rze
re zy den ta. Od 2011 ro ku miesz kał
w Do mu Księ ży Eme ry tów przy ul.
Pszen nej w Tar no wie”.

***
Ks. Fran ci szek Klag z dzie ciń stwa

wy niósł za in te re so wa nia ener ge ty ką.
Na co dzień w ro dzin nym do mu wów -
czas sty kał się z si łow nią wod ną.
Do Ry tra przy był ja ko wi ka riusz w ro -
ku 1979. Przy stą pił do kon ty nu acji bu -
do wy ko ścio ła, za po cząt ko wa nej przez
ks. ka no ni ka Jó ze fa Woź niac kie go. Cza -
sy by ły pod łe. Wła dze PRL od stra sza ły
du chow nych bu dow ni czych, czy niąc
trud no ści w do star cza niu np. ener gii
do świą ty ni. Tak też by ło w nad po pradz -
kiej wio sce. Ks. Fran ci szek naj pierw
w ro ku 1985 wy bu do wał ma łą elek trow -
nię wod ną. To by ła sen sa cja na ska lę
ogól no pol ską. W owych cza sach ta kich
tur bin na rze kach i po to kach zbyt wie le
nie by ło. Sta re, przed wo jen ne obiek ty
wod ne zo sta ły w wie lu miej scach zde -
wa sto wa ne. Ka płan się za parł i ru szył
w kraj. Zna lazł so jusz ni ków w kil ku in -
sty tu cjach i za kła dach prze my sło wych
w Gdań sku oraz w Kra ko wie, a ta kże
w m.in. w Mi ni ster stwie Ochro ny Śro -
do wi ska, gdzie po wstał pro gram od bu -
do wy tzw. ma łej ener ge ty ki. Jed nym
z je go au to rów był inż. Ma rian Hof f -
mann, któ ry wspie rał wów czas ry ter -
skie go księ dza. W koń cu po wie lu
pró bach, uda nych i nie uda nych, hy dro -
elek trow nia przy Roz to czan ce ru szy ła.
Wo da zo sta ła do pro wa dzo na od spe cjal -
nej za po ry do tur bi ny spe cjal nym ru ro -
cią giem. Wte dy za czę ły się pro ble my,
bo wiem miej sco wa „Ener ge ty ka” nie
chcia ła włą czyć te go urzą dze nia do sie -
ci. Osta tecz nie, po in ter wen cjach roz -
ma itych „czyn ni ków”, uda ło się to
za ła twić… 

Ksiądz Klag nie spo czął na lau rach.
Na po cząt ku lat 90., kie dy ko ściół był
jesz cze cią gle w bu do wie, wy my ślił,
wspól nie z kon struk to ra mi z są dec kie -
go No wo ma gu, usta wie nie pro to ty po -
we go wia tra ka na gó rze Po łom
(pro jek tan tem by dr inż. Zdzi sław Zą -
ber). Ten ry ter ski był pierw szym za -
mon to wa nym przez przed się bior stwo,
któ re na nim zdo by wa ło do świad cze nie,

te sto wa ło pod ze spo ły i za sto so wa ne
ma te ria ły. Urzą dze nie mia ło po cząt ko -
wo moc 100 kW. Ca ły czas by ło kon -
tro lo wa ne przez są dec kich fa chow ców.
Wy ko rzy sty wa ło słyn ne miej sco we
wia try (mi ni mal na si ła – 4 m/sek.).
Przez wie le lat elek trow nia ty pu EW -
-160 (po kil ku mo der ni za cjach, uno wo -
cze śnie niach, ale i awa riach) bar dzo
do brze się spi sy wa ła. Obiekt ma 30 m
wy so ko ści, roz kład ło pat wir ni ka 22 m
i moc 160 kW. Choć wie lu pa ra fian
w Ry trze po wąt pie wa ło, naj pierw w ce -
lo wość bu do wy elek trow ni wod nej,
a po tem – „śmi gła na wy so kim masz -
cie”, to póź niej „nie wier ni To ma szo -
wie” prze ko na li się, że praw dzi we jest
stwier dze nie „a jed nak się krę ci” … 

Pra ce przy bu dow li w Ry trze dr Zdzi -
sław Zą ber po la tach tak wspo mi nał:
„By ły z tym spo re trud no ści, bo obiekt
po wsta wał w otu li nie par ku kra jo bra zo -
we go. Pa mię tam dys ku sje, jak ta kie
„szka ra dzień stwo” mo żna po sta wić
w ta kim pięk nym miej scu. Po la tach ten

obiekt tak wpi sał się w kra jo braz, że naj -
bar dziej sprze da ją cą się pocz tów ką
z Ry tra jest ta z wia tracz kiem…”.

***
Spę dził ks. Fran ci szek w Ry trze swo -

je naj lep sze la ta. Miał tam rze szę od da -
nych lu dzi, na któ rych za wsze mógł
li czyć. Tra fia li się i nie licz ni ta cy, któ -
rzy mu kil ka ra zy pod kła da li no gi, li -
cząc, że się (w prze no śni) wy wró ci.
Sa mo ży cie… O tych nie zbyt przy jem -
nych chwi lach ka płan nie chciał roz ma -
wiać, za wsze pod kre ślał, że o nich
szyb ko za po mi nał, że li czą się tyl ko te
do bre dni spę dzo ne w na do pradz kiej
wio sce, u stóp Ma ko wi cy. Za Mar kiem
Gre chu tą ak cen to wał też: Wa żne są tyl -
ko te dni, któ rych jesz cze nie zna my…

Dziś wy star czy spoj rzeć na wiel kie
dzie ła je go ży cia: pięk nie urzą dzo ny,
sty lo wy ko ściół pw. Świę tej Ro dzi ny
(po świę co ny w ro ku 1980), oka za ła ple -
ba nia, wspo mnia ne już dwie elek trow -
nie… Ot, znać w tej dzie dzi nie rę kę
do bre go go spo da rza! Do ce nia ją to
miesz kań cy Ry tra i licz ni wcza so wi cze.

W 2006 ro ku, z oka zji 75-le cia pa ra -
fii, za ini cjo wał bu do wę ju bi le uszo we go
krzy ża na gó rze Po łom. Wcze śniej,
przy wspar ciu wier nych, usta wił w ple -
ne rze dro gę krzy żo wą. We wrze śniu
krzyż zo stał po świę co ny. Mszy prze -
wod ni czył ks. in fu łat Wła dy sław Ko -
strze wa, któ ry re pre zen to wał bi sku pa
tar now skie go Wik to ra Skwor ca. To by -
ło uko ro no wa nie kil ku dnio wych uro -
czy sto ści. Ry trza nie prze ży wa li
od no wie nie mi sji świę tych, słu cha li na -
uk, któ re gło si li za kon ni cy, uczest ni czy li
w na bo żeń stwach. W so bo tę przez ca łe
po po łu dnie ba wi li się pod czas cha ry ta -
tyw ne go fe sty nu. W nie dzie lę ra no po -
sa dzo ny zo stał Dąb Ja na Paw ła II.

Ks. Fran ci szek naj pierw
w ro ku 1985 wy bu do wał
ma łą elek trow nię wod -
ną. To by ła sen sa cja
na ska lę ogól no pol ską.
W owych cza sach ta kich
tur bin na rze kach i po to -
kach zbyt wie le nie by ło.
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Po po łu dniu sprzed ko ścio ła wy ru szy ła
pro ce sja na Po łom. Wiel ka rze sza lu dzi
mo dli ła się przy sta cjach.

– Chce my dziś po dzię ko wać Bo gu
za 75 lat na szej pa ra fii – mó wił pod czas
na bo żeń stwa ks. pro boszcz Fran ci szek

Klag. – Sto imy pod ra mio na mi krzy ża.
On obej mu je ro dzi ny i do my, dro gi
i ście żki gór skie, któ ry mi lu dzi zdą ża ją
do pra cy, do szko ły, na tu ry sty kę, do ko -
ścio ła i na cmen tarz tuż pod na mi po ło -
żo ny. Tam kie dyś przyj dzie kres na sze go
ży cia, tam ostat ni je go od ci nek prze bę -
dzie my. Wszyst kie wy da rze nia z tych 75
lat, te ra do sne, chwa leb ne, ale i te bo le -
sne, któ rych do świad cza ją lu dzie tej zie -
mi, skła da my u stóp te go krzy ża. Pa nie,
pro si my Cię, byś przy jął ten nasz dar
i bło go sła wił nam na przy szłe dni. Bo że,
pro wadź nas w no wą, nie zna ną nam
przy szłość. Wszyst kim daj po kój i do bro!

Ja kże wy mow ne to by ły sło wa!
– Ksiądz pro boszcz wpro wa dził nas

w at mos fe rę ju bi le uszo we go dzięk czy nie -
nia za 75 lat ist nie nia ry ter skiej pa ra fii
– pod kre ślił wte dy ks. in fu łat Wła dy sław
Ko strze wa, dzię ku jąc wszyst kim, któ rzy
za an ga żo wa li się w ju bi le uszo we uro -
czy sto ści. – Chry stus, jak wy bra nych
uczniów, tak i was, ko cha na wspól no to
pa ra fial na i wszy scy go ście, wy pro wa -
dził na wy so ką gó rę, gdzie do ko na prze -
mie nie nia wa szych serc, wa sze go
my śle nia i spoj rze nia, na to, czym jest
pa ra fia, czym jest Chry stu so wy krzyż, by
ob da rzyć ka żde go z was ob fi to ścią Bo -
żych łask, nie zwy kłą mo cą pły ną cą z je -
go krzy ża. By ście, uko cha ni, w na stęp ne
rocz ni ce mo gli z ra do ścią, z owo cem
nieść wa sze co dzien ne krzy że, aby się
przez nie uświę cać, aby co raz bar dziej
upo dab niać się do Chry stu sa. I w tym
Du chu uczest nicz my w tej ju bi le uszo wej
dzięk czyn nej mszy świę tej, któ rą spra wu -
ję i ofia ru ję za wa szych dusz pa ste rzy,
za wa szych ro da ków, za wszyst kie wa sze
ro dzin ny, oj ców, mat ki, mło dzież, dzie ci,
cho rych i cier pią cych, aby Chry stus
swo im peł nym mi ło ści ra mie niem ob jął
ka żde go z was i przy dzie lił mu ła ski.

Kie dy rze sza piel grzy mów za śpie wa -
ła „Anioł Pań ski”, wy so ko w gó rach,
na po la nach, za pło nę ły wa try, któ re roz -
świe tli ły za pa da ją cy już mrok.

Zaw sze był ty ta nem pra -
cy i wul ka nem ener gii.
Ta ka opi nia szła za nim
z pa ra fii, gdzie wcze śniej
pra co wał, m.in. „od św.
Mał go rza ty” z No we go
Są cza.



CZERWIEC 2013 65
WWW.SADECZANIN.INFO

SĄDECZANIE

***
Zaw sze był ty ta nem pra cy i wul ka -

nem ener gii. Ta ka opi nia szła za nim
z pa ra fii, gdzie wcze śniej pra co wał,
m.in. „od św. Mał go rza ty” z No we go
Są cza. Nie po tra fił sie dzieć bez czyn nie.
Wciąż wy my ślał coś no we go. Tym cza -
sem co raz bar dziej za pa dał na zdro wiu.
Szcze gól nie do tkli we skut ki po zo sta wił
wy lew i udar mó zgu. Prze żył, ale stał się
wol niej szy, za czę ło mu bra ko wać sił,
miał co raz więk sze pro ble my z mó wie -
niem, z od pra wia niem na bo żeństw.

W ro ku 2009, po la tach gaz do wa nia,
po wy bu do wa niu sty lo we go ko ścio ła,
bar dzo sta ran nie i z gu stem urzą dzo ne -
go, wznie sie niu ple ba nii, prze pro wa dze -
niu wie lu in nych spo łecz nych ini cja tyw,
prze szedł na eme ry tu rę. Je go miej sce
za jął po cho dzą cy z Łąc ka ks. An to ni
My jak, do tych czas pro boszcz w Ło so -
si nie Dol nej. Obaj du chow ni od ra zu
przy pa dli so bie do gu stu. W sierp nio wą
nie dzie lę miesz kań cy Ry tra wy ra zi li
swo ją wdzięcz ność ks. ka no ni ko wi
Fran cisz ko wi Kla go wi, któ ry po zo stał
ja ko re zy dent w tej wio sce nad Po pra -
dem i Roz to czan ką.

Mszę w asy ście in nych ka pła nów
kon ce le bro wał je go druh – ks. An to ni
Ko ter la z Za wa dy. On też wy gło sił ho -
mi lię, w któ rej mó wił o do ko na niach ks.
Fran cisz ka, szcze gól nie ak cen tu jąc
wznie sie nie sta ran nie urzą dzo ne go do -
mu Bo że go, do któ re go drzwi za wsze są
otwar te dla wier nych. Od czy tał też list
or dy na riu sza die ce zji tar now skiej ks. bp.
Wik to ra Skwor ca, któ ry wy ra ził
wdzięcz ność ry ter skie mu dusz pa ste rzo -
wi za gor li wą słu żbę Bo gu i lu dziom.

Z po dzię ko wa nia mi przy by li licz ni
pa ra fia nie, dzie ci i mło dzież. Ks. Fran -
ci szek był szcze rze wzru szo ny, miał łzy
w oczach, kie dy przyj mo wał kwia ty.
Sam pod kre ślił, że wszyst ko, co uda ło
mu się zro bić, uczy nił przy wspar ciu
wie lu lu dzi do brej wo li, z Ry tra i z in -
nych miej sco wo ści. Przy po mniał, że by -
wa ły w je go po słu dze dni ra do sne
i smut ne, ale on wo li pa mię tać o tym, co
do bre…

***
W ro ku 2011, w związ ku z po stę pu -

ją cą cho ro bą, za miesz kał w Do mu Księ -
ży Eme ry tów przy ul. Pszen nej
w Tar no wie, gdzie miał świet ną opie kę

me dycz ną. Tam zna lazł cza so wą przy -
stań, ale spo cząć chciał w uko cha nym
Ry trze, na cmen ta rzu, u stóp wzgó rza,
na któ rym znaj du je się ju bi le uszo wy
krzyż i „je go” wia trak. A wła ści wie już
dwa ta kie obiek ty, bo wiem kil ka lat te -
mu An drzej Ku tak (z są sied nich Bar cic)
po szedł śla dem ks. Fran cisz ka Kla ga
i przy po mo cy wspól ni ka z Ło dzi wy -
bu do wał opo dal no wą, więk szą elek -
trow nię wia tro wą, któ ra świet nie się
spraw dza.

We wto rek 2 kwiet nia 2013 r. Pan po -
wo łał do sie bie swe go słu gę Fran cisz ka.
Msza ża łob na od pra wio na zo sta ła
w Do mu Księ ży Eme ry tów we czwar -
tek Te go sa me go dnia po po łu dniu trum -
na z cia łem Zmar łe go zo sta ła
wpro wa dzo na do ko ścio ła w Ry trze. Eu -
cha ry stia po grze bo wa, w pią tek 5 kwiet -
nia o godz. 16.30, by ła praw dzi wą
ma ni fe sta cją pa mię ci o do brym pa ste -

rzu. Ks. Fran cisz ka Kla ga przy ję ła ta go -
ścin na ry ter ska zie mia, któ rą tak uko -
chał i któ rej po świę cił swo je ży cie.

W za miesz czo nym w Ga ze cie Kra -
kow skiej ne kro lo gu po seł Ma rian Cy -
coń, któ ry w la tach 80. ubie głe go wie ku,
ja ko na czel nik mia sta i gmi ny Piw nicz -
na -Zdrój współ pra co wał z ry ter skim
pro bosz czem, tak na pi sał o Nim:

„Z ogrom nym ża lem i smut kiem
przy ją łem wia do mość o śmier ci ks. ka -
no ni ka Fran cisz ka Kla ga. Po zo sta nie
w mo jej pa mię ci ja ko wiel ki dusz pa -
sterz, czło wiek pe łen ener gii i po my -
słów, któ re śmia ło wpro wa dzał w ży cie.
Nad rzęd nym ce lem Śp. ks. Fran cisz ka
by ła jed nak za wsze for ma cja du cho wa
wspól no ty wier nych, któ rą mu po wie -
rzo no. Bu dow ni czy ko ścio ła w Ry trze
dał mi się po znać ja ko wspa nia ły ka -
płan, wiel ki spo łecz nik, bar dzo skrom -
ny, pra co wi ty, ser decz ny i przy ja zny
lu dziom. Że gnam wspa nia łe go czło wie -
ka i ko le gę, któ re mu Zie mia Są dec ka
wie le za wdzię cza. Łą czę się w bó lu
z po grą żo ną w smut ku Ro dzi ną Zmar -
łe go i pa ra fia na mi”.

PIOTR GRYŹ LAK
W PUBLIKACJI WYKORZYSTAŁEM

TEKSTY PUBLIKOWANE W „DZIENNIKU
POLSKIM” I „SĄDECZANINIE”

Nad rzęd nym ce lem Śp.
ks. Fran cisz ka by ła jed -
nak za wsze for ma cja du -
cho wa wspól no ty
wier nych, któ rą mu po -
wie rzo no.
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Na spo tka nie z prof. Dźwi ga -
jem przy szło w ma jo wy
wie czór (16 ma ja) do sie -

dzi by Sto wa rzy sze nia Ci vi tas Chri stia -
na kil ka dzie siąt osób, w tym pro boszcz
pa ra fii far nej ks. pra łat Jan Pio trow ski.

Spo tka nie pro wa dził szef ma ło pol skiej
or ga ni za cji Ci vi tas Chri stia na Sta ni sław
Pa żu cha.

Gość z Kra ko wa po dzie lił się z ze bra -
ny mi oso bi sty mi re flek sja mi o Ja nie
Paw le II, póź niej za pro sił do obej rze nia

fil mu z 2008 ro ku pt. „Ar ty sta i sa -
crum”, a po tem otwo rzył wy sta wę fo to -
gra fii ok. 30 zre ali zo wa nych przez
sie bie po mni ków Ja na Paw ła II i in te re -
su ją co o nich opo wia dał. Zdra dził
przede wszyst kim, bo to by ło naj cie -
kaw sze oko licz no ści po wsta nia są dec -
kie go mo nu men tu ze spi żu
pa pie ża -Po la ka.

– Pa rę dni po śmier ci Oj ca Świę te go
w kwiet niu 2005 ro ku – opo wia dał
– w mo jej kra kow skiej pra cow ni w Ba li -
cach po ja wił się ta jem ni czy mę żczy zna,
któ ry po wie dział, że przy je chał z No we -
go Są cza i spy tał, czy pod jął bym się za -
pro jek to wa nia du że go po mni ka
Ja na Paw ła II, któ ry sta nie na są dec kim
ryn ku.

Za ma wia ją cy nie chciał się przed sta -
wić, dla te go prof. Dźwi gaj szyb ko skon -
tak to wał się z ów cze snym pro bosz czem
pa ra fii św. Mał go rza ty, ks. pra ła tem Wal -
de ma rem Dur dą, któ ry po twier dził za -
miar bu do wy przez są de czan po mni ka
Ja na Paw ła II, ale nie zdra dził na zwi ska
do na to ra. Do pie ro wie le ty go dni póź niej
rzeź biarz do wie dział się, że od sło nię ty
bar dzo szyb ko, bo już 16 paź dzier ni -
ka 2005 ro ku, w rocz ni cę wy bo ru Ka ro -
la Woj ty ły na Sto li cę Pio tro wą po mnik
fun du ją bra cia: Jó zef i Ma rian Ko ra lo -
wie. Biz nes me ni od lo dów sfi nan so wa li
też bu do wę fon tan ny, rów nież za pro jek -
to wa ną przez prof. Dźwi ga ja.

– Są dec ki po mnik Ja na Paw ła II to
by ło dla mnie du że wy zwa nie, bo cho -
dzi ło o to, jak go wkom po no wać w za -
byt ko we oto cze nie i do brać od po wied nie
ga ba ry ty, aby raz – nie „zgi nął”
przy ra tu szu, a dwa – nie przy tła czał lu -
dzi swo ją wiel ko ścią. Chy ba uda ło się
unik nąć tych pu ła pek, ten po mnik się
bro ni – mó wił pro fe sor kra kow skiej
Aka de mii Sztuk Pięk nych, ro dem z No -
we go Wi śni cza.

Ar ty sta opo wia dał ta kże in te re su ją co
o po mni ku Ja na Paw ła II, na któ ry ob sta -
lu nek zło ży ła Po lo nia ar gen tyń ska, rów -
nież o po mni ku pa pie skim za mó wio nym
przez ks. Mi ro sła wa Drozd ka, ku sto sza
Sank tu arium Mat ki Bo żej Fa tim skiej
na Krzep tów kach w Za ko pa nem, „ma -
zur skim” pa pie żu, pod pie ra ją cym się la -
ską, i pa pie żu wska zu ją cym rę ką
kie ru nek do gro bu swo ich ro dzi ców
na Cmen ta rzu Ra ko wic kim w Kra ko wie.

Prof. Dźwigaj nie od razu dowiedział się, 
kto funduje sądecki pomnik Jana Pawła II

Czesław Dźwigaj
i jego dzieło
– Nie życz li wi mi lu dzie mó wią, że ta śmo wo pro du ku ję po mni ki Ja -
na Paw ła II, że w swo jej „fa bry ce” mam go to we gło wy i rę ce pa pie ża
i wy star czy je zło żyć. Nie praw da, ka żdy po mnik to osob ne, in dy wi -
du al ne dzie ło, z wła sną, ory gi nal ną ideą i prze sła niem – po wie dział
ar ty sta -rzeź biarz Cze sław Dźwi gaj, twór ca po mni ka Ja na Paw -
ła II na są dec kim Ryn ku i 68 in nych, roz sia nych po Pol sce i świe cie. 

FO
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Na od sło nię cie te go ostat nie go po mni ka,
ar ty sta cze kał 5 lat, gdyż co chwi lę zmie -
niał się za rząd ca kra kow skiej ne kro po -
lii, aż Jan Pa weł II „od szedł do do mu
Oj ca” i spra wy na bra ły przy spie sze nia.
Z te go po wo du prof. Dźwi gaj nie uczest -
ni czył w po grze bie pa pie ża -Po la ka
w Wiecz nym Mie ście.

– Nie praw da, że zro bi łem już po -
nad sto „pa pie ży”, obec nie re ali zu ję do -
pie ro sie dem dzie sią ty po mnik
Ja na Paw ła II – uśmiech nął się Cze sław
Dźwi gaj i przy znał, że na da je się do Księ -
gi Gu in nes sa, bo „nie ma dru gie go ar ty -
sty na świe cie, któ ry by zre ali zo wał ty le
po mni ków jed nej po sta ci”. A oprócz po -
mni ków zbu do wa nych na wszyst kich
kon ty nen tach, od Żmu dzi na Li twie
po krań ce Ame ry ki Po łu dnio wej, 63-let -
ni ar ty sta ma na kon cie nie zli czo ną licz -
bę „ma łych form” upa mięt nia ją cych
Ja na Paw ła II: po pier sia, ta bli ce, me da lio -
ny, me da le, pla kie ty etc.

Dźwi gaj oso bi ście po znał Ka ro la Woj -
ty łę pod ko niec 1976 ro ku, ale w pa mię ci
utkwi ła mu szcze gól nie koń co wa fa za od -
bu do wy znisz czo ne go w wy ni ku szkód
gór ni czych ko ścio ła w Ja worz nie, w co
ów cze sny me tro po li ta kra kow ski był
moc no za an ga żo wa ny, gdyż wła dza ko -
mu ni stycz na bruź dzi ła. Po świę ce nie
świą ty ni za pla no wa no na 28 paź dzier ni -
ka 1978 ro ku, tym cza sem głów ny ce le -
brans uro czy sto ści 12 dni wcze śniej zo stał
wy bra ny na stęp cą świę te go Pio tra…

– Ko ściół w Ja worz nie osta tecz nie po -
świę cił bi skup Al bin Ma ły siak, ale pa rę
dni po uro czy sto ści otrzy ma łem z Wa ty -
ka nu od ręcz ny list od no we go pa pie ża
z po dzię ko wa nia mi za współ pra cę, co
spra wi ło mi ogrom ną ra dość. Od 1992
ro ku, ka żde go ro ku, prze wa żnie w oko li -
cy wspo mnie nia św. Ka ro la Bo ro me usza,
otrzy my wa łem za pro sze nia do Wa ty ka nu
na spo tka nie z Oj cem Świę tym.

Ostat ni raz rzeź biarz uczest ni czył
w ko la cji z Ja nem Paw łem II na pięć
mie się cy przed Je go śmier cią, 21 li sto -
pa da 2004 ro ku.

– W pew nym mo men cie opa dła gło wa
Oj ca Świę te go i wszy scy my śle li, że pa pież
się zdrzem nął. Za pa no wa ła krę pu ją ci sza.
Dla roz ła do wa nia at mos fe ry ksiądz in fu -
łat Je rzy Bry ła po wie dział, że cie ka we, czy
Je go Świą to bli wość wie, że pro fe sor
Dźwi gaj zre ali zo wał ostat nio du ży po -
mnik w Bra zy lii i wte dy nie spo dzie wa nie
pa pież pod niósł gło wę i spro sto wał, że nie
w Bra zy lii, ale w Ar gen ty nie. Dla mnie to
był do wód, że Oj ciec Świę ty, po mi mo fi -
zycz nej sła bo ści, do koń ca za cho wał peł -
ną spraw ność umy sło wą, nie zwy kłą
by strość – uwa ża prof. Dźwi gaj. Szcze -
gól nie przy wią za ny jest do cy klu ośmiu
rzeźb Via San ta po świę co nych pa mię ci
bł. Ja na Paw ła II: Be ati fi ca tus, Po lo nia,
Ec c le sia, Cre do, Mun dus, Scrip tio, An ge -
lus Do mi ni, Oecu me ni cus, To tus Tu us.

***
Ta „po mni ko ma nia” za czę ła się jesz -

cze za ży cia Ja na Paw ła II. Pierw sze wy -
obra że nie „pa pie ża z da le kie go kra ju”
prof. Dźwi gaj za pro jek to wał w ro -
ku 1987 dla sank tu arium ma ryj ne go
w Oku li cach. Ar ty sta za cho wu je zdro -
wy dy stans do swo je go do rob ku, wręcz
stwier dził sa mo kry tycz nie, że nie

wszyst kie je go „pa pie że” są ar cy dzie ła -
mi, ale z wie lu jest bar dzo dum ny.

– Oj ciec świę ty, jak wia do mo, nie
chciał, aby mu sta wia no po mni ki za ży -
cia, ale w pew nym mo men cie zro zu miał,
że nie po wstrzy ma tej fa li, bo lu dzie
chcie li mieć po mni ki pa pie ża i nie by ło
na to ra dy– mó wił.

Na ko niec prof. Dźwi gaj miał dla słu -
cha czy nie spo dzian kę w po sta ci pięk nie
wy da nej ksią żki z wła sną po ezją re li gij -
ną, bo jest czło wie kiem wie lu ta len tów.
Ka żdy uczest nik spo tka nia otrzy mał tę
mi łą pa miąt kę.

CZE SŁAW DŹWI GAJ
Ur. 18 czerw ca 1950 r. w No wym Wi śni -
czu. Ukoń czył Wy dział Rzeź by na Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w Kra ko wie (1977).
Pro fe sor nad zwy czaj ny, kie row nik Pra -
cow ni Rzeź by w Ce ra mi ce na Wy dzia le
Rzeź by ASP. Wy kła dow ca sztu ki sa kral -
nej na Uni wer sy te cie Pa pie skim Ja -
na Paw ła II w Kra ko wie, pro fe sor
Ka to lic kie go Uni wer sy te tu w Ru żem bo -
ro ku. Lau re at wie lu na gród, m.in. Zło te -
go Me da lu i I miej sca na Bie nal le im.
Dan te go w Ra wen nie, a ta kże licz nych
kon kur sów rzeź biar skich.

Oprócz ró żno rod nych wy obra żeń
Ja na Paw ła II, ma w do rob ku wie le in -
nych po mni ków, m.in. „Gru dzień 70”
w Szcze ci nie, Hen ry ka Sien kie wi cza
w Rzy mie i w Szczaw ni cy, Zyg mun ta Au -
gu sta w Au gu sto wie, gen. Le opol da
Oku lic kie go i Sta ni sła wa Fi sche ra
w Boch ni, Eu ge niu sza Kwiat kow skie go
w Sta lo wej Wo li, „Ofia rom Lu do bój stwa
na Kre sach Wschod nich” na Cmen ta -
rzu Ra ko wic kim, ks. Pio tra Skar gi, bł. Je -
rze go Po pie łusz ki, mar szał ka Jó ze fa
Pił sud skie go oraz Igna ce go Pa de rew -
skie go w Kra ko wie, Ni ki fo ra w Kry ni cy -
-Zdro ju, Ja na Ma tej ki, Ju liu sza Kos sa ka
i Sta ni sła wa Lu bo mir skie go w No wym
Wi śni czu, Wła dy sła wa Ło kiet ka w Lip ni -
cy Mu ro wa nej Tar no wie, Ka zi mie rza
Wiel kie go w Ska wi nie oraz Po mni ka Ka -
tyń skie go w Za wier ciu. 

Część do rob ku ar ty sty mo żna oglą dać
na sta łej eks po zy cji w Mu zeum Zie mi Wi -
śnic kiej oraz w sa lach Zam ku Lu bo mir -
skich w Wi śni czu.

– Oj ciec świę ty, jak wia -
do mo, nie chciał, aby mu
sta wia no po mni ki za ży -
cia, ale w pew nym mo -
men cie zro zu miał, że nie
po wstrzy ma tej fa li, bo
lu dzie chcie li mieć po -
mni ki pa pie ża i nie by ło
na to ra dy.

FO
T. 

H
SZ
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„Nie mu sisz mnie lu bić, ale za nim
znie na wi dzisz i znie sła wisz – po znaj”
– ta kim wpi sem koń czy się ta ksią żka,
ilu stro wa na, a ja kże ry sun ka mi i zdję -
cia mi „pa pie skich” prac au to ra.

Po spo tka niu w Ci vi tas Chri stia -
na sfor mo wa no ma ły po chód, któ ry
prze szedł z uli cy Wy szyń skie go na Ry -
nek, pod są dec ki po mnik Ja na Paw ła II,
gdzie Cze sław Dźwi gaj i Iza be la Pa żu -
cha zło ży li wią zan kę kwia tów.
Przy oka zji pro fe sor udzie lił obec nym
na miej scu pra cow ni kom ma gi stra tu i to
nie by le ja kim, bo re dak to rom: Je rze mu
Le śnia ko wi i Sła wo mi ro wi Si ko rze pa -
ru prak tycz nych rad, jak utrzy mać mo -
nu ment w czy sto ści, gdyż wi docz ne są
za cie ki i li sza je. – Naj le piej zmy wać
sys te ma tycz nie wę żem zwy kłą wo dą
– mó wił. Był też czas na pa miąt ko we,
gru po we zdję cie pod są dec kim po mni -
kiem „naj więk sze go z Po la ków”.

***
Są dec ki po mnik Ja na Paw ła II po -

wstał w ogniu kry ty ki. Nie po do ba ło
się miej sce wy bra ne dla mo nu men tu
bez spo łecz nych kon sul ta cji oraz fakt,
że kon cep cja po mni ka zro dzi ła się
w wą skim krę gu: fun da to rzy plus pre -
zy dent Jó zef A. Wik tor z do rad ca mi
dzia ła ją cy z bło go sła wień stwem ks.

pra ła ta Wal de ma ra Dur dy i bi sku pa or -
dy na riu sza Wik to ra Skwor ca. Dziś już
ma ło kto pa mię ta te spo ry. Po mnik Ja -
na Paw ła II pod ra tu szem au tor stwa
prof. Cze sła wa Dźwi ga ja wrósł w są -
dec ki pej zaż i trud no wy obra zić so bie
Ry nek bez nie go. Cią gle skła da ne są
pod nim kwia ty – przy ró żnych oka -
zjach, nie tyl ko re li gij nych i pań stwo -
wych świąt. Chęt nie się pod nim
fo to gra fu ją no wo żeń cy.

(HSZ)

– Od 1992 ro ku, ka żde go
ro ku, prze wa żnie w oko -
li cy wspo mnie nia św. Ka -
ro la Bo ro me usza,
otrzy my wa łem za pro sze -
nia do Wa ty ka nu na spo -
tka nie z Oj cem Świę tym.

Z
ja kim skut kiem, mó wił Łu -
kasz Po łom ski pod czas swo je -
go wy stą pie nia na kon fe ren cji
„Czas ko lo ni stów”, po świę co -

nej spo łecz no ści nie miec kiej na Są dec -
czyź nie, któ ra od by ła się 16 ma ja
w ko ście le pa ra fii ewan ge lic ko -au gs -
bur skiej Prze mie nie nia Pań skie go
w No wym Są czu. 

O tym, jak istot ny wkład w roz wój
na sze go re gio nu mia ła mniej szość nie -
miec ka, świad czyć mo że na wet sa mo
to, jak du żo uwa gi po świę ca jej Mu -
zeum Okrę go we w No wym Są czu.
– Bar dzo czę sto się ga my do te ma ty ki
mniej szo ści na ro do wej na Są dec czyź -
nie – mó wi ła pod czas otwar cia kon fe -
ren cji Ma ria Mar ci now ska z Mu zeum
Okrę go we go. – Mniej szość nie miec ka
jest re pre zen to wa na w mu zeum cho -
cia żby przez sek tor nie miec ki w par ku
et no gra ficz nym, ze sta łą wy sta wą im
po świę co ną. „Czas ko lo ni stów” ma
być ko lej nym wkła dem do tej te ma ty ki
i hi sto rii, któ rą two rzy się dzi siaj.

Pierw si nie miec cy osad ni cy, po ja -
wi li się na zie miach są dec kich za cza -
sów ce sa rza au striac kie go Jó ze fa II.
W za mian za przy jazd do Ga li cji, do -
sta wa li zie mię, al bo zwal nia no ich
z obo wiąz ku po sy ła nia pier wo rod ne go
sy na do woj ska. Pierw sza fa la osad ni -

ków przy by ła na zie mie są dec kie w la -
tach 1783-1785 i osie dli ła się na te re -
nach za bra nych klasz to rom są dec kim,
głów nie sio strom kla ry skom w Sta rym
Są czu. Są to dzi siej sze te re ny Goł ko -
wic i Sta deł. Wła śnie tam w 1796 ro ku
osad ni cy, w więk szo ści ewan ge li cy,
wy bu do wa li pierw szy ko ściół ewan ge -
lic ki. W na stęp nych la tach ko lo ni ści
osie dla li się w Dą brów ce – daw niej
zwa nej Nie miec ką – i na po bo czach
ów cze sne go No we go Są cza. Dziś są to
te re ny wo kół osie dla Bar skie go, ulic
Ma tej ki, Grodz kiej, Li ma now skie go
i Zyg mun tow skiej.

– Jed nym z wa żniej szych wy da rzeń
był za kup przez ewan ge li ków te go ko -
ścio ła, w któ rym je ste śmy – stwier dził
Po łom ski. – Mia ło to miej sce 30 paź -
dzier ni ka 1800 ro ku. Ko ściół pier wot -
nie na le żał do fran cisz ka nów, a póź niej
prze ję li go Ży dzi.

– Po cząt ko wo by li to głów nie rol ni -
cy – mó wił o osad ni kach Łu kasz Po -
łom ski – ale z bie giem cza su za czę ło to
wszyst ko ewo lu ować. Nie któ rzy zo sta li
przy rol nic twie, in ni sta li się rze mieśl -
ni ka mi, jesz cze in ni in te li gen ta mi.

Jed ną z bar dziej za słu żo nych ro dzin
po cho dze nia ewan ge lic kie go by ła ro -
dzi na Ale xan drów. Sy no wie i wnu ko -
wie pro to pla sty ro du, Ja na, by li

Niemieccy
osadnicy
w historii
Nowego Sącza
Ale xan der, Haus, We imer, Ob racht… To na zwi ska tyl ko kil ku
ro dzin po cho dze nia nie miec kie go, któ re trwa le wpi sa ły się
w hi sto rię No we go Są cza. Przy by li na Są dec czy znę pod ko -
niec XVIII wie ku, by za szcze pić kul tu rę nie miec ką i au striac ką
na ga li cyj skich zie miach.
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wła ści cie la mi ziem ski mi, ale koń czy li
rów nież aka de mie, by li in ży nie ra mi, ko -
le ja rza mi, za rzą dza li na wet mia stem, ja -
ko wi ce bur mi strzo wie.

Po dob ną dro gę, od rol ni ka po in te li -
gen ta, prze cho dzi ło wie le ewan ge lic kich
ro dzin. Jan Haus był rol ni kiem, miał
czter dzie ści mor gów zie mi w oko li cach
dzi siej szej uli cy Grodz kiej, za sia dał
rów nież w Ra dzie Mia sta No we go Są -
cza. Je den z je go sy nów zo stał se kre ta -
rzem są du. Ot to Ger man ukoń czył
fi lo lo gię ger mań ską na Uni wer sy te cie
Ja giel loń skim. Ro dzi na Sztu be rów mia -
ła dwór w Dą bro wej – tak, ten, w któ -
rych te raz jest od dział za kaź ny szpi ta la
no wo są dec kie go i w któ rym ślub bra ła
Ga brie la Za pol ska. Sztu be ro wie by li ad -
wo ka ta mi, sę dzia mi, ka sje ra mi ziem ski -
mi i we te ry na rza mi. Jan Ob recht
przy czy nił się do po wsta nia stra ży
ognio wej w No wym Są czu. Wil hel mi -
na Uhl by ła za ło ży ciel ką pierw sze go
„żłob ka” w mie ście i pre ze ską – co by -
ło nie ty po we jak na po cząt ko we la -
ta XX wie ku – Sto wa rzy sze nia im.
Jó ze fa Pił sud skie go. Wszy scy oni
– i wie lu in nych – przy czy ni ło się
do roz wo ju mia sta i re gio nu. – Sta no -
wiąc za le d wie dwa pro cent miesz kań -
ców mia sta, po tra fi li świet nie współ żyć
ze swo imi pol ski mi są sia da mi – mó wił

Łu kasz Po łom ski. – Naj więk sze śla dy
zo sta wi li w dzia łal no ści sa mo rzą du
miej skie go.

O urzęd ni kach po cho dze nia nie miec -
kie go mó wił w ko lej nym wy stą pie niu
Adam Sa si now ski. Są dec ki ma gi strat
na prze ło mie XVIII i XIX wie ku
w prze wa ża ją cej więk szo ści był pol ski,
do pie ro gdy urzęd ni ków prze sta li wy -
bie rać miesz kań cy, po ja wi li się wśród
nich ci z ob co brzmią cy mi na zwi ska mi.
Wa cław Put ner, bur mistrz mia sta, Jan
Jo han ni des, rów nież bur mistrz No we go
Są cza – za wła sną pen sję wy bru ko wał
no wo są dec ki Ry nek. Ka rol Merkl, se -

kre tarz ra dy Po wia to wej… Wszy scy
oni do syć szyb ko się po lo ni zo wa li,
a w trud nych, wo jen ny cza sach, bar dzo
czę sto sta wa li nie po stro nie kra ju po -
cho dze nia, tyl ko wal czy li za swo ją no -
wą oj czy znę.

Kon fe ren cję „Czas ko lo ni stów – spo -
łecz ność nie miec ka na Są dec czyź nie”
za koń czy ła pro jek cja fil mu do ku men tal -
ne go Jo an ny Hoł dy i Jac ka Ku rzei pt.
„Niem cy ga li cyj scy na Są dec czyź nie.

IN EZ DU NI KOW SKA -KRU PA

O tym, jak istot ny wkład
w roz wój na sze go re gio nu
mia ła mniej szość nie -
miec ka, świad czyć mo że
to, jak du żo uwa gi po świę -
ca jej Mu zeum Okrę go we.

Łukasz Połomski
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LE GEN DA PLA KA TU I OKŁA DEK
W MA ŁEJ GA LE RII

No wo są dec ka Ma ła Ga le ria go ści ła pra ce Ro sła -
wa Szay bo. Ar ty sta to współ twór ca Pol skiej Szko ły
Pla ka tu, au tor ty się cy pla ka tów do fil mów, przed sta -
wień te atral nych i ope ro wych, a ta kże po nad 2 tys.
okła dek płyt dla m.in. El to na Joh na, Roya Or bi so na,
Ju das Priest czy Ja nis Jo plin.

Szay bo to nie zwy kle po god ny czło wiek, speł nio ny
ar ty sta, któ ry po tra fił to, co ro bi naj le piej, czy li pro jek -
to wać, sprze dać świa tu – do słow nie i w prze no śni.
Swo je ży cie dzie li mię dzy War sza wę i Lon dyn, gdzie
od niósł suk ces, m.in. ja ko pro jek tant okła dek płyt świa -
to wych gwiazd. Te raz ma ły frag ment je go twór czo ści
oglą dać mo żna w No wo są dec kiej Ma łej Ga le rii.

– Pol scy pla ka ci ści z Szay bo na cze le da li do brą lek -
cję Pol sce, ale i świa tu – mó wił pod czas otwar cia wy -
sta wy An drzej Sza rek. – Dziś, jak oglą da się
współ cze sne pla ka ty pol skie czy ame ry kań skie, to nóż
otwie ra się w kie sze ni – stwier dził pro fe sor, pod kre śla -
jąc, że za wsze ce chą pol skie go pla ka tu, któ re go re pre -
zen tan tem jest Szay bo, był prze rost for my nad tre ścią
i skrót my ślo wy, a cze go bra ku je dzi siej szym twór com.

– Ro sław Szay bo to król ży cia, któ ry ko cha to, co
ro bi. Ko cha świat, ko bie ty, kuch nię... – tak okre śli ła
ar ty stę Wie sła wa Wi de ryń ska, ku ra tor wy sta wy.

Sam Szay bo zre wa nżo wał się uprzej mo ścią
zwłasz cza dy rek cji są dec kiej ga le rii.

– War sza wa ma ty sią ce miejsc lep szych lub gor -
szych, w któ rych mo żna przyjść oglą dać sztu kę, a lu -
dzie i tak... przy cho dzą na wi no – kom ple men to wał
Ma łą Ga le rię Ro sław Szay bo.

WSPÓLNE INSPIRACJE
JAGIELSKIEGO I DROŹDZIKA
„No wy Sącz wspól ne in spi ra cje” – to ty tuł wy sta wy
Pio tra Droź dzi ka i Wa cła wa Ja giel skie go, ja ką do 20
ma ja mo żna by ło oglą dać w Cen trum In for ma cji Tu -
ry stycz nej przy uli cy Szwedz kiej 2 w No wym Są czu.
Ar ty ści zna ją się bar dzo do brze, czę sto się od wie dza -
ją, oglą da ją swo je pra ce i wy mie nia ją się uwa ga mi.
Wpa dli więc na po mysł, że by ra zem za pre zen to wać
wy ci nek swo jej twór czo ści in spi ro wa nej ar chi tek tu -
rą, kra jo bra zem i de ta la mi No we go Są cza.

– Ba łem się tej wy sta wy pod jed nym wzglę dem, bo
ow szem, jest wspól na in spi ra cja, ale ma lar stwo i fo -
to gra fia to dwa ró żne bie gu ny. By ła wąt pli wość, czy
to się nie spa li gdzieś na łącz ni ku, ale te raz my ślę, że
po łą cze nie się uda ło – mó wi Piotr Droź dzik.

Wy sta wa „No wy Sącz wspól ne in spi ra cje” łą czy
sztu kę dwóch do sko na le zna nych ar ty stów – fo to gra -
fa Pio tra Droź dzi ka i ma la rza Wa cła wa Ja giel skie go,
któ rych znacz ny ele ment twór czo ści po świę co ny jest
nad du naj co we mu mia stu. Zdję cia No we go Są cza Pio -
tra Droź dzi ka to aż 16 al bu mów. Nie któ re są w ca ło -
ści po świę co ne mia stu, w in nych sta no wią ele ment.

– Do brze jest, je że li czło wiek za uwa ża, a nie tyl ko
wi dzi i ta ki dar ma Piotr – kom ple men tu je ko le gę Wa -
cław Ja giel ski. – Ja zaś nie lu bię do ku men to wać swo -
im ma lar stwem, ale ła pać mo men ty zja wi sko wo ści,
świa tła i cie nia, ale barw ne go, cie płe go – bez czer ni.
Nie dla te go, że bym nie lu bił te go ko lo ru – do da je ma -
larz, któ ry współ au to ro wi wy sta wy przy go to wał ma -
łą nie spo dzian kę i wraz z go ść mi wer ni sa żu
od śpie wał mu za le głe sto lat z oka zji „pięć dzie siąt ki”.
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Ro sła w Szay bo Piotr Droździk i Wacław Jagielski
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ZŁO TE BA SY DLA MU ZY KI 
SPOD KI CEK Z MOR DAR KI

Za na mi XXXI Kon kurs Mu zyk, In stru men ta li stów, Śpie -
wa ków Lu do wych i Dru żbów We sel nych – DRUZ BAC KA.
Pod czas dwu dnio we go ma ra to nu w Gmin nym Ośrod ku Kul -
tu ry w Po de gro dziu usły szeć i zo ba czyć mo żna by ło aż 117
pre zen ta cji: 28 mu zyk, 42 in stru men ta li stów, 13 grup śpie wa -
czych, 18 śpie wa ków so li stów, 7 mi strzów z ucznia mi i 9 dru -
żbów we sel nych.

Ko mi sja ar ty stycz na pra co wa ła w skła dzie: Alek san dra
Szur miak -Bo guc ka (et no mu zy ko log, prze wod ni czą ca), Be ne -
dykt Ka fel (et no graf, MCK SO KÓŁ, Ja dwi ga Adam czyk (mu -
zyk, MCK SO KÓŁ), Ar tur Cze sak (ję zy ko znaw ca,
Uni wer sy tet Ja giel loń ski) i Alek san der Sma ga (mu zyk, MCK
SO KÓŁ). Głów ną na gro dę – Zło te Ba sy – wy wal czy ła mu -
zy ka ze spo łu SPOD KI CEK z Mor dar ki. Przy zna no po nad to
sze reg lau rów i wy ró żnień.

DRUZ BAC KA jest prze glą dem do rob ku lu do we go mu zy -
ko wa nia, śpie wu (so lo we go i ze spo ło we go), po pi su dru żbów
we sel nych z re gio nów: La chów, Za gó rzan, Po gó rzan, Gó ra li
Łąc ko -Ka mie nic kich, Ry ter sko -Piw ni czań skich, Ba bio gór -
skich, Klisz cza ków i Łem ków. Im pre za kie dyś „wę dru ją ca”
– od 1998 ro ku or ga ni zo wa na w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry
w Po de gro dziu – cie szy się du żym po wo dze niem. Dzię ki
wspól nym spo tka niom i wza jem nej, „po zy tyw nej” ry wa li za -
cji uczest ni ków po ziom mu zycz ny od kil ku lat utrzy mu je się
na bar dzo wy so kim po zio mie. Kon kur so wi to wa rzy szą za ję -
cia warsz ta to we i roz mo wy uczest ni ków oraz in struk to rów
z ju ro ra mi. Ce lem im pre zy jest oży wie nie po przez prze kaz
sce nicz ny ró żno rod nych form tra dy cyj ne go mu zy ko wa nia,
przy bli że nie mło de mu po ko le niu et no gra ficz nej praw dy o re -
aliach tra dy cyj ne go dzie dzic twa kul tu ro we go, po pu la ry za cja

twór czo ści ar ty stycz nej, stwo rze nie mo żli wo ści nie kon wen -
cjo nal ne go spę dza nia wol ne go cza su dla sze ro kiej gru py od -
bior ców oraz bu do wa nie po ko le nio wych i re gio nal nych wię zi.

Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na przez Ma ło pol skie Cen -
trum Kul tu ry SO KÓŁ w No wym Są czu, Gmin ny Ośro dek
Kul tu ry w Po de gro dziu i Sto wa rzy sze nie La chów Po de grodz -
kich w Po de gro dziu.

AN DRZEJ PO NIE DZIEL SKI 
W SĄ DEC KIEJ BI BLIO TE CE

Na spo tka niu z czy tel ni ka mi Po nie dziel ski – po eta, tek -
ściarz, sce na rzy sta, fe lie to ni sta i ka ba re ciarz – pro mo wał swo -
je no we wy daw nic twa ksią żko we i pły tę.

W No wym Są czu An drzej Po nie dziel ski go ścił wcze śniej
dwa la ta te mu, kie dy wraz z Mag dą Umer i Woj cie chem Bor -
kow skim ba wi li pu blicz ność MCK SO KÓŁ pod czas mu zycz -
ne go spek ta klu „Chlip -Hop”. Ar ty sta, zna ny ze „sce nicz ne go
me lan cho lij ne go na stro ju”, tym ra zem od wie dził bi blio te kę
przy ul. Fran cisz kań skiej 11. Au tor pro mo wał wy da ne w 2012
i 2013 to mi ki po ezji „Szu mi czas 2012”, „Szu mi czas 2013”,
„Jed no cze śnie” oraz no wą pły tę „Szla fRock&Roll”. An drzej
Po nie dziel ski swym spe cy ficz nym po czu ciem hu mo ru i dy -
stan sem do wła snej oso by roz ba wiał ca łą sa lę. Pod ko niec

Druzbacka FOT. WIESŁAW ŻYGŁOWICZ An drzej Po nie dziel ski 

W Po de gro dziu usły szeć i zo ba czyć mo -
żna by ło aż 117 pre zen ta cji: 28 mu zyk, 42
in stru men ta li stów, 13 grup śpie wa -
czych, 18 śpie wa ków so li stów, 7 mi strzów
z ucznia mi i 9 dru żbów we sel nych.
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spo tka nia, au tor dał się na mó wić na jed ną pio sen kę, czy li jak
sam na zwał „mru czan kę”.

An drzej Po nie dziel ski jest au to rem po nad 250 wier szy
i pio se nek, któ re pi sał m.in. dla Elżbie ty Ada miak, Edy ty
Gep pert, An ny Ma rii Jo pek, Ma ry li Ro do wicz czy Se we ry -
na Kra jew skie go. Na ka ba re to wej sce nie stwo rzył wraz z Ar -
tu rem An dru sem nie za po mnia ne ske cze (m. in. słyn ne
wie czo ry ka ba re to we w łódz kiej piw ni cy ar ty stycz nej „Prze -
cho wal nia”). Zre ali zo wał rów nież kil ka spek ta kli oraz jest au -
to rem kil ku set fe lie to nów dru ko wa nych w „Zwier cia dle” czy
„Ka lej do sko pie”.

AR TY ŚCI Z CIEM NO ŚCI
Do 19 ma ja w Ga le rii Sztu ki Współ cze snej BWA SO KÓŁ

oglą dać mo żna by ło zbio ro wą eks po zy cję prac kil ku na stu pol -
skich ar ty stów. Wy sta wa „Z ciem no ści” to pew ne go ro dza ju
upo mnie nie się o sztu kę „wie ko wych twór ców”, któ rzy prze -
kro czy li już wiek 68 lat.

Ma lar stwo, gra fi ka, rzeź ba, wi de oart i tech ni ki mie sza ne...
We wnę trzach no wo są dec kiej ga le rii za wi sły pra ce: Ja na Ber -

dy sza ka, To ma sza Cie cier skie go, Wan dy Czeł kow skiej, Ta -
de usza Do mi ni ka, Ja ni ny Krau pe (jej pra ce pre zen to wa ne by -
ły w tym ro ku ja ko „Eks cen trycz ne” – wraz z Mar tą De skur),
Ja nu sza Or bi tow skie go, Ja go dy Przy by lak, Jó ze fa Ro ba kow -
skie go, Ma rii Stan gret, Grze go rza Sztwiert ni, Ja nu sza Ta ra -
bu ła, Da nu ty Urba no wicz, Wi tol da Urba no wi cza, An drze ja
Waj dy, Jó ze fa Wa ga ry, Zbi gnie wa War pe chow skie go, Je rze -
go Wroń skie go. Nie li cząc po my sło daw cy wy sta wy, Grze go -
rza Sztwiert ni, wszy scy wy mie nie ni ar ty ści ma ją już za so bą
dzie siąt ki lat pra cy twór czej. Co więc łą czy ich z 45-lat kiem,
dok to rem ha bi li to wa nym w za kre sie sztuk pla stycz nych
– na co dzień wy kła dow cą Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za -
wo do wej w No wym Są czu?

– Ku ra tor na szej wy sta wy, Grze gorz Sztwiert nia, to ar ty -
sta, któ ry uro dził się w 1968 ro ku i do swo je go pro jek tu za -
pro sił twór ców, któ rzy prze kro czy li ba rie rę 68 lat. Pro szę się
wy tłu ma czyć z te go, co pan zro bił, pa nie Grze go rzu – za żar -
to wał na otwar ciu wy sta wy An to ni Mal czak, dy rek tor Ma ło -
pol skie go Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ.

– Pod czas jed nej z roz mów z Łu ka szem Biał kow skim (kie -
row nik pro gra mo wy Ga le rii BWA SO KÓŁ – JB) wska za łem,
że bar dzo chęt nie zro bił bym wy sta wę ar ty stów w po de szłym
wie ku, ale ich bar dzo wcze snych prac, o któ rych nie my śle li,
że są for mą ja kie goś ar ty stycz ne go pro fe sjo na li zmu. I tak do -
szło to re ali za cji te go po my słu – po wie dział Sztwiert nia, dla
któ re go ce zu rę w wy ło nie niu na zwisk wy staw ców sta no wił
wiek po wy żej 68 lat, w na wią za niu m.in. do ro ku swo ich uro -
dzin. Po mysł nie co eks cen trycz ny, ale lo gicz ny zwa żyw szy
na wet na pod wy ższe nie wie ku eme ry tal ne go w Pol sce. Ku ra -
tor stwo rzył li stę na zwisk i prac, od wie dził za ka mar ki pra -
cow ni wie lu ar ty stów, a ci, któ rzy się zgo dzi li, zna leź li się
na wy sta wie „W ciem no ści”.

– Te pra ce to ro dzaj eks cy ta cji, ja ka to wa rzy szy mo men -
tom, gdy się wkra cza w świat sztu ki. To nie są ka mie nie mi lo -
we dla po szcze gól nych ar ty stów, ale wy zna cza ją pew ne
stan dar dy, po ka zu ją za mysł i przy szłą dro gę roz wo ju – tłu ma -
czył Sztwiert nia. Z je go pro po zy cji – „ak ty wi za cji za wo do wej
eme ry to wa nych ar ty stów” – po wsta ła bar dzo cie ka wa, ró żno -
rod na wy sta wa.

JA NUSZ BO BREK

Z ciemności – wystawa w BWA „Sokół”

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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W
Mu zeum Na ro do wym
Ukra iń skiej Sztu ki Lu do -
wej w Ki jo wie, na te re -
nie za byt ko we go ze spo łu

cer kiew no -mu ze al ne go Ław ry Ki jow -
sko -Pe czer skiej, od był się 16 ma ja wer -
ni saż wy sta wy twór czo ści Ni ki fo ra.
Wy sta wa sta ła się zna czą cym wy da rze -
niem kul tu ral nym w sto li cy Ukra iny.

– Na wer ni saż przy by ło oko ło 200
osób, po mi mo że or ga ni za to rzy, zgod nie
z miej sco wym zwy cza jem, wpusz cza li
tyl ko go ści po sia da ją cych za pro sze nia.
Wśród uczest ni ków wer ni sa żu obec ni
by li rów nież miesz ka ją cy w Ki jo wie Po -

la cy, a ta kże Łem ko wie po cho dzą cy ze
Złoc kie go ko ło Mu szy ny, prze sie dle ni
na Ukra inę po za koń cze niu II woj ny
świa to wej. Wszy scy go ście wer ni sa żu
do sta li bo ga to wy da ny ka ta log wy sta wy
z tek sta mi w ję zy kach pol skim i ukra iń -
skim – mó wi Zbi gniew Wo la nin ku stosz
z Mu zeum Okrę go we go w No wym Są -
czu, ko or dy na tor pro jek tu.

Na wy sta wie za pre zen to wa no 100
uni kal nych ob ra zów Ni ki fo ra, wy ko na -
nych we wszyst kich tech ni kach ar ty -
stycz nych, ja ki mi się po słu gi wał
(akwa re la, gwasz, kred ka, ołó wek). Wy -
sta wa uka zu je chro no lo gicz ny prze krój

twór czo ści ar ty sty, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem pięk nych akwa rel
z okre su mię dzy wo jen ne go, uwa ża ne go
za naj lep szych w do rob ku ar ty sty.

Ara nża cji pla stycz nej wy sta wy do ko -
nał ze spół pra cow ni ków Mu zeum Okrę -
go we go w No wym Są czu we
współ pra cy ze spe cja li sta mi z mu zeum
ukra iń skie go, pra cu ją cy pod kie run kiem
ku ra to ra wy sta wy.

– Wy sta wie to wa rzy szy ogrom ne za -
in te re so wa nie pu blicz no ści, któ ra licz -
nie uczest ni czy ła we wszyst kich
dzia ła niach zwią za nych z pro jek tem, od -
no sząc się z wi docz nym sza cun kiem
i wzru sze niem do twór czo ści i oso by te -
go nie zwy kłe go ar ty sty, ja kim był Ni ki -
for, o któ rym sły sza no, lecz któ re go
pra ce nie by ły wcze śniej pre zen to wa ne
w sto li cy Ukra iny. O ran dze wy da rze nia
na Ukra inie świad czy ta kże licz na obec -
ność bar dzo wy so kich przed sta wi cie li
miej sco wych władz oraz sze ro ki za sięg
me dial ny wy da rze nia – do da je Wo la nin.

Wer ni saż w ki jow skim mu zeum pro -
wa dzi ła Ad ria na Wy alec, dy rek tor Ge ne -
ral ny Mu zeum Na ro do we go Ukra iń skiej
Sztu ki Lu do wej, a ze stro ny pol skiej m.in.
de le ga cja Mu zeum Okrę go we go w No -
wym Są czu z dy rek to rem Ro ber tem Ślu -

Ki jów po dzi wia
pra ce Ni ki fo ra 
Do 30 czerw ca w Mu zeum Na ro do wym Ukra iń skiej Sztu ki Lu -
do wej w Ki jo wie oglą dać mo żna sto uni kal nych ob ra zów Ni ki fo -
ra, wy ko na nych we wszyst kich tech ni kach ar ty stycz nych.
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sar kiem oraz bur mi strzem Kry ni cy -Zdro -
ju Da riu szem Reś ko. Otwar cie wy sta wy
uświet nił wy stęp ar ty stów łem kow skich
z Pol ski (pie śni i po ezja łem kow ska): Ju -
lia Do szna – śpiew, Piotr Tro cha now ski
– śpiew, re cy ta cja, Igor Tro cha now ski
– akom pa nia ment mu zycz ny.

W trak cie wer ni sa żu za pre zen to wa no
fil my do ku men tal ne o Ni ki fo rze:
„Mistrz Ni ki for”, reż. Jan Łom nic -
ki 1956 r. oraz „Ta ki Świat”, reż. Ta de -
usz Ste fa nek, 1967 r. oraz wy kład
ko or dy na to ra pro jek tu Zbi gnie wa Wo -
la ni na pt. „Ży cie i twór czość Ni ki fo ra”.
Na stęp ne go dnia, mia ła miej sce pro jek -
cja fil mu fa bu lar ne go „Mój Ni ki for”,
reż. Krzysz tof Krau ze, 2004 r., zor ga ni -
zo wa na przez In sty tut Pol ski w Ki jo wie.

***
Ni ki for (Epi fa niusz Drow niak), je den

z naj słyn niej szych na świe cie ar ty stów
z krę gu sztu ki „na iw nej”, był Łem kiem

z Kry ni cy. Łą czył go szcze gól nie sil ny
zwią zek emo cjo nal ny z cer kwią grec ko -
ka to lic ką i z pra wo sła wiem. Obec nie jest
za li cza ny obok An dy’ego War ho la
do naj wy bit niej szych w dzie jach ar ty -
stów łem kow skich. Mu zeum Okrę go we
w No wym Są czu, po sia da ją ce naj więk -
szą na świe cie ko lek cję dzieł te go ma la -
rza, zo sta ło za pro szo ne przez Mu zeum
Na ro do we Ukra iń skiej Sztu ki Lu do wej

w Ki jo wie do wspól nej or ga ni za cji wy -
sta wy je go twór czo ści w sto li cy Ukra iny.

Ko or dy na to rem pro jek tu wy sta wy
Ni ki fo ra w Ki jo wie jest Zbi gniew Wo -
la nin, et no graf i ku stosz w Mu zeum
Okrę go wym w No wym Są czu, ku ra tor
ko lek cji Ni ki fo ra w zbio rach mu zeum,
au tor sta łej eks po zy cji w Mu zeum Ni ki -
fo ra w Kry ni cy i kil ku dzie się ciu wy staw
twór czo ści ar ty sty w kil ku kra jach.

Part ne ra mi pro jek tu Mu zeum Okrę -
go we go w No wym Są czu są: Fun da cja
In sty tut Stu diów Wschod nich, Fun da cja
Są dec ka, Gmi na Kry ni ca -Zdrój, Pol ski
Ośro dek In for ma cji Tu ry stycz nej w Ki -
jo wie, Sto wa rzy sze nie Łem ków, Na ro -
do wa Aka de mia Sztuk Pięk nych
Ukra iny, Dru kar nia Ro dzin na „Huss”,
Aso cja cja Eu ro pej skich Dzien ni ka rzy
na Ukra inie.

JA NUSZ BO BREK
FOT. MU ZEUM OKRĘ GO WE W N. SĄ CZU

– O ran dze wy da rze nia
na Ukra inie świad czy ta -
kże licz na obec ność bar dzo
wy so kich przed sta wi cie li
miej sco wych władz oraz
sze ro ki za sięg me dial ny
wy da rze nia.

ZBIGNIEW WO LA NIN







Studio w Nowym Sączu: 
ul. Piłsudskiego 46, I piętro, 33-300 Nowy Sącz
tel. 512 988 999

Salon w Krakowie:
ul. Lubelska 14, 30-003 Kraków
tel. 12 422 03 18

e-mail: projekt@metaforma.pl
www.metaforma.pl

K S Z T A Ł T U J E M Y  W N Ę T R Z A
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Sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon -
ka 16 ma ja wrę czył Ze spo ło wi Re -
gio nal ne mu Echo Ja wo rza
z Ptasz ko wej pły tę „mat kę” z me lo -
dia mi lu do wy mi na gra ny mi w ra -
mach Fo no te ki Po wia to wej. 

To już 116 pły ta, któ ra zo sta ła
na gra na w Po wia to wym
Mło dzie żo wym Do mu Kul -

tu ry w Sta rym Są czu w ra mach Fo no te -
ki – pod kre ślił sta ro sta. – Cie szy my się,
że ma my tak uni kal ny zbiór na grań wie -
lu ze spo łów z Są dec czy zny. Na gra nia te
to frag ment na szej kul tu ry i tra dy cji.

Za upo wszech nia nie kul tu ry lu do wej,
a ta kże roz sła wia nie swo jej miej sco wo -
ści jak i ca łej Są dec czy zny na licz nych
prze glą dach i kon kur sach dzię ko wał
gru pie ta kże Jó zef Broń ski z Za rzą du

Po wia tu No wo są dec kie go: – Gra tu lu ję
i dzię ku ję za trud oraz za an ga żo wa nie,
któ re wkła da cie w kul ty wo wa nie pięk -
nych tra dy cji Zie mi Są dec kiej.

Na pły cie pt. „Wi zy tów ka Ptasz ko -
wej” zna la zło się 15 utwo rów lu do -
wych. Re per tu ar ze spo łu po cho dzi
od ich ro dzi ców i dziad ków. Echo Ja wo -
rza sta ra się od twa rzać sta re śpiew ki
i oby cza je. Cza sa mi two rzą ta kże wła -
sne utwo ry.

Ze spół po wstał w 2005 ro ku na po -
trze bę re pre zen to wa nia Ptasz ko wej
w im pre zie pt. Dzie dzic two Kul tu ry
w Stró żach. Gru pa od swo je go po wsta -
nia funk cjo nu je przy Gmin nym Ośrod -
ku Kul tu ry Gry bów Fi lia Ptasz ko wa,
bio rąc udział w ro żnych kon kur sach, jak
do żyn ki, prze glą dach ko lęd ni czych i fe -
sty nach. Echo Ja wo rza zaj mo wa ło wy -
so kie miej sca mię dzy in ny mi
w gmin nych, po wia to wych i ogól no pol -
skich prze glą dach ko lęd ni czych.

Pró by ze spo łu od by wa ją się raz w ty -
go dniu w Fi lii GOK w Ptasz ko wej.

SKŁAD GRU PY:
KA PE LA: To masz Gu cwa - akor de on, Sta ni -
sław Król - trąb ka, Piotr Mi cha lik - trąb ka, Jó -
zef Mi cha lik  - klar net, Ra fał Mi cha lik - klar net,
Mak sy mi lian Mo ty ka - skrzyp ce, Pa weł Ja nus
- skrzyp ce, Krzysz tof Ja nus  - kon tra bas
ŚPIEW: Ka zi mie ra Gór ska, Ma ria Ko wal ska,
Ma ria Ko gut, Ha li na Mi cha lik, Mag da le -
na Mo ty ka, Aga ta Nie psuj, Ma rian Ja błoń ski,
Lu cjan Ja nus, Wie sław Ja nus, Zdzi sław Ko -
gut, Ma rian Mi cha lik, Win cen ty Mi cha lik, Ja -
nusz Rol ka, Adam To karz.

KINGA BEDNARCZYK 
ŹRÓDŁO I FOT.: BIURO PRASOWE STAROSTWA POWIATOWEGO

Fo no te ka Po wia to wa li czy już 116 płyt 

Krą żek dla ze spo łu
Echo Ja wo rza R E K L A M A
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Z
e spół re gio nal ny Ko wal nia re -
pre zen tu je gmi nę Gry bów
i dzia ła od 2000 ro ku. Po wstał
z ini cja ty wy Ja ni ny i Wła dy sła -

wa Ob rzu tów oraz Ha li ny Mi ki, a ta kże
przy du żym za an ga żo wa niu fi nan so -
wym Sta ni sła wa Ko gu ta. W pierw szych
la tach gru pa dzia ła ła wręcz przy je go
Fun da cji Po mo cy Oso bom Nie peł no -
spraw nym w Stró żach, a od 2004 ro ku
przy Sto wa rzy sze niu Re gio nal nym
„Ko wal nia”, któ re go głów nym ce lem
jest wspie ra nie i pro mo wa nie ze spo łu
re gio nal ne go oraz pro wa dze nie dzia łal -
no ści kul tu ral nej na te re nie so łec twa
i gmi ny Gry bów.

Pierw sze kro ki by ły bar dzo cię żkie,
ale dzię ki upo ro wi człon ków ze spo łu

i cho re ogra fa Bo gu mi ły Ko wal skiej ze -
spół wy stą pił już na wie lu sce nach.
Od 2005 r. cho re ogra fem gru py jest
Elżbie ta Mo rań da. Mu zy ką zaj mu je się
Wła dy sław Ob rzut.

Ze spół pre zen tu je folk lor Po gó rzan
Be ski du Ni skie go w for mie au ten tycz nej.
Udzie la się w nim za rów no mło dzież,
jak i star si, a wy ró żnia ich strój, ta niec
i śpiew, a ta kże dy na mi ka wy ko ny wa -
nych plą sów i spo sób za cho wa nia się
na sce nie. Ta kie tań ce, jak szta je rek,
walc czy ró żne go ro dza ju po lki wy ko nu -
ją za rów no star si, jak i mło dzież, sta ra -
jąc się za cho wać ich pier wot ny kształt.

Gru pa po wró ci ła do daw ne go zwy -
cza ju do ży nek, za baw, czy ko lę do wa nia.
Sta ra się wy cho dzić z ni mi do szer szej

pu blicz no ści. Opra co wa ła i wy ko nu je
ta kie pro gra my, jak: „Na mu zy ce”, „Po -
wrót Józ ka Pszczy lo rza z Ame ry ki”,
„A po krę ce niu mio du by wa ło...”, „We -
se le Stró żow skie”, „A mio dy się le ją, le -
ją...”, „Dro by”, „Do żyn ki wiej skie”.

Obec nie w ze spo le wy stę pu je 50
osób, a w su mie przez ze spół prze wi nę -
ło się do tej po ry oko ło 80 ar ty stów.

Ko wal nia jest lau re atem wie lu im -
prez: Ogól no pol skie go Prze glą du Grup
Ko lęd ni czych w Bu ko wi nie Ta trzań -
skiej (I miej sce); Ogól no pol skie go Kon -
kur su Tra dy cyj ne go Tań ca Lu do we go
w Rze szo wie (I miej sce oraz na gro da
głów na „Ta necz ny krąg” w 2007 ro ku,
w 2011 r. II miej sce); XXV Dru zbac ki
Po de gro dzie 2007 (I miej sce gru pa śpie -
wa cza i „Zło ta Sie kier ka” dla dru żby
we sel ne go Jó ze fa Gu cwy, człon ka ze -
spo łu od 2000 ro ku); I Ma ło pol skie go
Kon kur su Ob rzę dów, Oby cza jów
i Zwy cza jów Lu do wych w Łu żnej

Masz ta kie pięk ne ko rze nie (VI)

Kowalnia opowie
o miodem płynącej
ziemi grybowskiej 
Au ten tycz ny folk lor Po gó rzan Be ski du Ni skie go pre zen tu je ze spół
Ko wal nia. Gru pa re pre zen tu je gmi nę Gry bów, za czy na ła w Stró -
żach i spo ra część jej pro gra mu opi su je tra dy cje mio do bra nia.
Uczy mi ło ści do folk lo ru dzie ci, stwo rzy ła chór oraz te atr ob rzę do -
wy i pro mu je in dy wi du al nych tan ce rzy oraz mu zy ków lu do wych.
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– 2009 (I miej sce); IX Ogól no pol skich
Spo tkań Folk lo ry stycz nych „O Ło wic -
ki Pa siak”– 2010 (na gro da głów na).

Po za tym ze spół zo stał do strze żo ny
pod czas: Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Folk lo ru Ziem Gór skich w Za ko pa nem
(„Pa rze ni ca Gó ral ska”); Ogól no pol skie -
go Fe sti wa lu Gó ra li Pol skich w Żyw cu
(wy ró żnie nie); Prze pa trzo win Te atrów
Re gio nal nych Ma ło pol ski („Srebr -
na Ma ska”); XXV Sej mi ku Wiej skich
Ze spo łów Te atral nych i 40. Fe sti wa lu
Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu (wy -
ró żnie nie); II Są dec kie go Jar mar ku
Folk lo ry stycz ne go – Prze glą du Ze spo -
łów Re gio nal nych (II miej sce)
oraz IX Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Folk lo ru Kar pat Trzci ni ca 2012 (wy ró -
żnie nie dla mu zy ki i śpie wu lu do we go).

Ze spół brał udział w kon cer tach na -
gry wa nych przez Pol skie Ra dio i Te le -
wi zję oraz na rzecz ró żnych ak cji
cha ry ta tyw nych.

Od 2006 r. Sto wa rzy sze nie Re gio nal -
ne „Ko wal nia” pro wa dzi ze spół dzie cię -
cy „Ma ła Ko wal nia”. W czerw cu 2008 r.
ze spół ten na XXXIII Kar pac kim Fe sti -
wa lu Dzie cię cych Ze spo łów Re gio nal -
nych otrzy mał wy ró żnie nie za pro gram
„A kie dy ma tu li ni ma...” i wy do by cie
dzie cię cych za cho wań pod nie obec ność
ro dzi ców, su ge styw ną sce no gra fię i ład -
ne stro je.

Pod pa tro na tem Sto wa rzy sze nia dzia -
ła rów nież chór ka to lic ki oraz te atr ob -
rzę do wy, któ ry za sztu kę „A po krę ce niu
mio dów by wa ło” otrzy mał w 2007 ro ku
„Srebr ną ma skę” na prze glą dzie te atrów
Ma ło pol ski w Czar nym Du naj cu.

Sto wa rzy sze nie pro mu je rów nież in -
dy wi du al nych tan ce rzy oraz mu zy ków
lu do wych, któ rzy bio rą udział w kon -
kur sach, otrzy mu jąc na gro dy i wy ró -
żnie nia. Przy ze spo le dzia ła Szkół ka
Mu zy ko wa nia Lu do we go. Cho dzą
do niej dzie ci, któ re uczą się grać na tra -
dy cyj nych lu do wych in stru men tach, jak
skrzyp ce, klar net czy flet pro sty.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ 
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.
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Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3

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.
Ga le ria Daw na Sy na go ga
14 czerw ca – 25 sierp nia
DZIE DZIC TWO KUL TU RO WE ŚW. KIN GI
Wy sta wa dzieł sztu ki ze zbio rów klasz to ru kla ry sek w Sta rym
Są czu z cy klu po świę co ne go klasz to rom w Ma ło pol sce i na po -
gra ni czu są dec ko -spi skim.

Ga le ria Ma rii Rit ter, Rynek 2

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
Gen. Wieniawy Długoszowskiego 83b
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, RA BE … DAW NE GRY I ZA BA WY
– 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
ŚLA DA MI ŚWIĘ TYCH ŚWIE RA DA, 
URBA NA I JU STA
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
OD PU STO WY ŚWIAT – ŚWIĘ TO I ZA BA WA
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.

KRYNICA-ZDRÓJ 
Mu zeum Ni ki fo ra, Bulwary Dietla 19

21 czerw ca – 19 wrze śnia
25 LAT DZIAŁALNOŚCI KRYNICKIEGO
STOWARZYSZENIA TWÓRCÓW 
„GALERIA POD KASZTANEM”
Wy sta wa re tro spek tyw na.

Oprac. IZA BE LA SZA FRAN 
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1 CZERW CA

1975 – obok 48 in nych po wsta ło wo je wódz -
two no wo są dec kie. Ist nia ło do koń -

ca 1998 r., po dzie lo ne wte dy na po wia ty: no wo są dec ki,
li ma now ski, gor lic ki, no wo tar ski i ta trzań ski.

2 CZERW CA

1996 – zmar ła We ro ni ka Da ni lew ska – naj -
star sza w Pol sce oso ba czyn na za wo -

do wo. Na wet w wie ku 100 lat pro wa dzi ła kiosk
„Ru chu” przy al. Ba to re go. Uro dzi ła się w 1890 r.
w Ja now cu Lu bel skim.

10 CZERW CA

1690 – Kon gre ga cja Ob rzę dów za twier dzi -
ła opi nię bp. Mi ko ła ja Obor skie go

o od wiecz no ści kul tu Kin gi. Na stęp ne go dnia pa pież
Alek san der VIII za twier dził de cy zję Kon gre ga cji, co
rów na ło się ofi cjal nej be aty fi ka cji.

1770 – ce sa rzo wa Ma ria Te re sa wy da ła po -
le ce nie prze su nię cia gra ni cy au striac -

kiej do li nii Be ski du. Był to wstęp do za gar nię cia
sta ro stwa no wo tar skie go, czorsz tyń skie go i po łu -
dnio wej czę ści są dec kie go. Sta ło się to dwa la ta
przed „ofi cjal nym” roz bio rem Pol ski

13 CZERW CA

1999 – w War sza wie Jan Pa weł II be aty fi -
ko wał 108 mę czen ni ków pol skich,

w tym s. Ka ta rzy nę Ce le sty nę Fa ron z Za brze ży oraz
s. Ju lię Sta ni sła wę Ro dziń ską z Na wo jo wej, zmar łą
w nie miec kim obo zie Stut thof, z wy cień cze nia
i na sku tek cho rób, po ma ga jąc więź niar kom, ta kże
ży dow skim.

15 CZERW CA

1873 – dr Mi chał Zie le niew ski roz po czął
wy da wa nie pi sma „Kry ni ca”.

1934 – w War sza wie w wy ni ku za ma chu
zo stał po strze lo ny płk Bro ni sław Pie -

rac ki, by ły le gio ni sta, po seł, mi ni ster spraw we -
wnętrz nych. Uro dził się w Gor li cach, był
uczniem I Gim na zjum w No wym Są czu. Zmarł te go
sa me go dnia. Spo czy wa na Cmen ta rzu Ko mu nal nym
w No wym Są czu.

16 CZERW CA

1999 – na sta ro są dec kich pa pież Jan Pa -
weł II ogło sił świę tą księ żną Kin gę.

By ła ona żo ną księ cia Bo le sła wa Wsty dli we go i fun -
da tor ką sta ro są dec kie go klasz to ru Kla ry sek. Zmar ła
w 1292 r.

2005 – z oka zji 6. rocz ni cy po by tu Ja -
na Paw ła w Sta rym Są czu, na Plan tach

w No wym Są czu od sło nię to Pa pie ski Ka mień. 20-to -
no wy głaz wy do by ty z Du naj ca no si na pis: „I je ste -
śmy w Są czu z po wro tem”.

17 CZERW CA

1896 – ks. in fu łat Aloj zy Gó ra lik do ko nał
po świę ce nia ka mie nia wę giel ne go

pod bu do wę Bia łe go Klasz to ru sióstr Nie po ka la nek
w No wym Są czu.

19 CZERW CA

1611 – spło nął nie mal ca ły No wy Sącz,
w tym trzy ko ścio ły, dzwon ni ce, za -

mek, po kry cia mu rów, basz ty, ra tusz i więk sza część
do mów. W pło mie niach zgi nę ły trzy oso by.

21 CZERW CA

1305 – zmarł Wa cław II, król cze ski,
a od 1300 r. ta kże pol ski, za ło ży ciel

No we go Są cza. Po cho wa ny w Zbra sła wiu (obec nie
dziel ni ca Pra gi).

27 CZERW CA

1947 – w po wie cie no wo są dec kim roz po -
czę to ak cję „Wi sła”, po le ga ją cą

na wy sie dle niu Łem ków. Tej re pre sji pod da no 1898
ro dzin (9290 osób).

29 CZERW CA

1886 – w Wa do wi cach uro dzi ła się Ada Sa -
ri (Ja dwi ga Szay er), zwa na „Ma estrą”

(mi strzy nią). By ła słyn ną śpie wacz ką ope ro wą oraz
pe da go giem. Przez wie le lat miesz ka ła w Sta rym Są -
czu, uczy ła się też u sióstr Kla ry sek.

Oprac. JA CEK ZA REM BA 
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Ż
oł nie rze 38. ar mii do wo dzo nej
przez gen. płk. Ki ri ła Mo ska -
len kę w ra mach 4. Fron tu
Ukra iń skie go ra bo wa li skle py,

któ re na stęp nie pod pa la li, i gra bi li do my
miesz kań ców – z ze gar ków, ma szyn
do szy cia, żyw no ści i in nych cen nych
przed mio tów. Pi ja ni żoł nie rze strze la li
na oślep i py ta li „Ku da Ber lin?”. Lud -
ność w oba wie przed „wy zwo li cie la mi”
zbie gła do oko licz nych wsi i la sów. 

W za byt ko wym dwo rze Gi ba sów
w Li ma no wej -Mor dar ce so wiec cy żoł -
nie rze urzą dzi li na pręd ce ma ga zyn amu -
ni cji, w któ rym na stęp nie do szło
do wy bu chu. Ogień znisz czył za bu do wa -
nia dwor skie z bi blio te ką li czą cą 2000
wo lu mi nów, por ce la ną, per ski mi dy wa -
na mi, za byt ko wy mi ob ra za mi. Spło nął
rów nież mo drze wio wy park.

Wi dok Li ma no wej za pa mię ta ny
przez miesz kań ców był prze ra ża ją cy:
ster czą ce ko mi ny spa lo nych do mów,
za bu do wa nia w pło mie niach i prze mie -
rza ją ce te zglisz cza ty sią ce żoł nie rzy,
któ rzy szli pie cho tą, je cha li na ko niach,
osłach, wiel błą dach, sa mo cho da mi
oraz czoł ga mi. Ra zem z jed nost ka mi
fron to wy mi na Li ma nowsz czy znę we -
szły od dzia ły NKWD, któ re po sia da ły
spi sy osób do aresz to wa nia, przy go to -
wa ne przez zwiad Ar mii Czer wo nej
– par ty zant kę ppłk. Zo ło ta ra i in nych
dzia ła ją cych na tym te re nie agen tów.
(…)

***
Po wia tem li ma now skim, po dob nie

jak resz tą „wy zwa la nych” ob sza rów,
rzą dzi ła so wiec ka Ko men da Wo jen na,
pod po rząd ko wa na NKWD. Do jej za -
dań na le ża ła współ pra ca z wła dza mi te -
re no wy mi mia no wa ny mi przez PKWN,
a ta kże do pil no wa nie, aby w skład no -
wej ad mi ni stra cji nie we szli przed sta wi -
cie le pol skie go pod zie mia. Na te re nie
po wia tu li ma now skie go za da nie to nie
cał kiem się po wio dło.

Od lat 20. bar dzo sil ny był tu ruch lu -
do wy, re pre zen to wa ny przez Stron nic -
two Lu do we. Po klę sce wrze śnio wej
prze szło ono do kon spi ra cji i dzia ła ło
pod na zwą SL „Roch” i „Trój kąt”, po -
zo sta jąc naj sil niej szym kon spi ra cyj nym
stron nic twem po li tycz nym w oku po wa -

nej Pol sce. Po woj nie część dzia ła czy,
w tym li ma now scy, we szła w skład mi -
ko łaj czy kow skie go PSL. 

Pod oku pa cją nie miec ką li ma now -
skie SL „Roch” mia no wa ło na przy szłe -
go sta ro stę dr. Ada ma Ma ma ka, któ ry
był w cza sie woj ny przed sta wi cie lem
De le ga tu ry Rzą du RP na Uchodź stwie
w po wie cie li ma now skim. 31 stycz -
nia 1945 r. Ma mak ujaw nił się
przed Ro sja na mi, któ rzy po cząt ko wo go
za ak cep to wa li i przy stą pił do or ga ni za -
cji ad mi ni stra cji po wia to wej na wszyst -
kich jej szcze blach. 

Li ma now skie Stron nic two Lu do we
sta ra ło się – po dob nie jak w in nych po -
wia tach – kie ro wać do po wsta ją cych
i od ra dza ją cych się in sty tu cji za rzą dza -
ją cych swo ich lu dzi: człon ków SL,
względ nie ugru po wań uzna ją cych
wcze śniej le gal ny rząd na wy gna niu
w Lon dy nie. Dzia ła ją ce w te re nie gru py
po akow skie, a zwłasz cza żoł nie rze by -
łe go 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich
AK, ta kże dą ży li do te go, aby ob sa dzić
swo ich lu dzi w or ga nach po wia to wych.

Sta ro sta Ma mak uzgod nił z so wiec -
ką Ra dą Wo jen ną, że sze fem bez pie -
czeń stwa w po wie cie zo sta nie je go
za ufa ny czło wiek Sta ni sław Twa róg.
Pierw szy po ste ru nek MO w Li ma no wej
za kła dał ofi cer 1. PSP AK Zyg munt Jo -
niec „Zyg”, a je go ko men dan tem zo stał
rów nież ako wiec Sta ni sław Ha lo ta. Ta -
kże wie lu mi li cjan tów wy wo dzi ło się
z AK. Mo żna przy jąć, że w mia stach
i gmi nach po wia tu li ma now skie go wła -
dzę spra wo wa li po cząt ko wo przed sta -
wi cie le Stron nic twa Lu do we go i Ar mii
Kra jo wej, a ko mu ni ści nie mie li na to
żad ne go wpły wu, po nie waż sta no wi li
na tym te re nie zni ko my pro cent, któ ry
nie po sia dał żad ne go po par cia (wy -
wiad 1. PSP AK ob li czył, że na te re nie

Bohaterowie podziemia
antykomunistycznego
na ziemi limanowskiej
Wej ście ar mii so wiec kiej do Li ma no wej po prze dzi ły nie cel ne
w du żej mie rze na lo ty lot nic twa ro syj skie go, któ re spo wo do -
wa ły uszko dze nia ko ścio ła, spa le nie 15 do mów i uszko dze -
nie 29 bu dyn ków. So wie ci wkro czy li do nie bro nio ne go mia sta
wie czo rem 19 stycz nia 1945 r. Niem ców już od go dzin po łu -
dnio wych tam nie by ło.

Baca
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Li ma nowsz czy zny za zwo len ni ków
PPR uzna wa no nie wię cej niż 25 osób
na oko ło 1500 miesz kań ców ów cze snej
Li ma no wej). Po wkro cze niu ar mii so -
wiec kiej mia żdżą ca więk szość li ma -
now skiej spo łecz no ści uwa ża ła
za je dy ną pra wo wi tą wła dzę Rząd
na Uchodź stwie. (…)

Po wia to wy Urząd Bez pie czeń stwa
w Li ma no wej zo stał utwo rzo ny pod ko -
niec stycz nia 1945 r. z funk cjo na riu szy
od de le go wa nych z Ni ska z por. Mie czy -
sła wem Bu ba kiem na cze le. Z po le ce nia
sta ro sty A. Ma ma ka do pra cy w PUBP
i w MO w Li ma no wej skie ro wa ny zo stał
– po dob nie jak od dział,, Ognia” w No -
wym Tar gu – od dział by łej Lu do wej
Stra ży Bez pie czeń stwa krypt. „Opór”
pod do wódz twem Woj cie cha Dęb skie go
„Bi cza”, któ ry pod czas oku pa cji wal czył
w Li ma now skiem z Niem ca mi, a w cza -
sie woj ny utrzy my wał kon tak ty z par ty -
zant ką so wiec ką. Praw dzi wym ce lem
wstą pie nia tej gru py do PUBP i Mi li cji
w cha rak te rze od dzia łu war tow ni cze go
by ła in fil tra cja dzia łań bez pie ki przez li -
ma now skie SL. Funk cjo na riu sze UB nie
do wie rza li jed nak lu do wcom i nie do -
pusz cza li ich do dzia łań.

Od po cząt ku swe go ist nie nia li ma -
now ski Urząd Bez pie czeń stwa, wspól nie
z od dzia ła mi NKWD, funk cjo na riu sza mi
UB z My śle nic, Boch ni i No we go Są cza
oraz z gru pą ope ra cyj ną z Wo je wódz kie -
go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go
w Kra ko wie, pro wa dził ak cje ma ją ce
na ce lu aresz to wa nie żoł nie rzy 1. PSP
AK i in nych osób, któ re sta no wi ły za gro -
że nie dla no we go ustro ju. Za trzy ma no
i umiesz czo no w wię zie niu UB w Li ma -
no wej: Ja na Adam czy ka ,,Gry fa”, Zo fię
Tur ską, Jó ze fa Gur gu la, Ada ma Daw ca,
Ma rię Rzep kę, Jó ze fa Kró la, Fran cisz ka

Ba na cha, Wła dy sła wa Hrust ka, Ja na Lu -
pę, Ja na Wró bla, Ja na Sto kło sę, Mi cha ła
Sma gę, Fran cisz ka Krocz ka.

An to ni Mruk ps. Gu zik, któ ry ra zem
z Woj cie chem Dęb skim wstą pił
do PUBP i był ko men dan tem pla ców ki
UB w Ka mie ni cy, gdzie PUBP w Li ma -
no wej uję ło par ty zan tów w wy ni ku ak -
cji, o któ rej nie zo stał po in for mo wa ny,
po sta no wił na wła sną rę kę i bez ko or dy -
na cji tej ak cji z W. Dęb skim od bić aresz -
to wa nych człon ków pod zie mia. 

W tym ce lu ra zem z Teo fi lem Gór ką
ps. Dy wan, kie row ni kiem wię zie nia UB
w Li ma no wej, w dniu 21 kwiet nia 1945
r. udał się do wie zie nia w Li ma no wej.
Drzwi otwo rzył im zna jo my war tow nik,
Fran ci szek Świer czek. Teo fil Gór ka po -
le cił war tow ni kom, aby nie wsz czy na li
alar mu i na stęp nie wy pu ścił wszyst kich
aresz to wa nych, ta kże żoł nie rzy AK, po -
czym wy szedł z ni mi z bu dyn ku. Pod -
czas strze la ni ny, ja ka się wy wią za ła
mię dzy funk cjo na riu sza mi PUBP, któ rzy
prze by wa li na par te rze i pię trze bu dyn -
ku, a An to nim Mru kiem i Fran cisz kiem
Miś kow cem ps. Wa cek, oby dwaj zgi nę -
li. Cię żko ran ni zo sta li ko men dant, je go
żo na, za stęp ca i je den z funk cjo na riu szy
UB. Po zo sta li war tow ni cy, wy ko rzy stu -
jąc za mie sza nie, zbie gli w peł nym
uzbro je niu wraz z Teo fi lem Gór ką, a na -
stęp nie dzia ła li w la sach Ka mie ni cy i Za -
le sia, gdzie współ pra co wa li mię dzy
in ny mi od dzia łem par ty zanc kim Ja -
na Wą cha ły ps. Ła zik.

Na stęp ne go dna do ko men dan ta
PUBP we zwa no Woj cie cha Dęb skie go,
któ ry prze by wał po za Li ma no wą i nie
wie dział o uwol nie niu par ty zan tów oraz
uciecz ce war tow ni ków, któ rzy w prze -
szło ści by li je go pod ko mend ny mi w par -
ty zant ce. Zo stał aresz to wa ny, za rzu co no
mu udział w uwol nie niu więź niów i pod -
da no tor tu rom, w któ rych bra ło udział
NKWD. Dwa dni po aresz to wa niu Woj -
ciech Dęb ski zmarł w wie zie niu.

Po wia to wy Urząd Bez pie czeń stwa
w Li ma no wej kon ty nu ował aresz to wa -
nia dzia ła czy nie pod le gło ścio wych oraz
in nych osób na te re nie po wia tu, współ -
dzia ła jąc z gru pą ope ra cyj ną z Wo je -
wódz kie go Urzę du Bez pie czeń stwa
Pu blicz ne go w Kra ko wie. W wy ni ku
dal szych ope ra cji do wię zie nia w Li ma -
no wej tra fi ły ko lej ne oso by. 

13 ma ja 1945 r. Teo fil Gór ka ps. Dy -
wan i Fran ci szek Le śniak ps. Ju nak,
przy pusz czal nie wraz z żoł nie rza mi
„Ła zi ka”, do pro wa dzi li do uwol nie nia
z wię zie nia Sta ni sła wa Ba ra na, Sta ni sła -
wa Mru ka, Ta de usza Dem skie go, Sta ni -
sła wa Si ko nia, Fran cisz ka Si ko nia,
Mi cha ła Suł kow skie go, Ja na Bła ży ka,
Woj cie cha Woj ta sa, An to nie go Mły nar -
czy ka, Sta ni sła wa Du dzi ka, An to nie go
Wie rzyc kie go, Ja na Ku ra sa i Ge no we fy
Krocz ki.

Dwu krot ne od bi cie aresz tan tów
z wie zie nia PUBP spo wo do wa ło gwał -
tow ną re ak cję Wo je wódz kie go Urzę du
Bez pie czeń stwa w Kra ko wie, któ ry pod -
jął dzia ła nia za po bie gaw cze, zwal nia jąc
z Urzę du oraz MO wszyst kich funk cjo -
na riu szy, któ rzy w okre sie oku pa cji nie -
miec kiej dzia ła li w Ar mii Kra jo wej, lub
w Lu do wej Stra ży Bez pie czeń stwa
na tym te re nie. Wy mie nio no rów nież
ko men dan ta i je go za stęp cę, a do Li ma -
no wej w ce lu wzmoc nie nia apa ra tu bez -
pie czeń stwa przy by ła no wa gru pa
funk cjo na riu szy z PUBP w Chrza no wie
wy wo dzą cych się z AL i PPR. Po nad to
do pra cy w urzę dach sta ro stwa, miast
oraz gmin po wia tu li ma now skie go za -
czę to wy sy łać lu dzi zwią za nych z PPR
i PPS z po wia tów: mie chow skie go, tar -
now skie go i rze szow skie go oraz Za głę -
bia Dą brow skie go. (…)

W po wie cie li ma now skim w okre -
sie II woj ny świa to wej bar dzo sil ne by -
ły struk tu ry Pań stwa Pod ziem ne go
i Ar mii Kra jo wej. Po roz wią za niu
AK 19 stycz nia 1945 r. część człon ków
struk tur nie pod le gło ścio wych za czę ła
sa mo rzut nie szu kać no wej for my prze -
trwa nia. Jak wspo mnia no wy żej, dzia -
ła cze SL „Roch” i Lu do wej Stra ży
Bez pie czeń stwa pró bo wa li przej mo wać
wła dzę ad mi ni stra cyj ną w or ga nach cy -
wil nych sta ro stwa, mia stach i gmi nach
lub – jak człon ko wie od dzia łu Woj cie -
cha Dęb skie go „Bi cza” i 1. PSP AK
– wejść w struk tu ry for ma cji MO
i PUBP. (…)

***
W tym też cza sie po wsta ła za zgo dą

rzą du w Lon dy nie De le ga tu ra Sił
Zbroj nych (DSZ) – no wa or ga ni za cja
o cha rak te rze po li tycz no -woj sko wym
kon ty nu ują ca dzia łal ność swo ich po -
przed ni czek, AK i NIE.

W tym też cza sie po wsta ła
za zgo dą rzą du w Lon dy nie
De le ga tu ra Sił Zbroj nych
– no wa or ga ni za cja o cha -
rak te rze po li tycz no -woj -
sko wym kon ty nu ują ca
dzia łal ność swo ich po -
przed ni czek, AK i NIE.
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Dzia łal ność WiN na te re nie po wia tu
li ma now skie go by ła od mien na niż
w po wia tach są dec kim i my śle nic kim.
Na zie mi li ma now skiej nie po wsta ła Ra -
da Po wia to wa, po mi mo pod ję cia pró by
jej stwo rze nia przez żoł nie rza AK Ja -
na Dro żdza ps. Brzy twa, wspól nie z po -
szcze gól ny mi gru pa mi dzia ła ją cy mi bez
po wia to wych ko or dy na to rów i przed sta -
wi cielstw w Li ma no wej, Msza nie Dol -
nej oraz in nych gmi nach.

W do stęp nych źró dłach po ja wia ją się
in for ma cje, że two rze nie po akow skiej
kon spi ra cji na tym te re nie roz po czął
Fran ci szek Gę siak ps. Je leń, któ ry
pierw szy od twa rzał struk tu ry wy wia du
w ra mach tzw. Bry gad Wy wia dow -
czych. Tym cza sem in spi ra to rem ich for -
mal ne go od two rze nia i funk cjo no wa nia
był ukry wa ją cy się na te re nie po wia tu li -
ma now skie go ks. Igna cy Zoń, żoł nierz
AK ps. Gó ral, któ ry w cza sie woj ny był
ka pe la nem In spek to ra tu Tar now skie go
Bry gad Wy wia dow czych AK. Do pro -
wa dził on do za przy się że nia swe go
przy ja cie la Zyg mun ta Pa pie ża ps.
Dzwon, praw do po dob nie w mar cu 1945
r., przez tar now skie go in spek to ra Bry -
gad Wy wia dow czych Paw ła Le wan -
dow skie go ps. Dar oraz sze fa BW
z Brze ska Jó ze fa Cia sto nia ps. Rol nik,
któ rzy po wie rzy li mu or ga ni za cję Bry -
gad Wy wia dow czych jesz cze w ra mach
or ga ni za cji NIE. Póź niej dzia łał w ra -
mach De le ga tu ry Sił Zbroj nych i WiN.

Cie ka wą prze szłość miał Zyg munt
Pa pież, któ ry uro dził się 14 kwiet -
nia 1914 w Li ma no wej, ja ko syn Jó ze fa
i Bro ni sła wy z d. Lach. Ukoń czył gim -
na zjum w Li ma no wej, gdzie zdał ma tu -

rę w 1935 r. W la tach 1935–1936 od by -
wał słu żbę woj sko wą, na stęp nie pra co -
wał ja ko urzęd nik pocz to wy
w Li ma no wej. Pod czas oku pa cji nie -
miec kiej był żoł nie rzem AK w Ob wo -
dzie AK Li ma no wa (In spek to rat AK
No wy Sącz). Dzia łał mie dzy in ny mi
w ko mór ce wy wia du, zdo by wa jąc wie -
le cen nych in for ma cji. Po roz wią za niu
AK miesz kał na dal w Li ma no wej. Zor -
ga ni zo wał Bry ga dę Wy wia dow czą, któ -
ra li czy ła 17 osób. W jej dzia łal no ści
uczest ni czy li: Mie czy sław Cze chow ski,
Jó zef Ju ro wicz i Sta ni sław Dut ka, któ -
rzy dzia ła li na te re nie Li ma no wej;
a współ pra co wa li z ni mi: Wła dy sław
Bu lan da, Fran ci szek Dut ka, Cze sław
Bo gacz, Ta de usz Ku char czyk. Pa pież
po wo łał ta kże lo kal ne struk tu ry, któ ry -
mi kie ro wa li w Uja no wi cach Fe liks
Łąc ki, w Do brej Wła dy sław Du dzik,
w Słop ni cach Fran ci szek Gę siak, w Ka -
mie ni cy Jan To kar czyk, a w Msza nie
Dol nej Jó zef Wę glarz. Po sia da li oni in -
for ma to rów z ró żnych dzie dzin ad mi ni -
stra cji i in sty tu cji dzia ła ją cych na te re nie
po wia tu.

Li ma now ska Bry ga da zbie ra ła wszel -
kie in for ma cje na te mat dzia łań NKWD,

„Lu do we go” Woj ska Pol skie go, dys lo -
ka cji wojsk ra dziec kich, dzia ła nia
i struk tu ry MO oraz PUBP. Re je stro wa -
no mor der stwa bez pie ki, usta la no i re je -
stro wa no na zwi ska funk cjo na riu szy
NKWD, PUBP, MO, któ rzy szcze gól nie
źle trak to wa li Po la ków, pra cow ni ków
są dów oraz dzia ła czy par tii po li tycz -
nych. Pod słu chi wa no roz mo wy te le fo -
nicz ne PUBP Li ma no wa, a ta kże
za bie ra no li sty kie ro wa ne do PUBP, re -
je stro wa no wy da rze nia z ży cia po li tycz -
ne go, dzia łal no ści ad mi ni stra cji, par tii
po li tycz nych, śle dzo no na stro je ży cia
spo łecz ne go, ana li zo wa no stan nie za do -
wo le nia wo bec no we go pro mo skiew -
skie go rzą du, sy tu acji go spo dar czej, cen
żyw no ści i in nych to wa rów. Prak tycz nie
wszyst kie istot ne wia do mo ści z ka żdej
dzie dzi ny by ły w cen trum za in te re so -
wań Bry ga dy. Zdo by te in for ma cje, prze -
ka zy wa ne by ły za po śred nic twem tzw.
skrzy nek kon tak to wych do In spek to ra -
tu BW w Tar no wie.

15 sierp nia 1946 r., na sku tek aresz -
to wań w in spek to ra cie w Tar no wie
i prze ję cia czę ści ar chi wum przez Urząd
Bez pie czeń stwa, Zyg munt Pa pież zo sta -
je aresz to wa ny przez sze fa PUBP w Li -
ma no wej Sta ni sła wa Wa ła cha,
a na stęp nie w dniu 22 sierp nia 1946 r.
zo sta je aresz to wa nych 12 człon ków li -
ma now skiej bry ga dy wy wia dow czej,
wśród nich: Fran ci szek Le siak, Wła dy -
sław Du dzik, Jó zef Ju ro wicz, Fran ci -
szek Dut ka, Mie czy sław Cze chow ski,
Fe liks Łac ki, Cze sław Bo gacz, Jó zef
Czy żow ski, Sta ni sław Dut ka, Wła dy -
sław Bu lan da i Ta de usz Ku char czyk.
Po bru tal nym śledz twie, pod da ni tor tu -
rom pro wa dzo nym przez funk cjo na riu -
szy li ma now skie go PUBP pod kon tro lą
do rad cy z ra mie nia NKWD kpt. Plesz -
czen ki, zo sta li oni prze wie zie ni
do aresz tu WUBP w Kra ko wie na dal -
sze śledz two. 31 paź dzier ni ka 1946 r.
zo sta li osą dze ni przez Woj sko wy Sąd
Re jo no wy w Kra ko wie: Zyg munt Pa -
pież ska za ny zo stał na ka rę 8 lat po zba -
wie nia wol no ści z art. 86 § 2 KKWP,
zła go dzo nej na mo cy amne stii z 22 lu -
te go 1947 do lat 4. Wię zio ny w ZK Kra -
ków, skąd zo sta je prze trans por to wa ny
do Cen tral ne go Wię zie nia Kar ne go
w Ra wi czu i tu osa dzo ny 16 mar ca 1947
r. Zwol nio ny z wię zie nia 18 sierp -

Re je stro wa no mor der -
stwa bez pie ki, usta la no
i re je stro wa no na zwi ska
funk cjo na riu szy NKWD,
PUBP, MO, któ rzy szcze -
gól nie źle trak to wa li Po -
la ków...

Zaświadczenie BCh
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nia 1950 r. po od by ciu orze czo nej przez
WSR Kra ków ka ry. Po zwol nie niu po -
wró cił do Li ma no wej. Miesz kał przy ul.
Par ko wej i pra co wał w Przed się bior -
stwie Sku pu Su row ców Wtór nych w Li -
ma no wej. Przez wie le lat był
in wi gi lo wa ny przez UB/SB. Zmarł
w Li ma no wej 26 wrze śnia 1992 r. In ni
człon ko wie Bry ga dy Wy wia dow czej
zo sta li ska za ni na krót sze wy ro ki po zba -
wie nia wol no ści i po dob nie jak Zyg -
munt Pa pież zo sta li ob ję ci amne stią.
Na to miast Jó zef Czy żow ski, Sta ni sław

Dut ka, Wła dy sław Bu lan da i Ta de usz
Ku char czyk zo sta li unie win nie ni.

Po dob nie to czy ły się wo jen ne i po wo -
jen ne lo sy księ dza Igna ce go Zo nia, przy -
kład ka pła na, któ ry cał ko wi cie za wie rzył
swe ży cie Bo gu i Oj czyź nie. Uro dził
się 20 lip ca 1916 r. w Sta rej Wsi ko ło Li -
ma no wej, od dzie ciń stwa był wy cho wy -
wa ny w du chu pa trio ty zmu, re li gij no ści
i po sza no wa nia dru gie go czło wie ka. Po -
bie rał na ukę w szko le pod sta wo wej
w Li ma no wej, a po tem kon ty nu ował ją
w II Gim na zjum im. Bo le sła wa Chro bre -
go w No wym Są czu. W szko le pod sta -
wo wej i gim na zjum dzia łał
w har cer stwie, mie dzy in ny mi w II Dru -
ży nie Har cer skiej im. Ja na III So bie skie -
go. Za za słu gi, po sta wę i ak tyw ność
w har cer stwie wziął udział w ju bi le uszo -
wym 25. Zlo cie Har cer stwa w Spa le,
zor ga ni zo wa nym w dniach 11–25 lip -
ca 1935 r. W 1935 r. zdał eg za min doj -
rza ło ści w No wym Są czu, po czym
wstą pił do Wy ższe go Se mi na rium Du -
chow ne go w Tar no wie. Swo ją dzia łal -
ność w har cer stwie kon ty nu ował
w se mi na rium. 31 mar ca 1940 r. przy jął
z rąk bi sku pa Edwar da Ko ma ra świę ce -
nia ka płań skie. 7 kwiet nia te go sa me go
ro ku ks. Igna cy Zoń od pra wił Mszę św.
pry mi cyj ną w ko ście le w Li ma no wej.
Na stęp nie, ja ko mło dy ka płan, roz po czął

pra cę dusz pa ster ską ko lej no w pa ra fiach:
Że go ci na, Tro pie, Do brków k. Pil zna,
Ra dłów i Mosz cze ni ca ko ło Gor lic. 

Ks. Igna cy Zoń wstą pił do or ga ni zo -
wa ne go ru chu opo ru i zo stał żoł nie rzem
Ar mii Kra jo wej, przyj mu jąc pseu do nim
„Gó ral”, na stęp nie zo stał ka pe la -
nem III Zgru po wa nia AK „Po cisk”.
Za zgo dą władz ko ściel nych zor ga ni zo -
wał na ple ba nii w pa ra fii Naj święt szej
Pan ny Ma rii w Do brko wie ma ga zyn
bro ni i in ne go sprzę tu woj sko we go. Od -
dział, w któ rym dzia łał „Gó ral”, zo stał

roz bi ty. Zaj mo wał się rów nież dzia łal -
no ścią wy wia dow czą. Niem cy wpa dli
na je go trop i po roz bi ciu od dzia łu,
aresz to wa niu miej sco we go księ dza pro -
bosz cza (zgi nął w Da chau) mu siał opu -
ścić pa ra fię i ukry wać się do cza su
za koń cze nia oku pa cji wo jen nej na zie -
mi li ma now skiej. Po wkro cze niu wojsk
ra dziec kich do Pol ski, zda jąc so bie spra -
wę, że dzia ła nia Ro sjan i ich pol skich
współ pra cow ni ków ma ją na ce lu znie -
wo le nie Pol ski, wier ny zło żo nej przy się -
dze woj sko wej na dal kon ty nu ował
dzia łal ność pa trio tycz ną. Od na wia kon -
tak ty i po dej mu je się na no wo dzia łal -
no ści po cząt ko wo w or ga ni za cji NIE,
w któ rej za kła da struk tu ry Bry ga dy Wy -
wia dow czej w Li ma no wej, jak i or ga ni -
za cji „Wol ność i Nie za wi słość”. PUBP
w Li ma no wej wpa da na je go trop. Ks.
Igna ce mu Zo nio wi uda ło się unik nąć
aresz to wa nia, ale po now nie mu siał się
ukry wać. Za zgo dą swo ich prze ło żo -
nych po sta no wił jed nak wy je chać
na Zie mie Za chod nie. Roz wią za nie to
wy da wa ło się ide al ne. Da wa ło mo żli -
wość spo koj nej pra cy re li gij nej.

W stycz niu 1946 r. ksiądz Igna cy
Zoń przy był do Czer wień ska. Zgod nie
z umo wą miał tu taj pra co wać je dy nie
rok, na ty le bo wiem otrzy mał od wi ka -
riu sza ka pi tul ne go w Tar no wie urlop.

Po byt du chow ne go, wo bec bra ku księ -
ży na tym te re nie, przed łu żył się o kil ka
do brych lat. W 1951 r. u za pro po no wa -
no księ dzu Zo nio wi in kar dy na cję
do gro na du chow nych go rzow skiej ad -
mi ni stra cji apo stol skiej. 2 czerw ca 1951
r. otrzy mał na to zgo dę bi sku pa tar now -
skie go. Wy da wa ło się, że po słu ga dusz -
pa ster ska księ dza w Czer wień sku nie
bę dzie da lej ni czym za kłó co na, tym bar -
dziej, że je go przy jazd w stycz niu 1946
r. i pra ca w tam tej szej pa ra fii spo tka ła
się z nie zwy kle życz li wym przy ję ciem.
Je go po sta wa, za an ga żo wa nie w ró -
żnych płasz czy znach ży cia na tym te re -
nie i cha ry zma, po zwa la ła mu być
ani ma to rem nie tyl ko ży cia re li gij ne go,
ale i spo łecz ne go. Tak wiec ka płan pa -
trio ta, par ty zant, żoł nierz AK, NIE
i WiN, stał się uczest ni kiem bu do wy
pol sko ści na tzw. Zie miach Od zy ska -
nych i opie ki dusz pa ster skiej nad ludź -
mi, któ rym przy szło żyć na zie mi, któ ra
nie by ła wte dy przy ja zna dla nich,
a przy by li tam, ja ko prze sie dle ni z utra -
co nych te re nów wschod niej Rze czy po -
spo li tej. Dzie ło je go bu do wy pol sko ści
na Zie miach Za chod nich zo sta ło prze -
rwa ne, gdy w 1951 r. funk cjo na riu sze
UB z Li ma no wej na mie rzy li miej sce
po by tu księ dza Zo nia i zo stał za swo ją
dzia łal ność nie pod le gło ścio wą aresz to -
wa ny. Po śledz twie otrzy mał wy rok 5 lat
wię zie nia (nie któ re źró dła po da ją 8 lat).
Nie ste ty, nie za cho wa ły się żad ne do ku -
men ty pro ce so we, trud no po wie dzieć
dzi siaj, o co do kład nie księ dza oska rżo -
no i ja kie by ło uza sad nie nie wy ro ku.
W śledz twie i w wię zie niu był tor tu ro -
wa ny. Na sku tek bru tal ne go trak to wa nia
i fa tal nych wa run ków w wię zie niu za -
cho ro wał na za pa le nie płuc. Umiesz czo -
no go w wię zien nym szpi ta lu, na stęp nie
po 2,5 la tach wię zie nia uwol nio no, al -
bo wiem oba wia no się, że je go śmierć
mo że mieć ne ga tyw ne po li tycz ne na -
stęp stwa. Udzie lo no mu tzw. urlo pu. Po -
je chał do Za ko pa ne go, na stęp nie
prze by wał na re kon wa le scen cji w sa na -
to riach po łu dnio wej Pol ski.

Po kil ku mie sięcz nym po by cie ksiądz
Zoń po now nie wy je chał na Zie mie Za -
chod nie, tym ra zem do Szcze ci na. Pra -
co wał tam ja ko ka te che ta w szko łach
śred nich, był ta kże opie ku nem ka te dral -
ne go chó ru. Nie ste ty, je go stan zdro wia

Gdy pró bu je my do szu kać się w tych pa trio tycz nych
po sta ciach po do bieństw, to od ra zu wi dzi my, że
wszy scy słu ży li Oj czyź nie, wier ni zło żo nej przy się -
dze. Po mi mo ró żnic po li tycz nych i świa to po glą do -
wych, wszy scy po cho dzi li z tej sa mej zie mi i skła da li
przy się gę na sztan da ry.
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się po gar szał. Zmarł 2 ma ja 1967 r.
w wie ku 51 lat. Uro czy sto ści po grze bo -
we od by ły się naj pierw w Szcze ci nie,
a na stęp nie w Li ma no wej. 

Do dzi siaj po zo stał w pa mię ci miesz -
kań ców pa ra fii ró żnych stron Pol ski,
w któ rych pra co wał wal czył i bu do wał
pol skość.

***
Gdy pró bu je my do szu kać się w tych

pa trio tycz nych po sta ciach po do bieństw,
to od ra zu wi dzi my, że wszy scy słu ży li
Oj czyź nie, wier ni zło żo nej przy się dze.
Po mi mo ró żnic po li tycz nych i świa to po -
glą do wych, wszy scy po cho dzi li z tej sa -
mej zie mi i skła da li przy się gę
na sztan da ry, na któ rych wy pi sa ne by ły
te sa me sło wa: Bóg, Ho nor i Oj czy na.
Po łą czy ła ich mi łość i wier ność tym war -
to ściom, po czu cie od po wie dzial no ści
za jej lo sy i dla te go pod ję li po now nie
wal kę o wol ną Pol skę, a ich ży cie i cier -
pie nie naj le piej ob ra zu ją sło wa po ety: 

Pa mię tam, w ce li sze ściu nas by ło,
Gdzie li za li śmy po śledz twie ra ny
A z na mi sie dział ci chy, po god ny,
Ksiądz Wro na – na śmierć ska za ny.
Był spo wied ni kiem, gdzieś pod Tur ba czem,
Gdzie wie je hal ny i szu mią smre ki
I był na ty le nie roz wa żny,
Że nie do no sił „chłop com” z bez pie ki.
Klę czał, więc ci chy, na pro gu ce li,
Szep cząc mo dli twy za ko na ją cych
I bło go sła wił wro gów za drzwia mi
I nas po ko tem w ce li le żą cych.
A kie dy wpa dło opraw ców czte rech
I rę ce wią za li mu li ną...
On wciąż po wta rzał: „Wy bacz im Pa nie,
Prze cież nie wie dzą, co czy nią!”
Stach „ci cho ciem ny”, co w nic nie wie rzył,
Klę czał pod ścia ną i Bo ga pro sił
By opie ko wał się du szą Po la ka
Co gi nie bo nie do no sił

CZEŚĆ ICH PA MIĘ CI!
MI CHAŁ DU NI KOW SKI

Au tor jest uczniem I LO im. Wł. Or ka na w Li -
ma no wej. Pra ca zdo by ła III miej sce w trze -

ciej edy cji kon kur su hi sto rycz ne go
„Żoł nie rze Wy klę ci – Bo ha te ro wie An ty ko -

mu ni stycz ne go Pod zie mia”, zor ga ni zo wa ne -
go przez po sła An drze ja Ro man ka we

współ pra cy z Mu zeum Okrę go wym w No -
wym Są czu i In sty tu tem Pa mię ci Na ro do -

wej Od dział w Kra ko wie.

Pod czas kwe ren dy w Ar chi wum
Pań stwo wym O/No wy Sącz w po -
szu ka niu ma te ria łów do ko lej ne -
go al bu mu, są dec ki
ar ty sta -fo to gra fik Syl we ster
Adam czyk na tra fił na nie zna ny
ogó ło wi list Jó ze fa Bien ka do Sta -
ni sła wa Skrze szew skie go, da to -
wa ny 15 stycz nia 1967 ro ku.

W
tym li ście by ły żoł nierz
BCh, ce nio ny ba dacz
są dec kie go ru chu opo ru
pod czas oku pa cji nie -

miec kiej, au tor wie lu ar ty ku łów i ksią -
żek hi sto rycz nych, upo mi na się
u Sta ni sła wa Skrze szew skie go – ko mu -
ni stycz ne go dy gni ta rza z są dec kim ro -
do wo dem, ów cze sne go sze fa
Kan ce la rii Sej mu, a wcze śniej mi ni stra
oświa ty, am ba sa do ra we Fran cji i mi ni -
stra spraw za gra nicz nych, o do koń cze -
nie re mon tu ko ścio ła św. Mał go rza ty
w No wym Są czu.

Bie niek w swo im li ście wspo mi -
na o kon flik cie z lo kal ny mi wła dza mi
ów cze sne go pro bosz cza pa ra fii far nej,
ks. in fu ła ta Wła dy sła wa Le sia ka, na zy -
wa ne go „są dec kim Wy szyń skim”, nie -
złom ne go obroń cy praw Ko ścio ła
i lu dzi wie rzą cym i per swa du je Skrze -
szew skie mu, że na tym nie mo że cier -
pieć re mont pra sta rej ko le gia ty
są dec kiej, któ ra oprócz te go, że jest
obiek tem kul tu re li gij ne go po zo sta je
za byt kiem wy so kiej kla sy i bez cen ną
pa miąt ką prze szło ści.

– List Jó ze fa Bień ka, jak na tam te
cza sy, był bar dzo od wa żny, a je go in -
ter wen cja u Sta ni sła wa Skrze szew skie -
go, któ ry naj lep sze la ta miał już

za so bą, ale na dal był bar dzo wpły wo -
wą oso bą, oka za ła się sku tecz na.
Wkrót ce po tem ru szy ły pra ce przy re -
go ty za cji ko le gia ty, któ rych efekt
do dzi siaj cie szy oczy – ko men tu je
Syl we ster Adam czyk.

– To jesz cze jed na za słu ga dla Są cza
świę tej pa mię ci Jó ze fa Bień ka, oprócz
ksią żek, któ re na pi sał i ta blic me mo ra -
tyw nych w ko ście le św. Ka zi mie rza,
któ re ini cjo wał – do dał Adam czyk.

Na mar gi ne sie li stu wpi sa na jest od -
ręcz na dys po zy cja nie zna ne go au to ra:
„Tow. To biasz – po sta wić tą spra wę
na Trój ce, godz. 8.00 wto rek”. 

Wszy scy bo ha te ro wie „dra ma tu”
już nie ży ją. Ks. in fu łat Wła dy sław Le -
siak zmarł w 1977 ro ku, Sta ni sław
Skrze szew ski rok póź niej, a Jó zef Bie -
niek do cze kał wol nej Pol ski i od szedł
w 2002 ro ku, w wie ku 91 lat. Po dob -

Nie zna ny list Jó ze fa Bień ka do ko mu ni stycz ne go
dy gni ta rza w obro nie są dec kiej ko le gia ty 
św. Mał go rza ty 

Za czę ły się
„przy mroz ki”



CZERWIEC 201388 HISTORIA
WWW.SADECZANIN.INFO

nie jak ks. Le siak spo czy wa na cmen -
ta rzu ko mu nal nym przy ul. Rej ta na.

Ta epi sto ła to wa żny przy czy nek
do hi sto rii naj now szej No we go Są cza.

(HSZ)

No wy Sącz, dnia 15.1.1967 r.

WIELCE SZANOWNY
PANIE MINISTRZE
Nie wiem czy do brze ro bię pi sząc
w spra wie, któ ra Pa na Mi ni stra ani
grze je ani zię bi – ale ma jąc w pa -
mię ci fakt, ze Sącz jest prze cież
ro dzin nym mia stem Pa na Mi ni stra
i ze je go spra wy nie są Pa nu obo -
jęt ne – prze ła mu ję gó ry skru pu łów
i za czy nam:

Jest w Są czu sta ra ko le gia ta: za byt -
ko wa i sza cow na, ale wy ma ga ją ca
na gwałt wie lu ge ne ral nych prze ró bek,
aby wró ciw szy do daw ne go sta nu mo -
gła cie szyć oczy swym su ro wym pier -
wot nym pięk nem.

Spra wa prze bu do wy są dec kiej fa ry by -
ła kie dyś na naj lep szej dro dze, przy go to -
wa no do ku men ta cję, ze bra no wie le
środ ków fi nan so wych i za ku pio no pew -
ne par tie ma te ria łów, no i wy ko na no
prze bu do wę oby dwu wież. Nie ste ty po -
paź dzier ni ko wa sie lan ka nie trwa ła dłu -
go. Za czę ły się „przy mroz ki”
– ze pchnię to ta ką to a ta ką de cy zją po -
dyk to wa ną Pre zy dium przez KP PZPR
pro ce sję Bo że go Cia ła z ryn ku, gdzie od -
by wa ła się od wie lu wie ków w re jon
daw ne go get ta, za bro nio no przej ścia
głów ny mi uli ca mi pro ce sjom ko ściel nym
– co spo wo do wa ło sze reg krót kich spięć
mię dzy nie co zbyt krew kim pro bosz czem
fa ry ks. dr. Le sia kiem a Pre zy dium i KP.

No i wszyst ko skru pi ło się na spra wie
naj mniej w tym wy pad ku win nej
– na mo żli wo ściach dal szej prze bu do wy
i za ra zem re mon tu sta ro żyt nej świą ty ni.
Po pro stu od mó wio no dal sze go ze zwo -
le nia na pro wa dze nie ro bót i „wy siad ka”.

Spra wa ta w ol brzy miej ma sie są dec -
kich ka to li ków bu dzi zro zu mia ły nie po -
kój i nie smak, że by te go wy raź niej nie
pre cy zo wać. Bo nikt roz sąd nie my ślą -
cy nie zro zu mie co ma ją z tym wszyst -
kim wspól ne go pry wat ne po ra chun ki
mię dzy po szcze gól ny mi dzia ła cza mi ze
stro ny władz świec kich i ko ściel nych.
Je śli za wi nił istot nie ks. dr Le siak – wle -

pić mu po przez de cy zję Ko le gium ta ką
czy in ną grzyw nę, ale nie prze rzu cać
zło śli wej mści wo ści na pro blem, któ ry
do ty czy nie sa me go pro bosz cza fa ry, ale
ca łe go wie rzą ce go spo łe czeń stwa No -
we go Są cza i Zie mi Są dec kiej.

Spo łe czeń stwo, któ re swą pięk ną
po sta wą w la tach oku pa cji i wier ną słu -
żbę dla Pol ski Lu do wej za słu ży ło so -
bie chy ba na in ne w tym wy pad ku
po trak to wa nie i któ re wciąż jesz cze
wie rzy, ze w tej spra wie do cze ka się
roz sąd nej, po zy tyw nej i spra wie dli wej
de cy zji. Któ re ta kże bę dzie zdol ne ta -
ką de cy zję oce nić we wła ści wy spo -
sób, ak ty wi zu jąc swo ją sym pa tię
do Par tii i swój sto su nek do po sta wio -
nych przez Nią za dań.

Rzecz w tym że by ta de cy zja pod ję -
ta zo sta ła jak naj wcze śniej. Ale że nic
na ta kie za ła twie nie spra wy nie wró ży
– pi szę do Pa na Mi ni stra imie niem
wie lu ty się cy ka to li ków Zie mi Są dec -
kiej i No we go Są cza z ogrom ną proś -
bą o po moc w tym wy pad ku.
Oczy wi ście je że li w tej bądź co bądź
dra stycz nej spra wie ze chce Pan Mi ni -
ster za bie rać głos.

Jest w War sza wie sil ny i świet nie
ob sa dzo ny Klub Zie mi Są dec kiej – czy
więc człon ko wie Klu bu z Pa nem Mi ni -
strem na cze le nie by li by w mo cy wpły -
nąć na ko goś w kra kow skim KW
PZPR ko mu te spra wy pod le ga ją aby
„od mro ził” sku tą lo dem nie po ro zu mień
i zło śli wo ści spra wę od bu do wy są dec -
kiej fa ry i za ła twił ze zwo le nie na dal sze
ro bo ty w try bie przy spie szo nym i po -
zy tyw nym.

Za co przy rze kam oso bi stą do zgon -
ną wdzięcz ność oraz ta ką sa mą
wdzięcz ność wie lu ty się cy są dec kich
ka to li ków, któ rym spra wa prze bu do wy
ko le gia ty nie tyl ko ja ko ośrod ka kul tu,
ale przede wszyst kim ja ko za byt ku
i po mni ka kul tu ry daw nych wie ków
bar dzo a bar dzo le ży na ser cu.

Prze pra sza jąc naj go rę cej za za wra -
ca nie gło wy ob cy mi ide owo spra wa mi
– prze sy łam wy ra zy naj głęb sze go sza -
cun ku i po wa ża nia. Tak imie niem wła -
snym jak i wszyst kich, któ rym spra wy
po ru szo ne w li ście ni niej szym spę dza -
ją sen z po wiek.

/-/ JÓ ZEF BIE NIEK
No wy Sącz, Na ru to wi cza 6/2

SPRA WA TO BY ŁA 
WIEL KA I ŚWIĘ TA

W la tach au to no mii ga li cyj skiej
świę to wa nie pol skich rocz nic na ro do -
wych nie by ło przez au striac kie wła dze
za bor cze za bro nio ne. W 1913 ro ku,
oprócz rocz ni cy stycz nio wej, ob cho dzo -
no uro czy ście 100-le cie śmier ci księ cia
Jó ze fa Po nia tow skie go. 

Co ro ku w stycz niu ga li cyj ska pra sa
do no si ła o mszach św. za ofia ry 1863 ro -
ku, od czy tach i uro czy stych aka de -
miach. Pół wie cze tych wy da rzeń
w 1913 r. by ło kul mi na cją tych wy da -
rzeń. Po dob nie uro czy ście ob cho dzo -
no 70. rocz ni cę po wsta nia w 1933 r.

W „Ga ze cie na ro do wej” z 22. I. 1873
r. pi sa no już w 10-le cie po wsta nia: „Ró -
żne mo gą być są dy o lu dziach po wsta -
nia stycz nio we go, ja ko i też ich
dzia ła niach – o spra wie prze cież któ rej
słu ży li, ja ko też o za sa dach, ja kich bro -
ni li, je den tyl ko mo że być po mię dzy
ludź mi uczci wy mi. Spra wa to by ła wiel -
ka i świę ta a za sa dy spra wie dli we”.

30. rocz ni cę po wsta nia w 1893 r. ob -
cho dzo no uro czy ście w ca łej Ga li cji.
W Kra ko wie od pra wio no na bo żeń stwo
w ko ście le Pi ja rów, a po tem w So ko le
od był się wie czór przy udzia le licz nej pu -
bli ki. Bra li w nim udział by li po wstań cy,
za pew ne też są de cza nie. Po dob ne ob cho -
dy od by ły się w Tar no wie i Kul par ko wie.
„Miesz cza nin” z 21. I. 1905 r. do no sił, iż
w no wo są dec kim ko ście le far nym od pra -
wio no sta ra niem So ko ła na bo żeń stwo
za zmar łych w po wsta niu stycz nio wym.
Po tem od by ła się uro czy sta wie czor ni ca.
Ta ki sche mat uro czy sto ści był wów czas
po pu lar ny w wie lu mia stach. Na tym po -
lu wa żną ro lę ode gra ło To wa rzy stwo
Szko ły Lu do wej w No wym Są czu. Co
ro ku or ga ni zo wa ło od czyt o po wsta niu,
jak II ko ło TSL 2. II. 1911 r. pt. „Po wsta -
nie Stycz nio we”.

50. rocz ni cę po wsta nia świę to wa ły już
nie tyl ko mia sta, ale ta kże wio ski. Na te -
re nie po wia tu no wo są dec kie go, od koń -
ca XIX wie ku prę żnie dzia łał ruch
chłop ski, któ ry czę sto był in spi ra to rem ob -
cho dów rocz ni co wych. 19 ma ja 1913 r.
w Brze znej Li ta czu po łą czo no ob cho dy
rocz ni cy Kon sty tu cji 3 Ma ja z ob cho da mi
stycz nio wy mi. Ich or ga ni za to ra mi by li na -
uczy ciel Ka miń ski i Uro da z Brze znej. Jak
do no si ła „Zie mia Są dec ka”: „W cia snej
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skrom nej iz deb ce pro wi zo rycz nej szko ły,
ustro jo nej świer ka mi i na ro do we mi cho -
rą giew ka mi, tłum po wa żnych go spo da rzy,
dziew czę ta, ko bie ty, dzie ci i garst ka in te -
li gen cyi”. W cza sie ob cho dów w stro jach
na ro do wych wy stą pi ły dziew czę ta ze
szko ły w Po de gro dziu z na uczy ciel ką Ma -
rią Gost kow ską. Miesz kań cy Brze znej,
któ rzy sta wi li się licz nie, w ci szy słu cha li
wy stą pień: „Zda się, że sły chać szcze re
ude rze nie serc”. Dziew czę ta de kla mo wa -
ły Le nar to wi cza „Ofia ry Pol ski”: „Do wio -
dły, że mło dzież nie po wta rza
bez myśl nych ry mów, lecz przy go to wa ną
jest na le ży cie do pój ścia za my ślą po ety”.
Ko re spon dent są dec kiej pra sy pi sał: „Pły -
ną sło wa bez pre ten sjo nal ne, a wy po wie -
dzia ne gwa rą lu do wą sil ną a jędr ną”.
W cza sie ob cho dów go spo darz Bur dac ki
przed sta wił krzyw dy, ja kie wy rzą dzi li
Mo ska le w 1863 r., a na uczy ciel z Skru -
dzi ny An to ni Bran dys wa żniej sze wy da -
rze nia po wsta nia.

W cza sie ob cho dów pa rob czak Fryc
ży wio ło wo re cy to wał wiersz „Ej Mo ska -
lu”. Go spo darz Ko tas przy to czył Mic -
kie wi cza „Opo wieść So bo lew skie go”,
wy ja śnia jąc mło dzie ży, co to jest Sy bir.
Wy da rze nie po łą czo no z pro mo cją Dru -
żyn Bar to szo wych, a go spo darz Bur dac -

ki za chę cał do wstę po wa nia w ich sze re -
gi. „Po od śpie wa niu przez ca ły tłum
„Jesz cze Pol ska nie zgi nę ła” i „Bo że coś
Pol skę” pieśń ser decz na a rzew na „Ser -

decz na Mat ko” roz brzmia ła z cia snych
okie nek, sła nia ła się na gó ry, la sy, do się -
ga jąc nie bios błę ki tów”. 

Po dob ny ob chód od był się w czerw -
cu w Ja zow sku. In spi ra to rem wy da rze -
nia by ło miej sco we du cho wień stwo.
Prze mó wił dy rek tor se mi na rium na uczy -
ciel skie go w Sta rym Są czu Ma gie ra i ks.
prof. Przy wa ra. Pod czas uro czy sto ści
w Ja zow sku zro dzi ła się myśl za ło że nia
tam ka sy Re if fe ise na, co do szło do skut -
ku w prze cią gu kil ku dni. 

Po wstań cy umie ra li czę sto w wa run -
kach urą ga ją cych ich bo ha ter skiej po sta -
wie. O po grze bach, god nych he ro sów,
pi sa łem w po przed nim nu me rze „Są de -
cza ni na”. Do no si ła o tym pra sa. W 50-
le cie po wsta nia pra wie wszy scy
miesz kań cy Łąc ka po że gna li Ja na Wa -
dow skie go. Był po wszech nie sza no wa -
nym go spo da rzem, ale na de wszyst ko
we te ra nem z 1863 r., uczest ni kiem walk
pod Mie cho wem.

POL SKO – WĘ GIER SKIE
ZBLI ŻE NIE

Gło śnym echem w 1913 r. obi ły się
w No wym Są czu wy da rze nia zwią za ne
z prze jaz dem de le ga cji wę gier skiej
do Lwo wa na ob cho dy rocz ni cy po wsta -
nia. By ło to pre lu dium do lo kal nych
uro czy sto ści rocz ni co wych. W po przed -
nich ar ty ku łach wspo mi na łem życz li -
wość, z ja ką Wę grzy po ma ga li
pol skie mu po wsta niu w 1863 r.

De le ga ci z Bu da pesz tu i in nych wę -
gier skich miast przy by li do No we go Są -
cza po cią giem. „Zie mia Są dec ka” już
wcze śniej za po wia da ła przy jazd go ści, li -
cząc na to, iż są de cza nie god nie i tłum -
nie ich po wi ta ją. Pi sa no o sta rych
dzia ła czach pra cu ją cych „nad pol sko -wę -
gier skim zbli że niem”. Na cze le de le ga -
cji, któ ra za wi ta ła do No we go Są cza,
sta nął pre zes klu bu wę gier sko – pol skie -
go ba ron dr Al bert Ny ary. Po wi ta nie za -
pla no wa no w so bo tę 6 wrze śnia 1913 r.
o 16.30 na dwor cu ko le jo wym. No wy
Sącz był pierw szym pol skim mia stem,
ja kie po wi ta ło za cnych go ści.

Do no szo no, iż po wi ta nie wy pa dło
god nie i oka za le. Na dwo rzec sta wi ły się
wszyst kie miej skie de le ga cje. Przy gry -
wa ła or kie stra „Har mo nii”, gra ła ta kże
or kie stra gim na zjal na. Go ści w pięk nym
prze mó wie niu po wi tał bur mistrz dr Wła -

Są dec kie wąt ki po wsta nia stycz nio we go (4)

Sądeckie obchody
50. rocznicy
powstania
styczniowego
Rocz ni ce po wsta nia stycz nio we go aż do wy bu chu II woj ny
świa to wej na zie miach pol skich by ły bar dzo czczo ne. W Ga li cji
naj bar dziej zna czą ce ob cho dy od by ły się w 1913 r., kie dy mi nę -
ło pół wie cze tam tych krwa wych wy da rzeń. No wy Sącz i zie -
mia są dec ka wnio sły w te ob cho dy wkład god ny udzia łu
Są de czan w po wsta niu.

Grób Le ona Py szyń skie go – po -
wstań ca, sy by ra ka i za stęp cy bur mi -
strza. O je go od no wie nie ape lo wa ła
pra sa są dec ka w 1913 r.
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dy sław Bar bac ki. Cie pło, po wę gier sku,
za po wi ta nie po dzię ko wał mu ba ron Ny -
ary a po sło wac ku ks. ka no nik Sol tesz.
„Po nie waż po ciąg stał dłu żej, niż to
w pro gra mie przy ję cia by ło prze wi dzia -
ne, a na sza pu blicz ność ani na chwi lę nie
wy szła z dys tyn go wa nej re zer wy, więc
wy two rzy ła się sy tu acja kło po tli wa”
– do no si ła „Zie mia Są dec ka”.

Jed no cze śnie w pra sie pa no wał pe -
wien nie do syt z tych uro czy sto ści. Pi sa -
no, że jak na sze de le ga cje by wa ły
na Wę grzech, to ża den z człon ków nie
do tknął no gą tam tej szej zie mi, bo Wę -
grzy no szą Po la ków na rę kach, a po cią -
gi ob sy pu ją kwia ta mi. Pi sa no o „na szej
ozię bło ści”. Mi mo to Wę grom w Są czu
mu sia ło się po do bać, bo wiem pod ko -
niec wrze śnia przy sła li do mia sta ofi -
cjal ne po dzię ko wa nie. 

PO GA DAN KI PO WSTAŃ CZE
50. rocz ni ca po wsta nia spo wo do wa ła

ta kże pew ne oży wie nie li te rac kie i wspo -
mnie nio we o mi nio nych wy da rze niach.
Są de cza nie za pi sa li w tym wzglę dzie
pięk ną kar tę. Pi sa no w pra sie o stu let nim
An to nim Skąp skim, miesz ka ją cym
u pań stwa Ja go szew skich w Piąt ko wej.
W mar cu pi sa łem o je go sy nach po -
wstań cach. An to ni Skąp ski na pi sał pa -
mięt nik swo je go bo ga te go ży cia (brał
udział w po wsta niu cho cho łow skim).

W mia stach od by ło się wie le uro czy -
sto ści po łą czo nych z od czy ta mi. 18
grud nia 1913 r. w no wo są dec kiej Czy -
tel ni Ko biet słu cha no wy kła du Fie dla ra:
„Udział ko biet na szych w po sta niu
w 1863 r.” i Schif fle ra „Z dni mi nio nych
w Pol sce”. Spo tka nie od by ło się z po -
czę stun kiem a za wstęp trze ba by ło za -
pła cić 20 ha le rzy.

Pra sa są dec ka w tym cza sie pu bli ko -
wa ła opo wia da nia Wła dy sła wa Strow -

skie go, we te ra na z 1863 r. W „Zie mi
Są dec kiej” opi sa no dwa epi zo dy
sprzed 50. la ty. War to je przy to czyć.
Strow ski pi sał o wal kach po bi twie Opa -
tow skiej w Gó rach Świę to krzy skich.
Opo wia dał hi sto rię żoł nie rza, praw do -
po dob nie sa me go sie bie. Pod czas od -
wro tu za ata ko wa li ich Ko za cy. Je den
z uła nów padł pod swo im za strze lo nym
ko niem tak, że ten przy trza snął mu no -
gę. Wy gra mo lił się spod nie go z po mo -
cą ko le gi, ale do padł go Ko zak, na co
mu ułan „po słał bar dzo nie przy zwo ite
ży cze nie”. Ucie kał tak, aby nie iść dro -
gą, bo bał się po now ne go spo tka nia Ko -
za ków. Na dro dze uj rzał jed nak
„naj po tę żniej sze El do ra do ka żde go roz -
bit ka”, czy li dwór na skra ju la su. Po tem
zo ba czył wieś, ale bał się iść do chło -
pów. Po szedł spać do la su. Na gle usły -
szał od gło sy strza łów. Mo ska le
prze szu ki wa li las. Idąc strze la li
przed sie bie na oślep. Wszedł do sto do -
ły gdzie kmiot młó cą cy zbo że po mógł
mu się ukryć. Na gle wpadł go spo darz
i po wie dział, że Mo ska le znaj dą go
po śla dach w śnie gu. Ułan po wie dział
chło pu, że jak go wy da Ko za kom to naj -
wy żej do sta nie od nich na haj ka mi, ale
wie do brze, co go cze ka za to od władz
po wstań czych. Wy stra szo ny go spo darz
prze brał po wstań ca w chłop ski ko żuch,
mun dur i ukrył w sło mie. Wie śniak

w tym cza sie wa lił w sło mę ce pa mi, aby
zmy lić Mo ska li. Pa trol mi nął wio skę.
Le d wie się od da li li a już na de szły trzy
ro ty pie cho ty. Po ma sze ro wa li jed nak
do Ła go wa, wio ski obok. Ułan po szedł
do ko wa la, bo zda niem miesz kań ców
wsi był god ny lep szej izby, niż kmie ca.
Spo tkał tam pie chu ra z roz bi te go od -
dzia łu, z któ rym się za przy jaź nił. Przy -
szedł ro sły, „praw dzi wy pol ski kmieć”
i za pro po no wał im go ści nę u sie bie, bo
uwa żał, że Ko za cy naj pierw bę dą ich
szu kać u naj bo gat sze go ko wa la, z czym
się zgo dzi li. Tam do sta li ja jecz ni cę
i „cie płą ką piel na no gi”. Mi mo pro po -
zy cji spa nia w łó żku, wo le li iść do sto -
do ły, dla bez pie czeń stwa. Ra no po ja wi li
się we wsi Mo ska le, a no cą przy szło peł -
no po wstań ców z roz bi tych od dzia łów.
Wio skę miał zdra dzić pe wien głu cho -
nie my pa ro bek, któ ry no cą na ko niu po -
gnał do Ro sjan. Przy był pułk pie cho ty
i sot nia Ko za ków. Punkt zbor ny zro bi li
na po dwór ku ko wa la: „Bi ją lu dzi, re wi -
du ją bu dyn ki”.

Ko za cy ob sta wi li dro gi. Do na sze go
uła na do łą czył mło dziut ki po wsta niec
z ka ra bi nem. Ra dzi li mu iść po wie cze -
rzy do sto do ły, ale on chciał do łó żka,
wresz cie się wy spać jak czło wiek. Po zo -
sta li za czę li za tem ko pać so bie dół, aby
się ukryć w sto do le. Po wstań cy we szli
„do sło mia ne go gro bu (…) W gro bie by -
ło cie pło, za cisz no, na wet dość wy god -
nie”. W tym cza sie do do mu go spo da rza
we szli Mo ska le i zna leź li w łó żku mło -
de go po wstań ca. W sto do le kłu li ba gne -
ta mi sno py i wo ła li: „Nie uj dosz! nie
uj dosz!”. W tym cza sie ma ły by czek bie -
gał na po dwó rzu, co od cią gnę ło ich uwa -
gę: „Mo ska le śmia li się do roz pu ku z tej
uga niacz ki”. Na gle za gra ła trąb ka i żoł -
nie rze z jeń ca mi wy je cha li. Do go spo da -
rza przy by ła ca ła wieś dzi wiąc się jak to
mo żli we, że dwaj po wstań cy oca le li.
Ma ły chłop czyk krzyk nął, że we wsi są
Mo ska le. Go spo darz grzecz nie po wie -
dział, że te raz, kie dy wi dzia ła ich ca ła
wieś nie jest w sta nie da lej ich ukry wać,
bo wiem po śród chło pów jest wie lu
zdraj ców. Po dzię ko wa li i ucie kli w po la.
Zna leź li się wśród kup ców ziem nia ków.
Osu szy li się przy ogniu, zje dli pie czo ne
ziem nia ki z ro bot ni ka mi a wie czo rem
przy ję to ich w dwo rze z naj wy ższy mi
za szczy ta mi. Ra no żo na wła ści cie la

Pi sa no, że jak na sze de le ga -
cje by wa ły na Wę grzech,
to ża den z człon ków nie do -
tknął no gą tam tej szej zie -
mi, bo Wę grzy no szą
Po la ków na rę kach, a po -
cią gi ob sy pu ją kwia ta mi.

Krzyż po wstań czy od sło nię ty na cmen -
ta rzu przy ul. Rej ta na 100 lat te mu
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dwo ru po wie dzia ła, że nie mo gą dłu go
u nich zo stać, bo wo kół krą żą pa tro le
Mo ska li. Uzna li słusz ność wy wo dów
ko bie ty. Wła ści ciel dwo ru wy pra wił wóz
z naj lep szy mi koń mi i wy słał z ni mi
do mia stecz ka chłop ca. Do je cha li do Ci -
so wa, gdzie do sta li od wy ba wi cie la za -
wi niąt ko. By ła tam kieł ba sa, szyn ka,
„fla cha po cie szy ciel ki”, du ka ty i me da -
li ki z MB Czę sto chow ską. Na za koń cze -
nie są dec ki we te ran opi sał o wy czy nach
Ro sjan w świę to krzy skim: „Bo ha ter skie
czy ny mon gol skiej dzi czy za pi sał Bel ze -
bub w wy ka zie swych naj ser decz niej -
szych przy ja ciół, któ rych ocze ku je
z nie cier pli wo ścią w swem pod ziem nem
kró le stwie. Wy słać ich tam jak naj -
śpiesz niej jest obo wiąz kiem dzi siej sze -
go po ko le nia”. 

W „Zie mi Są dec kiej” z 24. XII. 1913
r. Strow ski za mie ścił jesz cze jed no opo -
wia da nie pt. „Szy mon”. Opi sał wi gi lię
w ro dzi nie zie miań skiej, z któ rej dzie -
dzic wstą pił w sze re gi po wsta nia.

KRZYŻ – GO DŁO OFIA RY
I CIER PIE NIA 

Pa miąt ką ob cho dów 50. rocz ni cy po -
wsta nia stycz nio we go jest w No wym
Są czu krzyż znaj du ją cy się na cmen ta -
rzu ko mu nal nym przy uli cy Rej ta na. 

Pie nią dze na po wsta nie krzy ża -po -
mni ka zbie rał Ko mi tet Ob cho dów
Rocz ni co wych. W li sto pa dzie 1913 r.
dys po no wał 100 ko ro na mi. Prze ka zał je
So ko ło wi na bu do wę krzy ża. Spra wą
za jął się inż. Hen ryk Su cha nek, wi ce -
pre zes So ko ła. W bu do wę za an ga żo wa -
ło się też TSL, któ re go człon ko wie
ze bra li 10 ko ron. Dzię ki po par ciu Ra dy
Mia sta, Po wia to wej Ka sy Oszczęd no ści
i Ka sy Za licz ko wej, uzbie ra no nie zbęd -
ny fun dusz. Sze ścio me tro wy krzyż miał
sta nąć na no wym cmen ta rzu. Ar ty stycz -
ne wy ko na nie dzie ła po wie rzo no fir mie
Ros sma nith. W przed dzień uro czy ste go
po świę ce nia krzy ża ape lo wa no o re -
mont gro bu we te ra na Le ona Py szyń -
skie go na Sta rym Cmen ta rzu. W pra sie
za po wie dzia no uro czy sty ob chód ku
czci po wstań ców na 9 li sto pa da, co 100
lat te mu by ło naj wa żniej szym wy da rze -
niem rocz ni co wym na Są dec czyź nie.
Skła da ło się nań na bo żeń stwo w ka pli -
cy szkol nej „ze sto sow nem ka za niem”,
po chód na cmen tarz, prze mó wie nia,

pre zen ta cja utwo rów w wy ko na niu chó -
ru „Lut nia” i or kie stry „Har mo nia”.
Opie ka nad krzy żem mia ła być po wie -
rzo na mło dzie ży gim na zjal nej. 

Uro czy stość oby ła się w nie dzie lę.
Pod krzy żem sta wił się sze reg de le ga cji:
so ko li, skau ci, mło dzież i tłum pu blicz -
no ści oraz Dru ży ny Strze lec kie. Ka pe -
lan So ko ła ks. Mi chał Kla mut po świę cił
krzyż. We te ra ni na rę ce or ga ni za to rów
prze sła li wier szo wa ne po dzię ko wa nia:
„Przed pięć dzie siąt la ty/ drża ły car skie
ka ty/ przed garst ką mło dzie ży,/ któ ra
w zie mi le ży”. Prze mó wił dr Flis, na kre -
śla jąc hi sto rię krzy ża. Do sko na łym
prze mó wie niem bły snął we te ran z 1863
r. Strow ski. Po nim, w imie niu mło dzie -
ży, głos za brał dr Wit Opa tr ny. „Uro czy -
stość (…) by ła jed ną z tych chwil
pod nio słych, któ re zo sta ją na za wsze
w pa mię ci, krze piąc ser ca i wią żąc je
z wiecz nie ży wą ideą na ro do wą” – pi sał
ko re spon dent „Zie mi Są dec kiej”. 

Ta sa ma ga ze ta opu bli ko wa ła pło -
mien ne prze mó wie nie Strow skie go. We -
te ran od wo łał się do krzy ża ja ko „go dła
ofia ry, mę ki cier pie nia”. Py tał, dla cze go,

gdy in ne na ro dy sta wia ją try um fal ne łu -
ki, „my sta wia my krzy że i tyl ko krzy -
że?”. Po rów nał Oj czy znę do Gol go ty.
Mó wił: „Ten krzyż ma nam przy po mi -
nać, że przed pół wie kiem ca ła Pol ska,
jak jest dłu gą i sze ro ką, zo sta ła za la -
na mo rzem krwi i łez”. Ma przy po mi nać
„skrzyp licz nych szu bie nic”, gdzie wi -
sia ły „cia ła naj zac niej szych sy nów tej
zie mi”. Ma przy po mi nać, że „sy bir skie
szla ki za bie li ły się ko ść mi na szych mę -
czen ni ków, (…) zła ma ne i zbo la łe ser ca,
wy pła ka ne oczy na szych ma tek, sióstr,
wdów i sie rot”, znie wa żo ne świą ty nie
i zło tą mło dzież, któ ra po szła do wal ki.
Ma być sym bo lem za pad nię tych mo gił
z pol skich la sów. Strow ski mó wił, że
dzi siej sze po ko le nie nie jest w sta nie so -
bie wy obra zić cier pień tam tych lat. Sił
ów cze snej mło dzie ży do da wał „Bóg
i go rą ca mi łość ujarz mio nej oj czy zny”.
Wspo mi nał ży cie po wstań cze: „Ży li śmy
wię cej sło wem Bo żym, niż chle bem”.
Przy wo ły wał „po łysk pol skich ba gne -
tów, to by ła pol ska praw da, przed któ rą
nie raz prze ra żo ny wróg pierz chał w po -
pło chu”. Wspo mi nał głód i po moc
od ko biet: „Nie je den ran ny to by ła jed -
na skrwa wio na, po szar pa na bry ła bło ta
i krwi”. Ko bie ty za pa mię tał z aniel skiej
cier pli wo ści w le cze niu ran nych: „Je że li
za bra kło płót na, kra ja ły wła sną bie li znę.
(…) Cześć i wdzięcz na pa mięć na le ży
się tym bo ha ter kom po świę ce nia, tym
praw dzi wym w ca łem sło wa te go zna -
cze niu ko bie tom -Po lkom”.

Przy wo ły wał ko zac kie zbrod nie. Wi -
dok po mor do wa nych, ja ki wi dział
na wła sne oczy był prze ra ża ją cy. Ko bie -
ty zma sa kro wa ne, w po szar pa nej odzie -

Uro czy stość oby ła się
w nie dzie lę. Pod krzy żem
sta wił się sze reg de le ga -
cji: so ko li, skau ci, mło -
dzież i tłum pu blicz no ści
oraz Dru ży ny Strze lec kie.
Ka pe lan So ko ła ks. Mi chał
Kla mut po świę cił krzyż.

Pa mięć o po -
wstań cach nie
koń czy ła się
na rocz ni cach.
Ga ze ta Miesz -
cza nin czę sto
do no si ła o po -
mo cy dla ro dzin
we te ra nów jak
w 1905 r.
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ży „z wy dar ty mi wło sa mi i po od ci na -
ny mi czę ścia mi cia ła ta rza ły się w ka łu -
ży krwi i bło ta. Wszę dzie krew i krew!
Na pod ło dze krew, na ścia nach krew,
na wszyst kich sprzę tach krew! (…)
I pó ki Pol ska Pol ską, pó ki to słoń ce
świe ci nad na mi, my nie za po mni my
o tych strasz nych wie ko wych krzyw -
dach, prze śla do wa niach, mę czar niach,
o tem upodle niu i po ni że niu!”. 

Ten krzyż miał na ce lu uczyć bra ter -
stwa, mi ło ści i zgo dy. Miał przy po mi -
nać, że Pol ska nie jest wol na, że ma
kaj da ny. „Do te go krzy ża po win na na -

sza mło dzież urzą dzać czę ste wy ciecz -
ki i u stóp je go ślu bo wać, że ide ały
przod ków bę dą dla niej po wszyst kie
świę ty mi i obo wią zu ją cy mi, że w sta -
now czej chwi li, bez na my słu, bez wa -
ha nia wstą pi w śla dy swych
bo ha ter skich przod ków”. Zwró cił się
do mło dzie ży, ja ko na dziei: „Wy mu si -
cie ude rzyć w czy nu stal! (…) Ka żdy
Po lak od uro dze nia do gro bo wej de ski
po wi nien być żoł nie rzem (…) Za cza -
sów Na po le ona ka żdy fran cu ski żoł -
nierz no sił w swej tor ni strze
mar szał kow ską la skę. Niech ka żdy
z was no si w swej tor ni strze het mań ską
bu ła wę! (…) Nie marz cie, nie śpie waj -
cie o Wi śle i War cie, lecz o Dnie prze
i Dźwi nie. Bo gdy nur ty tych dwóch
stru mie ni za bar wią się krwią na sze go
od wiecz ne go śmier tel ne go wro ga,
wten czas nasz Bia ło pió ry po szy bu je

w zwy cię skim try um fal nym lo cie nad tą
nie szczę sną kra iną. Wten czas wszyst -
kie pol skie drze wa, krze wy, kwia ty, na -
wet drob ne traw ki za nu cą nie tyl ko
ra do snem, lecz przedew szy skiem
praw dzi wem, rze czy wi stem: „Jesz cze
nie zgi nę ła!”.

Jak by wy słu chu jąc ape lu we te ra na,
cmen tar ny krzyż stał się mek ką dzia ła -
czy nie pod le gło ścio wych. Pod nim za -
kon spi ro wa ne spo tka nia pa trio tycz ne
or ga ni zo wał pro fe sor I Gim na zjum Jan
Dwo rzań ski. Na jed no z nich przy szedł
ubra ny w cza ma rę i ro ga tyw kę. To
pod tym krzy żem mło dzież Strzel ca
wstę pu ją ca w sze re gi POW zło ży ła
ślu bo wa nie 1. XI. 1918 r., już w pol -
skim No wym Są czu. 

O po mni ku pa mię ta li są de cza nie ta -
kże w okre sie mię dzy wo jen nym.
W 1936 r. po sta wi li wo kół krzy ża be to -
no we ob ra mie nie. 

Ta kże w Gry bo wie w 1913 r. So kół
zor ga ni zo wał ob cho dy 50. rocz ni cy
wy bu chu po wsta nia. Przy by ło na nie
aż 5 tys. lu dzi z mia sta i oko lic. Pa miąt -
ką tych wy da rzeń był krzyż z ta bli cą
pa miąt ko wą. W tym sa mym mie ście
w 100-le cie po wsta nia, na bu dyn ku
przy Ryn ku 7 wmu ro wa no w ścia nę ta -
bli cę upa mięt nia ją cą po wstań ca i ap te -
ka rza Ka ro la Tul szyc kie go. 

***
Na są dec kim cmen ta rzu znik nę ła już

mo gi ła Strow skie go, bo ha te ra ob cho dów
pół wie cza po wsta nia. Wie le gro bów ci -
chych bo ha te rów 1863 ro ku po wo li nisz -
cze je. Po zo stał tyl ko krzyż, któ ry do dziś
przy po mi na sło wa we te ra na wy da -
rzeń 1863 r., skła nia jąc do re flek sji
nad cza sem i bez cen ną wol no ścią: „Uro -
dze ni w nie wo li, oku ci w po wi ciu, my
mie li śmy dwie wio sny w ży ciu”.

ŁU KASZ PO ŁOM SKI

Jak by wy słu chu jąc ape -
lu we te ra na, cmen tar ny
krzyż stał się mek ką
dzia ła czy nie pod le gło -
ścio wych.

Spod la sa (3)

Uroda
Andaluzji
Do Hisz pa nii mam sto su nek szcze -
gól ny. Przede wszyst kim w ta kiej
na przy kład An da lu zji jest 260 sło -
necz nych dni w ro ku. Przy na szej zi -
mie – ma rze nie!

W
ie lu z nas nie zda je so bie
spra wy z te go, że kul tu -
ra Pół wy spu Ibe ryj skie -
go jest nie mal tak sta ra,

jak rzym ska. Rzym ski am fi te atr w oko -
li cach Se wil li li czył so bie 25 ty się cy
miejsc sie dzą cych. W No wym Są czu
trze ba by zli czyć wszyst kie wer sal ki
przy te le wi zo rach, że by ty le wy szło (ta -
ki Wer sal!) Ale do brze, po mi nę te wie -
ki za prze szłe. Zacz nę od wła da nia
Ara bów w cza sach, gdy le d wie Cy ryl
z Me to dym prze dzie ra li się przez dzi kie
kra je na pół noc od Du na ju. I tro chę póź -
niej, bo Ara bo wie ży li tam przez osiem -
set lat, ty le, co my, szczep pia stow ski,
od cza sów Lesz ka Bia łe go do Le cha
Wa łę sy. 

W X wie ku, gdy Kor do bą rzą dził ka -
lif Abd ar -Rah man III, mia sto by ło roz -
mia rów dzi siej sze go Kra ko wa, mia ło
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bru ko wa ne i oświe tlo ne uli ce, a znaj do -
wa ło się w nim – prze pi su ję z Wi ki pe -
dii – 50 szpi ta li, 20 bi blio tek
pu blicz nych, a po nad to zbio ry 17 wy -
ższych uczel ni. Jed na tyl ko Bi blio te ka
Al.-Ha ka ma po sia da ła 400.000 to mów,
a nie by ły to „dzie ła” pro pa gan dy po li -
tycz nej, ani ot chłan na wie dza z teo rii za -
rzą dza nia. 

Dzi siaj w No wym Są czu księ gar nią
da się na zwać „Ma tras” w Ga le rii San -
de cja, a i to z nie ja kim wa ha niem (ma -
ga zy ny, gdzie prze wa ża ją kub ki,
dłu go pi sy i pi sma tak zwa ne ko bie ce
lub „dla pa nów”, nie za słu gu ją na tę
szla chet ną na zwę). Bi blio tek w Są czu
jest mo że sie dem, je śli wli czyć tu
skrom ne zbio ry wy ższych uczel ni, nie
za wie ra ją ce dzieł lau re atów Na gro dy
No bla, czy – bar dziej do mo wym tro -
pem idąc – na gro dy Ni ke. Trud no na -
wet po wie dzieć, że znaj du je my się
osiem set lat w ty le za mau re tań ską
Hisz pa nią.

Ar chi tek tu ra mau re tań ska jest da le -
ko sub tel niej sza od na szej, któ rą za le d -
wie gdzie nie gdzie chłod niej szy kli mat
tłu ma czy. Za chwy ca ją mnie też urzą -
dze nia do mostw pry wat nych, słu żą ce
nie zwy czaj nej Sło wia nom wy go dzie
do mow ni ków. Cząst kę wy gód ha re mu
mo głem po dzi wiać daw no te mu na Pół -
wy spie Krym skim (nie ste ty, nie by ło
hu rys, a je dy nie so wiec ka prze wod nicz -
ka, zresz tą mi ła). Wy obra żam so bie
owe ra do ści do mo we w znacz nie wy -
ższej kul tu rze Kor do by w cza sach
Omaj ja dów. Kwit ną ca tam ry cer skość
sta ła się wzo rem dla po łu dnia śre dnio -
wiecz nej Eu ro py, uro dzi ła po ezję pro -
wan sal ską, a na stęp nie prze ni ka ła ku
pół no cy, aż do tar ła do cza sów i ro du
Za wi szy Czar ne go, pa na na zam ku
w Ro żno wie. Je ste śmy w do mu.
Wiek XV, su ro wy ka mień, zim no.
Sześć set lat póź niej dro gą pod za mecz -
kiem gna ją ti ry, stra szą pro gra my in for -
ma cyj ne te le wi zji, na nie sio ny muł
wy peł nia Je zio ro Ro żnow skie. Za pięć
lat bę dzie mo że ob wod ni ca me tro po lii
są dec kiej. Za dwa dzie ścia – ciuch cia
do Kra ko wa. Ostat nia bi blio te ka zo sta -
nie zje dzo na przez my szy.

W gmi nach po wia tu bi blio te kar ki
kom pe tent ne i uro dzi we, ale wy gląd
nie któ rych bi blio tek mar ne wy sta wia

świa dec two bur mi strzom. Oni już prze -
czy ta li ksią żkę.

„Apres no us le délu ge”. Po nas choć -
by po top. A szko łę (to jest ta kie miej sce,
gdzie mło dzież po win na się jed nak
uczyć) za le wa po top obiek tyw nych te -
stów, ja ko by po zwa la ją cych zba dać,
za co bio rą pie nią dze na uczy cie le gim -
na zjów (i ci in ni też, aż po pro fe su rę).
Nic z te go nie wy ni ka, pen sja naj czę -
ściej le ci we dług pe ere low skiej za sa dy:
„Czy się stoi, czy się le ży…”. Ra czej
oświa ta le ży. Mięk ko, wy god nie.

Znam świet nych na uczy cie li, bez rad -
nych wo bec wpro wa dze nia za sa dy, że
w szko le ma być słod ko aż do wy mio -
tów. Sło dycz obo wią za ni są miar ką sy -
pać dy rek to rzy szkół. Że by zaś
dy rek to rzy nie wierz ga li, do brze, je śli
nie bę dą mie li au to ry te tu oso bi ste go
(kil ku, nie ste ty, ma – trud no, świat nie
jest ide al ny). Wte dy bę dą się trzy ma li

stoł ka za ce nę ka żde go ustęp stwa wo bec
na ka za ne go idio ty zmu. 

Wol ny kraj, wol ni lu dzie. Uwol nie ni
od rze czo wej kon tro li wy ni ków na ucza -
nia. Gdy by nie to, że zda rza się jesz cze
uczeń, że ba, cza sem zda rza się kla sa
nie głu pia… Gdy by nie to, że cią gle jesz -
cze nie zro bio no z nas wszyst kich au to -
ma tów – od ra dzał bym ka rie rę pe da go ga.

A w Sa mar kan dzie (dzi siej szy Uz be -
ki stan) w VIII wie ku Ara bo wie za czę li
pro du ko wać pa pier. Jed nak w tym sa -
mym cza sie ry ce rze Ka ro la Wiel kie go,
je den w dru gie go anal fa be ci, pod cie ra li
za dki li ść mi ło pia nu, a co naj wy żej – li -
ść mi dzie wan ny, ja ko bar dziej de li kat -
nym ma te ria łem. A mo że dzie wan ny
uży wa li tyl ko po gań scy Sar ma ci? War -
to zba dać. Dzie wan na. Sło wiań skie imię
żeń skie? Ład ne…

Ostat nio pi szą, że osiem set ty się cy
pol skich dzie ci jest nie do ży wio nych.

No, nie wiem. Po win no z te go coś przy -
pa dać na mo ją wieś. Jed no? Za py ta łem
na wiej skim ze bra niu, gdzie to dziec ko.
Słu cham, cze kam. Ci sza. 

A jed nak nad słu chi wać trze ba ko -
niecz nie. Z tym nie żar tu ję. 

***
Coś ten fe lie ton nie we so ły? Ależ

prze ciw nie: mo że my prze cież wy rwać
się do An da lu zji (lub po zo stać w Sa la -
man ce, pięk nym mie ście nad rze ką Tor -
mes. Tak, tą sa mą rze ką, nad któ rą
uro dził się Ła zik, bo ha ter świet nej opo -
wie ści „Ży wot Ła zi ka z Tor me su”. Po -
le cam. Mo żna czy tać, bo in deks ksiąg
za ka za nych zo stał ofi cjal nie zli kwi do -
wa ny).

Tak, po le cam Sa la man kę, po le cam
„Ży wot Ła zi ka…”, pięk nie ilu stro wa ny
przez ko go? Się gam na pół kę, gdzie sta -
ła ksią żka. Nie ma jej. A nie mó wi łem,
że war to po czy tać? Na wet war to by ło
po ży czyć i nie od dać. 

In ni, ze łza mi w oczach, emi gru ją
do Ir lan dii, Nor we gii. Wró cą z eme ry -
tu rą pła co ną z Oslo, Chi ca go, Syd ney…
na NA SZE zie mie, któ rych nie bar dzo
umie my za go spo da ro wać. Wszę dzie in -
dziej Po la kom się uda wa ło: ko lej w An -
dach, geo gra fia Au stra lii, ba da nia
Sy be rii, wkład w astro no mię, ma te ma -
ty kę, prze mysł kom pu te ro wy, ech!

A na Wę grzech 28 proc. lud no ści
wy zna je po glą dy an ty se mic kie, po dob -
no. Jak już być dur niem, to nie war to
po ka wał ku, naj le piej od ra zu ze łbem
w gnój wsko czyć. To też ma ni fe sta cja
an ty se mi tów w Bu da pesz cie z ja kie goś
po wo du nie przy po mi na pik ni ku, tyl ko
na zi stow ską fre blów kę. Gdy by sa mo
py ta nie nie mia ło od cie nia an ty se mic -
kie go, za py tał bym, ilu tam jest Ży dów?
Nie py tam, bo prze cież nie o to idzie.
Naj wię cej w Eu ro pie? I sa mo bójstw też
po no nie ma ło. Co z te go? Po wiedz cie,
mę dr cy.

Umy sło wa mie li zna to też efekt złe -
go wy cho wa nia. Cza sem mo że być
i nie do ży wie nia, oczy wi ście. Bra ku bi -
blio tek? 

We źcie to pod uwa gę Pa no wie Bur -
mi strzo wie są dec cy. 

WI TOLD KA LIŃ SKI
Autor jest sołtysem Wierchomli

i prezesem Towarzystwa Literackiego 
im. C. K. Norwida w Nowym Sączu
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Cząst kę wy gód ha re mu
mo głem po dzi wiać daw -
no te mu na Pół wy spie
Krym skim (nie ste ty, nie
by ło hu rys, a je dy nie so -
wiec ka prze wod nicz ka,
zresz tą mi ła).
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Na Są dec czyź nie na sta ła
wła śnie po ra kwit nie nia
krze wów po tocz nie na zy -

wa nych dzi kim bzem, któ rych wła ści -
wa, bo ta nicz na na zwa, to bez czar ny
(łac. Sam bu cus ni gra). Dla te go sku pi -
my się dzi siaj na je go drob nych, ła god -
nie pach ną cych kwia tach, choć war to
pa mię tać, że wła ści wo ści lecz ni cze
ma ją wszyst kie czę ści te go krze wu:
doj rza łe owo ce, mło de li ście, rdzeń ga -
łę zi, ko ra i ko rzeń. W me dy cy nie lu do -
wej czar ny (dzi ki) bez był ce nio ny
„od za wsze”. Uwa ża no, że za stę pu je

ca łą ap te kę, po ma ga jąc aż w 99 cho ro -
bach! Spo rzą dza ne z nie go spe cy fi ki,
dzia ła ją ce roz grze wa ją co, sto so wa no
przy prze zię bie niach, kasz lu i ka ta rze.
Współ cze sna me dy cy na po twier dzi ła
ich pro fi lak tycz ne dzia ła nie nie tyl ko
w sta nach za pal nych, ale rów nież m.in.
w le cze niu ast my, reu ma ty zmu, a ta kże
do le gli wo ściach oczu i ne rek.

War to też przy po mnieć, że kwiat te -
go krze wu ce nio ny był ja ko przy pra wa
pod no szą ca smak ko rzen nych mio dów
pit nych – li tew skich czwór nia ków, czy
sta ro pol skich dwój nia ków. 

Kwia to sta ny – cha rak te ry stycz ne bal -
da chy – zbie ra my z da la od dro gi. Naj -
le piej zro bić to po desz czu, gdy nie co
obe schną i są w peł nym roz kwi cie.
Wów czas pach ną naj in ten syw niej.

Kwia tów nie my je my i nie płu cze my,
gdyż w ten spo sób tra ci my naj cen niej -
szy py łek kwia to wy (aro mat, za pach
i smak). Bal da chy przy ci na my, od rzu ca -
jąc grub sze, ziel ne pę dy. Oczy wi ście,
nie zbie ra my bal da chów za ję tych przez
mszy ce, a w ce lu po zby cia się in nych
drob nych owa dów, roz kła da my kwia to -
sta ny cien ką war stwą do lek kie go prze -
więd nię cia.

Po myśl my za tem o za pa sie zdro wia
i sma ku nie tyl ko na zi mę (skład ni ki po -
da ne w pu bli ko wa nym po ni żej w prze -
pi sie mo żna zwie lo krot nić).

SYROP Z KWIATÓW
CZARNEGO BZU
Skład ni ki:
30 bal da chów czar ne go bzu, 1 litr wo -
dy, 1 kg cu kru, 4 śred nie cy try ny (sok z 2
cy tryn, 2 cy try ny po kro jo ne w pla ster ki).
Wy ko na nie:
w garn ku (na ma łym ogniu) za go to wu je -
my cu kier z wo dą, aż po wsta nie sy rop.
Zo sta wia my do wy stu dze nia. Do da je my
sok z cy tryn i cy try ny po kro jo ne w pla -
ster ki (ze skór ką, uprzed nio sta ran nie
umy te i spa rzo ne). Do sy ro pu wrzu ca my
kwia ty czar ne go bzu i od sta wia my
– pod przy kry ciem – na 48 go dzin (co kil -

Sądeckie warzenie (4)

Pochwała
dzikiego bzu
Ten krzew, do nie daw na spo ty ka ny nie mal przy ka żdej wiej skiej
za gro dzie, od nie pa mięt nych cza sów ce nio ny był ja ko je den
z naj sku tecz niej szych obroń ców zdro wia. Pa no wa ło też po -
wszech ne prze ko na nie, że w je go li sto wiu po miesz ku ją do bre
du chy chro nią ce do mo stwa od wsze la kich nie szczęść.
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ka go dzin war to prze mie szać za war tość
garn ka). Po dwóch do bach kwia ty i pla -
ster ki cy try ny wyj mu je my, a sy rop prze -
ce dza my. Na le wa my do wy pa rzo nych
bu te lek, lub sło ików i pa ste ry zu je my
(ok 10-15 mi nut).

Po nie waż nic nie po win no nam się
zmar no wać, war to wy ję te kwia ty i cy -
try nę za lać zim ną, prze go to wa ną wo dą
i po now nie prze ce dzić. Uzy ska my zna -
ko mi ty, aro ma tycz ny na pój do na tych -
mia sto we go wy pi cia.

Tak uzy ska ny sy rop ma nie tyl ko za -
sto so wa nia lecz ni cze (po dob nie jak her -
bat ka li po wa, lub sok ma li no wy)
przy prze zię bie niach. Mo że być – co go -
rą co po le ca my – aro ma tycz nym do dat -
kiem do her ba ty, zim nych na po jów
(zna ko mi ty na upa ły, z wo dą mi ne ral -
ną), de se rów, jo gur tów oraz twa ro żków
po da wa nych na słod ko. Mo żna go rów -
nież wy ko rzy stać do aro ma ty zo wa nia
al ko ho li oraz wzbo ga ca nia sma ku do -
mo wych na le wek.

Nasz re dak cyj ny spe cja li sta od na le -
wek – An drzej Mi ko ła je wicz – po le ca
ama to rom do mo wych na pit ków ta ki oto
prze pis na...

LIKIER Z KWIATÓW
CZARNEGO BZU
Skład ni ki:
kwia ty z 5 bal da chów czar ne go bzu, 1 po -
ma rań cza, 20 dag cu kru kan dy zo wa ne -
go, 0,4 li tra wód ki.
Wy ko na nie:
Po ma rań czę spa rzyć wrząt kiem, do kład -
nie wy trzeć do su cha i po kro ić na pla stry
cen ty me tro wej gru bo ści. Wło żyć je
do sło ja, po ło żyć na nie bal da chy czar ne -
go bzu oraz cu kier kan dy zo wa ny. Ca łość
za lać wód ką. Słój za mknąć i od sta wić w ja -
sne i cie płe miej sce na 4 ty go dnie.
Po tym cza sie na lew prze lać przez sit ko,
a na stęp nie prze fil tro wać. Uzu peł nić
ewen tu al nie nie wiel ką ilo ścią prze go to -
wa nej wo dy, prze lać do bu te lek. Prze cho -
wy wać w chłod nym i za ciem nio nym
miej scu mi ni mum 2 ty go dnie.

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 dania, potrawy

i przetwory oraz wiele publikacji
poświęconych obyczajowości z różnych

zakątków Polski.

Bo ta ni cy do li czy li się przy naj mniej
kil ku dzie się ciu ga tun ków. Po lne,
błot ne, pia sko we, ogro do -
we. I wciąż spie ra ją się o od mia ny.
Ty le kło po tu ze zwy czaj ny mi nie -
za po mi naj ka mi. Zwy czaj ny mi?
Ślicz ne, drob niut kie kwia ty o nie -
zbyt czę sto spo ty ka nej w przy ro -
dzie mo drej bar wie. 

K
ie dyś zwa no ją bar dzo zwy -
czaj nie my sim uszkiem. Na -
zwa po szła w nie pa mięć,
a kry je w so bie wszyst ko, co

w ro ślin ce naj wa żniej sze: uro dę
i wszę do byl skość. Błę kit ne kwia tusz -
ki mo żna zo ba czyć na mie dzach, łą -
kach i mo kra dłach. To dwa naj czę ściej
wi dy wa ne ga tun ki nie za po mi na jek:
błot na i po lna. Na zwa ła two wcho dzi
w ucho i jest ba jecz nie pro sta do za pa -
mię ta nia. Utrwa lo na w wie lu wier -
szach i mu zycz nych prze bo jach.
Nie za po mi naj ka. I wszyst ko ja sne.
Naj ob fi ciej kwit nie w pierw szych
dniach ma ja i choć jesz cze w środ ku
la ta mo żna bez kło po tu zna leźć błę kit -
ne kwia ty, to te wio sen ne są naj pięk -
niej sze. Uro da bar dzo ulot na. Wiot kie
i de li kat ne ro ślin ki po ze rwa niu szyb -
ko więd ną. Naj le piej mieć je pod sa -
mym no sem we wła snym ogro dzie.
Re cep ta na po lną nie za po mi naj kę jest
bar dzo pro sta: trze ba zdo być na sio na.
By wa ją w skle pach ogrod ni czych, cza -
sem sprze da ją go to we roz sa dy.

Naj pięk niej sza jest jed nak nie za po -
mi naj ka przy nie sio na z na tu ry. Wy ho -
do wa na z wła sno ręcz nie ze bra nych
na sion. Wpierw przy cho dzi cie na łą kę
w po rze kwit nie nia. Wy bie ra cie ro śli -
ny, za pa mię tu je cie miej sce, za pa rę ty -
go dni zbie ra cie na sio na. Resz ta jest
pro sta: wy star czy wy sy pać je we wła -
snym ogro dzie i po cze kać. Te raz naj -
wa żniej sze: nie za po mi naj ka nie zno si
ko sze nia. Trze ba jej zo sta wić dzi ki za -
ką tek. W mo im ogro dzie nie za po mi naj -
ki zja wi ły się sa me, a z po mo cą

przy szło im le ni stwo wła ści cie la. Spóź -
ni łem się z ko sze niem traw ni ka, któ ry
szyb ko znie biesz czał, na brał uro dy i …
po zwo li łem im zo stać. Przy oka zji: 15
ma ja ob cho dzi li śmy je de na sty raz
Dzień Pol skiej Nie za po mi naj ki. To jed -
no z naj bar dziej sym pa tycz nych, po -
my sło wych i pach ną cych świe żo ścią
świąt. Pal ma pierw szeń stwa na le ży po -
spo łu do I Pro gra mu Pol skie go Ra dia,
(nie ży ją ce go już) re dak to ra Bog da -
na Za lew skie go oraz licz nych grup
zrze szo nych i nie zrze szo nych ad mi ra -
to rów naj mniej szej, lecz naj uro dziw -
szej ro śli ny na szych łąk. Po mysł
re we la cyj nie pro sty a przy tym zna ko -
mi ta od trut ka na im por to wa ne Hal lo -
we eny, Wa len tyn ki i in ne no win ki
ma so wej kul tu ry.

GRZE GORZ TA BASZ

Przy ro da we dług Ta ba sza 

Nie za po mi naj ka

FOT. GT
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„My miesz kań cy Ptasz ko wej i Wró -
blo wic, kie ru jąc się za sa da mi roz -
świe tlo ny mi ide ami Aso cja cji
Pro mo to rów Ra do sne go Pta ka,
oświad cza my, co na stę pu je: Je ste -
śmy we so łą gro ma dą po sia da ją cą
nie ba nal ne po czu cie hu mo ru. De -
kla ru je my bez in te re sow ną po moc
dla na szych fru wa ją cych bra ci
mniej szych, w tym szcze gól nie
wró bel kom. Pra gnie my na wią zać
ści słą współ pra cę mię dzy na szy mi
miej sco wo ścia mi na po lu kul tu ry,
ochro ny śro do wi ska i gril lo wa nia”.

Ta ki ma ni fest pod pi sa li 3 ma ja
na kra kow skim Ma łym Ryn ku przed sta -
wi cie le są dec kiej Ptasz ko wej i pod kra -
kow skich Wró blo wic pod czas 48.
Lek cji Śpie wa nia. Bi blio te ka Pol skiej
Pio sen ki, wspól nie z ka ba re tem Loch
Ca me lot, od po nad 10 lat or ga ni zu je
na kra kow skim ryn ku Lek cje Śpie wa -
nia. Od by wa ją się one w cza sie świąt
pa trio tycz nych: rocz ni cy Kon sty tu cji 3
Ma ja, 5 sierp nia w rocz ni cę wy mar -

szu I Kom pa nii Ka dro wej, 11 li sto pa da
w Świę to Nie pod le gło ści, a w grud niu
śpie wa ne są ko lę dy. Na lek cje przy cho -
dzą ty sią ce kra ko wian i go ści, by wspól -
nie śpie wać czę sto za po mnia ne,
naj pięk niej sze pol skie pie śni. W cza sie
tych kon cer tów po ja wia ją się ak cen ty
spo łecz ne i kul tu ral ne.

Tym ra zem go ść mi ho no ro wy mi by li
miesz kań cy Ptasz ko wej. Soł tys Ma rian
Kru czek przed sta wił kra ko wia nom swo -
ją wieś, a pro boszcz ptasz kow skiej pa -
ra fii ks. Jó zef Kmak opo wie dział
o szcze gól nych związ kach, ja kie łą czą
Ptasz ko wą z Kra ko wem. Otóż w za byt -

ko wym ko ście le pw. Wszyst kich Świę -
tych w Ptasz ko wej znaj du je się rzeź ba
Wi ta Stwo sza, tak jak w Ba zy li ce Ma -
riac kiej. 

Ka pe la i chór od śpie wa li pio sen kę
sła wią cą ich wieś, a wspól nie z dzieć mi
z Wró blo wic kra kow ską pio sen kę
„Przy le ciał pta szek z Łob zo wa, usiadł
na ryn ku Kra ko wa”. Ptasz ko wia nie zo -
sta li za pro sze ni przez dy rek to ra Bi blio -
te ki Pol skiej Pio sen ki Wal de ma ra
Do mań skie go, któ ry jest jed no cze śnie
za ło ży cie lem i głów nym ani ma to rem
(mio ta czem idei) Aso cja cji Pro mo to rów
Ra do sne go Pta ka, sto wa rzy sze nia
wspie ra ją ce go przy wró ce nie do pol -
skich miast ro dzi mych pta ków, któ re
nie mal znik nę ły z miej skie go pej za żu.

– Pta sie miej sco wo ści, a ta ką jest
rów nież na sza wio ska, mo gą moc no
wes przeć i roz pro pa go wać ra to wa nie
ma łych ptasz ków w wiel kim mie ście.
U nas pta ki wi dać i sły chać wszę dzie.
Kie dy je stem w Kra ko wie, to ma łych,
skrzy dla tych śpie wa ków nie uda je mi się
do strzec, choć sprzed lat pa mię tam ich
mno gość na wet wo kół Su kien nic – mó -
wił soł tys Ptasz ko wej dla Dzien ni ka
Pol skie go.

Ptasz ko wia nie przy wieź li do Kra ko -
wa 15 bu dek lę go wych dla pta ków. Zo -
sta ną umiesz czo ne w kra kow skich
par kach, naj wię cej na Plan tach. Być
mo że wkrót ce wró ble i si kor ki znów po -
ja wią się na kra kow skim ryn ku.

JAN GA BRU KIE WICZ

De kla ra cja współ pra cy z Wró blo wi ca mi

Ptasz ko wa wspar ła
kra kow skie ptasz ki

– Kie dy je stem w Kra ko -
wie, to ma łych, skrzy dla -
tych śpie wa ków nie
uda je mi się do strzec,
choć sprzed lat pa mię -
tam ich mno gość na wet
wo kół Su kien nic.

FO
T. 

JG
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DO I OD REDAKCJI

Są dec kie PTTK zor ga ni zo wa ło
w ma ju kil ku dnio wy wy jazd na Bia -
ło ruś. Na strę cza ła ta wy pra wa wie -
le pro ble mów or ga ni za cyj nych
– Po la cy mu szą mieć wi zy, o któ re
nie jest tak ła two. Ale uda ło się, te
pro ble my nie by ły jed nak ta kie
strasz ne. Wy jazd ten skie ro wa ny
był na po zna nie tych miejsc, któ re
są bli skie ka żde mu Po la ko wi.

A więc by li śmy w Grod nie, No wo -
gród ku, Za osiu, nad Świ te zią. Oglą da li -
śmy zam ki w Nie świe żu (gdzie kie dyś
go spo da ro wa li Ra dzi wił ło wie) i w Mi -
rze. By li śmy w sto li cy Bia ło ru si, gdzie
oglą da li śmy ka te drę ka to lic ką, któ ra
za cza sów so wiec kich za mie nio na zo -

sta ła na sa lę gim na stycz ną. Wiel kim
prze ży ciem był po byt w Ku ro pa tach ko -
ło Miń ska, gdzie – po dob nie, jak w Ka -
ty niu, Twe rze, czy Mied no je – gi nę ła
pol ska in te li gen cja w cza sach sta li now -
skich. Nie za bra kło na na szej tra sie rów -
nież Me re czowsz czy zny, gdzie uro dził
się bo ha ter Pol ski i Sta nów Zjed no czo -
nych Ta de usz Ko ściusz ko. Od wie dzi li -
śmy na sze go kra ja na, ks. Ja nu sza Pu li ta,
ro dem z Czar ne go Po to ka, któ ry pro -
bosz czu je w Ró ża nej. W Piń sku – sto li -
cy Po le sia – obej rze li śmy po mnik
Le ni na, pew nie prze wy ższa ją cy nasz są -
dec ki ra tusz. No i na ko niec Be re za Kar -
tu ska, daw ny klasz tor, za mie nio ny
na wię zie nie po li tycz ne w okre sie mię -
dzy wo jen nym oraz Brześć – daw ną
twier dzę z now szy mi ele men ta mi do da -
ny mi w cza sach Związ ku Ra dziec kie go.

Uczest ni cy wy ciecz ki by li za sko cze -
ni czy sto ścią i po rząd kiem pa nu ją cym
w bia ło ru skich mia stach i wsiach. Nie

uświad czy śmie ci, pa pie rów, no i tych
ba zgro łów na bu dyn kach, któ re u nas
na zy wa się graf fi ti. Lu dzie ży ją bied nie,
ale chy ba bez piecz nie. Mi li cjan tów nie
wi dać, przy naj mniej mun du ro wych.
Dro gi o do sko na łej na wierzch ni, za chę -
ca my do wy jaz du.

Tam tej si Po la cy cze ka ją na nas, spra -
gnie ni są pol skiej mo wy i spo tka nia
z na mi. Pol skość na tych zie miach prze -
trwa ła tyl ko dzię ki Ko ścio ło wi i dziś
Ko ściół jest gwa ran tem, że lu dzie nie
za po mną, iż są Po la ka mi. Po le cam wy -
jazd na pięk ną No wo gród czy znę, Po le -
sie itd. Zwłasz cza za chę cam mło dzież.
Na naj lep sze lek cje li te ra tu ry – Adam
Mic kie wicz, Eli za Orzesz ko wa, Ma ria
Ro dzi wi czów na, hi sto rii – Ta de usz Ko -
ściusz ko, Ta de usz Rej tan itd. 

WIE SŁAW PI PREK
Zdję cia: MA REK SZC ZU PAK 

FOTOZAGADKA

GDZIE W NOWYM SĄCZU
ZNAJDUJE SIĘ TEN MOTYW?
Od po wie dzi na le ży nad sy łać do 20
czerwca 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” 3/62):
zdję cie przed sta wia po pier sie Ka zi mie -
rza Pu ław skie go z ka mie ni cy przy ul.
Ku ne gun dy 33. Na gro dę ksią żko wą wy -
lo so wał Bro ni sław Mi gacz z No we go
Są cza. Na gro dę prze śle my pocz tą. 
Gra tu lu je my! 

War to je chać
na Bia ło ruś
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KRZYŻÓWKA SĄDECKA
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PO ZIO MO:
1. dawny bałkański oddział wojskowy;
7. prasowa klepsydra; 
8. rośnie na łące; 
9. rybie jajka; 
10. nad jeziorem rożnowskim; 
11. mineralna; 
14. Czarny w Tatrach; 
19. pod Jaworzem; 
20. ratunek w górach; 
21. w stadninie; 
22. groźna bomba lub mina; 
23. bywa fałszywy;

PIO NO WO:
1. przy parafii; 
2. może być atomowa; 
3. uchwyt u bramy; 
4. skąpiec; 
5. bakteria na pożywce; 
6. słowacko-polska rzeka; 
12. pobliski teren; 
13. wyraz z wyrazów; 
15. ze św. Świeradem; 
16. rutyna; 
17. przypiecek; 
18. nr 2 na ul. Jagiellońskiej.

Ha sło utwo rzą li te ry z pól za zna czo nych licz ba mi od 1 do 9 (w pra wym dol nym ro gu). Roz wią za nie krzy -
żów ki na le ży prze słać li stow nie na ad res re dak cji lub dro gą elek tro nicz ną. Wśród Czy tel ni ków, któ rzy
po da dzą pra wi dło we ha sło, roz lo su je my na gro dę ksią żko wą. 

***
Ha sło po przed niej krzy żów ki („Są de cza nin” 3/62) – PIW NICZ NA. Na gro dę wy lo so wał Jó zef Waś ko
z No we go Są cza. Na gro dę prze śle my pocz tą. Gra tu lu je my! 

Opr. WIESŁAW PIPREK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HASŁO:

1

2

9 6

7 5

4

8 3

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






