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BUDOWA MOSTU POLSKO-
-SŁOWACKIEGO NABIERA TEMPA
Szybko po stępują prace przy budowie nowej przeprawy
granicznej z Piwnicznej -Zdroju do słowackiego Mniszka.
Widać to zarówno po stronie polskiej, jak i na Słowacji – pisze
Iga Michalec. 

JA WOR – ŚWIĘ TA GÓ RA ŁEM KÓW 60 
Ka pli ca na czub ku gó ry, oto czo na ja wo ra mi, kil ka dzie siąt
krzy ży wbi tych w zie mię i stud nia, któ ra ni gdy nie wy sy cha.
To miej sce świę te dla Łem ków, po ło żo ne nie opo dal Wy so wej,
gdzie uka za ła się Mat ka Bo ża – pi sze Do mi ni ka Ta basz. 
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D
wa la ta pa ra fia Du cha Świę -
te go w No wym Są czu przy -
go to wy wa ła się do ju bi le uszu
50-le cia ko ro na cji cu dow ne -

go ob ra zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia. Du -
cho wym wy ra zem przy go to wań by ła
pe re gry na cja wśród ro dzin ko pii ob ra zu,
a ma te rial nym – od świe żo ne przez eki -
pę pa nów z pędz la mi wnę trza pra sta rej
świą ty ni i re no wa cja dzie dziń ca ko ściel -
ne go. Wspa nia le wy pa dła ju bi le uszo wa
msza św. w nie dzie lę 11 sierp nia w ko -
ście le MB Bo le snej w Za wa dzie, któ rej
prze wod ni czył sam bi skup or dy na riusz
An drzej Jeż, bo wła śnie po za mia stem,
a nie w ser cu No we go Są cza, kar dy nał
Ste fan Wy szyń ski na ło żył przed pół wie -
czem pa pie skie ko ro ny na Mat kę Bo żą
iDzie ciąt ko Je zus, oczym pi sa li śmy wlip -
co wym nu me rze na sze go mie sięcz ni ka.

I kie dy ks. pro boszcz An drzej Ba -
ran, su pe rior je zu ic kiej wspól no ty
przy ul. Skar gi w No wym Są czu od li -
czał go dzi ny do roz po czę cia wiel kie go
ju bi le uszo we go od pu stu ku czci „Pa ni
Są dec kiej”, roz pi sa ne go na ca ły ty -
dzień z kul mi na cyj ną Eu cha ry stią
na są dec kim ryn ku – wy bu chła spra wa
o. Krzysz to fa Mą dla SJ. Te mat bły ska -
wicz nie pod chwy ci ły me dia la ic kie, to
był młyn na wo dę roz ma itych „przy ja -
ciół” Ko ścio ła, wał ko wa no go przez
wie le dni. Nie bę dę wcho dził w szcze -
gó ły i w tech ni kę „pra cy ope ra cyj nej”
lu dzi me diów za tro ska nych o los Ko -
ścio ła, któ rzy do ko ścio ła nie cho dzą.
Kto nie wie, o czym pi szę, a jest cie ka -
wy – znaj dzie ob fi ty ma te riał w sie ci,
wy star czy „wrzu cić” na zwi sko o. Mą -
dla w pierw szą z brze gu wy szu ki war -
kę in ter ne to wą. Chcę na to miast
po wie dzieć, że je że li ktoś ma wąt pli -
wo ści, czy dia beł ist nie je na praw dę, to
mo im skrom nym zda niem – trud no
o lep szy do wód.

Spra wa o. Mą dla przy sło ni ła wiel -
kie świę to ma ryj ne w na szym mie ście.
O je zu itach z uli cy Skar gi w No wym
Są czu usły sza ła Pol ska nie z po wo -
du 50-le cia ko ro na cji cu dow ne go ob -
ra zu Mat ki Bo żej Po cie sze nia,
do któ rej się Są de cza nie zwra ca ją
w chwi lach trud nych od pię ciu stu le -
ci, lecz z po wo du za kon ni ka, któ ry za -
po mniał o ślu bach, ja kie do bro wol nie
zło żył przed la ty.

Nie wąt pię, że Są de cza nie po ra dzą
so bie z tą spra wą, że hi sto ria oj ca Mą -
dla nie za chwie je ich wia rą i od je zu -
itów się nie od wró cą. Są de cza nie
wie dzą, ja ką ro lę w ży ciu mia sta od -
gry wa ją od bli sko już 200 lat ucznio -
wie św. Igna ce go Loy oli. Są de cza nie
wie dzą, kto to był o. Ka rol An to nie -
wicz, o. Jan Sy gań ski, o. Ta de usz Mi -
cha lik, czy – współ cze śnie – o. Adam
Wik tor, o. Ka zi mierz Ptasz kow ski, o.
Emil Try bal ski, że by już o. Wła dy sła -
wie Au gu styn ku nie wspo mi nać.

Mo dlę się za o. Mą dla i ży czę mu
wszyst kie go, co naj lep sze, a przede
wszyst kim da rów Du cha świę te go. Gdy
ten nu mer „Są de cza ni na” do trze
do Czy tel ni ków, to być mo że o. Krzysz -
to fa już nie bę dzie w Są czu. Ja w ka -
żdym ra zie za cho wam we wdzięcz nej
pa mię ci do bre mo men ty z Je go pa ro let -
niej po słu gi w na szym mie ście. Za pa -
mię tam mo dli twę, któ rą uło żył
na ob cho dy w La sku Fal kow skim 3.
rocz ni cy tra ge dii smo leń skiej, za pa mię -
tam Je go ka za nie wy gło szo ne w dru gą
rocz ni cę usta no wie nia Dnia Żoł nie rzy
Wy klę tych i za pa mię tam bło go sła wień -
stwo, ja kie go udzie lił pew nej bli skiej
me mu ser cu pa rze mło dych.

Ale żal, ogrom ny żal, że to wszyst -
ko tak wy szło. W koń cu ta ki ju bi le usz
zda rza się raz na 50 lat. Po wta rzam, to
nie oj ciec Mą del, to dia beł!
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Diabeł 
naprawdę istnieje 
Henryk Szewczyk



WRZESIEŃ 2013 5
WWW.SADECZANIN.INFO

WYDARZENIA I OPINIE

NAJ PIERW DE BA TY, 
PO TEM WIEL KIE BIE GA NIE 
Już po raz 23. w pierw szym ty go dniu wrze -
śnia w Kry ni cy -Zdro ju od bę dzie się Fo rum
Eko no micz ne – spo tka nie naj wa żniej szych
po sta ci świa ta po li ty ki i biz ne su z Eu ro py
Środ ko wo -Wschod niej. Mot to te go rocz ne -
go Fo rum – „Per spek ty wy no we go ła du”
– na wią zu je do prze mian eko no micz nych,
spo łecz nych i po li tycz nych, któ re przy niósł
świa to wy kry zys go spo dar czy. Pod czas
trzy dnio wej kon fe ren cji (3-5 wrze śnia) za -
pla no wa no 150 pa ne li dys ku syj nych, se sji
ple nar nych i wy da rzeń spe cjal nych, po -
świę co nych m.in. ma kro eko no mii, po li ty ce
mię dzy na ro do wej, ener ge ty ce, in no wa -
cjom, czy ochro nie zdro wia. Kon fe ren cja
jesz cze do brze się nie za koń czy, kie dy
pod Gó rę Par ko wą za wi ta ją uczest ni -
cy IV Fe sti wa lu Bie go we go (6-8 wrze śnia).
Czy taj też str. 21.

ZŁO TRZE BA NA ZWAĆ ZŁEM 
Cen tral na uro czy stość ośmio dnio we go od -
pu stu ku czci Prze mie nie nia Pań skie go zgro -
ma dzi ła na są dec kiej Gó rze Ta bor kil ka
ty się cy wier nych.

Eu cha ry stii prze wod ni czył i ka za nie wy -
gło sił bp or dy na riusz An drzej Jeż, któ ry swo -
ją ho mi lię oparł na dru giej Głów nej Praw dzie
Wia ry: „Bóg jest sę dzią spra wie dli wym, któ -
ry za do bro wy na gra dza, a za zło ka rze”.

– Ży je my w cza sach re la ty wi zmu mo ral -
ne go, gdy zło nie jest na zy wa ne złem, a Bo -
ga przed sta wia się ja ko do bre go wu jasz ka,
któ ry wszyst kich głasz cze po gło wie. Tym -
cza sem zło jest czy nem re al nie ist nie ją cym
i ja ko ta kie do ma ga się osą dze nia – mó wił bp
Jeż. Hie rar cha cy to wał św. Fau sty nę, któ ra
w swo im „Dzien nicz ku” na pi sa ła, że „Bo ga
spra wie dli we go i ka rzą ce go” po prze dza
„Ksią żę mi ło sier dzia” i ka żdy czło wiek, pó ki ży -
je, ma czas na na wró ce nie się i po pra wę”.

WIE NIEC DO ŻYN KO WY
OD SOŁ TY SA 
W uro czy stość Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma rii Pan ny miesz kań cy Mszal ni cy i Myst ko -
wa przy nie śli do ko ścio ła pa ra fial ne go Świę -
tych Apo sto łów Fi li pa i Ja ku ba Mł.
w Myst ko wie wień ce do żyn ko we. W Myst -
ko wie od kil ku lat wie niec do żyn ko wy wy ko -
nu je ro dzi na soł ty sa Sta ni sła wa Po rę by:
żo na – Ka zi mie ra, dzie ci – Mar ce li na, Mał go -
rza ta oraz Grze gorz, a ta kże ro dzi na Cem -
pów: An na (sio stra soł ty sa), Jan oraz cór ki
– Ka ro li na i Mag da le na. Jak co ro ku miesz -
kań cy przy nie śli wiąz ki ziół, kwia tów i zbóż,
a ta kże owo ce i wa rzy wa, by w ta ki spo sób
ka żdy miał swój udział w po dzię ko wa niu Bo -
gu za ła ski otrzy ma ne w cią gu ca łe go ro ku. 

REKORD CIEPŁA
W NOWYM SĄCZU POBITY! 
8 sierp nia br. zo stał po bi ty re kord cie pła
w No wym Są czu. Te go dnia In sty tut Me te -
oro lo gii i Go spo dar ki Wod nej Pań stwo we go
In sty tu tu Ba daw cze go Od dzia łu w Kra ko wie
od no to wał w Są czu 36,8 stop ni Cel sju sza.
Wcze śniej szy re kord cie pła wy no sił 36,7 stop -
ni Cel sju sza, co od no to wa no w 1957 r.

KĄ PIE LI SKO 
W STA RYM SĄ CZU
Jesz cze w środ ku „afry kań skich” upa łów sa -
mo rzą dow cy otwo rzy li Park Wod ny „Sta wy”
w Sta rym Są czu.

– Uda ło się do peł nić for mal no ści nie -
zbęd nych do użyt ko wa nia po mo stów, pla cu
za baw i bo iska do siat ków ki – mó wi Ja cek
Le lek, bur mistrz Sta re go Są cza. Nie mo żna
jesz cze ko rzy stać z bu dyn ków, w któ rych
znaj du ją się szat nia, prysz ni ce i wy po ży czal -
nia sprzę tu wod ne go.

– Za pra sza my wszyst kich na sta ro są dec -
kie „Sta wy”. Mo żna się opa lać, mo żna się
wresz cie bez piecz nie ka pać pod okiem pię -
ciu ra tow ni ków Wod ne go Ochot ni cze go
Po go to wia Ra tun ko we go – za chę ca bur -
mistrz.

Z Par ku Wod ne go mo żna ko rzy stać
za dar mo, po nie waż gmi na uzy ska ła na je go
bu do wę do fi nan so wa nie unij ne, a zgod nie
z prze pi sa mi UE, z obiek tów, któ re po wsta ły
dzię ki wspól no to wej do ta cji, przez pięć lat
nie wol no czer pać żad ne go do cho du.

MU SZY NA STRA CI 
STA TUS UZDRO WI SKA?
Mu szy na zna la zła się na li ście 10 ku ror tów,
któ rym gro zi utra ta sta tu su uzdro wi ska. Mi -
ni ster stwo Zdro wia za rzu ca Mu szy nie brak
za sto so wa nia wo dy lecz ni czej – po za ku ra -
cją pit ną – w bal ne ote ra pii, czy li w ką pie lach
lecz ni czych. Mu szy na ma czas do koń ca br.
na speł nie nie wa run ków, dzię ki któ rym bę -
dzie mo gła po zo stać ku ror tem.

Pro test w spra wie ode bra nia uzdro wi -
skom ich sta tu su wy sto so wa ło Sto wa rzy -
sze nie Gmin Uzdro wi sko wych, Unia
Uzdro wisk Pol skich oraz Izba Go spo dar cza
Uzdro wi ska Pol skie. W obro nie Mu szy ny sta -
nął po seł Ar ka diusz Mu lar czyk, któ ry w pi -
śmie do min. B. Ar łu ko wi cza przy po mi na, że
w gmi nie Mu szy na dzia ła pięć sa na to riów
uzdro wi sko wych: „Ko ro na”, „Mu szy na”, „Re -
vi ta”, „Via rus” oraz Ośro dek Re ha bi li ta cji Pol -
skie go Związ ku Nie wi do mych. 

„Wszyst kie sa na to ria w gmi nie Mu szy -
na pro wa dzą in ha la cje mi ne ral ne na ba zie
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wo dy ze sta tu sem lecz ni czej, a w sa na to -
rium „Geo vi ta” są ta kże ką pie le mi ne ral ne”
– przy po mi na po seł Mu lar czyk.

TO MO GRAF W KRY NI CY
W szpi ta lu im. J. Die tla w Kry ni cy -Zdro ju za -
mon to wa no to mo graf kom pu te ro wy za ku -
pio ny przez pry wat ną spół kę. Do tej po ry
pa cjen ci kry nic kiej lecz ni cy, któ rzy mu sie li
mieć wy ko na ne ba da nie to mo gra ficz ne,
by li prze wo że ni do szpi ta la w No wym Są -
czu oraz do Cen trum Zdro wia w Tu cho wie.

– Fir ma wy re mon to wa ła dzie rża wio ne
po miesz cze nia, za ku pi ła i za in sta lo wa ła to -
mo graf – mó wi Sła wo mir Kmak, dy rek tor
szpi ta la. – Mam na dzie ję, że z po cząt kiem
wrze śnia NZOZ bę dzie mógł roz po cząć
świad cze nie usług me dycz nych.

TECHNIKA
POPULARNIEJSZE
OD OGÓLNIAKÓW
Mi mo ni żu de mo gra ficz ne go, w szko łach
po nad gim na zjal nych, pro wa dzo nych przez
Wy dział Edu ka cji UM No we go Są cza, uda
się otwo rzyć 84 odzia ły klas pierw szych,
o je den wię cej, niż w ubie głym ro ku: 10
– w za sad ni czych szko łach za wo do wych
(po dob nie jak w ub. r.), 33 – w tech ni kach
(w ro ku 2011/2012 by ło to 29) i 41 w li ce ach

ogól no kształ cą cych (tu spa dek o 3 odzia ły).
– Z da nych, ja kie po sia da my, wy ni ka, że

więk szą po pu lar no ścią cie szą się odzia ły
w tech ni kach oraz kla sy o pro fi lu ści słym
i przy rod ni czym w li ce ach ogól no kształ cą -
cych. Tak by ło w przy pad ku cho cia żby
Tech ni kum w Ze spo le Szkół Elek trycz no -
-Me cha nicz nych, gdzie do od dzia łów in for -
ma tycz nych na 60 miejsc apli ko wa ły 132
oso by – mó wi Jó zef Kli mek, dy rek tor wy -
dzia łu edu ka cji UM.

NOWE KIERUNKI
KSZTAŁCENIA
W NOWOSĄDECKIM
„MEDYKU”
Po wia to wa Ra da Za trud nie nia dla Mia sta
No we go Są cza za ak cep to wa ła uru cho mie -
nie no wych kie run ków kształ ce nia w Szko -
le Po li ce al nej Pra cow ni ków Słu żb
Me dycz nych i Spo łecz nych im. J. Wol skiej
w za wo dach: opie kun ka dzie cię ca, hi gie -
nist ka sto ma to lo gicz na, tech nik ste ry li za cji
me dycz nej, te ra peu ta za ję cio wy oraz tech -
nik or to pe da.

– Nie wszyst kich stać na to, aby kształ cić
się na te re nie ośrod ków aka de mic kich ta -
kich jak Kra ków, Rze szów, czy War sza wa
– mó wi dy rek tor szko ły Ka zi mierz Cha mio ło.

„WYPAROWAŁO”
50 TYS. MIESZKAŃCÓW
NOWEGO SĄCZA?
Wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż alar mu je, że
we dle zło żo nych de kla ra cji śmie cio wych,
No we mu Są czo wi uby ło… 50 ty się cy
miesz kań ców. De kla ra cje śmie cio we wpły -
nę ły od 28 tys. go spo darstw do mo wych,
obej mu ją cych w su mie 38 tys. miesz kań -
ców, tym cza sem wg ofi cjal nych da nych
mia sto li czy ok. 85 tys. miesz kań ców. 

– Gdzie się po dzia ła resz ta, bo bra ku je
pra wie 50 ty się cy? – py ta Je rzy Gwi żdż, da -

WASZE HISTORIE
O RODZINIE
„Na ród nie mo że funk cjo no wać bez ro -
dzi ny, po nie waż jest ona pod sta wo wą
i naj bar dziej trwa łą ko mór ką spo łecz ną”
– na uczał kard. Ste fan Wy szyń ski. Przy -
po mi na my te sło wa i za chę ca my
do udzia łu w dru giej edy cji kon kur su li -
te rac kie go „Naj więk sza mi łość ro dzi się
w co dzien no ści. Opo wieść o mo jej ro -
dzi nie”, or ga ni zo wa ne go przez Fun da cję
Są dec ką.

– Kie dy ro dzi na jest ra zem, mo żna
wszyst ko zro zu mieć, wy po wie dzieć i wy -
ba czyć. Jed nak po zna wa nie świa ta to
nie ustan ne pod ró że, wy cho dze nie z do -
mu i po wra ca nie do nie go. Bu do wa nie ja -
ko ści ro dzi ny od no wa. Po za koń cze niu
ka żdej z pod ró ży wra casz do do mu, gdzie
cze ka ją na cie bie ufa ją ce ci i tę sk nią ce
oso by. Twój ba gaż do świad czeń mo że
być cen ny dla in nych – pi sał Ar ka diusz
Sto sur, uczest nik pierw szej edy cji na sze -
go kon kur su.

„Naj więk sza mi łość ro dzi się w co -
dzien no ści. Opo wieść o mo jej ro dzi nie” to
kon kurs li te rac ki. Pra ce, któ re ze chcą
Pań stwo do nas wy słać, mo gą mieć do -
wol ną for mę: re por taż, no we la, esej, opo -
wia da nie, wiersz. Cze ka my na nie do 30
wrze śnia pod ad re sem kon kurs@sa de -
cza nin.in fo.

Kon kurs skie ro wa ny jest do miesz kań -
ców No we go Są cza ipo wia tu no wo są dec -
kie go (re gu la min wpor ta lu Sa de cza nin.in fo).
Na zwy cięz cę kon kur su cze ka na gro da
rze czo wa o war to ści do 2 tys. zł. Lau re -
aci dru gie go i trze cie go miej sca otrzy -
ma ją na gro dy rze czo we o łącz nej
war to ści 1,5 tys. zł.

KO MI SJA KON KUR SO WA
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jąc do zro zu mie nia, że są de cza nie po da li
nie praw dzie da ne, a wła dza nie dys po nu je
in stru men ta mi, raz – spraw dze nia wia ry -
god no ści de kla ra cji śmie cio wych, a dwa
– ka ra nia nie uczci wych oby wa te li
kró lew skie go gro du.

MNIEJ SZE ZBIO RY JA BŁEK
Su che i upal ne la to mo że spo wo do wać, że
te go rocz ne zbio ry owo ców bę dą mniej sze,
niż w ro ku ubie głym. Nie ozna cza to jed nak
wy jąt ko wych strat w sa dow nic twie. Wg
Jó ze fa Suł kow skie go, pre ze sa Spół dziel ni
Ogrod ni czej Zie mi Są dec kiej, w tym ro ku
zbio ry ja błek bę dą mniej sze o 15-20 proc.
w sto sun ku do ub. r. Trze ba jed nak pa mię -
tać, że ze szło rocz ne zbio ry ja błek by ły naj -
więk szy mi w hi sto rii re gio nu.

– Rok te mu mie li śmy re kor do we zbio ry,
więc na wet, je śli te raz bę dą tro chę mniej -
sze, i tak bę dą bar dzo du że. Ten rok bę dzie
dru gim co do wiel ko ści pod wzglę dem uro -
dza ju na prze strze ni ostat nich 10-15 lat
– mó wi Jó zef Suł kow ski.

ŁA SKA WA SKAR BÓW KA
Jak wy ni ka z da nych Urzę du Skar bo we go
w No wym Są czu, od po cząt ku br. do fi sku -
sa wpły nę ło 460 wnio sków o ulgi w spła cie
po dat ku. Rok wcze śniej te go ty pu wnio -
sków by ło 936, w tym: o od ro cze nie płat no -
ści – 48, roz ło że nie na ra ty 304, umo rze nie
– 584.

– We dług Or dy na cji po dat ko wej, ulga
mo że być udzie lo na w przy pad ku wa żne go
in te re su po dat ni ka, lub in te re su pu blicz ne -
go. Bie rze my pod uwa gę rów nież sy tu acje
lo so we – mó wi An drzej Po lak, z -ca na czel ni -
ka US w No wym Są czu. Fi skus ma dwa mie -
sią ce na roz pa trze nie wnio sku, w tym cza sie
od set ki od za dłu że nia nie są na li cza ne.

Są dec ka skar bów ka w br. wy da ła po zy -
tyw ną de cy zje o od ro cze niu płat no ści po -

dat ku lub za le gło ści po dat ko wej na łącz ną
kwo tę 276.232 zł, a o roz ło że niu na ra ty zo -
bo wią zań na kwo tę 2.372.965,44 zł. W przy -
pad ku cał ko wi te go umo rze nia za le gło ści
po dat ko wej by ła to kwo ta 426.040,13 zł.

SĄDECKI ZUS
SKONTROLOWAŁ
ZWOLNIENIA LEKARSKIE
Bli sko 115 tys. zł wstrzy ma nych, lub ob ni żo -
nych świad czeń – to efekt kon tro li zwol nień
le kar skich, prze pro wa dzo nych przez Za kład
Ubez pie czeń Spo łecz nych w No wym Są czu
w pierw szym kwar ta le br. Le ka rze orzecz -
ni cy z no wo są dec kie go od dzia łu ZUS we ry -
fi ko wa li pra wi dło wość orze czeń o cza so wej
nie zdol ność ido pra cy. Od stycz nia do mar -
ca prze pro wa dzi li ba da nia po nad 2,5 tys.
osób prze by wa ją cych na zwol nie niach le -
kar skich. W efek cie wy da li pra wie 400 de -
cy zji wstrzy mu ją cych dal szą wy pła tę
za sił ków cho ro bo wych na łącz ną licz -
bę 1888 dni. Na to miast sa ma kwo ta wstrzy -
ma nych w ten spo sób za sił ków
cho ro bo wych wy nio sła bli sko 92.200 zł.

– We ry fi ka cji pod da no ta kże pra wi dło -
wość wy ko rzy sta nia zwol nień le kar skich.
Kon tro la ob ję ła ty siąc trzy na ście osób,
z któ rych trzy dzie ści je den po zba wio no
pra wa do za sił ku cho ro bo we go, co z ko lei
spo wo do wa ło cof nię cie wy płat w łącz nej
kwo cie po nad 23 tys. zł – in for mu je Da riusz
Ko wal czyk, rzecz nik są dec kie go ZUS.

UCZCI LI GEN. FRAN CISZ KA
GĄ GO RA
W Osso wie pod War sza wą od sło nię to
w świę to Woj ska Pol skie go po pier sie gen.
Fran cisz ka Gą go ra. W uro czy sto ści zor ga -
ni zo wa nej po śród tzw. dę bów pa mię ci, sym -
bo li zu ją cych 96 ofiar ka ta stro fy smo leń skiej,
wzię ła udział wdo wa po po cho dzą cym z Ko -
niu szo wej sze fie Szta bu Ge ne ral ne go WP

SPŁAĆ DŁUG
ZA WOLNOŚĆ 
– POMÓŻ ZASŁUŻONYM! 
Sto wa rzy sze nie Wol ne go Sło wa zWar sza -
wy ape lu je o po moc dla by łych dzia ła czy
opo zy cji an ty ko mu ni stycz nej i pod ziem nej
„So li dar no ści”: 

„Więk szość z tych, któ rzy wal czy li o na -
szą wol ność, ży je w bie dzie. Nie ma na le -
kar stwa, opła ty i wy ży wie nie, bo ży je
z za sił ków, rent czy ni skich eme ry tur. Pa -
dli ofia rą swo ich za sług dla Pol ski, któ re
do pro wa dzi ły ich do wię zień, bez ro bo cia,
nie raz roz bi cia ży cia ro dzin ne go. Je ste -
śmy im win ni spła tę te go dłu gu. Sto wa -
rzy sze nie Wol ne go Sło wa po ma ga
pew nej licz bie osób po krzyw dzo nych
w sta nie wo jen nym, ko rzy sta jąc z ofiar -
no ści swo ich człon ków, ale ska la bie dy
daw nej opo zy cji jest tak du ża, że ko niecz -
na jest po mo cy w więk szym wy mia rze.

Ma my de cy zję Mi ni stra Ad mi ni stra cji
i Cy fry za cji, ze zwa la ją cą na prze pro wa -
dze nie zbiór ki pu blicz nej w ce lu ze bra nia
środ ków „na po moc dzia ła czom an ty ko -
mu ni stycz ne go ru chu pod ziem ne go,
ofia rom sta nu wo jen ne go, w szcze gól no -
ści wię zio nym i in ter no wa nym”. Po moc ta
to po kry cie kosz tów świad czeń zdro wot -
nych oraz za ku pu wy ro bów me dycz nych
i żyw no ści, fi nan so wa nie do płat do zo bo -
wią zań czyn szo wych za lo kal miesz kal ny
oraz kosz tów po mo cy praw nej. Kosz ty
zbiór ki Sto wa rzy sze nie po kry je z wła -
snych środ ków. (…)

Dla Fun du szu Za słu żo nych za ło ży li śmy
kon to w ban ku Pe KaO SA nr 02 1240
5989 1111 0010 2816 8327 pro wa dzo ne
przez Sto wa rzy sze nie Wol ne go Sło wa, ul.
Mar szał kow ska 7, 00-626 War sza wa.”

(HSZ)
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OL GA BOŃ CZYK MA
W KRY NI CY SWO JĄ
GWIAZ DĘ
Ak tor ka Ol ga Boń czyk, zna na m.in. z se ria lu
„Na do bre i na złe” od sło ni ła swo ją gwiaz dę
w Alei Gwiazd na Dep ta ku w Kry ni cy -Zdro -
ju. Kry nic ka Ale ja Gwiazd to ta bli ce z na zwi -
ska mi osób, zwią za nych z fe sti wa lem
kie pu row skim. Swo ją gwiaz dę ma ją tam już:
Jan Kie pu ra, Mar ta Eg gerth, Ste fan Pół chło -
pek, Bo gu sław Ka czyń ski, Ali cja Wę go rzew -
ska, Ra fał Ol biń ski, Ta de usz Ko złow ski,
Le szek Mo żdżer, Ta de usz Woj cie chow ski,
Ja cek Laszcz kow ski, Ewa Ka sprzyk, Jo an -
na Ku row ska i Be ata Kaw ka.

SZCZA WA BLI ŻEJ 
NIE POD LE GŁO ŚCI
W nie dzie lę 22 wrze śnia w gm. Ka mie ni ca
od bę dzie się re fe ren dum w spra wie po dzia -
łu gmi ny, zde cy do wał ko mi sarz wy bor czy
w No wym Są czu. Miesz kań cy od po wie dzą
na py ta nie: „Czy je steś za po dzia łem Gmi ny
Ka mie ni ca i utwo rze niem z czę ści jej te ry -
to rium Gmi ny Szcza wa, obej mu ją cej ob ręb
ewi den cyj ny Szcza wa oraz dział ki ewi den -
cyj ne (nu me ry dzia łek)?”. 

Wcze śniej miesz kań cy Szcza wy, do bi ja ją -
cy się od wie lu lat „nie pod le gło ści”, od nie śli
suk ces w Na czel nym Są dzie Ad mi ni stra cyj -
nym. NSA od da lił skar gę ka sa cyj ną Ra dy
Gmi ny od orze cze nia Wo je wódz kie go Są du
Ad mi ni stra cyj ne go w Kra ko wie, stwier dza ją -
ce go nie wa żność uchwa ły rad nych i od ma -
wia ją ce go prze pro wa dze nia re fe ren dum
w spra wie po dzia łu gmi ny. 

Wy nik re fe ren dum nie jest wią żą cy dla
Ra dy Mi ni strów, któ ra po dej mie osta tecz -
ną de cy zję w tej spra wie.

DE BA TY KA NEŃ SKIE
Ka to lic kie Cen trum Edu ka cji Mło dzie ży „Ka -
na” w No wym Są czu w ra mach re ali zo wa -
ne go pro jekt pn. „De ba ty ka neń skie”
two rzy „prze strzeń do dys ku sji na wa żne
te ma ty spo łecz ne, kształ tu ją ce oby wa tel -
ską od po wie dzial ność za te raź niej szość
i przy szłość na szej oj czy zny”. Pierw sza z de -
bat pt. „Co dziś zna czy wie rzyć w Ko ściół?”
od bę dzie się 16 wrze śnia br. z udzia łem bp.
An drze ja Je ża, ks. bp. Grze go rza Ry sia
z Kra ko wa oraz Mar ci na Prze ci szew skie go,
sze fa Ka to lic kiej Agen cji In for ma cyj nej.

Do dru giej de ba ty pt. „Wy cho wa nie dla
przy szło ści” (30 wrze śnia), za pro szo no m.in.
dr Bar ba rę Fe dy szak Ra dzie jow ską. Ko lej -
na de ba ta pt. „Pa trio tyzm i de mo kra cja” od -
bę dzie się 14 paź dzier ni ka z udzia łem m.in.
prof. Zdzi sła wa Kra sno dęb skie go.

SĄDECKIE EKSPONATY
W WIRTUALNYM
MUZEUM MAŁOPOLSKI
Już wkrót ce, nie wy cho dząc z do mu, za po -
mo cą por ta lu in ter ne to we go, bę dzie mo -
żna oglą dać 700 mu ze al nych obiek tów
z ma ło pol skich mu ze ów. Wśród nich znaj -
dzie się 35 eks po na tów na le żą cych do Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu.
Po cho dzą one z dzia łów: sztu ki, et no gra fii
oraz z Mu zeum Pie niń skie go w Szczaw ni -
cy. Z dzia łu sztu ki zdi gi ta li zo wa no naj wię -
cej, bo 24 obiek ty, a wśród nich daw ną
sztu kę lu do wą oraz iko ny. Z eks po na tów
et no gra ficz nych obej rzeć bę dzie mo żna:
skrzy nię wian ną, ro wer drew nia ny, czu chę
łem kow ską, ko żuch la chow ski i pa śni cę
na korb kę. Na to miast z mu zeum w Szczaw -
ni cy ze ska no wa no sześć eks po na tów, a są

BARTEK ŻEBY ŻYĆ
POTRZEBUJE TLENU I
KOSZTOWNEJ OPERACJI
Sze ścio let ni Bar tek Świ der ski spod Sta -
re go Są cza uro dził się z ze spo łem Fal -
lo ta, wro dzo ną wa dą ser ca, któ ra
po wo du je, że przez płu ca pły nie mniej
krwi, a tym sa mym mniej tle nu. W Pol -
sce le ka rze nie od wa ży li się pod jąć ope -
ra cji Bart ka. Zroz pa czo na mat ka
chłop ca usły sza ła od chi rur gów z Ka to -
wic, że wa da jest nie ope ra cyj na.

Na dzie ję dał prof. Edward Ma lec, zna -
ko mi ty pol ski kar dio chi rurg, któ ry ope ru -
je w nie miec kim Mun ster. Pro fe sor chce
pod jąć się ura to wa nia chłop cu ży cia. Bar -
tek zo stał za kwa li fi ko wa ny do le cze nia
ope ra cyj ne go, a to pla no wa ne jest
na dru gą po ło wę te go ro ku. Koszt ope ra -
cji i le cze nia chłop ca wy ce nio no na 29 tys.
eu ro. Ro dzi na Bart ka nie jest w sta nie ty -
le ze brać. Po trzeb na jest po moc in nych.

Sto wa rzy sze nie Sur sum Cor da uru -
cho mi ło dla Bart ka spe cjal ne sub kon to,
na któ re mo żna wpła cać do wol ną kwo tę.

Nr kon ta w Łąc kim Ban ku Spół dziel -
czym: 26 8805 0009 0018 7596 2000 0080
z dopiskiem/tytułem "Bartek Świderski"

(ALF)

– Lu cy na Gą gor. Od sło nię cia po mni ka do ko -
nał abp Hen ryk Ho ser. Już wcze śniej w Osso -
wie od sło nię to po pier sia pre zy den tów: Le cha
Ka czyń skie go i Ry szar da Ka czo row skie go
oraz bp. Ta de usza Pło skie go.

Lu cy na Gą gor, dzię ku jąc za uho no ro wa -
nie pa mię ci ge ne ra ła, po wie dzia ła: – Mój mąż
był żoł nie rzem, woj sko ukształ to wa ło ca łe je -
go ży cie. Woj sko i słu żba oj czyź nie by ły dla
nie go nie tyl ko pra cą, lecz tym, co go okre -
śla ło, co nim kie ro wa ło.
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4 sierp nia, w wie ku 68 lat,
zmar ła w szpi ta lu są dec kim
An na Kry sty na Gwi żdż, z d.
Che chel ska. W mło do ści
by ła świet ną ko szy kar ką
Wi sły Kra ków. An ga żo wa ła

się w ak cje cha ry ta tyw ne pro wa dzo ne przez
mę ża Mie czy sła wa Gwi żdża, rad ne go miej -
skie go, w ra mach Sto wa rzy sze nia „Są de cza -
nie Ra zem” (czyt. też na str. 52-53).

Oprac. (HSZ)

Pro du cen tem po jaz du jest An drzej Wo da,
zna ny ho dow ca ko ni, twór ca i re no wa tor
po jaz dów kon nych w Jel nej.

– Po my śla łem so bie, że war to by by ło
w No wym Są czu po sta wić ja kiś po wóz. Pró -
bo wa łem to już zro bić, kie dy pre zy den tem
mia sta był Ma rian Cy coń. Wte dy, mi mo przy -
chyl no ści władz, nie uda ło się to z pro za icz -
ne go po wo du – nie by ło chęt ne go, któ ry by
chciał po wo zić. Wszy scy uwa ża li, że to wstyd
je chać koń mi do mia sta. Dzi siaj już te go
wsty du jest tro chę mniej – mó wi An drzej
Wo da.

Na ra zie omni bus, któ ry za pre zen to wa no
pod czas Zlo tu Za byt ko wych Po jaz dów, bę -
dzie uru cha mia ny przy oka zji więk szych wy -
da rzeń w Mia stecz ku Ga li cyj skim.

WY STA WA POD PSEM, 
ALE UDA NA
W Par ku Strze lec kim w No wym Są czu od -
by ła się No wo są dec ka Wy sta wa Psów Ra -
so wych, zor ga ni zo wa na przez są dec ki
od dział Związ ku Ky no lo gicz ne go. Wzię ło
w niej udział 432 wy staw ców z 12 kra jów, któ -
rzy po ka za li 568 psów 119 ras. Naj wię cej by -
ło owczar ków nie miec kich, ale mo żna by ło
ta kże zo ba czyć przed sta wi cie li ras rzad ko
w Pol sce spo ty ka nych, jak pi re nej ski pies
gór ski, shi ba, la got to ro ma gno lo, ma ły goń -
czy ga skoń ski, czy gry fo nik bruk sel ski. Psy
oce nia ło 11 sę dziów, w tym dwój ka za gra -

nicz nych (Sło wak i Nie miec). Do dat ko wą
atrak cją by ły wspa nia łe po ka zy wy szko le nia
psów, któ re za pre zen to wa li m.in. Ad rian -
na Onik, Ane ta Kę po wicz i Le szek Czer nec ki.

GRA NI CA W OKU KA ME RY
Sie dem ka mer: pięć sta cjo nar nych i dwie
mo bil ne, bę dzie ob ser wo wać te re ny przy gra -
nicz ne mię dzy po wia tem gor lic kim i kra jem
pre szow skim na Sło wa cji. Ob raz z ka mer bę -
dzie do stęp ny w in ter ne cie. Kie row cy bę dą
mo gli na przy kład zo ba czyć, ja kie są wa run ki
dro go we, ja ki jest ruch, czy są kor ki. 

– Ka me ry bę dą ob ser wo wać wa żne wę -
zły ko mu ni ka cyj ne. Część bę dzie mo ni to ro -
wać po ziom wo dy w rze kach. Z sys te mu
mo ni to rin gu bę dzie ko rzy stać ta kże Po li cja
i Straż Gra nicz na, bo wiem zda rza ją się pró by
prze my tu, na przy kład za byt ków. Jed na z ka -
mer mo bil nych bę dzie umiesz cza na w po jaz -
dach Stra ży Po żar nej, dru ga w ra dio wo zach
po li cyj nych – mó wi Ka rol Gór ski, wi ce sta ro -
sta gor lic ki.

DE WA STA CJA KRZY ŻA
W LI MA NO WEJ
Spraw ca mi noc nej de wa sta cji krzy ża
na Miej skiej Gó rze w Li ma no wej oka za li się
trzej, prze by wa ją cy na wa ka cjach 18-let ni
miesz kań cy Le gio no wa. Mło dzi mę żczyź ni
przy zna li się do za rzu ca ne go im czy nu
– uszko dze nia mie nia i do bro wol nie pod da li
się ka rze 7 mie się cy po zba wie nia wol no ści,
w za wie sze niu na 3-let ni okres pró by. Ca łe
zda rze nie na gra ły ka me ry mo ni to rin gu.
Na fil mie wi dać, jak mę żczyź ni wcho dzą
na plat for mę wi do ko wą i przez na stęp ne kil -
ka na ście mi nut wy ry wa ją płyt ki po sadz ki,
roz rzu ca jąc je wo kół.

– Stra ty spo wo do wa ne de wa sta cją
na Miej skiej Gó rze sza cu je my wstęp nie
na 20 ty się cy zło tych. Ci mło dzi lu dzie przy -
szli do bur mi strza i prze pro si li za to, co tam
zro bi li – mó wi Je rzy Mól, asy stent bur mi -
strza Li ma no wej.
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to: fi gu ra Chry stu sa Fra so bli we go, fi gu ra św.
Kin gi, fe re tron św. An ny, kre dens w sty lu za -
ko piań skim oraz mę ski i żeń ski strój gó ra li
szczaw ni czań skich.

SZTAN DAR DLA OSP
MOCH NACZ KA NI ŻNA

Z oka zji ju bi le uszu 65-le cia, Ochot ni cza
Straż Po żar na w Moch nacz ce Ni żnej otrzy -
ma ła sztan dar, któ ry po świę cił ka pe lan ma -
ło pol skich stra ża ków mł. bryg. ks. Sta ni sław
Ku lig. Sztan dar ufun do wa li miesz kań cy
Moch nacz ki Ni żnej. W ich imie niu soł tys
Agniesz ka Sa wic ka prze ka za ła pro po rzec
pre ze so wi Za rzą du Od dzia łu Po wia to we go
Związ ku OSP RP An to nie mu Bie nia so wi, któ -
ry do ko nał ak tu wrę cze nia oraz ude ko ro wał
sztan dar srebr nym me da lem Za za słu gi dla
po żar nic twa. Wy ró żnia ją cy się dru ho wie zo -
sta li od zna cze ni me da la mi oraz od zna ka mi
wzo ro we go stra ża ka.

TRAM WAJ KON NY
Dy rek cja Mu zeum Okrę go we go w No wym
Są czu pla nu je uru cho mić „tram waj kon ny”
na tra sie Mia stecz ko Ga li cyj skie – Ry nek. FO
T. 
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Z
jazd Są de czan, na zy wa ny rów -
nież Piel grzym ką Są de czan,
przy cią gnął m.in. par la men ta -
rzy stów, sa mo rzą dow ców

na cze le z bur mi strzem Sta re go Są cza
Jac kiem Lel kiem, soł ty sów, stra ża ków,
przed sta wi cie li roz ma itych sto wa rzy szeń
i or ga ni za cji oraz słu żb mun du ro wych.
Jed nym sło wem – wszyst kich tych, któ -
rym, jak to okre ślił ks. Mar cin Ko kosz -
ka, dy rek tor Die ce zjal ne go Cen trum
Piel grzy mo wa nia w Sta rym Są czu, „le -
ży na ser cu do bro na szej ma łej Oj czy zny
i któ rzy po przez sys te ma tycz ną pra cę
bu du ją so li dar ność i jed ność Są de czan”.

Zgro ma dze nie roz po czę ła msza św.,
któ rej prze wod ni czył bi skup Ta de usz
Pie ro nek, ta kże zwią za ny z Są dec czy -
zną. Je go ma ma, Pau li na Wol ny -Pie ro -
nek, by ła ab sol went ką szko ły
w Po de gro dziu, dzi siej sze go Ze spo łu
Szkół Za wo do wych im. św. Kin gi.

W ho mi lii bp. Pie ro nek przy po mniał
sło wa bł. Ja na Paw ła II wy po wie dzia -
ne 16 czerw ca 1999 ro ku w Sta rym Są -
czu: „Świę ci nie prze mi ja ją, świę ci
wo ła ją o świę tość, świę ta Kin go – Pa ni
tej Zie mi, uproś nam ła skę świę to ści”.

– To nie ja ko te sta ment, ja ki po zo sta -
wił Są de cza nom Jan Pa weł II, wzy wa ją -
cy do zdo by wa nia świę to ści. Te sta ment,

któ ry nie stra cił na ak tu al no ści – mó wił
bp Pie ro nek, na wią zu jąc przy tym ta kże
do słów, któ re wy brzmia ły w czy ta nym
tam tej nie dzie li frag men cie Ewan ge lii
– przy po wie ści o pan nach mą drych
i nie roz trop nych. – Ka żdy z nas po wi -
nien wy peł nić swo je ży cie cze ka niem
na Ob lu bień ca, któ rym jest Chry stus,
ale czu wa niem roz trop nym, prze wi du ją -
cym, z za pa sem ener gii du cho wej, któ ra
roz pa la na sze ser ca ku do bru, ku świę -
to ści, a nie po zwa la, by mi łość czło wie -
ka do Bo ga zga sła w nas – do dał
ka zno dzie ja.

Bp Pie ro nek mó wił rów nież,
że I Zjazd Są de czan – wspól na mo dli -
twa i za ba wa – ma słu żyć po pu la ry za cji
Są dec czy zny i uka zać po trze bę „od kry -
wa nia i pie lę gno wa nia war to ścio wych
tra dy cji, kul tu ro wych ko rze ni, ca łe go te -
go do bra, któ re jest do rob kiem oj ców,
cen nych pod nich spad kiem, świa dec -
twem wiel ko ści, pięk na stwo rzo ne go
przez czło wie ka, w tym ślicz nym za kąt -
ku Pol ski”.

– Obo wią zek kul ty wo wa nia tej swoj -
sko ści, spo czy wa na dzi siej szym po ko le -
niu Są de czan. Pro pa go wa nia,
a rów no cze śnie wy ko rzy sta nia jej wa lo -
rów dla lep sze go by tu ma te rial ne go
i uzna nia au ten tycz ne go pięk na i war to -

ści du cho wych te go, co stwo rzy ła i czym
ży ła, na ogół bied nie, ale god nie lud ność
za sie dla ją ca te te re ny – przy po mi nał ks.
bp Pie ro nek. – Po wa żną ro lę do ode gra -
nia w pro mo cji re gio nów ma ją sto wa -
rzy sze nia, or ga ni za cje i to wa rzy stwa,
po dej mu ją ce i roz wi ja ją ce ini cja ty wy
dla roz ma itych grup lud no ści – do dał.

Eu cha ry stię ubo ga ci ły: Chór Pa ra fial -
ny im. ks. Je rze go Po pie łusz ki z Mar cin -
ko wic, Or kie stra Dę ta i Chór Mę ski
„Sioł ko wia nie” oraz Mło dzie żo wy Chór
„Sche rzo” z No we go Są cza. Pod oł ta -
rzem sta ło kil ka na ście, nie tyl ko stra żac -
kich pocz tów sztan da ro wych. 

***
Po mszy roz po czął się fe styn ro dzin -

ny. Na sce nie za pre zen to wa ły się ze spo -
ły lu do we i ar ty ści, któ rzy wzię li udział
w I Kon kur sie o Na gro dę Spo łecz no -
-Kul tu ral ne go To wa rzy stwa „SĄ DEC -
ZA NIN”. To był wiel ki po kaz folk lo ru
La chów Są dec kich. Naj więk szy pu bli -
kę zgro ma dził, na tu ral nie, wy stęp „La -
cher sów”. Wresz cie przy szedł czas
na ogło sze nie wy ni ków kon kur su – kul -
mi na cyj ny mo ment I Zjaz du Są de czan,
o czym pi sze my osob no.

Fe styn ob fi to wał w roz ma ite atrak cje,
nikt nie miał pra wa się nu dzić. By ły sto -
iska z rę ko dzie łem lu do wym i re gio nal -
ny mi sma ko ły ka mi, przy go to wa ny mi
przez ko ła go spo dyń wiej skich. Du że
za in te re so wa nie wzbu dzi ła po ka zo wa
ak cja ga sze nia po ża ru przez dru hów
z OSP Mosz cze ni ca Wy żna oraz za wo -
dy stra żac kie. Ob le ga ne by ło sto isko
Fun da cji Są dec kiej, gdzie mo żna by ło
otrzy mać ak tu al ny i ar chi wal ne nu me ry
„Są de cza ni na” oraz in ne pu bli ka cje
Fun da cji Są dec kiej. Przez ca łą nie dzie -

I Zjazd Sądeczan w Starym Sączu 

Kul ty wuj cie
te pięk ne tra dy cje
Setki Sądeczan zgromadziły się w upalną niedzielę 18 sierpnia
przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu, aby wspólnie się
modlić i bawić na I Zjeździe Sądeczan, zorganizowanym przez
Społeczno-Kulturalne Towarzystwo SĄDECZANIN i Fundację
Sądecką. – Rozpiera nas duma, że tylu nas jest, dziękuję, że
przyjęliście nasze zaproszenie – mówił Zygmunt Berdychowski,
który to wszystko wymyślił. 
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lę przez bło nia sta ro są dec kie prze wi nę -
ło się kil ka ty się cy osób, jak na pierw -
szy raz i afry kań ski upał – nie źle. Wśród
go ści by li tu ry ści i wcza so wi cze z ca łej
Pol ski. Naj da lej do Sta re go Są cza miał
ks. An drzej Ma śle jak z… Chi ca go.

Im pre zie na świe żym po wie trzu to -
wa rzy szy ły spo tka nia, któ re od by ły się
w Re ko lek cyj nym Do mu Piel grzy ma
OPO KA. Naj pierw Elżbie ta Kan tor, dy -
rek tor De par ta men tu Tu ry sty ki, Spor tu
i Pro mo cji Urzę du Mar szał kow skie go
w Kra ko wie dys ku to wa ła z przed sta wi -
cie la mi or ga ni za cji po za rzą do wych
o gran tach na pro mo cję Ma ło pol ski.
Póź niej, w ra mach „Są dec kich Spo tkań
z Hi sto rią” wy gło szo no dwa wy kła dy:
ks. prof. Jó zef Ma rec ki mó wił o prze śla -
do wa niu Ko ścio ła w okre sie PRL,
a Zyg munt Ber dy chow ski o udzia le Są -
de czan w woj nie pol sko -bol sze wic kiej
w 1920 ro ku. Na ko niec od był się ka me -
ral ny wie czór li te rac ki z Wan dą Łom -
nic ką – Du lak. O tych wy da rze niach
pi sze my osob no.

KIN GA BED NARC ZYK, (HSZ)
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Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca
„Po de gro dzie” oraz Mag da le -
na Cię ci wa – ko ron kar ka z Mar cin -
ko wic – to zwy cięz cy I Ple bi scy tu
o „Na gro dę Spo łecz no -Kul tu ral -
ne go To wa rzy stwa SĄ DEC ZA -
NIN”. To w ich rę ce po wę dro wa ły
w nie dzie lę 18 sierp nia na gro dy
pie nię żne w wy so ko ści 20 i 10
tys. zł.

W
pierw szym Ple bi scy cie
Spo łecz no -Kul tu ral ne -
go To wa rzy stwa SĄ -
DEC ZA NIN wzię ło

udział po nad 40 ty się cy Są de czan, gło -
su ją cych na oso by i in sty tu cje, któ re
swo ją pra cą, po przez po sta wę i dzia ła -
nia za słu ży li się dla tra dy cji i kul tu ry
na sze go re gio nu. To lu dzie, któ rzy pro -

mu ją tra dy cyj ne war to ści i Są dec czy -
znę w kra ju i za gra ni cą.

– To jest zu peł nie nie zwy kłe, że uda -
ło nam się w tak krót kim cza sie osią -
gnąć tak wiel ki suk ces – mó wił
Zyg munt Ber dy chow ski, ini cja tor po -
wsta nia Spo łecz no -Kul tu ral ne go To -
wa rzy stwa SĄ DEC ZA NIN, za ło ży ciel
Fun da cji Są dec kiej.

Do ple bi scy tu zgło szo nych zo sta -
ło 18 kan dy da tów, któ rzy wal czy li o 10
tys. zł w ka te go rii „oso ba fi zycz na”
oraz 18 kan dy da tów ry wa li zu ją cych
o 20 tys. zł w ka te go rii „in sty tu cja, ze -
spół, gru pa”. O tym, kto zwy cię żył,
zde cy do wa li miesz kań cy Są dec czy zny,
od da jąc gło sy za po mo cą for mu la rza
na stro nie in ter ne to wej www.sa de cza -
nin.in fo oraz wy peł nia jąc tra dy cyj ne
ku po ny.

Triumf Podegrodzia
i Magdaleny Cięciwy

– My, Są de cza nie, mu si my się spo ty kać.
W dzi siej szym świe cie, gdzie ła twiej spo -
tkać ko goś po dru giej stro nie Oce anu
przez in ter net, ta kie bez po śred nie spo -
tka nia miesz kań ców Są dec czy zny są nie -
zwy kle istot ne. Mu si my zo ba czyć, ilu nas
jest, mu si my do strzec na szą wspa nia łą
kul tu rę, wte dy po czu cie na szej war to ści
wzro śnie. I dzię ki te mu bę dzie my mo gli
re ali zo wać po my sły i ce le.

JA CEK LE LEK 
bur mistrz Sta re go Są cza

– Wi dać, że or ga ni za to rzy czu ją to, co po -
win no zo stać dla po tom nych. Wa żne jest,
aby ścią gać lu dzi w jed no miej sce i przy po -
mi nać im o hi sto rii i tra dy cji tej zie mi. Sam
w stro ju re gio nal nym cho dzę od 30 lat.

STA NI SŁAW PA SOŃ, chłop

– Są de cza nie po win ni się spo ty kać i mo -
dlić się o roz wój re gio nu i ca łej Ma ło pol -
ski. Gdzie le piej to ro bić, jak nie w Sta rym
Są czu? Tu taj mo żna mo dlić się przy Oł ta -
rzu Pa pie skim, skie ro wać swo je proś by
do świę tej Kin gi, pa tron ki Zie mi Są dec kiej.
AN DRZEJ RO MA NEK, po seł na Sejm RP

PO WIE DZIE LI 
O I ZJEŹ DZIE SĄ DE CZAN 

Ka pi tu ła Kon kur su o Na gro dę Spo łecz no -Kul tu ral ne go To wa rzy stwa Są -
de cza nin ob ra do wa ła 18 sierp nia br. w skła dzie: Zyg munt Ber dy chow ski
(prze wod ni czą cy), ks. pra łat Jó zef Ba bicz, Jan Go lon ka, Sta ni sław Wę glarz,
Le szek Skow ron, Ja cek Le lek, Bar ba ra Ko śció łek, Ro bert Ślu sa rek, An to ni
Kroh, Krzysz tof Bo dzio ny, Bar ba ra Sza ro ta, Win cen ty To karz, Fran ci szek
Mły nar czyk, Wan da Łom nic ka -Du lak, Lu cy na Kmak, Bar ba ra Mo ry to, Jó -
zef To biasz, Wi told Ka liń ski, Mo ni ka Szkar łat – Fi kiel i Hen ryk Szew czyk.
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Ka pi tu ła kon kur su, któ ra ze bra ła się
na swo im dru gim po sie dze niu o po ran -
ku w dniu I Zjaz du Są de czan, pod li czy -
ła gło sy, a pa rę go dzin póź niej
uro czy ście ogło szo no wy ni ki ple bi scy -
tu. Naj wię cej gło sów w ka te go rii „in sty -
tu cja, ze spól, gru pa” otrzy mał
Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca „Po -
de gro dzie”.

– Dzię ku je my tym, któ rzy na nas po -
sta wi li i od da li swój głos na ze spół. Cie -
szy my się z tej na gro dy, to dla nas du ży
za szczyt – mó wił Krzysz tof Suł kow ski,
kie row nik ar ty stycz ny ze spo łu.

„Po de gro dzie” to lau re at licz nych fe -
sti wa li folk lo ry stycz nych, za rów no
w kra ju, jak i za gra ni cą. Ze spół już od 76
lat kul ty wu je tra dy cję lu do wych tań ców
i la chow skich pie śni, po ka zu jąc świa tu
pięk no re gio nal ne go folk lo ru.

– To nie wiel ka na gro da za to po świę -
ce nie, za ten trud, któ re przez kil ka dzie -
siąt lat by ło udzia łem tych lu dzi, któ rzy
ten ze spół two rzy li i tych, któ rzy sta ra ją
się do dziś pro mo wać Są dec czy znę – po -
wie dział Zyg munt Ber dy chow ski.

W ka te go rii „oso ba” zwy cię ży ła
Mag da le na Cię ci wa – ko ron kar ka
z Mar cin ko wic.

– Bar dzo dzię ku ję wszyst kim, któ rzy
na mnie gło so wa li, a or ga ni za to rom gra -
tu lu ję tak wspa nia łej im pre zy – mó wi ła
wzru szo na lau re at ka. Pa ni Mag da le na po -
sta no wi ła swo ja na gro dę – 10 tys. zł
– prze zna czyć na ce le kul tu re li gij ne go
w Mar cin ko wi cach, gdyż, jak tłu ma czy -
ła, to dzię ki miesz kań com tej spo łecz no -
ści, zwy cię ży ła w ple bi scy cie.

***
Spo łecz no -Kul tu ral ne To wa rzy stwa

SĄ DEC ZA NIN zo sta ło po wo ła ne na po -
cząt ku te go ro ku przez Zyg mun ta Ber dy -
chow skie go. To or ga ni za cja, łą czą ca
ro do wi tych miesz kań ców Są dec czy zny
oraz mi ło śni ków na sze go re gio nu, któ rzy
czu ją po trze bę kul ty wo wa nia lo kal nej to -
żsa mo ści oraz tro skę o spo łecz ny i kul tu -
ro wy roz wój Zie mi Są dec kiej. Człon ko wie
To wa rzy stwa SĄ DEC ZA NIN po sta no wi li
w tym ro ku po raz pierw szy wy ró żnić oso -
by oraz in sty tu cje, ze spo ły, gru py, któ re po -
przez swo ją po sta wę i dzia ła nia
szcze gól nie za słu ży li się dla tra dy cji i kul -
tu ry na sze go re gio nu. Z ich ini cja ty wy od -
był się ta kże I Zjazd Są de czan.

(KB)

O na gro dę ubie ga ło się osiem na -
ście uty tu ło wa nych osób. Czy spo -
dzie wa ła się Pa ni wy gra nej?

– Na pew no nie. Po wiem szcze rze,
że in ter we nio wa ła tu taj (śmiech) mo ja
spo łecz ność mar cin ko wic ka. Nie wie -
rzy łam, że ta ka skrom na twór czy ni lu -
do wa, jak ja, ma szan sę iść w szran ki
z tak wiel ki mi ludź mi, jak ani ma to rzy
kul tu ry, kie row ni cy ze spo łów i rę ko -
dziel ni cy.
Czy li jed nak tkac two ar ty stycz ne
ma du żą war tość...

– To bar dzo rzad kie i trud ne rę ko -
dzie ło. Ko ron ka kloc ko wa ma już nie -
mal 200 lat, ale to gi ną cy za wód.
Pro szę więc wy tłu ma czyć la ikom,
na czym po le ga Pa ni za ję cie?

– Na zwa po cho dzi od kloc ków, któ -
re za kań cza ją ni ci, a ko ron ka ta po le ga
na prze pla ta niu ni tek. Wy ko nu ję głów -
nie ko ron kę ma ło par ko wą, któ ra skła -

da się z sied miu pa rek, czy li czter na stu
kloc ków. Ist nie je też ko ron ka wie lo -
par ko wa, któ rą rów nież wy ko ny wa łam
i bra łam udział w ró żnych kon kur sach.
Pra ca ta wy ma ga wiel kiej pre cy zji,
sku pie nia i cier pli wo ści, a wzo ry trze -
ba so bie sa me mu pro jek to wać.
Jak się za czę ła Pa ni przy go da z ko -
ron ką?

– Po cho dzę z ro dzi ny rę ko dziel ni -
czej, w któ rej kul ty wo wa ło się tra dy -
cje la chow skie, ta kie jak cho cia żby
świę ce nie pól, czy że gna nie się
przed je dze niem. Prze ka zy wa nie tra -
dy cji od by wa się u nas na tu ral nie, z po -
ko le nia na po ko le nie, przy kła do wo
mo ja bab cia plo tła wian ki, ma ma szy -
ła stro je, cio cia ha fto wa ła. Pod pa try -
wa łam ma mę, nie raz jej po ma ga łam
np. przy ręcz nym pod szy wa niu gar ni -
tu rów pod szew ką. Ja ko uczen ni ca
ósmej kla sy szko ły pod sta wo wej, wy -

Gó ra le z za chwy tem
spo glą da ją na La chów
Rozmowa z MAGDALENĄ CIĘCIWĄ, koronkarką
z Marcinkowic, zwyciężczynią Plebiscytu o Nagrodę
Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „SĄDECZANIN”
w kategorii „osoba”.

Magdalena Cięciwa z Marcinkowic
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gra łam w Ka to wi cach swój pierw szy
kon kurs – haft na tiu lu i to za de cy do -
wa ło, że po szłam do szko ły odzie żo -
wej i z nit ką już ca ły czas mam
do czy nie nia. Strój lu do wy, w któ rym
chy ba god nie re pre zen tu ję Są dec czy -
znę w ca łej Pol sce, wy ko na łam so bie
sa ma, zresz tą zro bi łam go też cór ce.
Nasz strój la chow ski ucho dzi za je den
z naj pięk niej szych, naj bo gat szych
w sze reg de ta li. Przy zna je to na wet
Alek san der Bła chow ski, ce nio ny et no -
graf, współ za ło ży ciel Sto wa rzy sze nia
Twór ców Lu do wych w Lu bli nie. Czę -
sto by wam w Za ko pa nem i Bu ko wi nie
Ta trzań skiej i po wiem, że gó ra le z za -
chwy tem pa trzą na La chów. Nasz strój
jest du żo pięk niej szy, tyl ko mu si my się
w nim czę ściej po ka zy wać.

Na gro da To wa rzy stwa Spo łecz no -
-Kul tu ral ne go „Są de cza nin” to
oprócz wiel kie go wy ró żnie nia,
gra ty fi ka cja fi nan so wa. Pod czas
wrę cza nia cze ku wspo mnia ła Pa -
ni, że prze ka że pie nią dze
na szczyt ny cel.

– Wszyst kim ży czę i niech mi ka żdy
za zdro ści ta kiej spo łecz no ści lo kal nej,
ja ką są Mar cin ko wi ce. Ta ką or ga ni za -
cję, ja ka by ła pod czas tych ostat nich
ty go dni, mo żna na zwać po spo li tym ru -
sze niem. Są sie dzi, ro dzi na, wszy scy
mi po ma ga li, ka żdy gło so wał. Do brze
jest zdo być ta ką na gro dę, ale jesz cze
le piej jest ją też ko muś prze ka zać. Tra -
fi ona na ce le kul tu re li gij ne go w Mar -
cin ko wi cach.
Pro szę po wie dzieć na szym Czy tel -
ni kom, czym Pa ni zaj mu je się na co
dzień?

– Ko ron ka kloc ko wa to mo ja pa sja.
Bio rę udział w ró żnych kon kur sach
ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych.
Zresz tą za upo wszech nia nie te go dzie -
dzic twa otrzy ma łam „Zło te Ser ce La -
chow skie”, a w 2008 ro ku od mi ni stra
kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go me -
dal „Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej”.
Ostat nio od two rzy łam i wy ko na łam
pe le ryn kę do stro ju sce nicz ne go
w spek ta klu o He le nie Mo drze jew -
skiej, za któ rą zdo by łam pierw sze
miej sce. Ak tu al nie ma ona swo je, na -
zwij my to, to ur nee – po An glii i USA.
Na co dzień zaj mu ję się ar te te ra pią,
czy li te ra pią przez sztu kę – po ma gam
oso bom nie peł no spraw nym mię dzy in -
ny mi przez rę ko dzie ło, po ko nać ich
psy cho fi zycz ne nie do cią gnię cia i jed -
no cze śnie się speł niać. Moi pod opiecz -
ni rów nież star tu ją w kon kur sach,
zdo by li na wet dwie na gro dy w Byd -
gosz czy i w War sza wie.
Zdra dzi nam Pa ni swo je ar ty stycz -
ne pla ny na przy szłość?

– Już od trzech lat przy go to wu ję się
do au tor skiej wy sta wy w Mu zeum Ta -
trzań skim w Za ko pa nem, po świę co nej
ko ron ce za ko piań skiej. Po le ga ona
na od two rze niu wzo rów ze szko ły za -
ko piań skiej i wy ko na niu ko ro nek.
Wer ni saż w stycz niu, na któ ry już te -
raz ser decz nie Są de czan za pra szam.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał JA NUSZ BO BREK

Od kie dy za czę ła się Pa na przy go da
z folk lo rem la chow skim?

– W ze spo le je stem już od 1975 ro -
ku, zaś od 1985 ro ku jest je go kie row -
ni kiem ar ty stycz nym.
„Po de gro dzie” by ło jed nym z wie lu
fa wo ry tów te go ple bi scy tu. Co mo -
gło za de cy do wać o zwy cię stwie?

– Przede wszyst kim lu dzie. Ze spół
jest zna ny w re gio nie, czę sto wy stę pu je -
my i od wie lu, wie lu lat na dość do brym
po zio mie. Mo że ta roz po zna wal ność za -
wa ży ła na wy ni kach te go ple bi scy tu.
Oczy wi ście, mie li śmy też do brą ak cję
„pro pa gan do wą”, w któ rej o gło sy lu dzi
sta rał się, jak mógł, obec ny kie row nik
ze spo łu Krzysz tof Bo dzio ny.
O gło sy na pew no nie by ło trud no.
Po de gro dzie to jed na z naj star szych
miej sco wo ści w re gio nie, o sil nej to -
żsa mo ści lo kal nej, któ ra mo że
na do da tek po szczy cić się ze spo łem
lu do wym za ło żo nym jesz cze
przed II woj ną świa to wą.

– Je ste śmy dru dzy po Łąc ku (Gó ra le
Łąc cy ob cho dzi li nie daw no ju bi le usz 80-
le cia – przyp. JB), je śli cho dzi o naj star -
szy ze spół w re gio nie. Po de gro dzie
okre śla ne jest ko leb ką La chów Są dec -
kich, stąd wy wo dzi się folk lor la chow ski.
Ze spół dzia ła już 76 lat i przez je go
sze re gi prze wi nę ło się kil ka po ko -
leń. Czy trud no jest za chę cić mło de
oso by do kul ty wo wa nia la chow -
skiej tra dy cji?

– Więk szość mło dych to już trze cie
po ko le nie. Tań czy li ich dziad ko wie, ro -
dzi ce i te raz oni tań czą. Są lep sze i gor -
sze okre sy, ale w tej chwi li ma my
bar dzo du żo mło dzie ży. Naj czę ściej to
ro dzi ny, ale ta kże i zna jo mi star szych
uczest ni ków.
Przez ty le lat dzia łal no ści „Po de gro -
dziu” uda ło się skom ple to wać wie le
zna czą cych na gród i wy stą pić
na licz nych fe sti wa lach...

– Jest tych na gród tro chę. Ma my
czte ry Zło te Ciu pa gi, Srebr ną i Brą zo -
wą, Zło te Ser ce Ży wiec kie, a na wet Na -
gro dę im. Oska ra Kol ber ga za za słu gi
dla kul tu ry lu do wej.
Są ja kieś szcze gól ne mo men ty, któ -
re pa mię ta Pan z tych kil ku dzie się -
ciu lat?

– Jest ich wie le. By li śmy u Oj ca
Świę te go Ja na Paw ła II na pry wat nej au -
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dien cji i to chy ba naj bar dziej szcze gól -
ny mo ment dla na sze go ze spo łu. Oprócz
te go mi ło wspo mi na my wy jaz dy za gra -
nicz ne. Ostat nio by li śmy w Chi nach.
Jak Wam się to uda je od stro ny fi -
nan so wej?

– Oso by, któ re chcą je chać, mu szą
so bie czę ścio wo opła cić pod róż, bo już
nie ma tak, że by ktoś nam co ro ku, coś
w ca ło ści fun do wał, np. w tym ro ku by -
li śmy we Fran cji. Tam mie li śmy za pew -
nio ne za kwa te ro wa nie i wy ży wie nie, ale
do jazd za pew nia li śmy so bie sa mi.
Na gro da To wa rzy stwa Spo łecz no -
-Kul tu ral ne go „Są de cza nin”, to

oprócz wiel kie go wy ró żnie nia, gra -
ty fi ka cja fi nan so wa. Czy są już ja -
kieś pla ny jej wy ko rzy sta nia?

– Po trzeb ma my za wsze bar dzo du -
żo. Na sze stro je są bar dzo dro gie. Ka -
żde go ro ku uda je się uszyć je den, dwa,
je śli jest ja kaś do ta cja. Obec nie kie row -
nik, a za ra zem dy rek tor Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry, pod któ re go pa tro na -
tem funk cjo nu je my, sta ra się, że by by ły
one co raz ład niej sze i lep sze. Uzu peł nia
się rów nież te stro je, któ re są znisz czo -
ne, zwłasz cza ko szu le i bu ty. To wszyst -
ko wią że się z bar dzo du ży mi kosz ta mi.
Stro je la chow skie, o któ rych mo wa,

są sta ra nie od two rzo ne, de tal po de -
ta lu, po dob nie jak tań ce, mu zy ka
i pie śni, ja kie gru pa wy ko nu je. Dzia -
łal ność i pra cę ze spo łu mo żna więc
na zwać pra cą et no gra ficz ną, wspo -
mnę cho cia żby ostat nie wy daw nic -
two „We se le po de grodz kie”.

– Tak, wy da li śmy ksią żkę i pły tę
„We se le po de grodz kie” au tor stwa Mag -
da le ny Kroh, gdzie sta ran nie od two rzo -
ne zo sta ły pie śni i oby cza je we sel ne.
Zbie ra li śmy do niej ma te ria ły, po tem na -
gra li śmy sa mo we se le. Dba nie o utrzy -
ma nie na sze go pro gra mu w ry zach
au ten tycz no ści to nasz głów ny cel. Nic
nie mo że my zmie nić, tyl ko ba zo wać
na tym, co jest au ten tycz ne, a nie jest to
ła twe.
Naj bli ższe pla ny ze spo łu na przy -
szłość?

– Spe cjal nie wy gó ro wa nych pla nów
nie ma my. W ze szłym ro ku mie li -
śmy 75-le cie, ale wy padł nam dłu gi wy -
jazd, więc nie zdą ży li śmy przy go to wać
ob cho dów. Mo że jesz cze w tym ro ku
uda nam się zor ga ni zo wać za le gły ju bi -
le usz. A tak po za tym to wy stę po wać,
wy stę po wać...
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał JA NUSZ BO BREK

Podegrodzie jest kolebką
kultury Lachów
Rozmowa z KRZYSZTOFEM SUŁKOWSKIM,
kierownikiem artystycznym Regionalnego Zespołu Pieśni
i Tańca „Podegrodzie”, zwycięzcy Konkursu o Nagrodę
Społeczno-Kulturalnego Towarzystwa „Sądeczanin”
w kategorii „instytucja, zespół, ludzie”.
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Na I Zjeź dzie Są de czan nie mo gło
za brak nąć twór ców lu do wych.
Na sto iskach roz ło żo nych na sta -
ro są dec kich bło niach mo żna by ło
zna leźć wy ro by ko ron kar skie,
rzeź biar skie, ma lar stwo na płót -
nie, czy szkle. Nie za bra kło bi buł -
ko wych kwia tów, anioł ków,
ha fto wa nych gor se tów la chow -
skich i wy szy wa nych ob raz ków.

T
wór cy mó wi li, że idea Zjaz du
Są de czan jest tra fio nym po -
my słem, że pro mu je re gion,
a ta kże za chę ca mło dych

do kul ty wo wa nia tra dy cji.
– Ty le osób two rzą cych folk lor

w jed nym miej scu, to coś, cze go nam
bra ko wa ło. Mam na dzie ję, że za rok
też bę dę mo gła tu wró cić. Mi ło, że lu -
dzie do ce nia ją na szą pra cę. Ja swo je
ser wet ki ro bię cza sa mi i mie siąc. To
za le ży od wiel ko ści, te mniej sze to
i w jed no po po łu dnie się zro bi – mó -

wi ła Kry sty na Ni tec ka zaj mu ją ca się
ko ron ką.

– Ko cham swo ją pra cę, czy li ha fto -
wa nie. Od kąd prze szłam na eme ry tu rę,
zaj mu ję się tym, co lu bię i co spra wia
mi przy jem ność. Dzi siaj przy wio złam
po ka zać ob ra zy świę tych, pej za że, a ta -
kże kart ki świą tecz ne i oko licz no ścio -
we. Du żo osób się py ta, wi dać, że są
za in te re so wa ni, jed nak nie ste ty ma ło
się sprze da je. Mam na dzie ję, że Są de -
cza nie się kie dyś wzbo ga cą i bę dą mo -
gli za ku pić to, co się im po do ba
– opo wia da ła Kry sty na Su kien nik.

Wszy scy ar ty ści pod kre śla li, że ich
wy ro by są uni ka to we, ro bio ne ręcz nie,
czę sto przez wie le go dzin i stąd ta kie,
a nie in ne ce ny.

– Bar dzo się cie szę, że mo gę tu taj
być, prze by wać wśród ty lu ar ty stów.
Po go da i lu dzie do pi sa li, jest mnó stwo
atrak cji. Je stem ro do wi tym Są de cza ni -
nem, za le ży mi na roz wo ju tych ziem,
jed nak bo li, że pań stwo nie dba o swo -

–Po sta no wi łem przy je chać doSta re go Są -
cza namszę świę tą, za miast doswo jej pa ra -
fii. To tu taj po nad14 lat te mu za bez pie cza łem
piel grzym kę Ja naPaw łaIIdoSta re go Są cza.
Wtym ro ku to ta ka sen ty men tal nawy ciecz -
ka. Ka żda ini cja ty wa, któ ra jed no czy na sze
śro do wi sko, jest bar dzo do bra.

PAWEŁ MOTYKA, zastępca
komendanta PSP w Nowym Sączu

– Nie ste ty, w ostat nich cza sach wy da je
mi się, że wszy scy je ste śmy obok sie bie.
Rzad ko do strze ga my lu dzi, któ rzy są
w na szym oto cze niu. Ta kie spo tka nia są
bar dzo istot ne. Mam na dzie ję, że dzię ki
nim bę dzie my wspól nie dzia łać.

KA ZI MIERZ SIE DLARZ
wójt Ka mion ki Wiel kiej

– Zjazd Są de czan to wspa nia ły po mysł.
Bar dzo się cie szę, że Zyg munt Ber dy -
chow ski wy szedł z ta ką ini cja ty wą. Ta im -
pre za na pew no tra fi do wszyst kich
Są de czan, któ rzy miesz ka ją w naj ró żniej -
szych czę ściach świa ta. Wa żne, że by śmy
się wszy scy spo ty ka li.

AR TUR CZER NEC KI, rad ny N. Są cza

PO WIE DZIE LI 
O I ZJEŹ DZIE SĄ DE CZAN 

Twórcy ludowi pokazali,
co mają najlepszegoFO

T. 
AR

C
H

.
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ich lu dzi, że mu szą ucie kać za gra ni cę
– mó wił Ka zi mierz Ba sta. Do dał, że ak -
cji pro mu ją cych ar ty stów re gio nal nych
po win no być o wie le wię cej, ale też
zwró cił uwa gę, że ten do ro bek mu si być
przez mło dych kul ty wo wa ny. Pod kre -
ślił, że ro la wy mia ny mię dzy po ko le nio -
wej jest bar dzo wa żna a dzi siej sza
mło dzież wo li wy je chać za gra ni cę, niż
pra co wać na ro dzi mej zie mi. – Stąd też
mój apel do władz, aby w pa rze szedł
roz wój go spo dar czy a ta kże kul tu ro wy,
bo kie dy te dwa aspek ty bę dą ra zem
współ dzia łać, to na Są dec czyź nie bę dzie
się do brze dziać. Bę dzie pra ca, to bę dą
i mło dzi, któ rzy na szą tra dy cję bę dą
po nas kon ty nu ować – do dał rzeź biarz.

Są de cza nie chęt nie od wie dza li sto -
iska, roz ma wia li z twór ca mi na te mat
ich pra cy, pró bo wa li dań przy go to wa -
nych przez Ko ła Go spo dyń Wiej skich.

– Wszyst ko ta kie pięk ne, ko lo ro we aż
nie wie dzia łam, że ty le osób two rzy coś
na Są dec czyź nie. Przy szłam tu taj
z wnucz ką, ku pi łam jej anioł ka na pa -
miąt kę od bab ci. War to wspie rać ta ką
twór czość. La chy, chwal cie się tym, co
ma cie, bo uwa żam, że je ste ście tro chę
w tej kwe stii nie do ce nie ni – mó wi ła Bar -
ba ra Pod la sek, któ ra przy je cha ła spod
Sa no ka na wa ka cje. (PK)

Osiem dru żyn, w tym dwie żeń skie,
wy star to wa ło w kon kur sie dla
stra ża ków -ochot ni ków, któ ry od -
był w ra mach I Zjaz du Są de czan
w Sta rym Są czu. Naj lep szą oka za -
ła się mę ska dru ży na z Sioł ko wej.

B
u do wa li nii ssaw nej, bu do wa
li nii głów nej, bu do wa dwóch
li nii ga śni czych, cię cie pnia
drze wa, usta wie nie sprzę tu

po żar ni cze go we dług ka te go rii oraz la -
nie wo dy do urzą dze nia – to za da nia,
któ re mu sie li wy ko nać dru ho wie
i druh ny z Ni sko wej, Sioł ko wej, Mosz -
cze ni cy Wy żnej, Sta rej Wsi, Ka mian -
nej, Ptasz ko wej i Ja sien nej.

– To u nas tra dy cja ro dzin na. Nasz ta ta
oraz wszy scy bra cia są stra ża ka mi – mó -
wi ła Ka ta rzy naBu dzyn, któ ra z sio strą Jo -
lan tą Kieł ba są na le żą do Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Ptasz ko wej. 

Naj więk szą atrak cją dla są de czan
i tu ry stów, któ rzy przy by li na I Zjazd
Są de czan, był za byt ko wy, kon ny po -
jazd stra żac ki z Sioł ko wej, wy po sa żo -
ny w ręcz ną pom pę.

– Pod czas oku pa cji nie miec kiej wóz
był prze cho wy wa ny na stry chach,
w oba wie, że Niem cy nam go za bio rą.
Po woj nie zo stał po skła da ny i od re -
mon to wa ny. Z tym wo zem jeź dzi my
na za wo dy w ca łym re gio nie – opo wia -

da Sta ni sław Bu czek. W trak cie I Zjaz -
du Są de czan dru ho wie z Sioł ko wej co
ja kiś czas ob je żdża li sta ro są dec kie bło -
nia i ob le wa li wo dą go ści. Nikt się nie
ob ra żał, prze ciw nie – bo słoń ce pie kło
nie mi ło sier nie.

Wszyst kie dru ży ny wpo cie czo ła zma -
ga ły się w kon ku ren cjach stra żac kich.

Popis druhów
z Siołkowej 
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– Czas był li czo ny ja ko punk ty. Punk -
ty cza so we plus punk ty kar ne de cy do wa -
ły o za ję ciu miej sca. Naj mniej sza ilość
punk tów zde cy do wa ła o wy gra nej – tłu -
ma czy ka pi tan Ja cek Fiut z PSP w No -
wym Są czu, głów ny sę dzia za wo dów. 

– W spo sób przy stęp ny chcie li śmy
przed sta wić pu blicz no ści funk cjo no wa -
nie jed no stek Ochot ni czej Stra ży Po żar -
nej. Spraw ność, tę ży zna i umie jęt no ści są
nie zwy kle istot ne w ak cjach. Ochot ni cy
po ka za li, w ja ki spo sób ra dzą so bie ze
sprzę tem po żar ni czym – do dał ka pi tan.

Naj lep sza oka za ła się re pre zen ta cja
Sioł ko wej w skła dzie: Grze gorz Ro ma -
nek, Ar tur Dyl, Mi chał Świ gut i Ma riusz
Bo che nek. 131 punk tów da ło im pierw -
sze miej sce w za wo dach. Gra tu la cje oraz
czek w wy so ko ści 5 tys. zło tych prze ka -
zał zwy cięz com Zyg munt Ber dy chow ski.

– Bar dzo dum ny je stem z wy gra nej.
W na szym OSP jest w su mie 40 czyn -
nych dru hów, 12 ho no ro wych człon -
ków, 13 wspie ra ją cych oraz 35
mło dzi ków w od dzia le mło dzie żo wym
– mó wi Szcze pan Ra dzik, pre zes OSP
w Sioł ko wej. – Wspól nie po dej mie my
de cy zję, na co prze zna czy my wy gra ną.

MAR CE LI NA GAR GU LA

– Trud no zna leźć dla sa mo rzą dow ców
lep sze miej sce, niż sta ro są dec kie bło nia.
Je że li cho dzi o spo tka nia Są de czan, to
bar dzo do bry po mysł. Ka żdy znaj dzie coś
dla sie bie. Zjazd jest rów nież mo ty wu ją -
cy dla ze spo łów re gio nal nych. Wy je -
żdża ją one za gra ni cę, pre zen to wać swój
do ro bek, a po trzeb na jest pro mo cja tych
ze spo łów wła śnie tu taj, w re gio nie.
Wszy scy mu si my po czuć war tość tra dy -
cji i kul tu ry Są dec czy zny. 

LE SZEK SKOW RON, wójt Ko rzen nej

PO WIE DZIE LI 
O I ZJEŹ DZIE SĄ DE CZAN 

I Zjazd Są de czan przy cią gnął
na sta ro są dec kie bło nia ca łe ro -
dzi ny. Or ga ni za to rzy po sta ra li się,
aby i naj młod si do brze się ba wi li.
W tym ce lu przy go to wa li mnó stwo
atrak cji dla dzie ci. 

– Bar dzo mi się wszyst ko po do ba,
bab cia mnie tu za bra ła. Te raz pa ni mi
ma lu je twarz, sa ma wy bra łam ob ra zek,
ja ki bę dę mieć na ma lo wa ny na bu zi
– mó wi ła dzie wię cio let nia Wik to ria
Zię ba, któ ra do Sta re go Są cza przy je -
cha ła spe cjal nie z Rze szo wa. Nie mniej
za do wo lo na by ła sze ścio let nia Pau li -
na Ba sta, któ ra nie śmia ło stwier dzi ła,
że jej ulu bio ną atrak cją są dmu chań ce,
na któ rych mo że po ska kać.

– Dzie ci chęt nie przy cho dzą zro bić
so bie ja kiś ry su nek na twa rzy. Dziew -
czyn ki naj czę ściej wy bie ra ją mo ty wy
zwią za ne z księ żnicz ka mi, ja kieś ko ro -
ny, du żo ko lo rów ta kich jak fio le ty, czy
ró że. Na to miast chłop cy zde cy do wa nie
wo lą strasz ne stwo ry, lub bo ha te rów
z ba jek ty pu Spi der man. Z za in te re so -
wa niem wy ko nu ją też ró żne do świad -
cze nia che micz ne i fi zycz ne – mó wi ła
Lu iza Wa si lew ska ze Szko ły Twór cze -
go Roz wo ju dla dzie ci i mło dzie ży IN -
SPI RA CJA.

Nie mniej szym za in te re so wa niem
cie szy ło się sta no wi sko In sty tu tu Mło -
de go In ży nie ra, na któ rym mło dzi lu dzie
mo gli spró bo wać ste ro wać ro bo tem.

– Więk szość za in te re so wa nych to
chłop cy, ale mie li śmy też pa rę dziew -
czy nek. Chce my za chę cać wszyst kie
dzie cia ki, bez wzglę du na płeć, do za -
in te re so wa nia się ro bo ty ką. Du żo osób
my śli, że jest to bar dzo trud ne a za po -
mo cą kon kur sów, za ba wy, mło dzi lu -
dzie ma ją do czy nie nia z tech ni ką, uczą
się lo gicz nie my śleć. Nie któ rzy przy -
cho dzą po kil ka ra zy do nas, że by spró -
bo wać swo ich sił – mó wi li To masz
Owsian ka i Ma te usz Soł tys z In sty tu tu
Mło de go In ży nie ra.

Oczy wi ście za py ta li śmy sta łych by -
wal ców sta no wi ska z ro bo ta mi, co ich
tak przy cią ga.

– Faj nie, że mo żna się po ba wić
praw dzi wym ro bo tem, ta kim, ja kim się
kie ru je po przez kom pu ter. Jed nak gry
kom pu te ro we to nie to sa mo, co ze -
tknąć się na ży wo z tech ni ką. Chciał -
bym mieć ta kie go w do mu, mo że kie dyś
zo sta nę in ży nie rem i bę dę ta kie pro -
gra mo wać? – za sta na wiał się je de na -
sto let ni Ka mil Mo ty ka.

Dla wszyst kich ma łych i du żych
przy go to wa ne by ły ta kże lo dy, ciast ka
i in ne ła ko cie. Nie za bra kło za baw
z klau nem, czy ko lo ro wych zje żdżal -
ni. Ale ma łych lu dzi in te re so wa ły nie
tyl ko za ba wy, ale ta kże po ka zy ra tow -
nic twa me dycz ne go i wnę trza ka ret ki
oraz za wo dy stra ża ków. Jed nym sło -
wem ka żdy zna lazł coś dla sie bie.

(PK)

Moc atrakcji 
dla najmłodszych
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Oto jak o tym wy da rze niu opo wie -
dział ka płan Ra diu Ma ry ja: 

– Po wi nie nem pła kać, bo je stem nie -
god ny. Wie le osób wie, że je stem nie god -
ny. Je stem nie god ny. Po wie dzia łem to
Oj cu Świę te mu, że mam „za koł nie -
rzem” bar dzo wie le ró żnych rze czy
i grze chów. Oj ciec Świę ty po wie dział:
„to idź się wy spo wia daj”! Oczy wi ście,
tak zro bi łem. By łem ce re mo nia rzem, by -
łem czło wie kiem, któ ry cią gle był ci chut -
ko, gdzieś z ty łu, po ma gał
w ce le bra cjach. Ja się zu peł nie w tym
re ali zo wa łem. Po ma ga łem w tych ce le -
bra cjach, gdzie bo ha te rem za wsze był
Chry stus. Pa pież Go tyl ko re pre zen to -
wał. Ro bi łem to przez 14 lat, a mo im mi -
strzem był ar cy bi skup Pie ro Ma ri ni,
któ ry bar dzo ko chał Ja na Paw ła II. Ja
się w tym bar dzo do brze czu łem. Ani nie
szu ka łem zmian, ani o nich nie my śla -
łem, a tym bar dziej o po zo sta niu na Wa -
ty ka nie. Ko cham Pol skę, ko cham to
miej sce gdzie je stem te raz – w Ko sa rzy -
skach, w Be ski dzie Są dec kim. Tu mnie
za sta ła no mi na cja – w gó rach, po śród
miej sco wych gó ra li. Zresz tą mo gę to po -
wie dzieć, my ślę że nie bę dzie na ru sze -
niem ja kiejś in tym no ści. Po no mi na cji
po je cha li śmy na Obi dzę, na pie ro gi
wraz z gó ra la mi i z księ dzem Dziad kiem,
wte dy za dzwo nił Pa pież. Od ra zu się
przed sta wił: „mó wi Pa pież Fran ci szek”.
Wiem, że Oj ciec Świę ty już nie raz dzwo -
nił bez po śred nio do ka pła nów. Po wie -

dział do mnie: „Słu chaj, jak przy ją łeś
mo ją no mi na cję”? Po wie dzia łem, że
przy ją łem na ko la nach, jak mo głem ina -
czej. „A kto jest z to bą”? – za py tał Pa -
pież. Po wie dzia łem kto jest ze mną.
Pa pież na to: „To pod głoś te le fon, to im

po bło go sła wię”! I po bło go sła wił, i po -
wie dział: „Do dzie ła”! I się wy łą czył.
My ślę, że po bło go sła wił nam wszyst kim,
to był chy ba pierw szy te le fon do Pol ski
Pa pie ża Fran cisz ka”.

***
No wy szef Urzę du Do bro czyn no ści

Apo stol skiej po cho dzi z Ło dzi (ur. 1963
r.). W 1982 ro ku wstą pił do Wy ższe go
Se mi na rium Du chow ne go w Ło dzi,
sześć lat póź niej przy jął świę ce nia ka -
płań skie. Przez dwa la ta pra co wał dusz -
pa ster sko. W 1995 ro ku uzy skał
dok to rat z teo lo gii ze spe cja li za cją
w dzie dzi nie li tur gi ki na Pa pie skim Uni -
wer sy te cie św. To ma sza z Akwi nu „An -
ge li cum”. Po po wro cie z Rzy mu,
w 1995 ro ku był ce re mo nia rzem abp.
Wła dy sła wa Ziół ka. W 1997 ro ku pod -
czas wi zy ty bł. Ja na Paw ła II w Pol sce
zaj mo wał się przy go to wa niem li tur gicz -
nym wszyst kich uro czy sto ści pa pie -
skich; od 1 paź dzier ni ka 1998 pod jął
pra cę w Urzę dzie Pa pie skich Ce le bra cji
Li tur gicz nych. Od 12 ma ja 1999 ro ku
był pa pie skim ce re mo nia rzem.

Jał mu żnik pa pie ski to ar cy bi skup,
któ ry na le ży do Fa mi glia Pon ti fi cia
– czy li naj bli ższe go oto cze nia Oj ca
Świę te go i za wsze obec ny jest obok
pre fek ta Do mu Pa pie skie go na uro czy -
sto ściach i au dien cjach. Do je go za dań
na le ży udzie la nie w imie niu pa pie ża jał -
mu żny po trze bu ją cym. Zaj mu je się ta -
kże udzie la niem bło go sła wieństw
pa pie skich – na ich for mu la rzu wid nie -
je je go pod pis. Wszel kie wpły wy z te -
go ty tu łu prze zna cza ne są na pa pie skie

dzie ła mi ło sier dzia oraz pew ne in sty tu -
cje do bro czyn ne pod le ga ją ce bez po -
śred nio Sto li cy Apo stol skiej, a ta kże
na kil ka szkół na te re nie Rzy mu i Ca -
stel Gan dol fo.

(HSZ)

Telefon zadzwonił
na Obidzy: – Mówi
papież Franciszek
Na po cząt ku sierp nia pa pież Fran ci szek mia no wał swo im jał -
mu żni kiem Po la ka, ks. Kon ra da Kra jew skie go, pod no sząc go za -
ra zem do god no ści ar cy bi sku pa, ze sto li cą ty tu lar ną
w Be ne wen cie, w pół noc nej Afry ce. Wia do mość o za szczyt nej
no mi na cji za sta ła ks. Kra jew skie go w... Be ski dzie Są dec kim.

– Ko cham Pol skę, ko cham
to miej sce gdzie je stem
te raz – w Ko sa rzy skach,
w Be ski dzie Są dec kim. 
Tu mnie za sta ła no mi na -
cja – w gó rach, po śród
miej sco wych gó ra li. 

Ks. Kon ra d Kra jew ski
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F
e sti wal Bie go wy Fo rum Eko -
no micz ne go to je dy ne tak
wszech stron ne i ró żno rod ne
wy da rze nie bie go we w Pol sce.

Pro gram im pre zy to bie go wa Pol ska
w pi guł ce. W cią gu trzech dni spor to -
wych zma gań za wod ni cy ma ją do wy -
bo ru po nad 20 bie gów o łącz nej
dłu go ści po nad 200 km – od mi ni ma ra -
to nu dla dzie ci i Kry nic kiej 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.

Udział w te go rocz nej edy cji Fe sti wa lu
za po wie dzia ło po nad 7000 osób. – Tak
szyb kie go roz wo ju nie no tu je żad na in -
na im pre za bie go wa w Pol sce – mó wi
Zyg munt Ber dy chow ski, pod kre śla jąc,
że za pi sy do po szcze gól nych kon ku ren -
cji przyj mo wa ne bę dą ta kże pod czas sa -
mej im pre zy i fre kwen cja mo że być
jesz cze wy ższa.

W ślad za ro sną cą fre kwen cją, zwięk -
sza się też licz ba kon ku ren cji. W tym ro -
ku po raz pierw szy zo sta ną ro ze gra ne
Bieg Noc ny na 7 km, Szyb ka Trój ka
na 3 km oraz bieg na 1 km – jak wi dać
są to pro po zy cje dla wszyst kich. No wą
kon ku ren cję or ga ni za tor im pre zy – Fun -
da cja In sty tut Stu diów Wschod nich

z sie dzi bą w War sza wie, przy go to wał
ta kże dla naj moc niej szych bie ga czy.
IRON RUN i IRON RUN for Wo men,
czy li bie go wa wie lo eta pów ka, ro ze gra -
na zo sta nie 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. Zwy cięz cą
kon ku ren cji zo sta nie za wod nik, któ ry
uzy ska naj lep szy czas łącz ny we
wszyst kich bie gach.

Pro gram im prez to wa rzy szą cych bie -
go wym zma ga niom pod czas Fe sti wa lu
jest rów nie bo ga ty. Naj cie ka wiej za po -
wia da ją się I Ogól no pol ski Marsz Nor -
dic Wal king „Prze go nić za wał”, Gór skie
Mi strzo stwa Pol ski w Nor dic Wal king
i Pu char Ja wo rzy ny MTB, czy li wy ścig
na ro we rach gór skich po zbo czach Ja -
wo rzy ny Kry nic kiej. W Fo rum Sport -
-Zdro wie -Pie nią dze we zmą z ko lei
udział oso bi sto ści pol skie go spor tu, le -
ka rze me dy cy ny spor to wej, bie ga ją cy
dzien ni ka rze, eko no mi ści czy ar ty ści.
– Fe sti wal Bie go wy to świę to bie gów.

Wiel kie bie ga nie pod

Po nad 7000 za wod ni czek i za wod ni ków z ca łej Pol ski i za gra ni cy
za pi sa ło się na IV Fe sti wal Bie go wy Fo rum Eko no micz ne go, któ -
ry w dniach 6-8 wrze śnia od bę dzie się w Kry ni cy -Zdro ju. 
– To no wy re kord na szej im pre zy – cie szy się Zyg munt Ber dy -
chow ski, ini cja tor Fe sti wa lu.
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Ale nie za po mi na my też o in nych dys cy -
pli nach, któ re chęt nie upra wia ją pol scy
bie ga cze – pod kre śla Zyg munt Ber dy -
chow ski.

Ro śnie ta kże pu la na gród Fe sti wa lu.
W tym ro ku wśród uczest ni ków im pre -
zy zo sta ną roz lo so wa ne aż dwa sa mo -
cho dy – 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 jed ną z kon ku ren -
cji roz gry wa nych w pierw szym i dru gim
dniu Fe sti wa lu. Łącz na pu la na gród te -
go rocz ne go Fe sti wa lu Bie go we go
to 450.000 zł.

Wy jąt ko wą atrak cją Fe sti wa lu bę dą
Mi strzo stwa Świa ta w Bie gach Gór -
skich w sty lu an glo sa skim – w trak cie

bie gu za wod ni cy po ko nu ją kil ka pod -
bie gów i zbie gów. Mi strzo stwa od bę dą
się na Ja wo rzy nie Kry nic kiej. Bę dzie
w nich uczest ni czyć po nad 500 za wod -
ni ków z oko ło 40 kra jów świa ta, w tym
naj lep si pol scy bie ga cze gór scy. –Mi -
strzo stwa bę dą nie po wta rzal ną oka zją
do przyj rze nia się z bli ska spor to wej ry -
wa li za cji na naj wy ższym po zio mie i uni -
kal ną szan są na ze bra nie au to gra fów,
czy zro bie nia pa miąt ko wych zdjęć
z gwiaz da mi bie gów gór skich na świe -
cie – ak cen tu je Zyg munt Ber dy chow ski.

Przy go to wa nia do IV Fe sti wa lu Bie -
go we go Fo rum Eko no micz ne go to du -
że przed się wzię cie lo gi stycz ne. – W je go
przy go to wa nie bez po śred nio za an ga żo -
wa nych jest kil ka dzie siąt osób, kil ka set
ko lej nych wspie ra dzia ła nia or ga ni za -
cyj ne. Po nad 200 z nich to wo lon ta riu -

sze Fe sti wa lu Bie go we go – in for mu je
Alek san dra Gry ciuk z ko mi te tu or ga ni -
za cyj ne go kry nic kich za wo dów.

Sa mi uczest ni cy Fe sti wa lu przy go to -
wy wa li się do im pre zy bio rąc udział
w bie gach za li cza nych do Li gi Fe sti wa -
lu. Mia ły one ró żny cha rak ter – od bie -
gów ulicz nych na krót kich i śred nich
dy stan sach, przez ma ra to ny, aż do bie -
gów gór skich. Pod czas wy bra nych za -
wo dów za wod ni cy zbie ra li punk ty
do kla sy fi ka cji „Naj lep szy bie gacz 5-10-
15”, „Naj lep szy ma ra toń czyk” i „Naj lep -
szy gó ral”. Pod czas Fe sti wa lu zo sta ną
ro ze gra ne ostat nie bie gi w tych ka te go -
riach. Zwy cięz cy zo sta ną uho no ro wa ni
atrak cyj ny mi na gro da mi. 

IV Fe sti wal Bie go wy Fo rum Eko no -
micz ne go roz pocz nie się w pią tek 6
wrze śnia o godz. 14: 00. Ja ko pierw si
na bie go wych tra sach w Kry ni cy za pre -
zen tu ją się w „Bie gu Ma ło pol skim”
ucznio wie tu tej szych szkół pod sta wo -
wych i gim na zjów.

GRZE GORZ RO GOW SKI

Gó rą Par ko wą

– Fe sti wal Bie go wy to
świę to bie gów. Ale nie
za po mi na my też o in nych
dys cy pli nach, któ re
chęt nie upra wia ją pol -
scy bie ga cze.

ZYG MUNT BER DY CHOW SKI
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Prze ma wia jąc w Sej mie pod czas de -
ba ty nad ab so lu to rium dla rzą du
Do nal da Tu ska po wie dział Pan, cy tu -
ję: „Ro stow ski pro wa dzi Pol skę
do ka ta stro fy fi nan so wej”. Czy fak -
tycz nie stan fi nan sów pań stwa jest
tak tra gicz ny, jak Pan to od ma lo wał
z try bu ny sej mo wej?

– Nie ste ty, jest źle, że by nie po wie -
dzieć bar dzo źle, a za po wia da się jesz -
cze go rzej. Mo że pa rę liczb, bo one
naj peł niej prze ma wia ją do wy obraź ni.
We dług da nych Mi ni ster stwa Fi nan sów,
na ko niec ma ja 2013 ro ku za dłu że nie
Skar bu Pań stwa wy nio sło po nad 838
mi liar dów zło tych, tj. oko ło 254 mi liar -
dów do la rów. Ka żdy przy zna, że to gi -

gan tycz na kwo ta. Do dam tyl ko, że gdy
upa dał ko mu nizm w Pol sce, tj. w 1989
ro ku, na sze za dłu że nie oscy lo wa ło
w gra ni cach 42 mi liar dów do la rów.
W okre sie urzę do wa nia mi ni stra Jac ka
Ro stow skie go dług wzrósł o po nad 341
mi liar dów zło tych. Sta ty stycz nie na ka -
żde go Po la ka, rów nież te go, któ ry
przed chwi lą przy szedł na świat, przy -
pa da po nad 22.000 zło tych dłu gu Skar -
bu Pań stwa. W cią gu ko lej nych dwóch
lat dług wzro śnie o oko ło 70–80 mi liar -
dów zło tych. Pro szę so bie wy obra zić, że
w bie żą cym ro ku sa mych tyl ko od se tek
od dłu gu Skar bu Pań stwa za pła ci my
oko ło 42 mi liar dy zło tych. To gi gan -
tycz ne ob cią że nie dla bu dże tu pań stwa

i ca łe go spo łe czeń stwa. A wiel kość ta
z ro ku na rok ro śnie w za stra sza ją cym
tem pie. Nie ste ty, wpa dli śmy w spi ra lę
za dłu że nio wą. Skut kiem cze go po ży -
cza my pie nią dze, że by spła cać te kre dy -
ty, któ rych ter min płat no ści już
nad szedł. Mó wiąc ina czej, my już nie
zja da my wła sne go ogo na za dłu że nio we -
go, bo ten ogon daw no zje dli śmy. My
już na wet zje dli śmy przy sło wio we tyl -
ne no gi i po włó czy my gi gan tycz ny dług
na dwóch przed nich ła pach. W ten spo -
sób dłu go nie po cią gnie my. I kto za to
po no si w du żej mie rze od po wie dzial -
ność? Ano Plat for ma Oby wa tel ska, któ -
ra we spół z PSL, rę ka mi mi ni stra Jac ka
Ro stow skie go, za dłu ży ła już nie tyl ko
nas, ale na sze dzie ci, wnu ki, a być mo -
że i pra wnu ki. Ale to nie ca ły dług, ja ki
bę dzie my mu sie li kie dyś spła cić. Dla
przy kła du za dłu że nie Kra jo we go Fun -
du szu Dro go we go wy no si oko ło 41 mi -
liar dów zło tych, a Fun du szu
Ko le jo we go ko lej ne 2 mi liar dy. Za to
wszyst ko za pła cą na stęp ne po ko le nia.
Do sta ną to, nie ste ty, w po li tycz nym
spad ku po mi ni strze Ro stow skim. Że by
się móc da lej za dłu żać, Plat for ma Oby -
wa tel ska, „zde mo lo wa ła” usta wę o fi -
nan sach pu blicz nych i uchy li ła pierw szy
próg ostro żno ścio wo -sa na cyj ny, któ ry
sa ma zresz tą wpro wa dzi ła w 2009 r.
Czy za gro żo ne są wy pła ty eme ry tur?

– Co się zaś ty czy na szych eme ry tur,
to ich wy pła ta dzi siaj nie jest za gro żo -
na. Ale w przy szło ści nie wia do mo, jak
bę dzie. Już dzi siaj bu dżet pań stwa do -
pła ca rok rocz nie do Fun du szu Ubez pie -
czeń Spo łecz nych, z któ re go wy pła ca ne
są eme ry tu ry, oko ło 50 mi liar dów zło -
tych, z cze go po nad 37 mi liar dów to
bez po śred nia do ta cja, a 12 mi liar dów to
po życz ka. Sam ZUS sza cu je, że de fi cyt
Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych
w 2015 ro ku mo że wy nieść na wet 74
mi liar dy zł. Nie ste ty, du że bez ro bo cie
wy no szą ce w Pol sce pra wie 14 pro cent
po wo du je, że skła dek eme ry tal nych
wpła ca nych do ZUS jest o wie le za ma -
ło i nic nie wska zu je na to, aby się to
mia ło po pra wić w naj bli ższych la tach.
Czy to już wszyst kie „grze chy” mi ni -
stra Ro stow skie go?

– Je że li po wy ższe kwo ty za dłu że nia
Skar bu Pań stwa, Kra jo we go Fun du szu
Dro go we go, czy Fun du szu Ko le jo we go

Polska zmierza 
ku katastrofie
finansowej
Rozmowa z posłem ANDRZEJEM ROMANKIEM
z Solidarnej Polski
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nie wy star czą, to po dam kil ka ko lej nych
„grze chów” mi ni stra Ro stow skie go.
Pod wy żka po dat ku VAT z 22% na 23%
spo wo do wa ła, że z kie sze ni pol skich
kon su men tów mi ni ster Ro stow ski za -
bie ra do dat ko wo kwo tę oko ło 12 mld zł.
rocz nie. Co wię cej, pod wy żka VAT
mia ła być dzia ła niem je dy nie chwi lo -
wym i do tych cza so we staw ki mia ły być
przy wró co ne w 2014 ro ku. Jed nak
„dzia łal ność” mi ni stra Ro stow skie go
spo wo do wa ła, że nie tyl ko nie zo sta ną
przy wró co ne ni ższe staw ki VAT, ale
gro zi nam wid mo ko lej nych pod wy żek
do 24, a na wet 25 pro cent. Jak by te go
by ło ma ło, w lu tym 2012 ro ku pod nie -
sio no skład kę ren to wą z 6 do 8 pro cent.
Ini cja to rem tej pod wy żki był nie kto in -
ny jak mi ni ster Ja cek Ro stow ski. To
w spo sób oczy wi sty zwięk szy ło kosz ty
pra cy i przy czy ni ło się do wzro stu bez -
ro bo cia. Po raz ko lej ny mi ni ster fi nan -
sów po szu ki wał środ ków i zna lazł je
w kie sze ni przed się bior ców. Śred nio -
rocz nie wpły wy z te go ty tu łu wzro sły
o oko ło 10 mi liar dów zł. Co wię cej, po -
mi mo ogrom ne go bez ro bo cia mi ni ster
fi nan sów nie wy ra ża zgo dy na od blo ko -
wa nie środ ków z Fun du szu Pra cy i prze -
zna cze nie ich na wal kę z bez ro bo ciem.
Ko niecz ność prze ka za nia tych pie nię -
dzy jest o ty le wa żna, że ry nek pra cy
w Pol sce po trze bu je do dat ko wych środ -
ków na ak ty wi za cję za wo do wą bez ro -
bot nych, któ rych w Pol sce jest
za re je stro wa nych oko ło 14 pro cent.
Przy po mnij my, że wpły wy do Fun du szu
Pra cy po cho dzą ze skła dek pra co daw -
ców i wy no szą rocz nie od 8 do 10 mi -
liar dów zł. Środ ki te po win ny być
prze zna czo ne na ak tyw ną wal kę z bez -
ro bo ciem, a nie słu żyć „bi lan so wa niu”
i tak już dziu ra we go bu dże tu pań stwa.
Mi ni ster Ro stow ski trak tu je te pie nią dze
ja ko środ ki re zer wo we, któ re mo że wy -
ko rzy sty wać do swo jej bie żą cej po li ty -
ki, nie zaś do re ali za cji ce lów, dla
któ rych zo sta ły zgro ma dzo ne. Do tych
„osią gnieć” mi ni stra do dać trze ba co -
rocz ne dre no wa nie spół ek skar bu pań -
stwa w po sta ci dy wi den dy od zy sku,
na po zio mie oko ło 7 mi liar dów zł. Spół -
ki te, za miast prze zna czać swo je zy ski
na roz wój, za si la ją dziu ra wy bu dżet.
Oczy wi ście pra wem ak cjo na riu sza jest
udział w zy sku, ale krót ko wzrocz na po -

li ty ka mi ni stra fi nan sów po wo du je, że
spół ki te są „wy ci ska ne” jak przy sło -
wio we cy try ny, a na in we sty cje mu szą
za cią gać kre dy ty. Mi mo to i tak bra ku je
środ ków w bu dże cie. Więc mi ni ster
zna lazł ko lej ne źró dło, z któ re go mo żna
czer pać gar ścia mi – Fun dusz Re zer wy
De mo gra ficz nej. Od 2010 ro ku za bra no
z te go fun du szu pra wie 17 mi liar dów
zł. I co, i wciąż ma ło i ma ło. Przy po mnę
tyl ko, że de cy zję tę kry ty ko wa li wszy -
scy, łącz nie z Na ro do wym Ban kiem
Pol skim, Ra dą Po li ty ki Pie nię żnej, któ -
ra kry tycz nie oce ni ła „prze ja da nie”
środ ków z FRD. Ostat ni po mysł mi ni -
stra Ro stow skie go to już prze jaw fi nan -
so wej de spe ra cji. Mia no wi cie
za pro po no wał on „na cjo na li za cje” środ -
ków przy szłych eme ry tów zgro ma dzo -
nych w OFE. To gi gan tycz ne pie nią dze,
za któ re mi ni ster Ro stow ski chce ku pić
po li tycz ny czas Plat for mie Oby wa tel -
skiej. O iro nio, i ta par tia na zy wa się
oby wa tel ską. Czy to nie prze ma wia
do wy obraź ni? Czy to wszyst ko nie jest
wy star cza ją cym po wo dem, aby mi ni -
stro wi Ro stow skie mu ku pić po li tycz ny
bi let w jed ną stro nę? So li dar na Pol ska
ta ki bi let przy go to wa ła, to vo tum nie uf -

no ści dla mi ni stra Ro stow skie go. Już
daw no po win no się go wy słać na po li -
tycz ną „zie lo ną traw kę”.
Ko men ta to rzy twier dzą, że ostra re -
to ry ka po li ty ków So li dar nej Pol ski
wy ni ka z kiep skich no to wań par tii
w son da żach. So li dar na Pol ska sy -
tu uje się po ni żej pro gu wy bor cze go
i mo że Was za brak nąć w przy szłym
Sej mie…

– Czy to, co po wy żej przed sta wi łem
to prze jaw ostrej re to ry ki? Nie, to praw -
da. Na si prze ciw ni cy po pro stu bo ją się
praw dy i dla te go przed sta wia ne przez

nas fak ty zło śli wie na zy wa ją ostrą re to -
ry ką. Ro lą opo zy cji jest re cen zo wać rzą -
dzą cych. Dzi siej szy rząd, mi mo iż
bar dzo nie udol ny, chciał by, aby opo zy -
cja go chwa li ła. Tyl ko za co? Co zaś ty -
czy no to wań, to ich wia ry god ność jest
co naj mniej wąt pli wa. Po ni żej pro gu by -
wa ją za rów no PSL, jak i Ruch Pa li ko ta,
cho ciaż o tej dru giej par tii wo lał bym na -
wet nie wspo mi nać. Naj lep szym son da -
żem są wy bo ry, a w tych, jak na tak
mło dą par tię, wy pa da my zu peł nie nie -
źle. Przy kład El blą ga, gdzie zdo by li śmy
bli sko 6 pro cent gło sów. Pią te miej sce
spo śród wszyst kich ko mi te tów wy bor -
czych do wo dzi, że po wo li bu du je my
swo ją po zy cję na tzw. po li tycz nym ryn -
ku. Ina czej mó wiąc, ma my co raz wię cej
sym pa ty ków. Od wo łam się do przy sło -
wia, a przy sło wia są mą dro ścią na ro -
dów; „Nie od ra zu Kra ków
zbu do wa no”. I my bu du je my ten po li -
tycz ny Kra ków po wo li, ale kon se kwent -
nie. Do dam jesz cze coś, co jest dla mnie
oso bi ście nie zwy kle wa żne. Ja nie kon -
cen tru ję się na son da żach, ale na pra cy
i wie rze w to, że wy bor cy tę pra cę nie
tyl ko za uwa żą, ale i do ce nią. Zło ży łem
już kil ka na ście pro jek tów ustaw, na pi -

AN DRZEJ RO MA NEK
Ur. 1 li sto pa da 1967 r. w Gry bo wie. Ab sol -
went Tech ni kum Me cha nicz ne go
w Gry bo wie. Ukoń czył pra wo oraz pe da -
go gi kę na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim.
Ukoń czył rów nież apli ka cję sę dziow ską,
uzy sku jąc pra wo wy ko ny wa nia za wo du
sę dzie go, jak rów nież apli ka cję rad cow -
ską i wy ko ny wał za wód rad cy praw ne -
go. W la tach 2005–2006 peł nił funk cję
Sze fa Ga bi ne tu Po li tycz ne go Mi ni stra
Spra wie dli wo ści Zbi gnie wa Zio bro. Był
rad nym Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go III i IV ka den cji oraz Wi ce mar -
szał kiem Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.
Je sie nią 2011 r. uzy skał man dat po sła
na Sejm RP VII ka den cji. Wi ce prze wod -
ni czą cy Klu bu Par la men tar ne go So li dar -
na Pol ska. Jest człon kiem Ko mi sji
Fi nan sów Pu blicz nych oraz Pod ko mi sji
Sta łej do Mo ni to ro wa nia Sys te mu Po -
dat ko we go. Obec nie miesz ka w Ło so si -
nie Dol nej. Jest żo na ty, ma dwo je dzie ci. 

Według danych
Ministerstwa Finansów,
na koniec maja 2013 roku
zadłużenie Skarbu
Państwa wyniosło
ponad 838 miliardów
złotych, tj. około 254
miliardów dolarów. 
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sa łem spo ro in ter pe la cji i za py tań w wa -
żnych dla na sze go re gio nu, ale i kra ju
spra wach, du żo wy stę pu ję w Sej mie,
bo wiem ja ko czło nek Ko mi sji Fi nan sów
mam le gi ty ma cję ku te mu, aby o spra -
wach ma ją cych dla przy szło ści na sze go
kra ju klu czo we zna cze nie mó wić. I to
wła śnie ro bię. 
Ja ro sław Ka czyń ski w imię jed no ści
pra wi cy zwró cił się nie daw no
na Pod kar pa ciu do li de ra So li dar nej
Pol ski Zbi gnie wa Zio bry sło wa mi
zna nej pio sen ki re li gij nej – „Wróć
sy nu, wróć z da le ka, wróć sy nu,
wróć, Oj ciec cze ka…”. Czy pre zes PiS
do cze ka się po wro tu „sy nów mar no -
traw nych” z So li dar nej Pol ski?

– Nie czu ję się sy nem mar no traw nym.
Ni cze go nie zmar no tra wi łem, prze ciw nie,
sta ram się pra co wać dla do bra mo je go
kra ju. A od no sząc się do słów pre ze sa PiS
po wiem tak. Nie chcę oce niać, na ile te
sło wa są szcze re, a na ile są ele men tem
po li tycz nej stra te gii. Prze ko na łem się już
nie je den raz, że po li ty cy rzad ko kie dy
kie ru ją się ser cem, a naj czę ściej po li tycz -
nym wy ra cho wa niem. Wi dać, że Ja ro -
sław Ka czyń ski do ce nia na szą war tość,
sko ro, mi mo iż sam kie dyś oświad czył, że
dla nas nie ma po wro tu do PiS, do te go
po wro tu na wo łu je. Szko da tyl ko, że
za sło wa mi nie idą czy ny. Nie rzad ko na -
sze pro jek ty zmian le gi sla cyj nych, znaj -
du ją apro ba tę in nych klu bów, a PiS

nie ste ty gło su je prze ciw ko. To przy kre, że
na si ko le dzy z PiS tak się za cie trze wi li, iż
od no szę wra że nie, że ów fakt cza sa mi
przy sła nia im ra cjo nal ną oce nę sy tu acji.
Dzi siaj je ste śmy osob ny mi by ta mi po li -
tycz ny mi i nic te go nie zmie ni. Pre zes Ja -
ro sław Ka czyń ski, za miast na wo ły wać
dzi siaj do po wro tu, mógł się we wła ści -
wej chwi li zre flek to wać, a nie wy rzu cać
nas z PiS. Za co? Ano za to, że chcie li śmy
PiS zmie niać na lep sze. Po co? Ano po to,
aby w koń cu PiS wy grał wy bo ry i od su -
nął od wła dzy tych, któ rzy szko dzą na sze -
mu kra jo wi, choć stro ją się w po li tycz ne
piór ka rze ko mych re for ma to rów. Gra
idzie o wiel ką staw kę, o przy szłość na sze -
go kra ju i przy szłość Po la ków. Je że li w tej
wal ce wa żniej sza jest par tia, a nie Po la cy,
to wy gry wa ją nie ste ty ci wy stro je ni w po -
li tycz ne piór ka. Oso bi ście ży czę PiS -owi
suk ce sów, ale przede wszyst kim chciał -
bym aby śmy kie dyś od su nę li od wła dzy
lu dzi nie szcze rych in ten cji, zmar no wa nej
szan sy, bra ku wi zji, krót ko wzrocz no ści
i po li tycz nych kom plek sów. Mam na dzie -
je, że kie dyś wspól nie zmie ni my ten kraj
na lep sze. Mar twię się tyl ko tym, aby nie
by ło za póź no.

Ape lu ję do ko le gów z PiS: Skup cie
się na pra cy wła śnie nad ty mi ce la mi,
a nie trwoń cie cza su na bez sen sow ne
ata ko wa nie So li dar nej Pol ski! My nie
je ste śmy wa szy mi wro ga mi, ale po ten -
cjal ny mi ko ali cjan ta mi i to je dy ny mi, bo
nikt in ny ko ali cji z wa mi za wie rać nie
za mie rza. Oby śmy nie wy ko pa li zbyt
głę bo kich ro wów, bo za sy py wa nie ich
mo że być bar dzo trud ne.
Dzię ku ję za roz mo wę. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEWC ZYK

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
szy scy ak cep tu je my po -
trze bę ochro ny cen nych
przy rod ni czo te re nów.
Wszy scy też wie my

o zgła sza nych przez lo kal ne sa mo rzą dy
i in we sto rów pro ble mach zwią za nych z re -
ali za cją in we sty cji przy mie rza nych w gra -
ni cach Na tu ry 2000 – tłu ma czy Ma rian
Cy coń. – Od po cząt ku funk cjo no wa nia tej
for my ochro ny przy ro dy sa mo rzą dy i in -
we sto rzy for mu łu ją za rzut, że ob sza ry
chro nio ne czę sto zo sta ły wy ty czo ne zza
biu rek, w opar ciu o nie ak tu al ne da ne, al -
bo nie spraw dzo ne przy pusz cze nia.

Po seł przy po mi na, że kil ka sa mo rzą -
dów Są dec czy zny od wie lu lat za bie ga
o mo żli wość zre ali zo wa nia przez Ry -
szar da Flor ka, pre ze sa fir my FA KRO,
in we sty cji nar ciar skiej „Sie dem Do lin”,
któ ra blo ko wa na jest przez ry go ry pro -
gra mu ochro ny Na tu ra 2000. Sa mo rząd
Mu szy ny nie mo że po kryć as fal tem ist -
nie ją cej od po nad 300 lat dro gi z Że gie -
sto wa do Szczaw ni ka.

– Roz ma wia łem z bur mi strzem Gol -
bą, któ ry tłu ma czy, że ulo ko wa ne w je -
go gmi nie chro nio ne ob sza ry łę gów

wierz bo wo -to po lo wych w rze czy wi sto -
ści nie ist nie ją, bo zo sta ły znisz czo ne
przez po wo dzie, a ko ry ta rze mi gra cyj ne
zwie rząt opi sa ne w do ku men ta cji ob sza -
rów chro nio nych bie gną przez te re ny
sil nie zur ba ni zo wa ne, po cię te ru chli wy -
mi uli ca mi – za zna cza po seł Plat for my
Oby wa tel skiej. – Pa ra dok sem jest
na przy kład ko niecz ność ochro ny nie -
dźwie dzia w oko li cach Ja wo rzy ny Kry -
nic kiej, gdzie śla dów te go zwie rzę cia nie
wi dzia no od pół wie ku – do da je.

Ma jąc na uwa dze roz wój Są dec czy -
zny, Ma rian Cy coń zwró cił się do mi ni -
stra śro do wi ska z py ta niem, czy
pla no wa ne są dzia ła nia zmie rza ją ce
do zwe ry fi ko wa nia w te re nie obec no ści
ochro ny ga tun ków na ob sza rach ob ję tych
sie cią Na tu ra 2000 bez prze rzu ca nia te go
za da nia na sa mo rzą dy i in we sto rów oraz
czy zna ne są sza cun ko we kosz ty ta kiej
we ry fi ka cji.

– Za pro po no wa łem też na wią za nie
w tym za kre sie współ pra cy z uczel nia -
mi, któ re mo gły by włą czyć za gad nie nia
zwią za ne z ta ką in wen ta ry za cją w za -
kres swo ich ba dań i prac na uko wych, co
znacz nie ogra ni czy ło by kosz ty – za zna -
cza po seł.

Pod se kre tarz sta nu Mi ni ster stwa Śro -
do wi ska i Głów ny Kon ser wa tor Przy ro -
dy Ja nusz Za le ski w od po wie dzi
na in ter pe la cję są dec kie go po sła zwró -
cił uwa gę, że Na tu ra 2000 jest eu ro pej -
skim sys te mem ochro ny ró żno rod no ści
bio lo gicz nej, któ ry Pol ska zo bo wią za ła
się wy peł niać, pod pi su jąc trak tat ak ce -
syj ny i sta jąc się człon kiem Unii Eu ro -
pej skiej.

– Naj więk szy wy si łek w za kre sie
wdra ża nia sie ci Na tu ra 2000 w na szym
kra ju, po dob nie jak w po zo sta łych kra -
jach człon kow ski Unii Eu ro pej skiej, zo -
stał po ło żo ny na iden ty fi ka cję
wszyst kich miejsc klu czo wych dla
ochro ny sie dlisk przy rod ni czych i ga tun -
ków, wy zna cze nie gra nic ob sza rów i ich
uzgod nie nie, opra co wa nie od po wied -
nich map i opi sów ob sza rów – czy ta my
w od po wie dzi Ja nu sza Za le skie go.

Głów ny Kon ser wa tor Przy ro dy przy -
zna je, że two rząc ob sza ry Na tu ry 2000
po cząt ko wo na po tka no na prze szko dy
na tu ry me ry to rycz nej, or ga ni za cyj nej
i po li tycz nej, wy ni ka ją ce z bra ku kom -
pe tent nych i ak tu al nych da nych przy -

Po seł Cy coń in ter pe lu je Mi ni ster stwo Śro do wi ska 

Natura 2000
hamuje
inwestycje?
– Rygory ochrony Natury 2000 od lat blokują możliwość
zrealizowania inwestycji narciarskiej „Siedem Dolin”, samorząd
Muszyny ma problem z pokryciem asfaltem drogi z Żegiestowa
do Szczawnika – mówi poseł Marian Cycoń (PO), były burmistrz
Starego Sącza. Interpeluje o weryfikację obszarów objętych
tym programem. Ministerstwo Środowiska nie zgadza się
z zarzutami posła. 

Marian Cycoń
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rod ni czych. Ob sza ry two rzo ne by ły
na pod sta wie da nych, za war tych w ró -
żnych pu bli ka cjach i w opar ciu o naj lep -
szą wie dzę eks perc ką. Jed nak, jak
pod kre śla Za le ski, od 2008 r. pra ce
nad spo rzą dze niem pro po zy cji uzu peł -
nie nia sie ci Na tu ra 2000 w Pol sce, opar -
te by ły na ba da niach te re no wych.

– W chwi li obec nej ob sza ry Na tu -
ra 2000 są dość do brze zin wen ta ry zo -
wa ne. Do koń ca 2012 ro ku na zle ce nie
Ge ne ral nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi -
ska prze pro wa dzo no łącz nie in wen ta ry -
za cje or ni to lo gicz ne w 70 ob sza rach
spe cjal nej ochro ny pta ków – wy li cza
pod se kre tarz sta nu i do da je, że do koń -
ca 2015 r. wszyst kie ob sza ry pta sie zo -
sta ną zin wen ta ry zo wa ne.

Ja nusz Za le ski przy po mi na, że zgod -
nie z usta wą o ochro nie przy ro dy z 2004
r., je dy nym za ka zem obo wią zu ją cym
na ob sza rach Na tu ra 2000 jest za kaz po -
dej mo wa nia dzia łań mo gą cych osob no,
lub w po łą cze niu z in ny mi dzia ła nia mi,
ne ga tyw nie od dzia ły wać na ce le ochro -
ny, a w szcze gól no ści: po gor szyć stan
sie dlisk przy rod ni czych, lub sie dlisk ga -
tun ków ro ślin i zwie rząt, dla któ rych
wy zna czo no ob szar; wpły nąć ne ga tyw -
nie na ga tun ki i po gor szyć in te gral ność
ob sza ru Na tu ra 2000, lub je go po wią za -
nia z in ny mi ob sza ra mi.

– Sieć Na tu ra 2000 nie jest czyn ni -
kiem ha mu ją cym roz wój kra ju czy blo -
ku ją cym wszel kie in we sty cje, jak
cza sa mi okre śla się to w nie rze tel nych
opi niach. Uwzględ nia nie uwa run ko wań

eko lo gicz nych i dzie dzic twa przy rod ni -
cze go w pla no wa niu in we sty cji jest na -
szym obo wiąz kiem. Usta wa o ochro nie
przy ro dy wy raź nie wska zu je, w ja kich
sy tu acjach da na in we sty cja nie mo że zo -
stać zre ali zo wa na, do pusz cza jed nak sy -
tu acje wy jąt ko we, kie dy nad rzęd ny
in te res spo łecz no -go spo dar czy mo że
prze wa żyć nad po trze ba mi ochro ny da -

nych ga tun ków i sie dlisk – zwra ca uwa -
gę Głów ny Kon ser wa tor Przy ro dy.
– Pew ne in we sty cje mo gą być za blo ko -
wa ne, zwłasz cza te, któ re nisz czą za so -
by przy rod ni cze i ich re ali za cja nie
wią że się z nad rzęd nym in te re sem pu -
blicz nym – do da je.

Za le ski nie zga dza się ze stwier dze -
niem, że pla no wa na in we sty cja „Sie dem
Do lin”, któ ra za kła da bu do wę od 9 do 12
no wych wy cią gów krze seł ko wych i or -
czy ko wych oraz tras nar ciar skich, łą czą -
cych do tych cza so we sta cje nar ciar skie:
Wier chom la, Ja wo rzy na, Sło twi ny z dro -
gą kra jo wą No wy Sącz – Kry ni ca -Zdrój,

jest blo ko wa na głów nie przez pro gram
Na tu ra 2000. Wska zu je, że „Sie dem Do -
lin” ma po wstać na te re nie Po pradz kie -
go Par ku Kra jo bra zo we go, a dal sza
re ali za cja in we sty cji w wer sji za pla no -
wa nej przez in we sto ra spo wo du je
– w oce nie przy rod ni ków – cał ko wi te
za mknię cie ko ry ta rza kar pac kie go i izo -
la cję naj cen niej szych pod wzglę dem
przy rod ni czym te re nów le śnych w Be -
ski dzie Są dec kim oraz de gra da cję sie -
dlisk przy rod ni czych i sie dlisk ga tun ków
o zna cze niu Wspól no to wym.

– Re ali za cja in we sty cji wią że się z wy -
le sie niem du żych po wierzch ni zwar tych
kom plek sów le śnych, w te re nach o eks -
tre mal nych spad kach i za gro żo nych ru -
cha mi osu wi sko wy mi – pod kre śla Ja nusz
Za le ski. – „Sie dem Do lin” w wer sji pro -
mo wa nej przez po my sło daw cę nie mo że
uzy skać ak cep ta cji słu żb ochro ny przy -
ro dy – stwier dził sta now czo.

Pod se kre tarz sta nu Mi ni ster stwa Śro -
do wi ska po in for mo wał ta kże po sła Cy co -
nia, że zin wen ta ry zo wa nie wszyst kich
sie dlisk przy rod ni czych i ga tun ków
zwie rząt na te re nie ca łej Pol ski kosz to -
wa ło by sza cun ko wo 120 mln zł i by ło by
za da niem dłu go fa lo wym. Re sort śro do -
wi ska pra cu je obec nie nad pro jek tem,
któ ry stwo rzy Bank Da nych o Za so bach
Przy rod ni czych. Je go koszt osza co wa no
na 65 mln zł. Ja nusz Za le ski za zna czył
jed nak, że re ali za cja pro jek tu w la -
tach 2015-2020 stoi pod zna kiem za py -
ta nia z ra cji in nych prio ry te tów.

ALI CJA FA ŁEK

– Paradoksem jest
na przykład konieczność
ochrony niedźwiedzia
w okolicach Jaworzyny
Krynickiej, gdzie śladów
tego zwierzęcia nie
widziano od pół wieku.

MARIAN CYCOŃ
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Po 15 li sto pa da na stro nie Urzę du
Mar szał kow skie go w Kra ko wie po -
ja wią się pierw sze ogło sze nia
o kon kur sach dla or ga ni za cji po za -
rzą do wych na pro mo cję re gio nu
i roz wój kul tu ry fi zycz nej, po in for -
mo wa ła w Sta rym Są czu Elżbie ta
Kan tor, dy rek tor De par ta men tu Tu -
ry sty ki, Spor tu i Pro mo cji Urzę du
Mar szał kow skie go. Z przed sta wi -
cie la mi są dec kich or ga ni za cji po za -
rzą do wych gość z Kra ko wa spo tkał
się pod czas I Zjaz du Są de czan.

Ze sce ny przy Oł ta rzu Pa pie -
skim nio sły się la chow skie
nu ty, a w Re ko lek cyj nym

Do mu Piel grzy ma Opo ka roz ma wia no
o pie nią dzach.

– Or ga ni za cje po za rzą do we są dla
nas cen nym part ne rem w re ali za cji ce -
lów wy zna czo nych stra te gią Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go. My je ste śmy
na słu żbie, cze ka my na cie ka we pro po -
zy cje i ofer ty z wa szej stro ny – za pew -
nia ła dy rek tor Elżbie ta Kan tor.

Omó wi ła pro gra my, pi lo to wa ne przez
Wy dział Tu ry sty ki, Spor tu i Pro mo cji
UM, do któ rych mo gą apli ko wać roz ma -
ite sto wa rzy sze nia i fun da cje, z wy łą cze -
niem jed no stek sa mo rzą do wych.
Pro gra my ma ją ce na ce lu pro mo cję re gio -
nu, to m.in. „Ma ło pol ska – nasz re gion,
na sza szan sa”, „Fil mo te ka Ma ło pol ska”,
„Ma ło pol ska go ścin na”, a pro gra my słu -
żą ce tę żyź nie fi zycz nej Ma ło po lan to
m.in. „Ma ło pol ska bie ga”, „Wa ka cje
z pił ką no żna”, „Już pły wam”, „Je żdżę
z gło wą”. Do po dzia łu jest prze wa żnie
mi lion, naj wy żej kil ka mi lio nów zło tych,
a chęt nych na te pie nią dze – set ki.

W przy pad ku pro gra mów ma ją cych
na ce lu pro mo cję re gio nu, to re ali zo wa -
ne są one na pod sta wie usta wy o za mó -

wie niach pu blicz nych, a to ozna cza, że
naj pierw trze ba sa me mu sfi nan so wać
przed się wzię cie, a po tem do pie ro sta rać
się w Urzę dzie Mar szał kow skim o re -
fun da cję czę ści kosz tów. Gdy cho dzi
o pro gra my, któ ry mi „rzą dzi” usta wa
o po żyt ku pu blicz nym i o wo lon ta ria cie,
to pie nią dze do sta je się z gó ry, lecz po -
tem trze ba je bar dzo do kład nie roz li -
czyć: ra chun ka mi, fak tu ra mi, li sta mi
płac itd.

W dys ku sji przed sta wi ciel Re gio nal -
ne go Sto wa rzy sze nia Dia be ty ków w Po -
de gro dziu ska rżył się, że pro gra my
przed sta wio ne przez Elżbie tę Kan tor
skie ro wa ne są wy łącz nie do lu dzi mło -
dych. – Po mi ja się lu dzi star szych i cho -
rych, jak by wszy scy w Ma ło pol sce by li
mło dzi i zdro wi – mó wił mę żczy zna.
Re pre zen tant ka or ga ni za cji po za rzą do -

wej z Piw nicz nej ża li ła się z ko lei
na ucią żli we, prze wle kłe pro ce du ry
i roz bu do wa ną spra woz daw czość.
Z tym gło sem ko re spon do wa ło wy stą -
pie nie Jó ze fa Kacz mar czy ka, pre ze sa
Fun da cji im. dr. Je rze go Ma sio ra z No -
we go Są cza, pro mu ją cej mło de ta len ty
ar ty stycz ne.

– Od wie dził mnie zna jo my z Ka na dy
i gdy mu opo wie dzia łem, ja kie ba rie ry
mu si my po ko nać, aby otrzy mać pa rę
gro szy do ta cji, to po wie dział, że trak tu -
ją nas jak zło dziei. Dla te go zre zy gno wa -
li śmy ze sta rań o te pie nią dze – mó wił
by ły rad ny miej ski.

Elżbie ta Kan tor uspo ka ja ła: – Li be ra li -
zu je my pro ce du rę, ale mu si cie pań stwo
pa mię tać, że tu cho dzi o pie nią dze pu blicz -
ne. My je ste śmy tyl ko urzęd ni ka mi i mu si -
my dzia łać na pod sta wie obo wią zu ją ce go
pra wa – tłu ma czy ła, po da jąc przy kła dy
nie uczci wych be ne fi cjen tów. W skraj nych
przy pad kach mu sie li zwra cać pie nią dze
otrzy ma ne z Urzę du Mar szał kow skie go.
„Pa pie ry” nie mo gą bu dzić za strze żeń,
gdyż kon tro le rzy z Kra ko wa pra cu ją
głów nie na do ku men tach, acz kol wiek ma -
ją pra wo do spraw dze nia re ali za cji pro jek -
tu do fi nan so wa ne go przez sa mo rząd
wo je wódz ki.

Dy rek tor Kan tor za pew nia ła też, że
przy po dzia le środ ków unij nych na gran -
ty nikt nie jest dys kry mi no wa ny, a już
broń Bo że se nio rzy i lu dzie cho rzy. Naj -
prost sza dro ga do suk ce su, tłu ma czy ła,
to wy my ślić ta ki pro jekt, któ ry wpi su je
się w ideę ogła sza nych kon kur sów.

– Na dzia łal ność me ry to rycz ną Sto -
wa rzy sze nia Dia be ty ków w Po de gro dziu
pew nie nie ma pie nię dzy w tych pro gra -
mach, ale mo żna na przy kład zor ga ni -
zo wać w Po de gro dziu kon fe ren cję
li de rów sto wa rzy szeń dia be ty ków z ca -
łej Pol ski i ta ka kon fe ren cja do sko na le
wpi su je się w pro mo cję Ma ło pol ski, bo
ta cy pre ze si są oso ba mi opi nio twór czy -
mi – pod po wia dał gość z Kra ko wa.

Elżbie ta Kan tor ra dzi ła przede
wszyst kim trzy mać rę kę na pul sie.

– Mu si cie być czuj ni i śle dzić na bie -
żą co stro nę Urzę du Mar szał kow skie go.
– mó wi ła. – Pierw sze ogło sze nia o kon -
kur sach na gran ty dla or ga ni za cji po za -
rzą do wych w przy szłym ro ku uka żą się
po 15 li sto pa da te go ro ku.

(HSZ)

Bądźcie czujni,
konkursy
w listopadzie!

Elżbie ta Kan tor
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Lo ko mo ty wa E4M SU Grif fin, wy pro -
du ko wa na przez Ne wag Gli wi ce,
któ re go więk szo ścio wym ak cjo na -
riu szem jest no wo są dec ki Ne -
wag SA, prze szła po myśl nie te sty
na cze skim to rze. Jest to pierw sza
wy pro du ko wa na w Pol sce wie lo sys -
te mo wa lo ko mo ty wa elek trycz na,
któ ra mo że być eks plo ato wa -
na w ca łej Eu ro pie. 

E4M SU Grif fin zo sta ła skon -
stru owa na od pod -

staw w Pol sce, a wkład w jej po wsta nie
mie li ta kże kon struk to rzy Ne wa gu z No -
we go Są cza. Prze zna czo na jest do pro wa -
dze nia po cią gów to wa ro wych o ma sie
do 3200 ton, z pręd ko ścią do 160 ki lo me -
trów na go dzi nę.

– Pra ce nad pro jek to wa niem E4M SU
Grif fin roz po czę ły się we wrze śniu 2010
ro ku. W 2012 ro ku lo ko mo ty wa by ła
pre zen to wa na na Mię dzy na ro do wych
Tar gach Ko le jo wych In no trans w Ber li -
nie, a od ma ja pod da wa na jest te stom
eks plo ata cyj nym – mó wi Bar tosz Krze -
miń ski, pre zes Ne wa gu Gli wi ce.

Lo ko mo ty wę naj pierw te sto wa no przez
In sty tut Ko lej nic twa na to rze w Żmi gro -
dzie. Spraw dza no dy na mi kę, układ ha mul -
co wy, cha rak te ry sty kę trak cyj ną.

– Te sty za koń czy ły się wy ni kiem ce lu -
ją cym i obec nie ocze ku je my na świa dec -
two do pusz cze nia do eks plo ata cji
– do da je Krze miń ski.

Gryf fin pod da ny zo stał ta kże prób nym
jaz dom ba daw czym, któ re prze pro wa dzi -
ło PKP Car go SA. Lo ko mo ty wa cią gnę -
ła skład to wa ro wy o ma sie 3440 ton.

– Jest to lo ko mo ty wa na mia -
rę XXI wie ku. Wy ró żnia się do sko na łym
sprę ży no wa niem oraz bar dzo do brze ze -
stro jo nym ukła dem na pę do wym, cze go

efek tem są do bre mo żli wo ści trak cyj ne
i wy so ki kom fort jaz dy – uwa ża Pa weł
Plu ta z PKP Car go. Te stu ją cy chwa lą ta -
kże pro ste i er go no micz ne roz miesz cze -
nie przy rzą dów na pul pi cie, prze stron ną
ka bi nę oraz do bre wy ci sze nie.

W sierp niu lo ko mo ty wa prze by wa ła
na to rze te sto wym w Cze chach, gdzie
przez dwa ty go dnie pod da wa na by ła sta -
tycz nym pró bom uru cho mie nio wym
oraz jaz dom w sys te mach za si la nia 25
kV i 15 kV AC. Po myśl ne za koń cze nie
prób to pierw szy krok przed cer ty fi ka cją
na ryn kach eu ro pej skich.

– Grif fin, któ ry już cie szy się du żym za -
in te re so wa niem, jest na szą od po wie dzią
na zró żni co wa ne po trze by ryn ku eu ro pej -
skie go – twier dzi Bo gu sław No wak, kie -
row nik mar ke tin gu Ne wag Gli wi ce.
– Du ży wa chlarz mo żli wo ści trans por to -
wych i tech nicz nych, pa ra me try do sto so -
wy wa ne do in dy wi du al nych po trzeb
klien ta, ni skie kosz ty eks plo ata cji, tech -
no lo gie przy ja zne śro do wi sku i kon ku -
ren cyj na ce na po win ny zna leźć uzna nie
u eu ro pej skich kon tra hen tów – do da je.

ALI CJA FA ŁEK

Ne wag w ofen sy wie

- Grif fin, któ ry już cie szy
się du żym za in te re so wa -
niem, jest na szą od po -
wie dzią na zró żni co wa ne
po trze by ryn ku 
eu ro pej skie go. 

BOGUSŁAW NOWAK

Światowa premiera lokomotywy Griffin
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A
u to rem ran kin gu jest Pa weł
Swia nie wicz, pro fe sor na uk
eko no micz nych, kie row nik
Za kła du Roz wo ju i Po li ty ki

Lo kal nej na Wy dzia le Geo gra fii i Stu -
diów Re gio nal nych Uni wer sy te tu War -
szaw skie go. Au tor ze sta wie nia
za zna cza, że „po wierz chow na, po pu li -

stycz na in ter pre ta cja wy ni ków mo że
być bar dzo my lą ca, a ta kże krzyw dzą ca
dla nie któ rych sa mo rzą dów. Więk sze
wy dat ki na ad mi ni stra cję to wca le nie
za wsze mar no wa nie pie nię dzy po dat ni -
ków na fa na be rie urzęd ni ków. Skut kiem
mo że być lep sza, spraw niej sza ob słu ga
oby wa te li, a ta kże np. więk sza sku tecz -
ność w po zy ski wa niu fun du szy unij -
nych. Na sze pro ste ze sta wie nie nie jest
w sta nie uchwy cić ta kiej za le żno ści
mię dzy wy dat ka mi, a ich efek ta mi. Ale
na pew no po zy cja w ran kin gu dla ka -
żde go sze fa urzę du mo że być ma te ria -
łem do re flek sji i we wnętrz ne go au dy tu
wy dat ków”.

Wójt gmi ny Ry tro, któ ra we dług te go
ze sta wie nia wy da je naj wię cej w na szym
re gio nie na ad mi ni stra cję, uwa ża, że ta -
kie da ne rze czy wi ście są my lą ce. – Ta ki
ran king, to jest za ba wa sta ty sty ków, ma -
te ma ty ków, któ ra nie od zwier cie dla rze -
czy wi sto ści. Usta wa o sa mo rzą dzie ja sno
okre śla, że w gmi nie mu si być wójt czy
bur mistrz, se kre tarz, skarb nik, że na ka -
żde 2 tys. miesz kań ców mu si przy pa dać
je den pra cow nik opie ki spo łecz nej i tak
da lej. Nie mo że my za osz czę dzić w ten
spo sób, że bę dzie pół bur mi strza, czy pół
skarb ni ka. Pe wien ze spół ad mi ni stra cyj -
ny jest wy ma ga ny usta wo wo, by wy peł -
niać wszyst kie funk cje, ja kie są
sa mo rzą dom przy pi sa ne. Je śli jed nost ka
sa mo rzą do wa jest du ża, li czy wię cej
miesz kań ców, to te wy dat ki roz kła da ją
się na więk szą licz bę głów i są sta ty stycz -
nie mniej sze. Gmi na Ry tro li czy 3800
miesz kań ców, więc te kosz ty sta łe mu szą
tak sta ty stycz nie wy glą dać – mó wi wójt
Wła dy sław Wnę trzak.

Sta ry Sącz w ran kin gu „Wspól no ty”
za jął pierw sze miej sce i mo że się cie -
szyć ty tu łem „Naj tań sze go sa mo rzą du
w Pol sce”. – Sta ry Sącz od lat jest
w czo łów ce tych ran kin gów. To nie przy -
pa dek, ani sta ty stycz ny kru czek. To efekt
kon se kwen cji i dys cy pli ny. Od po cząt ku
ist nie nia sta ro są dec kie go sa mo rzą du
wła ści wie nie wzro sła licz ba za trud nio -
nych w ad mi ni stra cji. Ostat nio trze ba
by ło za trud nić dwie oso by, bo już nie by -
ło ko go bar dziej obar czyć obo wiąz ka mi
zwią za ny mi z usta wą śmie cio wą. I ta kiej
za sa dy się trzy ma my. Je że li nie ma no -
wych za dań, nie ma no wych pra cow ni -
ków – mó wi Ka zi mierz Gi zic ki,

Ile kosztuje administracja samorządowa? 

Stary Sącz
najtańszy
w Polsce

Ty go dnik „Wspól no ta”, ogól no pol skie pi smo po świę co ne te ma -
ty ce praw no -sa mo rzą do wej, opu bli ko wał ran king sa mo rzą dów
pod ką tem wy dat ków na ad mi ni stra cję sa mo rzą do wą w prze li -
cze niu na jed ne go miesz kań ca w 2012 r. We dług te go ran kin gu,
w na szym re gio nie naj mniej na ad mi ni stra cję wy da je Sta ry
Sącz (150,6 zł), a naj wię cej Ry tro (437,7 zł).

Sta ry Sącz z lotu ptaka
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za stęp ca bur mi strza Sta re go Są cza. – To
oczy wi ste, że wy dat ki na ad mi ni stra cję
w mniej szych gmi nach roz kła da ją się
na mniej szą licz bę miesz kań ców i są sta -
ty stycz nie więk sze na gło wę miesz kań ca.
Trud no jest też w ta kich gmi nach zbi lan -
so wać bu dżet. Czę sto wy dat ki są więk -
sze, niż do cho dy. Dla te go sen sow ne
wy da je się roz wią za nie, ja kie wej dzie
w ży cie na po cząt ku przy szłe go ro ku.
Zmia na usta wy o sa mo rzą dzie po zwo li
na łą cze nie się mniej szych i słab szych
gmin. Usta wa bę dzie za chę cać do ta -
kich po łą czeń ró żny mi ulga mi i przy wi -
le ja mi. Prak ty ka wska zu je, że ta kim
mi ni mum po win no być 10 tys. miesz -
kań ców. Mniej licz ne gmi ny bę dą mia ły
za wsze ja kieś pro ble my – do da je Ka zi -
mierz Gi zic ki.

„Wzrost wy dat ków w 2012 ro ku był
naj więk szy wła śnie w gru pie gmin naj -
mniej szych. Mo że to wska zy wać, że
oszczęd no ści w ad mi ni stra cji, na wet
w sy tu acjach kry zy so wych, są naj trud -
niej sze wła śnie w ma łych (i tak już naj -
dro ższych, je śli we źmie my pod uwa gę
da ne w prze li cze niu na jed ne go miesz -
kań ca) urzę dach. Po dej rze wam, że wie -
le sa mo rzą dów mniej za mo żnych nie
jest już w sta nie ob ni żyć wy dat ków
na ad mi ni stra cję, bo już nie ma na czym
za osz czę dzić, wszel kie do strze gal ne re -
zer wy zo sta ły już uru cho mio ne” – pi sze
prof. Swia nie wicz.

JAN GA BRU KIE WICZ

Naj ni ższe wy dat ki bie żą ce na ad mi ni stra -
cję w prze li cze niu na 1. miesz kań ca w na -
szym re gio nie wg pi sma „Wspól no ta”:
STA RY SĄCZ – 150,63 zł 
GRY BÓW – 155,91
CHEŁ MIEC – 157,02
NO WY TARG – 159,87
ŁĄC KO – 160,75
PO DE GRO DZIE – 216,83
GOR LI CE – 225,03
PIW NICZ NA ZDRÓJ – 229,81
NA WO JO WA – 233,63
LI MA NO WA – 234,34
NO WY SĄCZ – 285,56
MUS ZY NA – 358,83
KRY NI CA -ZDRÓJ – 371,89

W Wier chom li od by ła się nie daw -
no ca ło dnio wa kon fe ren cja na te -
mat pa ster stwa, ja ko szan sy dla
Są dec czy zny. Jed no cze śnie przez
na sze te re ny prze szedł Re dyk Kar -
pac ki. To przy naj mniej dwa po wo -
dy, by po roz ma wiać o sy tu acji
pa ster stwa i ho dow li owiec w na -
szym re gio nie. Ru muń scy ba co wie,
któ rzy szli z Re dy kiem Kar pac kim,
nie mo gli się na dzi wić, że ha le i po -
ło ni ny, któ re wi dzie li, są pu ste, że
ta kie pięk ne te re ny nie są wy ko -
rzy sty wa ne do ho dow li. W Ru mu -
nii jest 15 mln owiec i bra ku je już
miejsc do wy pa su. Co Pan na to?

– Ru mu ni ma ją w dzie dzi nie rol nic -
twa wie le in nych pro ble mów, ale do -
brze, że to wy tknę li, trze ba ko rzy stać
z ka żdej wska zów ki. Pod ko niec lat
osiem dzie sią tych w Pol sce by ło 5 mln
owiec – te raz, we dług ró żnych sza cun -
ków, naj wy żej 200 ty się cy. To jest pro -
blem zło żo ny, ale trze ba po wie dzieć
jed ną rzecz, że się też lu dziom nie
chce. Pa mię tam, że w la tach sie dem -
dzie sią tych, jak chło pak dziew czy nie,
czy mąż żo nie chciał zro bić pre zent, to
ku po wał dwie owce i ba ra na, one się
roz mna ża ły i jak miał pięć skór go to -
wych, to szył żo nie czy na rze czo nej
ko żuch, a jak miał wię cej, to uszył i so -

My lubimy
i brony, i kolca
Rozmowa ze STANISŁAWEM PASONIEM
z Moszczenicy Wyżnej – chłopem

Stanisław Pasoń
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bie. Daw niej owce się trzy ma ło na skó -
ry, te raz ce na su ro wej owczej skó ry jest
mię dzy 10 a 20 zło tych. Ce na weł ny
to 1-2 zło te, strzy że nie owcy – 5 zło tych.
Wy pra wie nie skó ry jest dro ższe od niej
sa mej. Jak w sta rym po wie dze niu – nie
war ta skór ka za wy praw kę. Na to miast
sa ma or ga ni za cja, któ ra po win na dbać
o in te re sy ho dow ców owiec – Pol ski
Zwią zek Ho dow ców Owiec i Kóz – jak
wy glą da? Po ubie ra li się pa no wie w gar -
ni tu ry i zaj mu ją się re pre zen ta cją, za -
miast za jąć się kon kret ną ro bo tą. Tro chę
po zy tyw ne go za mie sza nia ro bi pre zes
spół dziel ni „Gaz do wie” Ka ziu Fur czoń.
Za ło żył spół dziel nię pro du cen tów w Le -
śni cy ko ło Bu ko wi ny Ta trzań skiej, był
jed nym z or ga ni za to rów Re dy ku Kar -
pac kie go. Ale tak za bar dzo to nie ma
się kto tym rol nic twem zaj mo wać. Je -
stem pe łen sza cun ku dla sta ro sty Ja -
na Go lon ki, któ ry te pro ble my ro zu mie,
ale nie jest prze wi dzia ne w usta wie, że
sta ro sta ma ja kie kol wiek środ ki na rol -
nic two. To ma Sej mik Wo je wódz ki
w Kra ko wie, od któ re go nas dzie li 120
ki lo me trów. I mó wi my na te mat rol nic -
twa jak jest re dyk, jak jest ja kaś ta ka im -
pre za. A bez po śred nie go od dzia ły wa nia
nie ma.
Cie ka we, że sie dzi ba Pol skie go
Związ ku Ho dow ców Owiec znaj du je
się w War sza wie. Prze cięt ne mu Po -
la ko wi wy da je się, że pew nie jest
gdzieś w gó rach.

– Ale re gio nal na sie dzi ba jest w No -
wym Tar gu. Jej szef, pan Jan czy na ka -
żde spo tka nie przy je żdża w nie na gan nie
skro jo nym gar ni tu rze i pod kra wa tem
(śmiech).

W 2010 ro ku Sejm usta wo wo utwo -
rzył 9 fun du szy pro mo cji pro duk tów rol -
no -spo żyw czych. Fun dusz pro mo cji
mię sa wie przo we go dys po nu je bu dże -
tem w wy so ko ści oko ło 20 mi lio nów
zło tych rocz nie, ta ki sam fun dusz mię sa
owcze go ma do dys po zy cji oko ło 20 ty -
się cy zło tych – ty siąc ra zy mniej. Cie -
ka wy jest też roz kład geo gra ficz ny
wpłat na ten fun dusz. Naj wię cej wpła ca
Ma zow sze, więc wy ni ka ło by z te go, że
na Ma zow szu ho du je się naj wię cej
owiec, po tem jest Wiel ko pol ska i Pod -
kar pa cie. A ile wpła ca Ma ło pol ska,
w po wszech nym mnie ma niu za głę bie
owczar skie? Dwa na ście zło tych (da ne

z 2010 ro ku), mniej da je tyl ko wo je -
wodz two war miń sko – ma zur skie: 11
zło tych. O co tu cho dzi?

– Tak to wła śnie wy glą da. Kie dy stu -
dio wa łem za pro sze nie na kon fe ren cję
do Wier chom li, to stwier dzi łem, że
na 100 pro cent uczest ni ków przy pad nie
ja kieś 3 pro cent lu dzi, któ rzy bez po śred -

nio zaj mu ją się ho dow lą, czy kon kret nie
owczar stwem. By ło mnó stwo punk tów
pro gra mu, pa ne le dys ku syj ne, wy kła dy
i co z te go wy nik nie? Już sam fakt, że ta
kon fe ren cja od by ła się w eks klu zyw nym
ho te lu, du żo mó wi. Mnie to od strę cza.
Co trze ba zro bić, to jest za war te w pe ty -
cji, ja ką wy sła li śmy do mi ni stra Ka lem -
by w czerw cu i któ rą też pod pi sa łem.
Po par li ją sta ro sto wie ta trzań ski i no wo -
tar ski. (Tekst pe ty cji obok).
Że by ha le zno wu za peł ni ły się owca -
mi, to mu si być opła cal ne. Te raz rzą -
dzi zwy kły ra chu nek eko no micz ny.

– Mó wi mi kie dyś mi ni ster, że spa dła
plen ność owiec, a ja my ślę, że jest ich
tro chę wię cej. Tyl ko jak owca jest kot -
na 5 mie się cy, póź niej to ja gnię ze czte -
ry mie sią ce mu si się od cho wać, to już
jest 9 mie się cy. Ja gnię kosz tu je mię -
dzy 100 a 200 zło tych, a ubój ta kie go ja -
gnię cia kosz tu je 70 zł. Jak kol wiek by to
li czyć, na czym tu mo żna za ro bić? Naj -
le piej nie zgło sić te go ja gnię cia
do Agen cji i wszyst ko za ła twić po daw -
ne mu. Do pła ty są nie rów ne i de mo ra li -
zu ją. Ho dow ca na te re nach gór skich
do sta je 455 zło tych do jed nej owcy,
a my na te re nach pod gór skich 105 zło -
tych. A tu taj ta ho dow la kosz tu je ty le sa -
mo wy sił ku. Za raz pa na we zmę
na trak tor i po je dzie my ko sić sia no, to
pan zo ba czy, jak to się ła two ro bi
na tych zbo czach w na szym Be ski dzie
Są dec kim. Ja gnię ci na na go rą co, ca łe ja -

gnię na rusz cie, to jest naj więk szy prze -
bój na we se lach, ja kie tu u sie bie urzą -
dzam. To jest gó ral ski ka wior. To jest
po za tym naj zdrow sze mię so. Cią gle
nie wie le osób o tym wie, że owce nie
cho ru ją na ra ka. W Ame ry ce pro pa gu ją
ja gnię ci nę na wet za miast cie lę ci ny dla
nie mow ląt. Co by szko dzi ło, że by ka żdy
tu taj mógł mieć przy do mu tych dzie sięć
ba ra nów z mo żli wo ścią ubo ju? W czym
jest lep sza wie przo wi na? Tu jest miej sce
do dzia ła nia dla wój tów, bur mi strzów,
sa mo rzą dow ców od szcze bla gmin ne go
do wo je wódz kie go, że by wpły nę li
na wła dze.
A co z pie niędz mi unij ny mi dla rol -
nic twa?

– Ubo le wam, że te pie nią dze ja koś
za bar dzo się roz cho dzą bez więk szych
efek tów. Mo żna by je za go spo da ro wać
z du żo więk szym po żyt kiem, a tak są
w du żej czę ści prze ja da ne. Wi dzę ta kie
po dej ście: „jak da ją, to brać!”. Te pie nią -
dze po win ny być prze zna cza ne głów nie
na in fra struk tu rę słu żą cą pro duk cji.
Pan ko rzy sta z ja kichś unij nych pro -
gra mów?

– W roz sąd nych roz mia rach i tyl ko
na in we sty cje, bo in we sty cje są ko niecz -
ne. Z Unii do sta nie rol nik 50 pro cent do -
pła ty do cią gni ka, ale dru gie 50 pro cent
mu si za pła cić sam, więc mu si skal ku lo -
wać, czy go na to stać i kie dy mu się ta
in we sty cja zwró ci. My ślę, że na wsi
przy da ła by się dy wer sy fi ka cja do cho -

Fun dusz pro mo cji mię sa
wie przo we go dys po nu je
bu dże tem w wy so ko ści
oko ło 20 mln zł rocz nie,
ta ki sam fun dusz mię sa
owcze go ma do dys po zy -
cji oko ło 20 ty s. zł – ty -
siąc ra zy mniej. 
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dów. Jak bym nie zbu do wał te go do mu
we sel ne go i nie miał wpły wów z or ga -
ni za cji we sel, a ta kże z han dlu cie lę ta -
mi, to z sa mej ho dow li bym się nie
utrzy mał.
Kie dy zwie dza łem pań skie go spo -
dar stwo, wi dzia łem w obo rze cie lę -
ta ze Sło wa cji i z Ru mu nii. Trze ba je
spro wa dzać zza gra ni cy?

– Ob ra ca my bar dzo du żą ilo ścią cie -
ląt, do 10 ty się cy rocz nie. W Pol sce
krów jest co raz mniej, więc i cie ląt
mniej. Po sił ku je my się cie lę ta mi z im -
por tu. A po za tym był ta ki okres, że ma -
sę cie ląt się wy wo zi ło z Pol ski
do Włoch, do Hisz pa nii, do Gre cji. To
by ło opła cal ne. Te raz sy tu acja się zmie -
nia. Oni za opa tru ją się w Ru mu nii, tro -
chę mniej tych pol skich cie ląt wy je żdża.
Ale spa dło po gło wie krów w Pol sce i to
jest ca ły pro blem. My spro wa dza my ca -
ły czas cie lę ta z Ru mu nii, Au strii, Sło -
wa cji. Tu je trzy ma my dzień, dwa trzy
i wy wo zi my do Gdań ska, Po zna nia,
Szcze ci na, na ca ła Pol skę i sprze da je my
rol ni kom. Tam je tu czą na by ki i eks por -
tu ją do Tur cji, do Izra ela. Eks por to wa li,
bo za kaz ubo ju ry tu al ne go po psuł ten
biz nes. Ka żdy rol nik stra cił na by -
ku 1000-1500 zło tych. Na nas też się ten
za kaz od bił, bo spa dło za in te re so wa nie
za ku pem cie ląt. Skoń czy ły się za mó -
wie nia z Izra ela, Tur cji i in nych kra jów.
Ce na spa dła o 1-1,20 zło tych na ki lo gra -
mie. W przy pad ku jed ne go by ka o wa -

dze 700 ki lo gra mów, to jest stra ta oko ło
ty sią ca zło tych na sztu ce. Lu dzie się te -
raz za sta na wia ją, czy war to wsta wiać
cie lę ta, bo trze ba pół to ra ro ku, że by cie -
lę wy ro sło na du że go by ka. Więc nam
też sprze daż spa dła. Wieś stra ci ła ileś
mi lio nów, ale mia sto też. Bo jak rol nik
ma pie nią dze, to ku pu je w mie ście ró -
żne do bra: sa mo chód, ro wer, te le wi zor
pla zmo wy, więc za ra bia rów nież mia sto.
Na tym za ka zie stra ci li wszy scy. I ta kie
wa ha nia ko niunk tu ry spra wia ją, że mo -
żna za cy to wać sło wa pio sen ki La cher -
sów: „Nie cie szą mnie bro ny, nie cie szą
mnie kol ca, na wet mnie nie cie szy go -
spo dar ka oj ca.” To trze ba lu bić. Nam się
po do ba ją i bro ny i kol ca (kół ka w uprzę -
ży koń skiej, do któ rych mo żna przy piąć
np. pług – przyp. red.). Jak my śmy tu za -
czy na li, to by ło 7 hek ta rów. Te raz go -
spo da ru je my na 70 hek ta rach. Syn
skoń czył SGGW, te raz mi po ma ga ja ko
spe cja li sta, jest sze fem fir my. Dzi siaj
jest 38 stop ni w cie niu, a ja za chwi lę
wsią dę na trak tor, bo zo sta ło jesz cze pa -
rę na ście hek ta rów do sko sze nia, że by
ze brać do bre sia no na zi mę dla zwie rząt.
Nie war to po grą żać się w na rze ka niu,
tyl ko ro bić swo je. No wła śnie, chodź -
my, to zo ba czy pan, jak wy glą da ta pra -
ca na praw dę.

***
Po chwi li sie dzi my w kli ma ty zo wa -

nej ka bi nie trak to ra John De ere z do cze -
pio ną ko siar ką do tra wy. Na ze wnątrz 38
stop ni w cie niu. Sta ni sław Pa soń kli ma -
ty za cji nie włą cza, bo już raz do stał za -
pa le nia płuc. Po wer te pach wje żdża my
na szczyt wzgó rza. Pan Sta ni sław
przy po mo cy od po wied niej dźwi gni
opusz cza ra mię ko siar ki i za czy na my
zje żdżać stro mo w dół. Przy trzy mu ję się
po rę czy i wpie ram sto py w pod ło gę, że -
by nie upaść twa rzą na przed nią szy bę.
Na do le zbo cza go spo darz skrę ca w pra -
wo i za czy na my je chać w po chy le niu
na le wą stro nę, w po zy cji, któ ra za prze -
cza pra wom fi zy ki. Po dej rze wam, że nie
od pa da my od zbo cza i nie tur la my się
na sam dół tyl ko dla te go, że ra mię ko -
siar ki sta no wi mi ni mal ną prze ciw wa gę.
Po kil ku na stu mi nu tach jaz dy na kra wę -
dzi wra ca my na w mia rę pła ski te ren
przed dom. Wy sia dam nie bla dy, ale ra -
czej ru mia ny. Na szczę ście był upał.

JAN GA BRU KIE WICZ

PE TY CJA
Sza now ny Pan Sta ni sław Ka lem ba
Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi
Zbli ża się no wa per spek ty wa fi nan so wa
UE 2014-2020, w któ rej rol nic two, a w tym
ob szar gór ski win no być w spo sób szcze -
gól ny do ce nio ne. Za cho wa nie kra jo bra -
zu gór skie go wy ma ga obec no ści owiec,
to też jest szcze gól ną spra wą wspar cie
dla ich ho dow li w tych re gio nach. To ta -
kże istot ne jest z punk tu wi dze nia
wzmoc nie nia lo kal ne go ryn ku pra cy i wa -
lo ry za cji kra jo bra zu kul tu ro we go. Do pła -
ty do owiec z uwa gi na wa lor mię sa
ba ra nie go po win ny obej mo wać jed na ko -
wo wszyst kie owce. Wy ró żnia nie jed nych
– gro zi za mie ra niem po zo sta łych ras, je -
dy nie mo gą być wspie ra ne ośrod ki ho -
dow li i roz wo ju bio lo gicz ne go owiec.
Za cho wa nie do płat rów no rzęd nych dla
te re nów gór skich i pod gór skich po zwo li
na roz wój owczar stwa, co jest zgod ne
z kie run kiem zrów no wa żo ne go roz wo ju
i za cho wa niem bio ró żno rod no ści. Pro -
gram roz wo ju owczar stwa wi nien za -
pew niać per spek ty wę kil ku dzie się ciu lat
z ca łym oto cze niem, a więc pro duk cją se -
rów, prze twór stwa mię sa i weł ny. Wa -
żnym pro ble mem jest umo żli wie nie
ubo ju przy do mo we go, sprze da ży ubi tych
tu szek, jak jest w przy pad ku wie przo wi ny.
Na le ża ło by rów nież roz wa żyć wspar cie
po przez skup in ter wen cyj ny Agen cji Ryn -
ku Rol ne go w okre sie sku pów ja gnię ci ny
pod ha lań skiej. Wy da rze nie pa ster skie
„Re dyk Kar pac ki” – wę drów ka z owca mi
przez ca łe Kar pa ty ma uwi docz nić
wszyst kim war tość nie tyl ko kul tu ro wą,
ale i war tość za cho wa nia te re nów gór -
skich z pa ster stwem ja ko wspól nym
z przy ro dą ele men tem kra jo bra zu. 

Li czy my na pod ję cie po ru szo nych te -
ma tów i udział Pa na Mi ni stra w Eu ro pej -
skich Tar gach Pro duk tu Re gio nal ne go
przy przej ściu Re dy ku w dniu 9 sierp -
nia 2013 r. w Za ko pa nem.

Andrzej Gąsienica Makowski, 
starosta tatrzański

Krzysztof Faber, starosta nowotarski
Kazimierz Furczoń, 

prezes Spółdzielni Gazdowie
Stanisław Pasoń, chłop

Zakopane 13.06.2013 r.
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Do stęp do mul ti me diów, ta ra sy wi do ko we, no we sa ni -
ta ria ty – schro ni ska PTTK pod nio sły stan dard usług
i wal czą o tu ry stów.

S
chro ni ska gór skie za wsze ko ja rzy ły się z nie zwy kłą
at mos fe rą, ale nie ko niecz nie z atrak cyj nym stan dar -
dem. Wy cho dząc na prze ciw ocze ki wa niom tu ry -
stów, PTTK zmo der ni zo wa ło gór skie obiek ty. Przez

dwa la ta trwa ły in ten syw ne pra ce mo der ni za cyj ne w ra mach
pro jek tu „Zie lo ne schro ni ska” w pa śmie Be ski dów – Gor ców
– Pie nin.

– Współ cze sny tu ry sta ma znacz nie wy ższe ocze ki wa nia, li -
czy się stan dard sa ni ta ria tów, czy do stęp do mul ti me diów. Na -
sze schro ni ska mu szą nad ga niać stan dar dy eu ro pej skie, że by
przy cią gać tu ry stów – ale, co rów nie wa żne - te zmia ny mu -
szą iść w pa rze z za cho wa niem do tych cza so we go cha rak te ru
i nie po wta rzal nej at mos fe ry gór skich schro nisk – mó wi Mał -
go rza ta Paw łow ska -Flo rian, kie row nik Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej w No wym Są czu.

Dziś w Be ski dzie Są dec kim jest no wo cze śnie, bez piecz nie
i eko lo gicz nie. Obiek ty zo sta ły wy po sa żo ne w ko lek to ry sło -
necz ne (dzię ki któ rym nie trze ba spa lać drew na), oczysz czal -
nie ście ków i no wo cze sne sa ni ta ria ty. Tu ry sta mo że za się gnąć
wie dzy w ba zie mul ti me dial nej, sko rzy stać z pral ni i su szar -

ni, wziąć prysz nic w ła zien kach o wy so kim stan dar dzie, gdzie
wo da pod grze wa na jest ener gią sło necz ną i od po cząć z kub -
kiem ka wy, po dzi wia jąc pa no ra mę gór z wi do ko we go ta ra su.

Pro jekt „Zie lo ne Schro ni ska” ma zre wo lu cjo ni zo wać stan -
dard ofe ro wa nych usług. Go spo da rze obiek tów PTTK zgod -
nie przy zna ją, że in we sty cje są ko niecz ne, by oży wić ruch
w Be ski dzie Są dec kim.

Mo der ni za cja schro nisk w pa śmie Be ski dów – Gor ców
– Pie nin kosz to wa ła 6,5 mln zł. Za fun du sze po zy ska ne głów -
nie z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
zmo der ni zo wa no je de na ście obiek tów na te re nie Be ski du,
Pie nin i Gor ców: Ha li Ła bow skiej, Ja wo rzy nie, Prze hy bie,
Nad Wier chom lą, na Ma cie jo wej, Sta rych Wier chach, Tur ba -
czu, Lu bo niu Wiel kim, Mar ko wych Szcza wi nach, Le skow cu
i Ha li Kru po wej. (ZEM)

R E K L A M A

Re wo lu cja w gó rach

No wo cze sne
schro ni ska
przyciągają
turystów
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Trwa re mont i roz bu do wa po ży dow -
skie go bu dyn ku przy uli cy Kra szew -
skie go 44 w No wym Są czu. Ro bo ty
pro wa dzo ne są z roz ma chem, m.in.
do bu do wa no dru gie pię tro i skrzy dła.
Wg ta bli cy in for ma cyj nej, bę dą tu lo -
ka le usłu go we i biu ro we do wy na ję cia.

P
raw do po dob nie wśród na jem -
ców znaj dzie się po wia to wy
od dział Agen cji Re struk tu ry za -
cji i Mo der ni za cji Rol nic twa

oraz re gio nal ny od dział Ma ło pol skie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go. Obie
in sty tu cje mu szą opu ścić Pa łac Stad nic -
kich w Na wo jo wej, któ ry po dłu go let niej
ba ta lii są do wej wra ca do spad ko bier ców
– przed wo jen nych wła ści cie li – i szu ka -
ją no we go lo cum dla sie bie.

Są sie dzi bu dyn ku przy ul. Kra szew -
skie go jesz cze chy ba nie wie dzą, co tu
się szy ku je (z tą re al no ścią są sia du je
m.in. dom ro dzin ny jed ne go z wy so kich
urzęd ni ków ra tu szo wych). Na ra zie pa -
nu je tu bło gi spo kój. Uli ca Kra szew skie -
go na tym od cin ku jest śle pa, obok
roz cią ga ją się bul wa ry nad Ka mie ni cą,
ulu bio ne miej sce spa ce ro we miesz kań -
ców Prze ta ków ki.

Cie ka wa jest hi sto ria te go bu dyn ku.
Po wstał pod ko niec XIX wie ku ze skła -
dek cha ry ta tyw nych or ga ni za cji ży dow -
skich. Mie ścił się tu przy tu łek i szpi tal
ży dow ski, któ ry funk cjo no wał jesz cze
w la tach oku pa cji nie miec kiej, do li kwi -
da cji get ta są dec kie go w lip cu 1942 r.
Po woj nie przez dłu gi czas go spo da ro -
wa ło tu Nad le śnic two Sta ry Sącz,
w ostat nich la tach miał tu sie dzi bę są -
dec ki od dział Na czel nej Or ga ni za cji
Tech nicz nej, urzę do wa ła też ko mi sja ds.
orze ka nia rent in wa lidz kich i in ne in sty -
tu cje o po dob nym cha rak te rze.

Nie re mon to wa na ka mie ni ca po pa da -
ła w ru inę, aż zna lazł się in we stor, któ -
ry daw ny szpi tal ży dow ski chce
za mie nić w no wo cze sny biu ro wiec.

In we sto rem jest Ja ni na Iwań ska, żo -
na zna ne go są dec kie go przed się bior cy
Je rze go Iwań skie go, współ wła ści cie la
fir my TECH NO BUD, re ali zu ją cej du że
kon trak ty bu dow la ne w ca łym kra ju
(obec nie m.in. osie dle Trzy Ko lo ry
w Kra ko wie).

– Nie ru cho mość za ku pi li śmy no ta -
rial nie od NOT -u – mó wi Je rzy Iwań ski.
– Zgod nie z ży cze niem kon ser wa to ra za -
byt ków, za cho wa li śmy hi sto rycz ną ele -
wa cję, ze sta re go bu dyn ku po zo sta ły
tyl ko mu ry, po za tym wszyst ko bę dzie

no we. Wy gra li śmy prze targ po wia to we -
go od dzia łu Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa i praw do po -
dob nie wy naj mie my Agen cji część po -
wierzch ni biu ro wych, umo wa jesz cze nie
zo sta ła pod pi sa na. W ty le po wsta nie du -
ży par king, dział ka jest ob szer na, li -
czy 23 ary.

Za koń cze nie ro bót pla no wa ne jest
na je sień te go ro ku. ARiMR chce wy na -
jąć na 10 lat par ter i pierw szą kon dy gna -
cję bu dyn ku – ra zem 700 m kw.

(HSZ)

Ruina zamieni się
w nowoczesny biurowiec
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Szyb ko po stę pu ją pra ce przy bu do -
wie no wej prze pra wy gra nicz nej
z Piw nicz nej -Zdro ju do sło wac kie go
Mnisz ka. Wi dać to za rów no po stro -
nie pol skiej, gdzie uwi ja ją się pra -
cow ni cy cze skiej fir my Fi re sta
– Fi ser z Brna, jak i na Sło wa cji,
po dru giej stro nie Po pra du. 

Na po cząt ku sierp nia
w Mnisz ku na Sło wa cji
go to we już by ły m.in. po -

tę żne fi la ry, na któ rych wes prze się mię -
dzy na ro do wy most, któ ry po łą czy
brze gi gra nicz nej rze ki. Pra ce przy bu -
do wie no wej prze pra wy Sło wa cy roz po -
czę li pod ko niec ubie głe go ro ku. To
za da nie, zgod nie z mię dzy na ro do wą
umo wą, wy bu du je w ca ło ści part ner sło -
wac ki, a stro na pol ska po kry je swój
udział w te jże in we sty cji pn. „Udział

w bu do wie mo stu w Piw nicz nej na rze -
ce Po prad na dro dze kra jo wej nr 87
wraz z do jaz da mi”.

Ro bo ty po na szej stro nie, któ re wy -
ko nu je wy ło nio na w prze tar gu cze ska
fir ma Fi re sta -Fi ser z Brna, roz po czę ły
się przed Wiel ka no cą. W ra mach in we -
sty cji, w Piw nicz nej za pla no wa no bu do -
wę no we go od cin ka dro gi kra jo wej
nr 87 od ron da (trwa ją przy nim pra ce),
któ ra sta no wić bę dzie do jazd do mo stu
gra nicz ne go na rze ce Po prad oraz bu do -
wę no we go od cin ka dro gi łą czą cej dro -
gę wo je wódz ką nr 971 z bu do wa nym
ron dem.

Do sa me go mo stu pol sko -sło wac kie -
go po pro wa dzi łu ko wa es ta ka da, bie -
gną ca po nad to ro wi skiem i li nia mi
wy so kie go na pię cia. Na bar kach cze -
skie go wy ko naw cy spo czy wa ta kże
przy go to wa nie ob jaz du i pro wi zo rycz -

nej prze pra wy przez rze kę. To na nią bę -
dzie kie ro wa ny ruch po jaz dów, kie dy
fir ma Fi re sta -Fi ser roz bie rze ist nie ją cy
most na Po pra dzie w cen trum Piw nicz -
nej -Zdro ju, przy ul. Kry nic kiej. Prze bu -
do wa ne zo sta ną też skrzy żo wa nia, m.in.
przy ul. Ko ściusz ki i Nad brze żnej,
chod ni ki, scho dy te re no we, zjaz dy. Po -
wsta ną no we za to ki au to bu so we i ście -
żki ro we ro we.

– W ra mach tej po tę żnej in we sty cji
prze wi dzia no ta kże roz biór kę ist nie ją cych
prze pu stów oraz bu do wę no wych, prze -
bu do wę wy lo tów cie ków w ob rę bie mu ru
opo ro we go, roz biór kę mo stu nad po to -
kiem Łom ni czan ka oraz bu do wę no we go,
w miej scu ist nie ją ce go, obiek tu mo sto we -
go na po to ku bez na zwy wraz z re gu la cją
ko ry ta do wy lo tu do rze ki Po prad – in for -
mo wa ła w kwiet niu br. Iwo na Mi krut,
głów ny spe cja li sta ds. ko mu ni ka cji spo -
łecz nej Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -
wych i Au to strad Od dział w Kra ko wie.
– Wy re mon to wa ny zo sta nie ta kże mur
opo ro wy zlo ka li zo wa ny wzdłuż dro gi kra -
jo wej nr 87. Za in sta lo wa ne bę dą ta kże
ele men ty bez pie czeń stwa ru chu.

Wzmoc nio na zo sta nie rów nież ist nie -
ją ca na wierzch nia dro gi kra jo wej nr 87,
co po zwo li na po ru sza nie się nią sa mo -
cho dów cię ża ro wych i ti rów.

– Po stro nie pol skiej trwa obec nie bu -
do wa dwóch mo stów tym cza so wych

Budowa mostu
polsko-słowackiego
nabiera tempa

Burmistrz Piwnicznej Edward Bogaczyk 
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na rze ce Po prad i po to ku Słom ni czan ka
– mó wi Iwo na Mi krut. – Pro wa dzo ne są
ta kże pra ce przy wjeź dzie na most gra -
nicz ny oraz in fra struk tu rze tech nicz nej
(ka na li za cji, wo do cią gu i cią gach te le -
ko mu ni ka cyj nych), któ ra mu si być prze -
ło żo na. Po wy bu do wa niu mo stu
ob jaz do we go na Po pra dzie roz pocz nie
się roz biór ka sta re go mo stu i bu do wa
no we go. To za da nie, we dług pla nów ma
roz po cząć się je sie nią te go ro ku.

Udział Pol ski w bu do wie mo stu gra -
nicz ne go ma wy nieść oko ło 12 mln zł,
zaś koszt cał ko wi ty prze bu do wy dro gi
kra jo wej nr 87, wraz z bu do wą do jaz du
do mo stu gra nicz ne go oraz bu do wą mo -
stu gra nicz ne go po stro nie pol skiej – 83
mln zło tych.

– Je stem bar dzo za do wo lo ny z tem pa
ro bót pro wa dzo nych po na szej stro nie
– mó wi Edward Bo ga czyk, bur mistrz
Piw nicz nej -Zdro ju. – Sło wa cy są bar -
dziej za awan so wa ni. Wi dać, że pra ce,
któ re po na szej stro nie re ali zu je cze ska
fir ma Fi re sta, po su wa ją się ener gicz nie
do przo du. Mam na dzie ję, że już nie dłu -
go i po na szej stro nie bę dą go to we fi la -
ry mo stu pol sko -sło wac kie go. Są one tak
usy tu owa ne, że nie wcho dzą w ko ry to
Po pra du.

Za kła da ny ter min re ali za cji tej po tę -
żnej in we sty cji to 21 mie się cy. Jej za koń -
cze nie pla no wa ne jest w grud niu 2014
ro ku.

– Są dzę, że mo że to na stą pić na po -
cząt ku 2015 ro ku. Cie szy my się, że ta in -
we sty cja, po wie lu la tach sta rań jest
re ali zo wa na. Po jej za koń cze niu oży je
na no wo ruch tu ry stycz ny na Są dec czyź -
nie – do dał bur mistrz Bo ga czyk.

IGA MI CHA LEC

R E K L A M A

W
e dług Ta de usza Woj tasz -
ka, człon ka pre zy dium
Za rzą du Głów ne go i wi -
ce pre ze sa Za rzą du Od -

dzia łu Kra kow skie go Pol skie go
To wa rzy stwa Ma gne zo lo gicz ne go, na le -
ży pić wo dy wy so ko zmi ne ra li zo wa ne,
bo wiem mi ne ra ły w nich za war te są du -
że le piej przy swa ja ne przez nasz or ga -
nizm, niż te w su ple men tach die ty.

Naj wa żniej sze to ma gnez i wapń, jed nak
nie na le ży bać się wód z wy ższą za war -
to ścią so du, czy siar cza nów, bo wiem
i one są nam po trzeb ne. Ka żde go dnia po -
win ni śmy wy pi jać oko ło 1,5 li tra wo dy.

– Jak jest go rą co, trze ba pić oko ło
trzech li trów wo dy dzien nie. Po win -
na za wie rać przy naj mniej 50mg/l ma -
gne zu, 150 wap nia, a so du, to
w za le żno ści od te go, czy jest go rą co i się

Cała Polska
pije nasze wody
mineralne
Pół to ra li tra wo dy, a w cza sie upa łów – naj le piej na wet trzy li try.
Ty le wo dy mi ne ral nej po win ni śmy pić ka żde go dnia. Wo dy bo ga -
te w skład ni ki mi ne ral ne uzu peł nia ją bra ki w na szym or ga ni zmie,
dla te go ku pu jąc wo dę, war to przyj rzeć się jej skła do wi. Wo dy
mi ne ral ne z Są dec czy zny tra fia ją do skle pów w ca łej Pol sce. 

FO
T. 
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po ci my, czy nie – mó wi Ta de usz Woj ta -
szek. – Mniej so du, do 200 mg na litr, to
przy mar nej po go dzie. A gdy jest upal nie,
pra cu je my fi zycz nie, to na wet do 1000 mg
so du. Re gu lu je on go spo dar kę wod no -
-ener ge tycz ną w or ga ni zmie, jed nak jest
szyb ko z nie go wy da la ny. W skró cie – sło -
ne wo dy pi je my wte dy, jak jest go rą co.

Przyj rzyj my się skła do wi kil ku przy -
kła do wych wód mi ne ral nych roz le wa -
nych w na szym re gio nie. W li trze
Wy so wian ki znaj dzie my 398,1 mg so -
du, 85,8 mg wap nia i je dy nie 25,7 mg
ma gne zu. W li trze Mu szy nian ki – 134,7
mg ma gne zu, 180 mg wap nia i 64,7 so -
du. W Piw ni czan ce naj wię cej jest wap -
nia (180 mg/l), odro bi nę mniej so du (133
mg/l), naj mniej – bo 87 mg/l – ma gne zu.
Kry ni czan ka na to miast za wie ra
aż 436,87 mg wap nia na litr, ale je dy -
nie 68,64 mg ma gne zu i 43,33 so du.

Piw ni czan ka sprze da wa na jest głów -
nie w po łu dnio wej Pol sce. W Ma ło pol -
sce, na Pod kar pa ciu i na Ślą sku wo dę
z Piw nicz nej -Zdro ju mo żna ku pić pra -
wie we wszyst kich skle pach. W ta kich
mia stach jak War sza wa, Wro cław czy
Po znań, wo da sprze da wa na jest głów nie
w su per mar ke tach.

– Przez pierw sze pół ro ku by ła sta -
gna cja, co oczy wi ście by ło zwią za ne
z kry zy sem oraz z okre sem zi mo wym.
Zna czą cy wzrost sprze da ży wo dy na stą -
pił w lip cu, na tu ral nie z po wo du tro pi -
kal nym upa łów, któ re w tym ro ku

na wie dzi ły nie tyl ko Pol skę – tłu ma czy
Ry szard Skwar czyk, pre zes Spół dziel ni
Pra cy Piw ni czan ka w Piw nicz nej -Zdro -
ju. – Nie sprze da je my wo dy lecz ni czej.
Zau wa ża my jed nak du że za in te re so wa -
nie ty mi wo da mi w na szej pi jal ni. Co -
dzien nie mnó stwo lu dzi ją od wie dza
i sma ku je wo dy lecz ni ce – do dał pre zes
Skwar czyk.

Naj wię cej Mu szy nian ki do star cza -
nych jest do skle pów w War sza wie,
na Ślą sku, na Ku ja wy, do Ma ło pol ski
i Wiel ko pol ski. Nie da się ukryć, że
w cie plej szych okre sach w ro ku sprze -
daż wo dy znacz nie wzra sta.

– Ro śnie rów nież świa do mość kon su -
men tów, co raz wię cej mó wi się o tym, że
pi cie wo dy mi ne ral nej, bo ga tej szcze gól -
nie w ma gnez i wapń, jest wska za ne
– mó wił Le szek Ci dy ło, dy rek tor dzia łu
mar ke tin gu Spół dziel ni Pra cy Mu szy -
nian ka w Mu szy nie.

Kry ni czan ka rów nież jest dys try bu -
owa na na te re nie ca łej Pol ski, za rów no
w sie ciach hi per mar ke tów, hur tow niach,
jak i wśród klien tów de ta licz nych. Wo -
dy lecz ni cze, roz le wa ne przez Uzdro wi -
sko Kry ni ca -Że gie stów SA mo żna ku pić
w fir mach far ma ceu tycz nych i ap te kach.

– Sprze daż znacz nie wzro sła przez
ostat nie upa ły – po wie dział Kon rad
Wach nat, dy rek tor dzia łu mar ke tin gu
spół ki. – Dys try bu uje my mniej wię cej ty -
le sa mo wo dy mi ne ral nej, co wód zdro -
wot nych.

Rów nież pra cow ni cy roz lew ni wo dy
Ce chi ni w Mu szy nie za uwa ża ją ten den -
cję wzro sto wą sprze da ży wo dy mi ne ral -
nej. Po dob nie jak in ne wo dy z re gio nu jest
ona sprze da wa na na te re nie ca łe go kra ju.

Wy so wian ka jest do stęp na głów nie
w wo je wódz twie ma ło pol skim i pod kar -
pac kim. Wy jąt kiem sta no wi sieć Al ma
Mar ket, któ ra sprze da je wo dy z Wy so -
wej na te re nie ca łej Pol ski.

– W lip cu sprze daż wód wzro sła
o oko ło 30 pro cent – in for mu je El wi ra
My śli wy z dzia łu mar ke tin gu Wy so -
wian ki.

Wo dy lecz ni cze: Jó zef, Hen ryk i Fran -
ci szek roz pro wa dza ne są głów nie za po -
śred nic twem ogól no pol skich sie ci
han dlo wych, dzię ki cze mu do stęp ne są
pra wie w ca łej Pol sce. Wo dy try ska ją cej
w Wy so wej -Zdro ju mo żna skosz to wać
w pi jal ni w Par ku Zdro jo wym uzdro wi ska.

MAR CE LI NA GAR GU LA, (KID)

Piw ni czan ka sprze da wa -
na jest głów nie w po łu -
dnio wej Pol sce.
W Ma ło pol sce, na Pod -
kar pa ciu i na Ślą sku wo -
dę z Piw nicz nej -Zdro ju
mo żna ku pić pra wie we
wszyst kich skle pach. 
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Pe ty cję o roz biór kę masz tów te le -
fo nii ko mór ko wej pod pi sa ło 300
miesz kań ców Cie nia wy, na wet wła -
ści ciel ka grun tu, na któ rym sto ją.
Ma ją żal do urzęd ni ków, bo ani oni,
ani sieć Play nie ma ją za mia ru ich
li kwi do wać. W za pew nie nia, że nie
są groź ne, nikt nie wie rzy. 

C
ie nia wa to wieś w gmi nie
Gry bów, po ło żo na w gór skim
te re nie, na tra sie mię dzy No -
wym Są czem, a Gry bo wem.

Le gen da gło si, że jej po cząt ki się ga ją
pa no wa nia kró la Ka zi mie rza Wiel kie go,
któ ry zmę czo ny dłu gą dro gą usiadł
w cie niu drzew. Od po czy nek był po dob -
no tak przy jem ny, że król na zwał to
miej sce Cie nia wa. – Pa nie, dziś by so -
bie nie od po czął, bo tu u nas bar dzo nie -
zdro wo te raz jest – za ga du je re por te ra
„Są de cza ni na” pan Jó zef.

Miej sco wi twier dzą, że bu do wa ne tu,
je den po dru gim, masz ty te le fo nii ko -
mór ko wej ma ją ne ga tyw ny wpływ
na ich zdro wie. Bo ją się też po ża rów, bo
w sta lo we masz ty pod czas burz czę sto
ude rza ją pio ru ny.

– Wa lą wte dy jak ar ma ty – pod kre śla
pan Jó zef i upew nia się, że re por ter do -
kład nie za no to wał je go sło wa. Po dob no
we wsi z te go po wo du sta nia ła też zie -
mia, bo nikt nie chce ku po wać dzia łek
w ta kiej oko li cy.

Po twier dza to Wła dy sław Po rę ba,
któ ry też pod pi sał pe ty cję.

– Tu pan nie znaj dzie ni ko go ta kie go,
co my śli ina czej – ostrze ga lo jal nie.
– Na co im ty le tych na daj ni ków? Sam
mam ko mór kę, ale za sięg od te go mi się
wca le nie po pra wił, tyl ko zdro wie po -
gor szy ło. Obok są sie dzi ma ją dwój kę
nie peł no spraw nych dzie ci. Tu wszy scy
są prze ko na ni, że to wła śnie do tych pro -
mie ni z na daj ni ków – opo wia da. – Jak
pa rę lat te mu po sta wi li pierw szy na daj -
nik, to już lu dzie krę ci li no sa mi, po tem

po ja wił się ko lej ny, a kil ka dni te mu
jesz cze je den: to już trze ci, stoi za le d -
wie 200 me trów od po zo sta łych. Prze sa -
dzi li. Dzi wię się tym, któ rzy od stą pi li im
swo je po le pod te masz ty, pew nie tro chę
za to wzię li pie nię dzy – do da je.

Nie daw no po sta wio ne masz ty znaj -
du ją się na dział ce na le żą cej do dwóch
bra ci, pro wa dzą cych we wsi cał kiem
nie źle pro spe ru ją cą be to niar nię. U stóp
wznie sie nia jest ich za kład i za dba ny do -
mek jed no ro dzin ny. Nad da cha mi wzno -
szą się masz ty, któ re tak prze ra zi ły

miesz kań ców wsi. W su mie ak tyw nie
pro te stu ją cych jest po nad 300, bo ty lu
pod pi sa ło ko lej ną już pe ty cję o usu nię -
cie masz tów.

– Ja też się na niej pod pi sa łam. Umo -
wę z sie cią Play za warł mój nie ży ją cy już
teść, a ze rwa nie umo wy, wa żnej od trzech
lat, gro zi ło by wy so ką ka rą fi nan so wą.
My też ży je my pod ty mi na daj ni ka mi, bo
mu si my. I co mam z tym zro bić? – roz -
kła da bez rad nie rę ce mło da ko bie ta.

Ostat ni maszt naj wy raź niej prze lał
cza rę go ry czy.

Mieszkańcy Cieniawy
walczą z lasem nadajników
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– Naj go rzej, że zro bi li to wszyst ko
po ci chu, nikt nam nie po wie dział o ko -
lej nym masz cie, to bar dzo po dej rza -
na spra wa. Te an te ny po wo du ją bó le
gło wy, są przy czy ną ra ka i po ro nień, lu -
dzie od czu li to na so bie – krę ci gło wą
pa ni Ha nia. – Gdy by śmy wie dzie li o tym
wcze śniej, mo żna by ja koś sku tecz niej
in ter we nio wać. A te raz wszy scy się
na nas wy pię li – do da je roz go ry czo na.
Ma żal do władz lo kal nych i po wia to -
wych.

Wójt gmi ny Gry bów, Piotr Krok,
za rze ka się jed nak, że sam o ni czym
nie wie dział i wie dzieć nie mógł, bo
obiek ty sto ją na pry wat nym grun cie
i są rów nie pry wat ną in we sty cją.
– Trze ba się bli żej te mu przyj rzeć. Po -
pie ram w peł ni miesz kań ców, któ rzy
chcą usu nąć te na daj ni ki – po wie dział
nam wójt i wska zał na Sta ro stwo Po -
wia to we, ja ko or gan od po wie dzial ny
za zgo dę na ich mon taż.

Urzęd ni cy ze Sta ro stwa są tym bar -
dzo zdzi wie ni i za na szym po śred nic -
twem pro stu ją sło wa wój ta.

– To nie tak. Nikt do nas nie wy stę -
pu je o zgo dę na mon taż te go ty pu na -
daj ni ków. My do sta je my tyl ko
in for ma cje po fak cie, czy li zgło sze nie
ich do re je stru. Jak wy ni ka z roz po rzą -
dze nia, któ re mó wi, jak wy glą da ta kie
zgło sze nie, mu si być ono po prze dzo ne
spe cjal ny mi po mia ra mi – tłu ma czy Jan
Opi ło, dy rek tor Wy dzia łu Śro do wi ska,
Rol nic twa i Le śnic twa w Sta ro stwie
Po wia to wym w No wym Są czu.

Opi ło jest tym bar dziej zdzi wio ny
oba wa mi miesz kań ców pod gry bow -
skiej wsi, bo, jak nam po wie dział,
do Sta ro stwa nie wpły nę ły do tąd żad -
ne skar gi w związ ku z na daj ni ka mi.

– Je że li wszyst ko jest zgod ne z pra -
wem, to urząd nie mo że nic zro bić. Ma -
my wol ność go spo dar czą – za uwa ża
przy tom nie i uspo ka ja miesz kań ców
Cie nia wy. – Jak wy ni ka z ba dań prze -
pro wa dza nych na te re nie Po wia tu No -
wo są dec kie go, te go ty pu mo ni to ring
re gu lar nie, co ro ku, pro wa dzi In spek -
cja Ochro ny Śro do wi ska, nie jest prze -
kro czo na jed na dzie sią ta do pusz czal nej
war to ści na tę że nia pro mie nio wa nia.

***
Przy po mnij my, że Cie nia wa to nie

pierw sza miej sco wość Są dec czy zny,

gdzie na daj ni ki sie ci ko mór ko wych
stra szą miesz kań ców. Po dob nie by ło
w Ja zow sku (gmi na Łąc ko), tam jed -
nak Sta ro stwo wspar ło pro test, bo
cho dzi ło o te ren ob ję ty ochro ną w ra -
mach Na tu ry 2000. Też cho dzi ło
o sieć Play, któ ra za pew nia ła wte dy,
że nie ma się cze go oba wiać. – Nie ma
żad nych na uko wych do wo dów po ka -
zu ją cych ne ga tyw ny wpływ na daj ni -
ków na zdro wie lu dzi. Emi sja
pro mie nio wa nia w ku chen ce mi kro fa -
lo wej jest kil ka ty się cy ra zy wy ższa,
niż w przy pad ku ta kie go na daj ni ka
– za pew niał nas Mar cin Grusz ka,
rzecz nik pra so wy spół ki P4, ope ra to -
ra sie ci Play.

W Cie nia wie nie da ją jed nak za wy -
gra ną. Miesz kań cy wy sła li pe ty cję
m.in. do Głów ne go In spek to ra tu Bu -
dow la ne go w War sza wie oraz Urzę du
Wo je wódz kie go w Kra ko wie. Cze ka ją
na od po wiedź i na dal nie po ko jem pa -
trzą w gó rę, gdzie po nad dro gą, na zbo -
czu Ro so chat ki, wy ra sta im po wo li las
na daj ni ków.

***
Zda niem eks per tów, na daj ni ki te -

go ty pu emi tu ją pro mie nio wa nie
w płasz czyź nie po zio mej. Je go szko -
dli wość po win na być więc zni ko ma
dla miesz kań ców dzia łek po ło żo nych
w bez po śred nim są siedz twie masz tu.
Oba wiać się o swo je zdro wie już bar -
dziej mo gli by miesz ka ją cy na wy -
ższych te re nach, a co za tym idzie,
miesz ka ją cy da lej, gdzie pro mie nio -
wa nie jest słab sze. Zgod nie z pra -
wem, ta kich masz tów nie mo żna
obec nie sta wiać np. w miej sco wo -
ściach uzdro wi sko wych, w ich naj -
bar dziej chro nio nym ob sza rze, czy li
tzw. stre fie A. Co praw da Na czel ny
Sąd Ad mi ni stra cyj ny wy dał orze cze -
nie, że oso ba są sia du ją ca z nie ru cho -
mo ścią, na któ rej bę dzie
pro wa dzo na dzia łal ność go spo dar cza
za gra ża ją ca je go do bru oso bi ste mu
lub ma jąt ko we mu, ma pra wo za kwe -
stio no wać wy da ne ze zwo le nie na bu -
do wę, pod wa run kiem, że udo wod ni,
iż ta ka in we sty cja rze czy wi ście wpły -
nę ła ne ga tyw nie na jej stan zdro wia,
lub ob ni ży ła war tość nie ru cho mo ści.

BO GU MIŁ STORCH
MAR CE LI NA GAR GU LA

Trwa ją kon sul ta cje w spra wie „Kon -
cep cji Bu do wy Zin te gro wa nej Sie ci
Tras Ro we ro wych, Bie go wych oraz
Nar ciar skich Tras Bie go wych w Wo -
je wódz twie Ma ło pol skim”. Ta kie
tra sy re kre acyj ne na ma pach kra jo -
wych i mię dzy na ro do wych, to do -
dat ko wa szan sa dla gmin,
zwłasz cza na te re nach tak atrak -
cyj nych tu ry stycz nie, jak Są dec czy -
zna. Dziw ne, że tyl ko po ło wa
są dec kich gmin wzię ła udział
w kon sul ta cjach i na de sła ła swo je
uwa gi, su ge stie i po stu la ty. 

O
pra co wa niem kon cep cji Sie -
ci Tras na zle ce nie Urzę du
Mar szał kow skie go zaj mu je
się fir ma Neu te no z Kra ko -

wa. Ter min kon sul ta cji mi nął z koń cem
czerw ca, ale jesz cze przez ca ły li piec fir -
ma przyj mo wa ła uwa gi i su ge stie, do ty -
czą ce prze bie gu tras na te re nie
po szcze gól nych po wia tów i gmin. Jej
wła ści ciel, Ja cek Zie bu ra, po in for mo wał
nas, jak prze bie ga ły kon sul ta cje w po -
wie cie no wo są dec kim.

– W za kre sie tu ry sty ki ro we ro wej
kon cep cja sku pia się na tra sach głów -
nych o funk cji tran zy to wej: mię dzy na ro -
do wych jak Eu ro Ve lo 4 i Eu ro Ve lo 11,
kra jo wych – Wi śla na Tra sa Ro we ro wa
oraz re gio nal nych, pro wa dzo nych w do -
li nach rzek i ko ry ta rzach li nii ko le jo -
wych. Tra sy po win ny być prze jezd ne dla
wszyst kich ro we rzy stów, ta kże z ba ga -
żem (sa kwy, przy cze py,) stąd przy ję to
dla tych tras wy tycz ne or ga ni za cji Eu -
ro Ve lo. Jed nym z kry te riów jest mak sy -
mal ne po chy le nie tra sy sześć pro cent
na od cin ku do 250 me trów. Na mar gi -
ne sie do dam, że jest to i tak du że wy zwa -
nie dla ro we rzy sty z ba ga żem, po nie waż
na przy kład mak sy mal ne po chy le nie dla
au to strad wy no si czte ry pro cent – mó -
wi Ja cek Zie bu ra.

Bę dą to tra sy o na wierzch ni as fal to -
wej, pro wa dzo ne dro ga mi o ma łym ru -
chu, wa ła mi wzdłuż rzek, wy dzie lo ny mi
pa sa mi dla ro we rów, lub dro ga mi dla ro -
we rów. Na od cin kach, gdzie obec nie in -
fra struk tu ra ta nie ist nie je, pla no wa na jest
jej bu do wa, lub do sto so wa nie (np. po ło -
że nie as fal tu na wa łach, bu do wa dróg dla
ro we rów na bra ku ją cych od cin kach,
uspo ko je nie ru chu).
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Sieć tras głów nych uzu peł nia ją tra sy po -
zo sta łe, któ re nie mu szą speł niać wszyst kich
kry te riów, ale na dal two rzą sieć po łą czeń re -
gio nal nych o funk cji tran zy to wej. 

– Kon cep cja nie obej mu je sie ci tras
lo kal nych, któ re ob słu gu ją ce le pod ró ży.
Z prze pro wa dzo nej in wen ta ry za cji wy ni -
ka, że w wo je wódz twie ist nie je oko -
ło 5000 ki lo me trów ta kich tras. Nie ste ty,
ruch na nich jest zni ko my. Do świad cze -
nia eu ro pej skie mó wią, że tyl ko bu do wa
tran zy to wych tras dla tu ry sty ki wie lo -
dnio wej jest w sta nie po bu dzić ro we ro -
wy ruch tu ry stycz ny i skie ro wać go
na tra sy lo kal ne (w więk szo ści bę dzie to
lo kal ny układ dróg) – do da je.

Tra sy dla nar ciar stwa bie go we go
obej mu ją ró żne ro dza je tras (re kre acyj ne,
re kre acyj no -spor to we, tra sy pro fe sjo nal -
ne (FIS) oraz szla ki nar ciar skie ty pu back
co un try) w po wia tach gor lic kim, no wo -
są dec kim, li ma now skim, no wo tar skim,
ta trzań skim, su skim oraz wa do wic kim.

Tra sy bie go we pro po no wa ne są
na te re nie ca łe go wo je wódz twa (tra sy

re kre acyj ne), w naj więk szych ośrod -
kach miej skich oraz w Za ko pa nem
(Ośro dek Szko le nia Spor tow ców), gdzie
za pro po no wa no tra sy spor to we.

Pro ces kon sul ta cji trwał od 15 kwiet -
nia do koń ca czerw ca br.

– W wy ni ku ma łej licz by od po wie dzi
z gmin, na nasz wnio sek Urząd Mar -
szał kow ski zor ga ni zo wał 19 lip ca se mi -
na rium, na któ re zo sta li za pro sze ni
przed sta wi cie le wszyst kich gmin,
a kon sul ta cje przed łu żo no do koń ca
lip ca – mó wi Ja cek Zie bu ra.

Z po wia tu no wo są dec kie go uwa gi
i pro po zy cje na pły nę ły z na stę pu ją cych
gmin: Gry bów (mia sto), Gry bów, Ka -
mion ka Wiel ka, Ko rzen na, Kry ni ca -
-Zdrój, Mu szy na, Po de gro dzie, Ry tro.

Nie by ło na to miast żad ne go kon tak tu
(po mi mo wie lu in for ma cji wy sła nych za -
rów no przez fir mę, jak i Urząd Mar szał -
kow ski Wo je wódz twa Ma ło pol skie go)
od gmin, przez któ re prze cho dzi pla no -
wa na tra sa głów na Ve lo Du na jec, lub Eu -
ro Ve lo 11, tj: No wy Sącz, Cheł miec,

Gró dek nad Du naj cem, Łąc ko, Ło so si -
na Dol na, Piw nicz na -Zdrój i Sta ry Sącz.

Na wnio sek gmi ny Kry ni ca, zo stał
za pla no wa ny łącz nik po mię dzy Mu szy -
ną, a Kry ni cą, któ ry sta no wi uzu peł nie -
nie sie ci tras głów nych. Nie zo sta ły
na to miast uwzględ nio ne lo kal ne pę tle
przez Moch nacz kę oraz Ty licz. Tra sy te
są pro wa dzo ne lo kal nym ukła dem dróg
o bar dzo du żych po chy le niach.

Dzię ki cen nym uwa gom gmi ny Ry -
tro, wspól nie uzgod nio no prze bieg tra -
sy EV11 pra wym brze giem Po pra du
mię dzy Ry trem a Bar ci ca mi.

W Gry bo wie uwzględ nio no uwa gi
gmi ny do ty czą ce tra sy nar ciar skiej
w Ptasz ko wej, na to miast nie zo sta ły
uwzględ nio ne ro we ro we tra sy lo kal ne.

– Mu szy na prze sła ła nam swo ją do -
ku men ta cję i oka za ło się, że po dob nie
my śli my, je śli cho dzi o tra sę głów ną.
Pro po nu je my ją po pro wa dzić po stro nie
sło wac kiej, gdyż tam wy stę pu je zni ko my
ruch sa mo cho do wy. Prze wi du je my bu -
do wę tra sy ro we ro wej tyl ko tam, gdzie
obec nie nie ma żad nej dro gi, a na po zo -
sta łym od cin ku chce my – zgod nie ze
stan dar da mi eu ro pej ski mi Eu ro Ve lo
– wy ko rzy stać ist nie ją ce dro gi o zni ko -
mym na tę że niu ru chu sa mo cho do we go.
Na to miast gmi na pla nu je bu do wać nie -
za le żny ciąg ro we ro wy za rów no po sło -
wac kiej stro nie, jak i po pol skiej
– do da je Zie bu ra.

Ko rzen na prze sła ła pi smo ogól ne,
bez kon kret nych pro po zy cji. Te na de sła -
ne z Po de gro dzia zo sta ną uwzględ nio ne
w pew nym za kre sie.

– Ce lem kon cep cji jest za pla no wa nie
re gio nal nej sie ci tras ro we ro wych o stan -
dar dach kla sy Eu ro Ve lo. Są to tra sy
do ma so wej tu ry sty ki ro we ro wej, pro wa -
dzo ne w ła twym te re nie i jak naj krót szą
dro gą (wzo rem dla nas są np. tra sa Do -
nau ra dweg, czy też in ne tra sy wzdłuż
rzek). Tyl ko ta kie są w sta nie przy cią gnąć
tu ry stów z ca łej Eu ro py oraz Pol ski.
Na przy kład ruch na tra sie wzdłuż Du na -
ju się ga 80 ty się cy tu ry stów rocz nie. In we -
sty cje w tra sy lo kal ne nie przy no szą ta kich
efek tów, a lo kal ny układ dróg o uspo ko jo -
nym ru chu jest wy star cza ją cy dla do pro -
wa dze nia tu ry stów do ce lów pod ró ży
– pi sze Ja cek Zie bu ra z fir my Neu te no
w li ście do re dak cji „Są de cza ni na”.

JAN GA BRU KIE WICZ

Sądeckie gminy nie
są zainteresowane
trasami rowerowymi?
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G
dy po nad rok te mu Ra da
Gmi ny Cheł miec zde cy do wa -
ła o li kwi da cji szko ły pod sta -
wo wej w Ni sko wej,

po cząt ko wo nikt nie wie rzył, że pla ców -
kę uda się ura to wać, a dzie ci na dal bę dą
się uczyć na miej scu.

– Mi nio ny rok szkol ny był dla nas
cza sem prze zwy cię ża nia trud no ści i bu -
do wa nia no wej rze czy wi sto ści szkol nej
w Ni sko wej. Tuż po li kwi da cji szko ła
zna la zła się w no wej sy tu acji – zo sta ła
prze ję ta przez Sto wa rzy sze nie Roz wo ju
Wsi Ni sko wa. Sto wa rzy sze nie po wsta -
ło z ini cja ty wy miesz kań ców wsi
w mar cu ubie głe go ro ku – przy po mi -
na Lu cy na Szoł drow ska -Bie da, dy rek -

tor Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo wej
w Ni sko wej. – I dzię ki lu dziom po zy tyw -
nie na sta wio nym, lu dziom, któ rzy mie li
przede wszyst kim wia rę w suk ces nie pu -
blicz nej pla ców ki oświa to wej i nie zwra -
ca jąc uwa gi na trud no ści, po tra fi li
zmo bi li zo wać sie bie i in nych – szko łę
uda ło się ura to wać – do da je.

W skład Sto wa rzy sze nia we szli ro -
dzi ce uczniów oraz miesz kań cy wsi,
któ rzy od po cząt ku bez in te re sow nie
włą czy li się w pra ce zwią za ne z utwo -
rze niem no wej, nie pu blicz nej szko ły.
Pierw szy rok był pró bą dla dy rek tor ki,
na uczy cie li, pra cow ni ków nie pe da go -
gicz nych, ro dzi ców i dzie ci. Bu dy nek,
w któ rym znaj do wa ła się do tej po ry

gmin na pla ców ka, wy ma gał re mon tu
i od świe że nia. W cza sie ubie gło rocz -
nych wa ka cji, dzię ki ro dzi com i spon so -
rom, Sto wa rzy sze nie we wła snym
za kre sie wy ko na ło ma lo wa nie ścian,
uło że nie pod łóg, wy ko na nie wy lew ki,
mo der ni za cję ko tłow ni, wy mia nę
oświe tle nia i in ne drob ne pra ce.

– Nie uda ło by się to wszyst ko, gdy by
nie przy chyl ność pa na wój ta i gmin nych
rad nych, któ rzy uży czy li nam bez płat nie
i bez ter mi no wo bu dy nek szko ły – pod kre -
śla Szoł drow ska -Bie da. – Dzię ki ich po -
mo cy wy ko na na zo sta ła wen ty la cja
wszyst kich po miesz czeń w bu dyn ku, do ko -
na no ta kże ge ne ral ne go re mon tu ścian
oraz su fi tu ko ry ta rza. Gmi na Cheł miec sfi -
nan so wa ła rów nież ma te riał na wy ko na -
nie wy lew ki wraz z ocie ple niem w jed nej
kla sie oraz po kry ła kosz ty wy mia ny trzech
umy wa lek wraz z osprzę tem – do da je.

I w tym ro ku wójt Ber nard Sta wiar -
ski przy szedł Sto wa rzy sze niu z po mo cą
fi nan so wą, bo ko niecz ne oka za ły się ko -
lej ne re mon ty: ma lo wa nie da chu, wy ko -
na nie no wej po sadz ki na ko ry ta rzu
szkol nym oraz wy ko na nie wy le wek,
wraz z ocie ple niem w dwóch sa lach lek -
cyj nych.

– Ale mi nio ny rok to przede wszyst -
kim rok wy tę żo nej pra cy, któ ry za owo -
co wał wie lo ma suk ce sa mi. Na si
ucznio wie z po wo dze niem bra li udział
w wie lu kon kur sach, za rów no na eta pie
gmin nym, czy lo kal nym, jak i ogól no pol -
skim – za zna cza dy rek tor ka pla ców ki.
– Ogrom nym suk ce sem dla na uczy cie li
i uczniów kla sy szó stej oka zał się wy nik
Spraw dzia nu Szó sto kla si sty. Śred nia
kla sy wy nio sła 32,5 punk tów, a szko ła
ukształ to wa ła się na dzie wią tej po zy cji
w ska li sta ni no wej. Śred ni wy nik oka zał
się wy ższy od śred niej: gmi ny, po wia tu,
wo je wódz twa i kra ju.

Szko ła włą czy ła się w re ali za cję ogól -
no pol skich pro gra mów i ak cji or ga ni zo -
wa nych lo kal nie ta kich jak: Klub
Bez piecz ne go Pu chat ka (kla sa I), Gó ra

Ma ło kto wie rzył, że ro dzi com uda się oca lić szko łę w Ni sko wej

Piąt ka z wy krzyk ni kiem!
Szko ła pod sta wo wa w Ni sko wej od ro ku dzia ła ja ko nie pu blicz -
na pla ców ka, w któ rej dzie ci po bie ra ją dar mo wą na ukę. – Pierw -
szy rok był cza sem pró by i prze zwy cię ża nia trud no ści. Wie le się
zmie ni ło, ale są to zmia ny na lep sze. Uda ło się oca lić szko łę dzię ki
za an ga żo wa niu wie lu osób i współ pra cy z gmi ną Cheł miec – pod -
kre śla Lu cy na Szoł drow ska -Bie da, dy rek tor ka szko ły. 
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Gro sza, Oszczę dzam że by… SKO
pod pa tro na tem Ban ku Spół dziel cze go
w Li ma no wej, „No pro mil, no pro blem”,
Ju bi le uszo wym XX Bie gu Le gio ni sty
w Mar cin ko wi cach. Re ali zo wa no rów -
nież pro jekt ABC na uki – wy rów ny wa -
nie szans edu ka cyj no – roz wo jo wych
dzie ci klas I-III szkół pod sta wo wych
Gmi ny Cheł miec.

***
Do Nie pu blicz nej Szko ły Pod sta wo -

wej w Ni sko wej uczęsz cza bli sko 50
dzie ci w kla sach I -VI i od dzia le przed -
szkol nym. Szko ła za trud nia 12 na uczy -
cie li i trzech pra cow ni ków. Po sia da
pra cow nię kom pu te ro wą z do stę pem
do in ter ne tu, bi blio te kę, sa lę gim na -
stycz ną, bo isko szkol ne i plac za baw.
Ucznio wie mo gą roz wi jać swo je za in te -
re so wa nia i wie dzę m.in. w ra mach ko -
ła ar ty stycz ne go, za jęć wspo ma ga ją cych
roz wój psy chicz ny i fi zycz ny, kół ka ję -
zy ka an giel skie go.

– My ślę, że pierw szy rok dzia łal no ści,
któ ry był dla nas spraw dzia nem, za li czy -
li śmy na oce nę bar dzo do brą. Ze spo ko -
jem pa trzy my w przy szłość i z na dzie ję,
że bę dzie jesz cze le piej – przy zna je Szoł -
drow ska -Bie da. – Efek tem opty mi zmu są
dźwię ki na rzę dzi i stu kot młot ków, któ re
roz brzmie wa ją na ko ry ta rzach szkol nych
w okre sie prze rwy wa ka cyj nej. Ro dzi ce
z wiel kim za an ga żo wa niem re mon tu ją
bu dy nek szko ły, by we wrze śniu nic nie
za wio dło, a ko lej ny rok oka zał się zno -
wu pa smem suk ce sów tej pla ców ki.

ALI CJA FA ŁEK

Je den z ostat nich ob ra zów na -
ma lo wa nych przez Bo le sła wa
Bar bac kie go. Po wstał w ce li
wię zien nej w No wym Są czu.
Por tret współ więź nia – Ka zi -
mie rza Go mół ki ur. w 1920 r.
w Gry bo wie. Zo stał aresz to wa -
ny przez Ge sta po 5 lip ca 1941 r.
na ryn ku w Gry bo wie. Uda ło mu
się prze żyć woj nę, wy zwo le nie
za sta ło go w obo zie w Mau thau -
sen. Zmarł w 2011 ro ku w Tar no -
wie. Ory gi nał te go por tre tu
o wy mia rach ok. 6 na 10 cm
znaj du je sie w rę kach ro dzi ny.
Ko pię prze ka zał do za so bu są -
dec kie go Ar chi wum Pań stwo -
we go syn – Adam Go mół ka
za miesz ka ły w Tar no wie. Ra zem
z ko pią po zy ska no ta kże frag -
ment wspo mnień Ka zi mie rza
Go mół ki.

21 sierp nia mi nę ła 72. rocz ni ca
śmier ci Bo le sła wa Bar bac kie go
– ar ty sty ma la rza, ge nial ne go por -
tre ci sty, wy bit ne go Są de cza ni na,
któ ry, wraz in ny mi współ więź nia -
mi zo stał roz strze la ny przez
Niem ców w Bie go ni cach 1941 ro ku.

J est to do bra oka zja, aby przy po -
mnieć tę po stać, przy bli ża jąc
szer sze mu gro nu od bior ców ini -
cja ty wy, któ rych ce lem jest za -

cho wa nie pa mię ci wśród Są de czan,
a szcze gól nie wśród są dec kiej mło dzie -
ży, o tym nie tu zin ko wym czło wie ku.

Jed ną z ta kich ini cja tyw był re ali zo -
wa ny w bie żą cym ro ku pro jekt Gra Są -
dec ka – wie lo eta po wy kon kurs,
z ele men ta mi gry miej skiej, skie ro wa ny
do są dec kiej mło dzie ży gim na zjal nej.
Gra za ty tu ło wa na „Są dec ki mi śla da mi

Bo le sła wa Bar bac kie go”, to ini cja ty wa
no wo są dec kie go Od dzia łu Ar chi wum
Na ro do we go w Kra ko wie, wspar ta
przez Ma ło pol skie Ku ra to rium Oświa ty
De le ga tu ra w No wym Są czu. Tre ścią
kon kur su po my sło daw cy chcie li uho no -
ro wać twór czość i roz pro pa go wać po -
stać wy bit ne go Są de cza ni na, któ ry
uko chał swo ją „ma łą oj czy znę” do te go
stop nia, że mil sza mu by ła, niż sa lo ny
kra kow skie, czy ga le rie Pa ry ża, a dla jej
roz wo ju i świet no ści po świę cił ca łe swo -
je ży cie. Do dat ko wo ce lem kon kur su
by ła po pu la ry za cja wie dzy o ar chi wach
oraz o za so bie te go naj bli ższe go uczest -
ni kom, Ar chi wum są dec kie go.

Dla cze go Bo le sław Bar bac ki? Bo to
czło wiek, o któ rym war to pa mię tać
i sta wiać go mło dzie ży za wzór. Po wo -
łu jąc się na pra ce wy bit nych ba da czy
je go bio gra fii, war to przy po mnieć kil -

Gra Sądecka
– Sądeckimi śladami
Bolesława Barbackiego
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ka fak tów. Uro dził się 10 paź dzier ni -
ka 1891 ro ku, ja ko trze cie z ko lei dziec -
ko Le ona Bar bac kie go i He le ny Ma rii
z Paw łow skich Bar bac kiej. Ro dzi -
na Bar bac kich za miesz ki wa ła przy ul.
Ku ne gun dy 6. Bu dy nek go spo dar czy
zo stał za adap to wa ny na dom miesz kal -
ny, a sto ją cy obok drew nia ny dwo rek
od da no pod wy na jem, co sta no wi ło do -
dat ko we źró dło utrzy ma nia dla ro dzi ny.
Po śmier ci He le ny Paw łow skiej, Le on
Bar bac ki wstą pił po now nie w zwią zek
ma łżeń ski, po ślu bia jąc w 1909 ro ku Jo -
an nę Rza ską (kie row nicz kę Szko ły Lu -
do wej Żeń skiej im. Kle men ty ny
z Tań skich Hof f ma no wej).

Dla Bo le sła wa No wy Sącz był mia -
stem ro dzin nym, miej scem, w któ rym
spę dził więk szą część ży cia: dzie ciń -
stwo, mło dość, ja ko uczeń szko ły lu do -
wej, a po tem c. k. Gim na zjów: I i II,
w któ rym osta tecz nie zdał ma tu rę
w 1910 ro ku. Swój ta lent roz wi jał
uczęsz cza jąc na lek cje ma la rza An to nie -
go Brosz kie wi cza w I Gim na zjum.
W okre sie gim na zjal nym po wsta ły też

je go pierw sze ob ra zy olej ne. Mi mo licz -
nych pod ró ży kra jo wych i za gra nicz -
nych, któ re od był w cią gu ży cia,
głów nie w Są czu Bo le sław spę dził wiek
doj rza ły, ja ko ma larz i na uczy ciel.

Naj dłu ższe wy jaz dy po za No wy Sącz
to po nadrocz ne pod ró że: do Ischlu w Ty -
ro lu (w ra mach ewa ku acji wy ższych
urzęd ni ków ce sar skich i ich ro dzin
w trak cie I woj ny świa to wej) i na prze -
ło mie lat 1924/25 do Pa ry ża, w ce lu po -
zna nia jed ne go z głów nych eu ro pej skich
ośrod ków sztu ki. W la tach 1910-1917
stu dio wał w Kra ko wie rów no cze śnie
pra wo i ma lar stwo. Jed nak w ko re spon -
den cji do bli skich oraz we wspo mnie -
niach pod kre ślał, że Sącz to je go mia sto
uko cha ne, tu czuł się naj le piej.

W 1923 ro ku Bar bac ki za miesz kał
w Wil li Ma rya przy ul. Ja giel loń -
skiej 60, któ ra na le ża ła do je go bra to -
wej, Ja ni ny z Ki ja sów Bar bac kiej. Tam
urzą dził swo ją pra cow nię i z tym wła -
śnie miej scem przede wszyst kim ko ja -
rzą go Są de cza nie. Wy cho wa ny
w du chu pa trio tycz nym i do ra sta ją cy
w cza sie, gdy au to no mia w Ga li cji da -
wa ła szan sę na roz wój kul tu ry pol skiej
i pro pa go wa nie pol sko ści, an ga żo wał
się, a na wet ini cjo wał dzia ła nia w du chu
pa trio tycz nym. Ra zem z Ro mu al dem
Mos so czym współ two rzył taj ną or ga ni -
za cję „Fi la re ci”, któ rej człon ko wie czy -
ta li po ezję, wy da wa li ga zet kę
„Emi sa riusz” i ćwi czy li się w wal ce.
Po wy bu chu I woj ny świa to wej Bo le -

sław nie zo stał po wo ła ny do woj ska
z po wo du du żej wa dy wzro ku. Po zo stał
w do mu, opie ku jąc się ro dzi ną. 

Jesz cze w trak cie woj ny, w 1918 ro -
ku re ak ty wo wa no w No wym Są czu
ama tor ski te atr. Nie dłu go po tem
pod kie row nic twem Bo le sła wa za wią -
za no sta ły ze spół, a te atr przy brał na zwę
To wa rzy stwa Dra ma tycz ne go. Bo le sław
i je go brat Wi told by li jed ny mi z naj bar -
dziej ak tyw nych je go dzia ła czy, ja ko ak -
to rzy i re ży se rzy. To wa rzy stwo
Dra ma tycz ne sły nę ło na ca ły kraj ja ko
je den z lep szych te atrów ama tor skich. 

W la tach 1932-1941 Bo le sław Bar -
bac ki był pre ze sem To wa rzy stwa Gim -
na stycz ne go „So kół” w No wym Są czu.
Po świę cił się przede wszyst kim uzu peł -

W 1923 roku Barbacki
zamieszkał w Willi
Marya przy ul.
Jagiellońskiej 60, która
należała do jego
bratowej, Janiny
z Kijasów Barbackiej. 
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nia niu księ go zbio ru, two rze niu no wych
sek cji oraz bu do wie bo iska. Na te re nie
zwa nym dziś „Sta rą San de cją” wy bu do -
wał sta dion, wła sne go pro jek tu, nie ste -
ty nie za cho wa ny do cza sów obec nych.
Ko lej nym wiel kim osią gnię ciem Bar -
bac kie go by ło za ło że nie szko ły kra wiec -
kiej, któ rej tra dy cje dziś kon ty nu uje
Ze spół Szkół nr 3. Był ta kże jej pierw -
szym dy rek to rem. Po cząt ko wo sam fi -
nan so wał dzia łal ność szko ły, a ze
wspo mnień uczen nic wy ła nia się ob raz
Bar bac kie go ja ko mą dre go na uczy cie la,
za an ga żo wa ne go wy cho waw cy i tro -
skli we go opie ku na.

Bar bac ki ma lo wał ca łe ży cie, głów -
nie por tre ty, co od zwier cie dla ło je go
świa to po gląd i poj mo wa nie ro li sztu ki

w ży ciu czło wie ka. Sprze ci wiał się no -
wym prą dom, sta wia jąc na re alizm, co
nie by ło ów cze śnie po glą dem po pu lar -
nym. To spo wo do wa ło, ze je go sztu ka
by ła po za głów nym nur tem pa nu ją cym
w ma lar stwie. W 1916 ro ku od by ła się
pierw sza pu blicz na wy sta wa je go ma lar -
stwa. Woj sko wy Czer wo ny Krzyż
w No wym Są czu po pro sił go o wy sta -
wie nie swo ich dzieł na ce le do bro czyn -
ne. Wy sta wa od nio sła suk ces, a po niej
od by wa ły się ko lej ne: we Lwo wie, Kra -
ko wie, War sza wie, Za ko pa nem, Ka to -
wi cach, Po zna niu. War to wspo mnieć
o srebr nym me da lu war szaw skiej Za -
chę ty, ja ki otrzy mał w 1937 ro ku za por -
tret Ro ma na Si chra wy.

Po wy bu chu II woj ny świa to wej i za -
ję ciu No we go Są cza przez Niem ców
Bo le sław Bar bac ki stał się ofia rą po li ty -
ki eks ter mi na cyj nej oku pan ta. Na po -
cząt ku lip ca 1941 ro ku zo stał dru gi raz
aresz to wa ny. Za bi cie „gra na to we go po -
li cjan ta” przez stu den ta z War sza wy sta -
ło się dla Niem ców pre tek stem
do krwa wej ze msty na są dec kiej in te li -
gen cji. Aresz to wa no wte dy naj wy bit -
niej szych oby wa te li No we go Są cza.
Bo le sław Bar bac ki, na wet wię zio ny
w ce li śmier ci, nie prze sta wał two rzyć.
Wraz z 44 współ więź nia mi zo stał roz -
strze la ny 21 sierp nia 1941 ro ku w Bie -
go ni cach.

***
Kon kurs, któ re go bo ha te rem był Bo -

le sław Bar bac ki, miał dość nie ty po wą
for mu łę. Uczest ni cy bra li udział w Grze,
two rząc kil ku oso bo we gru py. Ka żda
przy ję ła na zwę, któ rą po słu gi wa ła się
przez ca ły czas trwa nia kon kur su. Już
na tym wstęp nym eta pie uczest ni cy za -
dzi wi li swo ją po my sło wo ścią. Do kon -
kur su zgło si ło się pięć grup: Fi la ret ki
(Gim na zjum nr 5 im. Św. Kin gi), Sto wa -
rzy sze nie bez do bre go skró tu (Gim na -
zjum nr 11 im. A. Mic kie wi cza), Stra chy
na la chy (Gim na zjum Aka de mic kie im.
Bo le sła wa Chro bre go), Strzał w dzie siąt -
kę (Gim na zjum nr 10 im. Or ląt Lwow -
skich) i Szóst ka z plu sem (Gim na zjum
nr 6 im. T. Ko ściusz ki). 

Przed uczest ni ka mi kon kur su or ga ni -
za to rzy po sta wi li sie dem za dań, któ rych
opis uka zy wał się co ja kiś czas na stro -
nie in ter ne to wej Ar chi wum. Na wy ko -
na nie za da nia uczest ni cy mie li

okre ślo ny ter min. Za da nia skon stru owa -
no w ten spo sób, aby uczest ni cy, wy ko -
nu jąc je, mo gli na uczyć się współ pra cy
w gru pie oraz wy ko rzy sta nia ta len tów
jej człon ków. Ka żde za da nie by ło pre -
cy zyj nie opi sa ne, ale da wa ło ta kże dość
du żą do zę swo bo dy w in ter pre ta cji, tak,
aby nie ogra ni czać kre atyw no ści uczest -
ni ków Gry.

Pierw szym za da niem, z któ rym przy -
szło się zmie rzyć kon kur so wi czom, by ła
krót ka pra ca pi sem na, któ rej te ma tem by -
ła bio gra fia Bo le sła wa Bar bac kie go. For -
ma li te rac ka pra cy mo gła zo stać do wol nie
wy bra na przez uczest ni ków kon kur su.
Na stęp nie mło dzież mu sia ła zmie rzyć się
z nie ła twym za da niem stwo rze nia drze -
wa ge ne alo gicz ne go bo ha te ra kon kur su.
Trze cim wy zwa niem by ła oś cza su.
Uczest ni cy otrzy ma li li stę wy da rzeń, któ -
re na le ża ło umiej sco wić w po rząd ku
chro no lo gicz nym na trzech osiach cza su
– hi sto ria po wszech na, hi sto ria Pol ski i hi -
sto ria No we go Są cza, z za zna cze niem
tych, któ re wy da rzy ły się za ży cia Bo le -
sła wa Bar bac kie go. W za da niu czwar tym
mło dzież mia ła mo żli wość za po zna nia się
z ma te ria ła mi ar chi wal ny mi zgro ma dzo -
ny mi w dwóch są dec kich ar chi wach: ar -
chi wum Pa ra fii Św. Mał go rza ty
w No wym Są czu oraz Ar chi wum Na ro -
do wym w Kra ko wie Od dział w No wym
Są czu. Ce lem za da nia by ło od na le zie nie
kil ku wy bra nych do ku men tów, zwią za -
nych z ży ciem Bar bac kie go. Pią te za da -
nie umo żli wia ło uczest ni kom wy ka za nie
się ta len ta mi pla stycz ny mi, po nie waż mu -
sie li stwo rzyć pla kat pro mu ją cy wy sta wę
ob ra zów są dec kie go ar ty sty. Za da nie szó -
ste zmu si ło uczest ni ków do ak tyw no ści
w prze strze ni miej skiej. Ry mo wa na zga -
dy wan ka – prze wod nik, z któ rym się za -
po zna li, po pro wa dził ich są dec ki mi
śla da mi Bo le sła wa Bar bac kie go. W ka -

Bo le sław Bar bac ki, na wet
wię zio ny w ce li śmier ci,
nie prze sta wał two rzyć.
Wraz z 44 współ więź nia -
mi zo stał roz strze la ny 21
sierp nia 1941 ro ku w Bie -
go ni cach.
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żdym od gad nię tym i od wie dzo nym miej -
scu uczest ni cy two rzy li do ku men ta cję fo -
to gra ficz ną, z któ rej po wsta ły cie ka we
al bu my i pre zen ta cje. I tak do brnę li do za -
da nia nu mer sie dem – pod su mo wu ją ce go
ca ły kon kurs te stu wie dzy. Po ka żdym za -
koń czo nym za da niu pra ce oce nia ła ko mi -
sja kon kur so wa, w któ rej skład wcho dzi li
znaw cy te ma tu, hi sto ry cy, re gio na li ści
i spo łecz ni cy, a więc: Łu kasz Po łom ski,
An to ni Szcze pa nek, Sta ni sław Szu dek,
An na To toń i Pa tryk Wi cher. War to do -

dać, że or ga ni za to rów kon kur su me ry to -
rycz nie wspie ra li wy bit ni kon sul tan ci:
Ma ria Te re sa Masz czak i Sta ni sław Ko -
ru sie wicz.

Mło dzież za sko czy ła za rów no or ga -
ni za to rów kon kur su jak i ju ro rów swo ją
kre atyw no ścią, wni kli wo ścią ba daw czą
i ta len tem. Lau re ata mi kon kur su zo sta -
ły dwie gru py – na pierw szym miej scu
– Fi la ret ki, pod opie ką Jo lan ty Gó row -
skiej i na dru gim miej scu – Strzał
w dzie siąt ką, pod czuj nym okiem Mał -

go rza ty Si kor skiej. Lau re aci zdo by li
głów ną na gro dę w po sta ci jed no dnio wej
wy ciecz ki do Kra ko wa, gdzie mie li mo -
żli wość wzię cia udzia łu w po ka zie naj -
star szych i naj cen niej szych ma te ria łów
ar chi wal nych w Ar chi wum Na ro do wym
w Kra ko wie oraz zwie dze nia Mu zeum
Fa bry ka Oska ra Schin dle ra. Do dat ko -
wym uho no ro wa niem pra cy uczest ni -
ków kon kur su by ła wy sta wa
zor ga ni zo wa na we współ pra cy z To wa -
rzy stwem Przy ja ciół Sztuk Pięk nych,
w pro wa dzo nej przez To wa rzy stwo Ga -
le rii przy ul. Ja giel loń skiej oraz uro czy -
ste roz da nie dy plo mów i na gród
rze czo wych, któ re od by ło się w Miej -
skim Ośrod ku Kul tu ry w No wym Są -
czu. Im pre zę uświet nił wy stęp
Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni i Tań ca
„Są de czo ki”, a dy plo my wrę czy ła dr
Bar ba ra Ber ska – dy rek tor Ar chi wum
Na ro do we go w Kra ko wie.

Na za koń cze nie war to pod kre ślić, że
za da niem tak nie ty po wej for mu ły kon -
kur su, skła da ją cej się z kil ku ró żno rod -
nych eta pów, by ło ze pchnię cie na dru gi
plan ry wa li za cji. W za my śle or ga ni za -
to rów, a przede wszyst kim po my sło -
daw czy ni Gry – Wroń skiej – za ba wa
i ra dość ze wspól nej pra cy, od kry wa nia
hi sto rii na sze go mia sta i wła snych ta len -
tów mia ły stać się głów nym ce lem. Je -

że li tak się sta ło mo żna ją uznać
za za koń czo ną suk ce sem, a wszyst kim
jej uczest ni kom, ju ro rom, kon sul tan tom,
spon so rom oraz ki bi com or ga ni za to rzy
skła da ją ser decz ne po dzię ko wa nia.
Wszyst kich chęt nych do za po zna nia się
z pro jek tem za pra szam na stro nę in ter -
ne to wą Ar chi wum – www.ank.gov.pl.

AGNIESZ KA FI LI PEK
Autorka jest archiwistką Archiwum

Narodowego w Krakowie Oddział 
w Nowym Sączu

War to pod kre ślić, że za -
da niem tak nie ty po wej
for mu ły kon kur su, skła -
da ją cej się z kil ku ró żno -
rod nych eta pów, by ło
ze pchnię cie na dru gi
plan ry wa li za cji. 
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J e go pro jek cja od by ła się w so -
bo tę 17 sierp nia w Miej sko -
-Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry
w Piw nicz nej -Zdro ju, miej scu

tak bli skim jej ser cu. Tuż po pro jek cji
ak tor ka i twór cy fil mu spo tka li się z pu -
blicz no ścią, pod czas któ re go zo sta li oni
do słow nie za sy pa ni py ta nia mi. 

„In ny świat” – to świat, któ re go już
nie ma, wi dzia ny ocza mi dziew czyn ki,
uro dzo nej w Ko sa rzy skach w 1915 ro -
ku, cie szą cej się przez kil ka lat bez tro -
skim dzie ciń stwem, uczen ni cy,
bie ga ją cej na lek cje do gim na zjum
w No wym Są czu, a póź niej stu dent ki
Pań stwo we go In sty tu tu Sztu ki Te atral -
nej w War sza wie; ak tor ki, żo ny, mat ki,
bab ci i pra bab ci. Da nu ta Sza far ska, ja ko
nar ra tor i prze wod nik po hi sto rii re gio -
nu i kul tu rze gó ra li nad po pradz kich
opro wa dza wi dza po Ko sa rzy skach
z cza sów jej dzie ciń stwa, przed wo jen -
nym No wym Są czu, po bom bar do wa nej
pod czas woj ny War sza wie i pierw szych,
trud nych la tach po wo jen nych, gdy sto -
li ca pod no si ła się z ru in. Opo wia da
o pierw szych fil mach z jej udzia łem
i ko lej nych, w któ rych stwo rzy ła wy bit -
ne kre acje.

Opo wia da od ser ca, z wła ści wym dla
sie bie dy stan sem, o swo ich bli skich – ro -
dzi cach, na uczy cie lach jed no kla so wej
szko ły w Ko sa rzy skach, ro dzeń stwie:
sio strze – Iren ce, któ ra zmar ła w wie ku
czte rech lat na szkar la ty nę i bra cie – Jó -
ze fie, któ ry zgi nął pod czas za wie ru chy
wo jen nej. Mó wi ła o chwi lach ra do snych
w jej ży ciu i tych, gdy przy szło jej się po -
go dzić ze śmier cią lu dzi, któ rych ko cha -

ła. Nie wie dzieć kie dy na trwa ją cym 97
mi nut fil mie po ja wia ją się koń co we na -
pi sy i zo sta je... nie do syt.

W sierp nio wą, sło necz ną so bo tę ten
nie do syt pró bo wa li za peł nić – od po wia -
da jąc na py ta nia wi dzów – bo ha ter ka
fil mu, któ ra na pro jek cję do piw ni czań -
skie go MGOK -u przy je cha ła z Ko sa -
rzysk z je go twór ca mi – re ży ser ką
Do ro tą Kę dzie rzaw ską, pro du cen tem
i ope ra to rem Ar thu rem Re in har tem
oraz cór ką Ma rią.

Gdy po pro jek cji fil mu ca ła trój ka
we szła do sa li wi do wi sko wej, pu blicz -
ność przy wi ta ła ich owa cją na sto ją co.
Po tem ak tor ka, po krót kim wstę pie zo -
sta ła do słow nie za sy pa na py ta nia mi: jak
po wsta wał ten i in ne fil my. Pa da ły też
i in ne py ta nia. Pu blicz ność by ła cie ka -
wa, jak na jej ży cie wy war ły wpływ
spo tka nia z bł. księ dzem Je rzym Po pie -
łusz ką, któ re go ak tor ka bar dzo ce ni ła.

– Ksiądz Je rzy to był czło wiek nie -
zwy kłej do bro ci i skrom ny – opo wia da -
ła Da nu ta Sza flar ska. – Zaw dzię czam
mu, że przy wró cił mi wia rę. Ostat ni raz
był w Ko sa rzy skach, gdy ra zem z mi sjo -
na rzem z Wy brze ża Ko ści Sło nio wej od -

Z Da nu tą Sza flar ską
w Piw nicz nej -Zdro ju
– Wi toj cie, barz ra da Wos wi dze... Chce cie co bym Wom co sik opo wie dzia ła? – ty mi sło wa mi wy -
bit na ak tor ka Da nu ta Sza flar ska roz po czę ła opo wieść o swo im ży ciu, suk ce sach i prze ciw no -
ściach lo su, z któ ry mi przy szło jej się zma gać w dłu gim ży ciu. Snu je ją w naj now szym fil mie
– do ku men cie „In ny świat” Do ro ty Kę dzie rzaw skiej.

– Wi toj cie, barz ra da Wos
wi dze... Chce cie co bym
Wom co sik opo wie dzia -
ła? – ty mi sło wa mi wy -
bit na ak tor ka Da nu ta
Sza flar ska roz po czę ła
opo wieść o swo im ży ciu.

Da nu ta Sza flar ska
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pra wiał mszę świę tą i uwa żam, że po -
win no to być ja koś upa mięt nio ne. Su tan -
nę no sił dzie sięć lat. By łam u nie go
na 10-le ciu ka płań stwa. Po ka zy wał mi
wów czas ma te riał na no wą. Tak się cie -
szył, że ją so bie uszy je. Nie zdą żył, bo go
za mor do wa li. Póź niej strzegł mnie
w trud nych chwi lach.

Wspa nia łej kon dy cji, ży wot no ści i fe -
no me nal nej wręcz pa mię ci mo że Da nu -
cie Sza far skiej, któ ra w lu tym br.
ob cho dzi ła 98- le cie uro dzin, mo że po -
zaz dro ścić nie jed na oso ba. Ak tor ka gra
w fil mach i na de skach te atral nych.

– Jak Pa ni to ro bi? – py ta ła jed -
na z uczest ni czek spo tka nia.

– To cią gła pra ca, ucze nie się no wych
tek stów zmu sza mój mózg do pra cy
– od po wie dzia ła z uśmie chem.

Py ta na by ła ta kże o licz ne na gro dy,
ja kie otrzy ma ła i na dal otrzy mu je
za swo je do ko na nia ak tor skie i do ro bek
twór czy, a ta kże o swo je ro le, któ re oso -
bi ście uwa ża za naj lep sze.

– Uf. By ło ich ty le. Co mo gę od po wie -
dzieć. Po do ba ją mi się oczy wi ście te,
któ re by ły do brze za gra ne – od rze kła

z prze ko rą, czym wzbu dzi ła sal wę śmie -
chu. – Dla mnie li czy się do bry re ży ser
i do bra li te ra tu ra. W po łą cze niu z cię -
żką pra cą uzy sku je się za mie rzo ny efekt.
Wów czas ma się po czu cie, że coś do brze
się zro bi ło. Mam fil my, któ re uwiel biam.
Wła śnie pod ko niec ży cia mia łam wiel -
kie szczę ście, że spo tka łam Pa nią Do ro -
tę (Nie to ja mia łam nie zwy kłe szczę ście
– we szła w sło wo Da nu cie Sza far skiej
– Do ro ta Kę dzie rzaw ska).

– Obie mia ły śmy szczę ście – stwier -
dzi ła Sza far ska. – To już jest nasz czwar -
ty, wspól ny film, któ ry ze chcie li ście
Pań stwo dzi siaj obej rzeć. Je go twór cy
pra co wa li cię żko przez rok.

– Pa ni Da nu ta co ja kiś czas dzwo ni -
ła i py ta ła:”Do ro ta, co ro bi cie?” – do -
da je re ży ser ka. – A ja mó wi łam: „No
zgad nij. Sie dzi my i mon tu je my Cię”.

– Jak się pra cu je z Do ro tą? Po wiem
krót ko. Jest wy ma ga ją ca. Jak po wie su -
per, to jest na praw dę su per. Ak tor mu si
mieć po pro stu za ufa nie do re ży se ra.

Na ekra nie wi dzi my bo ha ter kę m.in.
„Za ka za nych pio se nek”, „Skar bu”, „Po że -
gna nia z Ma rią”, „Ile wa ży koń tro jań ski”,
czy „Po ra umie rać”, któ ra opo wia da jąc,
pro wa dzi wi dzów przez po szcze gól ne eta -
py swo je go ży cia oraz czar no -bia łe zdję -
cia z ar chi wum ro dzin ne go ak tor ki.

Pro du cen tem fil mu o Da nu cie Sza -
flar skiej jest Na ro do wy In sty tut Au dio -

wi zu al ny oraz TVP Kul tu ra. Film trwa -
ją cy 97 mi nut sym bo licz nie na wią zu je
do wie ku ak tor ki (20 lu te go ob cho dzi -
ła 98. uro dzi ny).

– Bo ga te jest ży cie sta rusz ki, ha, ha
– przy zna je pod ko niec fil mu pierw sza
da ma pol skie go fil mu i te atru. – Mu szę
po wie dzieć, że mia łam bo ga te ży cie, no
bo wszyst ko się zmie nia ło. Po wsta ła te le -
wi zja, zo ba czy łam lu dzi spa ce ru ją cych
po księ ży cu. Wła ści wie je stem szczę śli wa,
bo je że li się ko cha za wód i mo żesz go wy -
ko ny wać, to czło wiek jest szczę śli wy.

Spo tka nie za koń czy ły grom kie bra -
wa dla wy bit nej ak tor ki i twór ców fil -
mu. Pa ni Da nu ta za sy pa na zo sta ła
kwia ta mi a póź niej roz da wa ła au to gra -
fy, oto czo na m.in. wia nusz kiem ko lo ni -
stów z Olsz ty na, któ rzy licz nie przy by li
na to spo tka nie.

„In ny świat”, któ ry zo stał zre ali zo wa -
ny w ra mach pro jek tu Pol ska Świa tło -
czu ła, mo żna by ło po nad to zo ba czyć 18
sierp nia w Ma ło pol skim Cen trum Kul -
tu ry „So kół” w No wym Są czu, a 19
sierp nia w Sta rym Są czu.

IGA MI CHA LEC

Da nu ta Sza far ska de biu to wa ła przed woj -
ną na de skach To wa rzy stwa Dra ma tycz -
ne go w No wym Są czu pod okiem
Bo le sła wa Bar bac kie go w przed sta wie niu
„Tom ciu Pa luch”. Po ukoń cze niu w 1939
ro ku Pań stwo we go In sty tu tu Sztu ki Te -
atral nej w War sza wie wy stę po wa ła
w wie lu te atrach (m. in. w Te atrze Sta rym
w Kra ko wie, Te atrze Na ro do wym w War -
sza wie), jak rów nież w fil mach (np. „Za ka -
za ne pio sen ki”, „Skarb”, „Ty dzień z ży cia
mę żczy zny”, „Ile wa ży koń tro jań ski?”).
W cią gu wie lu lat pra cy ar ty stycz nej by ła
wie lo krot nie na gra dza na za rów no za za -
słu gi dla pol skiej sztu ki (np. w 2005 ro ku
Krzyż Ko man dor ski z Gwiaz dą Or de ru
Od ro dze nia Pol ski), jak i ki ne ma to gra fii (np.
w 2007 wy ró żnie niem dla naj lep szej ak -
tor ki pod czas XXXII Fe sti wa lu Pol skich Fil -
mów Fa bu lar nych w Gdy ni za ro lę
w fil mie „Po ra umie rać”).

W 2011 ro ku ak tor ka wy stą pi ła w spek -
ta klu „Da ily so up” na XV Je sien nym Fe sti -
wa lu Te atral nym w No wym Są czu.

– Dla mnie li czy się do bry
re ży ser i do bra li te ra tu -
ra. W po łą cze niu z cię żką
pra cą uzy sku je się za -
mie rzo ny efekt. Wów -
czas ma się po czu cie, że
coś do brze się zro bi ło.



P
rzy by li ta kże przed sta wi cie le
władz No we go Są cza, pre zy -
dent, prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta, rad ni miej scy, pra cow -

ni cy Urzę du Mia sta, dzia ła cze za rzą dów
osie dli i or ga ni za cji po za rzą do wych.
Przy je cha ły de le ga cje związ ków spor to -
wych z Kra ko wa, War sza wy i Wied nia.
Po grą żo ne go w smut ku mę ża i naj bli -
ższą ro dzi nę ota cza li ser decz no ścią
przy ja cie le i zna jo mi. Nie za wiódł
młod szy ko le ga klu bo wy z GTS Wi sła,
Mie czy sła wa i Ani Gwi żdżów – Hen ryk
Ka sper czak.

Po grzeb po prze dzi ło na bo żeń stwo ża -
łob ne, od pra wio ne w Ba zy li ce św. Mał -
go rza ty, któ re zbie gło się ze świę tem
Prze mie nie nia Pań skie go i mszą kon ce -
le bro wa ną wspól nie przez księ ży no wo -

są dec kich pa ra fii i oko licz nych de ka na -
tów. Wie lo krot nie mo dlo no się za spo -
kój du szy zmar łej An ny Kry sty ny.

***
– Ży ła dla Bo ga, ro dzi ny i bliź nich

– mó wił nad trum ną ks. Jó zef Woj nic ki,
ka pe lan są dec kich spor tow ców.
– W swej ziem skiej eg zy sten cji wy peł -
nia ła trzy naj wa żniej sze ro le: by ła
chrze ści jan ką, ko cha ją cą mat ką i sa ma -
ry tan ką wspo ma ga ją cą po trze bu ją cych.
Ta mi ła Bo gu po sta wa za słu gu je
na wiecz ne zba wie nie.

„Nie prze szła obo jęt nie ko ło ko ta, psa,
czło wie ka” – wy ra zi ła się kie dyś o ak tor -
ce Ka li nie Ję dru sik po pu lar na po et ka
Agniesz ka Osiec ka. Z ca łą pew no ścią
sło wa te od no szą się rów nież do An ny
Kry sty ny Gwi żdż, któ ra nie spo dzie wa -

nie, na gle opu ści ła swo ich naj bli ższych,
po zo sta wia jąc w głę bo kim ża lu mę ża,
cór ki, wnu ki i przy ja ciół. Ode szła wspa -
nia ła, do bra ko bie ta, wra żli wy, czu ły
czło wiek ko cha ją cy lu dzi, zwie rzę ta, ca -
ły ota cza ją cy nas świat. Mia ła za le d -
wie 68 lat i spo ro pla nów na przy szłość.
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An na Kry sty na Gwi żdż (1945 – 2013)

Po że gna nie
„Kuleczki”
W ostat nią dro gę od pro wa dza ło Ją licz ne gro no Są de czan.
8 sierp nia br. na no wo są dec kim cmen ta rzu ko mu nal nym
przy ul. Śnia dec kich zja wi li się ci, któ rzy do brze Ją zna li oraz ci,
któ rzy za wdzię cza li Jej wspar cie w trud nych mo men tach ży cia. 

– W swej ziem skiej eg zy -
sten cji wy peł nia ła trzy
naj wa żniej sze ro le: by ła
chrze ści jan ką, ko cha ją -
cą mat ką i sa ma ry tan ką
wspo ma ga ją cą po trze -
bu ją cych.

Kraków, lata 60. zeszłego stulecia. Pierwsza    
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Uro dzi ła się w Pło kach, w po wie cie
chrza now skim, Jej pa sją był sport
i z nim zwią za ła swo je ży cie. Mi mo nie -
wy so kie go wzro stu do sko na le gra ła
w ko szy ków kę. Wy cho wan ka pierw szo -
li go we go ze spo łu GTS Wi sła Kra ków,
naj pierw ja ko ju nior ka, wie lo krot na re -
pre zen tant ka ka dry na ro do wej, po tem
se nior ka, za wod nicz ka pierw sze go skła -
du dru ży ny, le piej ra dzi ła so bie na par -
kie cie niż znacz nie wy ższe od niej
ko le żan ki Lik szo i Woj tal. Za wa lecz -
ność i zdo by wa ne punk ty tre ner Lu dwik
Mię ta na zwał Ją „Ku lecz ką”, po tra fi ła
bły ska wicz nie prze biec, „prze to czyć
się” po mię dzy ro sły mi ry wal ka mi i zdo -
być ko lej ne punk ty. Pseu do nim przy -
lgnął do Niej na sta łe w świat ku

spor to wym i wśród ki bi ców. Pod czas
za wo dów, na try bu nach wi ślac kiej ha li
nie usta wał do ping dla zwin nej i sku -
tecz nej za wod nicz ki.

W klu bie, w la tach 60. po zna ła przy -
szłe go mę ża, Mie czy sła wa, są de cza ni na,
pił ka rza I -li go wej Wi sły Kra ków. To on
do strzegł Ją na par kie cie pod czas tre nin -
gu, umó wił się na spo tka nie i… dał sku -
tecz ny od pór ry wa lom, a trze ba
wie dzieć, że kon ku ren tów do rę ki „Ku -
lecz ki” by ło wie lu. W 1968 r. za war li
zwią zek ma łżeń ski. Tra ge dią by ła
śmierć pier wo rod ne go sy na Pa weł ka,
póź niej z wiel kim od da niem i mi ło ścią
An na Kry sty na po świę ci ła się wy cho wa -
niu có rek: Mar le ny i Ka si. Obie pa nie
ma ją dziś ro dzi ny i god nie kul ty wu ją za -
sa dy wpo jo ne przez ma mę. Ka ta rzy na,
żo na by łe go pił ka rza, re pre zen tan ta Pol -
ski, Mar ka Świer czew skie go, pro wa dzi
po pu lar ny w Wied niu dom mo dy. Mar -
le na i jej ma łżo nek Ma riusz Wój ci ko wie
utwo rzy li ho spi cja w Kra ko wie i oko li -
cy dla nie peł no spraw nych, sa mot nych. 

Chlu bą An ny Kry sty ny sta ły się wnu -
ki. Cie szy ła się z roz wo ju ta len tów spor -
to wych San dry i Oska ra Świer czew skich.
Ra do ścią na pa wa ły Ją zwy cię stwa
wnucz ki, re pre zen tu ją cej Au strię w za -
wo dach pły wac kich i li go we suk ce sy
wnu ka, ju nio ra te amu Au strii Wie deń.
Z du mą opo wia da ła o na uko wych umie -
jęt no ściach i pre dys po zy cjach Ja ku ba
Wój ci ka, o dwa la ta wy prze dza ją ce go
swo ich ró wie śni ków w szkol nej edu ka -
cji, lau re ata licz nych olim piad i kon kur -
sów przed mio to wych. 

***
Ja ko eko no mist ka, pro wa dzi ła księ -

go wość w Są dec kich Za kła dach Elek -
trod Wę glo wych Bie go ni ce i Ce giel ni
Bie lo wi ce. Po za koń cze niu pra cy za wo -
do wej za ję ła się dzia łal no ścią go spo dar -
czą na wła sny ra chu nek. Utwo rzy ła
fir mę han dlo wą, pro wa dzi ła punk ty wy -
mia ny wa lut.

Kie dyś po wie dzia ła do mę ża: „Mie -
li śmy kło po ty, ale od nie śli śmy suk ces,
rób my te raz coś dla in nych, po trze bu ją -
cych, cho rych, ubo gich”.

By ła ini cja tor ką licz nych ak cji cha ry -
ta tyw nych, im prez do bro czyn nych,
proz dro wot nych wo ja ży do lecz ni czych
źró deł. Na le ża ła do gro na ini cja to rów
no wo są dec kie go Pa ła cu Mło dzie ży. Mo -

bi li zo wa ła mę ża do or ga ni zo wa nia piel -
grzy mek do sank tu ariów ma ryj nych
i miejsc świę tych. Zaj mo wa ła się zwie -
rzę ta mi, ma łżon ko wi po ma ga ła w ho -
dow li go łę bi pocz to wych, przy gar nia ła
do do mu zbłą ka ne psy. Za swą pa nią tę -
sk nią kun del ki: Pu szek i Mi siek. Po świę -
ca jąc się dla in nych, za po mnia ła nie ste ty
o so bie, o wła snym zdro wiu, nę ka na po -
wa żną cho ro bą, ukry wa ła swój stan
przed oto cze niem. Dziel nie wal czy ła
z bó lem, nie chcąc mar twić bli skich.
Ktoś po wie dział, że za cni lu dzie od cho -
dzą na gle, w spo ko ju i ci szy… 

Za wiel ką do broć, uczci wość, mi łość
do lu dzi, na za wsze po zo sta nie w na -
szych ser cach.

Spo czy waj w po ko ju Aniu! (BIT)

Za opie kę i ra to wa nie ży cia naj bli ższej
nam oso by – świę tej pa mię ci An ny Kry -
sty ny Gwi żdż – pra gnie my po dzię ko wać
or dy na to ro wi Od dzia łu In ter ni stycz no
– Kar dio lo gicz ne go Szpi ta la Spe cja li -
stycz ne go im. Ję drze ja Śnia dec kie go
w No wym Są czu – dr. Sta ni sła wo wi Ma -
li now skie mu, od dzia ło wej – mgr Elżbie cie
Ra fie, le ka rzom i pie lę gniar kom zaj mu ją -
cym się Nią pod czas po by tu w lecz ni cy.

Za oka za ne wy ra zy współ czu cia, po -
moc w uro czy ści po grze bo wej, uczest -
nic two w ziem skim po że gna niu na szej
naj uko chań szej żo ny, ma my, bab ci ser -
decz nie po dzię ko wa nia kie ru je my
do pre zy den ta No we go Są cza Ry szar -
da No wa ka, księ dza pro bosz cza pa ra fii
św. Mał go rza ty księ dza pra ła ta Ja -
na Pio trow skie go przed sta wi cie li no -
wo są dec kie go sa mo rzą du, za rzą dów
osie dli, or ga ni za cji, klu bów spor to wych.

Szcze gól ne wy ra zy wdzięcz no ści
i sza cun ku skła da my ks. Jó ze fo wi Woj -
nic kie mu za po moc w przy go to wa niu
ża łob nych uro czy sto ści i kon ce le bra cję
po grze bu.

Wszyst kim, któ rzy wspól nie z na mi
że gna li na szą naj dro ższą 

Świę tej Pa mię ci An nę Kry sty nę Gwi -
żdż, skła da my z głę bi ser ca Bóg za płać!

Mąż – Mie czy sław Gwi żdż
Cór ki – Mar le na i Ka ta rzy na z mę ża mi

Wnu ki – San dra, Oskar, Ja kub.

a    z prawej Anna Krystyna Gwiżdż
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W No wym Są czu i oko li cach Be ski -
du Są dec kie go znaj du ją się sły ną ce
ła ska mi wi ze run ki, a ta kże uro kli we
ko ściół ki, po sia da ją ce w swych
wnę trzach praw dzi we per ły sztu ki
sa kral nej. Dziś pro po nu je my piel -
grzym kę po oko li cach Po de gro dzia.

1.
KOŚCIÓŁ PW. JAKUBA
APOSTOŁA STARSZEGO
W PODEGRODZIU

Ko ściół pa ra fial ny pod we zwa niem
św. Ja ku ba Apo sto ła Star sze go zo stał
zbu do wa ny w la tach 1830-1835 na miej -
scu daw ne go, któ ry spło nął kil ka lat
wcze śniej. W swej hi sto rii wie lo krot nie
był od na wia ny, zwłasz cza przez ks. Jó -
ze fa Al ber skie go. Obec nie, dzię ki tro sce

ks. pro bosz cza Jó ze fa Wa łasz ka i ofiar -
no ści pa ra fian, kon ty nu owa ne są pra ce
we wnę trzu świą ty ni, gdzie zo sta ła wy -
ko na na no wa po li chro mia.

Świą ty nia w Po de gro dziu to ko ściół
póź no kla sycz ny. W je go wnę trzu, w pre -
zbi te rium, znaj du je się oł tarz głów ny
kla sy cy stycz ny z 1865 ro ku (proj. Aloj -
zy Paz da now ski), a w nim ob raz św. Ja -
ku ba Star sze go Apo sto ła, na ma lo wa ny
przez Ka zi mie rza Twar dow skie go, oraz
dru gi ob raz te go sa me go ar ty sty, Nie po -
ka la ne Po czę cie NMP.

– Kie dy nasz no wy pro boszcz za py tał,
czy zro bię coś dla ko ścio ła, to by łem szczę -
śli wy, bo mi to le ża ło na ser cu. Ko ściół był
za nie dba ny, ścia ny bia łe, już brud ne. Oł -
tarz sza ry. Mu sie li śmy zro bić no we gzym -
sy, ka pi te le, sztu ka te rie, do pro wa dzić
do sty lu z cza su, w któ rym ko ściół po wsta -
wał. Tra fi li śmy, do brze oce ni li na szą pra -

cę znaw cy ar chi tek tu ry i po do ba ło się
miesz kań com – mó wił przed dwo ma la ty,
no mi no wa ny do ty tu łu Są de cza nin 2011
ro ku, Ka zi mierz Twar dow ski, ar ty sta -ma -
larz z Na sza co wic.

W ko ście le w Po de gro dziu znaj du ją
się ta kże dwa bocz ne oł ta rze z prze ło mu
XVII -XVIII wie ku, któ re zo sta ły pod da -
ne grun tow nej re no wa cji. Je den z nich to
oł tarz św. Jó ze fa, na to miast dru gi – św.
An ny Sa mo trzeć. U wej ścia do pre zbi te -
rium znaj du je się chrzciel ni ca mar mu ro -
wa, ba ro ko wa, da to wa na na XVII wiek.
W na wie głów nej am bo na z pła sko rzeź -
ba mi ewan ge li stów na pa ra pe cie
z XIX wie ku. Są ta kże ob ra zy: NMP
Kró lo wej Pol ski i bł. o. Sta ni sła wa Pap -
czyń skie go (na ma lo wa ny w 1956 r. przez
Cze sła wa Len czow skie go), rzeź by: gru -
pa Na wie dze nia, póź no re ne san so wa
XVI -XVII w.; dwa po są gi śś. bi sku pów,
ba ro ko wo lu do we XVIII w.; Chry stus
Ukrzy żo wa ny XVIII w.; Chry stus u słu -
pa, ba ro ko wo -lu do wy XVIII w.; kru cy -
fiks pro ce syj ny XVIII w. Na wie ży
znaj du ją się trzy dzwo ny.

2.
KAPLICA BŁ. O. PAPCZYŃSKIEGO
W PODEGRODZIU

Na te re nie pa ra fii znaj du ją się licz ne
ka pli ce. Jed na z nich, znaj du ją ca się
przy ko ście le, po świę co na jest bł. o. St.
Pa czyń skie mu, w któ rej od ro ku 2007
spo czy wa ją Je go re li kwie.

– Trud ne wnę trza, no we, be to no we,
nie by ły pro jek to wa ne pod po li chro mię.
Jak tra fić z pro jek tem? – wspo mi nał Ka -
zi mierz Twar dow ski, któ rzy przy go to -
wy wał ka pli cę. Mu siał za pro jek to wać
wnę trze, nad zo ro wać i ko or dy no wać
pra ce z wi tra ży stą, ka mie nia rzem, od -
lew ni kiem, wy ko nać ma lo wi dła. – A ca -
ły czas by łem na rusz to wa niu. Ja
sie dzia łem przy por tre tach, żo na wy ko -
ny wa ła zło ce nia, or na men ty, szpa chlo -
wa ła, bo to też mu si ro bić ktoś, kto się
na tym zna – mó wi. Uda ło się. Po tem
ozdo bi li po zo sta łe czę ści ko ścio ła, w su -
mie ja kieś dwa ty sią ce me trów kwa dra -
to wych w czte ry la ta.

Sta ni sław Pap czyń ski – wy bit ny teo -
log i za ło ży ciel za ko nu Ma ria nów – uro -
dził się w Po de gro dziu w 1631 ro ku.

Miej sca kul tu na Są dec czyź nie (2)

Po de gro dzie
i oko li ce

Kazimierz Twardowski, artysta – malarz z Naszacowic
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Z dziec ka, któ re mu na uka przy cho dzi ła
z tru dem, wy rósł mło dzie niec koń czą cy
z po wo dze niem szko ły, głów nie ko le gia
je zu ic kie w No wym Są czu, Ja ro sła wiu,
Po do liń cu, Lwo wie i Ra wie Ma zo wiec -
kiej. W wie ku 23 lat Jan Pap czyń ski był
już do brze wy kształ co nym, mło dym
czło wie kiem ze wspa nia ły mi per spek ty -
wa mi na przy szłość. Ro dzi ce wy szu ka li
mu pięk ną, po sa żną kan dy dat kę na żo -
nę. On jed nak ma rzył o czymś zu peł nie
in nym. W lip cu 1654 ro ku opu ścił dom
ro dzin ny. Przy jął ha bit w za ko nie pi ja -
rów i otrzy mał imię Sta ni sław od Je zu -
sa Ma ryi. Po ro ku udał się na stu dia
teo lo gicz ne do War sza wy, gdzie 22 lip -
ca 1656 ro ku zło żył ślu by za kon ne.

Szyb ko po ka za ła się je go du cho wa
doj rza łość. Tę sk no ta za cał ko wi tym od -
da niem się Bo gu w ży ciu we dług ślu -
bów za kon nych spra wi ła, że o.
Sta ni sław bez kom pro mi so wo sprze ci -
wiał się pró bom ła go dze nia klasz tor nej
su ro wo ści. Wsku tek kon flik tów do ty -
czą cych je go dą żeń do pier wot nej du -
cho wo ści pi jar skiej, po pro sił pa pie ża
o zwol nie nie ze ślu bów. Nie ozna cza ło
to jed nak, że zre zy gno wał z ży cia za -
kon ne go. Po wie lu trud no ściach zgro -

ma dził ma łą wspól no tę ma ria nów w pu -
stel ni w Pusz czy Ko ra biew skiej (dziś
Ma riań skiej) ko ło Skier nie wic i na pi sał
dla nich „Re gu łę ży cia”. Po mi mo wie lu
prze szkód, ja kie na po ty kał, o. Sta ni sław
nie znie chę cał się i z wiel kim upo rem
bu do wał wspól no tę za kon ną. Za twier -
dze nie no we go zgro ma dze nia przez Sto -
li cę Apo stol ską mia ło miej sce 24
li sto pa da 1699 r. Oj ciec Pap czyń ski
zmarł w opi nii świę to ści 17 wrze -
śnia 1701 r. i zo stał po cho wa ny w ko -
ście le Wie cze rzy Pań skiej w No wej
Je ro zo li mie (dzi siaj Gó ra Kal wa ria ko -
ło War sza wy).

Bł. o. Sta ni sław Pap czyń ski jest
czwar tym ma ria ni nem wy nie sio nym
na oł ta rze. Do tej po ry be aty fi ko wa ni
zo sta li: abp Je rzy Ma tu le wicz, któ ry
w 1909 ro ku od no wił Zgro ma dze nie
Księ ży Ma ria nów, a ta kże dwaj księ ża,
któ rzy po nie śli śmierć mę czeń ską pod -
czas II woj ny świa to wej: An to ni Lesz -
cze wicz i Je rzy Ka szy ra. Be aty fi ka cja o.
Sta ni sła wa od Je zu sa i Ma ryi Pap czyń -
skie go mia ła miej sce w Li che niu 16
wrze śnia 2007 r. Uro czy sto ściom
w imie niu pa pie ża prze wod ni czył kard.
Tar ci sio Ber to ne.

3.
KOŚCIÓŁ PODWYŻSZENIA
KRZYŻA ŚWIĘTEGO
NA STRZYGAŃCU

Strzy ga niec to przy sió łek na gó ru ją -
cym nad oko li cą wznie sie niu po mię dzy
wsia mi Cho cho ro wi ce i Brze zna – miej -
sce, któ re od wie ków roz sła wia rzeź ba
Chry stu sa Fra so bli we go. Pierw sza, nie -
wiel ka ka plicz ka z rzeź bą Chry stu sa
Fra so bli we go po sta wio na by ła tu
na drew nia nym słu pie (przez ja kiś czas
był on prze cho wy wa ny na pod da szu ka -
pli cy). Z nią wią że się le gen da o wiel -
kiej ja sno ści bi ją cej z owej ka plicz ki,
cze go świad kiem by ła miesz ka ją ca
w po bli żu ko bie ta oraz in ni miesz kań cy
Brze znej i Cho cho ro wic. Wieść o cu -
dzie na Strzy gań cu roz nio sła się po oko -
li cy, dla te go od tej po ry wier ni za czę li
przy by wać w to miej sce i pro sić Chry -
stu sa o ła ski.

W 1691 ro ku Bar tło miej Ga łę ziow -
ski z żo ną zbu do wał więk szą ka plicz kę,

do oświe tle nia któ rej za ku pił w Sta rym
Są czu la tar nię. Po 144 la tach, w 1835
ro ku, Re gi na i Mar cin Fiu to wie,
przy za an ga żo wa niu ca łej pa ra fii, wy bu -
do wa li ko lej ną ka pli cę – tym ra zem już
ka mien ną. Wte dy też za ka plicz ką za sa -
dzo no so sny, któ re po dziś dzień są zna -
kiem szcze gól nym te go miej sca.
W 1907 ro ku bu dow la zo sta ła po kry ta
bla chą przez Ja ku ba i Ja na Fiu tów.
W 1958 ro ku do ka plicz ki do sta wio no
drew nia ną przy bu dów kę, któ ra peł ni ła
ro lę pro wi zo rycz ne go ko ściół ka do cza -
su wy bu do wa nia obec nej świą ty ni.

No wy ko ściół p. w. Pod wy ższe nia
Krzy ża Świę te go, bę dą cy fi lią pa ra fii
w Brze znej, wznie sio no do bu do wu jąc
go do tej sta rej, ka mien nej ka plicz ki. Po -
mi mo, że mie ści się ona z bo ku le wej na -
wy, sta no wi jak by „du cho we cen trum”
ko ścio ła. Znaj du ją ca się w niej fi gu ra
Chry stu sa Fra so bli we go umiesz czo -
na jest w oł ta rzu po cho dzą cym z 1835
ro ku. Nie wiel ka, ok. 30-cen ty me tro wa
rzeź ba wy ko na na jest z drew na li po we -
go. Po le wej stro nie Chry stu sa znaj du je
się klę czą ca Mat ka Bo ża, a po pra wej
św. Jan Apo stoł. Tłem dla gru py rzeźb
jest na ma lo wa ny na de sce ob raz z wi ze -
run kiem Trój cy Świę tej. Dzię ki kon ser -
wa cji prze pro wa dzo nej kil ka lat te mu
przez kon ser wa to ra Ali nę Kost ka – Ber -
na dy, ob raz ten zo stał przy wró co ny
do swej pier wot nej po sta ci. Au tor rzeźb
i tła jest nie zna ny, lecz po sia da ją one ty -
po we ce chy sztu ki lu do wej.

We dług miej sco wej tra dy cji, strzy ga -
niec ki Chry stus Fra so bli wy ma po nad 300
lat, co po twier dza eks per ty za da tu ją ca
rzeź by na XVIII wiek. Po cząt ko wo je go
kult nie miał szer sze go za się gu, lecz z cza -
sem prze ro dził się w ak tyw ne piel grzy mo -
wa nie, na wet lu dzi z dal szych pa ra fii.
Po dziś dzień kult jest bar dzo ży wy, przy -
kła dem mo że być gro ma dzą ca licz nych
wier nych no wen na od pra wia na co pią tek,
pod czas któ rej od czy ty wa ne są proś by spi -
sy wa ne przez wier nych na kart kach i po -
zo sta wia ne w skrzyn ce przy kra tach
u wej ścia do ka pli cy. Lu dzie pro szą
o wszel kie ła ski do ty czą ce du szy, ale ta -
kże mo dlą się o zdro wie dla cia ła. Z po -
śród tych dru gich, ule czeń do świad cza ją
szcze gól nie wier ni ze scho rze nia mi oczu
i z cho ro ba mi no wo two ro wy mi.

Oprac. KIN GA BED NARC ZYK

Kościół pw. Św. Jakuba Starszego
w Podegrodziu 
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B
i skup po in for mo wał, że no wa
pa ra fia, wy dzie lo na z pa ra fii -
-mat ki św. Mał go rza ty, jak pra -
wie wszyst kie po zo sta łe

w No wym Są czu, li czy 6700 wier nych
i bu du je ko ściół. Od ostat niej Pa ster ki
msze św. od pra wia ne są w ka pli cy, któ ra

kie dyś, gdy ko ściół sta nie, bę dzie peł ni ła
funk cję ple ba nii i do mu pa ra fial ne go.

– By łem tam, wi dzia łem en tu zjazm pa -
ra fian bu du ją cych ko ściół i du żo dzie ci,
któ re są ra do ścią Ko ścio ła – mó wił bp
Jeż. Ks. Zbi gniew Bier nat ka no nicz ne
ob jął urząd pro bosz cza no wej pa ra fii 15

sierp nia, w uro czy stość Wnie bo wzię cia
NMP.

***
Kie dy jesz cze za śp. ks. pra ła ta Sta -

ni sła wa Li sow skie go, cze go nie po nie -
chał je go na stęp ca śp. ks. pra łat
Wal de mar Dur da, kieł ko wa ła myśl bu -

No wa pa ra fia w No wym Są czu 

Ko ściół nad Łu bin ką
W świę to Prze mie nie nia Pań skie go, 6 sierp nia, pod czas Su my od pu sto wej w Ba zy li ce św. Mał go rza ty
w No wym Są czu, ks. bi skup or dy na riusz An drzej Jeż ogło sił de kret ery gu ją cy no wą pa ra fię w mie -
ście, pod we zwa niem bł. Ja na Paw ła II na osie dlu We ster plat te. – Jak jest pa ra fia, to mu si być i pro -
boszcz. Akt no mi na cji na pro bosz cza otrzy ma ksiądz Zbi gniew Bier nat – po wie dział pa sterz Ko ścio ła
tar now skie go. Wier ni od po wie dzie li okla ska mi, a ks. Zbi gniew, sto ją cy w or sza ku ka pła nów, sze ro ko
się uśmiech nął, a za chwi lę z ka żdej stro ny od bie rał gra tu la cje.
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do wy ko ścio ła w blo ko wi sku nad Łu -
bin ką. Choć nie bra ko wa ło kry ty ków.
Mó wio no, że tam bar dziej po trzeb ne jest
bo isko, niż ko ściół; mó wio no, że już
wy star czy ko ścio łów w No wym Są czu.
Szczę śli wie się zło ży ło, że na stęp nym
pro bosz czem pa ra fii św. Mał go rza ty był
obec ny bi skup tar now ski An drzej Jeż,
któ ry pchnął spra wę do przo du. Grodz -
ka Spół dziel nia Miesz ka nio wa prze ka -
za ła pa ra fii far nej w wie czy ste
użyt ko wa nie dział kę o pow. 56 arów po -
mię dzy uli ca mi Par ty zan tów i Ba ta lio -
nów Chłop skich. Za da nie bu do wy
ko ścio ła otrzy mał przy by ły w 2008 ro -
ku do No we go Są cza ks. Zbi gniew Bier -
nat, wi ka riusz pa ra fii św. Mał go rza ty.

Naj pierw po świę co no plac pod bu do -
wę ko ścio ła i po sta wio no krzyż. Przez
na stęp ne la ta bu do wa no ka pli cę
i od cza su do cza su gro ma dzo no się
na mo dli twie pod go łym nie bem. Te raz
przy szedł czas na bu do wę ko ścio ła wg
pro jek tu inż. arch. Grze go rza Ra taj skie -

go z Ty chów. No wa świą ty nia bę dzie
kształ tem na wią zy wa ła do Ba zy li ki św.
Pio tra w Rzy mie, oczy wi ście przy za -
cho wa niu pro por cji. W koń cu pa ra fii
pa tro nu je pa pież, któ re go pon ty fi kat
trwał 27 lat. Pra ce bu dow la ne pro wa dzi
do świad czo na fir ma są dec ka „Er bet”.
Świą ty nia ma po wstać do koń ca 2016
ro ku, na ra zie jest go ły plac.

Ostat nia Pa ster ka, od pra wio na po raz
pierw szy w go to wej już ka pli cy, zgro -
ma dzi ła ok. 1000 osób. Lu dzie sta li
na mro zie, nie wszy scy zmie ści li się
w środ ku, co po ka za ło do bit nie, jak
bar dzo ko ściół w tym miej scu był po -
trzeb ny.

Od wie dzi li śmy no wą pa ra fię w pią -
tek po po łu dniu 16 sierp nia. Wier ni
scho dzi li się na Ró ża niec, po tem
pod prze wod nic twem ks. Bier na ta od -
mó wi li Ko ron kę do Mi ło sier dzia Bo -
że go, a na stęp nie pro boszcz od pra wił
mszę św. dla ok. 200 osób. To był zwy -
kły, po wsze dni dzień, w ka pli cy prze -
wa ża ły star sze ko bie ty, wie le przy szło
się po mo dlić z wnu ka mi. 

PARAFIA PW. BŁ. JANA PAWŁA II JEST DWUNASTĄ
W NOWYM SĄCZU 
Nowopowstała parafia pw. Bł. Jana Pawła II na os. Sucharskiego w Nowym Sączu
jest dwunastą w granicach administracyjnych miasta. 

Liczy ok. 6700 wiernych i tyleż „owieczek” ubyło z parafii-matki: Św. Małgorzaty,
która wedle oficjalnych danych miała dotąd 22.500 wiernych i była największą w
diecezji tarnowskiej. Obecnie parafia farna „skurczyła się” do 15.800 wiernych i jest
porównywalna z parafią pw. MB Niepokalanej na os. Milenium - 16 tys. wiernych. Te
dwie sądeckie parafie są aktualnie największe w diecezji tarnowskiej.

A oto pozostałe parafie w granicach administracyjnych Nowego Sącza,
rozdzielone pomiędzy cztery dekanaty: Nowy Sącz - Centrum, Nowy Sącz -Zachód,
Nowy Sącz -Wschód oraz Dekanat Stary Sącz:

par. Najśw. Serca Pana Jezusa (kolejowa) - 10 300 wiernych; 
par. Św. Kazimierza (kaplica szkolna) - 6700;
par. Św. Heleny na Helenie - 6200; 
par. MB Bolesnej w Zawadzie - 6050;
par. Ducha Świętego (jezuici z Rynku) - 2700;
par. Św. Rocha w Dąbrówce - 3200;
par. Św. Wawrzyńca w Biegonicach - 2000; 
par. Św. Jana Chrzciciela w Porębie Małej - 2000; 
par. MB Częstochowskiej w Zabełczu – 1100.
Jest jeszcze parafia personalna Karpackiego Oddziału Straży Granicznej pw.

Bożego Miłosierdzia o płynnej liczbie wiernych, której los jest niepewny w związku z
likwidacją Karpackiej Komendy od 1 stycznia 2014 r.

Dodajmy, że podział na parafie w Kościele katolickim wynika przede wszystkim z
potrzeb duszpasterskich, na co wpływ ma historia i tradycja. Oprócz „geografii” liczą
się naturalne więzy międzyludzkie, tkanka społeczna, kształtowane często przez
stulecia. Idea jest taka, aby kościół był jak najbliżej ludu Bożego. 

Poprzednie duże zmiany w sieci parafialnej Nowego Sącza miały miejsce w 1980
r. kiedy powstały: parafia MB Niepokalanej i parafia Św. Heleny. Rok później powstała
parafia MB Częstochowskiej w Zabełczu. 10 kwietnia 2011 r., została utworzona
parafia pw. Św. Jana Chrzciciela w Nowym Sączu - Porębie Małej, wydzielona z
dwóch parafii: MB Bolesnej w Nowym Sączu Zawadzie i parafii pw. Św. Michała
Archanioła w Żeleźnikowej Wielkiej. 

(AP), (dane zaczerpnięte ze „Schematyzmu Diecezji Tarnowskiej 2011/2012”)

Mówiono, że tam bardziej
potrzebne jest boisko,
niż kościół; mówiono, że
już wystarczy kościołów
w Nowym Sączu. 
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Na za jutrz ks. Bier nat uda wał się
na XXXI Tar now ską Piel grzym ką Pie -
szą na Ja sną Gó rę, po raz pią ty ja ko
prze wod nik Gru py 22 św. Mał go rza ty,
gro ma dzą cej są dec kich pąt ni ków,
a w ogó le to by ła je go 23. piel grzym ka
tar now ska. – Bę dę piel grzy mo wał w in -
ten cji na szej pa ra fii i bu do wy no we go
ko ścio ła – za po wie dział pro boszcz, pro -
sząc pa ra fian o mo dli tew ne wspar cie
na pąt ni czym szla ku. 

***
Ks. Bier nat to ka wał chło pa, któ ry

w kon fe sjo na le i przy oł ta rzu za mie nia
się w ba ran ka. Ma 46 lat, po cho dzi z Li -
ma no wej. Po wo ła nie wy mo dlił so bie,
po dob nie jak kil ka lat wcze śniej bp Jeż,

w li ma now skiej Ba zy li ce Mat ki Bo żej
Bo le snej. Po ma tu rze w LO nr 1 im. Wł.
Or ka na w Li ma no wej, w 1986 ro ku
wstą pił do Se mi na rium Du chow ne go
w Tar no wie. Sześć lat póź niej zo stał wy -
świę co ny na ka pła na. Pra co wał ko lej no:

ja ko wi ka riusz w Bo rzę ci nie, Jur ko wie
k. Do brej, w Miel cu (par. Du cha Świę -
te go) i w Tar no wie – Mo ści cach.
W 2008 ro ku przy był do pa ra fii św.
Mał go rza ty w No wym Są czu, kie dy pla -
ny bu do wy ko ścio ła by ły w fa zie po cząt -
ko wej, by ła tyl ko dział ka. 

– Ja przy sze dłem tu taj, aby przy go to -
wy wać i pro wa dzić bu do wę ko ścio ła
– pod kre śla ks. Bier nat. Nie zmar no wał
ostat nich lat. Od stycz nia br. w ka pli cy
co dzien nie od pra wia na jest msza św.,
w nie dzie lę 4 msze. Od wrze śnia bę dą
w dni po wsze dnie dwie msze św.: ra no
i wie czo rem. Do po mo cy pro bosz czo wi
bi skup wy zna czył dwóch wi ka riu szy: ks.
Mi ro sła wa Tra ga rza i ks. Wie sła wa Wy -
sow skie go. Pierw szy przy był do No we go
Są cza z pa ra fii św. An to nie go Pa dew skie -
go w Kry ni cy -Zdro ju, a dru gi – z Kró lów -
ki w de ka na cie Lip ni ca Mu ro wa na. 

– Bę dę piel grzy mo wał
w in ten cji na szej pa ra fii
i bu do wy no we go ko ścio -
ła – za po wie dział pro -
boszcz, pro sząc pa ra fian
o mo dli tew ne wspar cie
na pąt ni czym szla ku. 
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– Na si pa ra fia nie to są miesz kań cy
blo ków z osie dla We ster plat te i osie dla
Bar skie go oraz dom ków jed no ro dzin -
nych, po ło żo nych w pół noc no -wschod -
niej czę ści No we go Są cza – mó wi świe żo
upie czo ny pro boszcz. – Do pa ra fii zo sta li
ta kże włą cze ni miesz kań cy Na ści szo wej
i Ja nu szo wej. A ja cy są moi pa ra fia nie?
Do brzy, pa ra fia nie za wsze są do brzy.
Du żo lu dzi przy cho dzi na msze nie dziel -
ne, mo dlą się żar li wie, ka żdy jak mo że
wspie ra dzie ło bu do wy ko ścio ła.

– To jest do pie ro po czą tek – kon ty nu -
uje rząd ca naj młod szej wspól no ty pa ra -
fial nej w mie ście. – Lu dzie, któ rzy
przy cho dzą do ka pli cy, na pew no uto -
żsa mia ją się z no wą pa ra fią, in ni mu szą
do pie ro do te go doj rzeć. Pro ces uto żsa -
mia nia się z pa ra fią nie do ko na się
wcią gu pa ru mie się cy, czy na wet kil ku
lat. Na to trze ba dłu ższe go cza su. Do tej

po ry na si pa ra fia nie, choć na le że li
do pa ra fii świę tej Mał go rza ty, czę sto
cho dzi li do in nych ko ścio łów w No wym
Są czu: do oj ców je zu itów w Ryn ku,
świę te go Ka zi mie rza, czy Mat ki Bo żej
Bo le snej na osie dlu Mil le nium. 

Pa ra fia pw. Bł. Ja na Paw ła II w No -
wym Są czu jest pierw szą w die ce zji tar -
now skiej o ta kim we zwa niu. Za nim
sta ną mu ry ko ścio ła nad Łu bin ką, ks.

Bier nat bę dzie mu siał zmie nić pie częć
pa ra fial ną, gdyż pol ski pa pież bę dzie już
z pew no ścią ka no ni zo wa ny. O to w ka -
żdy wto rek mo dlą się na no wen nie
do bł. Ja na Paw ła II miesz kań cy wie -
żow ców i ni ższych blo ków z osie dla
We ster plat te i Bar skie go. Nad oł ta rzem
wi si du ży por tret pa pie ża -Po la ka.

HEN RYK SZEWC ZYK
AN DR ZEJ PISZC ZEK

DE KRET ERY GU JĄ CY PA RA FIĘ RZYM SKO KA TO LIC KĄ 
PW. BŁ. JA NA PAW ŁA II W NO WYM SĄ CZU 
NA WIECZ NĄ RZEC ZY PA MIĄT KĘ! 
§ 1. Ni niej szym, z dniem 6 sierp nia 2013 r., po my śli kan. 515 § 2 KPK – po za ła twie niu

wszyst kich wy ma ga nych przez pra wo ko ściel ne for mal no ści – ery gu ję Pa ra fię
Rzym sko ka to lic ką pw. BŁ. JA NA PAW ŁA II w NO WYM SĄC ZU (zwa ną da lej Pa ra -
fią), któ ra w ten spo sób, na mo cy dys po zy cji kan. 515 § 3 KPK zy sku je sa mo dziel ną
oso bo wość praw ną. 

§ 2. No wa pa ra fia swym od dzia ły wa niem bę dzie obej mo wa ła miej sco wo ści Ja nu szo -
wa i Na ści szo wa oraz część mia sta No wy Sącz z uli ca mi: An der sa, Bar ska (od nu -
me rów 8 i 63), Ba ta lio nów Chłop skich, Be skidz ka, Chru ślic ka, Gra bo wa, Hu ba la,
Le śna, Li bran tow ska, Nor wi da, Oku lic kie go, Par ty zan tów, Piecz kow skie go, Sa mot -
na, Su char skie go, Te li gi, We ster plat te, wy łą czo ne z pa ra fii pw. Św. Mał go rza ty
w No wym Są czu. 
No wa pa ra fia li czyć bę dzie ok. 6 710 wier nych. 

§ 3. Pa ra fia na le żeć bę dzie do De ka na tu No wy Sącz – Cen trum. 
§ 4. Pa ra fia po sia da ma ją tek ko ściel ny i pa ra fial ny we dług sta nu z dnia ni niej sze go ak -

tu erek cyj ne go. Spis in wen ta rza te go ma jąt ku, po twier dzo ny przez Księ dza Dzie -
ka na de ka na tu No wy Sącz – Cen trum, na le ży prze słać do Ku rii Die ce zjal nej
w ter mi nie do koń ca wrze śnia 2013 r. 

§ 5. Wła dza ka żdo ra zo we go pro bosz cza Pa ra fii, któ re go mia nu je Bi skup Tar now ski,
obej mu je wszyst kie upraw nie nia i obo wiąz ki przy słu gu ją ce pro bosz czom pa ra fii
na pod sta wie prze pi sów pra wa ko ściel ne go tak po wszech ne go jak i sy no dal ne go. 

§ 6. Pro boszcz Pa ra fii zo bo wią za ny jest do apli ka cji Mszy św. za pa ra fian na mo cy prze -
pi su kan. 534 § 1 KPK i na pod sta wie roz po rzą dzeń die ce zjal nych, a ta kże za rzą dza
po my śli kan. 532 KPK ma jąt kiem ko ściel nym. 

§ 7. Pa ra fia bę dzie uży wa ła pie czę ci po dłu żnej i okrą głej z na pi sem: Pa ra fia Rzym sko -
ka to lic ka pw. bł. Ja na Paw ła II w No wym Są czu. 

§ 8. Na wier nych Pa ra fii spo czy wa obo wią zek urzą dze nia i utrzy ma nia ko ścio ła pa ra -
fial ne go, a ta kże obo wią zek utrzy ma nia per so ne lu ko ściel ne go. 

§ 9. W opar ciu o po sta no wie nia za war te w Kon sty tu cji „In dul gen tia rum do ctri na”, Nor -
ma 15 oraz „En chi ri dion in dul gen tia rum” nr 33 § 1 wier ni mo gą zy ski wać od pust
zu peł ny z ra cji ty tu łu ko ścio ła pa ra fial ne go we wspo mnie nie bł. Ja na Paw ła II, al bo
w nie dzie lę bez po śred nio przed lub po tym wspo mnie niu. 
W do wód cze go ni niej szy do ku ment wy da ję i po za opa trze niu wła sno ręcz nym
pod pi sem i pie czę cią po twier dzam. 

§ 10. Po wy ższy de kret na le ży do czy tać w ko ście le pw. św. Mał go rza ty w No wym Są czu
oraz ka pli cy pw. bł. Ja na Paw ła II w No wym Są czu. 

Bp An drzej Jeż 
BI SKUP TAR NOW SKI 

Tar nów, 29 czerw ca 2013 r. Nasz znak: LN. XXVI -l/2/13 
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Ka pli ca na czub ku gó ry, oto czo -
na ja wo ra mi, kil ka dzie siąt krzy ży
wbi tych w zie mię i stud nia, któ ra ni -
gdy nie wy sy cha. To miej sce świę te
dla pra wo sław nych, po ło żo ne nie -
opo dal Wy so wej -Zdro ju, gdzie
w okre sie mię dzy wo jen nym uka za -
ła się Mat ka Bo ża. Te raz piel grzy -
mu ją tam po tom ko wie
prze sie dlo nych Łem ków, Po la cy,
Ukra iń cy i Sło wa cy.

Na gó rę Ja wor, spod cer kwi
pra wo sław nej w Wy so wej,
pro wa dzi dro ga szu tro wa,

szlak pie szo -ro we ro wy, ozna czo ny po -
cząt ko wo ko lo rem zie lo nym. Po kil ku -
dzie się ciu me trach na stę pu je zej ście ze
szla ku na le wo. Naj pierw dro ga pro wa -
dzi ła god nie wśród łąk, po tem stro mo
wzno si się wzdłuż za drze wio ne go ja ru.
Ca łość ma nie wię cej niż 3 km.

– Jest to oso bli we miej sce, gdzie czło -
wiek czu je spo kój – opi su je gó rę ks. Ihu -
men Paf nu cy, pro boszcz pa ra fii
pra wo sław nej św. Mi cha ła Ar cha nio ła

w Wy so wej–Zdro ju. – Pięć lat te mu
do ży cia zo stał tu po wo ła ny mę ski dom
za kon ny. Obec nie prze by wa w nim jesz -
cze o. Mo jżesz i ra zem opie ku je my się
świę tym miej scem – wy ja śnia.

Hi sto ria sank tu arium roz po czę ła się
pod czas jed nej z no cy w 1925 ro ku, kie -
dy to czte ry Łem ki nie wra ca ły z od pu -
stu w sło wac kim Ga boł to wie
do Wy so wej po przez gó rę Ja wor. Nie le -
gal nie prze kra cza ły po bli ską gra ni cę pol -
sko -cze cho sło wac ką. Jed na z nich,
wdo wa Kla fi ria De miań czyk do zna ła
ob ja wie nia – uka za ła się jej świe tli sta
po stać Mat ki Bo skiej. Na dru gi dzień,
gdy po wró ci ła w to sa mo miej sce, znów
zo ba czy ła prze ni kli we świa tło oraz po -
stać Mat ki Bo skiej, któ ra po pro si ła, aby
w tym miej scu wy bu do wać ka pli cę.

Na po cząt ku za rów no du chow ni, jak
i wła dze, od no si li się do tych wy da rzeń
bar dzo scep tycz nie. Za ka za no wcho dze -
nia na gó rę, jed nak wier ni na dal czę sto
cho dzi li się tam mo dlić. We dług prze ka -
zów ust nych, ob ja wie nia mia ły miej sce
jesz cze kil ka ra zy. Spe cjal nie po wo ła -

na ko mi sja z po le ce nia prze my skie go
bi sku pa grec ko ka to lic kie go Jo za fa ta Ko -
cy łow skie go do kład nie prze słu cha ła
świad ków, któ rych re la cje by ły bar dzo
wia ry god ne. Wkrót ce po sta wio no
na gó rze ka pli cę po świę co ną Mat ce Bo -
skiej Opie ki, a nie dłu go po jej po świę -
ce niu w po bli żu try snę ło źró deł ko, któ re
– we dług prze ka zów wier nych – mia ło
cu dow ne wła ści wo ści. Lu dzie cią gnę li
tu taj ze wsząd, do zna jąc uzdro wień.
W miej scu źró deł ka stoi obec nie stud -
nia, na kry ta drew nia ną obu do wą, za koń -
czo ną dasz kiem. Na pla cu cer kiew nym
stoi pra wo sław ny krzyż rocz ni co wy i in -
ne mniej sze ka plicz ki.

– Po świę ce nie wo dy od by wa się pod -
czas tak zwa nej nie dzie li Sa ma ry tan ki,
czy li w pią tą nie dzie lę po pra wo sław nej
Wiel ka no cy – tłu ma czy Ihu men. – Pew -
na pa ni opo wie dzia ła mi swo ją hi sto rię,
zwią za ną z tą stud nią. Bar dzo nie for tun -
nie zła ma ła so bie no gę, le ka rze wąt pi li,
czy bę dzie w sta nie w ogó le cho dzić.
Na świę tej gó rze Ja wor ob my ła no gi
w po świę co nej wo dzie. Te raz nor mal nie
cho dzi.

Po II woj nie świa to wej, w ra mach ak -
cji „Wi sła”, prze sie dlo no tu tej szą lud -
ność łem kow ską na tzw. Zie mie
Od zy ska ne. Ka pli ca prze sta ła peł nić
swo je funk cje, prze ję ło ją Woj sko
Ochro ny Po gra ni cza, two rząc w niej
stra żni cę. W zi mie wo pi ści ogrze wa li
się pa ląc wy strój ka pli cy. Oca lał je dy nie
ob raz Mat ki Bo żej i nie licz ne iko ny,
któ re uda ło się za brać wy je żdża ją cym
stąd. W 1956 ro ku, kie dy Łem ko wie za -
czę li po wra cać w ro dzin ne stro ny, roz -
po czę to sta ra nia o przy wró ce nie
pier wot nych funk cji ka pli cy. Na zgo dę
władz cze ka no 13 lat. Do pie ro w 1969
ro ku ka pli cę ob ję ła pa ra fia pra wo sław -
na w Wy so wej.

Obec nie w sank tu arium pod gó rą Ja -
wor uro czy ste na bo żeń stwa od pra wia ne
są kil ka ra zy w ro ku. Naj więk sze świę -
to ma miej sce 12 lip ca, w dzień świę -
tych apo sto łów Pio tra i Paw ła (we dług
ka len da rza ju liań skie go). Mszę ce le bru -
ją hie rar cho wie pra wo sław ni, wier ni
przy by wa ją dość licz nie. Od by wa ją się
piel grzym ki, a piel grzy mu ją cy przy no -
szą krzy że, któ re usta wia ją ja ko pa miąt -
ki po so bie wo kół ka pli cy.

DO MI NI KA TA BASZ

Wy so wa ma swo ją „Gra bar kę” 

Ja wor – świę ta
gó ra Łem ków
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L’AR TE OR GA NI CA
Piotr Ra choń (or ga ny) i mez zo so pra nist ka Ka ta -

rzy na Paw łow ska by li gwiaz da mi kon cer tu w ra -
mach XII Są dec kie go Fe sti wa lu Mu zy ki Or ga no wej
L’ar te Or ga ni ca. W Ba zy li ce św. Mał go rza ty w No -
wym Są czu za brzmia ły sub tel ne kom po zy cje, od Ba -
cha po Lo ren za. To był już ostat ni w tym ro ku
kon cert w ra mach co rocz ne go fe sti wa lu or ga ni zo wa -
ne go przez Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „So kół”.
Od czerw ca do sierp nia w mu rach Ba zy li ki św. Mał -
go rza ty no wo są de cza nie mie li oka zję wy słu chać
czte rech kon cer tów: trzech or ga no wych i jed ne go or -
ga no wo -wo kal ne go. To wła śnie pod czas ostat nie go
z nich – „Mu zy ka po tę żna” – za pre zen to wa ła się po -
cho dzą ca z No we go Są cza Ka ta rzy na Paw łow ska,
któ rą przed kil ko ma la ty śpie wu uczy ła dr Re na ta Jo -
na kow ska -Ol szow ska z są dec kiej Pań stwo wej Szko -
ły Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho pi na. Ra zem z nią
wy stą pił Piotr Ra choń. Kon cert po pro wa dzi ła An -
na Woź nia kow ska.

W pro gra mie kon cer tu „Mu zy ka po tę żna” zna la -
zły się kom po zy cje Wil lia ma Ma thia sa, Jo han na Se -
ba stia na Ba cha, Mau ri ce’a Du ruflé, Geo r ga
Frie dri cha Ha en dla, Rey nal do Hah na, Pa dre Da vi de
da Ber ga mo, Edwar da Pał ła sza, Lo uisa Vier ne i Mi -
cha ła Lo ren ca.

WI TOLD KU BI CHA I SĄ DEC CZY ZNA
W Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej w No wym

Są czu za wi sły ob ra zy Wi tol da Ku bi chy, gra fi ka i pro -
jek tan ta zaj mu ją ce go się ma lar stwem, ry sun kiem,
gra fi ką kom pu te ro wą oraz fo to gra fi ką.

Ar ty sta jest ab sol wen tem Wy dzia łu Gra fi ki Aka -
de mii Sztuk Pięk nych.

– Je że li cho dzi o ty tuł wy sta wy „No wy Sącz wśród
szczy tów ko lo rów na wschód od akwa re li”, cóż: nie -
któ rzy ar ty ści ma ją tak, że lu bią się za trzy mać w pew -

nym mo men cie i kry tycz nie po pa trzeć na to, co do tej
po ry ro bi li. Zacz nę mo że od cy ta tu z mo je go ko le gi,
ar ty sty. W cza sie stu diów, gdy prze cho dził obok mnie
w pra cow ni, po pa trzył w prze strzeń, wska zał pal cem
do gó ry i po wie dział: „Asce za, przede wszyst kim
asce za” i po szedł da lej. Mi chał Świ der, bo o nim mo -
wa, bar dzo pięk nie dziś kom po nu je ob ra zy. My ślę, że
wte dy po trze bo wał się za trzy mać po to, by środ ki for -

mal ne, któ rych wte dy uży wał, znacz nie ogra ni czyć.
Dzi siaj w je go twór czo ści bar dzo do brze to funk cjo -
nu je. Ja ta ką po trze bę od czu wam w tej chwi li. W pro -
jek to wa niu gra ficz nym wy czysz czę pro jekt tak, jak
chcę. Je że li cho dzi o ma lar stwo, na jed nym ra mie niu
sie dzi mi eu ro pej ski hor ror va cui, a na dru gim
– uwiel bie nie do ba ro ko we go ma lar stwa. I pod po -
wia da ją mi do jed ne go i dru gie go ucha, co do dać
– po wie dział Wi told Ku bi cha.

W je go dzie łach wi dać wi docz ny wpływ sztu ki
orien tal nej. Do strzec mo żna rów nież ogrom ne za uro -
cze nie re gio nem są dec kim.

47. FE STI WAL IM. JA NA KIE PU RY
Na osiem dni Kry ni ca sta ła się sto li cą mu zy ki ope -

ro wej w Pol sce. No wa dy rek tor ar ty stycz na fe sti wa lu,
Ali cja Wę go rzew ska, za dba ła o ró żno rod ny re per tu -
ar: od wiel kich arii ope ro wych, po jazz i mu zy kę roz -
ryw ko wą. Jed nym z kon cer tów uczczo no 220-le cie
uzdro wi ska. Kom po zy cje m.in. Ver die go i Gou no da
za pre zen to wa ła nie ty po wa or kie stra, zło żo na z naj -
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Wi told Ku bi chaKatarzyna Pawłowska

– Je że li cho dzi o ma lar stwo, na jed -
nym ra mie niu sie dzi mi eu ro pej ski
hor ror va cui, a na dru gim – uwiel -
bie nie do ba ro ko we go ma lar stwa.
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zdol niej szych ab sol wen tów i stu den tów wszyst kich uczel ni mu -
zycz nych, któ rzy nie ukoń czy li 30. ro ku ży cia. Mło dym skła -
dem pod czas kon cer tu dy ry go wał bar dzo do świad czo ny
i cha ry zma tycz ny ma estro Ta de usz Woj cie chow ski. Wraz
z Sim fo nią Iu wen tus wy stą pi ła wy jąt ko wej kla sy so pra nist ka
mło dej ge ne ra cji – Edy ta Pia sec ka, ab sol went ka wy dzia łu wo -
kal no -ak tor skie go Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie. Już
za pierw szą arię ko lo ra tu ro wą otrzy ma ła od kry nic kiej pu blicz -
no ści owa cję na sto ją co. Za rów no wo ka list ka jak i or kie stra
utrzy ma li zna ko mi ty, wy so ki po ziom do koń ca kon cer tu.

Pod czas ko lej ne go dnia fe sti wa lo we go – „Śla da mi Kie pu ry
– Bi twa te no rów na ró że” – przy go to wa no kon cert z oka zji rocz -
ni cy śmier ci Ja na Kie pu ry, a na sce nie za pre zen to wa li się pol -
scy te no rzy: Kry stian Krze szo wiak, To masz Kuk, Ra fał
Bart miń ski i Adam Zdu ni kow ski. Ar ty ści ry wa li zo wa li ze so bą
o uzna nie pu blicz no ści, zaś kon cert po ka za ła Te le wi zja Pol ska.

Przed ostat nie go dnia wy stą pi ła zna na duń ska wo ka list ka
Cæci lie Nor by, któ ra do swo je go pro jek tu za pro si ła m.in.
Lesz ka Mo żdże ra. Cæci lie Nor by, któ ra po chwa lić mo że się
dzie się cio ma au tor ski mi al bu ma mi (tym czte re ma wy da ny mi
w pre sti żo wej wy twór ni Blue No te), do no we go pro jek tu Si -
lent Ways za pro si ła zna ko mi tych in stru men ta li stów. Lesz ka
Mo żdże ra ni ko mu przed sta wiać nie trze ba, zaś kon tra ba si sta
Lars Da niels son do sko na le zna ny jest w Pol sce, cho cia żby ze
współ pra cy ze wspo mnia nym pia ni stą i płyt „The Ti me” czy
„Be twe en us and the li ght”. Oprócz nich na gi ta rze za grał
Nguy en Lee, a na per ku sji Ro bert Ikiz.

WIE CZÓR Z WAN DĄ ŁOM NIC KĄ -DU LAK
POD OŁ TA RZEM PA PIE SKIM 

Gru pa mi ło śni ków po ezji Wan dy Łom nic kiej -Du lak wzię -
ła udział w spo tka niu z po et ką w nie dzie lę wie czór w Sta rym
Są czu. To był ostat ni punkt pro gra mu I Zjaz du Są de czan
pod Oł ta rzem Pa pie skim na sta ro są dec kich bło niach. 

– Jak ty sią ce Są de czan śpie wa łem Kra ko wia ka Są dec kie go
na po wi ta nie i po że gna nie Oj ca Świę te go 16 czerw ca 1999 ro -

ku w Sta rym Są czu, któ ry uło ży ła pa ni Wan da Łom nic ka -Du lak
– za ga ił spo tka nie w ka me ral nej sa li Re ko lek cyj ne go Do mu
Piel grzy ma Opo ka Zyg munt Ber dy chow ski i do dał: – Pa ni Wan -
da zo sta ła lau re at ką pierw szej edy cji Kon kur su im. ks. Bo le sła -
wa Ku mo ra, zor ga ni zo wa ne go wio sną te go ro ku przez Fun da cję
Są dec ką, bo po win ni śmy ho no ro wać Są de czan, któ rzy wno szą
pięk no i do bro w na sze ży cie. Pa ni Wan do, dzię ku ję!”.

Na te sło wa po et ka z Piw nicz nej Zdro ju lek ko się uśmiech -
nę ła, a na stęp nie przy bla sku świec re cy to wa ła swo je naj pięk -
niej sze wier sze, w któ rych gwa rą gó ra li nad po pradz kich
wy ra zi ła mi łość do zie mi ro dzin nej, ale też wia rę w Bo ga i spo -
sób prze ży wa nia na ro do wych dra ma tów. W wie czor nej ci szy

po pły nę ły utwo ry m.in. z to mi ków wier szy: „Po emat Nad po -
pradz ki” „Z Bi blii gór”, „Ró ża niec”, „Go dzin ki Ta trzań skie”. 

Na or ga nach po et ce de li kat nie akom pa nio wa ła Mag da le -
na Dur lak. Kil ka wier szy w jej ara nża cji za śpie wa ła w kon -
wen cji mu zy ki so ul mło da dziew czy na o imie niu Ewa.
Szczu pła, za to do bo ro wa pu blicz ność nie chcia ła się roz stać
z po et ką i jej za cza ro wa nym świa tem. 

Nie wszy scy wie dzie li, że pa rę go dzin wcze śniej Wan da
Łom nic ka -Du lak z wi go rem tań czy ła i śpie wa ła z ze spo łem
re gio nal nym Do li na Po pra du na sce nie obok Oł ta rza Pa pie -
skie go, a w nie dzie lę ra no wzię ła udział w po sie dze niu ka pi -
tu ły Kon kur su o Na gro dę Spo łecz no -Kul tu ral ne go
To wa rzy stwa „Są de cza nin”, wno sząc do te go roz dy sku to wa -
ne go gro na fi lo zo ficz ny spo kój i za du mę. 

JA NUSZ BO BREK, (HSZ)

Wan da Łom nic ka -Du lakAlicja Węgorzewska

Na or ga nach po et ce de li kat nie akom -
pa nio wa ła Mag da le na Dur lak. Kil ka
wier szy w jej ara nża cji za śpie wa ła
w kon wen cji mu zy ki so ul mło da dziew -
czy na o imie niu Ewa.
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Sta ra niem Ja dwi gi Ja strzęb skiej,
pre ze sa To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Zie mi Łąc kiej, we wrze śniu br. uka -
że się ksią żka Ma rii Kow nac kiej pt.
„Pol skie Ma don ny”. Wstęp do niej
na pi sał syn zie mi łąc kiej prof. Bo le -
sław Fa ron.

***
Au tor kę Pla stu siow go pa mięt ni ka

po zna łem przy pad ko wo la tem 1956 ro -
ku w mo jej ro dzin nej wsi, w Czar nym
Po to ku. Ma ria Kow nac ka od wie dzi ła
wów czas Ma rię i Ja na Ros to ckich,
z któ ry mi spo tka ła się wcze śniej w Łąc -

ku, gdzie gro ma dzi ła ma te ria ły do ar ty -
ku łu o Sta ni sła wie Wil ko wi czu, wie lo -
let nim tam tej szym na uczy cie lu
i kie row ni ku szko ły, pio nie rze sa dow -
nic twa nad Du naj cem. W mo ich ro dzin -
nych oko li cach zna la zła się pi sar ka
w związ ku z pra cą nad po wie ścią Ro gaś
z Do li ny Roz to ki i Szko ła nad ob ło ka -
mi, do któ rych gro ma dzi ła ma te ria ły
w Ry trze, stąd zaś do Łąc ka, Za brze ży,
gdzie przy jaź ni ła się z dy rek to rem szko -
ły Ja nem Bu cy kiem i Czar ne go Po to ka
dro ga nie zbyt od le gła. Mo je kon tak ty
z pi sar ką by ły wów czas nie licz ne.
Po ukoń cze niu stu diów po lo ni stycz nych
w Kra ko wie na wią za łem ko re spon den -
cję z Ma rią Kow nac ką, na si li ły się spo -
tka nia, roz mo wy, za wią za ła się
przy jaźń, któ ra trwa ła do koń ca jej ży -
cia, do jej śmier ci w War sza wie w 1982
ro ku. W la tach osiem dzie sią tych, kie dy
pod ją łem pra cę w sto li cy na sta no wi sku
mi ni stra oświa ty i wy cho wa nia, za cho -
dzi łem do pi sar ki do jej miesz ka nia
na Żo li bo rzu. By ła po wa żnie cho ra,
w za sa dzie nie opusz cza ła po ko ju, ale
na dal in ten syw nie pi sa ła. Wów czas też
czy ta ła mi pi sa ne od dzie się ciu lat Ma -
don ny, nie ma jąc wiel kiej na dziei, że
uka żą się dru kiem za jej ży cia. Przy po -
mi nam te fak ty, gdyż ini cja ty wa Ja dwi -
gi Ja strzęb skiej, pre ze sa To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Zie mi Łąc kiej wy da nia te -
go zbior ku bar dzo mnie ucie szy ła, bo -
wiem jest ona po la tach wy peł nie niem
nie pi sa ne go te sta men tu pi sar ski. Z tych
też po wo dów pro po zy cję na pi sa nia krót -
kie go przed sło wia przy ją łem chęt nie.

***
In ny Słow nik Ję zy ka Pol skie go PWN

(War sza wa 2000) tak cha rak te ry zu je
sło wo: „Ma don na – to Mat ka Bo ska,
zwy kle ja ko wy obra że nie w sztu ce, czę -
sto z Chry stu sem ja ko dzie ciąt kiem”.
Znaj dzie my tu taj też de fi ni cję ma don ny
pi sa nej z ma łej li te ry, a więc „ko bie ty
o udu cho wio nej twa rzy i sub tel nej uro -
dzie.” Szcze gól nie ży wy w Pol sce kult
Mat ki Bo skiej za owo co wał licz ny mi
dzie ła mi sztu ki, ob ra za mi (Mat ka Bo ża
Bo le sna z Czar ne go Po to ku), czy rzeź -
ba mi (Pięk na Ma don na z Wro cła wia,
Ma don na z Kru żlo wej), a ta kże nie zwy -
kle bo ga tą twór czo ścią lu do wą, kul ty -
wo wa ną od śre dnio wie cza do dziś.
Obec nie dys po nu je my oka za ły mi al bu -

Polskie
Madonny
ludowe według
Marii Kownackiej

Madonna cysterska ze Szczyrzyca

Madonna z Ptaszkowej Madonna z Lewoczy

Matka Boża Juścieńska 
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ma mi Ma don ny pol skie i Ma don ny Eu -
ro py; za in spi ro wa ny ni mi ks. Jan Twar -
dow ski na pi sał no we stro fy o Mat ce
Bo żej i ró żnych jej wi ze run kach w pol -
skich sank tu ariach, są to osiem dzie siąt
dwie in wo ka cje, m.in. do Mat ki Bo skiej
Ostro bram skiej (Jan Twar dow ski, Li ta -
nia pol ska 2002). Jesz cze w la tach
sześć dzie sią tych ub. w. uka za ła się An -
to lo gia współ cze snej pol skiej po ezji ma -
ryj nej pt. Ma don na po etów
(Lon dyn 1966, Ofi cy na Po etów i Ma la -

rzy). Sy gna li zu ję tu taj je no przy kła do -
wo nie któ re ty tu ły, gdyż li te ra tu ra na ten
te mat jest bar dzo ob szer na, ta kże li te ra -
tu ra na uko wa. Po ezja ma ryj na, zwłasz -
cza w ostat nich la tach, sta ła się
przed mio tem licz nych opra co wań na -
uko wych.

***
Z bo ga te go ze sta wu tek stów tej pro -

ble ma ty ce po świę co nych pra gnę
na chwi lę za trzy mać uwa gę Czy tel ni ka
na po ezji Je rze go Ha ra sy mo wi cza,
na je go to mi kach Ma don ny pol skie
(War sza wa 1969), Ma don ny pol skie
i in ne wier sze (Kra ków 1973,
wyd. II roz sze rzo ne oraz Ma don ny pol -
skie i in ne wier sze (Kra ków 1977, wyd.
III). To, że w nie dłu gim cza sie uka za ły
się aż trzy zbior ki Ma donn Ha ra sy mo -
wi cza (I w na kła dzie 2000, III – 10.000
egz.) świad czy, że za in te re so wa nie te go
ty pu po ezją by ło rów nież w tam tych
cza sach du że. Przy po mi nam te fak ty,
gdyż je stem prze ko na ny, że wier sze Ha -
ra sy mo wi cza mo gły być dla Kow nac -
kiej in spi ru ją ce przy oka zji pod ję cia
te go te ma tu. Au tor ka zna ła ten do ro bek,
ce ni ła go i nie jed no krot nie wy po wia da -
ła się w roz mo wach ze mną na je go te -
mat. Za in te re so wał ją naj pierw ja ko
po eta opie wa ją cy oko li ce Mu szy ny, Do -
li ny Po pra du, Ry tra i Piw nicz nej.

Zna ko mi ty kry tyk li te ra tu ry pol skiej,
Ka zi mierz Wy ka, któ ry to wa rzy szył Je -
rze mu Ha ra sy mo wi czo wi od de biu tu,
od to mi ku Cu da (1956) aż do swo jej
śmier ci w stycz niu 1975 ro ku, me ce nas
i przy ja ciel po ety, jak go okre śli li ba da -
cze li te ra tu ry, na zwał twór czość au to ra
Prze ję cia ko pii „po ezją wy obraź ni”. Ten
epi tet uku ty za raz na po cząt ku dro gi li -
te rac kiej po twier dził się za rów no w to -
mi kach Ma don ny pol skie, jak
i Ma don ny pol skie i in ne wier sze. Ha ra -
sy mo wi cza in te re su ją głów nie Ma don -
ny w po łu dnio wej Ma ło pol sce, ta kże
w Kar pa tach (Ma don na z Kra snej je dli),
a na wet Sło wa cji (Na pra wach go ścia
Ma don na z Le vo czy). Je że li zaś o Ma -
ło pol skę idzie to głów nie z Są dec czy zny
(Ma don na z Tę go bo rza, Pie ta ze Zna -
mie ro wic, Ma don na w Bie go wi cach,
Na pra wach go ścia Ru ska Ma don na Be -
re stu, Ma don na pod Bar ci ca mi, Ma don -
na z Ptasz ko wej czy z Zie mi
Li ma now skiej (Ma don na z Przy szo wej,

Ma don na Szczy rzyc). Ma my też Tryp -
tyk Ma don na Ma ło pol ska. Jak z tych
wy bra nych przy kła dów wi dać, Ha ra sy -
mo wicz swo je re flek sje po etyc kie snu je
w kon tek ście kon kret nych wi ze run ków
Ma donn na po tka nych nad Du naj cem
czy Po pra dem. Wpraw dzie nie ma ją one
epi te tu „lu do we”, to jed nak prze ła mu je
się w nich wy obraź nia lu do wa, do -
świad cze nia lu do we i wy obraź nia ba -
śnio wa. Roi się w nich od po sta ci
fan ta stycz nych, jak anio ło wie, ale rów -
nież od sfor mu ło wań bar dzo pro za icz -
nych („Wład czy ni ku rzu||trąb
au to bu su||pu stych sło ików”) To po łą cze -
nie sa crum i pro fa num jest u Ha ra sy mo -
wi cza bar dzo czę ste. Nie rzad ko je go
Ma don ny na sy co ne są moc no miej sco -
wym kra jo bra zem, miej sco wy mi re alia -
mi, miej sco wy mi le gen da mi. To
po pro stu do bra po ezja, sty li zo wa na raz
na ję zyk lu du, in nym ra zem na ję zyk
sta ro pol ski. W pierw szym wy da niu Ma -
donn w dzia le Przy pi sy do Ma donn
umie ścił Ha ra sy mo wicz pięk ny wiersz
W Łąc ku je sień 1967, któ ry z ra cji miej -
sca wy da nia tej ksią żecz ki tu taj przy po -
mi nam. Koń czy się on stro fą:

„I szła
w łąc kich sa dach
peł ną pa rą
je sien na zwóz ka
pla net”

***
Ma ria Kow nac ka w 1981 ro ku, dzię -

ki sta ra niom Związ ku Mło dzie ży De -
mo kra tycz nej ko ło Żo li borz,
opu bli ko wa ła tech ni ką po wie la czo wą

MARIA KOWNACKA
– POLSKIE MADONNY
LUDOWE

Przed mo wę na pi sał prof. Bo le sław Fa -
ron, re dak cja: Ja dwi ga Ja strzęb ska i An -
drzej Urba niec, ko rek ta: Ewe li na Fa ron,
opie ka gra ficz na i pro jekt okład ki Zbi -
gniew Mu zyk. Wy daw ca: To wa rzy stwo
Mi ło śni ków Zie mi Łąc kiej, Łąc ko 512.
Współ fi nan so wa nie: Urząd Gmi ny w Łąc -
ku. Druk: Fle xer gis Sp. z o.o. No wy Sącz,
na kład 500 egz. Wy da nie wier szy mo żli -
we dzię ki p. Ewie Urbań skiej, opie kun ce
Izby Pa mię ci Ma rii Kow nac kiej w War sza -
wie. Pro mo cję to mi ku za pla no wa no
na po ło wę wrze śnia br. Wy da nie wier szy
wią że się z przy pa da ją ca w przy szłym ro -
ku 120. rocz ni cą uro dzin Ma rii Kow nac kiej
i sta no wi jed no z wie lu wy da rzeń, ma ją -
ce przy po mnieć Jej po stać i twór czość,
or ga ni zo wa nych przez To wa rzy stwo Mi -
ło śni ków Zie mi Łąc kiej w la tach 2013/2014.

Matka Boża Zielna z Pasierbca 
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Pol skie Ma don ny lu do we, zbiór dwu -
dzie stu wier szy, uło żo nych chro no lo -
gicz nie na prze strze ni ro ku, a więc
od stycz nia do grud nia. W krót kim zaś
wstę pie wy ja śnia, czym jest dla lu du
kult Mat ki Bo skiej. By ła ona uoso bie -
niem ra do ści i smut ku, ide ału ma cie -
rzyń stwa, po cie chą cier pią cych, peł nym
wcie le niem prze mian za cho dzą cych
w przy ro dzie zgod nie z ryt mem sło necz -
ne go krę gu, itd. Koń czy go we zwa niem:
„Bacz my, że by w po cho dzie po stę pu
(jak to już mia ło miej sce przed ty sią cem
lat w sto sun ku do kul tu po gań skie go)
nie wy tę pić te go, co przez wie ki two rzy -
ła i czci ła kul tu ra sło wian” W tej apo -
stro fie kry je się sta ła tro ska pi sar ki,
wi docz na ta kże w in nych utwo rach
(Szko ła nad ob ło ka mi, Głos przy ro dy),
o to, by nic nie uro nić z za cho wa nych
śla dów kul tu ry, a zwłasz cza kul tu ry ma -
te rial nej lu du. 

A za tem zgod nie z owym „ryt mem
sło necz ne go krę gu” roz po czy -
na od Na szkle ma lo wa na -do mo wa,
a więc o Ma don nach czę sto tą tech ni ką
wy obra żo nych na Pod ha lu, któ re nie
obro nią od wszel kie go złe go, ale „jak gło -
szą pra sta re kro ni ki, wzię ły ją za pa tron -

kę gó ral skie zbój ni ki”. Da lej ma my
Grom nicz ną – 2 lu ty w śnie żnym kra jo -
bra zie, Roz twor ną – 25 ma rzec („Zwia -
stun ka wo dy bie żą cej”) Grzew ną – 25
mar ca, zwia stun kę cie pła na przed nów ku,
Bo le sną – Wiel ka noc, Kró lo wą Ko ro ny
Pol skiej – 3 maj, z frag men tem naj star -
szej pie śni pol skiej Bo gu ro dzi ca, Ma jo wą
– ca ły maj, jest to tekst o słyn nej „gaź dzi -
nie” Pod ha la (Ludź mier ska), Przy dro żnej,
o Ma don nie ze Świę tej Lip ki na Ma zu -
rach, o Żniw nej, Ziel nej – 15.08. Łez ki
Mat ki Bo skiej, Siew nej – 8.09., So bot nim
Pro mycz ku, Ró żań co wej, Czę sto chow -
skiej, Zwy cię skiej z Ko ziel ca (Pa tron -
ce II Kor pu su Pol skie go) i o Cu dzie Mat ki
Bo skiej Czar no po toc kiej Ła ska mi Sły ną -
cej oraz Kar mią cej (24.12.). „Bo ha te ra -
mi” tych wier szy są naj czę ściej
przy dro żne ka plicz ki, umiesz czo ne tam
wi ze run ki Mat ki Bo skiej, zgod nie z lu do -
wy mi wy obra że nia mi, po za oczy wi ście
słyn ny mi ob ra za mi oto czo ny mi wie lo -
wie ko wym kul tem jak Czę sto chow ska
czy Ludź mier ska. Pi sar ka uto żsa mia się
w tych po ezjach z lu do wym pod mio tem
li rycz nym, z je go wy obraź nią, nie rzad ko
od wo łu jąc się do lu do wej lek sy ki, lu do -
we go spo so bu ob ra zo wa nia, lu do wych
do znań i uczuć.

***
Za trzy maj my się na ko niec na chwi lę

nad tek stem O Cu dzie Mat ki Bo skiej
Czar no po toc kiej Ła ska mi Sły ną cej. Ob -
raz ten zo ba czy ła pod czas po by tu
w Czar nym Po to ku u wspo mnia nych
wcze śniej Ma rii i Ja na Ros to ckich. Le -
gen dę z nim zwią za ną po łą czy ła ze swo -
ją fa scy na cją po sta cią Sta ni sła wa
Wil ko wi cza, pio nie ra łąc kich sa dów. To
Czar no po toc ka Mat ka Bo ska na tchnę ła
am bit ne go na uczy cie la, by po przez pro -
pa go wa nie sa dow nic twa wy pę dzić z tych
oko lic wie lo wie ko wą bie dę. Znaj du je my
w tym tek ście re mi ni scen cje z in nych
wy po wie dzi pi sar ki o oko li cach Łąc ka,
Za brze ży, czy o Czar nym Po to ku. My ślę
tu o opu bli ko wa nych wów czas tek stach
pu bli cy stycz nych, jak Uwierz my w czło -
wie ka („Dom i Szko ła” z 11 lu te go 1957
ro ku), Bło go sła wio ne „pe stecz ki” („Go -
spo dy ni Wiej ska” 1957 nr 20), czy dla
mło dych czy tel ni ków prze zna czo ny ma -
te riał Zło te jabł ka Oj ca Wir gi liu sza
(„Pło myk” 1958 nr 6), a przede wszyst -
kim o sztu ce na pi sa nej spe cjal nie dla te -

atru „Baj dur ka”, pro wa dzo ne go w Za -
brze ży przez Ja na Bu cy ka pt. O Bi dzie
i zło tych jabł kach. Wi do wi sko osa dzo ne
w tu tej szych re aliach, wzbo ga co ne opo -
wie ścia mi sę dzi we go An to nie go Sie kier -
ki o wiel kiej nę dzy, ja ka pa no wa ła
w prze szło ści na tych te re nach. Dziś
z per spek ty wy lat dla naj młod szych
miesz kań ców tej kra iny to już za mierz -
chła, nie wy obra żal na hi sto ria. Ma ria
Kow nac ka, pi sar ka za an ga żo wa -
na w przy po mi na nie prze szło ści i utrwa -
la nie o niej wie dzy po sta no wi ła we
wszyst kich jej do stęp nych for mach (pu -
bli cy sty ka, sztu ka te atral na, wiersz) ją
uwiecz nić ja ko prze sła nie dla ko lej nych
po ko leń. To też je stem prze ko na ny, że pu -
bli ko wa ne tu taj po raz pierw szy w tej for -
mie ostat nie dzie ło au tor ki Pla stu siow go
pa mięt ni ka war to by ło przy po mnieć nie -
za le żnie od war to ści czy sto li te rac kich
tych tek stów.

BO LE SŁAW FA RON
Au tor (ur. w 1937 r. w Czar nym Po to ku) jest

hi sto ry kiem li te ra tu ry pol skiej, kry ty kiem li te -
rac kim, pu bli cy stą; spe cja li sta z za kre su li te ra -

tu ry Mło dej Pol ski, dwu dzie sto le cia
mię dzy wo jen ne go i pi śmien nic twa współ cze -
sne go; znaw ca twór czo ści Wła dy sła wa Or ka -

na. Zwią za ny z Ma ło pol ską Wy ższą Szko łą
Za wo do wą im. Jó ze fa Die tla w Kra ko wie; za -

ło ży ciel i dy rek tor na uko wy Wy daw nic twa
Edu ka cyj ne go w Kra ko wie; czło nek ko mi te tu

re dak cyj ne go „Rocz ni ka Są dec kie go”.

Matka Boża Bolesna z Czarnego
Potoku 

Madonna z Krużlowej
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Rocz nik „Al ma nach Mu szy ny” uka -
zu je się od 1991 ro ku i wy da wa ny jest
przez Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół Al -
ma na chu Mu szy ny pod re dak cją Bo -
że ny Mści wu jew skiej -Kruk. 23. tom
Al ma na chu uka zał się w wer sji elek -
tro nicz nej na CD oraz w tra dy cyj nej
for mie pa pie ro wej.

W
ma ju bie żą ce go ro ku
przy pa dła 725. rocz ni ca
pierw szej zna nej pi sem -
nej wzmian ki o Mu szy -

nie. Od omó wie nia do ku men tów z 1288
ro ku za czy na się te go rocz na al ma na cho -
wa wę drów ka w głąb dzie jów Mu szy ny.
Prze wod ni kiem jest prof. Ka zi mierz Przy -
boś. Na ko lej nych kar tach rocz ni ka po ja -
wia ją się wy da rze nia, któ re kształ to wa ły
dzie je Mu szy ny, Kry ni cy i oko lic. Bu do -
wę tu ne lu w Że gie sto wie przed sta wia Le -
szek Za krzew ski, prze śle dze nie

re per tu aru te atru w Kry ni cy na prze ło -
mie XIX i XX wie ku umo żli wia dro bia -
zgo wa ana li za Mo ni ki Bo cheń skiej,
a tekst Ga brie la Kur czew skie go – za po -
zna nie się z tre ścią au dy cji na gry wa nych
w nad po pradz kich uzdro wi skach przez
kra kow skich ra diow ców w cza sie nie spo -
koj ne go la ta 1939 ro ku. Bar ba ra Chu dziń -
ska i dr Ra do sław Pa lon ka, ar che olo dzy
z Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, tym ra -
zem sku pi li się na przed mio tach młod -
szych, bo głów nie XIX i XX -wiecz nych.
Choć to dro bia zgi, jed nak sta no wią cie -
ka we uzu peł nie nie wie dzy o miesz kań -
cach mia sta. Z ko lei Mał go rza ta Przy boś
po raz ko lej ny przy ta cza pro to ko ły mu -
szyń skiej Ra dy i Za rzą du Miej skie go
z lat 30. ubie głe go stu le cia.

Ar ty ku ły al ma na cho we do ty czą nie
tyl ko Mu szy ny i Kry ni cy; po ja wia się
w nich rów nież Ty licz z je go bo ga tym
miej skim ar chi wum, Piw nicz na, Sta ry
Sącz, a ta kże Sło wa cja. Je den z tek stów,
au tor stwa hi sto ry ka Mi ro sla va Števíka,
do ty czą cy sto sun ków osad ni czych
w miej sco wo ściach spi skich, któ re
na kil ka wie ków zna la zły się w rę kach
pol skiej ad mi ni stra cji w wy ni ku za sta -
wu, do ko na ne go przez Zyg mun ta Luk -
sem bur skie go, zo stał opu bli ko wa ny
w ję zy ku sło wac kim. Hi sto rię kró lew -
skiej ko ły ski – pol skie go pre zen tu dla
pa nu ją cej ro dzi ny Kró le stwa Ni der lan -
dów – Ka ro li na Gro bel ska opi sa ła
w ubie gło rocz nym „Al ma na chu”. Tym
ra zem mo żna prze czy tać opis wę drów -
ki wy sta wy przy go to wa nej przez au tor -
kę i Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Al ma na chu Mu szy ny z oka zji rocz ni cy
wi zy ty w Kry ni cy na stęp czy ni ho len der -
skie go tro nu z ma łżon kiem (1937 r.).

In te re su ją cy ar ty kuł o lo sach łem -
kow skiej ro dzi ny Ty lisz cza ków przy go -
to wa li, dzię ki spraw nej in ter ne to wej
współ pra cy: John Ty lisz czak z Brid ge -
port (USA), Ma ria Za jącz kow ska,
miesz ka ją ca w Byd gosz czy oraz An -
drzej Kraj niak z Ka na dy.

Hi sto rię mia sta i je go oko lic kształ tu -
ją nie tyl ko wa żne wy da rze nia dzie jo we.
To ta kże lo sy zwią za nych z ni mi lu dzi.
Po sta ciom bar dziej, lub mniej zna nym
Al ma nach po świę ca – jak co ro ku – spo -
ro uwa gi, sku pia jąc się w du żej mie rze
na po ko le niu wo jen nym. Ese je, opo wia -
da nia, po ezja (w tym wier sze Ada ma
Zie mia ni na) uzu peł nia ją tom li czą -
cy 368 stron, stwa rza jąc czy tel ni kom
mo żli wość wy bo ru in te re su ją cych ich
za gad nień. 

Wszel kie wpły wy z roz pro wa dza nia
„Al ma na chu Mu szy ny” prze zna cza ne są
na Fun dusz Sty pen dial ny Al ma na chu
Mu szy ny, dla te go osob ny frag ment
rocz ni ka po świę co ny jest XIV edy cji
Fun du szu Sty pen dial ne go, je go dar -
czyń com i be ne fi cjen tom, o czym pi sze -
my w osob nym ar ty ku le.

Stypendia
od Almanachu
Muszyny rozdane 
W ra mach pro gra mu sty pen dial ne -
go, re ali zo wa ne go przez Sto wa rzy -
sze nie Przy ja ciół Al ma na chu
Mu szy ny, ko lej na gru pa uzdol nio nej
mło dzie ży otrzy ma ła sty pen dia
na rok szkol ny 2013/2014. 

Ko mi te ty sty pen dial ne po roz mo wach
z kan dy da ta mi, wy słu cha niu kon cer tów
oraz za po zna niu się z opi nia mi dy rek cji
szkół przy zna ły sty pen dia na łącz ną kwo -
tę po nad 30 ty się cy zło tych. Sty pen dia
wy no szą od 100 do 500 zł mie sięcz nie.

Sty pen dium na uko we za naj le piej
zda ną ma tu rę otrzy ma ła Ewa Dłu gosz
z Mu szyn ki, zaś za wy bit ne zda nie roz -
sze rzo nej ma tu ry z ma te ma ty ki (100
proc.) Alek san der Klin kow ski z Kry ni -
cy. Sty pen dia na uko wo -so cjal ne dla wy -
ró żnia ją cych się uczniów Li ceum
w Mu szy nie otrzy ma li: Pau li na Dłu gosz
z Że gie sto wa, Ma te usz To karz i Krzysz -

Kto czy ta, nie błą dzi 

Co cie ka we go
w „Al ma na chu
Mu szy ny” 2013?
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tof Iwa nic ki z Kry ni cy oraz An na Śli wa
z Mu szy ny. Sty pen dium otrzy mał ta kże
uczeń Gim na zjum w Sta rej Lu bow li
Edu ard Bat men dijn. Sty pen dia dla wy -
ró żnia ją cych się uczniów Szko ły Mu -
zycz nej w Kry ni cy i No wym Są czu
uzy ska li: Emi lia Pió ro, Pau li na Ro góż,
Do mi ni ka Wilk, Pa weł Klin kow ski,
wszy scy z Kry ni cy, oraz Mi chał Ba jo rek
z Mu szy ny. Sty pen dia na uko wo -so cjal -
ne dla wy ró żnia ją cych się uczniów gim -
na zjów otrzy ma li: Ju sty na Hna tiuk
z Mu szy ny, Agniesz ka Bu li szak z Po -
wroź ni ka i Pa try cja Wą cha ła ze Złoc kie -
go. Kan dy da ta mi do sty pen diów na 1 rok
stu diów są: Be ata Słom ka i Mi chał Mor -
dar ski z Po wroź ni ka oraz Ma rek My jak
ze Szczaw ni ka. Wy ró żnio no ta kże szóst -
kę lau re atów kon kur su „Wspo mnie nia
ro dzin ne”, któ re go zwy cięz cą zo stał Fi -
lip Le lo nek z Ty li cza. Ko mi te tem sty -
pen diów ar ty stycz nych kie ro wa ła
pro fe sor Ma rio la Cie nia wa, a sty pen diów
na uko wo -so cjal nych Wi told Ka liń ski.

***
W okre sie 15. lat funk cjo no wa nia pro -

gra mu przy zna no po nad 250 sty pen diów.
Dzi siaj wie lu be ne fi cjen tów pro gra mu

sty pen dial ne go osią gnę ło zna czą ce po zy -
cje w ży ciu za wo do wym i na uko wym, są
wśród nich le ka rze, praw ni cy, pra cow ni -
cy na uko wi i du żych kor po ra cji. War to
przy wo łać naj now szy suk ces by łej sty -
pen dyst ki, kry ni czan ki Agniesz ki Za ha -
czew skiej, obec nie stu dent ki kra kow skiej
Aka de mii Mu zycz nej w kla sie for te pia -
nu, któ ra w mi nio nym ro ku za kwa li fi ko -
wa ła się do pro gra mu dla wy bit nych
mło dych pia ni stów, pro wa dzo ne go przez
Na ro do wy In sty tut Fry de ry ka Szo pe na.

Środ ki na fun dusz sty pen dial ny gro -
ma dzo ne są w efek cie roz pro wa dza nia
rocz ni ka „Al ma nach Mu szy ny”. In for -
ma cje o wszyst kich wpła tach na fun dusz

sty pen dial ny oraz wy pła ca nych sty pen -
diach pu bli ko wa ne są na www.al ma -
nach mu szy ny.pl oraz w „Al ma na chu
Mu szy ny”. Pro gram wspie ra ją: Fun da -
cja Ba to re go, Fun da cja Edu ka cyj -
na Przed się bior czo ści i Spół dziel nia
Mu szy nian ka.

Sto wa rzy sze nie nie ogra ni cza się
do wy pła ca nia sty pen diów, sta ra się pod -
trzy mać ze sty pen dy sta mi bie żą cy kon -
takt, aby wspie rać ich ra dą
w trud niej szych mo men tach. Stwo rzo -
na zo sta ła spe cjal na pod stro na in ter ne to -
wa dla sty pen dy stów, or ga ni zo wa ne są
spo tka nia na te mat pla no wa nia ka rie ry za -
wo do wej. Sty pen dy sta mi opie ku ją się by -
łe sty pen dyst ki, a dzi siaj stu dent ki
– An na Iwa nic ka i Na ta lia Święś. Bo że -
na Mści wu jew ska -Kruk, re dak tor na czel -
na „Al ma na chu Mu szy ny” pod kre śla
z du mą, że wśród fun da to rów fun du szu
sty pen dial ne go po ja wi li się by li sty pen -
dy ści, mię dzy in ny mi: Elżbie ta Schu bert
(Ra blin), Mał go rza ta Szmid (Wró blew -
ska), Bar tosz Zie liń ski i Jan Żyw czak, co
świad czy, że pro gram speł nia też wa żną
funk cję oby wa tel skiej edu ka cji.

(JB), źró dło: Al ma nach Mu szy ny

Wszel kie wpły wy z roz -
pro wa dza nia „Al ma na chu
Mu szy ny” prze zna cza ne
są na Fun dusz Sty pen dial -
ny. Osob ny frag ment
rocz ni ka po świę co ny
jest XIV edy cji tego
funduszu.

Tegoroczni stypendyści Stowarzyszenia Przyjaciół „Almanachu Muszyny”
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W
kon kur sie ga wę dzia rzy
w ka te go rii mło dzie żo -
wej jed no z dwóch rów -
no rzęd nych pierw szych

miejsc, wraz z ma ły mi spin ka mi gó ral -
ski mi i na gro da mi pie nię żny mi w wy so -
ko ści po 200 zł, otrzy ma ła Pa try cja
Ogo rza łek z Mszal ni cy (gmi na Ka mion -
ka Wiel ka), wraz z na gro dą im. Sta ni -
sła wa Cho wań ca -Su cho wia na dla
mło de go, wy ró żnia ją ce go się ga wę dzia -
rza w po sta ci dy plo mu. Dru gie miej sce
zdo był Ka mil Ba sta z Kad czy w gmi nie
Łąc ko, a wśród zdo byw ców III miej sca
zna leź li się Ja kub Sie dlarz z Bo gu szy
w gmi nie Ka mion ka Wiel ka i Piotr Pyr -
doł z Za brze ży w gmi nie Łąc ko.

W kon kur sie ga wę dzia rzy w ka te go -
rii do ro słych wśród ośmiu zdo byw ców
pierw sze go miej sca zna lazł się Sta ni sław

Ku rek z Ko ni ny w pow. li ma now skim.
Otrzy mał du że spin ki gó ral skie i na gro -
dę pie nię żną w wy so ko ści 500 zł. Jed ną
z sied miu lau re atek dru giej na gro dy zo -
sta ła Zo fia Mi cha łek z Do brej ko ło Li -
ma no wej, wy ró żnie nie otrzy mał
Zbi gniew Przy chodz ki ze Szczaw ni cy.
W ka te go rii dzie cię cej trze cie miej sce
wraz z na gro dą rze czo wą w po sta ci ksią -
żek otrzy ma ła Ju lia Gór ka z Mszal ni cy.
W kon kur sie ga wę dzia rzy na gro dy pie -
nię żne do wy so ko ści 500 zł zo sta ły ufun -
do wa ne przez Ma ło pol skie Cen trum
Kul tu ry „So kół” w No wym Są czu.

W kon kur sie in stru men ta li stów do ro -
słych jed no z sze ściu rów no rzęd nych
pierw szych miejsc, wraz z du ży mi spin -
ka mi gó ral ski mi i na gro dą pie nię żną
w wy so ko ści 500 zł, zdo był Wła dy sław
Ob rzut ze Stróż, gra ją cy na he li gon ce.

Dru gie miej sca zdo by li Bro ni sław Ka czor
z Po rę by Wiel kiej w pow. li ma now skim
z gm. Nie dźwiedź i Jan Ku bik z Kro ścien -
ka n. Du naj cem. Obaj gra ją na skrzyp cach.
Trze cie miej sce zdo był he li go ni sta z No -
we go Są cza Ta de usz Wiel gus. W ka te go -

47. Sa ba ło we Ba ja nia w Bu ko wi nie Ta trzań skiej 

Gawędziarze i śpiewac y

47. Ogól no pol ski Kon kurs Ga wę dzia rzy, In stru men ta li stów, Śpie wa ków, Dru żbów i Sta ro stów We sel -
nych od był się w Bu ko wi nie Ta trzań skiej w dniach 7-11 sierp nia br. Wzię ło w nim udział 46 ga wę dzia -
rzy, 54 in stru men ta li stów, 39 śpie wa ków so li stów, 45 grup śpie wa czych, trzech sta ro stów
we sel nych oraz po jed nym dru żbie we sel nym z wo je wództw: ma ło pol skie go, pod kar pac kie go, ślą -
skie go, świę to krzy skie go, lu bu skie go, łódz kie go, wiel ko pol skie go oraz po mor skie go. Wie le na gród
przy pa dło ma łym i du żym re pre zen tan tom Są dec czy zny, Li ma nowsz czy zny i zie mi gor lic kiej.

„Sa ba jo we Ba ja nia”
w Bu ko wi nie sta no wią
od lat nie tyl ko wiel ką
atrak cję dla tu ry stów,
ale przede wszyst kim
umo żli wia ją kul ty wo wa -
nie i po pu la ry zo wa nie
tra dy cji ga wę dziar stwa,
śpie wu i gry na in stru -
men tach lu do wych.
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rii mło dzie żo wej zdo byw czy nią pierw szej
na gro dy z ma ły mi spin ka mi gó ral ski mi
zo sta ła Agniesz ka No wak z Po drze cza
w gmi nie Po de gro dzie (klar net, skrzyp ce).
Jed ną z dwóch rów no rzęd nych na gród
spe cjal nych otrzy mał Kac per Ma lisz
z Mę ci ny Ma łej w pow. gor lic kim z gm.
Sę ko wa, za bar dzo in te re su ją cą in ter pre -
ta cję me lo dii wła sne go re gio nu oraz tech -
ni kę gry na skrzyp cach. W ka te go rii
dzie cię cej wśród lau re atów I na gro dy zna -
la zła się gra ją ca na skrzyp cach Mar ta Ko -
sec ka z Ro jów ki w gm. Ło so si na Dol na.
W kon kur sie śpie wu so lo we go w ka te go -
rii do ro słych dru gie miej sca za ję li: Emi lia
Cze lu śniak z Wój to wej w gm. Li pin ki
w pow. gor lic kim, Woj ciech Suł kow ski
z Po de gro dzia i An na Ka ci czak z Po rę by
Wiel kiej w gm. Nie dźwiedź w pow. li ma -
now skim. Trze cie miej sce za ję ła Ka ta rzy -
na Si kor ska z Piw nicz nej -Zdro ju,
a wy ró żnie nie Ar tur Ma jer czak z Kro -
ścien ka n. Du naj cem. W ka te go rii dzie cię -
cej pierw szą na gro dę otrzy mał Ja kub
Ja siń ski z Mę ci ny ko ło Li ma no wej, a dru -
gą We ro ni ka No wak z Mosz cze ni cy
w pow. gor lic kim.

W kon kur sie śpie wu gru po we go do -
ro słych, wśród lau re atów sied miu rów -
no rzęd nych pierw szych miejsc, wraz
z du ży mi spin ka mi gó ral ski mi i na gro -
da mi pie nię żny mi w wy so ko ści
po 400 zł, zna la zły się gru py śpie wa cze:
żeń ska „Kro ścien can ki” z Kro ścien ka n.
Du naj cem, mę ska Ze spo łu Re gio nal ne -
go „Do li na Po pra du” z Piw nicz nej -
-Zdro ju, mie sza na Ze spo łu

Re gio nal ne go im. J. Ma li now skie go ze
Szczaw ni cy i żeń ska Ze spo łu Re gio nal -
ne go „Lip ni cza nie” z Lip ni cy Wiel kiej
k. Ko rzen nej. Dru gie miej sce za ję ła żeń -
ska gru pa śpie wa cza Ze spo łu Re gio nal -
ne go „Pie ni ny” z Kro ścien ka n.
Du naj cem, trze cie miej sce przy pa dło
gru pie żeń skiej „Ko ni nian ki” z Ko ni ny,
a wy ró żnie nie otrzy ma ły „Słom can ki”

z Msza ny Dol nej. W ka te go rii mło dzie -
żo wej wy ró żnio ne zo sta ły „Fiyr lo ki”
z Łąc ka. W kon kur sie na mo wę sta ro sty
we sel ne go zwy cię żył Sta ni sław Źrał ka
z Piw nicz nej -Zdro ju.

***
„Sa ba jo we Ba ja nia” w Bu ko wi nie Ta -

trzań skiej sta no wią od sze re gu lat nie tyl -
ko wiel ką atrak cję dla tu ry stów, ale
przede wszyst kim umo żli wia ją kul ty wo -
wa nie i po pu la ry zo wa nie tra dy cji ga wę -
dziar stwa, śpie wu i gry na in stru men tach
lu do wych.

Ko mi sja kon kur so wa w skła dzie: mgr
Alek san dra Bo guc ka – et no mu zy ko log,
dr Ar tur Cze sak – ję zy ko znaw ca, mgr
Be ne dykt Ka fel – et no graf, mgr Do ro ta
Ma jer czyk – et no log, dr hab. Sta ni sław

Wę glarz – an tro po log kul tu ro wy, pod -
kre śli ła, że po ziom te go rocz ne go kon -
kur su był nie zwy kle wy so ki, a na uwa gę
za słu gu je rów nież fakt, że w 47. „Sa ba -
ło wych Ba ja niach” wzię ło udział „wie -
lu zdol nych dzie cię cych wy ko naw ców,
któ rzy sta no wią gwa ran cję kon ty nu acji
prze ka zu ro dzi mej tra dy cji”.

(JG), źró dło i fot.: do mlu do wy.pl, UG Łąc ko

y z Sądecczyzny

Na uwa gę za słu gu je rów nież fakt, że w 47. „Sa ba ło -
wych Ba ja niach” wzię ło udział „wie lu zdol nych dzie -
cię cych wy ko naw ców, któ rzy sta no wią gwa ran cję
kon ty nu acji prze ka zu ro dzi mej tra dy cji”.
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Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad ro ze bra ła za byt ko wą
wil lę w Piw nicz nej -Zdro ju, znaj du ją -
cą się na pla no wa nej tra sie dro gi
kra jo wej. Obiekt jesz cze w tym ro ku
tra fi do Są dec kie go Par ku Et no gra -
ficz ne go w No wym Są czu. 

Z
a byt ko wa wil la sta ła na te re nie,
na któ rym in we sty cję re ali zu je
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra -
jo wych i Au to strad. Drew nia ny

bu dy nek z po cząt ku XX wie ku mu siał
być prze nie sio ny, bo przez dział kę bę dzie
prze bie ga ła tra sa dro gi kra jo wej, któ ra,
po wy bu do wa niu mo stu na Po pra dzie,
po łą czy Mni szek z Piw nicz ną. Te ren zo -
stał wy ku pio ny przez GDD KiA. Nie ste -
ty gmi ny Piw nicz na -Zdrój nie by ło stać
na re mont prze no szo ne go obiek tu.

– Ja ko sa mo rząd mo gli by śmy ten dwo -
rek prze jąć i zna leźć miej sce od po wied -
nie miej sce dla nie go – mó wił
w paź dzier ni ku ubie głe go ro ku bur mistrz
Edward Bo ga czyk. – Na to miast bez nie -
zbęd ne go re mon tu In spek tor Nad zo ru
Bu dow la ne go nie od bie rze od nas te go
obiek tu. Na re mont bu dyn ku nas po pro -
stu nie stać. Żal nam po zby wać się te go
za byt ku, ale ta kie są re alia.

Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad do szła więc do po ro zu mie -
nia w spra wie prze nie sie nia za byt ko wej
wi lii z Mu zeum Okrę go wym w No wym
Są czu.

– Wil lę prze no si my do są dec kie go
mu zeum – mó wi ła na po cząt ku sierp nia
te go ro ku Iwo na Mi krut, głów ny spe cja -
li sta ds. ko mu ni ka cji spo łecz nej GDD -
KiA Od dział w Kra ko wie. – Bu dy nek

roz bie ra my, prze no si my i od twa rza my
go w miej scu wska za nym przez mu zeum.

Kosz ty po nio sła GDD KiA. Za byt ko -
wa wil la zni kła z kra jo bra zu Piw nicz nej -
-Zdro ju. Pod nad zo rem wo je wódz kie go
kon ser wa to ra za byt ków ro ze bra no jej
po szcze gól ne ele men ty. Ka żdy zo stał
od po wied nio ozna ko wa ny.

– W ubie głym mie sią cu pod pi sa li -
śmy z GDD KiA sto sow ną umo wę – wy -
ja śnia Ro bert Ślu sa rek, dy rek tor
Mu zeum Okrę go we go w No wym Są -
czu. – Roz mo wy o prze nie sie niu obiek -
tu do na sze go skan se nu pro wa dzi li śmy
od dwóch lat. Za byt ko wa wil la z lat
trzy dzie stych ubie głe go wie ku sta nie
w Są dec kim Par ku Et no gra ficz nym
do koń ca te go ro ku. Wy bra li śmy dla
niej miej sce – nie opo dal wej ścia
do skan se nu – od stro ny uli cy Dłu go -
szow skie go. Znaj du je się tam sek tor bu -
dow li go spo dar czych. Mu zeum mu si się
za trosz czyć o to, aby do bu dyn ku do -
pro wa dzić prąd, wo dę, czy li tzw. me -
dia. Chcie li by śmy prze zna czyć ten
obiekt na ce le biu ro wo -ma ga zy no we.
Mam na dzie ję, że w przy szłym ro ku za -
go spo da ru je my wil lę.

Dy rek tor Ślu sa rek pod kre śla, ze
obiekt z pew no ścią wzbo ga ci mu ze al ną
eks po zy cję.

IGA MI CHA LEC

Z Piwnicznej do skansenu w Nowym Sączu 

Willa 
nad Popradem 
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NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3
6 wrze śnia – 31 paź dzier ni ka
„ZWY KŁE MIEJ SCA” 
Ma lar stwo Mar ka An da ła. 

Ga le ria Daw na Sy na go ga
7 wrze śnia - 1 grud nia
„ŚLA DY NA PA PIER ZE” 
Ar cy dzie ła pa ste li: Wy czół kow ski, Wy spiań ski,
We iss, Wit ka cy. Wy sta wa to wa rzy szyć bę -
dzie VI Mię dzy na ro do we mu Bien na le Pa ste li, or ga -
ni zo wa ne mu przez Ga le rię Sztu ki Współ cze snej
BWA „So kół” w No wym Są czu, któ re go Mu zeum
jest part ne rem.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie
Gen. Wieniawy Długoszowskiego 83b
Wy sta wa czyn na do 6 paź dzier ni ka
ŚLADAMI ŚWIĘTYCH ŚWIERADA,
URBANA I JUSTA
Wy sta wa fo to gra ficz na z oka zji ro ku św. św. Cy ry la
i Me to de go.
Wy sta wa czyn na od sierp nia do wrze śnia
„LO VE”
Mię dzy na ro do wy pro jekt ar te te ra peu tycz ny, łą czą cy
śro do wi sko aka de mic kie ze śro do wi skiem osób nie -
peł no spraw nych Ko ło Ar ty stycz no -Na uko we „Pie -
kar nia” (PWSZ No wy Sącz), Wy dział Sztu ki
Uni wer sy te tu Kon stan ty na Fi lo zo fa w Ni trze i Pod -
opiecz ni WTZ „Ma da” w No wym Są czu.
1 wrze śnia
PO ŻE GNA NIE LA TA 2013
Im pre za ple ne ro wa.
8 wrze śnia
KO CIO ŁEK GA LI CYJ SKI
Im pre za ku li nar na ze spo rą daw ką kul tu ry, na wią zu -
ją ca do wiel kie go ku li nar ne go dzie dzic twa na szych
przod ków.
22 wrze śnia
JE SIEN NY JAR MARK ROZ MA ITO ŚCI
Im pre za ple ne ro wa.
20 wrze śnia 
„WIEJ SKA I MIEJ SKA ELE GAN CJA”
Wy sta wa edu ka cyj na przy go to wa na z my ślą o dzie -
ciach i mło dzie ży szkol nej. Udo stęp nia nia od 20
wrze śnia 2013 r. w sa li wy staw zmien nych w sek to -
rze ko lo ni stów jó ze fiń skich na te re nie Są dec kie go
Par ku Et no gra ficz ne go. 
27 wrze śnia
Z BABCINEJ SKRZYNI – STRÓJ
DAWNEJ WSI SĄDECKIEJ
Im pre za edu ka cyj na w skan se nie, pod czas któ rej od -
bę dą się pre zen ta cje tra dy cyj ne go stro ju, ubio ru co -
dzien ne go oraz po ka zy rę ko dzie ła w warsz ta tach
i za gro dach.

KRYNICA-ZDRÓJ 
Mu zeum Ni ki fo ra, Bulwary Dietla 19
Wy sta wa czyn na do 19 wrze śnia
25 LAT DZIA ŁAL NO ŚCI KRY NIC KIE -
GO STO WAR ZYS ZE NIA TWÓR CÓW
„GA LE RIA POD KASZ TA NEM”
Wy sta wa re tro spek tyw na
21 wrze śnia -13 paź dzier ni ka
IKONY WSPÓŁCZESNE V -
MĘCZENNICY I WYZNAWCY
Re ali za cja cy klicz nej wy sta wy po warsz ta to wej ikon
opi sów we współ pra cy ze Sto wa rzy sze niem Przy ja -
ciół No wi cy.

„WIEJ SKA I MIEJ SKA ELE GAN CJA” 
Wy sta wa opo wie o stro ju miesz kań ców Są dec czy zny
z koń ca XIX w. oraz pierw szych dzie się cio le ci wie ku XX-
tra dy cyj nym ubio rze lu do wym po szcze gól nych grup et -
no gra ficz nych ży ją cych na tym te re nie oraz stro jach
miesz czań skich. Po sta ra my się przy bli żyć od bior com wy -
sta wy bo gac two i ró żno rod ność lu do we go stro ju są dec -
kie go, m.in. ob rzę do we go stro ju la chow skie go
uwa ża ne go za je den z ład niej szych w Pol sce. Wska że my
spe cy fi kę ubio rów ró żnych grup et no gra ficz nych, a ta -
kże ró żni ce mię dzy stro jem ro bo czym, świą tecz nym i ob -
rzę do wym, wi docz ne głów nie w do bo rze ma te ria łów,
spo so bie zdo bie nia oraz łą cze nia i no sze nia po szcze gól -
nych czę ści stro ju. Opo wie my o spo łecz nej i sym bo licz -
nej ro li ubio rów w tra dy cyj nej kul tu rze wiej skiej oraz
prze ni ka niu się ele men tów stro ju ró żnych grup.

Na wy sta wę zło żą się eks po na ty ze zbio rów Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu: ele men ty ory gi -
nal nych co dzien nych, świą tecz nych i ob rzę do wych
stro jów lu do wych – la chow skich, łem kow skich, gó ral -
skich i po gó rzań skich, ko pie stro jów miesz czań skich
i ory gi nal ne do dat ki i ozdo by, prób ki ró żne go ro dza ju
ma te ria łów uży wa nych w mo dzie lu do wej i miej skiej,
wzor ni ki ha ftów, ko ro nek, dru ków na płót nie, na rzę dzia
uży wa ne przy wy ro bie czę ści gar de ro by, ta kże fo to gra -
fie ar chi wal ne miesz kań ców daw nej Są dec czy zny
w tra dy cyj nych stro jach świą tecz nych i co dzien nych.

Oprac. IZA BE LA SZA FRAN
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HISTORIA

1 WRZE ŚNIA

1939 – po czą tek woj ny na Są dec czyź nie.
W re jo nie Piw nicz nej wy wią za ła się

wal ka po mię dzy sło wac ką 3. Dy wi zją Pie cho ty i 2.
Bry ga dą Gór ską „No wy Sącz”.

2 WRZE ŚNIA

1891 – w No wym Są czu uro dził się Ze non
Kle men sie wicz – ję zy ko znaw ca, pro -

fe sor Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, au tor licz nych
prac na uko wych. Zgi nął w ka ta stro fie lot ni czej
pod Za wo ją 2 kwiet nia 1969 r.

1967 – w Kry ni cy roz po czął się pierw szy
Fe sti wal im. Ja na Kie pu ry.

4 WRZE ŚNIA

1939 – na przed po lach No we go Są cza wie -
czo rem po ja wi li się żoł nie rze nie miec cy.

1982 – w No wym Są czu na osie dlu Mi le -
nium roz po czę ły się pra ce przy bu do -

wie ko ścio ła Mat ki Bo żej Nie po ka la nej.

5 WRZE ŚNIA

1939 – woj ska nie miec kie za ję ły Piw -
nicz ną, a wie czo rem 2. Dy wi zja

Gór ska wkro czy ła do No we go Są cza od stro ny Po -
de gro dzia. 

1939 – Niem cy za strze li li w Świ niar sku 16
miesz kań ców i spa li li 27 go spo darstw

ja ko od wet za od da nie strza łu do sta cjo nu ją cej tam
kom pa nii We hr mach tu. Te go sa me go dnia Niem cy
za ję li Gry bów.

6 WRZE ŚNIA

1939 – nad ra nem Niem cy za ata ko wa li
i roz bi li ba ta lion 1. Puł ku Strzel ców

Pod ha lań skich, do wo dzo ny przez mjr. Edwar da Die -
tri cha, bro nią cy po łu dnio wej czę ści No we go Są cza.
W obro nie mia sta po le gło lub zmar ło od ran ok. 40
pol skich żoł nie rzy.

1945 – Kra jo wa Ra da Na ro do wa za bo ha ter -
ską po sta wę pod czas nie miec kiej oku -

pa cji przy zna ła No we mu Są czo wi Krzyż Grun wal du.

7 WRZE ŚNIA

1874 – w Go stwi cy k. Po de gro dzia uro dził
się Woj ciech Mi gacz, sa mo rod ny fo -

to graf są dec kiej wsi. Apa ra tem fo to gra ficz nym wła -
snej kon struk cji do ku men to wał wy da rze nia dnia
po wsze dnie go, świą tecz ne go oraz zwy kłych lu dzi.
Wie le je go fo to gra fii prze cho wu je są dec kie Mu zeum
Okrę go we.

1944 – od dział AK do wo dzo ny przez Fe lik -
sa Pe re kła dow skie go ps. „Przy ja ciel”

za ata ko wał na szo sie Ka mie ni ca – Za brzeż od dział
Niem ców. Zgi nę ło 29. żoł nie rzy nie miec kich.

8 WRZE ŚNIA

1897 – w No wym Są czu kon se kro wa ny zo -
stał „Bia ły Klasz tor” – sie dzi ba Zgro -

ma dze nia Sióstr Nie po ka la ne go Po czę cia
Naj święt szej Ma rii Pan ny. Je go za ło ży ciel ką (i fun -
da tor ką klasz to ru) by ła bł. Mar ce li na Da row ska.

9 WRZE ŚNIA

2005 – pre zy dent Alek san der Kwa śniew ski
w to wa rzy stwie pre zy den ta Li twy Wal -

da sa Adam ku sa od sło nił po mnik Ni ki fo ra w Kry ni cy -
-Zdro ju. Je go au to rem jest prof. Cze sław Dźwi gaj.

13 WRZE ŚNIA

2001 – w No wym Są czu przy ul. Nad brze -
żnej otwar to Ha lę Wi do wi sko wo -

-Spor to wą.

2005 – Ra da Mia sta No we go Są cza pod ję ła
uchwa łę o nada niu Tar czy Her bo wej

„Za słu żo ny dla mia sta No we go Są cza” Ja ku bo wi
Mülle ro wi, opie ku no wi pa mią tek kul tu ry ży dow skiej.

14 WRZE ŚNIA

1949 – w Kra ko wie zo stał roz strze la ny ks.
Wła dy sław Gur gacz, po II woj nie

świa to wej m.in. ka pe lan szpi ta li w Gor li cach i Kry -
ni cy oraz Pol skiej Pod ziem nej Ar mii Nie pod le gło -
ścio wej, zbroj ne go od dzia łu an ty ko mu ni stycz ne go.
Zo stał za trzy ma ny przez Urząd Bez pie czeń stwa i ska -
za ny na śmierć w po ka zo wym pro ce sie sta li now skim.

15 WRZE ŚNIA

1975 – w No wym Są czu otwar to Są dec ki
Park Et no gra ficz ny, zwa ny po pu lar nie

skan se nem.

16 WRZE ŚNIA

1939 – w oko li cach Ole szyc ko ło Lu bar to -
wa zgi nął ge ne rał Woj ska Pol skie go

Jó zef Ku stroń, od dzie ciń stwa zwią za ny z No wym
Są czem i tu po cho wa ny. 
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18 WRZE ŚNIA

1944 – uro dził się Jan Bie lak, prze wod nik be skidz ki
i ra tow nik GOPR, słyn ny go spo darz schro ni -

ska na Prze hy bie. Zgi nął tra gicz nie 17 grud nia 1994 r.

19 WRZE ŚNIA

1998 – w No wym Są czu przy ul. Nad brze żnej otwar -
to kry tą pły wal nię.

25 WRZE ŚNIA

1966 – or dy na riusz tar now ski Je rzy Able wicz oraz
bp Ka rol Pę ka la do ko na li w No wym Są czu

kon se kra cji ko ścio ła św. Ka zi mie rza.

27 WRZE ŚNIA

1655 – w No wym Są czu prze by wał ucie ka ją cy
przed Szwe da mi król Jan Ka zi mierz. Opusz -

cza jąc mia sto, dla unik nię cia znisz czeń ze zwo lił ra dzie miej -
skiej na pod da nie No we go Są cza Szwe dom.

30 WRZE ŚNIA

1938 – zmarł Wła dy sław Bar bac ki bur mistrz No we -
go Są cza No we go Są cza w la tach 1900-1918.

Oprac. JA CEK ZA REM BA Jan Bie lak
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Czy po 24. la tach od oba le nia ko -
mu ni zmu lu stra cja lu dzi Ko ścio ła
ma sens – spie ra li się uczest ni cy
wy kła du ks. prof. Jó ze fa Ma rec kie -
go w nie dzie lę, 18 sierp nia w Sta -
rym Są czu. Zda nia by ły po dzie lo ne. 

N
ie bę dę mó wił na te mat kon -
fi den tów, czy współ pra cow -
ni ków, gdyż mu siał bym
mó wić ta kże o wie lu wy bit -

nych lu dziach Ko ścio ła, cho cia żby no -
wo są dec kie go i że wie le osób kon tekst
współ pra cy nie przyj mu je w ka te go riach
fak to gra ficz nych, ale w ka te go riach wia -
ry. Nie wie rzy my, że ktoś współ pra co -
wał, że był kon fi den tem, dla te go ten
te mat po mi nę – tym stwier dze niem hi -
sto ryk z Uni wer sy te tu Pa pie skie go Ja -
na Paw ła II w Kra ko wie wy wo łał bu rzę
pod czas swo je go wy kła du za ty tu ło wa -
ne go „Re pre sje wo bec Ko ścio ła w cza -
sach PRL”. Wy kład od był się
pod czas I Zjaz du Są de czan pod Oł ta -
rzem Pa pie skim w ra mach „Są dec kich
Spo tkań z Hi sto rią”, or ga ni zo wa nych
od 7 lat przez Fun da cję Są dec ką.

***
Ks. prof. Jó zef Ma rec ki roz po czął

od rze czy ogól nych. Przy po mniał, ja kie
si ły ko mu ni ści rzu ci li po woj nie do wal -
ki z Ko ścio łem. Przy po mniał upio ry
tam tych lat, jak Ju lia Bry sty gier, kie -
row nik wy dzia łu III De par ta men tu I Mi -
ni ster stwa Bez pie czeń stwa Pu blicz ne go,
któ ra w okre sie sta li now skim nada wa ła
ton prze śla do wa niom Ko ścio łem i że
do 1956 ro ku ko mu ni ści chcie li znisz -
czyć Ko ściół, a po „od wi lży paź dzier ni -
ko wej – pod dać kon tro li pań stwa. Ks.
Ma rec ki od dał hołd „tu zom Ko ścio ła
pol skie go”, któ rzy nie za wie dli w okre -
sie naj cię ższej pró by, wy mie nia jąc kard.
Ada ma Sa pie hę, pry ma sa Ste fa na Wy -
szyń skie go i Ja na Paw ła II, a po tem mó -
wił o tech ni kach ope ra cyj nych bez pie ki
i jej współ pra cow ni kach w su tan nie.

– Z gro na osób du chow nych ni ższe -
go rzę du, czy li ka pła nów i za kon ni ków,
uda ło się ube cji po zy skać do współ pra -
cy nie wię cej, jak 10 pro cent, z cze go
część to by li tzw. kon fi den ci wpły wu, nie
ci, któ rzy do no si li, ale ci, któ rzy mie li
od środ ka roz bi jać Ko ściół, roz po wia -
da jąc fał szy we wia do mo ści – mó wił ks.
Ma rec ki, aż do szedł do cy to wa ne go
na wstę pie stwier dze nia, co wy wo ła ło
ży wą re ak cję skrom nej, ale mo żna rzec,
do bo ro wej pu blicz no ści, zgro ma dzo nej
tam tej sierp nio wej nie dzie li w ka pli cy
Re ko lek cyj ne go Do mu Piel grzy ma
OPO KA w Sta rym Są czu.

– Dla cze go mie li by śmy nie ujaw nić
kon fi den tów wśród du cho wień stwa, dla -
cze go nie mie li by śmy prze pro wa dzić
w tym wzglę dzie roz ra chun ku z prze szło -
ścią? – py tał Zyg munt Ber dy chow ski
i do dał, że je śli by te na zwi ska zo sta ły
ujaw nio ne, to pol ska de ba ta pu blicz -
na ostat nich lat wy glą da ła by zu peł nie
ina czej.

W od po wie dzi wy kła dow ca po wie -
dział, że jesz cze nie czas. Ks. Ma rec ki
wy ja śnił, dla cze go tak uwa ża.

– No wy Sącz i oko li ce są te re nem spe -
cy ficz nym – tłu ma czył. – W 1975 ro ku
na stą pi ły tu wiel kie zmia ny ad mi ni stra -
cyj ne. Z po wia to we go mia sta No wy Sącz
stał się cen trum wo je wódz twa no wo są -
dec kie go. By ła tu taj jed nost ka Wojsk
Ochro ny Po gra ni cza i – o czym ma ło kto
pa mię ta – Za kła dy Na praw cze Ta bo ru
Ko le jo we go, o wiel kim zna cze niu, gdyż
by ły przy go to wa ne do re mon tu po cią gów
wy co fy wa nych z ta kich tras, jak: Prze -
myśl – Kra ków, Lu blin – Prze worsk; Ska -
rży sko Ka mien na – Tar no brzeg, czy
Ka to wi ce – Kra ków. To by ły li nie o zna -
cze niu mi li tar nym, dla te go tu tej sze za kła -
dy od gry wa ły spe cy ficz ną ro lę, cho ciaż
te go ni gdy nie po ka zy wa no. Da lej pre le -
gent mó wił, że re for ma ad mi ni stra cyj -
na z 1975 ro ku do pro wa dzi ła
do znisz cze nia bar dzo du żej ilo ści do ku -
men ta cji po wia to wej.

O agen tu rze w Ko ście le są dec kim w cza sach PRL 

Stop nie sza ro ści

Ks. prof. Jó ze f Ma rec ki FOT. HSZ
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– I tak, jak w przy pad ku cho cia żby
Kra ko wa, Rze szo wa i pa ru in nych, po -
dob nych miast, Tar no wa cho cia żby
– cią gnął ksiądz pro fe sor – ma my
na miej scu do ku men ta cję i mo że my spo -
koj nie się po niej po ru szać. To do ku men -
ta cja Słu żby Bez pie czeń stwa i Mi li cji
Oby wa tel skiej, wy two rzo na w No wym
Są czu – ule gła czę ścio wo znisz cze niu,
czę ścio wo za cho wa ła się w ko piach, jest
nie peł na i nie kom plet na.

Tym te ma tem, jak mó wił da lej pre le -
gent, zaj mu je się od dłu ższe go cza su pra -
cow nik kra kow skie go od dzia łu IPN
Mar cin Ka sprzyc ki. Ba da dzia ła nia tzw.
pio nu czwar te go, czy li pio nu ko ściel ne -
go na Są dec czyź nie, ale bra ki w do ku -
men ta cji nie po zwa la ją na do kład ne
od two rze nie funk cjo no wa nia in sty tu cji:
Urzę du Bez pie czeń stwa, Słu żby Bez pie -
czeń stwa i tzw. wy zna niów ki, czy li wy -
dzia łu ds. wy zna nio wych, dział ją ce go
naj pierw przy pre zy diach rad na ro do -
wych, a po tem włą czo nych w struk tu rę
Urzę du Wo je wódz kie go. 

– Ta do ku men ta cja czę ścio wo jest tu -
taj, w są dec kim od dzia le Ar chi wum Pań -
stwo we go, a czę ścio wo znaj du je się
w Ar chi wum Pań stwo wym w Kra ko wie,
a do kład nie w Spyt ko wi cach. Do ku men -
ta cja urzę du ds. wy znań jest bar dzo wy -
bra ko wa na i roz czy ta nie te go wszyst kie go,
a cho dzi o ki lo me try pó łek, wy cią gnie cie
wnio sków, ich we ry fi ka cja – jest bar dzo
trud na. Na to po trze ba cza su.

– Aby po dać do pu blicz nej wia do mo -
ści, że da na oso ba du chow na by ła kon -
fi den tem, do bro wol nie współ pra co wa ła,
do ku men ty o tym świad czą ce są praw -
dzi we a nie są fal sy fi ka tem – po trze ba
dłu gie go okre su cza su – tłu ma czył pre -
le gent.

– Nie mo że być tak – cią gnął gość
z Kra ko wa – że ktoś wy cią gnie jed ną ko -
pię i na tej pod sta wie zo sta nie na pi sa -
ne, że na przy kład ks. Bo le sław P. był
kon fi den tem, bo ta kich Bo le sła wów P.
by ło du żo. Mo żna bar dzo cha otycz nie
i nie od po wie dzial nie wy cią gnąć wnio -
ski, stąd po wie dzia łem, że jesz cze nie
czas, by po dać li stę kon fi den tów wśród
osób du chow nych. Dla kon tra stu, ma my
ta kie oso by, któ re bi ją wszyst kich
na gło wę, jak cho cia żby ks. in fu łat Wła -
dy sław Le siak, dłu go let ni pro boszcz pa -
ra fii far nej w No wym Są czu, po stać

sztan da ro wa, któ ra mo żna po wie dzieć,
brał wszyst ko na kla tę i chro nił ca ły Ko -
ściół są dec ki.

Nie zdo by tą przez ube cję twier dzą
oka zał się klasz tor sióstr kla ry sek w Sta -
rym Są czu. – Ni ko mu nie uda ło się tam
do trzeć, a z dru giej stro ny ma my pe wien
za kon mę ski, gdzie pra wie co dru gi do -
no sił i co wy żej sto ją cy w hie rar chii
– tym gor liw szy kon fi dent – stwier dził
ks. Ma rec ki.

Pa dło na stęp ne py ta nie z sa li: – Sko -
ro ak ta do ty czą ce du cho wień stwa są -
dec kie go są wy bra ko wa ne, a te
do ku men ty, któ re oca la ły, nie są sczy ta -
ne, to na ja kiej pod sta wie ksiądz pro fe -
sor stwier dził na wstę pie, że wie lu
do stoj ni ków Ko ścio ła są dec kie go by ło
uwi kła nych we współ pra cę z bez pie ką?

– Twier dzę tak na po sta wie przy go to -
wy wa ne go przez mnie lek sy ko nu du -
chow nych re pre sjo no wa nych na te re nie
wo je wódz twa kra kow skie go w la -
tach 1944-1975 – mó wił pre le gent – a re -
pre sjo no wa ni by li nie mal wszy scy
du chow ni, za rów no ad mi ni stra cyj nie,
czy li na przy kład ka ry za nie pła ce nie po -

dat ków, za brak mel dun ku, za do wód
oso bi sty itd., jak i z ko dek su kar ne go.
Pra wie ka żda oso ba du chow na w tym
słow ni ku się znaj dzie, nie mal wszy scy ka -
pła ni die ce zjal ni i oso by za kon ne. W sto -
sun ku do ka żdej oso by wsz czy na my,
na zwij my to, spe cjal ne do cho dze nie lu -
stra cyj ne, któ re w gwa rze pra cow ni ków
IPN na zy wa się „skła da niem wnio sków
K1”, al bo „wzór K1”. Na pod sta wie ma -
te ria łów, któ re już po sia da my, a ma my
wy pi sy za rów no z ksiąg re je stra cyj nych
kan dy da tów na wer bu nek, jak i kan dy da -
tów już po zy ska nych, z po da niem nie tyl -
ko cza su współ pra cy, ale ta kże
ko rzy sta nia z fun du szu „O”, mo żna
stwier dzić, kto był kon fi den tem. Fun dusz
„O” to był fun dusz ope ra cyj ny, gdzie da -
nej oso bie za po kwi to wa niem czy nie
– wy pła ca no pie nią dze. Na 250 osób,
któ re tra fi ły do pierw sze go to mu, jesz cze
w tym ro ku on się uka że – ma my ok. 50
osób, o któ rych wie my na pew no, że to
by li kon fi den ci.

– Ba da my nie tyl ko ma te riał ogól nie
do stęp ny dla ba da czy – kon klu do wał ks.
Ma rec ki – ale ta kże ma te riał, któ ry dla
ba da czy usta wo wo jest za strze żo ny. Przy -
kła do wo, wspo mnia ny ksiądz Wła dy sław
Le siak, po stać wspa nia ła w la tach sie -
dem dzie sią tych, za pła cił ka ry ad mi ni stra -
cyj ne war to ści no we go po lo ne za, al bo
du że go fia ta. Tych kar by ło mnó stwo, na -
wet nie in for mo wa no o tym za wsze i oka -
zu je się, że na wet nie pró bo wa no księ dza
Le sia ka za re je stro wać ja ko kan dy da ta

Ks. prof. Józef Marecki
rozpoczął od rzeczy
ogólnych. Przypomniał,
jakie siły komuniści
rzucili po wojnie
do walki z Kościołem. 

Ks. prof. Józef Marecki i Zygmunt Berdychowski FOT. HSZ
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do wer bun ku, na to miast wie lu in nych
księ ży re je stro wa no w ta kim cha rak te rze.
In for ma cje, ja kie po sia da my z K -1, z te go
do cho dze nia, z ma te ria łów nie do stęp nych
dla hi sto ry ków, mu szą być jesz cze do głęb -
nie zwe ry fi ko wa ne. Cho dzi tu taj o bez pie -
czeń stwo ba da cza, że by ko goś nie
skrzyw dzić, gdyż bar dzo ła two o po mył -
kę. Je że li w mo im wy stą pie niu by ła nie -
kon se kwen cja, to nie wy ni ka to z te go, że
ja nie chcę po wie dzieć.

Ks. Ma rec ki wy ja śnił rów nież, ko go
miał na my śli mó wiąc o „do stoj ni kach
Ko cio ła no wo są dec kie go”. – To są dzie -
ka ni, to pro bosz czo wie zna czą cych pa -
ra fii w No wym Są czu i oko li cy, to
wresz cie oso by wy wo dzą ce się z No we -
go Są cza i oko li cy, któ re po tem na przy -
kład zro bi ły wiel ka ka rie rę na KUL -u,
al bo ATK, pro fe so ro wie cho cia żby. Dla -
te go to wy ma ga cza su i ta kie go chłod ne -
go bar dzo ana li zo wa nia tych wszyst kich
ży cio ry sów. 

Pre le gent mó wił jesz cze, że bar dzo ła -
two ko muś przy piąć łat kę „kon fi dent”, że
trze ba z wiel ką ostro żno ścią trak to wać
szcze gól nie po pu lar ne pu bli ka cje na ten
te mat, gdzie za miesz cza się na zwi ska
rze ko mych współ pra cow ni ków bez pie ki,
na wet au tor stwa osób wy wo dzą cych się
ze sfer ko ściel nych i tu pa dło na zwi sko
ks. Ta de usza Isa ko wi cza–Za le skie go.

– Jest wie le rze czy nie zro zu mia łych
dla la ików – tłu ma czył ks. Ma rec ki.
– Ktoś był na przy kład kan dy da tem
na wer bu nek, nie wie dząc zu peł nie
o tym. In ny był już taj nym współ pra cow -
ni kiem, zo stał zwer bo wa ny, ale się opie -
rał, a by li ta cy, któ rzy przy cho dzi
i pro si li, aby być kon fi den ta mi, bo to im
się opła ca ło... 

Pro fe sor Uni wer sy te tu Pa pie skie go
Ja na Paw ła II po dał przy kład pew ne go
po cho dzą ce go z Kro sna fran cisz ka ni -
na kon wen tu al ne go. W 1956 ro ku ten
za kon nik zo stał prze nie sio ny z Wro cła -
wia do Kra ko wa.

– I w Kra ko wie es bek przy cho dzi
do nie go do klasz to ru i mó wi: „Ty na dal
mu sisz współ pra co wać, tak jak współ -
pra co wa łeś z na mi we Wro cła wiu „A on
na to: „Nie, ja się już nie bo ję”. I ten
funk cjo na riusz sam za pi su je to, co po -
wie dział fran cisz ka nin: „W 1946 ro ku
przy ło żo no mi pi sto let do gło wy i ka za -
no pod pi sać, że bę dę współ pra co wał”.

A więc by ło to si ło we roz wią za nie i te
oso by ze stra chy pew ne rze czy ro bi ły.
Stop nie sza ro ści współ pra cy czy nie, są
bar dzo roz le głe.

Ks. Ma rec ki przy wo łał też przy kład
bi sku pa Wik to ra Skor ca, oska rżo ne go
o współ pra cę z SB w okre sie, gdy był
kanc le rzem ku rii ka to wic kiej, któ ry tak
po wie dział o so bie: „Stą pa łem po zbyt
cien kim lo dzie”. 

– Ja ko kanc lerz miał obo wią zek spo -
ty ka nia się z przed sta wi cie la mi wła dzy,
par tii, wy zna niow ca mi itd. i sam do koń -
ca nie wie dział, czy za du żo im nie po wie -
dział – wy ja śniał ks. Ma rec ki. Mó wił, że
wie lu star szych księ ży, do któ rych do cie -
ra z ak ta mi IPN z roz pa czą kon sta tu ją, iż
z ich tecz ki wy ni ka, że by li kan dy da ta mi
na taj nych współ pra cow ni ków. 

– Oni nie wie dzie li, kto kim jest, za -
tar ło im się w pa mię ci wie le rze czy,
uwa ża ją, że roz mo wa z wy znaw niow -
cem, roz mo wa z par tyj nia kiem, bądź
roz mo wa z es be kiem to jest to sa mo. To
by ły zu peł nie ró żne spra wy i dla te go to
trze ba bar dzo spo koj nie wszyst ko roz -
wa żyć, za nim się po da do pu blicz nej
wia do mo ści, kto był agen tem – stwier -
dził pre le gent.

W dys ku sji za brał głos rów nież Jó zef
Hoj nor, rad ny miej ski No we go Są cza. 

– Dla mnie ak ta ube cji to szam bo, ile
jest w tym praw dy, jak mo żna te mu wie -
rzyć?! Na le ży je za be to no wać, a nie roz -
grze by wać. Co nam dzi siaj oce niać
za cho wa nie lu dzi pod da nych ta kiej
opre sji. Księ ża, któ rzy da li się zła mać,
w więk szo ści już nie ży ją, al bo są bar -
dzo sta rzy – mó wił rad ny i otrzy mał ta -
ką od po wiedź: – Naj więk si znaw cy akt
ubec kich twier dzą, że przy naj mniej w 95
pro cen tach są wia ry god ne. Czy zwia -

dow ca na woj nie, któ ry do stał za da nie
spe ne tro wa nia ob ce go woj sko przy nie -
sie fał szy we, czy praw dzi we in for ma cje?

Do dys ku sji włą czył się prof. Ju lian
Dy biec, ro dem z Łąc ka, ba dacz kul tu ry
i hi sto rii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.
– Wy szła nie daw no ksią żka – mó wił
– na te mat agen tu ry w Uni wer sy te cie
Ja giel loń skim. Oka za ło się na przy kład,
co dla wie lu by ło wstrzą sem, że wie lo -
let nim współ pra cow ni kiem SB, prak -
tycz nie brał u nich dru gą pen sję, był
po wszech nie sza no wa ny pro fe sor, lwo -
wiak, au to ry tet dla stu den tów i młod -
szych pra cow ni ków na uki. 

Prof. Dy biec uwa ża, że „praw da nie
jest szko dli wa”, na le ży ba dać ak ta
z okre su PRL, po ka zy wać bo ha te rów
i za przań ców ta kże w śro do wi sku ko -
ściel nym, bo ina czej za tra cą się nor my
mo ral ne i wszyst ko bę dzie względ ne.

Pa dło ta kże py ta no do ks. Ma rec kie -
go, czy lu stra cja lu dzi Ko ścio ła,
po ćwierć wie czu od upad ku ko mu ni zmu
ma sens, sko ro nie zlu stro wa no wie le in -
nych wa żnych w pań stwie śro do wisk,
jak cho cia żby praw ni cze, uni wer sy tec -
kie, czy dzien ni kar skie? 

W od po wie dzi ks. pro fe sor opo wie -
dział hi sto rię, na któ ra tra fił stu diu jąc
ak ta ubec kie:

– Pe wien ka pu cyn, kle ryk, po po wro -
cie z wa ka cji za czął otrzy my wać kar tecz -
ki od nie zna nej dziew czy ny. Nie wie dział,
kto to jest. To by ła ko re spon den cja jed -
no stron na, o pod ło żu, mo żna po wie -
dzieć, ero tycz nym. W pew nym mo men cie
in ny za kon nik zwró cił uwa gę, że ten kle -
ryk otrzy mu je ta ką ko re spon den cję po -
za wie dzą prze ło żo nych. I rze czy wi ście
je den z ta kich li stów wpadł w rę ce prze -
ło żo ne go, a z któ re go jed no znacz nie wy -
ni ka ło, że ta pi szą ca dziew czy na ma
bli skie, zbyt bli skie kon tak ty z tym za kon -
ni kiem. W re zul ta cie ten mło dy kle ryk zo -
stał wy da lo ny z klasz to ru, to był
rok 1956 i nie wie dział, z ja kie go po wo -
du. Po ro ku 2010, a więc po pra wie
sześć dzie się ciu la tach, do tar łem do te go
eksza kon ni ka i py tam go, czy wie, za co
zo stał wy rzu co ny z za ko nu. Nie wie dział,
on w ogó le za po mniał, że był w za kon ni,
to już star szy pan. Przy po mnia łem mu
na pod sta wie za cho wa ne go ma te ria łu
w ar chi wum IPN, za co zo stał wy rzu co -
ny i co się oka za ło – by ła to mi sty fi ka cja.

Pre le gent mó wił , że bar -
dzo ła two ko muś przy -
piąć łat kę „kon fi dent”, że
trze ba z wiel ką ostro żno -
ścią trak to wać szcze gól -
nie pu bli ka cje na ten
te mat, gdzie za miesz cza
się na zwi ska rze ko mych
współ pra cow ni ków...
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Kon fi dent z te go klasz to ru tak uro bił
prze ło żo ne go, że te li sty są praw dzi we,
wska zał mu na tę ko re spon den cję i na tej
pod sta wie nie win ne go zu peł nie kle ry ka
usu nię to z za ko nu. Ale to jesz cze nie ko -
niec. Ten kle ryk po cho dził z ma łej miej -
sco wo ści. Oj ciec po wie sił się ze zgry zo ty,
a mat ka stra ci ła zmy sły… 

– To od po wiedz na dy le mat: ujaw niać,
czy za be to no wać ar chi wa IPN? – mó wił
ks. Ma rec ki. – Obec nie już cię żar ba dań
prze chy la się w kie run ku ba da nia me cha -
ni zmów dzia ła nia sys te mu, cho dzi o po -
ka za nia jak lu dzie by li nisz cze ni.

HEN RYK SZEWC ZYK

KS. PROF. DR HAB. 
JÓZEF MARECKI 
Kie row ni k Ka te dry Na uk Po moc ni czych
Hi sto rii i Ar chi wi sty ki In sty tu tu Hi sto rii
Uni wer sy te tu Pa pie skie go Ja na Paw -
ła II w Kra ko wie, zaj mu je się ar chi wi sty -
ką, na uka mi po moc ni czy mi hi sto rii,
he ral dy ką, sym bo li ką ko ściel ną, hi sto rią
naj now szą i hi sto rią wspól not za kon -
nych. Wy dał m.in. Za ko ny pod pre sją
bez pie ki. Apa rat bez pie czeń stwa wo bec
wspól not za kon nych na te re nie wo je -
wódz twa kra kow skie go 1944-1975, Kra -
ków: WAM 2009; [współ re dak cja]
Nie złom ni W Obro nie Oj czy zny I Ko ścio -
ła Ko mu ni stycz na Bez pie ka Wo bec Bi -
sku pów Pol skich, Kra ków: WAM 2008,
[współ re dak cja] Nie złom ni Ku Praw -
dzie I Wol no ści Ko mu ni stycz na Bez pie -
ka Wo bec Kard. Ka ro la Woj ty ły, Kra ków:
WAM 2009.

N
ie by ło chy ba w Ga li cji ro -
dzi ny, że by ja kiś mę żczy zna
nie wal czył w Wiel kiej Woj -
nie. Wie lu z nich nie wró ci -

ło do do mu, zo sta ły mło de wdo wy
i ty sią ce sie rot – tak wy glą da ły zie mie
za bo ru au striac kie go u pro gu nie pod -
le gło ści Pol ski. Nie za wsze ro dzi ny
wie dzia ły, gdzie zgi nął i zo stał po grze -
ba ny syn, mąż, czy oj ciec. Nie wszy -
scy umie li do trzeć do tych in for ma cji.
Po śmier ci ży wi cie li ro dzi ny, dla po zo -
sta łych przy ży ciu naj wa żniej sze by ło,
że by coś wło żyć do garn ka.

W 100 lat po tych dra ma tycz nych
wy da rze niach, dzię ki roz wo jo wi tech -
ni ki znaj du je my bra mę do tych cza -
sów. Klu czem do po zna nia hi sto rii
wo jen nych ga li cyj skich ro dzin są li sty
strat, „Ver lu stli sten” wie deń skie go Mi -
ni ster stwa Woj ny. Pu bli ko wa ne by ły
re gu lar nie, z nie miec kim za mi ło wa -
niem do po rząd ku i pre cy zji. Przez ca -
łą woj nę zna la zło się tam kil ka
mi lio nów na zwisk, w tym oko ło pół to -
ra mi lio na po le głych na fron tach, gdzie
wal czy ła c. k. ar mia. Opi sy wa no lo sy
jeń ców, cho rych i ran nych. Praw dzi wy
stóg sia na dla szu ka ją cych igły.
Od pol skich na zwisk aż się tam roi. Co
ja kiś czas na po żół kłych do ku men tach
prze my ka na zwa Neu San dez, jak
po nie miec ku na zy wa się No wy Sącz. 

Wy da no prze szło 700 ta kich list.
Prze glą da nie ich jest nie la da wy sił -
kiem. Je że li ktoś pra gnie od two rzyć
szlak bo jo wy swo ich przod ków – mu -
si po świę cić na to spo ro cza su i wy ka -
zać się spo rym sa mo za par ciem.

Li sty strat po cząt ko wo skła da ły się
z kil ku stron, by roz ro snąć się na wet
do kil ku dzie się ciu. Z bro szu rek prze -
mie nia ły się w opa słe to my. Z ka żdym
dniem wy dłu ża ła się li sta ofiar wo jen -
nych. „Ver lu stli sten” uka zy wa ły się
kil ka ra zy w ty go dniu, śred nio co trzy
dni, przez ca łą woj nę. Dziś mo że my je
prze glą dać w in ter ne cie, na stro nie cze -
skiej Bi blio te ki Na ro do wej (www. kra -
me rius. nkp. cz).

Ga li cja nie wzię li udział w wal kach
pod ber łem Habs bur gów. Dla XIX–
wiecz ne go, ubo gie go No we go Są cza,
sta cjo no wa nie w nim jed no stek woj -
sko wych by ło bar dzo wa żne. Dla te go
nie mo że dzi wić, że jed nym z naj oka -
zal szych bu dyn ków w mie ście by ły ko -
sza ry na uli cy Ja giel loń skiej. We dług
usta leń J. Wą so wi cza, opu bli ko wa nych
w „Ty go dnio wym Ku rie rze Pod ha lań -
skim”, w 1927 r. Są dec czy zna w dzia -
ła niach wo jen nych 1914-1918 stra ci ła
ok. 4500 miesz kań ców. Dla po rów na -
nia do daj my, że No wy Sącz – naj więk -
sze mia sto w re gio nie – li czył w 1914
ro ku 25 tys. miesz kań ców. 

Wojenne
historie naszych
pradziadów
Kie dy w lip cu 1914 ro ku wy bu chła Wiel ka Woj na, wie lu miesz -
kań ców Eu ro py zo sta ło uwi kła nych w dzia ła nia wo jen ne. Mę -
żczyź ni wkła da li mun dur i tra fia li do oko pów. Tru dy i cier pie nia
wo jen ne zno si li cy wi le na te re nach, przez któ ry prze to czył się
wa lec wo jen ny. Hi sto rie te do ty czą rów nież ty się cy są de czan.
W przeded niu 100. rocz ni cy wy bu chu I woj ny świa to wej Cze si
po zwa la ją nam od kryć prze szłość o na szych pra dziad kach.
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W No wym Są czu sta cjo no wa ły dwie
for ma cje woj sko we. Jed ną z nich był 32.
pułk obro ny kra jo wej (Lan dweh rin fan -
te rie re gi ment – w skró cie 32 LIR).
W cza sie woj ny był czę ścią 91. Bry ga -
dy Lan dweh ry. Jed nost kę utwo rzo no
w 1901 r. By ły w niej dwa ba ony z No -
we go Są cza i z Tar no wa, zło żo ne prak -
tycz nie wy łącz nie z Po la ków. Żoł nie rze
ubra ni w ciem no zie lo ne mun du ry z bia -
ły mi gu zi ka mi sto czy li kil ka dzie siąt po -
ty czek. Pułk pod le gał I Kor pu so wi
Kirch ba cha z ko men dą w Kra ko wie.
Do wód cą puł ku był Chor wat Si lve stra
Edle ra von Lu ka no vić, któ ry zgi nął
na po cząt ku woj ny (we wrze śniu 1914
r.) na Lu belsz czyź nie.

Ko lej ną jed nost ką, w któ rej wal czy li
są de cza nie, był 20. pułk pie cho ty, je go
żoł nie rzy zwa no „cwan cwin ge ra mi”.
Tra dy cje puł ku są da le ko star sze, zaś
z No wym Są czem zwią zał się już
w 1818 r. Je den z je go ba onów sta cjo -
no wał w sto li cy Są dec czy zny. W więk -
szo ści skła dał się z Po la ków. W cza sie
woj ny wszedł w skład 12. dy wi zji pie -
cho ty.

***
Na si dziad ko wie dłu go wspo mi na li

tam tą woj nę. Czę sto mło dzi nie zwra ca li
uwa gi na opo wie ści we te ra nów, któ re
z bie giem cza su co raz bar dziej roz pły -
wa ły się w mgle. II woj na świa to wa,

któ ra wy bu chła w 21 lat po za koń cze niu
Wiel kiej Woj ny, przy ćmi ła tam te wy da -
rze nia, wy da wa ła się bar dziej in te re su -
ją ca. Dziś, kie dy szu ka nie przod ków
i two rze nie ge ne alo gii ro dzin nych sta ło
się bar dzo po pu lar ne, wie le osób szu ka
in for ma cji o tej bia łej pla mie w hi sto rii
swo ich ro dzin. 

Oto kil ka hi sto rii, ja kie mo żna zre -
kon stru ować na pod sta wie wie deń skich
list strat. Wśród po le głych zna lazł się
m.in. słu żą cy w 32 LIR Wil helm Świ der.
Ten sto larz z Za wad ki ko ło Tę go bo rzy
uro dził się w 1876 r. Zmo bi li zo wa ny, zo -
sta wił w do mu trój kę dzie ci i żo nę. Zgi -
nął 22 paź dzier ni ka 1915 r. na Wo ły niu,
gdzie ope ro wa ła wów czas jed nost ka.
Z tej sa mej wio ski po cho dził Bar tło miej
Po łom ski (ur. 1879 r.) wal czą cy w 18.
puł ku, któ ry na prze ło mie mar ca i lu te -
go do stał się do nie wo li ro syj skiej.

Dzię ki do ku men tom mo że my prze -
śle dzić, w któ rym mo men cie da na jed -
nost ka po no si ła naj więk sze ubyt ki. To,
że nasz przo dek po ja wia się raz, nie zna -
czy, że jest to je dy ny za pis o je go lo sie.
Dzię ki li stom start mo że my do wie dzieć
się, jak wy glą da ły lo sy Łu ka sza Ma gie -
ry, żoł nie rza 3. kom pa nii za pa so wej 20.
pp., uro dzo ne go w 1893 r. w An drze -
jów ce. W stycz niu 1916 r. zna lazł się
w szpi ta lu w Wo ro ne żu. W li sto pa -
dzie 1916 r. spo ty ka my go w nie wo li ro -
syj skiej w oko li cach To bol ska. Jesz cze
póź niej znaj du je my go ja ko pa cjen ta
szpi ta la w Kur sku. 

Prze łom 1915/1916 dla są dec kich
puł ków od zna czył się wiel kim stra ta mi.
Od wrze śnia 1915 r. 20. pp. znaj do wał
się w oko li cy Ma gie ro wa, na pół noc ny
za chód od Lwo wa. Na stęp nie do czerw -
ca prze by wał w oko li cy Bu cza cza, gdzie
nad rze ką Stry pą prze bie gał wów czas
front ro syj sko – au striac ki. Po czerw co -
wej ofen sy wie gen. Bru si ło wa pułk wy -
co fał się na za chód, pra wie pod Ha licz.
Oka za ło się, że stra ty w lu dziach by ły
tak wiel kie, że do wrze śnia 1916 r. jed -
nost ka le czy ła ra ny w oko li cy Sta ni sła -
wo wa. Do pie ro w paź dzier ni ku
skie ro wa no ją na te ren dzi siej szej Ru -
mu nii, gdzie prze bie ga ła li nia fron tu
(Kar pa ty Mar mar skie i Bu ko wi na). 

W tym cza sie na li stach strat mo żna
zna leźć są de czan, któ rzy do sta li się
do nie wo li ro syj skiej. Wie lu z Ro sji
do do mu już nie wró ci ło. I tak do wia du -
je my się, że w stycz niu 1916 r. ofi cer Jó -
zef Alek san der Kmie to wicz z No we go
Są cza, wal czą cy w 10. puł ku tra fił
do Ufy, po dob nie jak sze re go wy Emil
Gold ber ger i An drzej Czy życ ki, obaj
z No we go Są cza. Do Omska tra fi li z 20.
pp. w tym cza sie m. in.: An to ni Adam -
czyk z Wo li Pi sku li ny, Ja kub Fa ron
z Szcze re ża, Mi chał Owsian ka i Jó zef
Ci chań ski, obaj z Obi dzy; Mi chał Bo les
z Łom ni cy, Wła dy sław Ko siń ski z Mar -
cin ko wic, Le on Ko żuch z Dłu go łę ki,
Win cen ty Ko żuch z Piw nicz nej, Sta ni -
sław Kró lik ze Sta re go Są cza, Sta ni sław
Pła wec ki ze Żbi ko wic, Wła dy sław Po -
lań ski z Łom ni cy, Jan Pres z Sie dlec, Jan
Pru sak z Ło so si ny Dol nej, Jan Pta śnik
z Przy siet ni cy, Jan Pyż z Kry ni cy i wie -
lu in nych. W ro syj skiej nie wo li prze by -
wał ta kże bęb ni sta 20. pp. Se ba stian

W 100 lat po tych dra ma -
tycz nych wy da rze niach,
dzię ki roz wo jo wi tech ni -
ki znaj du je my bra mę
do tych cza sów. Klu czem
do po zna nia hi sto rii wo -
jen nych ga li cyj skich ro -
dzin są li sty strat.

Strona tytułowa jednej z list strat z 1915 r.
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Gaj dosz z Pa szy na oraz żoł nierz – or -
dy nans Jan Bo brow ski z Bia łej Wo dy.
Być mo że w Omsku nie chę cią do woj -
ska pierw szy raz za pa łał Jo sef Berl
Som mer z No we go Są cza. Ten żoł nierz
ży dow skie go zde zer te ro wał z Woj ska

Pol skie go w po cząt kach woj ny z bol -
sze wi ka mi – wy je chał do Uru gwa ju
– za co po zba wio no go pol skie go
oby wa tel stwa. 

W wspo mnia nym stycz niu 1916 r.
Ka zi mierz Ka miń ski z Ga bo nia tra fił
do gu ber ni tom skiej, a An drzej Bed na -
rek ze Stań ko wej do Char ko wa. Zna lazł
się tam za pew ne po ja kiejś bi twie, bo -
wiem prze by wał ja ko ran ny w szpi ta lu

i tam zo stał zna le zio ny i zi den ty fi ko wa -
ny. W szpi ta lu w Ni żnym No wo gro dzie
z 20. pp. prze by wał Ja kub Kau ftiel rec -
te Te ich tel. W 1. puł ku w stycz niu 1916
r., w kom pa nii za pa so wej wal czył no -
wo są de cza nin Her man Mar gu lies
(ur. 1894 r.), któ ry do stał się do nie wo li
w gu ber ni per m skiej. 

W li sto pa dzie 1916 ro ku znaj du je -
my ko lej ną gru pę no wo są de czan na li -
ście strat. Do Tom ska tra fi ło wie lu
żoł nie rzy tym ra zem z 32. pp.: Mi chał
Du da z Wo li Ko snow skiej, Mi chał
Dud ka z Hom rzysk, Ste fan Łom nic ki
z Piw nicz nej, Jan Wa li gó ra z Ły cza nej,
a z 20. pp.: Mar cin Ma ślan ka, Jó zef
Mi cha lik z Ja sien nej. Jó zef Ma ciu szek
ze Szcze re rza prze by wał w Tam bo wie.
Do Pier to paw łow ska tra fił Jan Wo ło -
szyn z Ja strzę bi ka. Men del Eisen berg
z 20. pp. zna lazł się w Ser bii, po dob -
nie jak Mi chał Mróz z Rdzio sto wa. 

Ta kich hi sto rii jest du żo wię cej, ty -
sią ce. To tyl ko przy kła dy. Dzię ki roz -
wo jo wi tech ni ki, hi sto ria wy cho dzi
do lu dzi. Wy star czy zaj rzeć na stro nę
in ter ne to wą Bi blio te ki Na ro do wej
Czech i wy szu kać swo je go przod ka. 

ŁU KASZ PO ŁOM SKI

Dzięki rozwojowi
techniki, historia
wychodzi do ludzi.
Wystarczy zajrzeć
na stronę internetową
Biblioteki Narodowej
Czech i wyszukać
swojego przodka. 

Do od dzia łów po wstań czych
licz nie gar nę ła się mło -
dzież i przed sta wi cie le

drob ne go miesz czań stwa. Od sa me go
po cząt ku zry wu zbroj ne go w Kró le stwie
Pol skim, du że go wspar cia do star cza ły
mu rów nież po zo sta łe za bo ry. Są dec -
czy zna ta kże po par ła w ak tyw ny spo sób
po wsta nie i włą czy ła się w tzw. re wo lu -
cję mo ral ną, bę dą ca od po wie dzią Po la -
ków na po li ty kę za bor ców.

Pierw sze więk sze de mon stra cje
o usta lo nym pro gra mie, jak śpie wy na -
ro do we lub roz da wa nie dru ków, roz po -
czę ły się koń cem paź dzier ni ka 1860
ro ku i trwa ły nie prze rwa nie aż do po ło -
wy 1862 – czy li do chwi li, gdy ca ły ruch
spi sko wy wszedł w sta dium peł ne go or -
ga ni zo wa nia się.

Ta kże i No wy Sącz wraz z ca łym ob -
wo dem prze żył tę go rącz kę ma ni fe sta -
cji. Roz po czę ły się one na bo żeń stwa mi
w ko ścio łach, zwią za ny mi z więk szy mi
wy da rze nia mi w Kró le stwie. Bio rą ca
w nich udział mło dzież nada wa ła im
cha rak ter na wskroś pa trio tycz ny, i to
wła śnie ona, po sta no wi ła wziąć spra wy
w swo je rę ce, po wo łu jąc Na czel ną Ra -
dę Ga li cyj ską w Kra ko wie, któ ra 16
paź dzier ni ka 1862 ro ku pod pi sa ła umo -
wę z War szaw skim Ko mi te tem Czer wo -
nych, włą cza jąc się tym sa mym
w po wstań czą siat kę. Uzy ska ne efek ty
re wo lu cji mo ral nej, za mknię tej do tąd
w ob rę bie ko ścio łów, pchnę ły jej or ga -
ni za to rów do prze kształ ce nia co rocz nej
piel grzym ki do Ko by lan ki w wiel ką ma -
ni fe sta cję pa trio tycz ną. Jak re la cjo no wał
„Dzien nik Pol ski” z dnia 15 paź dzier ni -
ka 1861 ro ku, „roz bu dzi ła się ona mię -
dzy zbie ra ją cy mi aby tę piel grzym kę
po łą czyć i uświet nić nie ja ko wy ższą
my ślą na ro do wą”. Sta ło się tak, po nie -
waż po ję cia „wia ry” i „na ro du” zo sta ły
ze so bą tak ści śle po łą czo ne, iż prak -
tycz nie nikt nie wy obra żał so bie na bo -
żeń stwa bez ce lu na ro do we go.

Piel grzym ka od by ła się dnia 27 wrze -
śnia i po łą czy ła ze so bą oby wa te li oby -
dwu Są czów, Mu szy ny, Piw nicz nej
i oko licz nych wio sek. W gru pie by li re -
pre zen tan ci in te li gen cji z czar ny mi
krzy ża mi na pier siach, ko bie ty ubra ne
na czar no, nie któ re szły bo so. Szli
miesz cza nie oraz rze mieśl ni cy, oko licz -
ni wie śnia cy i du żo ko biet miej skich.Wilhelm Świder na liscie strat. Poniżej pochodzący z Kasiny W. Antoni Świerk

Trzech żoł nie rzy z Są dec czy zny na li ście strat z stycz nia 1916 r.
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Re pre zen to wa ne by ły wszyst kie gru py
spo łecz ne, prócz wła ści cie li więk szych
wła sno ści. Piel grzy mi szli przez Gry -
bów, Sza lo wą, Gor li ce, a po przy by ciu
na miej sce od pra wio no mszę i usy pa no

na po bli skim cmen ta rzu sym bo licz ną
mo gi łę oraz osa dzo no na niej krzyż.

Kil ka dni po za koń cze niu piel -
grzym ki wła dze wsz czę ły śledz two,
w wy ni ku któ re go jej or ga ni za to rzy zo -

sta li ska za ni na ka ry kil ku mie sięcz ne -
go wię zie nia a księ ża na ka rę grzyw ny.
Po dob na ma ni fe sta cja od by ła się rów -
nież w Za ko pa nem. 

Oby wa te le mia sta No we go Są cza,
wy ko rzy stu jąc wie lo wie ko wą tra dy cję
zwią za ną z kul tem ob ra zu Chry stu sa
w „Ka plicz ce Szwedz kiej”, gro ma dzi li
się tłum nie przed nią, śpie wa jąc pie śni
pa trio tycz ne. Po mysł ten nie przy padł
jed nak do gu stu wła dzom au striac kim,
któ re pró bo wa ły na stra szyć ma ni fe stu ją -
cych. „Dzien nik Pol ski” z 3 grud nia 1861
pi sał: „Owóż przy mo dlą cych się sta ją

żan dar my z ba gne ta mi i pa choł ki w czap -
kach na gło wie i zaj mu ją tych, co śpie -
wa ją owe pie śni.” I tak w dniu 18
li sto pa da 1861 ro ku wie czo rem pa tro le
zło żo ne z żan dar mów i po li cjan tów,
aresz to wa ły na uli cach i pi wiar niach
na te re nie No we go Są cza kil ku miesz -
czan, mię dzy in ny mi Ja na Kasz ta le wi cza,
Kon stan te go Ko siń skie go i Lu dwi ka Sro -
czyń skie go, za ło ży cie la bez płat nej czy -
tel ni, któ ry oska rżo ny o na ru sze nie
po rząd ku pu blicz ne go, zo stał za pro wa -
dzo ny pro sto do kry mi na łu.

***
W No wym Są czu od po cząt ku li sto -

pa da 1862 ro ku roz po czę ła dzia łal ność
taj na or ga ni za cja – Są dec ka Ła wa Ob -
wo do wa, któ ra po wsta ła z in spi ra cji Lu -
dwi ka Ku ba li uro dzo ne go w Ka mie ni cy,
miej sco wo ści po ło żo nej nie da le ko Sta -
re go Są cza. Ła wie prze wod ni czył Mar -
ce li Żuk -Skar szew ski z Gród ka n.
Du naj cem, któ ry rów no cze śnie peł nił
funk cję na czel ni ka Ob wo du. Są dec kiej
Ła wie pod le ga ły punk ty wer bun ko we
w Sta rym Są czu i Gry bo wie. Do głów -
nych za dań Są dec kiej Ła wy Ob wo do -
wej na le ża ło szu ka nie i wer bo wa nie
ochot ni ków, ścią ga nie po dat ku na ro do -

Sądecczyzna
wobec Powstania
Styczniowego
Od ro ku 1858 bieg wy da rzeń na are nie mię dzy na ro do wej, przede
wszyst kim oży wie nie ży cia po li tycz ne go w Kró le stwie Pol skim
oraz pod nie sie nie się fa li re wo lu cyj nej w Ro sji, Niem czech i we
Wło szech, dzia łał sil nie na Ga li cję, bu dząc ją – po grą żo ną w re ak cji
Ba chow skiej – z uśpie nia. Sta ło się to mo to rem do oży wie nia daw -
nych kon spi ra cji z lat 1846–1848. Wy buch po wsta nia, choć za ist -
nia łe go na gle i w do syć nie sprzy ja ją cych oko licz no ściach, spo tkał
się z od ze wem i zro zu mie niem spo łe czeń stwa pol skie go.

W No wym Są czu od po -
cząt ku li sto pa da 1862 r.
roz po czę ła dzia łal ność
taj na or ga ni za cja – Są -
dec ka Ła wa Ob wo do wa,
któ ra po wsta ła z in spi ra -
cji Lu dwi ka Ku ba li uro -
dzo ne go w Ka mie ni cy.
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we go, wy wiad oraz two rze nie punk tów
wer bun ko wych m.in. w Sta rym Są czu,
któ re zaj mo wa ły się przyj mo wa niem
ochot ni ków oraz przy go to wa niem ich
do wal ki. W Sta rym Są czu pro wa dzo no
rów nież dzia łal ność zwią za ną ze szko -
le niem mło dzie ży. In for ma cje na ten te -
mat mo że my od na leźć w pa mięt ni ku
An to nie go Skąp skie go, któ ry wraz ze
swo im przy ja cie lem Le opol dem Dą -
brow skim pra co wał nad uświa do mie -
niem na ro do wym mło dzie ży
rze mieśl ni czej w Sta rym Są czu. Zwra -
ca li oni ta kże uwa gę na spraw ne po słu -
gi wa nie się bro nią. Dzię ki nim bar dzo
ży wo roz wi ja ła się kon spi ra cja w Sta -
rym Są czu, któ ra w póź niej szym cza sie
do star czy ła wie lu ochot ni ków, gar ną -
cych się do par tii po wstań czych. Wspo -
mnia ne już wcze śniej or ga ni za cje
spi sko we ze Sta re go Są cza zaj mo wa ły
się ta kże po mo cą rze czo wą dla po wsta -
nia w Kon gre sów ce. Tra dy cja sta ro są -
dec ka mó wi, że miesz kań cy do star cza li
mię dzy in ny mi ko żu chy oraz wy ro by
wę dli niar skie dla wal czą cych po wstań -
ców. Wik tor Ba zie lich w swych „Hi sto -
riach Sta ro są dec kich” wspo mi na:
„Pa mię tam (…) jak opo wia dał mi sta ry
ku śnierz Ję drzej Gliń ski, że ja ko cze lad -
nik wraz z ko le ga mi no sił ko żu chy dla
po wstań ców na gra ni cę z Szczu ci nem”.
Po twier dze nie te go fak tu zna leźć mo że -
my w wie lu in nych źró dłach.

Po wy bu chu po wsta nia 22 stycz -
nia 1863 ro ku Sta ro - i No wo są de cza nie
licz nie wstę po wa li do od dzia łów po -
wstań czych. Już 18 lu te go 1863 ro ku
w stro nę Kró le stwa wy ru szy ła gru pa
skła da ją ca się głów nie z mło dzie ży rze -
mieśl ni czej. W jej skład we szli min: Jó -
zef So wiń ski – szewc, Wi śniew ski
– la kier nik, Ju lian Ro mań ski, Fran ci -
szek Łu kom ny, Igna cy Win kler, Ber -
nac ki, Plich ta, Sro ka, Stroc ki, To kar ski
(imio na nie zna ne). Przez Wy so kie i Li -
ma no wą uda li się oni w ma łych grup -
kach do Kra ko wa, gdzie po otrzy ma niu
po mo cy prze pra wi li się przez Wi słę.
Po do tar ciu w oko li ce Mie cho wa, a po -
tem Kielc, do sta li się do obo zu Ma ria -
na Lan gie wi cza, gdzie prze szli wstęp ne
prze szko le nie. Wal czy li min. w bi twach
pod Su che dnio wem, Ma ło gosz czą, Igo -
ło mią, Ko mo ro wem i Ko by lan ką i tyl -
ko kil ku po wró ci ło w ro dzin ne stro ny.

Wy marsz po wstań ców przed sta wia
rów nież Woj ciech Szy mań ski, syn Mi -
cha ła z za wo du kra wiec. Opi su je prze rzut
ok. 200 ochot ni ków w paź dzier ni ku 1863
ro ku, któ re go był współ or ga ni za to rem
i uczest ni kiem. 

***
Nie zwy kle barw ną po sta cią był Fran -

ci szek Ksa we ry Skąp ski, uro dzo ny 18
kwiet nia 1840 ro ku w Mu szy nie.
Uczęsz czał do szko ły w Sta rym Są czu,
na stęp nie uczył się w In sty tu cie Tech -
nicz nym w Kra ko wie. Słu żył w 20. puł -
ku pie cho ty wojsk au striac kich. Brał
udział w woj nie prze ciw Fran cji i Wło -
chom, gdzie awan so wał do stop nia
wach mi strza. Po wy bu chu po wsta nia
stycz nio we go wy je chał do Kra ko wa,
gdzie po cząt ko wo pro wa dził szko le nie
woj sko we dla ochot ni ków do po wsta nia,
a na stęp nie wstą pił do od dzia łu Ana sta -
ze go Mos sa kow skie go. Pod Ja worz ni -
kiem zo stał tra fio ny w pierś ku lą, któ ra
za trzy ma ła się na me da lio nie. Z po wo du
ob ra żeń prze do stał się do Ga li cji, skąd
po kil ku ty go dnio wym le cze niu wró cił
do po wsta nia. W ma ju 1863 ro ku prze -

jął pod No wym Mia stem do wódz two
nad od dzia łem Ja na Drew now skie go,
któ re go do wód ca opu ścił sze re gi po -
wstań cze. Ucho dząc przed prze wa ża ją -
cy mi woj ska mi ro syj ski mi, prze pra wił
od dział przez War tę i pod po rząd ko wał
się Zyg mun to wi Chmie leń skie mu.
Szyb ko uzy skał sto pień po rucz ni ka, na -
stęp nie ka pi ta na i zo stał mia no wa ny do -
wód cą 2. kom pa nii pie cho ty. Nie ja sne są
oko licz no ści je go śmie ci.

Brat Fran cisz ka, Zyg munt Skąp ski
uro dził się 1843 ro ku w Ka mie ni cy.
Wal czył w po wsta niu, rów nież w od -
dzia łach Ana sta ze go Mos sa kow skie go,
Lan gie wi cza pod Gro cho wi ska mi,

a po śmier ci bra ta Fran cisz ka, pod do -
wódz twem Dio ni ze go Cza chow skie go.
W bi twie pod Jur ko wi ca mi zo stał ran ny.

Jan Chwa li bóg uro dził się w 1845 ro -
ku w No wym Są czu. Tu uczęsz czał
do szko ły re al nej, po tem gim na zjum,
z któ re go prze niósł się do kra kow skiej
szko ły św. An ny. W 1863 ro ku wraz
z ośmio ma ko le ga mi wstą pił do od dzia -
łu Apo li na re go Ku row skie go. Szyb ko
awan so wał na sto pień po rucz ni ka. W bi -
twie pod Gro cho wi ska mi zo stał ran ny
w sto pę pra wej no gi. Wró cił do No we -
go Są cza, le czył się w do mu ro dzi ców.
Po wy le cze niu wstą pił do ka wa le rii
i w po tycz ce pod Je zior ka mi otrzy -

Nie zwy kle barw ną po -
sta cią był Fran ci szek
Ksa we ry Skąp ski.
Uczęsz czał do szko ły
w Sta rym Są czu, na -
stęp nie uczył się w In -
sty tu cie Tech nicz nym
w Kra ko wie.
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mał 12 ran od lanc i pa ła szów, w tym
jed no z pchnięć w pra wą pierś na wy lot.
Le żał w la za re cie w Piotr ko wi cach obok
Chmiel ni ka. Po czę ścio wym wy le cze -
niu się, za cią gnął się do ka wa le rii płk.
Igna ce go Chmie liń skie go i pod Stroj no -
wem zo stał zno wu ran ny w pra wą rę kę
od gra na tu, a spa da jąc z ko nia na ba wił
się prze pu kli ny. Wy do by ty ja ko nie ży -
wy z rąk Mo ska li przez pa nią Mi chal -
ską, stra cił pra wą rę kę. Po po wro cie
aresz to wa ny, po 7-mie sięcz nym śledz -
twie od sie dział ka rę jed ne go ro ku
w wię zie niu w No wym Wi śni czu. Nie -
ste ty mo gi ła je go za gi nę ła na no wo są -
dec kim cmen ta rzu przy ul. Rej ta na.

Ko lej ną wa żną po sta cią jest Ka rol
Cza chow ski. Uro dzo ny w Mi ko ła jów ce
w r. 1839, był sy nem ge ne ra ła Dio ni ze -
go Czchow skie go, jed ne go z przy wód -
ców po wstań czych. Kształ cił się
w szko le ka de tów w Ki jo wie, a na stęp -
nie w aka de mii woj sko wej w Pe ters bur -
gu, któ rą ukoń czył w ro ku 1863
w stop niu pra porsz czy ka ka wa le rii ro -
syj skiej. Słu żył ja ko rot mistrz w od dzia -
łach Ma ria na Lan gie wi cza, Dio ni ze go
Cza chow skie go i An to nie go Je zio rań -
skie go, wal czył w 36. bi twach, któ re
sto czy li Lan gie wicz i je go oj ciec Dio ni -
zy Cza chow ski. Do słu żył się stop nia ka -
pi ta na. Przed bi twą pod Ja wo rem
So lec kim zo stał wy sła ny przez oj ca
do Kra ko wa. Tam zo stał aresz to wa ny
i osa dzo ny na trzy la ta w Oło muń cu.
Zmarł 30.04.1908 ro ku, zo stał po cho -
wa ny na cmen ta rzu ko mu nal nym
przy ul. Rej ta na w No wym Są czu. 

Ko lej ny z po wstań ców, Wa len ty Gi -
za, był stry jecz nym dziad kiem gen. Jó -
ze fa Gi zy. Ur. w Dą brów ce Pol skiej, syn
To ma sza i Ró ży Wi niar skiej. Pod ofi cer
au striac kie go 20. puł ku pie cho ty, uczest -
nik walk pod Ma gen tą i Sol fe ri no (1859)
prze ciw ko woj skom fran cu sko -wło -
skim, od 1860 r. pra cow nik ma jąt ku
Stró że. Po wsta niec stycz nio wy, wy mie -
nio ny w skła dzie „ba ta lio nu tar now skie -
go”. Wal czył w od dzia le mjr. Edwar da
Du na jew skie go, wziął udział w bi twie
z woj ska mi ro syj ski mi we wsi Ga ce 20
czerw ca 1863 r., uto nął w Wi śle pod -
czas od wro tu. 

W sze re gach po wstań ców wal czył
rów nież Ka zi mierz Gór ski uro dzo ny
w 1839 ro ku w Mszal ni cy. Pra co wał
i miesz kał w Ku no wie i stąd wy ru szył
do od dzia łów po wstań czych ra zem z Wła -
dy sła wem Do brzyń skim z Ro żno wa. Zo -
stał jed nym z nie licz nych do wód ców
od dzia łu po wstań cze go, wy wo dzą ce go się
z chłop stwa. Po za koń cze niu wal ki wró cił
w ro dzin ne stro ny, 21 li sto pa da 1869 ro ku
ma jąc 30 lat, oże nił się z 21. let nią Mał go -
rza tą Gó rą. Za miesz kał w Ku no wie.

Ko lej ny mi miesz kań ca mi Sta re go
Są cza bio rą cy mi udział w po wsta niu by -
li ucznio wie no wo są dec kie go gim na -
zjum: Wła dy sław Nie miec, Lu dwik
Mio do wicz i Bo le sław Dłu go szew ski.
Wie my o nich nie wie le, jed nak po sia da -
my in for ma cje, że pierw szy z nich wstą -

pił do od dzia łu po wstań cze go jed ne go
z naj słyn niej szych do wód ców po wsta -
nia, dyk ta to ra Ma ria na Lan gie wi cza. 

Licz ba uczest ni ków Po wsta nia
Stycz nio we go z obu Są czów i oko lic
jest bar dzo dłu ga. Z Ga li cji do Kró le -
stwa Pol skie go prze dzie ra li się licz ni
ochot ni cy. Sfor mo wa no ok. 30 re gu lar -
nych od dzia łów. Przy pusz czal nie

w wal kach po wstań czych wzię ło udział
kil ka ty się cy lu dzi z te re nu za bo ru au -
striac kie go. Wśród nich by ło kil ku dzie -
się ciu czyn nych żoł nie rzy w słu żbie
au striac kiej, za co po tem spo tka ły ich
do dat ko we re pre sje.

Mi mo że po wsta nie stycz nio we obej -
mo wa ło swym za się giem wy łącz nie te -
ren za bo ru ro syj skie go, spo łe czeń stwo
Ga li cji nie od nio sło się do nie go obo jęt -
nie. Po wstań cy pod trzy my wa li wia rę
na Są dec czyź nie i da wa li na dzie ję
w zwy cię stwo i nie pod le głość kra ju,
wy ko ny wa li za bie gi dy plo ma tycz ne.
W głów nej mie rze dzia łal no ścią po -
wstań czą zaj mo wa ła się mło dzież, du ża
część z niej peł ni ła ro lę ku rie rów, in for -
ma to rów, szpie gów. Pa trio tyzm oraz
świa do mość na ro do wa by ły dla są de -
czan bio rą cych udział w Po wsta niu
Stycz nio wym naj wa żniej sze. Nie jed no -
krot nie wa żniej sze niż ich wła sne ży cie.
Za to co uczy ni li dla na sze go na ro du,
na le ży im się pa mięć i sza cu nek. 

ELI ZA CZE PIEL, TO MASZ KRÓL
Autorzy są uczniami klasy 3H II Liceum

Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej
w Nowym Sączu. Referat został wygłoszony

podczas sesji historyczno-edukacyjnej pt.
„Rok 1963”, która odbyła się 12 kwietnia br.

w II LO. W referacie wykorzystano materiały
ze zbiorów PTH w Nowym Sączu.

Opieka merytoryczna: 
mgr Krzysztof Siemion

Mimo że powstanie
styczniowe obejmowało
swym zasięgiem
wyłącznie teren zaboru
rosyjskiego,
społeczeństwo Galicji
nie odniosło się do niego
obojętnie. 
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W
spad ku po Hi po kra te sie
ma my też tro skę o zdro -
wie cho re go. „Pri mum
non no ce re”, na wo łu je

grec ki le karz – po pierw sze nie szko dzić.
Przy pi su je się mu ta kże in ną słyn ną sen -
ten cję: „Sa lus aegro ti su pre ma lex – zdro -
wie cho re go naj wy ższym pra wem”.

Na de wszyst ko zna ny jest on ja ko au -
tor tzw. Przy się gi. War to do dać, że nie -
któ rzy za jej au to ra uzna ją Im ho te pa,
egip skie go le ka rza i ar chi tek ta (ok. 27
stu le ci p. n. e.). Przy pi su je się mu stwo -
rze nie me dy cy ny egip skiej. Czczo no go
ja ko ge niu sza; po tem urósł na wet
do ran gi bo ga.

Tzw. Przy się ga Hi po kra te sa to je den
z naj wa żniej szych do ku men tów w za -
kre sie ety ki le kar skiej. Skła da się, prócz
pre am bu ły i za koń cze nia, z dwóch za -
sad ni czych czę ści. Pierw sza z nich opi -
su je pro fe sję, le ka rzy ja ko ro dzi nę, któ ra
ma strzec do bra, za rów no jej człon ków,
jak i jej pod opiecz nych. Część dru ga,
zwa na nie raz ko dek so wą, za wie ra obo -
wiąz ki etycz ne i do ty czy głów nie do bra
cho rych.

Jej tekst brzmi:

1. Przy się gam Apol li no wi le ka rzo wi
i Askle pio so wi, i Hy gei i Pa na kei,

oraz wszyst kim bo gom jak też bo gi -
niom, bio rąc ich na świad ków, że we dle
swo ich sił i osą du (su mie nia) przy się gi
tej i tej pi sem nej umo wy do trzy mam.

2. Swe go przy szłe go na uczy cie la
w sztu ce (le kar skiej) na rów ni

z ro dzi ca mi sza no wał bę dę i dzie lił bę -
dę z nim ży cie, i we sprę go, gdy się

znaj dzie w po trze bie; je go po tom ków
miał bę dę za bra ci w li nii mę skiej i sztu -
ki tej uczył ich bę dę, gdy ze chcą się
uczyć, bez za pła ty i pi sem nej umo wy;
na pi śmie jak też ust nie wie dzę ca łą i do -
świad cze nie swo im wła snym sy nom
i sy nom te go, któ ry uczył mnie bę dzie,
jak też uczniom, któ rzy umo wę tę pod -
pi sa li i się przy się gą tą ja ko le kar skim
pra wem zwią za li, prze ka żę, lecz ni ko -
mu wię cej.

3. Zdro wy tryb ży cia i spo sób odży -
wia nia się za le cał bę dę we dle

swo ich sił i osą du, ma jąc na wzglę dzie
po ży tek cier pią cych, chro niąc ich zaś
przed szko dą i krzyw dą. 

4. Ni gdy ni ko mu, ta kże na żą da nie,
nie dam za bój cze go środ ka ani też

na wet nie udzie lę w tym wzglę dzie ra -
dy; po dob nie nie dam żad nej ko bie cie
do po chwo we go środ ka po ron ne go.

5. Czy ste i pra we za cho wam ży cie
swo je i sztu kę swo ją.

6. Ni gdy ni ko mu nie usu nę ka mie ni
mo czo wych przez cię cie (pę che -

rza), lecz ode ślę ka żde go do lu dzi, któ -
rzy z za ję ciem są obe zna ni.

7. Do któ re go kol wiek z do mów
wnij dę, wej dę dla po żyt ku cier pią -

cych; ob cy mi bę dzie roz myśl ny wy stę -
pek, jak też ka żda in na nie pra wość,
zwłasz cza czy ny lu bie żne na cia łach ko -
biet i mę żczyzn, nie tyl ko wol nych, lecz
i nie wol ni ków.

8. Co kol wiek przy le cze niu al bo po -
za le cze niem w ży ciu lu dzi uj rzę

lub usły szę, cze go ujaw niać nie mo żna,
mil czał o tym bę dę, za świę tą ta jem ni cę
to ma jąc.

9. Je że li więc tej swo jej przy się gi do -
cho wam i jej nie na ru szę, niech

zy skam po wo dze nie i w ży ciu, i w sztu -
ce, i sła wę u wszyst kich lu dzi po wsze
cza sy; je że li zaś ją zła mię i się jej sprze -
nie wie rzę, niech mnie wszyst ko prze -
ciw ne do tknie.

War to roz wa żać tekst Przy się gi, za -
sta na wia jąc się nad współ cze sną me dy -
cy ną. 

***
W Pol sce le ka rze skła da ją przy rze -

cze nie le kar skie, któ re jest pre am bu łą
Ko dek su Ety ki Le kar skiej. Tekst przy -
rze cze nia na wią zu je do de kla ra cji ge -
new skiej, utwo rzo nej na wzór Przy się gi
Hi po kra te sa: 

„Przyj mu ję z sza cun kiem i wdzięcz -
no ścią dla mo ich Mi strzów nada ny mi
ty tuł le ka rza i w peł ni świa do my zwią -
za nych z nim obo wiąz ków przy rze kam:

obo wiąz ki te su mien nie speł niać;
słu żyć ży ciu i zdro wiu ludz kie mu;

Przychodzi pacjent do lekarza 

Przysięga Hipokratesa
O Hi po kra te sie chy ba ka żdy sły szał. To grec ki le karz, uro dzo ny w ro ku 460 p. n. e. Je den z naj wy bit -
niej szych pre kur so rów me dy cy ny współ cze snej. Pierw szy le karz – na uko wiec. Pra co wał w opar ciu
o ob ser wa cje pa cjen tów; wy cią gał wnio ski chcąc usta lić dia gno zę. Po tom ni na zwa li go oj cem me dy -
cy ny. Szcze gól ną uwa gę zwra cał na na tu rę czło wie ka. To ona le czy, nie czło wiek. Za da niem le ka rza
jest je dy nie ob ser wa cja i po moc na tu rze. Le karz ma być przy tym tyl ko mi ni ster na tu rae, a nie ma gi -
ster, czy li słu gą na tu ry, a nie na uczy cie lem. Le cze nie to tyl ko wspo ma ga nie na tu ral nych pro ce sów
zdro wie nia. Ka żde go czło wie ka na le ży le czyć tak, jak te go wy ma ga je go wła sna na tu ra.

„Zasady etyki lekarskiej
wynikają z ogólnych
norm etycznych.
Zobowiązują one lekarza
do przestrzegania praw
człowieka i dbania
o godność zawodu
lekarskiego”. 



we dług naj lep szej mej wie dzy prze -
ciw dzia łać cier pie niu i za po bie gać cho -
ro bom, a cho rym nieść po moc bez
żad nych ró żnic, ta kich jak: ra sa, re li gia,
na ro do wość, po glą dy po li tycz ne, stan
ma jąt ko wy i in ne, ma jąc na ce lu wy -
łącz nie ich do bro i oka zu jąc im na le żny
sza cu nek;

nie nad uży wać ich za ufa nia i do cho -
wać ta jem ni cy le kar skiej na wet po śmier -
ci cho re go;

strzec god no ści sta nu le kar skie go
i ni czym jej nie spla mić, a do ko le gów
le ka rzy od no sić się z na le żną im życz li -
wo ścią, nie pod wa ża jąc za ufa nia
do nich, jed nak po stę pu jąc bez stron nie
i ma jąc na wzglę dzie do bro cho rych;

sta le po sze rzać swą wie dzę le kar ską
i po da wać do wia do mo ści świa ta le kar -
skie go wszyst ko to, co uda mi się wy na -
leźć i udo sko na lić.

PRZYR ZE KAM
TO UROC ZY ŚCIE!”.

Ko deks Ety ki Le kar skiej da lej
stwier dza, że „Za sa dy ety ki le kar skiej
wy ni ka ją z ogól nych norm etycz nych.
Zo bo wią zu ją one le ka rza do prze strze -
ga nia praw czło wie ka i dba nia o god -
ność za wo du le kar skie go”. W ko lej nym
pa ra gra fie Ko deks od no si się do po wo -
ła nia le ka rza, jak rów nież usta na wia na -
kaz etycz ny: „Po wo ła niem le ka rza jest
ochro na ży cia i zdro wia ludz kie go, za -
po bie ga nie cho ro bom, le cze nie cho rych
oraz nie sie nie ulgi w cier pie niu; le karz
nie mo że po słu gi wać się wie dzą i umie -
jęt no ścią le kar ską w dzia ła niach
sprzecz nych z tym po wo ła niem. Naj -
wy ższym na ka zem etycz nym le ka rza
jest do bro cho re go – sa lus aegro ti su -
pre ma lex es to. Me cha ni zmy ryn ko we,
na ci ski spo łecz ne i wy ma ga nia ad mi ni -
stra cyj ne nie zwal nia ją le ka rza z prze -
strze ga nia tej za sa dy”.

War to do dać, że w ko dek sie Ame ri -
can Me di cal As so cia tion (AMA) czy ta -

my, że „nie ma ta kie go za wo du, od któ -
re go człon ków wy ma ga no by więk szej
czy sto ści cha rak te ru i wy ższe go po zio -
mu mo ral nej do sko na ło ści, niż od za wo -
du le ka rza”.

W Pol sce trwa wła śnie go rą ca dys ku -
sja od no śnie za pi sów ko dek su. Z jed nej
stro ny po ja wia ją się gło sy, że na le ży go

w ca ło ści od rzu cić i na pi sać na no wo.
Z dru giej, że wy star czą je dy nie po praw -
ki. Są ta kże zwo len ni cy sta no wi ska, we -
dle któ re go ko deks w ogó le nie jest
po trzeb ny, wy star czy bo wiem do bre pra -
wo i pra ca nad so bą. Nie wąt pli wie pew -
ne ar ty ku ły ko dek su wy ma ga ją zmia ny,
a sam ko deks wy ma ga dys ku sji ró żnych
gre miów, by w efek cie zo stał osią gnię ty
kon sen sus. Pod mio tem ko dek su po wi -
nien być bo wiem i le karz, i pa cjent.

W tej re la cji, jed ną z naj istot niej szą
kwe stii jest in for ma cja. My ślę, że ka żdy
zgo dzi się ze mną, że aby prze bieg pro -
ce su kon sul ta cji le ka rza z pa cjen tem był
pra wi dło wy, nie zbęd na jest in for ma cja.
Po pierw sze, in for ma cję otrzy mu je le -
karz od pa cjen ta. Po dru gie, pa cjent
otrzy mu je in for ma cję od le ka rza. Alek -
san dra Pią tek, rzecz nik praw pa cjen ta
cen tra li NFZ, w dys ku sji Ga ze ty Wy -
bor czej, stwier dzi ła: „Czę sto mu si my
po wta rzać in for ma cję po le ka rzach, wy -
ja śniać ją pa cjen to wi, nie ja ko prze tłu -
ma czyć. I nie jed no krot nie pa da py ta nie
– czy ja nie mo głam te go tak usły szeć
od le ka rza?”. Wy czer pu ją ca i ade kwat -
na in for ma cja, prze ka za na pa cjen to wi
przez le ka rza, jest nie zbęd na, by pa cjent
mógł pod jąć de cy zję co dal sze go spo so -
bu le cze nia, a ta kże by móc wła ści wie
sto so wać się do za le ceń le ka rza.

AR TUR NE GRI
Autor jest absolwentem Uniwersytetu

Warszawskiego. Zajmuje się między innymi
bioetyką; z tej dziedziny prowadzi wykłady

i przygotowuje doktorat.
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„Po wo ła niem le ka rza
jest ochro na ży cia i zdro -
wia ludz kie go, za po bie -
ga nie cho ro bom, le cze nie
cho rych oraz nie sie nie
ulgi w cier pie niu”.
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J esz cze kil ka lat te mu by ło to ma -
rze nie ścię tej gło wy, rzecz po -
za za się giem na sze go kra ju.
Te raz, po ogrom nych suk ce sach

ta kich spor tow ców jak Adam Ma łysz,
Ju sty na Ko wal czyk, czy Ka mil Stoch, to
ma rze nie ma szan sę się zi ścić. Mo wa
o or ga ni za cji przez Ma ło pol skę i Sło wa -
cję zi mo wej olim pia dy w 2022. Da ta jest
bar dzo od le gła, jed nak do zro bie nia jesz -
cze wię cej – dro gi, in fra struk tu ra ko le jo -
wa, obiek ty spor to we, ba za ho te lo wa.

O or ga ni za cję przez Kra ków i Ma ło -
pol skę zi mo wych igrzysk wal czy Ja gna

Mar czu łaj tis, po słan ka Plat for my Oby -
wa tel skiej i by ła czo ło wa snow bor dzist -
ka świa ta. Wspól ny mi si ła mi z Jac kiem
Maj chrow skim, pre zy den tem Kra ko wa
i Mar kiem So wą, mar szał kiem Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go, am bit na pa ni
po seł sta ra się re ali zo wać plan, któ re go
fi na łem ma być przy zna nie Pol sce współ -
or ga ni zo wa nia jed nej z naj wa żniej szych
im prez spor to wych na świe cie.

Jak na ra zie wszyst ko jest w fa zie
pro jek cji i przy go to wań. We dług ka len -
da rza Mię dzy na ro do we go Ko mi te tu
Olim pij skie go, do paź dzier ni ka te go ro -

ku ini cja ty wa or ga ni za cji igrzysk po -
win na zo stać ofi cjal nie zgło szo na. Wio -
sną 2014 ro ku do MKOl trze ba
do star czyć do ku men ta cję apli ka cyj ną
wraz z gwa ran cja mi. Do pie ro za dwa la -
ta na stą pi wy bór go spo da rza zi mo wych
igrzysk olim pij skich 2022.

Jak wia do mo, or ga ni za cja te go ty pu
im pre zy spor to wej to ogrom ne kosz ty.
Ani Kra ków, ani Wo je wódz two Ma ło -
pol skie nie bę dą w sta nie sa mo dziel nie
udźwi gnąć cię ża ru fi nan so we go. Po -
trzeb na bę dzie po moc rzą du. War to
przy po mnieć, że olim pia da zi mo wa
w Van co uver kosz to wa ła 6 mld do la rów,
a w So czi ma być dwa ra zy dro ższa.

Po mi mo, że jesz cze da le ka dro ga
do te go, aby w Ma ło pol sce i na Sło wa -
cji od by ła się olim pia da, zde cy do wa -
na więk szość przed się bior ców
z na sze go wo je wódz twa, dzia ła ją cych
w bra nży tu ry stycz nej, po pie ra tę ini cja -
ty wę. Jak wy ni ka z ba dań Ma ło pol skie -
go Ob ser wa to rium Go spo dar cze go,
z en tu zja zmem o ta kich pla nach wy po -
wie dzie li się sze fo wie 7 na 10 ba da nych
firm. Nie wie le po nad 13 proc jest prze -
ciw na te mu po my sło wi.

„Z bra nży tu ry stycz nej naj bar dziej
przy chyl ni olim pia dzie są przed się bior -

cy ofe ru ją cy za kwa te ro wa nie (75% z nich
po pie ra or ga ni za cję), na stęp nie dzia ła ją -
cy w ob sza rze ga stro no mii (70%) i or ga -
ni za to rzy tu ry stycz ni (64,3%).
Przed się bior stwa tu ry stycz ne z wo je -
wódz twa ma ło pol skie go ocze ku ją, że
w wy pad ku or ga ni za cji Olim pia dy Zi -
mo wej w Ma ło pol sce po pra wi się in fra -
struk tu ra spor to wa i dro go wa re gio nu.
Ta ką opi nię wy ra zi ło po nad 80% ba da -
nych. Trzech na czte rech re spon den tów
li czy rów nież, że zi mo we igrzy ska przy -
nio są wzrost atrak cyj no ści tu ry stycz nej
re gio nu oraz po pra wę in fra struk tu ry tu -

Zi mo we Igrzy ska Olim pij skie w Ma ło pol sce? 

Przed się bior cy
są na „tak”
Jak wy ni ka z ba dań Ma ło pol skie go Ob ser wa to rium Go spo dar cze -
go, zde cy do wa na więk szość przed się bior ców z na sze go wo je wódz -
twa po pie ra po mysł or ga ni za cji zi mo wych igrzysk olim pij skich.
Mia ły by się one od być w 2022 ro ku w Ma ło pol sce i na Sło wa cji.

– Nie ukry wam, że za bie -
gam o to, by Kry ni ca zo -
sta ła uwzględ nio na ja ko
jed no z miast, w któ rych
od by wa ły by się za wo dy
spor to we.

DA RIUSZ REŚ KO
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ry stycz nej i noc le go wej” – czy ta my w ra -
por cie MOG.

Przed się bior cy do strze ga ją rów nież
jed nak ne ga tyw ną stro nę tak wiel kie go
przed się wzię cia.

„Wśród naj więk szych obaw przed się -
bior stwa wy mie nia ją wy so kie kosz ty
utrzy ma nia obiek tów spor to wych
(75,5%) oraz wzrost za dłu że nia miast -
-go spo da rzy te go wy da rze nia (73%).
Ba da nych nie po koi rów nież mo żli wość
pod po rząd ko wa nia olim pia dzie po li ty ki
bu dże to wej miast i wo je wódz twa
(61%)” – przed sta wia da ne MOG.

Ja ko miej sca, gdzie mia ły by się od -
by wać za wo dy spor to we, wska zu je się
przede wszyst kim Kra ków oraz Za ko -
pa ne. Jed nak na li ście miast, któ re być
mo że bę dą mia ły by szan sę po wal czyć
o gosz cze nie spor tow ców, ki bi ców
i dzien ni ka rzy, fi gu ru je m. in.: Oświę -
cim, My śle ni ce i Kry ni ca - Zdrój.

Jak się oka zu je, Da riusz Reś ko, bur -
mistrz Kry ni cy, pod jął już pew ne dzia -
ła nia w tej kwe stii.

– Nie ukry wam, że za bie gam o to, by
Kry ni ca zo sta ła uwzględ nio na ja ko jed -
no z miast, w któ rych od by wa ły by się za -
wo dy spor to we – mó wi bur mistrz. – Ta
ini cja ty wa, pod ję ta w ubie głym ro ku,
kon cen tru je się pó ki co, wo kół Kra ko wa
i Za ko pa ne go, a na Sło wa cji – Po pra du
oraz Cho po ka w Ta trach Ni żnych. Na -
sze uzdro wi sko jest nie ja ko obok tej osi,
od le głość jest zna czą ca. Po słan ka Mar -

szu łaj tis w dys ku sji ze mną twier dzi ła, że
Kry ni ca jest po ło żo na pe ry fe ryj nie, co,
jej zda niem, mo że osła bić ofer tę Pol ski
w sta ra niach o przy zna nie tych igrzysk.
Ja jed nak nie przyj mu ję te go do wia do -
mo ści. Wal czę o to, by Kry ni ca zo sta ła
uwzględ nio na ja ko jed na z aren, na któ -
rych od by wać się bę dą za wo dy – mó wi
twar do wło darz Kry ni cy Zdro ju, któ ry
za pew nił, że ma pi sem ne za pew nie nie
od po słan ki Mar szu łaj tis, że „per ła pol -
skich uzdro wisk” jest bra na pod uwa gę,
ja ko mia sto uczest ni czą ce ak tyw nie
w olim pia dzie zi mo wej.

Reś ko przy po mi na, że Kry ni ca po sia -
da bar dzo do brą ba zę ho te lo wą, mo że
po chwa lić się rów nież dłu gą hi sto rią

spor tów zi mo wych oraz ma do świad -
cze nie w or ga ni za cji im prez spor to wych
na ska lę mię dzy na ro do wą.

– To są głów ne ar gu men ty, któ re po -
zwo lą uczest ni czyć w grze o or ga ni za cje
igrzysk – uwa ża bur mistrz.

Kry ni ca po sia da po nad 13 tys. miejsc
ho te lo wych.

– Je że li nie uda nam się zor ga ni zo -
wać za wo dów w ra mach igrzysk, to ma -
my do za ofe ro wa nia zna ko mi tą ba zę
ho te lo wą. Na sza ofer ta jest ró żno rod na,
od pię cio gwiazd ko wych ho te li, do pen -
sjo na tów  – wy mie nia bur mistrz.

Kry nic cy ho te la rze do strze ga ją szan -
se z gosz cze nia spor tow ców, ki bi ców
i dzien ni ka rzy.

– Na sza ofer ta jest na sta wio na mię -
dzy in ny mi na przy ję cie osób bio rą cych
udział w im pre zach spor to wych. Je że li
ktoś zgło si się do nas, aby śmy wspól nie
z in ny mi in sty tu cja mi pod ję li sta ra nia
o or ga ni za cję za wo dów spor to wych
w Kry ni cy -Zdro ju, oczy wi ście przy łą -
czy my się – za po wia da Mar ta Wój cik,
kie row nik mar ke tin gu Ho te lu Kli mek.

Per spek ty wa or ga ni za cji zi mo wych
igrzysk olim pij skich przez Ma ło pol skę
i Sło wa cję, to – jak po wie dzie li śmy
– od le gła pieśń przy szło ści. Jed nak, aby
kon ku ro wać z ta ki mi mia sta mi jak Bar -
ce lo na czy Oslo, któ re rów nież sta ra ją
się o or ga ni za cję tej im pre zy spor to wej,
trze ba dzia łać już te raz. Przy go to wa nie
olim pia dy to ogrom ne przed się wzię cie,
pod wzglę dem lo gi stycz nym i fi nan so -
wym. Z dru giej stro ny to szan sa na wiel -
ką pro mo cję Pol ski, a już Ma ło pol ski
w szcze gól no ści oraz oka zja do świet -
ne go za rob ku, choć to ostat nie wca le nie
jest ta kie pew ne. Jak by jed nak nie pa -
trzeć – ko rzy ści prze wa ża ją.

MAR CE LI NA GAR GU LA

Przygotowanie
olimpiady to ogromne
przedsięwzięcie,
pod względem
logistycznym
i finansowym. 

FOT. ARCH.
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Jed nym z na ło żo nych na Ośrod ki Ru -
chu Dro go we go obo wiąz ków jest wy -
ko ny wa nie za dań z za kre su po pra wy
bez pie czeń stwa w ru chu dro go wym, re -
ali zu je my to w na stę pu ją cy spo sób.

Współ pra cu je my z jed nost ka mi sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, szko ła mi, po li -
cją, OSP, sto wa rzy sze nia mi i in ny mi
w za kre sie po pu la ry zo wa nia oraz re ali -
za cji przed się wzięć zmie rza ją cych
do po pra wy bez pie czeń stwa uczest ni -
ków ru chu dro go we go po przez or ga ni -
zo wa nie warsz ta tów, spo tkań, pre lek cji,
kon kur sów wie dzy. Dy rek tor ka żdej
szko ły mo że za pro sić nas do swo jej pla -
ców ki, w mia rę mo żli wo ści sta ra my się
w do god nym ter mi nie spo ty kać się ze
wszyst ki mi ucznia mi naj młod szych klas
szkół pod sta wo wych, do któ rych je ste -
śmy za pra sza ni.

W związ ku z tym przez ca ły rok or -
ga ni zu je my w Szko łach Pod sta wo wych
z te re nu Są dec czy zny cykl pre lek cji po -
świę co nych za sa dom bez piecz ne go po -
ru sza nia się po dro gach dzie ci ze szkół
pod sta wo wych m.in. z te re nów na któ -
rych nie ma chod ni ków i po bo czy prze -
zna czo nych do po ru sza nia się pie szych.
Pro jekt pod kryp to ni mem „MORD”
czy li Mło dzież o Ru chu Dro go wym, re -
ali zo wa ny jest wspól nie z Ze spo łem
Szkół Sa mo cho do wych w No wym Są -
czu. Nie wie le star si od nich ko le dzy po -
ka zu ją, jak istot ne jest za cho wa nie
pod sta wo wych za sad, któ re de cy du ją
o na szym bez pie czeń stwie.

Oce na efek tów pra cy pe da go gów, ale
ta kże na szej dzia łal no ści edu ka cyj nej
od by wa się pod czas co rocz nie or ga ni -
zo wa nych przez MORD, wspól nie z Po -
li cją, Ku ra to rium Oświa ty, Ze spo łem
Szkół Sa mo cho do wych, Mia stem No wy
Sącz, Sta ro stwem No wo są dec kim po -
wia to wych eli mi na cji Ogól no pol skie go

Tur nie ju Wie dzy o Bez pie czeń stwie
w Ru chu Dro go wym dla dzie ci ze szkół
pod sta wo wych i gim na zjów oraz po wia -
to wych eli mi na cji Ogól no pol skie go
Tur nie ju Mo to ry za cyj ne go dla mło dzie -
ży po nad gim na zjal nej. Ry wa li za cja
dzie ci i mło dzie ży wy raź nie po ka zu je,
że dys po nu ją one spo rą wie dzą o tym
jak udzie lać pierw szej po mo cy, na co
szcze gól nie uwa żać po ru sza jąc się
po dro gach – pie szo, ro we rem, czy sa -
mo cho dem. Wy so ki  po ziom wie dzy po -
wi nien cie szyć do ro słych, za rów no
na uczy cie li, jak i ro dzi ców, po nie waż to
cze go na uczy li śmy się ja ko dzie ci, sta je
się dla nas stan dar dem i na dłu go po zo -
sta je w na szej pa mię ci.

Na sza ofer ta ad re so wa na jest rów nież
do star szej mło dzie ży – do po cząt ku ją -

cych kie row ców – w ostat nich kla sach
szkół śred nich or ga ni zu je my za ję cia
z psy cho lo giem trans por tu, po łą czo ne
z pre zen ta cją otrzy ma ną dzię ki uprzej -
mo ści Ko men dy Głów nej Po li cji. Za -
wie ra ona zdję cia po jaz dów i sy tu acji
dro go wych w któ rych mło dzień cza bra -
wu ra po łą czo na z nie wiel kim do świad -
cze niem i sła by mi umie jęt no ścia mi
do pro wa dzi ła do wie lu tra ge dii. W la -
tach ubie głych przy go to wa li śmy ma te -
riał fil mo wy w któ rym mło dy czło wiek
opo wia da jak za koń czy ła się jaz da sa -
mo cho dem po przy sło wio wym „jed nym
piw ku”. Mło dzi lu dzie słu cha jąc opo -
wie ści swo je go ró wie śni ka o tym, jak
po wy pad ku ze skut kiem śmier tel nym
wy glą da ży cie ich „ko le gi”, naj czę ściej
są głę bo ko po ru sze ni. Ta ki ma być efekt
te go ma te ria łu, ma on uświa do mić mło -
dym lu dziom, ja kie bę dą po no sić kosz -
ty jed nej, nie roz wa żnej de cy zji.

Bar dzo czę sto je ste śmy za pra sza ni
do udzia łu w or ga ni zo wa nych przez
szko ły, przed szko la, fun da cje czy sto wa -
rzy sze nia kon kur sach, pre lek cjach,
warsz ta tach dla dzie ci i mło dzie ży pod -
czas któ rych pre zen tu je my dzia ła nie sy -
mu la to ra zde rzeń i mia stecz ka
ko mu ni ka cyj ne go. Sy mu la tor zde rzeń
po ka zu je ja kie si ły i prze cią że nia dzia -
ła ją pod czas gwał tow ne go za trzy ma nia
się, kie dy je ste śmy za pię ci pa sa mi.
Urzą dze nie to po ka zu je dzia ła nie pa sów
bez pie czeń stwa przy pręd ko ści 7-10
km/h. Wra że nia są jed nak ogrom ne, bo
ka żdy kie row ca mo że wy obra zić so bie
jak to bę dzie wy glą da ło przy pręd ko -
ści 70 czy 100 km/h.

W związ ku ze zmia ną prze pi sów do -
ty czą cych ubie ga nia się o wy da nie kar -
ty ro we ro wej pra cow ni cy Ośrod ka
uczest ni czy li w eg za mi nach na kar tę ro -
we ro wą m.in. w szko łach w Za ko pa -

Co Małopolski Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Nowym 
Sączu robi aby poprawić bezpieczeństwo
wszystkich uczestników ruchu drogowego?

Wal de mar Ol szyń ski, dy rek tor
MORD w No wym Są czu
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nem, w Ma cie jo wej, czy w Rdzio sto wie,
a ta kże or ga ni zu je my bez płat ne szko le -
nia z za kre su ru chu dro go we go dla na -
uczy cie li, któ rzy pro wa dzą za ję cia
z wy cho wa nia ko mu ni ka cyj ne go.

Wie lo krot nie uczest ni czy my w wy -
da rze niach pro mu ją cych bez piecz ne for -
my spę dza nia cza su wol ne go – wspól nie
z lo kal ny mi au to mo bil klu ba mi or ga ni -
zu je my Kon kur so we Jaz dy Sa mo cho -
dem /tzw. KJS/ czy też sa mo cho do we
wy ści gi gór skie, ja ko al ter na ty wę dla
nie le gal nych wy ści gów sa mo cho do -
wych or ga ni zo wa nych na uli cach miast.

Mie siąc wrze sień jest mie sią cem
szcze gól nym, rze sze dzie ci i mło dych
lu dzi roz po czy na edu ka cję w no wym
miej scu, w no wej szko le, dla te go te raz
szcze gól nie na le ży im przy po mi nać
o tym jak ma ją się za cho wy wać na dro -
dze, na co zwra cać szcze gól ną uwa gę,
tym bar dziej, że nad cho dzą ca je sień po -
wo du je, iż szyb ko za pa da zmrok, wa -
run ki dro go we są co raz cię ższe,
na wierzch nia dro go wa, nie sprzy ja bez -
piecz nej jeź dzie. 

Dla te go Ma ło pol ski Ośro dek Ru chu
Dro go we go przy łą czył się do kam pa nii

„BĄDŹ WI DOCZ NY, BĄDŹ BEZ -
PIECZ NY”, któ ra za in au gu ro wa na bę -
dzie w dniu 1 wrze śnia 2013 r.
o godz. 14.00 na te re nie Miej skie go
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji licz ny mi
kon kur sa mi, atrak cja mi, po ka za mi.
W ra mach tej kam pa nii od bę dzie się
cykl pre lek cji dla uczniów pierw szych
klas szkół pod sta wo wych i gim na zjów
z te re nu Mia sta No we go Są cza po łą czo -
ny z prze ka zy wa niem ele men tów od bla -
sko wych. Pod kre ślić bo wiem na le ży, iż
Pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski
pod pi sał no we li za cję pra wa o ru chu dro -
go wym. No we la usta wy za kła da, że ka -
żdy pie szy, po ru sza ją cy się po zmierz chu
po dro dze po za ob sza rem za bu do wa -
nym, bę dzie miał obo wią zek uży wa nia
ele men tów od bla sko wych. Pie szy bę dzie
mógł się po ru szać bez ele men tów od bla -
sko wych po zmierz chu je dy nie po dro -
dze prze zna czo nej wy łącz nie dla nie go
lub po chod ni ku bądź w stre fie za miesz -
ka nia. No we prze pi sy obo wią zy wać bę -
dą za rok. Do tych czas ta ki obo wią zek
do ty czył tyl ko osób do 15 ro ku ży cia.
Dla te go już od naj młod szych lat na le ży
pod kre ślać ro lę od bla sków, ja ko nie -
zbęd ne go ele men tu na sze go stro ju,
a do nas na le ży de cy zja czy bę dzie to
ma ła od bla sko wa za wiesz ka, od bla sko -
wa la mów ka na ubra niu, czy też od bla -
sko wa ka mi zel ka. MORD w cią gu 15 lat
swo jej dzia łal no ści roz dał wśród dzie ci,
mło dzie ży, osób star szych kil ka set ty się -
cy od bla sko wych na kle jek, za wie szek,
opa sek, ze sta wów na ro wer, wszyst ko
po to aby utrwa lić wśród dzie ci, mło -
dzie ży i do ro słych, że wi docz ny pie szy,
to bez piecz ny pie szy.

Za pra sza my za tem dy rek to rów szkół,
na uczy cie li, aby już te raz kon tak to wa li
się z na mi i zgła sza li swo je po trze by
w za kre sie edu ka cji dzie ci i mło dzie ży
zwią za nej z ich bez pie czeń stwem
na dro dze.

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU
DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU
UL. 29 LISTOPADA 10
330-300 NOWY SĄCZ
TEL. 18 449 08 80, 82
WWW.MORD.PL
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Nie wie le jest tak bar dzo pol skich
słów. Świersz cze. Gra ją od po ło wy
lip ca co raz na tar czy wiej. Pol skie
cy ka dy. Ktoś po wie dział: sko ro na -
pi sa łeś o An da lu zji, te raz czas
na Pro wan sję. W koń cu trwa la to.

P
ro wan sję po zna wa łem od stro -
ny Alp, od miej sco wo ści wy -
po czyn ko wej Bar ce lon net te,
tuż nad wło ską gra ni cą. W tej

cie płej czę ści Eu ro py daw niej sza lud -
ność ży ła na zbo czach wa pien nych gór
i na wy ży nach; sa mą do li nę Ro da nu za -

sie dli ła póź niej, a del tę wiel kiej rze ki za -
czę ła osu szać do pie ro przed pię ciu set la -
ty. Jed nak za wsze z Alp Pro wan sal skich
gó ra le pro wa dzi li re dyk na zi mo we sie -
dli ska w ni ższych re gio nach kra iny, by
na la to wra cać w bar dziej przy ja zne
owcom gór skie oko li ce, nie tak upal ne.
Dzi siaj za miast owiec wę dru ją – i są
strzy że ni – tu ry ści.

O Pro wan sji ślicz nie pi sze nie je den
au tor, ale dziś chcę wspo mnieć nie daw -
ne go w Są czu go ścia, przy by łe go tu
na za pro sze nie To wa rzy stwa Li te rac kie -
go im. Cy pria na Nor wi da. Adam Wod -
nic ki z Kra ko wa, prócz wie lu
zna ko mi tych tłu ma czeń z fran cu skie go,
jest też au to rem try lo gii o Pro wan sji,
a trze ci jej tom: „Are la te. Ob raz ki z nie -
miej sca” wy da ny zo stał w tym ro ku
– i wy da ny pięk nie. Mo żna owo dzieł ko
za mó wić, za pew ne ra zem z dwo ma po -
przed ni mi, w ja kimś są dec kim skła dzie
ksią żek, kub ków i dłu go pi sów, zwa nym
dla nie po zna ki księ gar nią. 

Oprócz – oczy wi ście – po ezji tru ba -
du rów, Pro wan sja „da ła nam” swo je
zio ła. Zio ła pro wan sal skie. Jest to mie -
sza ni na ba zy lii, czą bru, ma je ran ku, mię -
ty, ore ga no, roz ma ry nu, szał wii,
ty mian ku. Nam, Po la kom, sa me te na -
zwy już wio ną po ezją, na przy kład: „Tu
czą bry smut ne gór spa lo nych pach ną”
(Sło wac ki); pa mię tam też coś o „wpły -
wie ty mian ku na nie bio sy” (wie cie,
z któ re go to wier sza? ja za po mnia łem).
Na ko niec za chwy cę się roz ma ry nem,
któ ry – co kol wiek sym bo li zu je – ma się
roz wi jać, gdy „pój dę do dziew czy ny”.
Zresz tą wszyst ko to czy sta ma gia i na -
le ży się jej strzec.

Pro wan sja wspar ta ple ca mi o Al py
roz wi ja się ku rze ce Ro dan i win ni com,
któ re przy no szą dość po pu lar ne Côtes
du Rhône oraz je go wy twor nie brzmią -
cą od mia nę: Cha te au neuf -du -Pa pe
(na sto ły pa pie ży awi nioń skich po no).
Zresz tą wszyst ko za le ży od tak zwa nej
ape la cji. Przy ja ciel po le ca: Côte -Rôtie,
Cro zes -Her mi ta ge, Sa int -Jo seph... Ach,
gdy by tak choć bu tel czy nę, ale nie sa -
me mu spi ja ną! Milcz, ser ce…

Od ma wiam dziś pi sa nia o ma la rzach
w Pro wan sji, bo to rzecz wszyst kim
zna na. Na po mknę za to, że Mar sy lia,
głów ny port tej kra iny, jest w tym ro ku
jed ną z Eu ro pej skich Sto lic Kul tu ry. Ta -
kże w związ ku z wy bo rem jed no rocz nej
sto li cy po wsta ło tu taj, otwar te w czerw -
cu, Mu zeum Cy wi li za cji Eu ro py i Mo -
rza Śród ziem ne go. Po le cam!

Po wi nie nem się gnie wać na le żą ce
tuż za gra ni cą Pro wan sji mia sto Nîmes,
gdyż wal czy ło ono prze ciw ko al bi gen -
som, więc i prze ciw ko tru ba du rom, ale
stąd roz po ście ra się na stęp na, prze pięk -
na kra ina, Lan gwe do cja, czy li Hrab stwo
Tu lu zy, z jej mo że jesz cze pysz niej szy -
mi wi na mi. W ogó le im bli żej Hisz pa -
nii, tym dla wi na zda się le piej. Mo że
o kra inie tej opo wiem coś zi mą, gdy
wcze sny zmrok i peł ga ją ce świa tło drew
na ko min ku skła nia ją do opo wie ści
okrut nych.

Po bli skie Ar les, pier wot nie port fe -
nic ki, sły nie tym, że miesz ka ła tu Je an -
ne Cal ment, któ ra ży ła 122 la ta
(1875–1997). Być mo że i ona za wdzię -
cza ła swą dłu go wiecz ność oko licz nym
wi nom. Wcze śniej, zgo ła w VI wie ku,
w ty mże Ar les bi sku pem był świę ty Ce -
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Spod la sa (5)

Świersz cze

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”)

R E K L A M A
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za ry, au tor „Re gu ły dla dzie wic”. Je śli
ktoś ma ją w do mu („Re gu łę”, nie dzie -
wi cę), chęt nie prze czy tam. Po św. Ce za -
rym, do no si Wi ki pe dia, po zo sta ły: pa ra
san da łów i sprzącz ka od pa sa. Va ni tas
va ni ta tum! I tak du żo wię cej niż po fi -
lo zo fie Em pe do kle sie.

We dle in ne go au to ra, pi jąc wi no „czło -
wiek sta je się szczę śli wy i do bro dusz ny”.
Po dob ny efekt da je wspól na ką piel. Pe -
wien Fran cuz za pro szo ny zo sta je przez
da mę do jej do mu, gdzie ką pie się ona
z dwie ma przy ja ciół ka mi: „na bie ra ły ko -

lo rów dzię ki cie płej ką pie li i do brym,
orzeź wia ją cym wi nom” – za uwa ża. 

Ro dan był przez wie ki głów ną dro gą
trans por tu zbo ża z Bur gun dii do miast
ba se nu Mo rza Śród ziem ne go. Gdy król
Fran cji gnie wał się na Ge nuę, za trzy my -
wał trans por ty. Naj więk szą ucie chę z tej
po li ty ki mia ły ko lo nie szczu rów. Gry zo -
nie i po li ty ka: nic się na świe cie nie
zmie nia.

In te li gent ne szczu ry lu dzie tę pi li, bo
po tra fi ły roz pra wić się z ka żdym zbio -
rem ziar na, gdy już zna la zły doń dro gę.
In te li gent nych po li ty ków szu ka my z la -
tar nią w dło niach, jak sta ry Dio ge nes,
któ ry szu kał czło wie ka. Nie ła two in te li -
gen cję po łą czyć z de ter mi na cją do upra -
wia nia trud ne go za wo du pu blicz ne go.
Ale na tym po prze sta nę, a wy my śl cie,
co chce cie. La tar nie prze cież ma cie?

Ja zaś wró cę do swej tro ski o zwie -
rzy nę. Nie, nie na wo łu ję do tę pie nia wil -
ków, a w baj ki o za gro że niu dla
czło wie ka nie wie rzę, ja ko i w wam pi -
ry. Ostat nio spo tka łem z przy ja ciół ką,
Ma rią, na dro dze ogrom ne go ko ni ka po -
lne go z jed ną tyl ko no gą skocz ną, dru -
gą ktoś mu… zjadł? Ma ria po pro si ła,
bym go prze niósł w tra wę, bo ma in wa -
li da za da le ko. Co uczy ni łem i – po wiem
– uczy nił bym i dla po li ty ka. 

W po przed nim fe lie to nie na po mkną -
łem jed nym zda niem o spra wie zwie rzy -
ny pło wej w na szych gó rach. Obie cu ję

Pa nu Nad le śni cze mu, że w ka żdym ko -
lej nym fe lie to nie po ja wi się ten te mat
– do pó ki nie zo ba czę po bu do wa nych
na od le głych po la nach nie tyl ko po rząd -
nych pa śni ków, ale i po jem nych szop
na prze cho wa nie po ży wie nia zi mą (by -
wa ły ta kie pół wie ku te mu, a chy ba las
nie zbied niał?) Nie mo gę się go dzić
na to, że by zwie rzy na zdy cha ła z gło du
i wy cień cze nia, bo nam się nie chce…

Nie sa me tyl ko wil ki ob ja wia ją sym -
pa tię dla owiec. Pod czas nie daw ne go
„Śtry tu”, czy li spo tka nia pa ste rzy, or ga -

ni zo wa ne go już dru gi raz przez Mo ni kę
Flo rek w Łom ni cy -Zdro ju, oprócz in -
nych kon ku ren cji od by ły się bie gi z ja -
gnię ciem na bar kach, a ry wa li zo wa li
dwaj za cni pro bosz czo wie. Mo żna po -
wie dzieć, że obaj wy gra li. Te go sa me go
dnia po dzi wia li śmy re dyk, idą cy z Ru -
mu nii – Kar pa ta mi – aż do Czech. Ta kie
przed się wzię cie po ka zu je, że dro gą
do utrzy ma nia lo kal nej kul tu ry nie jest
mno że nie kio sków z od pu sto wym „rze -
mio słem”, ale wła śnie re kon struk cja ba -
zy eko no micz nej i – sze rzej – spo łecz nej
dla ca łe go zja wi ska. Utrzy mu je się po -
pyt na oscyp ki; u nas w po wie cie trzy
gmi ny ma ją pra wo pro du ko wa nia ich,
ale w Wier chom li chy ba tyl ko je den
z ba ców ma wszyst kie pa pie ry. Tak, pa -
pie ry. Te raz nie wy star czy mieć owce,
ha le i ro zum. 

I rze czy wi ście, „nasz” ba ca dba o po -
ziom pro duk cji. Czy są in ni „nie ofi cjal -
ni” ba co wie w oko li cy, nie po wiem, bo
mi ży cie mi łe, ale tak my ślę, że war to
by za po lo wać z fla dra mi na nie któ rych
urzęd ni ków. Nie któ rych, po wta rzam.
Pa mię tam, że w 1955 ro ku mój Oj ciec
uczył le śni ków po lo wa nia z fla dra mi
na wil ki w pa śmie Ja wo rzy ny; mo że ja
wy ko rzy stam je go sta re no tat ki… 

Py ta cie, o co mi idzie? Ano o to, że
urzęd nik po wi nien go nić od ba ców ki
do ba ców ki i sam za bie gać o skom ple to -
wa nie upraw nień, a nie sie dzieć na…

stoł ku. Mam dziw ne wy obra że nie o urzę -
dach, to praw da. Zaw sze ta kie mia łem.
Po Ta tu siu, człe ku przed wo jen nym.

Ja koś mi się te mat ko ja rzy, więc jesz -
cze o wam pi rach: bar dzo mi łe nie to pe -
rze miesz ka ją u mnie i wie czo rem
po la tu ją, szu ka jąc po ży wie nia. Gdy by
któ raś pa nien ka chcia ła się do wie dzieć,
czy się wplą tu ją we wło sy, za pra szam
tym bar dziej, że aku rat żo na wy je cha ła
na czas ja ki. Ja zaś grzecz ny, krwi nie -
wie le uszczk nę, ot, ty le, że by nie wyjść
z wpra wy. 

Upał ta ki, że pi szę chy ba zbyt szcze -
rze. A na pew no za bar dzo się prze -
chwa lam, po nad mo żli wo ści wiej skie go
li te ra ta. Go rą co – mo żna rzec – pro wan -
sal skie. Ta kra ina po tra fi być nie zno śna
nie tyl ko przez swo je upa ły, ale też
za spra wą wspo mnia nych wy żej cy kad,
któ re sza leń czo ha ła su ją w cie płe dni
i – nie ste ty – no ce. Tu ry ści za zwy czaj
nie wie dzą, że owad ten na le ży do ro dzi -
ny plu skwia ków, ina czej niż „nasz” ko -
nik po lny czy szla chet ny świerszcz zza
ko mi na. Jed nak cy ka da jest rów nie nie -
win na jak wspo mnia ny ko nik po lny
a też oby dwo je sym bo li zu ją lek ko myśl -
ne le ni stwo. 

I tak wró ci li śmy do świersz cza. Spró -
buj my po dejść doń „od stro ny ję zy ka”.
Je den świerszcz to dzie więć li ter, sześć
gło sek, jed na sy la ba. W dru ku nie ma
na nie go ra dy. Po dzie lo ny, gi nie śmier -
cią edy tor ską, a spa cje i wer sa li ki mu
przy gry wa ją na po grze bie. Wy raz
„świerszcz” jest bo le śnie dźwię -ko -na -
-śla -dow -czy (tu aż sześć sy lab). Krót sza
cy -ka -da po zwa la się wo ka li zo wać
na mo dłę wło skiej ope ry. A spró buj za -
śpie wać o świersz czu! Po tra fisz, pod wa -
run kiem, że je steś Ire ną Kwiat kow ską.

Mniej szy odeń „Świersz czyk” to wa -
rzy szy dzie ciom od pier wo cin czy tel nic -
twa. To pi smo co się zo wie ide olo gicz ne,
a gło szo ną prze zeń ideą jest czy ta nie.
Nie bez ilu stra cji, zresz tą. Szla chet -
na wal ka sło wa z ob ra zem ni gdy nie zo -
sta je roz strzy gnię ta.

Rów nież w śre dnio wie czu ob raz nie
ustę po wał wa żno ści sło wu. Ob raz i gest. 

O, ta ki… Sa lut!
WI TOLD KA LI ŃSKI 

Autor jest sołtysem Wierchomli
i prezesem Towarzystwa Literackiego 

im. C. K. Norwida w Nowym Sączu.

Inteligentne szczury ludzie tępili, bo potrafiły
rozprawić się z każdym zbiorem ziarna, gdy już
znalazły doń drogę. Inteligentnych polityków
szukamy z latarnią w dłoniach, jak stary Diogenes,
który szukał człowieka. 
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Go tu je od za wsze. W fa so li znad Du -
naj ca za ko cha na jest też od za -
wsze. Od 2003 r. bie rze udział
w ku li nar nych ry wa li za cjach. Ich
efekt to po nad 20 pu cha rów, na -
gród, kil ka dzie siąt dy plo mów i na -
gro da naj wa żniej sza – „Per ła”
po znań skich tar gów „Po la gra”
(2005 r.) za fa so lę „Pięk ny Jaś z Do -
li ny Du naj ca”.

B
ez wy trwa łych za bie gów pro -
mo tor skich Ja ni ny Mo lek
z Tro pia (po wszech nie zna nej
ja ko „Ja sia Fa so lo wa”) nie by -

ło by ani re je stra cji sma ko wi tych zia ren
na „Li ście Pro duk tów Tra dy cyj nych”
(2006 r.), ani unij nej „Chro nio nej Na -
zwy Po cho dze nia” (2011 r.), co do peł -
ni ło mię dzy na ro do wej no bi li ta cji
„Pięk ne go Ja sia”. 

Ksią żka ku char ska „Fa so la z Do li ny
Du naj ca” (na pi sa na wspól nie z Lu cy ną
Kmak), za wie ra ją ca pond set kę prze pi -
sów na po tra wy z fa so li, mia ła już trzy
do dru ki wer sji pol skiej i je den wer sji an -
giel skiej. W su mie po nad 7 ty się cy eg -
zem pla rzy dzie ła tra fi ło do rąk
sma ko szy w kra ju i da le ko po za je go
gra ni ca mi. 

Stro nę in ter ne to wą www.piek ny -
-jas.pl od wie dzi ło, w nie speł na trzy la -
ta, ćwierć mi lio na (!!!) osób.
Od nie daw na Ja ni na Mo lek pro wa dzi
swój pro fil na „Fa ce bo oku”. Ma ta kże
przy go to wa nych ko lej nych 50 fa so lo -
wych prze pi sów, któ re cze ka ją na wy -
daw cę.

Nie war to pod da wać w wąt pli wość
umie jęt no ści „Ja si Fa so lo wej, a już – broń
Bóg – za kła dać się, że wy ko na nie z fa so li
cze go kol wiek zdat ne go do zje dze nia lub
in nej for my... spo ży cia jest nie mo żli we.
Sam pa dłem ofia rą po wąt pie wań, ale te -
raz mo gę przy pi sać so bie... „oj co stwo
chrzest ne” kil ku pro duk tów. 

Za czę ło się nie win nie w 2006 r. gdy
po raz pierw szy, pod czas spo tka nia
z pro du cen ta mi fa so li w Gród ku n/Du -
naj cem usły sza łem z ust „Ja si” za pew -

nie nie, że z „Pięk ne go Ja sia” mo żna zro -
bić wszyst ko.

– Ale kieł ba sy z fa so li się nie zro bi!
– po wie dzia łem. 

Sądeckie warzenie (6)

Jasia Fasolowa
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Ja kież by ło mo je zdzi wie nie, gdy
w kil ka ty go dni póź niej, pod czas „Dni
Je zio ra Ro żnow skie go”, zo sta łem po -
czę sto wa ny kieł ba są bia łą i wę dzo ną
– rzecz ja sna z „Pięk ne go Ja sia”. Bia ła
przy po mi na ła nie co w sma ku... pasz te -
tów kę, ale wę dzo ną! Na bra ło się na nią
pa ru sma ko szy i znaw ców. Brną łem jed -
nak da lej.

– Kieł ba sa, kieł ba są, ale pa ró wek
– już na pew no zro bić się nie da...
– stwier dzi łem au to ry ta tyw nie. „Ja sia
Fa so lo wa” kiw nę ła gło wą i od par ła, jak
za wsze z uśmie chem:

–... To się jesz cze zo ba czy. 
Nie mu sia łem dłu go cze kać. Już pod -

czas wrze śnio wej „Agro pro mo cji”
w Na wo jo wej zo sta łem po pro szo ny
o zde gu sto wa nie fa so lo wych pa ró wek.
Nie ukry wam, lek ko od ję ło mi mo wę,
ale w ak cie osta tecz nej de spe ra cji
stwier dzi łem, że... prze pę dze nie fa so li
i za mknię cie jej w bu tel ce jest za bie -
giem ab so lut nie nie wy ko nal nym. Od po -
wie dzi – tym ra zem – nie usły sza łem,
zo ba czy łem tyl ko dziw ny i ta jem ni czy
błysk w oku.

W lu tym 2007 r., w Kra ko wie, pod -
czas pod su mo wa nia jed ne go z kon kur -
sów ga stro no micz nych, po śród
pre zen tu ją cych z tej oka zji pro duk ty re -
gio nal ne zo ba czy łem „Ja się Fa so lo wą”.
Na mój wi dok ro ze śmia ła się od ucha
do ucha i za pro si ła na ko lej ną de gu sta -
cję. Po śród fa so lo wych ro lad i pasz te tów
sta ła włócz ko wa Ba ba -Ja ga z mio tłą.
Po zdję ciu gło wy oka za ło się, że jest to
spe cy ficz ne „opa ko wa nie” bu tel ki. Za -
pach nia ło fa so lą, bo by ła to – te raz,
po kil ku la tach, już słyn na – fa so lów ka

z „Pięk ne go Ja sia”, o mo cy zbli żo nej
do elik si ru z Łąc ka.

Od tam te go cza su mó wi my so bie
z Ja sią po imie niu, a mnie – osta tecz nie
i de fi ni tyw nie – prze szła chęć spraw dza -
nia jej ku li nar ne go ta len tu, fan ta zji oraz
mo żli wo ści.

Po le cam za to ka żde mu i w ka żdych
oko licz no ściach re we la cyj ną, acz nie co
pra co chłon ną, zu pę fa so lo wą z Mol ków -
ki. W prze pi sie jest też spo sób go to wa -
nia fa so li bez jej uprzed nie go
kil ku go dzin ne go mo cze nia, pod czas
któ re go wy płu ku je się z zia ren (zu peł -
nie nie po trzeb nie) wie le cen nych mi kro -
ele men tów, wi ta min i in nych
ży cio daj nych związ ków. 

Skład ni ki: 200 g fa so li „Pięk ny
Jaś”, 200 g wę dzo nych że be rek, 200 g
mię sa z ło pat ki wie przo wej, 100 g bocz -
ku wę dzo ne go, 2 śred nie ziem nia ki, 1
śred nia mar chew ka, 1 śred nia pie trusz -
ka, ka wa łek po ra, ka wa łek se le ra, 1
śred nia ce bu la, 4 ząb ki czosn ku, olej lub
oli wa, mą ka, buł ka tar ta, przy pra wy: li -
ście lau ro we, zie le an giel skie, sól,
pieprz.

Wy ko na nie: Wsta wia my fa so lę
do zim nej wo dy, do da je my ły żkę ole ju,
trosz kę so li my. Do pro wa dza my do go to -
wa nia i cze ka my 20 min., po czym do le -
wa my zim nej wo dy. Znów go tu je my 20
min. i po now nie do le wa my zim nej wo -
dy. Czyn ność po wta rza my jesz cze raz.

W mię dzy cza sie wsta wia my wę dzo -
ne że ber ka, go tu je my do mięk ko ści, ro -
sół od ce dza my i wle wa my do go tu ją cej
się fa so li. Że ber ka obie ra my z ko ści.
Do po jem ni ka wkła da my mie lo ne mię -
so z ło pat ki wie przo wej, 2 ząb ki czosn -

ku drob no po sie ka ne go, 1 ły żkę buł ki
tar tej, 1 jaj ko, sól i pieprz do sma ku.
Wy ra bia my mię so, aby się do rę ki nie
kle iło i ro bi my ma łe kul ki wiel ko ści fa -
so li. Kul ki sma ży my na roz grza nym
ole ju ze wszyst kich stron. Bo czek kro -
imy w kost kę i sma ży my na skwar ki.
Skwar ki do da je my do go tu ją cej się fa -
so li, a na tłusz czu z bocz ku du si my

kro jo ną w kost kę ce bu lę, aż się ze szkli.
Ce bu lę do da je my do go tu ją cej się fa so -
li, a na tłusz czu ro bi my za sma żkę z 2
pła skich ły żek mą ki, aż uzy ska zło ty
ko lor. Obie ra my ziem nia ki i ja rzy ny.
Kro imy w kost kę i go tu je my. Pod ko -
niec go to wa nia fa so li do da je my mię so
z że be rek, kul ki, ziem nia ki, ja rzy ny, 2
ząb ki czosn ku drob no po sie ka ne go, liść
lau ro wy, zie le an giel skie, pieprz, sól
za sma żkę na koń cu aby się tyl ko za go -
to wa ła. 

Go rą co po le cam!!!
LES ZEK HOR WATH 

www.po tra wy re gio nal ne.pl
Na stronach portalu znajdą Państwo

spory wybór tradycyjnych dań 
z różnych zakątków Polski

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

Stronę internetową
www.piekny-jas.pl
odwiedziło,
w niespełna trzy lata,
ćwierć miliona osób.
Od niedawna Janina Mol
ek prowadzi swój profil
na „Facebooku”. 
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Trzy po dob nie brzmią ce sło wa. Trzy
ró żne świa ty. Jed na drob na li te rów -
ka i ma my in ne go zwie rza ka. Pierw -
szy z nich, je rzyk, jest pta kiem. 

M
iesz kań cy więk szych miast
mo gą usły szeć (ale nie ko -
niecz nie zwró cić uwa gę)
na ochry płe gło sy do bie ga -

ją ce z nie ba od świ tu do zmierz chu.
Przy po mi na du żą, ciem no brą zo wą ja -
skół kę, z któ rą prócz wy glą du nic go nie
łą czy. Z bli ska mo żna zo ba czyć isto tę,
któ ra kon tak ty ze sta łym lą dem ogra ni -
czy ła do ab so lut ne go mi ni mum. Gdy by
nie wy sia dy wa nie jaj, zie mia nie by ła by
je rzy ko wi do ni cze go po trzeb na. Kró -
ciut kie nó żki po zwa la ją mu przy cze pić
się tyl ko do pio no wej ska ły, czy ścia ny
bu dyn ku. Na wet nie pró bu je usiąść
na ga łę zi i ni gdy z wła snej wo li nie wy -
lą du je na zie mi. Ma te riał na gniaz -
do zbie ra, szo ru jąc brzu chem po zie mi.
W lo cie od po czy wa, w lo cie upra wia
mi łość, w lo cie sy pia. W po wie trzu
chwy ta owa dy i kro ple desz czu do uga -
sze nia pra gnie nia. Dłu ższe okre sy nie -
po go dy mo że prze trwać za pa da jąc
w ro dzaj le tar gu, zja wi ska nie spo ty ka -
ne go u in nych pta ków. A pro pos je rzy -
ków: już ich nie zo ba czy cie. Ja ko
pierw sze od le cia ły na zi mo wy wy po -

czy nek do po łu dnio wej Afry ki. Wró cą
za rok, w ma ju.

Jeż. Lą do wy ssak, któ ry swo je bez -
pie czeń stwo po wie rzył zbroi z kłu ją cych
kol ców. Do sko na ła obro na przed li sem
i bor su kiem oka za ła się być cał ko wi cie
nie sku tecz na w kon fron ta cji z sa mo cho -
do wy mi opo na mi. Co ro ku set ki ty się cy
je ży gi nie roz je cha nych na dro gach i tyl -
ko dzię ki ol brzy miej roz rod czo ści zwie -
rza ki są wciąż czę sto spo ty ka ne
w par kach i ogro dach. Dzię ki zna nej
(i zu peł nie nie praw dzi wej) le gen dzie
o na bi ja nych na kol ce jabł kach, są jed -
nym z naj bar dziej roz po zna wal nych
i cie szą cych się po wszech ną sym pa tią
zwie rza ków. Kto choć raz pró bo wał po -
czę sto wać spo tka ne go w obok do mu je -
ża jabł kiem, wie, że z na szych
sma ko ły ków sku si go je dy nie mi secz ka
mle ka, czy ka wa łek su ro we go mię sa.
Zaś na żad ne in ne owo ce na wet nie spoj -
rzy. La da chwi la je że za czną wę dro wać
w po szu ki wa niu przy tul nych miejsc
na zi mo wy sen i nie ste ty, ma so wo gi nąć
roz je żdża ne na dro gach.

Na ko niec zo sta wi łem je żow ca. Choć
z wy glą du przy po mi na na sze go je ża, ży -
je w mo rzach i oce anach o peł nym za -
so le niu. Kol ce ró żnej dłu go ści słu żą mu
rów nież do obro ny, któ rą czę sto wzmac -
nia so lid ną tru ci zną. Nic dziw ne go, że

po wol ny miesz ka niec mor skie go dna
prak tycz nie nie po sia da wro gów na tu -
ral nych. Na wia sem mó wiąc, je żow ce to
jed ne z naj star szych i naj dziw niej szych
za ra zem zwie rząt na zie mi. Ska mie nia -
łe szkie le ty zna le zio no w ska łach li czą -
cych set ki mi lio nów lat, zaś wścib skie
oko przy rod ni ków do pa trzy ło się u ży -
wych zwie rza ków spraw ne go ukła du

hy drau licz ne go. Ja ko je dy ne zwie rzę ta
na zie mi wpusz cza ją do wnę trza swo je -
go cia ła mor ską wo dę, któ ra słu ży
do po ru sza nia se tek mi nia tu ro wych nó -
żek, przy ssa wek i szczyp czy ków. Ni gdy
i ni gdzie in dziej przy ro da nie po wtó rzy -
ła po dob ne go eks pe ry men tu tech nicz ne -
go, któ ry – je śli spoj rzeć na trwa ją cą
mi lio ny lat hi sto rię je żow ców – oka zał
się roz wią za niem bar dzo uda nym.

GRZE GORZ TA BASZ

Przy ro da we dług Ta ba sza 

Je rzyk, jeż, je żo wiec

Gdy by nie wy sia dy wa nie
jaj, zie mia nie by ła by je -
rzy ko wi do ni cze go po -
trzeb na. Kró ciut kie
nó żki po zwa la ją mu przy -
cze pić się tyl ko do pio no -
wej ska ły, czy ścia ny. 

Je rzyk Jeż Je żo wiec

FO
T. 

G
T
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Nie wszy scy po tra fi my ro bić rze czy
wiel kie, ale mo że my ro bić rze czy
ma łe, z wiel ką mi ło ścią. I ta ka
rzecz, ni by ma ła, ale już po raz
czwarty się sta ła.

Ro dzi ny Chwa li bo gów i ich po tom ni
oraz po tom ko wie ro dzi ny Ko cza no wi -
czów spo tka li się tym ra zem w no wo
od re stau ro wa nym dwo rze w Ko rzen nej.
Do tych cza so we spo tka nia od by wa ły się
w pa ła cu w Ja no wi cach. Zmia na wła ści -
cie la i re mont pa ła cu pod su nął nam po -
mysł zjaz du w dwo rze w Ko rzen nej.
Przy wej ściu, nad gan kiem, wid nie ją
dwa her by: Strze mię i Na łęcz, her by ro -
dzin, któ re się spo tka ły, a te re ny od Ko -
rzen nej, po przez Ja sien ną, Lip ni cę
Wiel ką aż po Ja no wi ce za miesz ki wa li
od wie ków ich przod ko wie. 

Dla cze go to ro bi my, o co nam cho dzi?
Chce my, że by na stęp ne po ko le nia zwią -
za ły się emo cjo nal nie z zie mią, z któ rej
po cho dzą, że by uto żsa miały się z hi sto -
rią i tra dy cją, że by po tra fi ły zbu do wać

trwa łość swo ich ro dzin, ukształ to wać
wła sny cha rak ter, ma jąc w pa mię ci naj -
lep sze wzor ce z prze szło ści. 

W pięk nych, jesz cze nie do koń ca
urzą dzo nych wnę trzach, za pro szo ny
przez nas gość ho no ro wy dr An drzej La -
skow ski z Ka te dry Hi sto rii Go spo dar -
czej i Spo łecz nej UEK, o któ rym mó wią
w Ko rzen nej „a przez nie go wszyst ko
się sta ło”, opo wia dał o hi sto rii dwo ru,
je go miesz kań cach, o od no wie i re wi ta -
li za cji za byt ku oraz za ło żeń par ko wych.
Dru gi nasz gość, kro ni kar ka No we go
Są cza, An na To toń, przy po mnia ła na sze
pierw sze spo tka nie, pod kre śla jąc nie tyl -
ko ideę spo tkań ro dzin nych, ale ta kże
prze ka zy wa nie głęb szych tre ści mło de -
mu po ko le niu, jak przy bli ża nie ży cio ry -
sów osób z na szych ro dzin, któ re
pięk nie za pi sa ły się w hi sto rii. 

Tak też by ło tym ra zem. Agniesz ka
Kąt ska opo wia da ła nam wy jąt ki ży cio -
ry su ze swo jej pra cy ma gi ster skiej
o świa to wej sła wie, a za po mnia nym pia -
ni ście An to nim Kąt skim, o któ rym ma -
ło kto wie dział, że kon cer to wał
po ca łym świe cie, a tra sa je go wo ja ży
by ła im po nu ją ca jak na owe cza sy, że
był przyj mo wa ny i kon cer to wał na dwo -
rze car skim i na dwo rach eu ro pej skich,
zna jo my Cho pi na, Nor wi da, Mic kie wi -
cza. Przez 70 lat utrzy my wał się w czo -
łów ce mu zy ków wir tu ozów. Przez ja kiś
czas był na dwor nym pia ni stą dwo ru

hisz pań skie go i ta ką funk cję spra wo wał
u kró la pru skie go Fry de ry ka Wil hel ma.
Po stać ze wszech miar god na przy bli że -
niu mło dzie ży. 

Rów no cze śnie, w przed dzień zjaz -
du, 20 lip ca, w Łąc ku, by li śmy uczest ni -
ka mi pięk nej uro czy sto ści. Na gó rze
Je żo wej, w am fi te atrze, prze ży li śmy
wie czór po świę co ny ju bi le uszo wi 80-le -
cia Ze spo łu Re gio nal ne go „Gó ra le Łąc -
cy” im. Ma rii Chwa li bóg. No stal gicz ne
wspo mnie nie o za ło ży ciel ce ze spo łu,
o któ rej jed na z człon kiń ze spo łu tak po -
wie dzia ła: „Ży cie ludz kie jest jak za pał -
ka, ła two się za pa la i szyb ko ga śnie. Ale
nie któ re ży wo ty są jak po chod nia, pa lą
się ja śniej i więk szym pło mie niem”. Jej
ży wot bo ga ty w pra cę u pod staw, po tem
tra gicz ny i cza sa mi he ro icz ny, był tre ścią
wspo mnień o Niej snu tych przez arch.
Krzysz to fa Chwa li bo ga, sio strzeń ca,
w na stęp nym dniu, na na szym spo tka niu.

W at mos fe rze ro dzin nych wspo mnień,
przy pięk nie za sta wio nym sto le, ob fi tu -
ją cym w przy sma ki kuch ni sta ro pol skiej
(słyn ne „ucho soł ty sa”), roz ko szu jąc się

Spotkanie
potomków
Chwalibogów
i Kaczanowiczów
w Korzennej
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wy pie ka mi do mo wy mi (dro żdżo we
z owo ca mi, ser nik) zna ko mi tej sze fo wej
kuch ni pa ni Ha li ny, stwier dzi li śmy, że nie
jest wa żne, czy się ma po cho dze nie
miesz czań skie, ary sto kra tycz ne, wiej skie
czy szla chec kie -trze ba się spo ty kać. Na -
ma wia my wszyst kich: spo tkaj cie się
na wspól nym, ro dzin nym, sta ro pol skim
bie sia do wa niu! 

Nie wy ma ga to wiel kie go wy sił ku or -
ga ni za cyj ne go, wszyst ko za nas zro bią
fa chow cy z dwo ru, a my za pew nia my, że
wszyst kich stać na uczest nic two i bę dą
to nie za po mnia ne chwi le. I za śpie waj cie: 

„Za pro ście mnie do sto łu, zrób cie mi
miej sce, mię dzy wa mi… 
Po wiedz cie otwar cie, co ser decz nie bo li. 
Mo że znaj dzie się mię dzy wa mi wo ja żer
i opo wie…”.

EWA HAS SLIN GER
MA RIA BAR BA RA STA BLEW SKA 

KINGA MARIA POPŁAWSKA 

List otwar ty 
Sza now ny Pan
Pre zy dent Mia sta No we go Są cza
Ry szard No wak

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,
zda rza ło się że wy ra ża łem sło wa kry -

ty ki, tak pod ad re sem Ra tu sza jak i Ra dy
Mia sta. Sło wa kry ty ki pa da ły też od wie -
lu sza cow nych Są de czan – nie ste ty
wszyst ko mi ja ło bez echa, a w mie ście
po sta re mu sza ro gę si się pań ski za stęp ca.

Kil ka mie się cy te mu (ma rzec 2013)
w au dy cji te le wi zji RTK „Na sze Trzy
Gro sze” po wie dzia łem, że zbli ża się
czas praw dy i w związ ku z de kla ra cja -
mi do ty czą cy mi usta wy śmie cio wej do -
wie my się wszyst kie go o na szym
mie ście i je go miesz kań cach.

Wy ni ki po da ne przez Pań skie go za -
stęp cę po win ny spo wo do wać bi cie
w dzwo ny we wszyst kich na szych ko -
ścio łach. La rum! 

Gdzie są Są de cza nie? Sta ło się
– ucie ka ją z na sze go mia sta.

Mi mo pro pa gan dy suk ce su, wie lu ty -
tu łów, któ re otrzy mał Pan i mia sto – No -
wy Sącz umie ra!

Dzie je się to w cią gu ostat nich kil ku
lat, kie dy Pan jest pre zy den tem mia sta,
a Pań skim za stęp cą pan Je rzy Gwi żdż.

Tak ja, jak i wie lu in nych, wie lo krot -
nie zwra ca ło uwa gę, że spra wy w No -
wym Są czu idą w złym kie run ku.

Po my sły ta kie jak: si ka ją cy ry ce rzyk,
bra my do ni kąd, ga le rie han dlo we czy
MKS San de cja to nie jest przy szłość
No we go Są cza.

Za po mnia no o rze czy naj wa żniej szej
– za po mnia no o Są de cza nach. Naj bar -
dziej bo le sną spra wą jest to, że mia sto
tra ci co ro ku set ki ab sol wen tów wy -
ższych uczel ni, któ rzy po ukoń cze niu
stu diów już do Są cza nie wra ca ją, nie
znaj du jąc ofert pra cy w na szym mie ście.
Tra ci my naj lep szych i naj zdol niej szych,

a jest to wy ni kiem po li ty ki za trud nie nia.
Ni ko mu nie za le ży na naj lep szych.

Py tam, kto od po wia da za ogra ni cza -
nie de ba ty na te mat mia sta i je go przy -
szło ści? Zmar gi na li zo wa nie Ra dy
Mia sta, ogra ni cze nie dys ku sji, ogra ni -
cza nie cza su wy po wie dzi, uczy ni ło z Ra -
dy ma szyn kę do gło so wa nia, a oso bi ste
am bi cje Prze wod ni czą ce go Ra dy do pro -
wa dzi ły do cał ko wi te go jej pa ra li żu.

Mo że, Pa nie Pre zy den cie, ła twiej się
wte dy rzą dzi, ale nie ste ty nie le piej. 

Za po mi na się wte dy o dro gach, mo -
stach, rze mio śle, oświa cie, ro dzin nych
fir mach i po zo sta łych wa żnych dla
miesz kań ców No we go Są cza spra wach.

To Pan od po wia da za brak kon tak tu
z miesz kań ca mi, bo ko le żan ki i ko le dzy

Pa nie Pre zy den cie, nie
jest mo im ce lem ko pa nie
oko pów i wal ka z Pa nem.
Mo że naj wy ższy czas aby
za pro sić tych co ma ją
coś do po wie dze nia
(a strach jest im ob cy)
i ich wy słu chać. Na praw -
dę na sze mia sto mo że
być wspa nia łe, bo ga te
i wiel kie.



urzęd ni ków ra tu szo wych to klien te la,
a nie przed sta wi cie le miesz kań ców.

Z mia sta i Ra tu sza zro bio no fol wark,
gdzie do brze jest tym, co w Ra tu szu,
a ró żnie tym spo za.

Pen sje nie któ rych urzęd ni ków i pre ze -
sów spół ek miej skich na po zio mie płac
mi ni ste rial nych to, Pa nie Pre zy den cie,
skan dal. Kosz ty te go na to miast po no szą
miesz kań cy No we go Są cza w ce nach
wo dy, śmie ci, bi le tów MPK itp. 

Spra wą wy ma ga ją cą na tych mia sto -
we go zba da nia jest też spra wa do bo -
ru pra cow ni ków Ra tu sza i spół ek
miej skich – nie ste ty więk szość no wo
za trud nia nych to ro dzi ny tych co już
tam są.

Pa nie Pre zy den cie, nie jest mo im ce -
lem ko pa nie oko pów i wal ka z Pa nem.
Mo że naj wy ższy czas aby za pro sić tych
co ma ją coś do po wie dze nia (a strach
jest im ob cy) i ich wy słu chać. Na praw -
dę na sze mia sto mo że być wspa nia łe,
bo ga te i wiel kie.

Nie do ta cje unij ne, rzą do we (też wa -
żne) tyl ko na sza, Są de czan pra ca mo że
je wy nieść na jed no z pierw szych miejsc
wśród miast Rzecz po spo li tej.

A że by tak się sta ło wła dza w Ra tu -
szu mu si to zor ga ni zo wać. Pan i Pa na za -
stęp cy (nie tak nie udol ni jak obec ni)
z po my sła mi i am bi cja mi mo gą po pro -
wa dzić No wy Sącz do suk ce su. Nie mo -

żna ota czać się ludź mi, któ rzy li czą dni
do eme ry tu ry.

Pan ma stać na cze le lu dzi pra gną -
cych suk ce su, ma ją cych po my sły i wia -
rę w to co ro bią. Mam na dzie ję że
Pa na jesz cze na to stać.

Na ko niec mo ja oso bi sta proś ba. 
Obie cy wał Pan od bu do wę Zam ku Są -

dec kie go.
Pro szę aby Pan za bez pie czył i umoc -

nił to co jest aby mo gło prze trwać na -
stęp ne la ta dla na szych po tom ków. Stan
obec ny w ża den spo sób te go nie gwa -
ran tu je.

Z wy ra za mi sza cun ku
ADAM ORZE CHOW SKI 

Au tor pro wa dzi sklep z an ty ka mi na ro gu
uli cy Ja giel loń skiej i Ryn ku w No wym Są czu.
Z prze ko na nia – mo nar chi sta, jest mar szał -
kiem Kon fe de ra cji Spi skiej, ogól no pol skie go
sto wa rzy sze nia z sie dzi bą w No wym Są czu,

zrze sza ją ce go mo nar chi stów pol skich. Kon -
fe de ra ci za pod sta wę dzia ła nia przyj mu ją

ostat ni akt su we ren nej Rzecz po spo li tej
– Kon sty tu cję 3 Ma ja z 1791 ro ku.

Złóż wniosek
o ustalenie kapitału
początkowego
Oso by, któ re uro dzi ły się po 31
grud nia 1948 ro ku i opła ca ły skład -
ki na ubez pie cze nie spo łecz ne, lub
pra co wa ły od 1999 ro ku, po win ny
zgło sić się do Za kła du Ubez pie czeń
Spo łecz nych w ce lu usta le nia ka pi -
ta łu po cząt ko we go. 

Przy po mnij my, że po ję cie ka pi ta łu
po cząt ko we go zo sta ło wpro wa dzo ne
w usta wie z 17 grud nia 1998 ro ku
o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu
Ubez pie czeń Spo łecz nych.

– Ka pi tał po cząt ko wy wy li cza ny jest
ka żdej oso bie na dzień 1 stycz nia 1999
ro ku, bez wzglę du na to, kie dy zo sta nie
prze sła ny do ZUS wnio sek wraz z do ku -
men ta mi o je go usta le nie i kie dy zo sta -
nie wy da na de cy zja usta la ją ca je go
wy so kość – czy ta my na stro nie Za kła du
Ubez pie czeń Spo łecz nych. 

Ka żdy od dział ZUS jest zo bo wią za ny
do przy ję cia wnio sków o usta le nie ka pi -
ta łu po cząt ko we go od ubez pie czo nych

w ka żdym cza sie. Te go ty pu wnio sek po -
wi nien zo stać zgło szo ny naj póź niej wraz
z wnio skiem o eme ry tu rę.

– Nie na le ży jed nak cze kać ze zło że -
niem wnio sku o usta le nie ka pi ta łu po -
cząt ko we go do osią gnię cia wie ku
eme ry tal ne go. Wie le za kła dów pra cy
jest li kwi do wa nych, lub prze kształ ca -
nych, a za tem zwło ka w zło że niu do ku -
men ta cji nie zbęd nej do usta le nia
ka pi ta łu po cząt ko we go mo że unie mo żli -
wić lub utrud nić uzy ska nie do ku men tów
– ra dzi ZUS.

Jak uda ło nam się usta lić, przez
pierw szy pół ro ku 2012 r. do są dec kie go
od dzia łu Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz -
nych wpły nę ło po nad ty siąc wnio sków
o na li cze nie ka pi ta łu po cząt ko we go.

(MG)
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FOTOZAGADKA

GDZIE W NOWYM SĄCZU
ZNAJDUJE SIĘ TEN MOTYW?
Od po wie dzi na le ży nad sy łać do 20
września 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” 6/65):
zdjęcie przedstawia płaskorzeźbę orła
z frontonu „Sokoła” przy ul. Długosza
w Nowym Sączu. Nagrodę (najnowszy
numer „Almanachu Sądeckiego”)
wylosowała Anna Zając z Nowego
Sącza. Nagrodę można odebrać
w redakcji „Sądeczanina”. 

ADAM ORZECHOWSKI
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PO ZIO MO:
1. part ner sa mi cy
4. mia stecz ko na Sło wa cji
8. mię dzy N. Są czem a Na wo jo wą
9. głos sło wi ka
10. w rę ku kró la
11. mia sto w Ro sji
14. tka ni na
16. po no sem mę żczy zny
17. stan w USA
18. sa ty ryk
22. są dec ki ma larz
27. w ho te lu „Be skid”
28. jest No wy i …
30. mia sto nad Ro pą
31: Du na jec
33. szczyt w Gor cach

34. w urzę dzie
35. ba śnio wy skar biec
36. imię z ele men ta rza

PIO NO WO:
1. od te go imie nia Sącz
2. do ry so wa nia
3. roz gar diasz
4. nie znaj dziesz go w Ka mie ni cy
5. nad Po pra dem
6. Sza flar ska i Ry siów na
7. ol brzym
12. wstrze mię żli wość
13. mi ne rał w pia sku
15. wa rzy wo
19. zmie rza do sank tu arium
20. ar gu ment

21. w klasz to rze je zu itów
23. ze spół ma szyn
24. w Są czu Ko wal ska
25. na dru gie śnia da nie
26. sły nie z ko ro nek
29. np. uli ca Lwow ska 45
32. du ży roz miar

***
Ha sło po przed niej krzy żów ki (Są de -
cza nin 6/65) – „MA ŁO POL SKA”. 
Na gro dę (naj now szy nu mer „Al ma -
na chu Są dec kie go”) – wy lo so wa ła
An na Po łom ska z Za wad ki, gm. Ło -
so si na Dol na. Na gro da do ode bra nia
w re dak cji mie sięcz ni ka (No wy Sącz,
ul. Bar bac kie go 57).

Opr. WIESŁAW PIPREK
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