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ORGANISTA, MIŁOŚNIK
„SKALDÓW”, PATRIOTA
Organista w kościele kolejowym, lider zespołu Tomasz Wolak
Rock Band, pasjonat rocka progresywnego, organizuje
koncerty upamiętniające historyczne wydarzenia, bodaj
największy sądecki fan Skaldów – pisze Agnieszka Małecka. 

DYREKTOR SZPITALA 
W TRUDNYCH CZASACH
Potajemnie operował partyzantów, a w jego prywatnym
domu działała skrzynka kontaktowa AK. 10 września w holu
sądeckiego szpitala zawisła tablica pamiątkowa ku czci dra
Stanisława Stuchłego – pisze Aleksandra Solarewicz. 
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Trze ba wal czyć
o swo je

Henryk Szewczyk

S
ą dec cy sa mo rzą dow cy wsz czę li
bój o za pi sa nie stra te gicz nych
są dec kich in we sty cji, głów nie
dro go wych, ale nie tyl ko,

w tzw. Kontr ak cie Te ry to rial nym dla
Ma ło pol ski. Cho dzi o do ku ment, któ ry
za wa ży na przy szło ści re gio nu. W grę
wcho dzą gi gan tycz ne pie nią dze
z Bruk se li do 2020 ro ku. Dru gi raz ta ki
deszcz eu ro nie spad nie na Ma ło pol skę
i kto te raz za śpi, to obu dzi się z rę ką
w noc ni ku.

W har mo nij nych do tąd sto sun kach
są dec kich sa mo rzą dow ców z wła dza -
mi wo je wódz twa du ży dy so nans wpro -
wa dził rad ny wo je wódz ki Zyg munt
Ber dy chow ski.

„Trze ba mieć tro chę skrom no ści
i po ko ry! Kra ków mu si zro zu mieć, że
bez pro win cji nie da ra dy sam! Nie
mo żna pod cho dzić do te go w spo sób
tak ego istycz ny i sa mo lub ny!”
– grzmiał w Sej mi ku Zyg munt Ber dy -
chow ski, wska zu jąc na kra ko cen tryzm,
wy zie ra ją cy z wstęp nej li sty pro jek tów
in we sty cyj nych, ob ję tych Kon trak tem
Te ry to rial nym.

Po sta wa Ber dy chow skie go otrzeź -
wi ła na szych wój tów i bur mi strzów,
dla któ rych do tąd szczy tem szczę ścia
był uścisk dło ni i lamp ka ko nia ku
z mar szał kiem Ma ło pol ski Mar kiem
So wą. Da li się na mó wić po li ty ko wi
z Ni sko wej do pod pi sa nia „Pak tu dla
Są dec czy zny” (li sta stra te gicz nych in -

we sty cji) i jak by zro zu mie li, że cho dzi
o być al bo nie być Są dec czy zny i że
wy bor cy ich z te go roz li czą.

Wszyst ko trze ba spi sać na wo ło wej
skó rze, al bo wiem obiet ni ce i przy rze -
cze nia obec nych władz wo je wódz twa
za rok bę dą fun ta kła ków war te.
Wszyst kie zna ki na zie mi i nie bie
wska zu ją bo wiem, że je sie nią 2014 ro -
ku do ko na się zmia na war ty we wła -
dzach Ma ło pol ski. Za rok na szym
wo je wódz twem bę dzie naj pew niej rzą -
dzi ła in na eki pa, oby obec ny był w niej
duch Le cha Ka czyń skie go. Cią gle
brzmi mi w uszach prze mó wie nie pre -
zy den ta Ka czyń skie go wy gło szo ne
w są dec kim ra tu szu w 2008 ro ku,
gdzie mó wił o zrów no wa żo nym roz -
wo ju Pol ski, szan sach dla Pol ski po -
wia to wej, wspie ra niu słab szych,
spra wie dli wym po dzia le środ ków, so -
li dar no ści spo łecz nej etc.

Win ston Chur chill po wia dał, że
Wiel ka Bry ta nia nie ma przy ja ciół, lecz
sta łe in te re sy. Tra we stu jąc sło wa Chur -
chil la, któ ry nb. wy po wia dał su ro we
są dy o Pol sce i Po la kach, mo żna po -
wie dzieć, że Są dec czy zna nie ma przy -
ja ciół w Kra ko wie, lecz in te re sy. Sta łe
i nie zmien ne, o któ re trze ba się bić. 

Te ma ty ce „Kon trak tu Te ry to rial ne -
go” dla Ma ło pol ski i są dec kim prio ry -
te tom in we sty cyj nym po świę ca my
wie le uwa gi w tym nu me rze „Są de cza -
ni na”, al bo wiem spra wa jest ar cy wa żna.



PAŹDZIERNIK 2013 5
WWW.SADECZANIN.INFO

WYDARZENIA I OPINIE

KRY NI CA STO LI CĄ BIE GÓW 
W IV Fe sti wa lu Bie go wym Fo rum Eko no -
micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju wzię ła udział re -
kor do wa licz ba uczest ni ków. W cią gu trzech
dni, w kil ku na stu bie gach o ró żnym stop niu
trud no ści, od krót kich dy stan sów dla dzie ci
po utra ma ra ton na 100 km (Bieg 7 Do lin
po ście żkach Be ski du Są dec kie go), wy star -
to wa ło po nad 6 tys. bie ga czy, za rów no za -
wo do wych, jak i ama to rów.

Re kor do wa by ła też licz ba wo lon ta riu szy,
za an ga żo wa nych w or ga ni za cję im pre zy, ki -
bi ców na tra sie oraz pu la na gród, któ ra wy -
nio sła w tym ro ku 450 tys. zł. Bie gom
to wa rzy szy ły wy kła dy na te mat zdro we go
sty lu ży cia oraz tar gi sprzę tu spor to we go
z udzia łem re no mo wa nych firm. Dla bie ga -
czy kon cer to wa ła m.in. „Bud ka Su fle ra” (czyt.

też na str.47).

RO ŚNIE BEZ RO BO CIE
WŚRÓD NA UCZY CIE LI
W są dec kich po śred nia kach przy by wa na -
uczy cie li. W Po wia to wym Urzę dzie Pra cy
w No wym Są czu za re je stro wa nych jest 462
na uczy cie li. Do mi nu ją na uczy cie le wy cho -
wa nia przed szkol ne go, wcze snosz kol ne go
i wu fe si ści.

– Ofert pra cy dla na uczy cie li prak tycz nie
nie ma, a je śli się już po ja wia ją, to szcząt ko -
we ofer ty po je dyn czych go dzin – mó wi Te -
re sa Kli mek, z -ca dy rek to ra PUP w No wym
Są czu.

Ani jed na ofer ta pra cy dla na uczy cie la nie
wpły nę ła ostat nio ta kże do Są dec kie go
Urzę du Pra cy (dla mia sta No we go Są cza). Tu
za re je stro wa nych z tej gru py za wo do wej
jest 227 bez ro bot nych.

– Naj licz niej szą gru pę sta no wią pe da go -
dzy, na uczy cie le wy cho wa nia fi zycz ne go
oraz na uczy cie le przed szkol ni – mó wi To -
masz Szcze pa nek, dy rek tor ds. Ewi den cji
i Świad czeń w SUP.

SZAN SA NA RA DIO TE RA PIĘ
Mi ni ster stwo Zdro wia zwró ci ło się do dy rek -
cji Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im. J. Śnia dec -
kie go w No wym Są czu z py ta niem, czy jest
w sta nie jesz cze w tym ro ku prze pro wa dzić
pro ce du rę prze tar go wą na za kup ak ce le ra -
to ra, je śli zna la zły by się na ten cel środ ki
w re sor cie. Dy rek tor Ar tur Pusz ko od po wie -
dział twier dzą co. Dy rek cja szpi ta la od dłu -
ższe go cza su za bie ga o środ ki na za kup
dru gie go ak ce le ra to ra – przy spie sza cza wie -
lo ener ge tycz ne go, bez któ re go nie mo że ru -
szyć od dział ra dio te ra pii w no wo otwar tym
Cen trum On ko lo gii w są dec kiej lecz ni cy.

NOWEMU I STAREMU
SĄCZOWI UBYŁO
MIESZKAŃCÓW
Ofi cjal nie No wy Sącz za miesz ku je ok. 84 tys.
osób, na to miast we dług de kla ra cji śmie cio -

wych, któ re wpły nę ły do Urzę du Mia sta
– 64.600.

– Z tych de kla ra cji wy ni ka, że du żo lu dzi
al bo po dej mu je pra cę za gra ni cą, al bo stu -
diu je w in nych mia stach, bo wła śnie te uwa -
gi są zgła sza ne w de kla ra cjach – ko men tu je
Mał go rza ta Gry bel, rzecz nik ra tu sza.

Jak do da ła, licz ba ta nie za sko czy ła urzęd -
ni ków: – Nie jest naj go rzej. Ro bi li śmy ro ze -
zna nie i są w Pol sce gmi ny, gdzie uby ła
nie mal po ło wa miesz kań ców. Sza co wa li śmy,
że we dług de kla ra cji bę dzie my mieć oko ło 70
ty się cy osób i to się zga dza.

***
Ze zło żo nych de kla ra cji śmie cio wych wy -

ni ka, że Mia sto i Gmi nę Sta ry Sącz za miesz -
ku je 19 ty się cy osób, na to miast z list
mel dun ko wych – 23,5 tys.

– Za czy na my szu kać tych czte rech i pół
ty sią ca miesz kań ców i mam na dzie ję, że ich
znaj dzie my – mó wi bur mistrz Ja cek Le lek.

KLA STER AK TYW NEJ 
TU RY STY KI
Z ini cja ty wy Fun da cji Są dec kiej, przed sta wi -
cie le dwu dzie stu sa mo rzą dów, or ga ni za cji
po za rzą do wych i przed się biorstw pod pi sa li
po ro zu mie nie o utwo rze niu Kla stra Ak tyw -
nej Tu ry sty ki. Je go ce lem jest wzmoc nie nie
atrak cyj no ści tu ry stycz nej re gio nu po przez
utwo rze nie kom plek so wej ofer ty tu ry stycz -
nej, ca łe go sys te mu tras bie go wo -ro we ro -
wych w re gio nie.

Sys tem obej mo wał bę dzie tra sy dla bie ga -
czy, nar cia rzy, rol ka rzy, ro we rzy stów, ama to -
rów nor dic wal king; utwo rze nie cen trów
tu ry sty ki bie go wej, or ga ni za cję im prez bie go -
wych, stwo rze nie stro ny in ter ne to wej dla
ama to rów czyn ne go wy po czyn ku. Bie ga cze
i ro we rzy ści bę dą mo gli po przez in ter net
przy stą pić do sys te mu, dzię ki cze mu otrzy ma -
ją kar ty upo wa żnia ją ce do zni żek na ró żne
usłu gi, np. le kar skie, re ha bi li ta cyj ne, w ho te -
lach, pły wal niach, skle pach spor to wych itp.
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Zyg munt Ber dy chow ski, po my sło daw -
ca Kla stra Ak tyw nej Tu ry sty ki pod kre ślał, że
dzię ki po ro zu mie niu sa mo rzą dów i przed -
się bior ców mo żna bę dzie uzy skać zna czą -
ce do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej skiej.

PIENIĄDZE
NA OBWODNICĘ
ZACHODNIĄ 
W No wym Są czu uro czy ście pod pi sa no
wstęp ną umo wę na do fi nan so wa nie przez
Urząd Mar szał kow ski w wy so ko ści 34 mln
zł bu do wy za chod niej ob wod ni cy No we go
Są cza.

– Pie nią dze na to są – za pew niał mar -
sza łek Ma rek So wa, a sta ro sta Jan Go lon -
ka po in for mo wał, że sąd od rzu cił dwie
skar gi miesz kań ców i de cy zja śro do wi sko -
wa dla tej in we sty cji jest pra wo moc na.

Umo wę, oprócz mar szał ka i sta ro sty,
pa ra fo wa li Mał go rza ta Gro ma la, wójt Po -
de gro dzia i Ber nard Sta wiar ski, wójt
Chełm ca.

Bu do wa no wej dro gi ma ru szyć
w czerw cu przy szłe go ro ku. Sze ścio ki lo -
me tro wa tra sa po łą czy ron do w Brze znej,
z pla no wa nym ron dem w Bi czy cach Dol -
nych na szo sie li ma now skiej. Za da nie zre -
ali zu je fir ma Stra bag.

WI TU SZYŃ SKI
OCA LIŁ GŁO WĘ
Nie po wio dła się pró ba od wo ła nia Je rze go
Wi tu szyń skie go z funk cji prze wod ni czą ce -
go Ra dy Mia sta No we go Są cza. Wnio sek
o zwo ła nie w tej spra wie se sji nad zwy czaj -
nej RM pod pi sa ło sied miu rad nych z po wo -
du wyj ścia na jaw in for ma cji, iż fir ma
geo de zyj na, na le żą ca do sy na prze wod ni -
czą ce go, w któ rej ta ta jest za trud nio ny, ob -
słu gi wa ła bu do wę ga le rii han dlo wej „Trzy
Ko ro ny”.

Za od wo ła niem prze wod ni czą ce go gło -
so wa ło 6 rad nych (głów nie PO), prze ciw

by ło 15 (PiS i klub „Dla Mia sta). O ła ma nie
stan dar dów etycz nych oska rża li J. Wi tu -
szyń skie go na se sji m.in. po sło wie So li dar -
nej Pol ski: Ar ka diusz Mu lar czyk i An drzej
Ro ma nek.

NIE UDA NE RE FE REN DA
W RY TRZE I KA MIE NI CY
Z po wo du ni skiej fre kwen cji nie wa żne oka -
za ły się re fe ren da: w gmi nie Ry tro (w sp.
od wo ła nia wój ta Wła dy sła wa Wnę trza ka)
i gmi nie Ka mie ni ca, w po wie cie li ma now -
skim (w sp. po dzia łu gmi ny i utwo rze nia sa -
mo dziel nej jed nost ki sa mo rzą do wej
w Szcza wie).

W Ry trze, na 2981 upraw nio nych,
do gło so wa nia po szło 348 osób, z któ -
rych 335 by ło za od wo ła niem wój ta.

– Wy gra ła mą drość miesz kań ców, któ -
rzy nie da li się na brać na po pu li stycz ne ha -
sła kil ku osób. Gru pa re fe ren dal na na wet
nie chcia ła spo tkać się z miesz kań ca mi, ani
tym bar dziej przed sta wić swo je go pla nu
na po pra wę sy tu acji w Ry trze – sko men to -
wał wy nik ple bi scy tu wójt Wnę trzak.

NO WY SĄCZ WY EMI TU JE
OB LI GA CJE 
Ra da Mia sta No we go Są cza wy ra zi ła zgo -
dę na wy emi to wa nie ob li ga cji ko mu nal -
nych o war to ści 68 mln zł. Pro jekt uchwa ły
w tej spra wie zgło sił pre zy dent Ry szard
No wak. 

Ob li ga cje ma ją być le kar stwem na za -
dłu że nie, po kry cie de fi cy tu w miej skim bu -
dże cie i po zwo lić na sfi nan so wa nie
za pla no wa nych na naj bli ższe dwa la ta in -
we sty cji. Emi sja 67.800 ob li ga cji (na oka zi -
cie la, ka żda o war to ści 1000 zł)
skie ro wa na bę dzie do in sty tu cji fi nan so -
wych (ban ki, fun du sze in we sty cyj ne), w licz -
bie nie mniej szej niż 150.

Ob li ga cje bę dą wy emi to wa ne w dwóch
se riach. Pierw sza w tym ro ku, ko lej -

LI KWI DA CJA 
SA NE PI DU UDE RZY 
W SĄ DE CZAN
Po seł Ar ka diusz Mu lar czyk (So li dar -
na Pol ska) w li ście do wo je wo dy ma ło -
pol skie go Je rze go Mil le ra na te mat
pla nów li kwi da cji Po wia to wej Sta cji
Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w No -
wym Są czu:

– Re or ga ni za cja struk tur in spek cji sa -
ni tar no -epi de mio lo gicz nej ude rzy bez po -
śred nio w kil ka po wia tów ma ło pol skich,
ale w szcze gól no ści do tknie po wiat no wo -
są dec ki, któ ry ja ko naj więk szy ob sza ro wo
po wiat wo je wódz twa ma ło pol skie go, po -
zba wio ny zo sta nie słu żby sa ni tar no -epi de -
mio lo gicz nej.

W 2012 r. w Po wia to wej Sta cji Sa ni tar -
no -Epi de mio lo gicz nej w No wym Są czu
prze ba da no 3272 osoby, wy ko na no 180
prób prze cho wal ni czych żyw no ści i 911
pró bek wo dy na zle ce nie osób pry wat -
nych. Wska li ro ku po wy ższe ozna cza prze -
pro wa dza nie po nad 10 dzia łań dzien nie.

Ewen tu al ne po wsta nie tyl ko dwóch fi -
lii Wo je wódz kiej Sta cji Sa ni tar no -Epi de -
mio lo gicz nej w Wa do wi cach i Tar no wie
prze ło ży się na ja kość dzia ła nia słu żb epi -
de mio lo gicz nych, co z ko lei mo że mieć fa -
tal ne skut ki dla oko licz nych miesz kań ców.

Za nie po ko je nie bu dzi fakt, że jest to już
ko lej ne Pa na dzia ła nie, któ re ude rza bez -
po śred nio w Są dec czy znę. Przy po mnę
Pa nu tyl ko, że w No wym Są czu zli kwi do -
wa na zo sta ła po wia to wa dys po zy tor nia
po go to wia ra tun ko we go.

(M)
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na w przy szłym. Wy dat ki zwią za ne z wy ku -
pem ob li ga cji i wy pła tą opro cen to wa nia
zo sta ną po kry te ze środ ków wła snych mia -
sta z ty tu łu udzia łu w po dat ku do cho do -
wym od osób fi zycz nych w la tach 2013
–2027.

KO LEJ KA NA JA WO RZY NĘ
W RĘKACH GÓ RA LI 
SPOD GIE WON TU?
Pol skie Ko le je Gór skie wy ku pi ły za 49,7
mln zł 75 pro cent ak cji spół ki Ko lej Gon -
do lo wa Ja wo rzy na Kry nic ka SA. Ak cje
sprze da ły dwa pod mio ty: PKO Bank Pol -
ski i Gru pa PZU.

Pol skie Ko le je Gór skie to sa mo rzą do wa
spół ka, po wo ła na przez czte ry gmi ny pod -
ha lań skie (Za ko pa ne i gmi ny: Bu ko wi na Ta -
trzań ska, Ko ście li sko i Po ro nin). Nie daw no
zo sta ły one wła ści cie lem Pol skich Ko lei Li -
no wych SA, do któ rych na le ży m.in. ko lej ka
na Ka spro wy Wierch i Gó rę Par ko wą
w Kry ni cy. Trans ak cja wzbu dzi ła wie le wąt -
pli wo ści, gdyż 215 mln zł na kon to PKP SA
wpła cił za gra nicz ny fun dusz in we sty cyj ny
Mid Eu ro pa Part ners, z któ rym sa mo rzą -
dow cy z Pod ha la po wo ła li spół kę.

SĄ DEC CZY ZNA KO RZY STA
NA „JA NO SI KO WYM”
W Ma ło pol sce na tzw. ja no si ko we („ha -
racz” pła co ny przez bo gat sze gmi ny, po wia -

ty i wo je wódz twa na bied niej sze) – nie
zrzu ca się żad na gmi na, za to ma ło pol skie
sa mo rzą dy do sta ją w su mie po nad 37 mln
zł wy rów na nia. Zy sku je na tym też Są dec -
czy zna. Naj więk sze wpły wy z te go ty tu łu
ma ją u nas gmi na Gry bów (ok. mi lion zł)
oraz No wy Sącz (4 mln zł), po zo sta łe do sta -
ją co ro ku kil ka set ty się cy zło tych. Naj mniej
tra fia do Mu szy ny, tyl ko 55 tys. zł.

TYLKO CZERWIŃSKI
POPARŁ ABORCJĘ
EUGENICZNĄ 
Tyl ko An drzej Czer wiń ski (PO) z dzie siąt ki
po słów z okrę gu 14 gło so wał w Sej mie
za od rzu ce niem w pierw szym czy ta niu
oby wa tel skie go pro jek tu usta wy o za ka zie
tzw. abor cji eu ge nicz nej, gdy dziec ko za -
gro żo ne jest nie ule czal ną cho ro bą lub
upo śle dze niem. 

Par tyj ni ko le dzy Czer wiń skie go: Ma rian
Cy coń i An drzej Gut -Mo sto wy nie wzię li
udzia łu w gło so wa niu, po mi mo, że by li
na sa li ob rad. Po zo sta ła sió dem ka po słów
z na sze go okrę gu: Wie sław Jan czyk, Bar -
ba ra Bar tuś, Piotr Na im ski i An na Pa luch
(wszy scy PiS) oraz Ar ka diusz Mu lar czyk,
An drzej Ro ma nek i Edward Siar ka (wszy -
scy So li dar na Pol ska) po par ła oby wa tel ski
pro jekt za ostrza ją cy usta wę abor cyj ną. 

Pro jekt upadł gło sa mi po słów PO, SLD
i Ru chu Pa li ko ta.

KRY NI CA NAJ LEP SZA
W MA ŁO POL SCE
Kry ni ca -Zdrój wy pa dła naj le piej w Ran kin -
gu Gmin Ma ło pol ski 2013, opra co wa nym
przez Fun da cję Roz wo ju De mo kra cji Lo kal -
nej Ma ło pol ski In sty tut Sa mo rzą du Te ry to -
rial ne go i Ad mi ni stra cji. W pierw szej
dwu dzie st ce zna la zła się ta kże Mu szy na (4.
miej sce) i Piw nicz na -Zdrój (18. miej sce).

Oce nie pod le ga 179 gmin znaj du ją cych
się w Ma ło pol sce, z wy łą cze niem miast
na pra wach po wia tu: Kra ko wa, No we go
Są cza i Tar no wa. Ran king two rzo ny jest
w opar ciu o da ne ze bra ne przez Urząd Sta -
ty stycz ny w Kra ko wie, mie rzą ce po ten cjał,
ak tyw ność i wy ni ki osią ga ne przez gmi nę
w sfe rze go spo dar czej i spo łecz nej,
przy uży ciu 11. wskaź ni ków.

Kry ni ca trze ci rok utrzy ma ła po zy cję
li de ra. Naj le piej wy pa dła w dwóch
wskaź ni kach. Do chód wła sny na jed ne go
miesz kań ca w uzdro wi sku i oko licz nych
wsiach to 2611,37 zł, gdzie dru gie w ran -

KLA RY SKI WSPIE RA JĄ
MO DLI TWĄ INI CJA TY WĘ
FUN DA CJI SĄ DEC KIEJ
Sio stry Kla ry ski wspar ły mo dli twą ini -
cja ty wę Spo łecz no -Kul tu ral ne go To -
wa rzy stwa Są de cza nin i Fun da cji
Są dec kiej. W pięk nym li ście przy sła -
nym do na szej re dak cji na pi sa ły, że by -
ły obec ne du cho wo pod czas
sierp nio wej I Piel grzym ki Są de czan
w Sta rym Są czu. 

„Bar dzo ser decz nie dzię ku je my za za -
pro sze nie na szej Wspól no ty do wzię cia
udzia łu w Piel grzym ce Są de czan. By ły śmy
obec ne, oczy wi ście du cho wo, po przez
mo dli twę do wspól nej Świę tej Pa tron ki
Mat ki Kin gi o do brą po go dę i o wszel kie
po trzeb ne na ten mi ły czas ła ski. Ta kże do -
cie ra ły do klasz to ru od gło sy od by wa ją ce -
go się pik ni ku, a do dat ko wo z klasz tor nych
okien wi dać Oł tarz Pa pie ski i Sta ro są dec -
kie Bło nia. Cie szy ły śmy się, więc licz nie
zgro ma dzo ny mi uczest ni ka mi.

Ufa my, że te raz po zo sta ły do bre wspo -
mnie nia i za pał, by po wtó rzyć po dob ne
ini cja ty wy, któ re tak wspa nia le in te gru ją
lo kal ne spo łecz no ści, po zwa la jąc się wza -
jem nie po znać i cie szyć so bą. A do bry
Bóg niech bło go sła wi!”.

Pod pi sa ła sio stra mat ka Te re sa Izwor -
ska z sio stra mi (M)

kin gu Nie po ło mi ce ma ją 2294,38 zł, a trze -
cia – gmi na Sie praw – 1113,10 zł. Kry ni ca co
ro ku de kla su je in ne gmi ny pod wzglę dem
udzie lo ne go noc le gu na sto ty się cy miesz -
kań ców. W ro ku 2012 osią gnę ła licz -
bę 61.296,01, na co nie wąt pli wie ma wpływ
od by wa ją ce się co ro ku we wrze śniu
pod Gó rą Par ko wą Fo rum Eko no micz ne
i Fe sti wal Bie go wy.
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z któ ry mi Są de cza nie tra dy cyj nie idą na Ja -
sną Gó rę w ra mach tar now skich piel grzy -
mek. Z pa ra fii św. Ka zi mie rza w No wym
Są czu szła gru pa nr 20, a z pa ra fii św. Mał -
go rza ty gru pa nr 22.

Ma sze ro wa ło bar dzo wie lu mło dych lu -
dzi. Ale nie tyl ko. By ły ca łe ro dzi ny z dzieć -
mi, oso by star sze a na wet cho rzy, w tym
po ru sza ją cy się na wóz kach.

ŁADNIEJSZE KOMISARIATY 
Ko mi sa riat Po li cji w Mu szy nie i Po ste ru nek
Po li cji w Ko rzen nej to dwa bu dyn ki, któ re
dzię ki środ kom fi nan so wym po zy ska nym
z bu dże tu pań stwa uda ło się od no wić
w ostat nim cza sie. Na ich re mon ty Ko men -
da Miej ska Po li cji w No wym Są czu wy da ła
bli sko 120 tys. zł. Do re mon tów do ło ży ły się
rów nież sa mo rzą dy. Po li cjan ci uzy ska li go -
dzi we wa run ki pra cy. 

UDA NY ROK 
W PA SIE KACH
Zbiór mio du nie był re we la cyj ny, ale z pew -
no ścią lep szy, niż przed ro kiem – przy zna ją
są dec cy pszcze la rze.

– Choć nie mo żna po wie dzieć, że miód
lał się ob fi cie, to rok na le ży uznać za do bry.
Nie re we la cyj ny, ale naj lep szy w cią gu
ostat nich trzech lat – wte dy nie by ło spa -
dzi, a w tym ro ku by ła. Przez to, że wio sna
przy szła póź no i wszyst kie ro śli ny za czę ły
kwit nąć rów no cze śnie, nie uda ło się nie ste -
ty wy od ręb nić mio dów ga tun ko wych
– mó wi Ja cek No wak, wła ści ciel pa sie ki
„Barć” w Ka mian nej.

Są dec czy zna sły nie głów nie z mio dów
spa dzio wych, li po wych, wie lo kwia to wych,

aka cjo wych i gry cza nych. Są dec ki miód
spa dzio wy zo stał wpi sa ny na li stę pro duk -
tów tra dy cyj nych, pro wa dzo ną przez Mi ni -
ster stwo Rol nic twa. 

POD PO MNI KIEM AR MII
CZER WO NEJ UCZCI LI
17 WRZE ŚNIA 1939 RO KU
W stru gach ulew ne go desz czu ok. 40 osób,
głów nie mło dych ki bi ców San de cji, pi kie to -
wa ło 17 wrze śnia po mnik Ar mii Czer wo nej
przy al. Wol no ści w No wym Są czu, czcząc
w ten spo sób 74. rocz ni cę na pa ści So wie -
tów na Pol skę. Po de mon stra cji, w ko ście -
le św. Ka zi mie rza zo sta ła od pra wio na msza
św. w in ten cji Po la ków po mor do wa nych
na Wscho dzie.

Są dec kie ob cho dy 17 wrze śnia 1939 ro -

PO LI CJA SZY KA NU JE
ZWIĄZ KOW CÓW?
An drzej Szka ra dek, li der są dec kiej „So -
li dar no ści”, czło nek pre zy dium Za rzą -
du Re gio nu Ma ło pol ska NSZZ
„So li dar ność, o dzia ła niach po li cji wo -
bec związ kow ców, wy bie ra ją cych się
do War sza wy na Ogól no pol skie Dni
Pro te stu (11-14 wrze śnia br.). Z No we go
Są cza po je cha ły do sto li cy 4 au to bu sy. 

– To wy glą da ło, jak by chcia no or ga ni -
za to rów wy jaz du do nie go znie chę cić. Po -
li cja wszyst ko wy jąt ko wo skru pu lat nie
skon tro lo wa ła, na wet za żą da no po da nia
nazw firm prze woź ni ków, któ rych po jaz -
dy za wio zły nas do sto li cy oraz nu me rów
re je stra cyj nych tych au to bu sów. To już
mo im zda niem gru ba prze sa da. Ja ki to
mia ło cel?

Nie mam pre ten sji do po li cji, bo funk -
cjo na riu sze ro bią tyl ko to, co się im ka że.
Za tym sto ją Tusk i je go mi ni ster spra wie -
dli wo ści Sien kie wicz. Nie chcie li, że by śmy
na pro test do je cha li, znie chę ca li nas
do te go ta ki mi ucią żli wy mi i bez sen sow -
ny mi kon tro la mi. Ni gdy wcze śniej,
po 1989 ro ku, cze goś ta kie go nie by ło, ale
te raz spa da im po par cie, lu dzie ma ją już
dość te go, co ten rząd wy pra wia, więc
po dej mu ją te go ty pu de spe rac kie kro ki.

(HSZ)

SĄDECZANIE
PIELGRZYMOWALI
DO LIMANOWEJ
Bli sko dwa ty sią ce osób wzię ło udział w XXVI
Pie szej Piel grzym ce Są dec kiej do Li ma no wej
na od pust ku czci Mat ki Bo żej Bo le snej.
Na 30-ki lo me tro wą tra sę, przez Rdzio stów,
Mar cin ko wi ce, Chom ra ni ce, Mę ci nę, Mor -
dar kę i Pi sa rzo wą wy ru szy ły dwie gru py,
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ku zor ga ni zo wał miej sco wy Klub Ga ze ty Pol -
skiej, któ re mu prze wod ni czy An to ni na Wę -
glarz, eme ry to wa na na uczy ciel ka ję zy ka
pol skie go z Łu ko wi cy oraz Sto wa rzy sze nie
Ki bi ców San de cji.

Po ko jo wą de mon stra cję za bez pie cza ły
trzy ra dio wo zy po li cyj ne.

LAS PARASOLI
NA JUBILEUSZU PANI
SĄDECKIEJ
W stru gach ulew ne go desz czu bi skup tar -
now ski An drzej Jeż od pra wił w nie dzie lę 1
wrze śnia w na Ryn ku w No wym Są czu
dzięk czyn ną mszę św. z oka zji 50-le cia ko ro -
na cji cu dow ne go ob ra zu Mat ki Bo żej Po cie -
sze nia z ko ścio ła Du cha św.

W uro czy sto ści, któ ra wień czy ła ośmio -
dnio wy od pust ku czci Pa ni Są dec kiej, wzię -
ło udział oko ło dwóch, mo że trzech ty się cy
wier nych, ka żdy z pa ra so lem. W gro nie kil -
ku dzie się ciu ka pła nów był o. Woj ciech Ziół -
ko SJ, pro win cjał To wa rzy stwa Je zu so we go
Pol ski Po łu dnio wej.

PE RE GRY NA CJA OB RA ZU
JE ZU SA MI ŁO SIER NE GO
Od Sta re go Są cza roz po czę ła się w die ce zji
tar now skiej pe re gry na cja ko pii ob ra zu Je zu -
sa Mi ło sier ne go oraz re li kwii św. Fau sty ny
i bł. Ja na Paw ła II. Do 2015 ro ku ob raz od wie -
dzi wszyst kie pa ra fie w die ce zji oraz m.in.
szpi ta le, za kła dy kar ne i ho spi cja.

Z oka zji pe re gry na cji pa pież Fran ci szek
na pi sał list do wier nych die ce zji tar now skiej.
Zo stał on od czy ta ny pod czas uro czy sto ści
przy pa pie skim oł ta rzu w Sta rym Są czu, któ -
ra zgro ma dzi ła kil ka ty się cy osób i ok. 300
księ ży.

Mszy św. prze wod ni czył bp Jan Za jąc, ku -
stosz Sank tu arium Mi ło sier dzia Bo że go
w Kra ko wie -Ła giew ni kach.

– Przez dwa la ta ob raz i re li kwie bę dą
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11 wrze śnia w tra gicz nych
oko licz no ściach zmarł
Grze gorz Gie niec, dla ko le -
gów i przy ja ciół „Bo lek”.
Miał 39 lat. Był ab sol wen -
tem WSB -NLU. W swo ich
do brych la tach udzie lał się

pu blicz nie, dzia łał w Sto wa rzy sze niu „Wspól -
no ta Pol ska”, był przez pe wien czas wi ce -
prze wod ni czą cym za rzą du os. Ka duk.

22 wrze śnia, w wie ku 64 lat
zmarł w No wym Są czu
Wie sław Buch cic z za wo du
pe da gog, z za mi ło wa nia ka -
ba re ciarz i harc mistrz, zwią -
za ny na po cząt ku lat 80.
z ka ba re tem Lach An drze ja

Górsz czy ka. Au tor pio se nek i tek stów sa ty -
rycz nych, za ło ży ciel Gru py Te atral nej „He ca”,
zwią za ny ta kże z Te atrem NSA. (HSZ)

piel grzy mo wać po na szej zie mi, pra gnąc
spo tkać się z na mi oso bi ście. Bę dą py tać
o te raź niej szość i przy szłość na szych ro dzin,
pa ra fii, re la cji ma łżeń skich i są siedz kich
– mó wił bi skup tar now ski An drzej Jeż.

DER BY SĄ DEC CZY ZNY
Bez bram ko wym re mi sem za koń czył się
w Stró żach mecz Ko le ja rza z San de cją No -
wy Sącz. W run dzie je sien nej roz gry wek I li -
gi pił ki no żnej Ko le jarz ra dzi so bie
zna ko mi cie – po dzie wię ciu ko lej kach zaj mo -
wał 4. miej sce w ta be li. San de cja, po fa tal -
nym po cząt ku i zmia nie tre ne ra, od bi ła się
od dna.

GRANITOWE TABLICE
ROZSTRZELANYCH
Od lu te go br., kie dy skra dzio no mo się żne ta -
bli ce, z na zwi ska mi osób roz strze la nych
przez Niem ców w cza sie II woj ny świa to wej,
ka mien ne po mni ki na Sta rym Cmen ta rzu
w No wym Są czu stra szą pu sty mi miej sca mi.
Wszyst ko wska zu je na to, że jesz cze w tym
ro ku ka mien ne obe li ski opa trzo ne zo sta ną
no wy mi ta bli ca mi, upa mięt nia ją cy mi ofia ry.

Z czte rech ka mien nych obe li sków znik nę -
ły ta bli ce z na zwi ska mi roz strze la nych w Bie -
go ni cach, Kłod nem, Mło do wie, Ol sza nie,
Trze trze wi nie i w No wym Są czu przy ul.
Krań co wej. Ktoś oszczę dził je dy nie pół ta bli -
cy z jed ne go po mni ka. Wła dze mia sta za po -
wia da ją, że jesz cze w tym ro ku w miej sce
po przed nich zo sta ną wsta wio ne no we, gra -
ni to we ta bli ce. Na ta ka wy mia nę mia sto
otrzy ma ło już zgo dę kon ser wa to ra za byt ków.

UŁA NI Z SĄ DEC CZY ZNY
NA RE WII KA WA LE RII
W KRA KO WIE
Po nad 200 uła nów, szwo le że rów i strzel ców
kon nych wzię ło udział w Wiel kiej Re wii Ka -
wa le rii na kra kow skich Bło niach oraz w de -
fi la dzie na Ryn ku Głów nym. Wy stą pi ły m.in.
szwa dro ny uła nów z Gła dy szo wa i Bie cza,
a ofi ce rem pra so wym re wii był Zdzi sław
Krzy żo sta niak z No we go Są cza. Oka zją
do zor ga ni zo wa nia ka wa le ryj skie go świę ta
by ły dwie rocz ni ce: Od sie czy Wie deń -
skiej 1683 ro ku i 80-le cia Wiel kiej Re wii Ka -
wa le rii z 1933 ro ku, któ rą zor ga ni zo wa no
z ini cja ty wy mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go.
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P
ierw sze go dnia kon fe ren cji pre -
mier ogło sił uro czy ście za koń -
cze nie kry zy su eko no micz ne go
w Pol sce. 

– Po la cy od par li kry zys, któ ry ło mo -
tał do na szych drzwi, ale ich nie wy wa -
żył. Nie wpu ści li śmy go do Pol ski, choć
obe rwa li śmy tro chę ry ko sze ta mi – za -
pew niał Do nald Tusk, ma jąc przy bo ku
pre mie ra Ło twy Val di sa Do mbro vski sa
i Sło wa cji Ro ber ta Fi co. 

Na za jutrz pre mie ro wi ri po sto wał pre -
zes PiS, stwier dza jąc, że o koń cu kry zy -
su za de cy du ją pol skie ro dzi ny, kie dy
po pra wi im się sy tu acja ma te rial na, a nie
Do nald Tusk. Ka czyń ski przed sta wił ta -
kże w Kry ni cy za ry sy ustaw go spo dar -
czych, któ re je go par tia za mie rza
przed ło żyć w Sej mie po doj ściu do wła -
dzy, a któ re bę dą mia ły na ce lu ra to wa -
nie fi nan sów pań stwa. Jest tam m.in.
po mysł na wpro wa dze nie trze ciej staw -
ki po dat ko wej, opo dat ko wa nie do cho -
dów z gieł dy oraz zy sków ban ków
i wiel kich sie ci han dlo wych.

Wi zy ta pre mie ra i sze fa naj więk szej
par tii opo zy cyj nej w Kry ni cy ze lek try -
zo wa ła me dia, nie tyl ko pol skie. Ob -
szer ne re la cje z Fo rum uka za ły się m.in.
w głów nym wy da niu Wia do mo ści te le -
wi zji pu blicz nej.

Cie ka wa by ła koń czą ca Fo rum se sja
ple nar na pt. „Po co Eu ro pie hi sto ria?
De ba tę z udzia łem m.in. b. pre zy den ta
Ser bii Bo ri sa Ta di ca i b. mi ni stra spraw
za gra nicz nych Nie miec Mar ku sa Mec -
ke la mo de ro wał pre zy dent Kra ko wa Ja -
cek Maj chrow ski. Pa dły wa żkie sło wa.

– Je ste śmy od po wie dzial ni za strasz -
ne rze czy, któ re dzia ły się w na szym kra -

ju i na ca łym świe cie. O nich ni gdy nie
za po mni my, a to, co się wy da rzy ło
po 1945 ro ku zmu si ło nas do przy ję cia
po czu cia wi ny i po ra dze nia so bie z no -
wą sy tu acją – mó wił Mer cel. – Tak na -
praw dę, to pro ces po jed na nia Nie miec
z Fran cją, roz po czął pro ces zjed no cze -
nia Eu ro py. 

Swo ją obec ność na Fo rum za zna czy li
ta kże Są de cza nie. Ry szard Flo rek, pre -
zes Fa kro, uczest ni czył w pa ne lu dys ku -
syj nym pt. „Do bre, bo pol skie! Do bre,
bo na sze! Mo da na na ro do we mar ki le -
kiem na kry zys”.

– Mó wi my o zja wi sku na zy wa nym lo -
kal nym pa trio ty zmem eko no micz nym, ja
jed nak wo lę na zwać to mą dro ścią eko -
no micz ną oby wa te li. Przo du ją w tym
na przy kład Niem cy, czy Szwaj ca rzy.
Kra je roz wi ja ją ce się, ta kie jak Pol ska,
są jesz cze w ty le, ale ma ły mi krocz ka mi
idzie my do przo du – prze ko ny wał przed -
się bior ca. 

Z ko lei po seł An drzej Czer wiń ski,
szef sej mo wej pod ko mi sji ds. ener ge ty -
ki, wziął udział w pa ne lu dys ku syj nym
Pt. Li be ra li za cja ryn ku ga zu – ewo lu cja
czy re wo lu cja?”.

– Jest szan sa – mó wił są dec ki par la -
men ta rzy sta – że jesz cze w tym ro ku
usta wa o od na wial nych źró dłach ener -
gii oraz być mo że ta kże pra wo ener ge -
tycz ne i wła śnie pra wo ga zo we znaj dą
się w par la men cie i bę dą mo gły być
uchwa lo ne na po cząt ku przy szłe go ro ku.

Bur mistrz Da riusz Reś ko god nie peł -
nił na Dep ta ku ho no ry go spo da rza, ale
zna lazł też czas na udział w pa ne lu Fo -
rum Re gio nów pt. „Mia sta przy szło ści
na szych ma rzeń – jak uwol nić po ten -
cjał?”.

I ta kie by ło to Fo rum. Tu dys ku to wa -
no o ryn ku wa lu to wym, tam o bez pie -
czeń stwie ener ge tycz nym, a jesz cze
gdzie in dziej roz trzą sa no pro ble my
etycz ne. Pod czas trzy dnio we go ma ra to -
nu kon fe ren cyj ne go od by ło się w su -
mie 160 ró żne go ro dza ju se sji, pa ne li,
warsz ta tów, wy kła dów. Za prze wod nik
w tym gąsz czu słu żył ró żno ko lo ro wy
pro gram kon fe ren cji.

Obok głów nych ob rad, rów no le gle
to czy ły się de ba ty prze nie sio ne go z Mu -
szy ny do Kry ni cy Fo rum Re gio nów,
z udzia łem pre zy den tów naj więk szych
pol skich miast oraz mar szał ków wo je -
wództw i sta ro stów po wia to wych.

W No wym Są czu dys ku to wa li
uczest ni cy Fo rum Mło dych Li de rów
(350 osób) i Fo rum Trze cie go Wie ku,
z udzia łem li de rów Uni wer sy te tów
Trze cie go Wie ku. W or ga ni za cji kon fe -
ren cji se nio rów wal ny udział mia ła Wie -
sła wa Bor czyk, sze fo wa Są dec kie go
Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku.

Pod Gó rą Par ko wą mia ła miej sce
rów nież spe cjal ne po ka zy, m.in. eu ro -
pej ska pro mo cja naj now sze go sa mo cho -

Ka czyń ski kon tra Tusk
pod Gó rą Par ko wą

Obrady XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju (3-5 września)
zdominował pojedynek słowny Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim.

– Po la cy od par li kry zys,
któ ry ło mo tał do na szych
drzwi, ale ich nie wy wa -
żył. Nie wpu ści li śmy go
do Pol ski, choć obe rwa li -
śmy tro chę ry ko sze ta mi.

DO NALD TUSK
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Petra Hulova i Zygmunt Berdychowski

Uczest ni cy pa ne lu dys ku syj ne go pn. „Do kąd zmie rza po li ty ka se nio ral na w Pol sce? Zdro we sta rze nie – wy zwa -
niem dla Pol skiej go spo dar ki”, któ ry od był się w pierw szym dniu Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju

Donald Tusk na krynickim deptaku Jarosław Kaczyński

Panel „Dobre bo Polskie! Dobre bo nasze! Moda na narodowe marki lekiem na kryzys”
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du BMW o na pę dzie elek trycz nym
oraz no we go mo de lu smart fo na So ny.

Dys ku sjom po li ty ków, eko no mi -
stów i lu dzi me diów (ok. 2,5 tys. go ści
z po nad 60 kra jów) to wa rzy szy ły wie -
czor ne im pre zy kul tu ral ne. Sa la Ba lo -
wa w Sta rym Do mu Zdro jo wym
pę ka ła w szwach pod czas kon cer tu
Wła dy sła wy Wdo wi czen ko z Ode ssy,
zna nej Po la kom ze szla gie ro we go se -
ria lu „Bia ły Anioł”, któ ra za śpie wa ła
po ro syj sku pio sen ki An ny Ger man.
Go ście z Ro sji i Ukra iny śpie wa li ra -
zem z pio sen kar ką.

Swój wie czór au tor ski mia ła w Kry -
ni cy ta kże cze ska pi sar ka mło de go po -
ko le nia, Pe tra Hu lo va. Jej po wieść
o Sy be rii pt. „Sta cja Taj ga” prze czy tał
pod czas hi ma laj skiej wy pra wy Zyg -
munt Ber dy chow ski i tak mu się
spodo ba ła, że po sta no wił za pro sić au -
tor kę do Kry ni cy…

Na kon fe ren cji tra dy cyj nie naj wię -
cej za ro bi li ho te la rzy i re stau ra to rzy.
Za ro bi ło też po nad 30 firm kry nic kich
i są dec kich, wy ko nu ją cych ró żno ra kie
usłu gi dla or ga ni za to rów (In sty tut Stu -
diów Wschod nich w War sza wie),
od firm ca te rin go wych, po ogrod ni cze
i ochro niar skie. W obieg pie nię żny Są -
dec czy zny zo sta ło wpom po wy wa nych
lek ko li cząc, ze 20 mln zło tych. A le d -
wo za koń czy ło się Fo rum, Kry ni ca za -
peł ni ła się spor tow ca mi, któ rzy
przy je cha li na IV Fe sti wal Bie go wy.
By li ta cy, któ rzy gar ni tur za mie ni li
na dres. Prof. Grze gorz Ko łod ko wziął
ak tyw ny udział w obu im pre zach.
Na Fo rum Eko no micz nym dys ku to wał
o po li ty ce fi nan so wej mi ni stra Ro stow -
skie go i pro mo wał swo ją no wą ksią -
żkę, a pod czas Fe sti wa lu Bie go we go
wy star to wał w Ko ral Ma ra to nie.

(HSZ)

Zdzi sław Pa le wicz, mer li tew skie go
re jo nu So lecz ni ki, któ ry ode brał na -
gro dę spe cjal ną VII Fo rum Re gio -
nów Fo rum Eko no micz ne go,
spo tkał się z przed sta wi cie la mi
Fun da cji Są dec kiej oraz władz Kry -
ni cy -Zdro ju, Piw nicz nej -Zdro ju
i gmi ny Gry bów, by omó wić mo żli -
wość współ pra cy mię dzy sa mo rzą -
da mi. Ini cja to rem spo tka nia był
Zyg munt Ber dy chow ski.

N
asz re jon li czy trzy dzie ści
pięć ty się cy miesz kań ców,
z cze go osiem dzie siąt pro cent
z nich to Po la cy. Mi mo, że

miesz ka my na Li twie, je ste śmy moc no
zwią za ni z Pol ską i dba my o pol skość.
Dla te go za le ży nam na współ pra cy z pol -
ski mi mia sta mi – mó wił Pa le wicz pod -
czas spo tka nia w Urzę dzie Miej skim
w Kry ni cy -Zdro ju.

– Je ste śmy bo da jże naj bar dziej zor -
ga ni zo wa ny mi Po la ka mi miesz ka ją cy mi
po za gra ni ca mi Pol ski i choć nie jest
nam ła two, utrzy mu je my pol skie szko ły,
dba my o pol ską kul tu rę, wspie ra my ze -
spo ły lu do we, kul ty wu ją ce pol ską tra dy -
cję. Rzu ca ją nam kło dy pod no gi, ale się
nie pod da je my – do dał.

Mer re jo nu So lecz ni ki opo wie dział
uczest ni kom spo tka nia o trud nej dro dze
do nie pod le gło ści swo je go kra ju, wy ja -
śnił za sa dy funk cjo no wa nia i fi nan so wa -
nia sa mo rzą dów na Li twie. Za zna czył,
że mi mo spo rej od le gło ści do pol skiej
gra ni cy, ak tyw nie współ pra cu je z wie -
lo ma pol ski mi mia sta mi i wciąż szu ka
no wych part ne rów.

– Chce my być na zie mi oj czy stej oby -
wa te la mi Li twy, ale jed no cze śnie chce -
my być też Po la ka mi, co nie jest ła twe
– pod kre ślił Pa le wicz.

W trak cie spo tka nia oka za ło się, że
mi mo ró żnic w po strze ga niu sa mo rzą -
dów przez rząd pol ski i li tew ski, pro ble -
my sa mo rzą dów są po dob ne.

– Naj więk szą bo lącz ką sa mo rzą dow -
ców jest oświa ta. To do niej naj wię cej do -
pła ca my, bo sub wen cje prze ka zy wa ne
od pań stwa są nie wy star cza ją ce. Oka zu -
je się, że to nas łą czy i do sko na le ro zu -
mie my ten pro blem – stwier dził Edward
Bo ga czyk, bur mistrz Piw nicz nej -Zdro ju.

To masz Wo ło wiec, za stęp ca bur mi strza
Kry ni cy -Zdro ju, przy znał, że gmi na chcącPrezentacja filmu „Wałęsa” Elektryczne BMW w Krynicy 

O tym, że nie można uciec od historii,
ani za bardzo jej rozpamiętywać, bo
wywołać może to nowe konflikty,
a nawet wojny mówiono podczas
ostatniej sesji plenarnej, która
zakończyła XXIII Forum
Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju
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utrzy mać szko ły je dy nie z sub wen cji, ja -
ką otrzy mu je od pań stwa, po win na w tym,
ro ku za mknąć dwie pla ców ki.

– Ale wie my do sko na le, że szko ła
w mniej szych mia stach i gmi nach nie
speł nia je dy nie ro li edu ka cyj nej, ale jest
rów nież cen trum ży cia. To tu taj mło dzież
się spo ty ka, ma mo żli wość uczest ni cze -
nia w do dat ko wych za ję ciach, uczy się
tra dy cji i kul tu ry da ne go re gio nu – pod -
kre ślał Wo ło wiec. – Z te go, co wspo -
mniał mer Pa le wicz, po dob ną ro lę
peł nią pol skie szko ły w je go re jo nie
– do dał.

Jan Ra dzik, prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Gry bów, za uwa żył, że więź po -

mię dzy Po la ka mi a Li twi na mi, ma ją cy -
mi pol skie ko rze nie, jest wciąż bar dzo
ży wa, a umac nia ją kult Mat ki Bo skiej
Ostro bram skiej. Wy ra ził na dzie ję, że
uda się na wią zać współ pra cę mię dzy re -
jo nem So lecz ni ki, a gmi ną Gry bów.

Uczest ni cy spo tka nia zgod nie przy -
zna li, że naj le piej roz po cząć ją od wy -
mia ny mło dzie ży, or ga ni za cję ko lo nii,
wy jaz dów na za wo dy spor to we, a ta kże
uczest nic twa ze spo łów re gio nal nych,
czy mło dzie żo wych w fe sti wa lach or ga -
ni zo wa nych na Są dec czyź nie i w re jo -
nie So lecz ni ki.

Mo ni ka Fi kiel -Szkar łat, dy rek tor
Biu ra Fun da cji Są dec kiej, już za pro si ła

pierw szą dzie siąt kę dzie ci na wy jazd
ko lo nij ny na Są dec czy znę. Za pro po no -
wa ła ta kże mo żli wość sko rzy sta nia
przez zdol ną mło dzież pol ską z Wi -
leńsz czy zny z Fun du szu Sty pen dial ne -
go im. Bra ci Po tocz ków.

Na za koń cze nie spo tka nia Zyg munt
Ber dy chow ski za pro po no wał wspól ny
wy jazd są dec kich sa mo rzą dow ców
i przed się bior ców do re jo nu So lecz ni ki
oraz okrę gu wi leń skie go, w ce lu do pra -
co wa nia dal szych szcze gó łów współ pra -
cy edu ka cyj no -kul tu ral nej i mo żli wo ści
roz po czę cia współ pra cy go spo dar czej.

ALI CJA FA ŁEK

Sądeckie gminy
zaprzyjaźnią się
z Solecznikami
na Litwie

Zdzi sław Pa le wicz (z prawej), mer li tew skie go re jo nu So lecz ni ki
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S
pra wa za czę ła się na sierp nio -
wym po sie dze niu Sej mi ku Woj.
Ma ło pol skie go, kie dy to wi ce -
mar sza łek Ro man Cie pie la

przed sta wił wstęp na li stę pro jek tów in we -
sty cyj nych ob ję tych Kon trak tem Te ry to -
rial nym dla Ma ło pol ski na la ta 2014-2020.
Cho dzi o gi gan tycz ne pie nią dze z Bruk -
se li, ok. 55 mld eu ro, któ re pój dą na ce le
okre ślo ne w umo wie Rzą du z Wo je wódz -
twu Ma ło pol skim (Kon trak tu Te ry to rial -
ne go nie na le ży my lić z Ma ło pol skim

Re gio nal nym Pro gra mem Ope ra cyj nym
na la ta 2014-2020, choć to też pie nią dze
unij ne. Środ ki na Kon trakt Re gio nal ny
po cho dzą z pu li rzą do wej). Ten do ku ment
za de cy du je w du żym stop niu o roz wo ju
na sze go re gio nu. 

Już po bie żna lek tu ra wstęp nej li sty,
na któ rej fi gu ro wa ły 34 pro jek ty wy -
wo ła obu rze nie Zyg mun ta Ber dy chow -
skie go. Rad ny nie zo sta wił su chej nit ki
na tym do ku men cie. Za rzu cił mu brak
spój no ści i lo gi ki a naj wa żniej sze – bi -

ją cy w oczy kra ko cen tryzm i pra wie
zu peł ne po mi nię cie w tym ze sta wie in -
we sty cji są dec kich. Emo cjo nal ne wy -
stą pie nie rad ne go z No we go Są cza
prze ry wa ła je go ko le żan ka klu bo wa
Te re sa Star mach z Kra ko wa (obo je
z PO). Za ko lej nym ra zem Ber dy chow -
ski nie wy trzy mał:

– Pa ni rad na – zwró cił się do Star -
mach – gdy bym był rad nym z Kra ko wa
to był bym pierw szą oso bą, któ ra oska -
rża ła by Zyg mun ta Ber dy chow skie go, że

Po spo li te ru sze nie po nad po dzia ła mi po li tycz ny mi

Pakt dla Są dec cz 

Z ini cja ty wy rad ne go wo je wódz kie go Zyg mun ta Ber dy chow skie go są dec cy, li ma now -
scy i gor lic cy wój to wie, bur mi strzo wie i sta ro sto wie opra co wa li li stę prio ry te tów in we -
sty cyj nych Sub re gio nu Są dec kie go do Kon trak tu Te ry to rial ne go dla Ma ło pol ski, co
na zwa no „Pak tem dla Są dec czy zny”. Li sta am bit nych przed się wzięć po wę dro wa ła
do Kra ko wa, ale to do pie ro po czą tek bo ju.

Narada samorządowców w sprawie Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski (10 i 12 września br.) FOT. JG
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ga da łem dłu go i głu pio. Był bym prze ra -
żo ny, że jest ta ki bez czel ny i mo że tak
dłu go wy stę po wać, gdy bym był z Kra -
ko wa, bo trzy czwar te in we sty cji, o któ -
rych roz ma wia my to Kra ków!
(pod nie sio nym gło sem). Trze ba mieć
tro chę skrom no ści i po ko ry! (krzyk).
Na wet wte dy, kie dy je ste śmy na pro win -
cji, kie dy wszy scy uzna je my, że Kra ków
mu si się roz wi jać, mu si mieć te in we sty -
cje, to Kra ków mu si też zro zu mieć, że
bez pro win cji nie da ra dy sam! (bar dzo
gło śno). Nie mo żna pod cho dzić do te go
w spo sób tak ego istycz ny i sa mo lub ny!
(krzyk). To co ja mó wię do ty czy in te re -
sów re gio nu, któ ry re pre zen tu ję i z któ -
re go po cho dzę! Nie za bie rał bym gło su
w tej de ba cie w ta ki spo sób po pierw -
sze, gdy by do ku ment był przy go to wa ny
tro chę ina czej, po dru gie, gdy by nie by -

z y zny
LI STA PRIO RY TE TÓW SUB RE GIO NU SĄ DEC KIE GO 
W ob sza rze: Przed się wzię cia wie lo te ma tycz ne: 
1. Pro gram mo der ni za cji zwięk sze nia do stęp no ści tu ry stycz nej dla Są dec kich Uzdro wisk.
2. Re wi ta li za cję Kry nic kie go Dep ta ka oraz cen trum Kry ni cy z uwzględ nie niem szcze gól -

nej ro li te go mia sta dla roz wo ju sub re gio nu.

W ob sza rze: Dzie dzic two i prze mysł cza su wol ne go:
1. Bu do wę ko lej ki łą czą cej mia sta Szczaw ni cę z mia stem Piw nicz na -Zdrój.
2. Bu do wę ko lej ki łą czą cej mia sto Kry ni cę – Zdrój z miej sco wo ścią Wy so wa-Zdrój.
3. Bu do wę Ośrod ka Dzie dzic twa Kul tu ry Re gio nal nej przy MCK So kół w No wym Są czu.
4. Bu do wę Są dec kiej We ne cji.
5. Re wi ta li za cję Je zio ra Ro żnow skie go, Je zio ra Czchow skie go i Klim ków ki, przy wró ce nie

tym akwe nom wod nym funk cji tu ry stycz nej:
• Od mu le nie i po głę bie nie je zior,
• Bu do wa pro me na dy i por tu jach to we go na Je zio rze Ro żnow skim,
• Bu do wa tras ro we ro wo -bie go wych wo kół je zior.

6. Bu do wę Wschod nio – Eu ro pej skie go Cen trum Edu ka cji Unii Eu ro pej skiej w Kry ni cy.
7. Re wi ta li za cję Są dec kich Do lin Rzecz nych – Sub re gion Są dec ki cen trum re kre acyj no-

tu ry stycz nym Ma ło pol ski.

W ob sza rze: In fra struk tu ra dla do stęp no ści ko mu ni ka cyj nej: 
1. Bu do wę „Są de czan ki” – dro gi eks pre so wej Brze sko – No wy Sącz – Gra ni ca Pań stwa.
2. Bu do wę li nii Ko le jo wej Kra ków – No wy Sącz – gra ni ca Pań stwa.
3. Do koń cze nie bu do wy ukła du ko mu ni ka cji dla aglo me ra cji no wo są dec kiej:

• Ob wod ni cy Pół noc nej łą czą cej miej sco wość Bi czy ce Dol ne z uli cą Mar cin ko wic ką;
• Ob wod ni cy Za chod niej No we go Są cza na od cin kach: wzdłuż wa łów łą czą cą ob -

wod ni cę pół noc ną No we go Są cza z miej sco wo ścią Ku rów, oraz na od cin ku od Ob -
wod ni cy Pół noc nej do miej sco wo ści Brze znej
– bu do wa mo stu na rze ce Du na jec łą czą ce go ob wod ni cę za chod nią w miej sco wo -
ści Mar cin ko wi ce z miej sco wo ścią Dą bro wa;

• Bu do wa po łu dnio we go obej ścia No we go Są cza.
4. Mo der ni za cja dro gi nr 28 oraz bu do wa ob wod nic: Li ma no wej, Gor lic i Mia sta Gry bo wa.
5. Bu do wa dro gi eks pre so wej Kiel ce – Tar nów – Gor li ce – Ja sło – Kro sno – Bar wi nek, sta -

no wią cej po łą cze nie Gor lic, po łu dnio wej i za chod niej czę ści wo je wódz twa pod kar pac -
kie go oraz po łu dnio wej czę ści wo je wódz twa świę to krzy skie z au to stra dą A4 i cen tral nej
Pol ski z po łu dniem Eu ro py przez peł no to na żo we przej ście gra nicz ne w Bar win ku.

6. Re ak ty wa cja li nii ko le jo wej: Stró że – Gor li ce – Biecz – Ja sło.

W ob sza rze: Bez pie czeń stwo eko lo gicz ne, zdro wot ne i spo łecz ne: 
1. Bu do wę zbior ni ków su chej re ten cji w Mu szy nie – Złoc kiem, Kry ni cy – Czar nym Po to ku.
2. Bu do wę zbior ni ka wod ne go „Grod na” w gmi nie Gry bów.
3. Bu do wę Od dzia łu Psy chia trycz ne go im. Ję drze ja Śnia dec kie go w No wym Są czu.
4. Roz wój Ośrod ka On ko lo gicz ne go w Szpi ta lu Spe cja li stycz nym w No wym Są czu.
5. Bu do wę Od dzia łu Chi rur gii Re kon struk cyj nej im. Ję drze ja Śnia dec kie go w No wym Są czu.
6. Utwo rze nie Sub re gio nal ne go Cen trum Le cze nia Scho rzeń Ge ria trycz nych w Szpi ta -

lach w Kry ni cy i Szczy rzy cu. 
7. Roz wój chi rur gii or to pe dycz no – ura zo wej.
8. Bu do wę i roz bu do wę sie ci ga zo cią go wej na ob sza rach uzdro wi sko wych i wiej skich.
9. Bu do wę ga zo cią gu wy so ko prę żne go: Po drze cze, Ry tro, Piw nicz na.
10. Bu do wa in sta la cji do ter micz ne go prze kształ ce nia od pa dów ko mu nal nych w Gor li cach.

W ob sza rze: Go spo dar ka wie dzy i ak tyw no ści: 
1. Bu do wę ośrod ka ba daw czo-roz wo jo we go su per lek kich po jaz dów szy no wych (NE WAG).
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ło tak wie lu sprzecz no ści w tym do ku -
men cie, któ re ra żą i iry tu ją. To jest bar -
dzo ła god ne okre śle nie te go, co
czło wiek czu je po prze czy ta niu te go ma -
te ria łu. W na szym wspól nym in te re sie
jest pra ca nad nim, dzię ku ję!.

Za pa no wa ła krę pu ją ca ci sza.
Po chwi li głos za brał dru gi re pre zen tant
No we go Są cza w Sej mi ku Le szek

Zegz da, szef klu bu PO. W kon cy lia cyj -
nym wy stą pie niu po parł swe go ziom ka,
stwier dza jąc, że do ku ment jest rze czy -
wi ście sła by i trze ba nad nim jesz cze
po pra co wać. W tej sy tu acji wi ce mar -
sza łek Cie pie la ogło sił o wy dłu że niu
do 15 wrze śnia ter mi nu skła da nia wnio -
sków do wstęp nej li sty przed się wzięć
re ko men do wa nych do ob ję cia Kon trak -

tem Te ry to rial nym dla Ma ło pol ski
na la ta 2014-2020. 

***
W na stęp nych dniach Ber dy chow ski

nie za sy py wał gru szek w po pie le, mo bi -
li zu jąc sa mo rzą dow ców z trzech po wia -
tów do dzia ła nia, w czym zna lazł
wspar cie m.in. u pre zy den ta No we go
Są cza Ry szar da No wa ka. Skut ko wa ło to
dwo ma na ra da mi wój tów i bur mi strzów
w są dec kim Ra tu szu (10 i 12 wrze śnia).
De ba ta by ła burz li wa – ka żdy wal czył
o swo je – ale osta tecz nie uda ło się opra -
co wać kom pro mi so wą li stę prio ry te tów
in we sty cyj nych Sub re gio nu Są dec kie go
do Kon trak tu Te ry to rial ne go. Na tej li -
ście jest „Są de czan ka”, czy li tra sa eks -
pre so wa z Brze ska do No we go Są cza,
jest tzw. dro ga Sta wiar skie go – przed łu -
że nie ob wod ni cy za chod niej No we go
Są cza do Ku ro wa, z bu do wą po dro dze
mo stu na Du naj cu, jest le gen dar na już
li nia ko le jo wa Kra ków – Pie kieł ko, są
dwie ko lej ki tu ry stycz ne: Piw nicz na -
-Szczaw ni ca i Wy so wa -Kry ni ca i in ne
in we sty cje, któ re mo gą po pchnąć nasz
re gion do przo du (czy taj obok). 

W po ło wie wrze śnia Z. Ber dy chow -
ski za wiózł do ku ment do Kra ko wa, skła -
da jąc go na rę ce mar szał ka Mar ka So wy. 

W nie dzie lę 29 wrze śnia br. w Miej -
skim Ośrod ku Kul tu ry w No wym Są czu
od by ła się pre zen ta cja wy bra nych in we -
sty cji z uzgod nio nej li sty naj wa żniej szych
przed się wzięć Sub re gio nu Sa dec kie go
oraz uro czy ste pod pi sa nie Pak tu dla Są -
dec czy zny, o czym pi sze my obok.

(HSZ) 

– Mam na dzie ję, że w koń cu Są dec czy zna prze sta nie być mar gi na li zo wa na. Je stem
za tym, co ro bi Zyg munt Ber dy chow ski. Nasz re gion jest mar gi na li zo wa ny i trze ba
to zmie nić. Trak tu ją nas po ma co sze mu. Nie ma my na wet swo je go przed sta wi cie la
w za rzą dzie. Niech by to był na wet Zyg munt Ber dy chow ski. Wa żne, że by ktoś wal -
czył w o na sze in te re sy. SE NA TOR STA NI SŁAW KO GUT (PIS)

– Nie ule ga wąt pli wo ści, że bu do wa „Są de czan ki”, czy li dro gi od au to stra dy A -4
przez No wy Sącz do Mu szyn ki, do gra ni cy pań stwa – jest po stu la tem pod sta wo -
wym. Po dru gie – bu do wa li nii ko le jo wej Kra ków – Pie kieł ko w ce lu bez po śred nie go
po łą cze nia z No wym Są czem. Mu si my do koń czyć ob wod ni cę pół noc ną No we go
Są cza i sfi na li zo wać ob wod ni cę za chod nią. Mu si my sta now czo po stu lo wać bu do -
wę ob wod nic Li ma no wej i Gor lic. Po win ny po wstać w Mu szy nie -Złoc kiem na Czar -
nym Po to ku zbior ni ki tzw. su chej re ten cji, po win ni śmy zbu do wać zbior nik
re ten cyj ny w miej sco wo ści Grod na. W no wo są dec kim szpi ta lu po wi nien zo stać
zbu do wa ny od dział psy chia trycz ny, tak jak w Tar no wie. W opar ciu o po ten cjał Kry -
ni cy, Mu szy ny po win ni śmy po stu lo wać, by po wstał od dział chi rur gii re kon struk cyj -
nej. Po win ni śmy wró cić do po stu la tu po łą cze nia Szczaw ni cy i Piw nicz nej ko lej ką
gór ską. Ta ką sa mą ko lej ką po win ni śmy po łą czyć Kry ni cę z Wy so wą. To zwięk szy do -
stęp ność tu ry stycz ną tych ośrod ków. Mu si my pod kre ślić, że bu do wa „Są dec kiej
We ne cji” bę dzie uzu peł nie niem me tro po li tal nej funk cji No we go Są cza. Re wi ta li za -
cja zbior ni ków Ro żnow skie go i Klim ków ki, to naj wa żniej sze ce le na sze go pro gra mu
tu ry sty ki let niej. W Kry ni cy po win no po wstać cen trum kon fe ren cyj ne, któ re w peł ni
umo żli wi wy ko rzy sta nie po ten cja łu, ja ki wy two rzył się dzię ki Fo rum Eko no micz ne -
mu i Fe sti wa lo wi Bie go we mu.

ZYG MUNT BER DY CHOW SKI (PO)

FO
T. 

JG
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W
nie dzie lę 29 wrze śnia
w sa li Miej skie go Ośrod -
ka Kul tu ry w No wym Są -
czu mia ło miej sce ko lej ne

spo tka nie sa mo rzą dow ców z na sze go re -
gio nu w spra wie Kon trak tu Te ry to rial ne -
go, któ ry już wkrót ce, z mi ni ster roz wo ju
re gio nal ne go Elżbie tą Bień kow ską, bę -
dzie ne go cjo wał Ma rek So wa, mar sza -
łek wo je wódz twa ma ło pol skie go. 

Do MOK przy by li m.in. rad ni wo je -
wódz cy: Zyg munt Ber dy chow ski, Mar ta
Mor dar ska, Pa weł Śli wa i Le szek Zegz -
da; par la men ta rzy ści: Piotr Na im ski, An -
drzej Czer wiń ski, Ar ka diusz Mu lar czyk
i Sta ni sław Ko gut; pre zy dent No we go
Są cza Ry szard No wak, sta ro sto wie po -
wia tów: li ma now skie go i gor lic kie go,
przed sta wi cie le władz lo kal nych – gmin
i miast Są dec czy zny oraz zna ni są de cza -
nie, w tym by ły pre mier i mar sza łek Sej -
mu RP Jó zef Olek sy.

Ini cja tor spo tka nia, Zyg munt Ber dy -
chow ski, za po wie dział, że z po mo cą
par la men ta rzy stów i sa mo rzą dow ców
ru szy ak cja zbie ra nia wśród miesz kań -
ców re gio nu 100 ty się cy pod pi sów
pod „Pak tem”, co mia ło by dać do my -

śle nia nie tyl ko wła dzom wo je wódz twa,
ale i mi ni ste rial nym urzęd ni kom jesz cze
bar dziej niż pod pi sy sa mych po słów,
rad nych i bur mi strzów. 

– Zbie rze my te sto ty się cy pod pi sów
i za wie zie my je do Kra ko wa, do Urzę du
Mar szał kow skie go i wte dy udo wod ni my,
że ten re gion bro ni swo ich ra cji i chce

100 000
pod pi sów za in we sty cja mi 
dla Są dec czy zny – tak chcą

prze ko nać rząd
Zebranie w dwa miesiące 100 tysięcy podpisów pod Paktem dla Sądecczyzny,
Limanowszczyzny i Ziemi Gorlickiej zapowiedzieli samorządowcy z naszego regionu.
W ten sposób Subregion Sądecki będzie walczyć o uwzględnienie przy podziale
rządowych pieniędzy na sfinansowanie ważnych dla regionu inwestycji. 

Ini cja tor spo tka nia, Zyg munt Ber dy chow ski, za po wie dział, że ru szy ak cja
zbie ra nia wśród miesz kań ców re gio nu 100 ty się cy pod pi sów pod „Pak tem”
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się roz wi jać. My ślę, że w paź dzier ni ku
ta ką ak cję roz pocz nie my na te re nie No -
we go Są cza i po wia tów: no wo są dec kie -
go, li ma now skie go i gor lic kie go. W cią gu
oko ło dwóch mie się cy do star czy my je
do Kra ko wa. Po in for mu je my o tym, ta -
kże pa nią mi ni ster Bień kow ską, bo to
mo że być wa żny ar gu ment przy Kontr ak -
cie, któ ry z ta kim stu ty sięcz nym po par -
cie ła twiej by ło by ne go cjo wać
mar szał ko wi – po wie dział.

Par la men ta rzy ści i sa mo rzą dow cy
pod pi sy wa li się na ta bli cy z „Pak tem dla
Są dec czy zny Li ma nowsz czy zny i Zie -
mi Gor lic kiej”. Nie o sym bo li kę jed nak
tu cho dzi ło, ale o re al ne dzia ła nia.
Uczest ni cy spo tka nia mó wi li w ja ki spo -
sób bę dą wal czyć o wpro wa dze nie
do Kon trak tu Te ry to rial ne go za ło żeń
pod pi sa ne go 12 wrze śnia do ku men tu
„Pakt dla Są dec czy zny Li ma nowsz czy -
zny i Zie mi Gor lic kiej”. 

W pro jek cie Kon trak tu, czy li do ku -
men tu, z któ rym do ne go cja cji z rzą dem
usią dzie mar sza łek, za war to pro po zy cje
in we sty cji, któ re po win ny być fun da -
men tem Kon trak tu Te ry to rial ne go za -
wie ra ne go przez wła dze wo je wódz twa
z Rzą dem Rze czy po spo li tej Pol skiej
na la ta 2014 – 2020. Za pi sa ne w nim zo -
sta ną naj wa żniej sze in we sty cje, za czym
idzie mo żli wość ich fi nan so wa nia.

Mar sza łek So wa już wcze śniej za -
pew niał, że ocze ku je rzą do wych gwa -

ran cji fi nan so wa nia dla dwóch, je go
zda niem, klu czo wych in we sty cji Sub re -
gio nu Sa dec kie go: dro gi eks pre so wej
No wy Sącz – Brze sko, na zwa nej przez
zgro ma dzo nych w MOK „Są de czan ką”,
oraz li nii ko le jo wej Pod łę że – Pie kieł ko.

Na Są dec czyź nie pa trzą jed nak z za -
zdro ścią na Kra ków, gdzie wie lo mi lio -
no we in we sty cję pla no wa ne są na wet
w ob sza rze kul tu ry i bi ją na alarm, że
w pla nach władz ma ło pol skich Są dec -
czy zna, a ta kże Zie mia Li ma now ska
i Gor lic ka ze szły na dal szy plan.

– Do brze, że pan mar sza łek wi dzi po -
trze bę bu do wy Są de czan ki i li nii ko le jo -
wej, ale nie ma żad nej gwa ran cji, że uda
mu się to z rzą dem wy ne go cjo wać. Co
wte dy? Zo sta nie my z ni czym. Nie zga -
dzam się z te zą, że tyl ko te dwie in we sty -
cje po win ny być za pi sa ne w kontr ak cie.
Za ko pian ka już ma w tej chwi li trzy mi -
liar dy zło tych, a na szej Są de czan ki
w żad nym do ku men cie nie ma. Jak się
pa trzy na do ku men ty przy go to wa ne
przez Za rząd Wo je wódz twa, to wy ni ka
z nich, że na przy kład dla Kra ko wa
na in we sty cje zwią za ne z kul tu rą prze -
zna czo no spo re su my – przy po mniał
Ber dy chow ski. 

– Po trze by na sze go sub re gio nu też po -
win ny być tam uję te w ta ki sam spo sób.
Nie je ste śmy od ni ko go gor si, a miesz -
kań cy Są dec czy zny nie są miesz kań ca mi
dru giej ka te go rii. Czym bo wiem ró żni się

umiesz czo na w do ku men tach re wi ta li za -
cja No wej Hu ty od re wi ta li za cji na szych
uzdro wisk. Nie wi dzę po wo du, dla któ re -
go my, na star cie ma my re zy gno wać
z na sze go fun da men tal ne go po stu la tu.
W sta no wi sku ne go cja cyj nym jest Cen -
trum Mu zy ki w Lu to sła wi cach za trzy -
dzie ści mi lio nów zło tych, a nie ma w nim
pro jek tu na sze go So ko ła, z ja kiej ra cji?
– py tał Ber dy chow ski i sam so bie od po -
wia dał: Prze cież to tak sa mo rów no -
praw ne po stu la ty. Wiem, że na wszyst ko
nie wy star czy pie nię dzy, ale to nie zna -
czy, że Są dec czy zna ma zre zy gno wać ze
swo ich po stu la tów.

Rad ny wo je wódz ki usły szał, że mo że
li czyć na po par cie wszyst kich po li tycz -
nych i sa mo rzą do wych sił na Są dec czyź -
nie. Po parł go ta kże Jó zef Olek sy.

– Są dec czy zna przez la ta nie by ła
uwzględ nia na a czę ściej by ła mar gi na -
li zo wa na w ró żnych okre sach, bo nie wi -
dzia no tu żad nych szans roz wo jo wych
– mó wił by ły pre mier RP. – Trze ba wal -
czyć o roz dy spo no wa nie środ ków. To
wal ka słusz na, bo o lep szą przy szłość

i o spra wie dliw sze niż do tąd szan se roz -
wo jo we. W tym Pak cie są za pi sa ne in -
we sty cje bez któ rych Są dec czy zna
umrze. Nie ma co cza ro wać lu dzi, że bez
re ali za cji tych po stu la tów: uzdro wisk,
tu ry sty ki dro gi, ko lej bę dzie się tu da ło
żyć. Chwa ła Zyg mun to wi Ber dy chow -
skie mu za to, że za ostrzył na Sej mi ku ton
wo bec władz wo je wódz kich i ta kże wo -
bec wła dzy rzą do wej.

Swo je wspar cie za ofe ro wał też po seł
Ar ka diusz Mu lar czyk (So li dar na Pol ska).

– Mam do stęp, ja ko szef klu bu par la -
men tar ne go, do mi ni strów, mo gę po móc
przy zor ga ni zo wa niu spo tkań w War sza -
wie. De kla ru ję peł ne wspar cie i po moc.
Ja kość lob bin gu lep sza, gdy do mi ni stra

Par la men ta rzy ści i sa mo -
rzą dow cy pod pi sy wa li
się na ta bli cy z „Pak tem
dla Są dec czy zny Li ma -
nowsz czy zny i Zie mi Gor -
lic kiej”. Nie o sym bo li kę
jed nak tu cho dzi ło, ale
o re al ne dzia ła nia. 

FO
T. 

BO
S
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przyj dzie kil ku po słów z ro żnych ugru -
po wań z jed ne go re gio nu. Przy kła dem
jest to, jak wspól nie z po słem PO An -
drze jem Czer wiń skim oraz ta kże dzię ki
wi zy cie peł no moc ni ka pre zy den ta No -
we go Są cza wy wal czy li śmy za pew nie nie
bu do wy ob wod ni cy pół noc nej – po wie -
dział Mu lar czyk. 

Po seł Piotr Na im ski (PiS) za zna czył
na to miast, że de cy zje o przy szłych in -
we sty cjach po win ny uwzględ niać szer -
szy kon tekst. – Dwie naj wa żniej sze
in we sty cje, czy li dro ga do Brze ska i li -
nia ko le jo wa Kra ków – Pie kieł ko są fun -
da men tal ne dla nas, ale wszyst ko za le ży
prze cież od mi ni stra No wa ka i mi ni ster
Bień kow skie – stwier dził Na im ski. 

– Tyl ko wspól ne dzia ła nia po nad po -
dzia ła mi mo gą ura to wać nasz re gion
przed mar gi na li za cją, któ rej pró by je -
ste śmy obec nie świad ka mi – wtó ro wał
pre zy dent Ry szard No wak.

W po dob nym du chu wy po wia dał się
se na tor Sta ni sław Ko gut (PiS). 

– Bar dzo prze ży łem li kwi da cję na -
sze go od dzia łu Stra ży Gra niczn j i zli -

kwi do wa nie dys po zy tor ni po go to wia
– ubo le wał par la men ta rzy sta ze Stróż.
– Po dob nie się te raz dzie je z Sa ne pi -
dem. Co do mu zycz ne go cen trum Pen -
de rec kie go w Lu sła wi cach, to pan
Pen de rec ki do stał wcze śniej na nie
osiem dzie siąt mi lio nów zło tych, a te raz
miał by do stać ko lej ne trzy dzie ści mi lio -
nów, a jak ja tam ja dę i wi dzę te szcze -
re po la, to za sta na wiam się kto tam
jeź dzi na kon cer ty. Dla cze go w Kry ni -
cy za my ka się ka sy ko le jo we, dla cze go
po cią gi In ter ci ty nie ja dą ani do Kry -
ni cy, ani do No we go Są cza? Do jazd ze
sto li cy do Kry ni cy zaj mu je dzie więć go -
dzin za miast trzech. Walcz my za tem ra -
zem, ogrom nie się cie szę, że idzie my
jed nym fron tem. Na Ślą sku na si łę wy -
ry wa ją pie nią dze z bu dże tu pań stwa,
bo tam sa mo rzą dow cy są zgra ni i do -
brze zor ga ni zo wa ni. My też tak mu si my
ro bić – po wie dział Ko gut – a Ty (zwró -
cił się na ko niec se na tor Ko gut do po -
sła An drze ja Czer wiń skie go) nie
kla kie ruj mi ni strom, tyl ko walcz o swój
re gion.

Po seł PO w od po wie dzi tłu ma czył, że
w spra wie dro gi do Brze ska za rząd wo -
je wódz twa wy ko nał kon cep cję tech -
nicz ną i na tej pod sta wie bę dzie mo żna
zle cić te raz GDD KiA wy ko na nie pro -
jek tu tej dro gi.

– Brak po łą cze nia z au to stra dą czy ni
nasz układ ko mu ni ka cyj ny ku la wym. Bę -
dzie pro jekt – bę dzie my za bie gać o pie -
nią dze. Trze ba prze ko nać rząd, że to
za da nie jest wa żne i to bę dzie dla nas
wy zwa niem, któ re mu si my pod jąć. Bę dę
za bie gał o to i udzie lę wspar cia ini cja -
ty wie Ber dy chow skie go. My po win ni śmy
so bie zda wać spra wę, że na wszyst kie
efek ty na szej bu rzy mó zgów na pew no
za brak nie środ ków, bo po trzeb in we sty -
cyj nych jest zbyt wie le. Po win no nas po -
łą czyć wy bra nie w gra ni cach mo żli wych
środ ków ta kie pro jek ty, któ re bę dą nas
łą czyć i bę dą roz wo jo we. W in nych re -
gio nach już ma ją je przy go to wa ne, mu -
si my te raz to nad go nić – mó wił po seł
Czer wiń ski, po czym zwró cił się do pre -
zy den ta No we go Są cza: – Nie mo żesz
so bie sie dzieć i cze kać mó wiąc „a niech
rząd zro bi swo je”, bo to Ty je steś lo kal -
nym li de rem…

***
Pod czas spo tka nia w MOK za pre zen -

to wa no ta kże kil ka wy bra nych in we sty -
cji z li sty prio ry te tów Sub re gio nu
Są dec kie go. Po seł Czer wiń ski mó wił
o dro dze eks pre so wej Brze sko -No wy
Sącz, se na tor Ko gut o li nii ko le jo wej
Kra ków -Pie kieł ko, a pre zy dent No wak
o „Wę gier skiej -bis”. Z ko lei sta ro sta gor -
lic ki Mi ro sław Wę dry cho wicz prze ko ny -
wał do ko niecz no ści bu do wy dro gi
eks pre so wej Gor li ce-Tar nów, a sta ro sta
li ma now ski Jan Pu cha ła wska zy wał
na po trze bę do fi nan so wa nia z rzą do wej
pu li bu do wy ba se nów so lan ko wych
w Po rę bie Wiel kiej, w gmi nie Nie -
dźwiedź, oraz ob wod nic Msza ny Dol nej
i Li ma no wej. 

Wy stą pił też Wie sław Pió ro, rad ny
po wia to wy, czło nek za rzą du fir my Wi -
śniow ski, któ ry omó wił kwe stię od mu -
la nia Je zio ra Ro żnow skie go. Je go szef,
An drzej Wi śniow ski, wie rzy w od ro dze -
nie je zio ra, ina czej nie bu do wał by
w Gród ku n. Du naj cem luk su so we go
ho te lu, któ re go wi zu ali za cję za pre zen -
to wał Pió ro. 

BO GU MIŁ STORCH, (HSZ)FO
T. 
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N
aj więk sza w Ma ło pol sce im -
pre za rol ni cza: po łą cze nie
tar gów z fe sty nem i rol ni -
czym świę tem to do sko na ła

oka zja do na gro dze nia naj lep szych rol -
ni ków, go spo darstw agro tu ry stycz nych,
bra nżo wych firm, wy staw ców, a ta kże
go spo dyń wiej skich i go to wa nych przez
nie po traw. Wie le z tych na gród tra fi ło
do re pre zen tan tów Są dec czy zny.

Po zna li śmy mię dzy in ny mi li stę lau re -
atów wo je wódz kiej edy cji rol ni czo -eko -

lo gicz ne go kon kur su „Agro li ga 2013”.
W ka te go rii „Rol nik” ty tuł Mi strza Ma -
ło pol ski otrzy mał Sta ni sław Ze lek, sa -
dow nik (na 40 hek ta rach) z Tę go bo rzy.

– Dziś więk szą sztu ką od wy ho do wa -
nia pięk nych i smacz nych ja błek jest ich
sprze da nie. Tym bar dziej, że w ca łym re -
gio nie jest po nad 3 tys. hek ta rów sa dów
i cią gle przy by wa no wych upraw owo -
ców – po wie dział.

Dru gie miej sce za jął pro wa dzą cy na 52
hek ta rach go spo dar stwo ro dzin ne An to ni

Joń czyk z Wie prza (pow. wa do wic ki),
a trze cie Grze gorz Świ der gał, mło dy rol -
nik z Gra bo szyc (po wiat oświę cim ski).

W ka te go rii „Fir ma” ty tuł Mi strza
Ma ło pol ski otrzy mał Sa dow ni czy Za -
kład Do świad czal ny In sty tut Ogrod ni -
czy z Brze znej, któ ry w tym ro ku
ob cho dzi ju bi le usz 60-le cia.

W kon kur sie „Rol nik i Far mer Ro ku”
w ka te go rii ogrod nic two, sa dow nic two,
szkół kar stwo zwy cię ży li i Zło te Jabł ko
otrzy ma li Mo ni ka i An drzej Sta szyń scy
z By strej (po wiat gor lic ki).

Z ko lei trzy ty sią ce zło tych za za ję cie
pierw sze go miej sca w kon kur sie na Naj -
lep sze Go spo dar stwo Agro tu ry stycz ne,
w któ rym udział wzię ło kil ka dzie siąt go -
spo darstw z 15 po wia tów wo je wódz twa
ma ło pol skie go, otrzy ma li Ju sty na i Grze -
gorz Kró li kow scy z Ty li cza, pro wa dzą cy
go spo dar stwo „U Grze go rza”. 

– To dla nas ogrom ne wy ró żnie nie.
Bę dzie to mo bi li za cja do dal sze go roz -
wo ju na sze go go spo dar stwa. W ten spo -
sób mo że my też pro mo wać nasz pięk ny
re gion – po wie dział pan Grze gorz.

Na gro dy w kon kur sie Naj lep sze Go -
spo dar stwo Eko lo gicz ne ufun do wał

Agro pro mo cja ,2013: 
na gro dy i wy ró żnie nia
– Są mię dzy na mi star si go spo da rze, sza cu nek nie sie my na ich rę ce
w da rze, ca łe ży cie w po lu i w po cie ich pra ca, nie mó wi li ni gdy, że się
nie opła ca. Po tem ko sy w rę ce z chę cią chwy ta li, wy glą da li w po lu jak -
by tań co wa li – wy re cy to wa ła jed na z lau re atek licz nych rol ni czych
kon kur sów, któ re swój uro czy sty fi nał mia ły w nie dzie lę 8 wrze śnia
i po przed nie go dnia, pod czas Agro pro mo cji 2013 w Na wo jo wej. 
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Urząd Mar szał kow ski. Na szcze blu wo -
je wódz kim ten ogól no pol ski kon kurs
zor ga ni zo wał MODR Kar nio wi ce.

W ka te go rii Eko lo gia i Śro do wi sko wy -
gra ła Ce cy lia Stroj na z Gra jo wa (po wiat
wie lic ki). Pa ni Ce cy lia pro wa dzi go spo dar -
stwo o po wierzch ni 7 hek ta rów, ho du je 5
owiec i ba ra na, 5 kóz i ca pa, klacz i źre bię
oraz kro wę. Upra wia ziem nia ki, psze ni cę
i owies. Ko ło do mu znaj du je się przy do -
mo wy sad. Go spo dy ni ak tyw nie dzia ła
w Ma ło pol skim Sto wa rzy sze niu Rol ni ków
Eko lo gicz nych „Na tu ra”, a w wol nych
chwi lach pi sze wier sze.

– Są mię dzy na mi star si go spo da rze,
sza cu nek nie sie my na ich rę ce w da rze,
ca łe ży cie w po lu i w po cie ich pra ca, nie
mó wi li ni gdy, że się nie opła ca. Po tem
ko sy w rę ce z chę cią chwy ta li, wy glą da li
w po lu jak by tań co wa li – wy re cy to wa ła
lau re at ka.

Na to miast w ka te go rii Eko lo gicz ne
Go spo dar stwo To wa ro we zwy cię żył
An drzej Zu bek z Ra tu ło wa (po wiat no -
wo tar ski), któ ry zaj mu je się cho wem
owiec i by dła na Po la nie Jur gow skiej
ko ło Dursz ty na i po sia da cer ty fi kat unij -
ny na pro duk cję oscyp ków.

W kon kur sie „Es te tycz nie Za go spo da -
ro wa na Za gro da” przy zna no dwa pierw sze
miej sca: zdo by li je Re na ta Le śniak z Głę -
bo wic (po wiat oświę cim ski) oraz Elżbie ta
Mo zga ła z To mic (po wiat wa do wic ki).

– Dzię ku ję w imie niu wszyst kich lau -
re atów. Oby wię cej ta kich im prez i ta kich
na gród – po wie dzia ła pa ni Elżbie ta.

Ju ry zde cy do wa ło ta kże, że w tym ro -
ku, w kon kur sie po traw re gio nal nych,
naj smacz niej szą po tra wą by ła zu pa o na -
zwie „Pa rzy bro da”, przy go to wa na przez
Ko ło Go spo dyń Wiej skich z Wy życ, ale
do ce nio no też kwa śni cę na że ber ku
z Klusz kow ców, pie ro gi ru skie we dług
prze pi su KGW z Tę go bo rzy oraz „Sa -
kiew kę z Grzy ba mi” przy go to wa ną
przez go spo dy nie z Pi sa rzo wej, ko pyt ka
ze sło ni ną od KGW z Po po wic, a ta kże
kar ków kę z ce bu lą z Mosz cze ni cy i ja -
gnię ci nię w so sie cur ry, któ rą przy rzą dzi -
ły go spo dy nie z Ptasz ko wej.

Na za koń cze nie roz da no ta kże na gro -
dy za naj lep szą eks po zy cję i naj lep szy
pro dukt Agro pro mo cja 2013 oraz roz -
strzy gnię to kon kurs pla stycz ny dla dzie -
ci oraz kon kurs wie dzy o dro biu.

BOGUMIŁ STORCH
FOT. BOGUMI STORCH
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Na Tar gach Po la gra w Po zna niu
wrę czo no na gro dy „Per ła”, przy zna -
wa ne przez Ka pi tu łę Kon kur su „Na -
sze ku li nar ne Dzie dzic two – Sma ki
Re gio nów”. Czte ry „Per ły” tra fi ły
do Ma ło pol ski, w tym dwie na Są -
dec czy znę: za lo dy są dec kie z wy -
twór ni „Lwo wian ka” Ber na det ty
Ar ga siń skiej oraz za fa so lów kę,
czy li wód kę z fa so li Pięk ny Jaś
od Ja ni ny Mo lek z Tro pia w gmi nie
Gró dek nad Du naj cem. 

P
o zo sta łe dwie „Per ły” dla Ma ło -
pol ski otrzy ma ją: szyn ka pod sto -
le go z ma sar ni Szcze pa na Ga wo ra
z Pod sto lic ko ło Wie licz ki,

a w ka te go rii po traw, Ja ni na i Jó zef Zbo -
row scy z Wi to wa ko ło Za ko pa ne go. 

Ab so lut nym ma ło pol skim li de rem li -
sty pro duk tów tra dy cyj nych jest Szcze -

pan Ga wor z Pod sto lic, któ ry wpro wa -
dził na nią 6 swo ich wy ro bów: kieł ba sę
wiej ską z Pod sto lic, kisz kę z Pod sto lic,
bo czek go to wa ny z Pod sto lic, sal ce son
go lon ko wy pod sto le go, szyn kę pod sto -
le go i szyn kę pod sto le go z ko ścią. By ła
to je go pierw sza „Per ła” Po la gry, ale bo -
czek, sal ce son i szyn ka zo sta ły już wy -
ró żnio ne przez ju ry Ma ło pol skie go
Fe sti wa lu Sma ku.

Dla Ja ni ny Mo lek to dru ga „Per ła”
Po la gry. Pierw szą otrzy ma ła kil ka lat te -
mu za Fa so lę Pięk ny Jaś z Do li ny Du -
naj ca, a w szcze gól no ści za wy bor ną
zu pę fa so lo wą. Fa so la Pięk ny Jaś z Do -
li ny Du naj ca jest chro nio na pra wem
unij nym i ma od 2011 r. cer ty fi kat
„Chro nio na Na zwa Po cho dze nia”. Ob -
szer ny tekst o Ja ni nie Mo lek mo żna by -
ło prze czy tać we wrze śnio wym nu me rze
na sze go mie sięcz ni ka „Są de cza nin”.

Lo dów są dec kich w No wym Są czu
za chwa lać nie trze ba, zna ne są
od Szcze ci na po Ustrzy ki i od Su wałk
po Zgo rze lec. Lo dy no wo są dec kie i lo -
dy no wo tar skie zna la zły się na li ście
pro duk tów tra dy cyj nych Mi ni ster stwa
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.

– W cza sie Agro pro mo cji w 2011 ro -
ku w Na wo jo wej po raz pierw szy przed -
sta wi łam na sze lo dy w kon kur sie
or ga ni zo wa nym przez Kra jo wą Ra dę
Pro duk tu Re gio nal ne go. W ubie głym ro -
ku zdo by ły pierw szą na gro dę, co otwie -
ra ło dro gę do dru gie go eta pu kon kur su.
W tym ro ku otrzy ma li śmy no mi na cję
wo je wódz ką, a Kra jo wa Ra da na gro dzi -
ła nas „Per łą” – opo wia da Ber na det ta
Ar ga siń ska z wy twór ni lo dów „Lwo -
wian ka” w No wym Są czu.

– Na gro dę z rąk mi ni stra ode bra li -
śmy 22 wrze śnia, po je cha li śmy do Po -
zna nia z na szy mi lo da mi, że by wszy scy
je mo gli de gu sto wać, a w przy szłym ro -
ku bę dzie my mie li już wła sne sto isko
na Po la grze. Ko lej nym eta pem no bi li ta -
cji lo dów są dec kich bę dzie wnio sek
o ob ję cie ich ochro ną unij ną, naj pew -
niej w ka te go rii „Chro nio ne Ozna cze nie
Geo gra ficz ne” – do da je Ber na det ta Ar -
ga siń ska.

JAN GA BRU KIE WICZ

Lody z Sącza
i fasolówka 
z Tropia nagrodzone
w Poznaniu 
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Fir ma Ba tim po wsta ła w 1995 ro -
ku, a jej za ło ży cie la mi są Bar ba -
ra Edelmüller -Ge ne raux
i Ja nusz Rem bi las. 

– Moi ro dzi ce pro wa dzi li nie du żą fir mę
trans por to wą, któ ra spe cja li zo wa ła się
w prze wo zie ce men tu. Mo żna więc po wie -
dzieć, że w na szej ro dzi nie by ły tra dy cje
trans por to we. Jed nak Ba tim to nie tyl ko tra -
dy cja – mó wi Bar ba ra Edelmüller Ge ne -
raux. – Pod sta wy wy nio słam z do mu, jed nak
Ba tim po wstał z chę ci stwo rze nia pol skiej
fir my trans por to wej, któ ra bę dzie się li czyć
na ryn ku Eu ro py Za chod niej i bę dzie wy ko -
ny wać usłu gi dla naj bar dziej wy ma ga ją -
cych eu ro pej skich klien tów, w tym
naj więk szych kon cer nów – do da je.

Jak przy zna je po cząt ki by ły bar dzo
trud ne. Wraz ze swo im wspól ni kiem, Ja -
nu szem Rem bi la sem pra co wa łam po 24
go dzi ny, sie dem dni w ty go dniu. Uwa ża,
że tyl ko dzię ki wy trwa łej i cię żkiej pra cy
uda ło się im uzy skać sil ną po zy cję na ryn -
ku eu ro pej skim.

Po cząt ko wo Ba tim dys po no wał je dy -
nie kil ko ma wła sny mi, za to no wy mi ze -
sta wa mi do prze wo zu to wa rów. By ły to
cią gni ki mar ki Sca nia i na cze py fir my Ko -
egel.

– Już wte dy mie li śmy bar dzo do brze
roz bu do wa ną spe dy cję. Od po cząt ku
skon cen tro wa li śmy się na ryn ku an giel -
skim i tam do cie ra ły, a ta kże na dal do cie -

ra ją na sze trans por ty. Stop nio wo za czę li -
śmy po sze rzać te ren. Obec nie na sza flo ta
ob słu gu je głów nie kra je Eu ro py Za chod -
niej a w nie wiel kim stop niu ob słu gu je my
Eu ro pę Wschod nią. 

Głów na sie dzi ba fir my znaj du je się
w Sta rym Są czu przy ul. Ba zie li cha 35, ale
Ba tim po sia da ta kże swo je biu ra na Sca nii
w Kra ko wie i w sie dzi bie Mer ce de sa
w Kra ko wie, któ re słu żą głów nie do ob słu -
gi tech nicz nej po jaz dów. Za trud nia po -
nad 500 pra cow ni ków.

Flo ta Ba ti mu to ok. 300 sa mo cho dów:
Mer ce de sów oraz Sca nii z naj now szy mi
sil ni ka mi eu ro 5 oraz eu ro 6, eco lu tion
speł nia ją cy mi naj wy ższe nor my eu ro pej -
skie. Ca ła na sza flo ta jest ser wi so wa -
na w Pol sce i za gra ni cą przez
au to ry zo wa ne ser wi sy Mer ce de sa i Sca -
nii. Po przez udział w pro gra mach lo jal -
no ścio wych fir ma ma za gwa ran to wa ny
do stęp do ser wi so wa nia na naj wy ższym
po zio mie 24 go dzi ny na do bę, sie dem dni
w ty go dniu. Do staw cą opon jest kon cern
Mi che lin, z któ rym Ba tim pra cu je
nad spe cjal nym pro gra mem GO Gre en,
któ ry ma na ce lu zmniej sze nie emi sji
dwu tlen ku wę gla (CO2) do at mos fe ry. Po -
przez ge ne ro wa nie spe cjal nych ra por tów
fir ma na bie żą co mo ni to ru je spa la nie flo -
ty, jest też pod tym wzglę dem mo ni to ro -
wa na i au dy to wa na przez klien tów.
Po jaz dy je żdżą na pa li wie jed ne go do -

staw cy, a jest nim za rów no w Pol sce jak
i w Eu ro pie Shell.

– Co wię cej ka żdy nasz sa mo chód jest
mo ni to ro wa ny przez naj no wo cze śniej szy
bel gij ski sys tem Trans ics. W na szych po jaz -
dach znaj du ją się wie lo funk cyj ne urzą dze -
nia elek tro nicz ne do na tych mia sto wej
wy mia ny in for ma cji z kie row ca mi, jak
i rów nież ska ne ry, któ re umo żli wia ją nam
na prze sy ła nie ca łej do ku men ta cji na szym
klien tom za raz po roz ła dun ku to wa ru
– zdra dza wła ści ciel ka sta ro są dec kiej fir my
trans por to wej. 

Wszyst ko to po zwa la fir mie Ba tim
na wy ko ny wa nie usług trans por to wych
dla naj więk szych firm lo gi stycz nych Eu -
ro py. Pra cu je głów nie dla du żych kon cer -
nów za chod nich i wo zi dla nich to wa ry
po ca łej Eu ro pie Za chod niej.

– Cie szy nas pra ca z du ży mi kon cer na -
mi, gdyż są to fir my bar dzo wy ma ga ją ce,
dla któ rych usłu gi trans por to we, ko mu ni -
ka cja oraz sprzęt mu szą być na naj wy -
ższym po zio mie. Na si stra te gicz ni klien ci
re gu lar nie nas au dy tu ją, bo chcą mieć
pew ność, że ja kość na szych usług jest ca -
ły czas na naj wy ższym po zio mie – pod kre -
śla Bar ba ra Edelmüller Ge ne raux.

Do Sta re go Są cza przy je żdża ją au dy to -
rzy, któ rzy do kład nie we ry fi ku ją na szą fir -
mę i na tej pod sta wie spo rzą dza ją ra por ty.
Wszyst ko po to, by mieć pew ność, że fir -
ma speł nia okre ślo ne wa run ki, wy ma ga -
nia, sto su je wła ści we pro ce du ry oraz
speł nia eu ro pej skie nor my.

Na po cząt ku te go ro ku wła ści cie le za -
ku pi li sys tem IT nie miec kiej fir my So lo -
plan, któ ry umo żli wia bar dzo spraw ne
za rzą dza nie wszyst ki mi dzia ła mi fir my.
Do za ku pu i wdro że nia te go sys te mu przy -
go to wy wa li się przez trzy la ta.

– To bar dzo kosz tow ny sys tem i bar dzo
cię żki do wdro że nia. In for ma ty cy z Nie miec
pra co wa li przez kil ka mie się cy z me na dże -
ra mi na szych dzia łów, aby stwo rzyć układ,
któ ry bę dzie speł niał na sze wy ma ga nia
i ocze ki wa nia. Pra ca nad nim oraz sa mo
je go wdra ża nie za ję ło nam rok – przy zna je
wła ści ciel ka Ba ti mu. – Ale dzię ki te mu na -
si stra te gicz ni klien ci bę dą mo gli łą czyć się
z na szym sys te mem, któ ry bę dzie zsyn chro -
ni zo wa ny z po sia da nym już przez nas So lo -
pla nem. Ca łość bę dzie w peł ni
zin te gro wa na. Je ste śmy bar dzo dum ni z te -
go, że ja ko pol ska fir ma trans por to wa po -
sia da my wdro żo ne naj lep sze, do stęp ne

BA TIM
międzynarodowy transport
na najwyższym poziomie

W cią gu 18 lat ist nie nia fir ma Ba tim ze Sta re go Są cza wy pra co wa ła so bie
po zy cję li de ra usług trans por to wych na ryn ku eu ro pej skim, by łych re pu -
blik ra dziec kich i Ro sji. – Zaw dzię cza my to cię żkiej pra cy, cią głe mu pod -
wy ższa niu po przecz ki i do sko na łym pra cow ni kom. Od da nie i lo jal ność
wo bec na szych klien tów, a ta kże do sko na le nie na szej ofer ty to prio ry te ty,
dzię ki któ rym sta li śmy się jed ną z naj lep szych firm na ryn ku usług trans -
por to wych – pod kre śla Bar ba ra Edelmüller Ge ne raux, wła ści ciel ka fir my.
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sys te my i je ste śmy w sta nie bar dzo moc no
kon ku ro wać na ryn ku Eu ro py Za chod niej
i ma my sil ną po zy cję – do da je.

Po twier dza ją to licz ne na gro dy, któ re
fir ma ma na swo im kon cie. Jed ną z naj wa -
żniej szych i naj bar dziej pre sti żo wych jest
Excel len ce Se rvi ce Award. Ba tim otrzy mał
ją za naj le piej wy ko na ny kon trakt dla Tib -
bett&Brit ten – na tym kontr ak cie ła do wa -
li śmy ty go dnio wo ok. 40 sa mo cho dów
z Wiel kiej Bry ta nii do Pol ski, Ro sji, Ukra -
iny, Bia ło ru si, Li twy, Ło twy i Es to nii.
Do nie go sta ro są dec ka fir ma przy go to wy -
wa ła się prze cho dząc szko le nia w Szwaj -
ca rii, An glii i Niem czech. Pol ska fir ma
po ko na ła kon ku ren tów, czy li fir my z Eu -
ro py Za chod niej otrzy mu jąc naj wy ższą
punk ta cję w sied miu kon kur so wych ka te -
go riach.

Jak przy zna je Bar ba ra Edelmüller Ge -
ne raux naj cię ższe la ta dla fir my to prze -
łom 2008 i 2009 ro ku.

– Tak jak więk szość firm w Pol sce zo sta -
li śmy nie świa do mie za ata ko wa ni in stru men -
ta mi fi nan so wy mi, któ re przy nio sły nam
ogrom ne stra ty. Tu po le cam film do ku men -
tal ny „In si de Job” Char les'a Fer gu son'a,

któ ry ob ra zu je sy tu ację, z ja ką przy szło nam
się zmie rzyć – pod kre śla wła ści ciel ka Ba ti -
mu. – Ale prze zwy cię ży li śmy to, a współ pra -
ca z naj bar dziej wy ma ga ją cy mi fir ma mi
lo gi stycz ny mi dzia ła ją cy mi na te re nie Eu ro -
py Za chod niej umo żli wia nam cią gły roz wój
oraz zmu sza do pod no sze nia po zio mu, co
jest dla nas naj wa żniej sze – do da je.

Bar ba ra Edelmüller Ge ne raux nie ukry wa,
że pra ca przy no si jej ogrom ną sa tys fak cję.
Lu bi szyb kie tem po, a ko lej ne suk ce sy
utwier dza ją ją w prze ko na niu, że war to się
sta rać i pod no sić wy żej po przecz kę. Za pew -
nia, że ma jesz cze wie le po my słów, któ ry mi
za mie rza za sko czyć klien tów i utrzy mać Ba -
tim na po zy cji li de ra w dzie dzi nie usług trans -
por to wych na te re nie Eu ro py Za chod niej.

Nie by ło by suk ce su fir my bez za an ga -
żo wa nia pra cow ni ków. Ze spół jest moc no
zwią za ny z mar ką, co po zy tyw nie wpły -
wa na po strze ga nie fir my BA TIM przez
kra jo wych i za gra nicz nych kon tra hen tów.

Od le wej: Łu kasz Za krzew ski (Me na dżer Dzia łu Trans por tu), Ja nusz Rem blas (współ wła ści ciel fir my Ba tim),

Bar ba ra Edel mul ler -Ge ne raux (wła ści ciel ka fir my Ba tim), Ma rek Gu nia (Dy rek tor Dzia łu Trans por tu)

Sa la ob słu gi lo gi stycz nej przy ul. Ba zie li cha 35

w Sta rym Są czu

Od le wej: Dr Ralf For cher (Dy rek tor Za rzą dza ją cy

Głów nej Sie dzi by Da im ler Su tut t gart), Chri stoph

Stem mer (Dy rek tor Sprze da ży i Mar ke tin gu Sa mo -

cho dów Użyt ko wych), Bar ba ra Edel mul ler -Ge ne -

raux (wła ści ciel ka fir my Ba tim), Ja nusz Rem bi las

(współ wła ści ciel fir my Ba tim), Bo gu sław Dzie żok

(Dy rek tor Sprze da ży Sa mo cho dów Cię ża ro wych

Mer ce des -Benz Kra ków)

Od le wej: Ro man Gór czyk (Ma na dżer Flo ty fir my Ba tim), An drzej Hej mej (Me na dżer Dzia łu Fak tu ro wa nia),

Mi chał Za krzew ski (Spe dy tor), Ewa Li choń (Me na dżer Dzia łu Kadr), Da nu ta Kwa śni ca (Dy rek tor Dzia łu

Księ go wo ści), Bar ba ra Edel mul ler -Ge ne raux (wła ści ciel ka fir my Ba tim), Jo an na Rzeb ka (Spe dy tor), Ma rek

Gu nia (Dy rek tor Dzia łu Trans por tu), z ty łu: Grze gorz Du biel (Me na dżer Dzia łu Spe dy cji), Łu kasz Za krzew ski

(Me na dżer Dzia łu Trans por tu)

W fir mie Ba tim nie tyl ko mę żczyź ni są kie row ca mi.

Pa ni Ju sty na jest przy kła dem ko bie ty, któ ra do sko -

na le ra dzi so bie za kie row ni cą du że go sa mo cho du,

co po win no za chę cić in ne ko bie ty do spraw dze nia

się w tym za wo dzie.



Naj więk sza in we sty cja w hi sto rii gmi ny Gró dek nad Du naj cem
współ fi nan so wa na z Unii Eu ro pej skiej ze środ ków Fun du szu Spój -
no ści zbli ża się do koń ca. Dzię ki fun du szom eu ro pej skim miesz kań -
cy Gmi ny Gró dek nad Du naj cem już w naj bli ższym cza sie bę dą
ko rzy stać z roz bu do wa ne go sys te mu ka na li za cji sa ni tar nej, wy daj -
niej sze go sys te mu wo do cią go we go oraz wy bu do wa nych i zmo der -
ni zo wa nych oczysz czal ni ście ków. Dzię ki po zy ska nej do ta cji
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra i Śro do wi sko, któ ra wy -
no si po nad 37 mln. zł „DU NA JEC” Sp. z o.o. bę dą ca w 100% wła -
sno ścią gmi ny Gró dek nad Du naj cem re ali zu je pro jekt zgod nie
z za ło że nia mi, a na wet po więk szy ła za kres ca łej in we sty cji o do dat -
ko we ob sza ry.

Ogó łem pro jek to wa na jest SIEĆ KA NA LI ZA CYJ NA o łącz nej dłu -
go ści 36 126 mb z cze go wy ko na no już 20 km. Dłu gość sie ci ob ję ta do -
fi nan so wa niem wg. Umo wy z 2010 r obej mo wa ła 19,7 km a za tem
dłu gość ta zo sta ła już osią gnię ta. Na pod sta wie na sze go wnio sku i uzy -
ska nej z Mi ni ster stwa Śro do wi ska zgo dy dłu gość ob ję ta do fi nan so wa -
niem wy no si 32,2 km. Wy ko na nie sie ci obej mu ją cej nad wy żkę
pro jek to wa nej sie ci po nad ob ję tą do fi nan so wa niem za le żne bę dzie
od wa run ków i mo żli wo ści re ali za cyj nych i fi nan so wych.

SIEĆ WO DO CIĄ GO WA w pod sta wo wym za kre sie zgod nym
z Umo wą o do fi nan so wa nie z 2010 r. tj. Za da nie 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 o łącz -
nej dłu go ści 57 700 mb. Wy ko na ne zo sta ło obec nie 53 407 mb sie ci wo -
do cią go wej, co sta no wi prak tycz nie 90% ca łe go za kre su ob ję te go
Umo wą o do fi nan so wa nie. 

Wy ko naw ca Oczysz czal ni ście ków w Gród ku nad Du naj cem za -
koń czył ro bo ty w cza sie umow nym, uzy ska no po zwo le nie na użyt -
ko wa nie i 21.06.2013 ro ku otwo rzo no zmo der ni zo wa ną oczysz czal nię
ście ków, na to miast oczysz czal nia w Sien nej zo sta ła prak tycz nie zre -
ali zo wa na do koń ca czerw ca br. Trwa ocze ki wa nie na do pro wa dze -

nie sta łe go za si la nia ener ge tycz ne go co umo żli wi uzy ska nie po zwo -
le nia na użyt ko wa nie i roz po czę cie prac roz ru cho wych. Bu do wa
oczysz czal ni ście ków w Bart ko wej -Po sa do wej jest w sta nie bar dzo za -
awan so wa nym. Zre ali zo wa ne zo sta ły bu dyn ki ku ba tu ro we wraz z da -
cha mi i ele wa cja mi, in sta la cje pod ziem ne, in sta la cje we wnętrz ne
tech no lo gicz ne w zbior ni kach ście ko wych. Do star czo ne zo sta ły
wszyst kie głów ne ma szy ny. Wy ko ny wa ne są koń co we pra ce wy koń -
cze nio we we wnętrz ne, a ta kże pra ce przy in sta la cjach we wnętrz nych
tech no lo gicz nych oraz elek trycz nych. Bu do wa czysz czal ni w Ro żno -
wie jest naj mniej za awan so wa na z uwa gi na póź ne roz po czę cie zwią -
za ne ze zmia ną w Pla nie Za go spo da ro wa nia Prze strzen ne go.
Wy ko na ne są obiek ty ku ba tu ro we w sta nie su ro wym otwar tym. Rów -
nież przy bu do wie czysz czal ni ście ków w Tro piu wy ko na ne są bu dyn -
ki z da chem, ele wa cją i tyn ka mi oraz fi li zo wa nia mi we wnętrz ny mi
ścian i po sa dzek. Wy ko na ne są ze wnętrz ne in sta la cje tech no lo gicz -
ne i sa ni tar ne, a Wy ko naw ca przy stę pu je do ni we la cji te re nu. Wy ko -
na ne są in sta la cje tech no lo gicz ne w zbior ni kach ście ko wych.
W naj bli ższych dniach re ali zo wa ny bę dzie peł nym fron tem mon taż
ma szyn i osprzę tu.

ZAAWANSOWANIE PRAC DOTYCZĄCYCH
PORZĄDKOWANIA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ
GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM
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GOSPODARKA

– Cze ka nas te raz wie le pra cy. Chce my słu żyć ca łej
spo łecz no ści, by Na wo jo wa sta ła się – jak za mo je go
pra dzia da – znów wa żnym miej scem dla re gio nu – mó -
wi Krzysz tof Mań kow ski, po to mek hra bie go Ada ma
Stad nic kie go. Ro dzi na wy gra ła urzęd ni czą ba ta lię o ro -
dzin ny ma ją tek w Na wo jo wej.

BA TA LIA O PA ŁAC
W pa ła cu w Na wo jo wej miesz ka li Bra nic cy, Lu bo mir scy,

a od po ło wy XIX wie ku stał się on sie dzi bą ro do wą hra bio -
stwa Stad nic kich. W 1944 r. de kre tem Pol skie go Ko mi te tu
Wy zwo le nia Na ro do we go ma ją tek zo stał zna cjo na li zo wa ny.
La ta rzą do wej ad mi ni stra cji moc no od bi ły się na za byt ku.
Dziś w pa ła cu stra szą nie ty le du chy daw nych wła ści cie li, co
sy pią ca się ele wa cja. Per ła Na wo jo wej ma jed nak szan se od -
zy skać daw ny blask. Po 69 la tach pa łac wra ca w rę ce pra wo -
wi tych wła ści cie li.

– W la tach 90. za czę li śmy się sta rać o od zy ska nie ma jąt ku,
któ ry na le żał do mo je go pra dziad ka. Je śli cho dzi o Na wo jo wą,
to oczy wi ście cze ka nas wie le pra cy, bo nie jest tak, że dziś od -
zy ska li śmy pa łac i już ju tro tam za miesz ka my. To wy ma ga cza -
su. Trze ba zro bić do kład ny pro jekt – bo to obiekt, któ ry ma
wa lor hi sto rycz ny, jest pod ochro ną kon ser wa tor ską i krok
po kro ku bę dzie my tam wszyst ko re wi ta li zo wać – mó wi Krzysz -
tof Mań kow ski, pra wnuk hra bie go Ada ma Stad nic kie go.

Ba ta lia o pa łac by ła dłu ga i za cię ta. Po tom ko wie hra bie go
wy stą pi li o zwrot nie ru cho mo ści do wo je wo dy ma ło pol skie -
go. Wów czas wo je wo da za opi nio wał, że pa łac zo stał prze ję -
ty zgod nie z de kre tem o re for mie rol nej, dla te go nie mo że on
wró cić do spad ko bier ców. Zgod nie z roz po rzą dze niem mi ni -

stra rol nic twa z 2004 r., za by tek miał zo stać prze ka za ny
w wie czy ste użyt ko wa nie Ośrod ko wi Do radz twa Rol ni cze -
go, któ ry od lat zaj mo wał więk szą część pa ła cu. Spad ko bier -
cy Stad nic kie go od wo ła li się od tej de cy zji. Urzęd ni cze spo ry
trwa ły, a pa łac nisz czał. W tym ro ku mi ni ster rol nic twa i roz -
wo ju wsi zde cy do wał, że ma ją tek wró ci w rę ce pra wo wi tych
wła ści cie li.

PO WRÓT DO TRA DY CJI
„Słow nik Geo gra ficz ny Kró le stwa Pol skie go” z 1885 r. po -

da je: „Po mię dzy pa ła cem w Na wo jo wej i miesz kań ca mi No -
we go Są cza pa nu je rzad ki sto su nek, ob ja wia ją cy się w udzia le,
ja ki bio rą tak w ra do snych, jak i smut nych wy da rze niach wła -
ści cie li, a z dru giej stro ny w po par ciu, któ re w Na wo jo wej
znaj du ją...”. 

Od 1799 r. – kie dy Fran ci szek Stad nic ki ku pił od He le ny
Apo lo nii Mas sal skiej, księ żnej de Li gne Na wo jo wą wraz
z przy le gły mi wio ska mi – ród utrzy mu je do bro są siedz kie sto -
sun ki z miej sco wą lud no ścią. Bu do wa szkół, ko ścio łów, za -
kła dów go spo dar czych, któ re da wa ły pra cę set kom
miesz kań ców – wszyst ko to Są dec czy zna za wdzię cza ła Stad -
nic kim. Jak za pew nia ją po tom ko wie hra bie go, do tej tra dy cji
– przej mu jąc ro dzin ny pa łac – chcą na wią zy wać.

– Mu si my zna leźć po mysł, że by ten pa łac za ra biał na sie -
bie, na kosz ty co dzien ne go utrzy ma nia. Na przy kła dzie
Szczaw ni cy – ma my na dzie ję – wi dać, że po tra fi my ta kie rze -
czy ro bić. Kon kre tów jesz cze nie ma, ale po my sły są ró żne,
na pew no bę dzie to miej sce słu żą ce Są dec czyź nie. Wśród po -
my słów po ja wia się mię dzy in ny mi ta ki, by utwo rzyć fun da -
cję, ale za wcze śnie, by o tym mó wić. Z pew no ścią chce my,
by znów Na wo jo wa sta ła się cen trum i jed nym z sil ni ków roz -
wo ju re gio nu – pod kre śla Krzysz tof Mań kow ski.

W 2006 r. ro do wi uda ło się od zy skać obiek ty uzdro wi sko -
we w Szczaw ni cy, upa da ją ce pod ad mi ni stra cją pań stwo wą,
któ re dziś pięk nie ją, a sto li cę Pie nin od wie dza co raz wię cej
tu ry stów. Ro dzi się na dzie ja, że do bre in we sty cje spra wią, że
rów nież pa łac w Na wo jo wej sta nie się wi zy tów ką re gio nu.
Na ra zie jest je dy nie wi zy tów ką urzęd ni czych za nie dbań.

EDY TA ZA JĄC

Perła Nawojowej
wróciła
do Stadnickich

WAR TO WIE DZIEĆ
Po cząt ko wo był to dwór obron ny, wy bu do wa ny pod ko -
niec XVI wie ku przez Pio tra Na wo jow skie go. Póź no re ne san so wy
bu dy nek, w wy ni ku prze bu do wy, na brał kształ tów neo kla sycz -
nych. Za cza sów Stad nic kich do bu do wa no no we skrzy dło i po łą -
czo no je ze sta rym neo go tyc ką wie życz ką. W cza sie II woj ny
świa to wej w pa ła cu sta cjo no wa ły woj ska oku pan tów, a w 1945 r.
ma ją tek Stad nic kich prze ję ło pań stwo. Od 1982 r. mie ści ła się tu -
taj sie dzi ba Pań stwo we go Tech ni kum Ho dow la ne go, a obec nie
znaj du je się Ma ło pol ski Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go oraz
Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa. W pa ła cu
zgro ma dzo ne by ły ko lek cje dzieł sztu ki, któ re ro ze szły się po mu -
ze ach, część po zo sta je w rę kach pry wat nych.
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Na de szła je sień. Pol ska, zło ta je -
sień. Ale ten ja kże pol ski kra jo braz
„ba bie go la ta” za snu ty jest dy mem.
Pa li się sło ma na rży sku, pa lą się łę -
ty na ziem nia czy sku, chwa sty
na ugo rach, li ście i ga łę zie w ogro -
dach i sa dach.

Z
au ro cze ni wi do kiem nie zwra -
ca my uwa gi na ape le, że wy pa -
la nie resz tek ro ślin po wo du je
miej sco we pod nie sie nie tem pe -

ra tu ry, nisz cząc struk tu rę najżyź niej szej
po wierzch ni gle by. Nisz czy my bez sen -
sow nie flo rę i fau nę łąk i pól. Do pro wa -
dza my do stop nio we go jej wy ła wia nia
i ogra ni cze nia plo nów!

Nikt nie zwra ca uwa gi na tłu ma cze -
nia, że spa la nie wil got nych resz tek ro -
ślin emi tu je mie sza ni nę pa ry wod nej
i tok sycz nych pro duk tów spa la nia.
Ogni skom ta kim to wa rzy szy więc po tę -
żna ilość ni sko snu ją ce go się, szczy pią -
ce go w oczy dy mu. W po bli żu
za tło czo nych dróg to ku sze nie złe go lo -
su, to nie bez pie czeń stwo ko li zji dro go -
wej o po wa żnych skut kach.

Co praw da, po zo sta ją cy po spa le niu
po piół jest nie groź ny dla śro do wi ska,
po pra wia struk tu rę gle by, ale w żad nej

mie rze nie rów no wa ży to po wsta łych
wcze śniej szkód.

Ale! Je że li reszt ki ro ślin do brze się pa -
lą – to ma ją spo rą war tość ener ge tycz ną,
mo gą więc być opa łem! A więc bez sen -
sow ne, gdzie po pad nie, spa la nie resz tek ro -
ślin, to pie nią dze, co ro ku idą ce z dy mem.
Czy tak mu si być? Czy są mo żli wo ści,
spraw dzo ne spo so by, sen sow ne go i opła -
cal ne go prze kształ ce nia dy mu w pie nią -
dze? Ależ tak! Tyl ko trze ba po nie się gnąć.

Wy star czy, że luź no le żą ce na po lu
reszt ki ro ślin zbie rze się i spra su je. Be le
i ba lo ty sta no wią ta ni i do bry opał.
Na ryn ku do stęp ne są ko tły do spa la nia
tak za gęsz czo nej bio ma sy. Oczy wi ście,
ze wzglę du na ga ba ry ty urzą dzeń, nie
mo gą one być wy ko rzy sty wa ne w ma -
łych go spo dar stwach, ale mo żna je wy -
ko rzy stać do ogrze wa nia więk szych
bu dyn ków (szkół, urzę dów, obiek tów
prze my sło wych). Te go ty pu in sta la cje
pra cu ją nie tyl ko w Eu ro pie, ale ta kże
od sze re gu lat w Pol sce. Kosz ty in sta la -
cji zwra ca ją się w cią gu kil ku se zo nów.
A kosz ty eks plo ata cji, de ter mi no wa ne
przez ce nę opa łu, są o wie le ni ższe od cen
ga zu, ole ju opa ło we go, a na wet wę gla. 

Z resz tek ro ślin ze bra nych i do brze
wy su szo nych mo żna wy pro du ko wać opał

o war to ści ener ge tycz nej zbli żo nej do wę -
gla. Reszt ki ro ślin, od po wied nio spra so -
wa ne do for my bry kie tu mo żna uży wać
w ko tłach do sto so wa nych do spa la nia ró -
żne go pa li wa sta łe go – ka wał ko we go
drew na, lub wę gla. Ta kie pa li wo do sko -
na le spraw dza się w ko min kach. W Eu -
ro pie i w Pol sce bry kiet słu ży
do ogrze wa nia ma łych obiek tów i do mów
miesz kal nych. Je go wy twa rza nie nie jest
rze czą skom pli ko wa ną tech no lo gicz nie.
Do stęp ne na ryn ku urzą dze nia po zwa la ją
na stwo rze nie wę zła pro duk cyj ne go
o wy daj no ści na wet od kil ku dzie się ciu ki -
lo gra mów na go dzi nę. Mo żna więc przy -
go to wać opał o ce chach zbli żo nych
do wę gla na po trze by wła sne i są sia dów
w wol nych chwi lach – z wcze śniej zgro -
ma dzo nych i prze cho wy wa nych w sta nie
su chym resz tek ro ślin. 

***
Opa łem z bio ma sy, wy ma ga ją cym

naj więk sze go stop nia prze two rze nia,
jest pe let. To bio ma sa bar dzo roz drob -
nio na i moc no spra so wa na. Po wsta łym
w ten spo sób gra nu la tem (pe le tem) mo -
żna ogrze wać ko tły do tych czas opa la ne
ole jem, ga zem, a na wet wę glem. Pro ces
spa la nia ste ro wa ny jest au to ma tycz nie
w spe cjal nych pal ni kach ko ki lo wych
– o kon struk cji zbli żo nej do pal ni ków
sto so wa nych w ko tłach na wę giel ty pu
Eko -gro szek.

Jed nak sa ma pro duk cja pe le tu wy ma -
ga stwo rze nia bar dziej roz bu do wa nej in -
sta la cji, a więc za an ga żo wa nia du żych
środ ków fi nan so wych. Z do świad czeń
sze ro kiej rze szy pol skich pro du cen tów
pe le tu wy ni ka, że opła cal ność ta kie go
przed się wzię cia jest mo żli wa w przy pad -

Czy pie nią dze mu szą  

Wy star czy, że luź no le żą -
ce na po lu reszt ki ro ślin
zbie rze się i spra su je. Be -
le i ba lo ty sta no wią ta ni
i do bry opał.
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ku zor ga ni zo wa nia pro duk cji na bar dzo
du żą ska lę – prze ra bia nie bio ma sy rzę du
kil ku ty się cy ton w ska li ro ku. Ko niecz -
ne jest więc za gwa ran to wa nie du żych,
sta bil nych do staw su row ca, za trud nie nia
osób do ob słu gi li nii pro duk cyj nej i zor -
ga ni zo wa nie sta łe go, roz bu do wa ne go
ryn ku zby tu. Dla te go więk szość pol skich
pro du cen tów te go ty pu opa łu eks por tu je
go – i to z po wo dze niem – do państw
stre fy Eu ro. Po wo li Pol ska po now nie sta -
je się po ten ta tem w eks por cie wę gla, ale
tym ra zem „zie lo ne go”.

Pro duk cja opa łu z bio ma sy opie ra się
nie tyl ko na uty li za cji resz tek ro ślin
upraw nych. Do prze two rze nia w opał
na da ją się ta kże od pa dy z prze twór stwa
drew na – tro ci ny, od po wied nio wstęp -
nie prze two rzo ne ga łę zie, na gro ma dzo -
ne w trak cie czysz cze nia sa dów, par ków

czy ogro dów. W Pol sce i w Eu ro pie roz -
wi ja się ta kże ho dow la spe cjal nie wy se -
lek cjo no wa nych ro ślin o du żym
przy ro ście bio ma sy w cią gu rocz ne go
se zo nu we ge ta tyw ne go – mię dzy in ny -
mi spo pu la ry zo wa nej i na na szym te re -
nie wierz by ener ge tycz nej.

Czy to się opła ca? Na ska lę mi kro dla
po trzeb in dy wi du al nych – efek ty są pro -
ble ma tycz ne, a ca łe przed się wzię cie trak -
to wa ne na za sa dzie hob by. Ale je że li
co rocz nym po zy ska niem ta nie go opa łu
bę dą za in te re so wa ni wła ści cie le kil ku są -
sied nich go spo darstw? Uru cho mie nie lo -
kal nej pro duk cji opa łu z bio ma sy, z ich
lo kal nych, od na wial nych co ro ku za so -
bów, jest wy so ce opła cal ne. Dzię ki są -
siedz kiej współ pra cy i nie wiel kim
na kła dom mo żli we jest ob ni że nie o 30-
40% wy dat ków na ogrze wa nie miesz kań!

Opła cal ność ca łe go przed się wzię cia
ro śnie w mia rę roz wo ju prze twór stwa
i pro duk cji pa liw od na wial nych, a ge ne -
ro wa nie zy sków na stę pu je w bar dzo
krót kim cza sie. Aby to osią gnąć, jest je -
den pod sta wo wy wa ru nek: o oszczęd no -
ściach i zy skach nie trze ba ma rzyć
– trze ba za cząć dzia łać!

Do te go trze ba za an ga żo wa nia wie lu
osób. Trze ba chęt nych do po zy ski wa nia
su row ców (zbiór resz tek ro ślin, za ło że -
nie spe cjal nych za gaj ni ków ro ślin
o krót kiej ro ta cji), do prze twa rza nia bio -
ma sy, do dys try bu cji go to we go opa łu.
Trze ba opra co wać wspól ny biz ne splan,
zna leźć źró dło sfi nan so wa nia ca łe go
przed się wzię cia, opra co wać sys tem or -
ga ni za cji i za rzą dza nia.

Wy ko rzy sta nie od na wial nych źró deł
ener gii na po trze by lo kal ne sta je się z ka -
żdym ro kiem ła twiej sze. Co ro ku po -
wsta je no wa ge ne ra cja urzą dzeń
o spe cjal nej kon struk cji, do sto so wa nej
do spe cy fi ki po zy ski wa nia i prze twór -
stwa bio ma sy. Już te raz funk cjo nu ją fir -
my do star cza ją ce kom plet nych urzą dzeń
o opa ten to wa nych roz wią za niach. Two -
rzo ne są ko rzyst ne wa run ki uła twia ją ce
fi nan so wa nie te go ty pu przed się wzięć.

W per spek ty wie wy czer py wa nia się
za so bów i w do bie szyb kie go wzro stu
cen pa liw pier wot nych (ga zu, ro py naf -
to wej, wę gla) ro śnie krąg po ten cjal nych
od bior ców te go ty pu opa łu, z za so bów
co rocz nie od na wial nych i to bę dą cych
w za się gu rę ki. Bez na szej ak tyw no ści
nie wyj dzie my jed nak z krę gu na rze kań
i ja ło wych dys ku sji. Dla te go za pra sza my
wszyst kich za in te re so wa nych do współ -
dzia ła nia. Za lą żki sa mo or ga ni za cji są
two rzo ne przez nie za le żną or ga ni za cję
– Sto wa rzy sze nie LGD „Part ner stwo dla
Zie mi Są dec kiej”, dzia ła ją ce na te re nie
gmi ny Po de gro dzie, pró bu ją ce zna leźć

i wdro żyć w ży cie dzia ła nia naj le piej do -
sto so wa ne do na szej lo kal nej spe cy fi ki. 

Za le ży nam na współ pra cy tych, któ -
rzy za sta na wia ją się nad po pra wą opła -
cal no ści go spo da ro wa nia rol ni cze go,
szu ka ją cych swe go miej sca w struk tu -
rach go spo dar czych, szu ka ją cych mo żli -
wo ści lo ka ty swo ich środ ków
fi nan so wych w przed się wzię cie mo gą -
ce przy no sić do cho dy na sta bil nych,
wie lo let nich wa run kach. Na sze za pro -
sze nie kie ru je my do osób pra gną cych
zwią zać swo je lo sy, swo ją ka rie rę za wo -
do wą ze stwo rze niem no we go, lo kal ne -
go przed się wzię cia. A więc zmie rze nia
się z cie ka wym wy zwa niem: opar cia
roz wo ju lo kal ne go sys te mu go spo da ro -
wa nia w opar ciu o zwięk sze nie sa mo -
wy star czal no ści ener ge tycz nej.

Tak więc na py ta nie: Czy kon kret ne
pie nią dze mu szą ula ty wać z dy mem? –
od po wiedź jest pro sta: Ile tych pie nię dzy
i czy sen sow nie, za le ży tyl ko od nas.

AN DR ZEJ ZA RAZ KA
Au tor zaj mu je się do radz twem Ko to wo -

-tech nicz nym z za kre su nie kon wen cjo nal -
nych źró deł ener gii. Czło nek Zrze sze nia

Au dy to rów Ener ge tycz nych. 

  iść z dy mem?

Opłacalność całego
przedsięwzięcia rośnie
w miarę rozwoju
przetwórstwa i produkcji
paliw odnawialnych,
a generowanie zysków
następuje w bardzo
krótkim czasie.
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A
u to rem wy daw nic twa pt.
„Owo co wa Aka de mia” jest
re dak tor Je rzy Le śniak, od lat
zaj mu ją cy się te ma ty ką re gio -

nal ną, au tor wie lu zna czą cych san de cja -
nów, m.in. „En cy klo pe dii są dec kiej”
i „101 są de czan”, czło nek ze spo łu re -
dak cyj ne go „Rocz ni ka Są dec kie go”,
gosz czą cy czę sto rów nież na ła mach
mie sięcz ni ka „Są de cza nin”.

Sześć dzie siąt lat w ży ciu czło wie ka
to już po kaź ny do ro bek suk ce sów i po -
ra żek. Sześć dzie siąt lat w ży ciu w ży ciu
za kła du zwa ne go po pu lar nie „In sty tu -
tem”, zwłasz cza w nie ła twych la tach
PRL, ale i w okre sie póź niej szych prze -
mian ustro jo wo -go spo dar czych, któ re
aku rat w bra nży rol ni czej przy nio sły
dość spo ro ne ga tyw nych zja wisk, to
wiel ka epo ka. War ta pod kre śle nia jest
prze wi ja ją ca się w przy to czo nych wspo -
mnie niach by łych dy rek to rów i pra cow -
ni ków ro dzin na at mos fe ra w za kła dzie,

któ ra ob ro dzi ła wy jąt ko wo wie lo ma
ma łżeń stwa mi i trwa ły mi przy jaź nia mi.
To ta cy lu mi na rze na uk rol ni czych, jak
pro fe so ro wie Zbi gniew Gier tych, Eber -
hard Ma kosz, Ed mund Niem czyk,
Adam Szczy gieł, dok to rzy na uk rol ni -
czych Pa weł Ko ło dziej czak i Jan Da nek,
kie ru ją cy SZD w Brze znej, spra wi li, że
po zna li śmy smak wie lu ga tun ków i od -
mian owo ców, a sa ma Są dec czy zna sta -
ła się i jest na dal naj po wa żniej szą ba zą
sa dow ni czą na Pod kar pa ciu. Są de cza nie
są, a przy naj mniej po win ni być
wdzięcz ni wszyst kim pra cow ni kom
z Brze znej, za rów no pio nie rom z lat
pięć dzie sią tych i sześć dzie sią tych, jak
i ich na stęp com, za ol brzy mi wy si łek
na uko wo -prak tycz ny, któ ry do dziś pro -
cen tu je wy so ki mi plo na mi w sa dach
i do brą ja ko ścią owo ców.

Ar chi wal ne zdję cia i do ku men ty wy -
do by te z za ka mar ków ro dzin nych zbio -
rów, z ar chi wów mat ki -cen tra li In sty tu tu

Ogrod nic twa w Skier nie wi cach i pism
rol ni czych, są do wo dem na głę bo kie za -
ko rze nie nie w kra jo bra zie go spo dar -
czym re gio nu i kra ju, tej na szej są dec kiej
„do li ny krze mo wej” w ho dow lach ro ślin
sa dow ni czych, skąd ta kże i dziś ja dą
w świat z pa ten ta mi no we od mia ny owo -
ców, a na ry nek kra jo wy tra fia ją wcze -
śniej nie zna ne, bar dzo cen ne ro śli ny
z Da le kie go Wscho du, jak przy kła do wo
ja go da kam czac ka i in ne. God na pod kre -
śle nia jest też wpro wa dzo na przez dr.
inż. Ja na Dan ka pa trio tycz na i pro mo cyj -
na fi lo zo fia na zew nic twa no wych od -
mian: wy ho do wa ne w Brze znej ma li ny
na zy wa no Po la na, Po lka, Po ku sa i Po -
ran na Ro sa, a je ży ny swoj sko i re gio nal -
nie: Or kan, Gaz da, Be skid, Na woj ka.

Z pu bli ka cji ju bi le uszo wej wy ni ka
– i nie ma w tym prze sa dy – że Brze zna
by ła „per łą” w sie ci kil ku na stu za kła -
dów do świad czal nych In sty tu tu Ogrod -
nic twa (wów czas Sa dow nic twa)
zor ga ni zo wa ne go i zbu do wa ne go przez
„oj ca” pol skie go sa dow nic twa pro fe so -
ra Szcze pa na Pie nią żka, przy ja cie la
Brze znej i Są dec czy zny, któ ry zwykł
po wta rzać: „Gdy by już ju tro ca ły świat
miał zgi nąć, dziś jesz cze mi mo wszyst -
ko po sa dził bym ja błoń…”.

Owocowa Akademia
Jerzego Leśniaka

Tuż przed uroczystymi obchodami w niedzielę 25 sierpnia
60-lecia Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego w Brzeznej
ukazała się monografia tej zasłużonej, nie tylko dla sądeckiego
sadownictwa i ogrodnictwa, placówki.

Załoga SZD w BrzeznejMonografia SZD
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Ksią żka Je rze go Le śnia ka po twier dza
te świę te sło wa! Pra ca w sa dzie i ogro -
dzie od wie ków po cią ga i roz pa la umy -
sły, ser ca i wy obraź nie ludz kie, bo – jak
tłu ma czy za pro fe so rem au tor – drze wo
owo co we łą czy w so bie dwie naj bar -
dziej ro man tycz ne ta jem ni ce przy ro dy:
ta jem ni cę kwit nie nia i ta jem ni cę owo -
co wa nia.

Drze wo owo co we, czy to okry te
kwia tem, czy ugi na ją ce się pod cię ża rem
owo ców, od za ra nia ludz ko ści sta no wi
sym bol pięk na, do bra i bo gac twa. Jabł -
ko (choć nie któ rzy twier dzą, że by ła to
mo re la) od gry wa głów ną ro lę re li giach,
le gen dach i mi to lo giach, po cząw szy
od bi blij ne go grze chu Ada ma i Ewy.
Nie przy pad ko wo na si pra ro dzi ce za -
miesz ki wa li raj ski ogród, w któ rym mo -
żna by ło zna leźć „wszel kie drze wa mi łe
z wy glą du i smacz ny owoc ro dzą ce”.

Głów nym wa lo rem wy daw nic twa jest
od sło nię cie tych i in nych ta jem nic zgłę -
bia nych od 60 lat przez pra cow ni ków
Sa dow ni cze go Za kła du Do świad czal ne -
go w Brze znej, po dzie le nie się ni mi z ko -
lej ny mi po ko le nia mi są dec kich
sa dow ni ków. Po słu żmy się wy szpe ra -
nym przez J. Le śnia ka cy ta tem: „Pro fe -
sor Pie nią żek usły szał przed woj ną
pod czas sty pen dium w Ame ry ce, że no -
wo cze sne sa dow nic two spro wa dza się
do trzech słów: art, scien ce i bu si ness
(sztu ka, na uka i biz nes), ale to pierw sze,
czy li sztu ka, jest naj wa żniej sza. To, cze -
go do ko ny wa li na ukow cy, la bo ran ci
i prak ty cy w Brze znej, to był ogrod ni czy
ar tyzm w naj czyst szej po sta ci, oczy wi -
ście, wy pra co wa ny w wiel kim tru dzie,
opar ty o ta lent i za an ga żo wa ną bez resz -
ty pra cę, czę sto od świ tu do zmierz chu”.

Bo ga to ilu stro wa nej ksią żki au tor nie
ogra ni czył tyl ko do sze ściu de kad dzia -
łal no ści „In sty tu tu”, lecz umie jęt nie osa -
dził ją w sze ro kim kon tek ście
rol ni czo -kul tu ro wym Są dec czy zny.
Zna la zły w niej swe miej sce m.in. po -
cząt ki sa dow ni cze go El do ra do, za po -
cząt ko wa ne go po nad sto lat te mu
za spra wą ks. Ja na Pia sko we go na zie -
mi łąc kiej, dusz pa ste rza, któ ry pod czas
spo wie dzi za po ku tę po le cał grzesz nym
pa ra fia nom sa dze nie drze wek owo co -
wych. Od no to wa no też pierw sze Świę -
ta Kwit ną cych Ja bło ni w Łąc ku,
przed sta wio no fir my dzia ła ją ce na rzecz

prze twór stwa owo co we go, m.in. słyn ne
Są dec kie Za kła dy Prze twór stwa Owo -
co wo -Wa rzyw ne go (zwa ne przez star -
szych są de czan „ra fi ne rią” lub
„mar mo la dziar nią”), po któ rych dziś już
nie ma śla du i bę dą cą u szczy tu po tę gi
wów czas Spół dziel nię Ogrod ni czą „Zie -
mi Są dec kiej”.

War te za uwa że nia są za war te w ksią -
żce re flek sje sta ro sty Ja na Go lon ki: „Za -
kład w Brze znej wpi sa ny jest sil nie
i wy ra zi ście w kra jo braz Są dec czy zny,
jak rów nież jest zwią za ny ści śle z mo ją

ro dzi ną. Sa dow ni kiem w ro dzin nym go -
spo dar stwie w Kad czy (gmi na Łąc ko),
od koń ca lat czter dzie stych był mój oj -
ciec, An to ni, przed wo jen ny ab sol went
gim na zjum w Sta rym Są czu i szko ły rol -
ni czej w Boch ni. W sa dzie pra co wa łem
(i czy nię to na dal) rów nież i ja. Mo je
pierw sze kro ki za wo do we po ukoń cze -
niu kra kow skiej Aka de mii Rol ni czej
skie ro wa łem do Spół dziel ni Ogrod ni -
czo -Pszcze lar skiej „Zie mi Są dec kiej”
i na stęp nie do Ze spo łu Szkół Rol ni czych

w Po de gro dziu i Ogrod ni czej Spół dziel -
ni „Pod kar pa cie” w No wym Są czu.
Dzię ki ja bło niom i cię żkiej pra cy w go -
spo dar stwie, wszy scy moi bra cia i sio -
stry po koń czy li stu dia, osią gnę li wa żne
po zy cje za wo do we i spo łecz ne. Czę stym
go ściem w Kad czy był za przy jaź nio ny
z na szą ro dzi ną twór ca i dłu go let ni dy -
rek tor In sty tu tu Sa dow nic twa w Skier -
nie wi cach pro fe sor Szcze pan Pie nią żek,
któ ry cier pli wie prze ko ny wał sa dow ni -
ków do wdra ża nia wy ni ków ba dań i do -
świad czeń, po zna wa nia no wo cze snych
me tod upraw, na wo że nia, ochro ny
przed cho ro ba mi i szkod ni ka mi, ko rzy -
sta nia z fa cho wych po rad i z wy so kiej ja -
ko ści ma te ria łu szkół kar skie go. Pod czas
roz mów w na szym sa dzie, z wy so ko -
ści 440 m npm., skąd roz cią ga się pięk -
na pa no ra ma Be ski du Są dec kie go,
z Prze hy bą i Ja wo rzy ną Kry nic ką, a nie -
co da lej cie szy oczy za rys Tatr, de ba to -
wa no nad tym, jak prze ła mać nie uf ność
i sta re na wy ki La chów Są dec kich i Gó -
ra li Łąc kich, wpro wa dzić no wo ści i in -
no wa cje w sa dach oj ców i dziad ków,
za dbać o eko no mię i eko lo gię”.

W opra co wa niu dzie ła (172 stro ny)
au to ra wspo ma ga li m.in. red. Sła wo mir
Si ko ra, ar chi wist ka „Ha sła Ogrod ni cze -
go” Gra ży na Wój cik, do ku men ta li sta
pol skich sa dów To masz Wer ner oraz by li
i obec ni na ukow cy i pra cow ni cy SZD
w Brze znej: Eber hard Ma kosz, Jan Da -
nek, Ma ria Bu czek, Zo fia Pa siut, An drzej
Gac par ski (przez 40 lat kie row nik go spo -
dar stwa w Brze znej) i Ire na Fry zo wicz.

(HSZ)

Bo ga to ilu stro wa nej
ksią żki au tor nie ogra ni -
czył tyl ko do sze ściu de -
kad dzia łal no ści
„In sty tu tu”, lecz umie jęt -
nie osa dził ją w sze ro kim
kon tek ście rol ni czo -kul -
tu ro wym Są dec czy zny. 
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Z
or ga ni zo wa nie ju bi le uszu po -
zwo li nam za pre zen to wać do ro -
bek z ostat nich 10 lat. Po nie waż
na sza szko ła nie ustan nie się

zmie nia, chce my, by o tym do wie dzie li
się wszy scy miesz kań cy No we go Są czą.
Uro czy sto ści od bę dą się 25 paź dzier ni ka
br. Pro gram ju bi le uszu obej mu je Mszę
św. w ko ście le św. Ka zi mie rza
o godz. 16.00, „Be ne fis Du cha Szko ły”
w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry
o godz. 17.00. Po kon cer cie na „Spo tka -
niu Po ko leń” w bu dyn ku Ju bi lat ki w mi -
łej at mos fe rze bę dzie my wspo mi nać
szkol ne la ta spę dzo ne w Zie lo nej Bu dzie. 

TA KIE BY ŁY PO CZĄT KI
Po cząt ki II Li ceum Ogól no kształ -

cą ce go im. M. Ko nop nic kiej w No -
wym Są czu się ga ją ro ku 1903, kie dy
to swą dzia łal ność roz po czę ła Pry wat -
na Szko ła Żeń ska z pro gra mem na uk
se mi na ryj nych. Po wsta ła z ini cja ty wy
Win cen te go Ty ra na, Apo li na re go Ma -
czu gi i Bro ni sła wy Lo schów ny.
Wpierw mie ści ła się w ka mie ni cy
Bra chla przy ul. Ma tej ki 24. Z po wo -
du prze nie sie nia przez wła dze oświa -
to we Win cen te go Ty ra na do Miel ca,
funk cję dy rek to ra prze jął Apo li na ry
Ma czu ga.

W 1924 ro ku do szło do ko lej nej
zmia ny i sta no wi sko Apo li na re go Ma -
czu gi ob jął Piotr Zie liń ski, na uczy ciel
hi sto rii i geo gra fii w I Gim na zjum.
W ro ku szkol nym 1925/1926 szko ła
przy ję ła imię Ma rii Ko nop nic kiej.
Uczęsz cza ły do niej 362 uczen ni ce, któ -
re uczy ły się w 9 od dzia łach. Opła ta
za na ukę wy no si ła 500 zł rocz nie.
W ma ju 1930 ro ku od był się ostat ni eg -
za min ma tu ral ny w bu dyn ku przy ul.
Ma tej ki 24. W grud niu te go sa me go ro -
ku od da no do użyt ku szko ły pię tro wy
bu dy nek, za pro jek to wa ny przez inż. Jó -
ze fa Kon stań skie go. Gmach na wią zy wał
do ar chi tek tu ry kra kow skiej szko ły mo -
der ni zmu. Trud bu do wy pla ców ki przy -
ję li na swe bar ki ów cze sny dy rek tor
Piotr Zie liń ski, któ ry sta nął na cze le sto -
wa rzy sze nia od po wie dzial ne go za po -
wsta nie szko ły oraz ów cze śni
pro fe so ro wie, prze ka zu jąc 20% swo jej
pen sji na ce le bu do wy. W do wód uzna -
nia za pra cę spo łecz ną i pe da go gicz ną,
dy rek tor Zie liń ski zo stał ozna czo ny
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Po lo nia
Re sti tu ta.

Ko lej ne pra ce przy bu do wie gma chu
pro wa dzo no w la tach 1936-1939, a kie -
ro wał ni mi ar chi tekt Ze non Re mi.
W 1936 ro ku bu dy nek zo stał prze ję ty
przez Gim na zjum Żeń skie, któ re rów -
nież przy ję ło imię Ma rii Ko nop nic kiej.
Obo wią zu ją ca pla ców kę usta wa dzie li -
ła szko łę śred nią na czte ro kla so we gim -
na zjum, koń czo ne „ma łą ma tu rą”
i dwu let nie li ceum ogól no kształ cą ce,
lub trzy let nie za wo do we. By ło to po wo -
dem zli kwi do wa nia Se mi na rium Na -
uczy ciel skie go Żeń skie go. W je go
miej sce po wsta ło Gim na zjum Żeń skie
z kla sa mi ty pu hu ma ni stycz ne go.

7 ma ja 1937 ro ku dy rek tor Zie liń ski
otrzy mał zgo dę od władz ku ra to rium
na utwo rze nie Li ceum Ogól no kształ cą ce -
go Żeń skie go ty pu przy rod ni cze go i hu -
ma ni stycz ne go. Już wte dy szko ła sły nę ła

Ju bi le usz II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej w No wym Są czu

110 lat Zie lo nej Bu dy

W 2003 ro ku mi nę ło 100 lat od za ło że nia na szej szko ły, a w 2013
je ste śmy o 10 lat star si. Zbli ża ją ca się okrą gła rocz ni ca 110-le cia
po nadwie ko wej pla ców ki jest oka zją do spo tka nia się jej ab sol -
wen tów, na uczy cie li, by łych pra cow ni ków, przy po mnie nia bo -
ga tej hi sto rii i tra dy cji szko ły. Jest to rów nież szcze gól na chwi la
in te gra cji po ko le nio wych Zie lo nej Bu dy.

FO
T. 

H
SZ
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z przy ja znych re la cji mię dzy uczen ni ca -
mi i gro nem pe da go gicz nym. Mia ła ta kże
opi nię bar dzo do brej szko ły, kształ tu ją cej
po sta wy pa trio tycz ne wy cho wa nek oraz
uzy sku ją cej wy so kie wy ni ki na eg za mi -
nie doj rza ło ści. W pla ców ce dzia ła ła
Gmi na Szkol na (dzi siaj Sa mo rząd
Uczniow ski), Ko ło Kra jo znaw cze, Ko ło
Li gi Mor skiej i Ko lo nial nej, LOPP, Ko ło
Mi ło śni ków Pod ha la, Ko ło Kwia cia rek,
Ko ło PCK, Straż Przed nia i So da li cja Ma -
riań ska oraz Żeń ska Dru ży na Har cer ska.
Uczen ni ce by ły zo bo wią za ne do za kła da -
nia gru bych poń czoch w prą żki, no sze nia
gra na to wych mun dur ków z ma ry nar skim
koł nie rzem, spód ni czek i gra na to wych
be re tów z li te rą „S” (gim na zja list ki – z li -
te rą „G”). Od na uczy cie li wy ma ga no
kwa li fi ka cji do na ucza nia, oby wa tel stwa
pol skie go i nie ska zi tel nej opi nii.

Rok 1939/1940 był dla szko ły tra -
gicz ny. We wrze śniu bu dy nek prze ję ły
woj ska pol skie, a po za ję ciu No we go
Są cza przez oku pan ta, sta cjo no wa ły
w nim od dzia ły nie miec kie. Na jeźdź cy
gra bi li nie daw no od no wio ną szko łę.
Wy wieź li sprzęt, wy po sa że nie ga bi ne -
tów, w ogro dzie wy cię li drze wa,
a na bo isku szkol nym spa li li ok. 3000
ksią żek z za so bów bi blio te ki. Po nie waż
wszyst kie śred nie szko ły ogól no kształ -
cą ce zo sta ły za mknię te w li sto pa -
dzie 1939 r., na uczy cie le przy stą pi li
do two rze nia taj nych kom ple tów. Lek -
cje od by wa ły się w 2-4 oso bo wych gru -
pach w miesz ka niach pry wat nych.

SZKO ŁA PO WOJ NIE
Po wy zwo le niu, 1 lu te go 1945 ro ku

Pry wat ne Gim na zjum Żeń skie i Li ceum
Ogól no kształ cą ce im. Ma rii Ko nop nic -
kiej wzno wi ło na ukę pod kie row nic twem
Pio tra Zie liń skie go. Rok szkol ny trwał
do koń ca lip ca. Do mo men tu od bu do wy
znisz czo ne go pod czas woj ny bu dyn ku
za ję cia od by wa ły się w ró żnych punk tach
mia sta, m.in. w sa li ra tu szo wej i gma chu
„So ko ła”. W li sto pa dzie 1945 mo żna by -
ło roz po cząć na ukę w od no wio nej szko -
le przy uli cy Mo raw skie go, obec nie
Że rom skie go.

W ro ku szkol nym 1946/1947, zo stał
od wo ła ny ze sta no wi ska dy rek to ra Piotr
Zie liń ski, a je go obo wiąz ki prze jął Fran -
ci szek Ko szyk.

W szko le swą dzia łal ność kon ty nu -
owa ło wie le or ga ni za cji, m.in. har cer -
stwo, któ rym opie ko wa ła się Bro ni sła wa
Szcze pań ców na – ko men dant ka Żeń -
skie go Huf ca Har cer skie go w No wym
Są czu, ko ło PCK, Kra jo znaw cze oraz
Spół dziel nia Uczniow ska. „Dwój ka”
zna na by ła w śro do wi sku ze swo jej dzia -
łal no ści ar ty stycz nej (ko ło dra ma tycz ne
i chór), jed nak to wła śnie har cer stwo naj -
bar dziej przy cią ga ło uczniów.

W ro ku szkol nym 1948/49 Pry wat ne
Gim na zjum Żeń skie i LO im. M. Ko -
nop nic kiej zo sta ło upań stwo wio ne
i prze kształ co ne w Pań stwo wą Szko łę
Ogól no kształ cą cą Żeń ską Stop nia Pod -
sta wo we go i Li ce al ne go im. M. Ko nop -
nic kiej.

Pla ców ką kie ro wa li ko lej no: Fran ci -
szek Ko szyk (1947-1949), Edward Smaj -
dor (1949-1950), Ry szard Ges sing
(1950-1953), An to ni Bu lan da (1953-1969)
oraz Bar tło miej Po pie la (1969-1979).

W ro ku szkol nym 1952/53 wpro wa dzo -
no ko edu ka cję i usta lo no na zwę pla ców ki
– Pań stwo wa Szko ła Ogól no kształ cą ca
Stop nia Pod sta wo we go i Li ce al ne go
im. M. Ko nop nic kiej.

W la tach 1950/51 zbu do wa no kort te -
ni so wy, a przy szko le dzia ła ły: in ter nat,
Ko mi tet Ro dzi ciel ski, a ta kże ko ła o ty -
po wo pro pa gan do wym cha rak te rze, np.
Zwią zek Mło dzie ży Pol skiej, Zwią zek
Mło dzie ży So cja li stycz nej, Ko ło To wa -
rzy stwa Przy jaź ni Pol sko -Ra dziec kiej.

W związ ku ze wzra sta ją cą licz bą
uczniów pra gną cych zdo by wać wie dzę
w mu rach „Ko nop nic kiej”, pod ję to de -
cy zję o prze nie sie niu szko ły stop nia
pod sta wo we go. Od ro ku szkol ne -
go 1959/60 II LO za czę ło funk cjo no -
wać sa mo dziel nie. W ro ku 1971/72
szko ła po wró ci ła do na uki w try bie
dwu zmia no wym. W po ło wie lat sześć -
dzie sią tych do ko na no ko lej nej mo der -
ni za cji bu dyn ku.

W ro ku 1979 de cy zją ku ra to ra są dec -
kie go zo stał utwo rzo ny Ze spół Szkół
Ogól no kształ cą cych, w któ re go skład
we szły: II Li ceum Ogól no kształ cą ce,
Po li ce al ne Stu dium Kul tu ral no -Oświa -
to we, Li ceum Ogól no kształ cą ce dla Pra -
cu ją cych, Śred nie Stu dium Za wo do we
i Stu dium Wy cho wa nia Przed szkol ne go.

W 85. rocz ni cę swo je go ist nie nia
(wrze sień 1988 r.) II Li ceum by ło or ga -
ni za to rem XIV Ogól no pol skie go Zjaz -
du Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej.
Dy rek to rem był wte dy Adam Sło wik
(1979-1991). Wów czas pla ców ka otrzy -

Po cząt ki II Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. M.
Ko nop nic kiej w No wym
Są czu się ga ją ro ku 1903,
kie dy to swą dzia łal ność
roz po czę ła Pry wat -
na Szko ła Żeń ska z pro -
gra mem na uk
se mi na ryj nych.

Budowa szkoły
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ma ła Zło tą Od zna kę „Za za słu gi dla wo -
je wódz twa no wo są dec kie go”. By ło to
zwią za ne z suk ce sa mi mło dzie ży
w dzie dzi nie kul tu ral nej, spor to wej i na -
uko wej.

La ta 1989-1994 to okres przej ścio wy
mię dzy do tych cza so wą or ga ni za cją
szkół, a no wą, któ rą wpro wa dzo no w ro -
ku szkol nym 1994/1995. Ko lej ne istot -
ne zmia ny w sys te mie oświa ty na stą pi ły
w la tach 1999-2000. W tym cza sie,
po wy gra niu kon kur su otwar te go, w ga -
bi ne cie dy rek tor skim za siadł Ta de usz
Or licz. Peł nił funk cję dy rek to ra do 2011
ro ku. Za je go ka den cji na stą pił dal szy,
zna czą cy wzrost po zio mu na ucza nia.
Mło dzież od no si ła suk ce sy w cen tral -
nych fi na łach olim piad oraz kon kur sów
przed mio to wych – szcze gól nie hu ma ni -
stycz nych i co raz wię cej ma tu rzy stów
do sta wa ło się na re no mo wa ne uczel nie
w kra ju i za gra ni cą. Kon se kwen cją te -
go by ły wy so kie lo ka ty w ran kin gach
szkół śred nich i zwięk sza ją ca się licz ba
kan dy da tów do klas pierw szych. Mło -
dzież „Dwój ki” zna na jest z ak tyw ne go
uczest nic twa w wie lu im pre zach kul tu -
ral nych, spor to wych i cha ry ta tyw nych.
Wraz z na uczy cie la mi or ga ni zu je se sje
po pu lar no nau ko we o te ma ty ce hi sto -
rycz no -edu ka cyj nej, na któ re za pra sza
uczniów ze szkół są dec kich oraz mło -
dzież spo za No we go Są cza.

Szko ła roz wi ja współ pra cę z X Li -
ceum Ogól no kształ cą cym we Lwo wie
na Ukra inie, pry wat nym li ceum w La
Men na is w Gu eran de we fran cu skiej

Bre ta nii (co rocz na wy mia na mło dzie ży)
oraz ze szko łą w Lu nen w Niem czech
(rów nież co rocz na wy mia na uczniów).
Ucznio wie od wie dza ją też re gu lar nie
An glię, bio rąc udział w wy ciecz kach
kra jo znaw czych, łą czo nych z na uką ję -
zy ka an giel skie go.

W gma chu II LO znaj du ją się trzy ta -
bli ce upa mięt nia ją ce dzia łal ność wy bit -
nych na uczy cie li pra cu ją cych w szko le:
dy rek to ra Pio tra Zie liń skie go, ko men -
dant ki Żeń skie go Huf ca Har cer skie go

Bro ni sła wy Szcze pań ców ny oraz na -
uczy cie la hi sto rii dr. Wła dy sła wa
Krucz ka.

Od 1992r. II LO jest zrze szo ne
w Klu bie Naj star szych Szkół Pol skich
(ak tu al nie Sto wa rzy sze nie na Rzecz Naj -
star szych Szkół w Pol sce). Od 1994 r.
jest człon kiem szkół sto wa rzy szo nych
w UNE SCO. W mar cu 2000 ro ku zo sta -
ło wpi sa ne w Wa szyng to nie na ofi cjal ną
li stę To wa rzy stwa Na tio nal Geo gra phic
– or ga ni za cji na uko wo -edu ka cyj nej.

Więk szość na uczy cie li pra cu ją cych
w II Li ceum jest je go ab sol wen ta mi. Kil -
ku z nich to au to rzy pod ręcz ni ków szkol -

nych i pu bli ka cji w wy daw nic twach me -
to dycz nych oraz „Rocz ni ku Są dec kim”.
Są eg za mi na to ra mi ma tu ral ny mi oraz
ak tyw nie uczest ni czą w pra cach Pol skie -
go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go, Pol skie -
go To wa rzy stwa Ma te ma tycz ne go oraz
Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry stycz no -
Kra jo znaw cze go.

Od ro ku 2011 sta no wi sko dy rek to ra
pia stu je Do ro ta Sma ga. Jest pierw szą
w hi sto rii szko ły ko bie tą na tym sta no -
wi sku.

JEST SIĘ CZYM PO CHWA LIĆ
Przez ten czas szko ła zmie ni ła nie

tyl ko wy gląd, ale sta ła się bar dziej no -
wo cze sna. Po wsta ła pro fe sjo nal na pra -
cow nia ję zy ko wa, sa le te ma tycz ne
wy po sa żo ne w ta bli ce mul ti me dial ne.
Pro fi le klas zo sta ły zmo dy fi ko wa ne,
a w ro ku 2012 szko ła mia ła naj więk szy
na bór w hi sto rii, w związ ku z czym
utwo rzo ne zo sta ły dwie do dat ko we kla -
sy pierw sze.

Ka dra pe da go gicz na po sia da peł ne
przy go to wa nie me ry to rycz ne i wy so kie
kwa li fi ka cje, po twier dzo ne stop nia mi na -
uko wy mi, stop nia mi na uczy cie la dy plo -
mo wa ne go, czy mia no wa ne go, du żym
do świad cze niem oraz osią gnię cia mi
w wy ko ny wa nym za wo dzie. To wszyst -
ko prze kła da się na suk ce sy. Przez 110 lat
swe go ist nie nia Zie lo na Bu da by ła
i na pew no bę dzie szczy ci ła się ucznia mi
pra co wi ty mi i zdol ny mi. Na przy kład
w la tach 1974-2003 szko ła mia ła 95 olim -
pij czy ków, god nie ją re pre zen tu ją cych.

W 85. rocz ni cę swo je go
ist nie nia (wrze sień 1988
r.) II Li ceum by ło or ga ni -
za to rem XIV Ogól no pol -
skie go Zjaz du Szkół im.
Ma rii Ko nop nic kiej.

Nauczyciele i uczennice

Ma tu ra w 1979 r., kl. IV B, wy cho waw ca – prof. An to ni
Pio trow ski (ma te ma tyk). Z tej kla sy wy wo dzi się trzech
ka pła nów: ks. Ja nusz Kieł ba sa, ks. Pa weł Le gut ko i o.
Sta ni sław Groń SJ. Pod drzwia mi sie dzi Hen ryk Szew -
czyk (w oku la rach), przed nim – Woj ciech Sza ro ta, z ty -
łu: Le szek Szka ra dek i Ze non Szka ra dek. 
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W ga blo tach zdo bią cych ścia nę na pierw -
szym pię trze li ceum, ni czym w ar chi -
wum, za pi sa ne zo sta ły na zwi ska
lau re atów oraz fi na li stów olim piad i kon -
kur sów przed mio to wych. Zza szkla nej
szy by pa trzą na oglą da ją cych uśmiech nię -
te twa rze uczniów, któ rych suk ces nie
omi nął. W sta ty sty kach wy gry wa hi sto -
ryk Wła dy sław Kru czek. Je go ucznio wie
to nie ma ła po ko le nio wa ro dzi na zwy cięz -
ców olim piad Wie dzy o Pol sce i Świe cie
Współ cze snym, Hi sto rycz nej, „Par la men -
ta ryzm w Pol sce”, „Lo sy Żoł nie rza
i Dzie je Orę ża Pol skie go. W ostat niej de -
ka dzie by li to m.in. Ka rol Grzy bow ski,
Lech Du biń ski, Jan Dro żdż, Łu kasz Ba -
ran, Agniesz ka So wa. Ta kże in ni hi sto ry -
cy: Je rzy Ho row ski, Ma ria Kru czek,
An na Le śniak, czy Alek san dra Opal ska,
szczy cą się suk ce sa mi m.in. Mar ci -
na Opo ki, Ka ta rzy ny Wik tor, Pau li ny
Krę żo łek, An ge li Król, Da riu sza Sza ro -
my, Klau dii Sio ka ło, To ma sza Ce bu li,
Ma te usza Stel ma cha, Ja ku ba Ju ro wi cza.
Eme ry to wa na na uczy ciel ka bio lo gii, Ur -
szu la No wak, za rów no w Olim pia dzie
Bio lo gicz nej, jak i Wie dzy Eko lo gicz nej
mia ła swo ich fi na li stów, choć by Ka ta rzy -
nę Go mu lec czy Łu ka sza So wę. Pa sją
do che mii za ra ża ła by ła wi ce dy rek tor
„Dwój ki” Kry sty na Bog dań ska -Sku za,
obec nie na za słu żo nej eme ry tu rze. Przy -
go to wu jąc uczniów pro fi lu bio lo gicz no -
-che micz ne go do kon kur sów
che micz nych, udo wod ni ła, że mo żna po -
lu bić ten przed miot nie tyl ko dla te go, że
już w li ceum mo żna mieć w kie sze ni in -
deks, jak lau re at ogól no pol skiej Olim pia -
dy o Dia men to wy In deks AGH,
Krzysz tof Du biń ski. Do zdo by cia po dob -
nej na gro dy – in dek su – przez Paw ła Ogo -
now skie go, An drze ja Pest kow skie go
i dwu krot nie Ka mi la Ga bry sia przy czy ni -
ła się ich opie kun ka Iwo na Szy pu ła.

Po pu lar ne wśród mło dzie ży są rów -
nież kon kur sy po etyc kie, li te rac kie oraz
Olim pia da Ję zy ka Pol skie go i Li te ra tu -
ry. W gro nie po lo ni stów -opie ku nów
„szli fu ją cych” ta kie ta len ty zna leź li się:
Mał go rza ta Biel, Ma ria Dro żdżak, Ja cek
Ogo rza łek, Kry sty na Si ko ra. „Dwój ka
cie szy się z suk ce su Da riu sza Dziu bac -
kie go, fi na li sty Olim pia dy Geo gra ficz -
nej, pra cu ją ce go pod opie ką Be aty
Bor kow skiej oraz Ja ku ba Ja strzęb skie -
go, ucznia księ dza Ja nu sza Fal ty na, lau -

re ata Mi syj nej Olim pia dy Zna jo mo ści
Afry ki i Ada ma Ho mon ci ka, fi na li sty
Ogól no pol skie go Kon kur su Wie dzy Bi -
blij nej, któ re go przy go to wy wał opie kun
Sta ni sław Kwo ka.

Te kil ka od no to wa nych osią gnięć nie
wy czer pu je dłu giej li sty na zwisk
uczniów i opie ku nów, dla któ rych pra ca
z uczniem zdol nym sta ła się przy jem no -
ścią, ale też wy zwa niem. Np. suk ce sa -
mi mo gą się po chwa lić ma te ma ty cy:
Ma ria Kul pa, Do ro ta Sma ga, Ja dwi ga
Sza ban oraz fi zy cy: Grze gorz Kor naś
i Kry sty na Obar ska.

II LO ak tyw nie współ pra cu je z in sty -
tu cja mi dzia ła ją cy mi na rzecz oświa ty:
Pol skim To wa rzy stwem Hi sto rycz nym
(od dział w No wym Są czu), są dec kim
Mu zeum Okrę go wym, Pań stwo wą Wy -
ższą Szko łą Za wo do wą i Wy ższą Szko łą
Biz ne su w No wym Są czu, Uni wer sy te -
tem Pe da go gicz nym w Kra ko wie, Miej -
skim Ośrod kiem Kul tu ry, Ma ło pol skim
Cen trum Kul tu ry „So kół”, Są dec kim
Ośrod kiem In ter wen cji Kry zy so wej,
MO NAR -em, Po rad nią Psy cho lo gicz no -
-Pe da go gicz ną, Ma ło pol skim Ośrod kiem
Do sko na le nia Na uczy cie li w No wym Są -
czu, Po wia to wym Ośrod kiem Wal ki

z Al ko ho li zmem i Uza le żnie nia mi, wy -
daw nic twa mi: Ope ron, ZAM KOR,
PWN, WSiP, klu ba mi spor to wy mi: Be -
skid, Olim pia, San de cja, Start, Du na jec.
Współ pra ca z ty mi ostat ni mi jest m.in.
mo ty wo wa na ak tyw no ścią spor to wą i za -
mi ło wa niem do ró żnych dys cy plin spor -
to wych uczniów „Ko nop nic kiej”. 

Jed ni tre nu ją w wy mie nio nych klu -
bach, ale też uczest ni czą wraz z ró wie -
śni ka mi z kla sy, dzię ki na uczy cie lom
wy cho wa nia fi zycz ne go (Be acie Kiercz -
-Cem pie, Łu ka szo wi Som me ro wi, Mi ro -
sła wie Ka sprzak, Iza be li Bo rzęc kiej,
Ta de uszo wi Wcze śne mu, Do ro cie Sto -
lar czyk, Ma riu szo wi Ru sa ko wi, Agniesz -
ce Si ko rze czy Łu ka szo wi Wro nie)

w wie lu za wo dach wo je wódz kich, re jo -
no wych, miej skich, ale i Ogól no pol skiej
Li ce alia dzie Mło dzie ży Szkol nej.

Od 2012 ro ku mło dzież „Ko nop nic -
kiej” mo że ubie gać się o szcze gól ne sty -
pen dium pro mu ją ce zdol nych uczniów
w trud nej sy tu acji ma te rial nej. Jest ono
fun do wa ne przez szcze gól ne go dar czyń -
cę i się ga ko rze ni szko ły przy Że rom -
skie go. Fun da to rem sty pen dium są
pań stwo Ja ni na i To masz Ma czu go wie
z Kra ko wa. 

Dr inż. To masz Ma czu ga jest wnu -
kiem Apo li na re go Ka je ta na Ma czu gi,
jed ne go z za ło ży cie li Pry wat ne go Se mi -
na rium Na uczy ciel skie go Żeń skie go
w No wym Są czu (obec ne go II LO), je -
go dy rek to ra do 1924 ro ku. Dzia dek pa -
na To ma sza, z wy kształ ce nia po lo ni sta
i hi sto ryk, uczył ję zy ka pol skie go, ła ci -
ny i gre ki. Zaj mo wał się rów nież sze rze -
niem oświa ty wśród lu du, ży ciem
kul tu ral nym i or ga ni za cją uro czy sto ści
pa trio tycz nych w mie ście. Był mi ło śni -
kiem ksią żek i zgro ma dził po kaź ny księ -
go zbiór, zło żo ny z wie lu cen nych dzieł,
któ ry po śmier ci dziad ka odzie dzi czył je -
go wnuk. Zna ny bi blio fil zde cy do wał się
prze ka zać zbio ry na au kcję an ty kwa -
rycz ną. Au kcja, któ ra od by ła się w 2012
r., od po cząt ku mia ła cel cha ry ta tyw ny
– do chód miał być prze zna czo ny
na ufun do wa nie sty pen diów dla uczniów
ze szkół, z któ ry mi dar czyń ca zwią za ny
był w szcze gól ny spo sób. Są to: II LO
i Li ceum Aka de mic kie w No wym Są czu
oraz I LO w Wa do wi cach. Po po myśl nie

Od 2012 ro ku mło dzież
„Ko nop nic kiej” mo że
ubie gać się o szcze gól ne
sty pen dium pro mu ją ce
zdol nych uczniów w trud -
nej sy tu acji ma te rial nej.

Sztandar szkoły
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za koń czo nej au kcji dar czyń ca zwró cił
się do obec nej dy rek tor II LO Do ro ty
Sma gi z pro po zy cją po mo cy ma te rial nej
dla uzdol nio nej mło dzie ży szko ły. Zgod -
nie z re gu la mi nem fun du szu, w ro ku
szkol nym 2012/13 przy zna no co mie -
sięcz ne sty pen dia dla czte rech uczniów.
W prze ka zy wa niu sty pen dium po śred ni -
czy Fun da cja Są dec ka.

Ko lej ną ini cja ty wą pań stwa Ja ni ny
i To ma sza Ma czu gów by ło utwo rze nie
przy Fun da cji im. Ste fa na Ba to re go
w War sza wie fun du szu dla ab sol wen tów,
któ rzy roz pocz ną stu dia w ro ku szkol -
nym 2013/2014. Fun dusz sty pen dial ny
(w wy so ko ści 500 zł mie sięcz nie) ma

słu żyć po mo cą ma te rial ną oso bom z nie -
za mo żnych ro dzin, pra gną cym kon ty nu -
ować na ukę na stu diach dzien nych. 

Spo łecz ność na sze go li ceum jest bar -
dzo wdzięcz na dar czyń com za tak szla -
chet ny gest, któ ry łą czy to, co naj lep sze
w prze szło ści, z tym, co da je na dzie ję
na przy szłość.

PRZY GO TO WA NIA 
DO JU BI LE USZU 110-LE CIA

Uro czy stość ju bi le uszo wa dla go spo -
dy ni szko ły jest nie tyl ko oka zją pro mo -
wa nia pla ców ki w mie ście, wiel kim
wy ró żnie niem, gdyż w ka den cji do pie ro
dru gie go dy rek to ra o ju bi le uszu mó wi

się tak gło śno, ale wiel kim wy zwa niem
or ga ni za cyj nym, spraw dze niem swo ich
umie jęt no ści ja ko me na dże ra szko ły.
W or ga ni za cję przed się wzię cia za an ga -
żo wa nych jest wie lu na uczy cie li, ro -
dzi ców, ab sol wen tów i uczniów.
Ju bi le uszo wa fe ta, wpraw dzie nie
na ta ką ska lę, jak dzie sięć lat te mu, bę -
dzie – jak za pew nia ją or ga ni za to rzy
– im pre zą skro jo ną na mia rę tra dy cji,
któ ra obo wią zu je. Hi sto ria ob ro słej już
le gen dą Zie lo nej Bu dy jest prze cież
nie zwy kle bo ga ta. Jej mu ry opu ści ło
wie le zna ko mi to ści świa ta na uki, sce -
ny czy es tra dy. Ta kie na zwi ska ab sol -
wen tów II LO jak prof. Ma ria Olech,

prof. Jó zef Li piec, Zo fia Ry siów na,
Maj ka Je żow ska czy Kry sty na Czu -
bów na są re ko men da cją sa mą w so bie.
Mia ła też szczę ście do dy rek to rów, a je -
den z nich, prof. Piotr Zie liń ski, tak moc -
no za pi sał się w jej hi sto rii, że od je go
na zwi ska wzię ło się okre śle nie „Zie lo -
na Bu da”.

Te go rocz ny ju bi le usz bę dzie na pew -
no do brą oka zją po ka za nia świa tu jej
zna ko mi tej for my i nie usta ją co ży we go
du cha. Z te go też po wo du punkt kul mi -
na cyj ny ob cho dów 110-le cia no sić bę -
dzie ty tuł Be ne fis Du cha Szko ły.
Kon cert bę dzie o ty le nie zwy kły, że we -
zmą w nim udział nie tyl ko ucznio wie,
ale ta kże ab sol wen ci i na uczy cie le
„Dwój ki”. Obec ność na sce nie tych
ostat nich na pew no za gwa ran tu je nie -
ma łe emo cje, tym bar dziej, że for mu ła
im pre zy ma cha rak ter zde cy do wa nie
za ba wo wy, sta ran nie uni ka ją cy wszel -
kiej aka de mij no ści. Uro czy sto ści ju bi -
le uszo we roz pocz ną się 25 paź dzier ni ka
o go dzi nie 16.00 mszą św. Be ne fis jest
prze wi dzia ny na go dzi nę 17.00 w Miej -
skim Ośrod ku Kul tu ry, a ca łość za koń -
czy Spo tka nie Po ko leń w bu dyn ku
Ju bi lat ki. Za pra sza jąc na rocz ni co we
spo tka nie dy rek tor Do ro ta Sma ga ma
na dzie ję, że i tym ra zem ab sol wen ci
i sym pa ty cy II LO do pi szą, a mo że na -
wet w ja kiejś for mie we sprą or ga ni za -
cję ju bi le uszu. Wszyst ko wska zu je
na to, że Zie lo na Bu da na wet je sie nią
nie stra ci swe go ko lo ru.

Wszel kich in for ma cji na te mat or ga -
ni za cji ob cho dów ju bi le uszo wych
udzie la se kre ta riat szko ły pod nr te le fo -
nu: 18-442-05-06 lub 18-414-38-58.

Oprac.  KRYSTYNA  SIKORA 

R E K L A M A

Te go rocz ny ju bi le usz bę -
dzie na pew no do brą oka -
zją po ka za nia świa tu jej
zna ko mi tej for my i nie -
usta ją co ży we go du cha.
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Ju bi le usz za wsze jest wy da rze -
niem, kie ru ją cym na szą pa mięć ku
lu dziom i miej scom kon kret nej, mi -
nio nej już rze czy wi sto ści, któ ra nas
ukształ to wa ła. Nie mo żna mó wić
o „tu i te raz” bez od nie sie nia
do „tam i kie dyś”. 

N
ie wąt pli wie oka zję do ta kich
re flek sji do star cza ob cho dzo -
ne w tym ro ku 50-le cie Ze -
spo łu Szkół im św. Kin gi

w Łąc ku. Da ty gra nicz ne: 1963-2013 to
dla tej pla ców ki pół wie ku in ten syw -
nych prze obra żeń, sta rań, aby mło dzież
po cho dzą ca z trzech po wia tów: no wo -
są dec kie go, li ma now skie go i no wo tar -
skie go mia ła mo żli wość zdo by cia
wy kształ ce nia i kon kret ne go za wo du.

W cią gu tych pięć dzie się ciu lat mu ry
szko ły opu ści ło 3.332 ab sol wen tów.
Część z nich na pew no po ja wi się 19
paź dzier ni ka na uro czy sto ściach ju bi le -
uszo wych u „św. Kin gi” (ta ka na zwa
funk cjo nu je w lo kal nej spo łecz no ści).

Rok szkol ny 2013/ 2014 roz po czę -
ło 479 uczniów (199 dziew czyn i 280
chłop ców) w na stę pu ją cych kie run kach
kształ ce nia – Li ceum Ogól no kształ cą ce,
Tech ni kum, kształ cą ce w za wo dach:
tech nik bu dow nic twa, tech nik eko no mi -
sta, tech nik ży wie nia i usług ga stro no -
micz nych, tech nik ży wie nia
i go spo dar stwa do mo we go oraz Za sad -
ni cza Szko ła Za wo do wa dla mło do cia -
nych pra cow ni ków.

Ba za lo ka lo wa i dy dak tycz na, któ rą
szko ła im ofe ru je, speł nia na pew no

ocze ki wa nia mło dzie ży, ro dzi ców i na -
uczy cie li. No wo cze sna ha la spor to wa,
wła sne pra cow nie ga stro no micz ne, pra -
cow nie: ję zy ko wa i kom pu te ro wa, sa le
lek cyj ne z in te rak tyw nym sprzę tem
mul ti me dial nym, sa la ka te che tycz na, bi -
blio te ka z czy tel nią in ter ne to wą, in fra -
struk tu ra dla osób nie peł no spraw nych,
za ple cze so cjal ne: szaf ki uczniow skie,
skle pik, prze stron ne ko ry ta rze – to
wszyst ko spra wia, że szko ła św. Kin gi
jest pla ców ką no wo cze sną, bez piecz ną,
do sto so wa ną do współ cze snych wy ma -
gań ryn ku pra cy. 

***
Ja kie by ły po cząt ki szko ły w Łąc ku?

Sta re kro ni ki szkol ne, pro to ko ły z po sie -
dzeń rad pe da go gicz nych, wspo mnie nia
i re la cje by łych dy rek to rów, ab sol wen -
tów, na uczy cie li du żo nam „mó wią”
o prze szło ści.

Rok 1963 – na pod sta wie uchwa ły
Pre zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej
w No wym Są czu z dnia 25 lip ca 1963 r.
po wo ła no Szko łę Przy spo so bie nia Rol -
ni cze go (SPR). Pla ców ka po wsta ła z ini -
cja ty wy Gro madz kiej Ra dy Na ro do wej
w Łąc ku na wnio sek zgło szo ny przez
agro no ma okrę gu łąc kie go – Ka zi mie rza
Gar ba cza. Na pierw szy rok szkol ny
– 1963/1964 – za pi sa ło się po nad 50
uczniów, utwo rzo no dwa od dzia ły kla -
so we. Pierw szym kie row ni kiem szko ły
zo stał Ka zi mierz No wak, peł nią cy rów -
no cze śnie funk cję dy rek to ra szko ły pod -
sta wo wej.

Po cząt ki nie by ły ła twe, bra ko wa ło ba -
zy lo ka lo wej, pod ręcz ni ków, po mo cy na -
uko wych i pro gra mów na ucza nia. Lek cje
od by wa ły się w bu dyn ku szko ły pod sta -
wo wej w go dzi nach po po łu dnio wych.

Od wrze śnia 1969 r. szko łą kie ro wał
na uczy ciel ma te ma ty ki Ta de usz Zy ga -
dło. Po ja wi ła się jed nak po trze ba umo -
żli wie nia mło dzie ży kształ ce nia
w Za sad ni czej Szko le Rol ni czej, po któ -
rej mo żna by kon ty nu ować na ukę na po -
zio mie szko ły śred niej. Re ali za cja te go
za mie rze nia wy ma ga ła więk szej sa mo -
dziel no ści szko ły, tj. nie za le żne go kie -
row nic twa, wła snej sa li lek cyj nej,
w któ rej od by wa ły by się za ję cia w go -
dzi nach przed po łu dnio wych i bi blio te -
ki. Po speł nie niu tych wa run ków,
de cy zją Ku ra to rium Okrę gu Szkol ne go
w Kra ko wie, 1 wrze śnia 1970 r. roz po -

Złoty jubileusz
łąckiej wszechnicy

Isto ta wspo mnień po le ga na tym, że nic nie prze mi ja
(Elias Co net ti)
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czę ła dzia łal ność Za sad ni cza Szko ła
Rol ni cza, li czą ca po cząt ko wo tyl ko 21
uczniów. 

Szko ła nie mo gła by się roz wi jać, gdy -
by nie wy cho dzi ła na prze ciw po trze bom,
tych, któ rzy chcą w jej mu rach zdo by wać
wy kształ ce nie, dla te go też sta ra niem dy -
rek tor Zo fii Mły nar czyk utwo rzo no
Tech ni kum Rol ni cze dla Pra cu ją cych
na pod bu do wie szko ły za sad ni czej. 1
wrze śnia 1981 ro ku mia ło miej sce uro -
czy ste otwar cie no wej pla ców ki.
Do pierw sze go od dzia łu TRdP za pi sa ło
się 44 słu cha czy a po trzech la tach, w ma -
ju 1984 r., po raz pierw szy w Łąc ku od -
by ły się eg za mi ny ma tu ral ne.

1 wrze śnia 1992 ro ku dy rek to rem
pla ców ki zo stał Zbi gniew Cze pe lak.
Szko ła dzia ła ła na dal w bar dzo trud nych
wa run kach lo ka lo wych. No wy dy rek tor
z za an ga żo wa niem pod jął sta ra nie
o zmia nę te go sta nu rze czy. Uzy skał
zgo dę Ra dy Gmi ny na nie od płat ne prze -
ka za nie przez gmi nę bu dyn ku po daw -
nym Ośrod ku Zdro wia w Łąc ku
w uży wa nie szko ły.

W 1993 ro ku, po trzy dzie stu la tach
łąc ka szko ła usa mo dziel ni ła się or ga ni -
za cyj nie i ka dro wo, mia ła na resz cie wła -
sne mu ry, w któ rych kształ ci ło się
już 189 uczniów w na stę pu ją cych kie -
run kach: Za sad ni cza Szko ła Rol ni cza,
Li ceum Za wo do we, Tech ni kum Rol ni -
cze dla Pra cu ją cych oraz Tech ni kum
Rol ni cze dla Do ro słych (sa mo rzą do we).

W dru giej po ło wie lat 90. szko ła ule -
ga ła dal szym zmia nom. Przy by wa ło
uczniów i na uczy cie li. Ry nek pra cy wy -
ma gał, aby po wo li od cho dzić od rol ni -
cze go cha rak te ru szko ły. W 1998 ro ku
zo stał utwo rzo ny pierw szy od dział
w Li ceum Ogól no kształ cą cym. 

„Po wo ła nie ta kiej szko ły by ło bar dzo
trud ne, po nie waż wy ma ga ło wie lu za -
bie gów w ku ra to rium oświa ty, któ re nie -
przy chyl nie od no si ło się do two rze nia
li ceum ogól no kształ cą ce go na te re nie
wiej skim, ze wzglę du na brak tra dy cji
w ta kim kie run ku kształ ce nia. Licz ne
mo ni ty dy rek to ra Zbi gnie wa Cze pe la ka
do władz wo je wódz kich do pro wa dzi ły
w koń cu do szczę śli we go fi na łu. Dzię ki
de cy zji pod ję tej przez pa nią Ha li nę Ko -
ciu biń ską, p. o. Ku ra to ra Oświa ty w No -
wym Są czu, po wo ła no, ja ko je dy ne
na te re nie wiej skim w wo je wódz twie

no wo są dec kim, Li ceum Ogól no kształ -
cą ce w Łąc ku”- czy ta my w mo no gra fii
po świę co nej szko le au tor stwa Lu cy ny
Prost ko.

W 1998 ro ku zmia nom or ga ni za cyj -
nym ule gła ta kże Za sad ni cza Szko ła Za -
wo do wa, wy cho dząc z ofer tą kształ ce nia
w za wo dach kra wiec i ku charz. Po trzy -
dzie stu kil ku la tach dzia łal no ści Ze spół
Szkół prze sta wał być pla ców ką rol ni czą.
1 stycz nia 1999 r. Zbi gniew Cze pe lak
zo stał po wo ła ny na sta no wi sko Dy rek -
to ra Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor -
tu w Sta ro stwie Po wia to wym w No wym
Są czu. Obo wiąz ki dy rek to ra szko ły
prze jął Bo gu sław Du da, na uczy ciel
zwią za ny z tym miej scem od 1979 ro ku. 

Ko lej ne, bar dzo wa żne wy da rze nia
wpi su ją ce się w hi sto rię szko ły, to po -
świę ce nie sztan da ru szko ły przez pa pie -
ża Ja na Paw ła II pod czas uro czy sto ści
ka no ni za cyj nych św. Kin gi w Sta rym
Są czu 16 czerw ca 1999 ro ku i dzień 6

stycz nia 2000 r., kie dy to od by ła się uro -
czy stość nada nia szko le imie nia świę tej
Kin gi w obec no ści Ma ło pol skie go Ku -
ra to ra Oświa ty Je rze go Lac kow skie go
oraz władz po wia to wych. Do dać na le -
ży, że wy bo ru po sta ci św. Kin gi ja ko du -
cho wej prze wod nicz ki Ze spo łu Szkół
w Łąc ku do ko na ła sa ma mło dzież, opo -
wia da jąc się tym sa mym za war to ścia -
mi, któ re wpi sa ne są w tra dy cję
chrze ści jań ską.

Zmia ny po ja wi ły się ta kże na sta no wi -
sku dy rek to ra szko ły: od 1 wrze śnia 2001
Ze spo łem Szkół za czę ła kie ro wać Lu cy -
na Prost ko, na uczy ciel bio lo gii.

***
Wraz z po trze ba mi ryn ku pra cy sta le

po sze rza ła się ofer ta edu ka cyj na pla -
ców ki. W ro ku 2000 uru cho mio no
Szko łę Po li ce al ną dla Do ro słych. Funk -
cjo no wa ła ona do ro ku 2008, kształ cąc
ko lej nych słu cha czy w za wo dach: tech -
nik agro biz ne su, tech nik eko no mi sta
i tech nik ra chun ko wo ści. Za sad ni cza
Szko ła Za wo do wa pod ję ła kształ ce nie
mło dzie ży w no wych za wo dach, ta kich
jak: cu kier nik, pie karz, mu rarz, me cha -
nik sa mo cho do wy, bla charz, elek tryk,
elek tro me cha nik, kra wiec, fry zjer, in sta -
la tor urzą dzeń sa ni tar nych, sprze daw ca,
sto larz i elek tro mon ter.

Na po cząt ku XXI wie ku Ze spół szkół
w Łąc ku stał się 570–oso bo wą spo łecz -
no ścią uczniow ską, sku pio ną w 21 od -
dzia łach. Zno wu po ja wi ły się trud no ści

W cią gu tych pięć dzie -
się ciu lat mu ry szko ły
opu ści ło 3.332 ab sol wen -
tów. Część z nich na pew -
no po ja wi się 19
paź dzier ni ka na uro czy -
sto ściach ju bi le uszo -
wych u „św. Kin gi”.
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lo ka lo we: bu dy nek szko ły był za cia sny
dla tak licz nej mło dzie ży.

W 2001 r. na no wo zo stał pod ję ty te -
mat roz bu do wy szko ły. Dzię ki przy chyl -
no ści Ra dy Gmi ny Łąc ko oraz or ga no wi
pro wa dzą ce mu, czy li Po wia to wi No wo -
są dec kie mu, zo sta ła nie od płat nie prze -
ka za na dział ka pod roz bu do wę szko ły. 4
czerw ca 2003 r., w 40. rocz ni cę ist nie nia
pla ców ki, uro czy ście wmu ro wa no ka -
mień wę giel ny pod in we sty cję. Uczest -
ni cy te go wy da rze nia, a w szcze gól no ści
sa mi ucznio wie, jak i na uczy cie le, nie
kry li wzru sze nia. Uczu cie du my by ło
prze ogrom ne szcze gól nie u in we sto rów,
czy li przed sta wi cie li władz po wia to -
wych, re pre zen to wa nych przez sta ro stę
no wo są dec kie go Ja na Go lon kę, prze -
wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu No wo są -
dec kie go Wie sła wa Ba stę oraz człon ków
Za rzą du i Ra dy Po wia tu. Dla dy rek to ra
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry i Spor tu
Sta ro stwa Po wia to we go, Zbi gnie wa
Cze pe la ka, któ ry prze ci nał sym bo licz ną
wstę gę, był to pod nio sły mo ment. By ły
dy rek tor szko ły mógł zo ba czyć efek ty
swo ich licz nych dzia łań na rzecz roz bu -
do wy szko ły, pod ję tych w 1997 ro ku. 

Do peł ni szczę ścia spo łecz no ści
szkol nej, na cze le z no wym dy rek to rem
Ada mem Bi go sem, bra ko wa ło tyl ko no -
wej sa li gim na stycz nej. W ma ju 2012 r.
ma rze nia się speł ni ły: ZS im. św. Kin gi
uzy skał do stęp do ha li wi do wi sko wo -
spor to wej. Po wsta ła ona w Łąc ku
przy współ pra cy władz gmin nych i po -

wia to wych Ha la, swo ją no wo cze sną ar -
chi tek tu rą, pięk nie wpi su je się w łąc ki
kra jo braz.

Na efek ty pra cy w ta kiej ba zie spor to -
wej nie trze ba by ło dłu go cze kać: lek cje
wy cho wa nia fi zycz ne go od by wa ją ce się
w świet nie wy po sa żo nym obiek cie,
ujaw ni ły uczniow skie ta len ty spor to we.
Bar dzo po pu lar ne sta ły się gry ze spo ło -
we: pił ka no żna, pił ka ręcz na, siat ków ka.
Rok szkol ny 2012/2013 dla spor tow ców
i ich na uczy cie li za koń czył się zna czą -
cym suk ce sem: za ak tyw ny udział szko -
ły w za wo dach i tur nie jach spor to wych
i zdo by te wy so kie miej sca, przy zna no
im II miej sce w ran kin gu szkół pro wa -
dzo nych przez po wiat no wo są dec ki.

***
Ostat nie la ta przy nio sły ta kże

w „szko le św. Kin gi” roz wój pięk nych
ini cja tyw wy cho waw czych. Ta kie dzia -
ła nia jak Wo lon ta riat im. Oj ca Pio (an ga -
żu ją cym od 2004 r. 200 uczniów i kil ko ro
na uczy cie li na cze le, z nie za po mnia nym
księ dzem Krzysz to fem Or łem), krwio -
daw stwo (za ist nia ło ja ko cał ko wi cie od -
dol na ini cja ty wa mło dzie ży, ob ję ło
szcze gól nie uczniów Tech ni kum Bu dow -
nic twa i Tech ni kum Eko no micz ne go),
ak cja „Szla chet na pacz ka” – ujaw ni ły
drze mią ce w mło dych lu dziach po kła dy
do bra i al tru izmu. 

Re ali zo wa ne w Ze spo le Szkół w Łąc -
ku ta kie pro gra my jak: Mo der ni za cja
Kształ ce nia Za wo do we go w Ma ło pol -
sce, Zin te gro wa na po li ty ka bez pie czeń -

stwa, Pro gram Co me nius Re gio (wy -
mia na ję zy ko wa z nie miec ki mi szko ła -
mi z Un ny i Do rt mun du) czy nią z niej
w ro ku ju bi le uszo wym pla ców kę no wo -
cze sną, przy jed no cze snym wy ra zi stym
ka no nie war to ści i tra dy cji, otwar tą

na współ pra cę z ró żny mi in sty tu cja mi,
uczą cej tej otwar to ści ka żdy no wy rocz -
nik uczniów, któ ry 1 wrze śnia po ja wia
się w jej mu rach.

La ta 1963-2013 to pół wie ku ist nie -
nia szko ły, któ ra czu je się po trzeb na.
Dzię ki kon kret nym, two rzą cym ją lu -
dziom, mło dzie ży, współ pra cy z ro dzi -
ca mi, lo kal nym śro do wi skiem,
z wła dza mi gmi ny i po wia tu, znaj du je
się ona w tym wła śnie cza sie i miej scu
ta ka, a nie in na.

Nad cho dzą ce la ta bę dą na pew no
przed Ze spo łem Szkół im św. Kin gi sta -
wiać ko lej ne wy ma ga nia wy ni ka ją ce
z tem pa zmian i ocze ki wań współ cze -
sne go spo łe czeń stwa. Ma jąc so lid ne za -
ple cze w po sta ci pół wie ko wych
do świad czeń, świa do mo ści swo ich ko -
rze ni – przy szłość mo żna śmia ło trak to -
wać ja ko wy zwa nie i mo bi li za cję.

AN NA BRO DAW SKA

Ostat nie la ta przy nio sły
ta kże w „szko le św. Kin -
gi” roz wój pięk nych ini -
cja tyw wy cho waw czych. 
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I
dąc w śla dy uzdol nio nych są de -
czan, ta kich jak Mi ro sław Wit -
kow ski, czy ze spół La cher si,
Ka sia zo sta ła do ce nio na w wiel -

kim świe cie ja ko wo ka list ka. Kie dyś ru -
da, dziś ślicz na blon dyn ka, ma za so bą
dłu gą hi sto rię mu zycz ną. Za czy na ła
przy pia ni nie w to wa rzy stwie ma my.
Na stęp nie uczęsz cza ła do kla sy for te -
pia nu w Szko le Mu zycz nej I stop nia im.
Fry de ry ka Cho pi na w No wym Są czu.
Przy ję ta na II sto pień kształ ce nia w tej
szko le, roz po czę ła na ukę śpie wu kla -
sycz ne go, któ rą jed nak prze rwa ła
po dwóch la tach na rzecz mu zy ki roz -
ryw ko wej.

W wie ku 16 lat dziew czy na o nie sa -
mo wi cie dra pie żnym i moc nym gło sie

do łą czy ła do roc ko wej ka pe li o na zwie
„Walk man'”. Roz grze wa jąc pu blicz ność
swo imi wy stę pa mi, wraz z ko le ga mi
z ze spo łu za ję ła I miej sce na No wo są -
dec kim Fe sti wa lu Kul tu ry „Fo kus”.
Mia ła rów nież oka zję wspie ra ła m.in.
ta kie ze spo ły jak Mr. Pol lack, Kat, czy
Clo ster kel ler.

W 2012 ro ku ka rie ra Ka si w ka pe li
za koń czy ła się i na de szły stu dia. Obec -
nie jest stu dent ką Wy dzia łu Edu ka cji
Mu zycz nej na Uni wer sy te cie Ja na Ko -
cha now skie go w Kiel cach. Dla mło dej,
uzdol nio nej dziew czy ny nie ozna cza ło
to jed nak odej ścia od speł nia nia ma rzeń
o ka rie rze so lo wej. Nie po zo sta jąc bez -
czyn na, wzię ła udział w mu zycz nym
show i oka za ła się być wy bran ką Ma rii

Sa dow skiej, a przy oka zji ulu bie ni cą pu -
blicz no ści. W na szym mie ście wzbu dzi -
ło to po dziw i do da ło mło dym,
aspi ru ją cym mu zy kom na dziei, że ka -
żdy głos mo że być usły sza ny, a swo je -
go ta len tu nie wol no mar no wać!

Kaś ka jest bar dzo za pra co wa na, po -
nie waż oprócz stu diów i pra cy nad wy -
stę pa mi w pro gra mie, jest wo ka list ką
ze spo łu Pi li chow ski Band, a ta kże sku pia
się na two rze niu wła sne go ma te ria łu.

Ko lej ne na zwi ska, któ re wy bi ja ją się
na ar ty stycz nym ryn ku w Pol sce, bu dzą
w nas za zdrość, ale ta kże i du mę, bo
swo ją od wa gą i ta len tem do wo dzą, że
ka żdy ma swo ją szan sę. I zwra ca jąc się
szcze gól nie do tych, któ rzy za wsze ba li
się spró bo wać – war to. War to pójść śla -
da mi Ka ta rzy ny Sta nek i zre ali zo wać
ma rze nia.

Na szej wscho dzą cej gwieź dzie ży -
czy my po wo dze nia i trzy ma my kciu ki
za wy trwa łość w show biz ne sie!

JU LIA MAR KIE WICZ
Autorka jest uczennicą I LO 

im. Jana Długosza w Nowym Sączu.

Ma my swo ją „Ka rin Sta nek”

Wscho dzą ca gwiaz da
spod Pa ściej Gó ry
Ma za le d wie 20 lat i po cho dzi z Chełm ca. Pierw sze mu zycz ne
kro ki sta wia ła już ja ko dziec ko, ale do pie ro te raz mo że ją po znać
ca ła Pol ska. Mo wa o Ka ta rzy nie Sta nek, ab sol went ce no wo są -
dec kie go li ceum „Splot” i uczest nicz ce pre sti żo we go pro gra mu
mu zycz ne go „The Vo ice of Po land”.

Katarzyna Stanek
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M
u zyk z po wo ła nia. Or ga ni sta
w ko ście le Najśw. Ser ca Pa -
na Je zu sa w No wym Są czu,
li der ze spo łu To masz Wo lak

Rock Band. Chó rzy sta – śpie wa te no rem
w pa ra fial nym Chó rze im. Ja na Paw ła II.
Pa sjo nat roc ka pro gre syw ne go. Pa trio ta
– or ga ni zu je kon cer ty upa mięt nia ją ce hi -
sto rycz ne wy da rze nia. Mi ło śnik i bo daj
naj więk szy są dec ki fan Skal dów. O je go
dłu gich wło sach cho dzą już le gen dy. To -
masz Wo lak – ar ty sta wszech stron ny.

SKAL DO WIE 
– MU ZYCZ NI MI STRZO WIE

Nie od dziś wia do mo, że To masz Wo -
lak ogrom ną sym pa tią da rzy du et bra ci
An drze ja i Jac ka Zie liń skich – po nad cza -
so wych Skal dów. Je go fa scy na cja i za in -
te re so wa nie ich mu zy ką za czę ło się
daw no te mu, kie dy To mek był jesz cze
w pod sta wów ce. Gdy miał mniej wię -

cej 13 lat, jak ka żdy „mło dy gniew ny”,
słu chał ró żnych roc ko wych ze spo łów,
tak pol skich, jak i za gra nicz nych.
W koń cu na mu zycz nym ho ry zon cie po -
ja wił się ze spół bra ci Zie liń skich.

– Naj pierw by łem pod uro kiem tych
naj więk szych, ma so wych prze bo jów
gru py, a po tem w spo sób na tu ral ny za -
nu rzy łem się w ich mu zy kę i twór czość,
w co raz to trud niej sze utwo ry skom po -
no wa ne przez An drze ja Zie liń skie go
– wspo mi na To mek.

Na po cząt ku by ły wy jaz dy na pierw -
sze kon cer ty, słu cha nie płyt, ko lek cjo -
no wa nie pa mią tek, pla ka tów, ga dże tów
zwią za nych z ar ty sta mi. To wszyst ko
prze ro dzi ło się szyb ko w wiel kie uwiel -
bie nie dla ze spo łu. Dziś łą czy ich przy -
jaźń, wza jem ne od wie dzi ny i dzie siąt ki
wspól nie za gra nych kon cer tów. 

– Je że li cho dzi o mu zy kę roc ko wą
i roz ryw ko wą, ja ko pia ni sta czer pię peł -

ną gar ścią z twór czo ści An drze ja Zie liń -
skie go. Do te go oczy wi ście do cho dzi mu -
zy ka kla sycz na, któ rą gram ja ko
or ga ni sta – mó wi Wo lak. By wa, że gdy
śpie wa jąc, wcho dzi w na praw dę wy so kie
to ny – ma my wra że nie, iż drżą wi tra że
w je zu ic kiej świą ty ni przy Zyg mun tow -
skiej.

To praw da. Na kon cer tach nie jed no -
krot nie da je się sły szeć tą swo istą ró żno -
rod ność w wy ko ny wa nych przez Tom ka
utwo rach, czy to so lo, czy wraz z ze spo -
łem. Re per tu ar jest za wsze uło żo ny tak,
aby nie tyl ko go ście mo gli się do brze ba -
wić, ale i sam ar ty sta mógł na cie szyć się
wy ko ny wa ną przez sie bie mu zy ką. Skal -
do wie (obok SBB naj wa żniej szy, je go
zda niem, pol ski ze spół roc ka pro gre syw -
ne go lat 70.), to ulu bień cy To ma sza.
Na kon cer tach wy ko nu je wca le nie słyn -
ne „Ktoś mnie po ko chał”, bądź „Z ko py -
ta ku lig rwie”, lecz am bit niej sze, jed nak
tak sa mo wpa da ją ce w ucho kom po zy cje,
jak np.: „Od wscho du do za cho du słoń -
ca”, „Stre et 2000”, „Jak zni ka ją cy
punkt”, „Twą ja sną wi dzę twarz”. To mek
słu cha i wy ko nu je utwo ry ta kże tak słyn -
nych kla sy ków roc ka pro gre syw ne go
jak: „Yes”, „Co los seum”, „Emer son La -
ke & Pal mer”, „Pro col Ha rum”, czy „De -
ep Pur ple”. Mu zyk in te re su je się rów nież
pol ską mu zy ką roz ryw ko wą lat 60. i 70.
Fe sti wa le z Opo la ma nie ma lże w jed -
nym pal cu. 

War to do dać, że w do bie kul tu ry ma -
so wej, fa scy na cji więk szo ści mło dzie ży
kra jo wy mi i za gra nicz ny mi tzw. gwiaz -
da mi jed ne go ty go dnia, jest to nie zwy -
kle krze pią cy fakt, iż do ce nia ni są
praw dzi wi ar ty ści pierw szej wiel ko ści,
by przy wo łać cho cia żby Mar ka Gre chu -
tę, Jo na sza Ko ftę, bar da Jac ka Kacz mar -
skie go, An drze ja Zau chę, Grze go rza
Tur nau, Jac ka Wój cic kie go, Zbi gnie wa
Wo dec kie go, Mi cha ła Ba jo ra, Sta ni sła -
wa Soy kę, a z przed sta wi cie lek płci pięk -
nej np. Edy tę Gep pert, Ali cję Ma jew ską,
Łu cję Prus, czy Ele ni. Do te jże śmie tan -
ki za li czyć trze ba bez wąt pie nia rów nież
Skal dów, szcze gól nie za „Do pó ki je steś”
czy „Ży cze nia z ca łe go ser ca”.

Naj peł niej szym ob ja wem przy jaź ni
są dec kie go mu zy ka z brać mi Zie liń ski -
mi był be ne fis An drze ja Zie liń skie go,
któ ry się od był w li sto pa dzie 2009 ro ku
w są dec kim MCK „So kół”.

Organista,
miłośnik Skaldów,
patriota
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– Po my śla łem, że je że li No wy Jork,
w któ rym miesz ka ar ty sta, nie ro bi żad -
nej uro czy sto ści, bądź ga li z oka zji je go
sześć dzie sią tych pią tych uro dzin, to ja
zro bię tu u nas w No wym Są czu, no
i w pa mię ci po zo stał prze pięk ny, pra wie
czte ro go dzin ny wie czór okra szo ny wy -

stę pem Skal dów oraz li sta mi gra tu la cyj -
ny mi od Ma ry li Ro do wicz, Woj cie cha
Mły nar skie go czy Ali ba bek – wspo mi -
na tam to wy da rze nie To masz. 

AU DY CJE W PRO GRA MIE 3.
POL SKIE GO RA DIA

„Trój ka pod Księ ży cem” – to ty tuł
noc nej au dy cji mu zycz nej, któ rą z koń -
cem lat 90. i na po cząt ku no we go ty siąc -
le cia, w III Pro gra mie Pol skie go Ra dia
pro wa dził To masz, ja ko dwu dzie sto pa ro -
let ni chło pak. By ły to słu cho wi ska po -
świę co ne pol skim pio sen kom roc ko wym,
któ re urze ka ły po ety ką tek stu, me lo dyj -

no ścią i głę bo kim prze sła niem, by wspo -
mnieć np. ta kie po nad cza so we mu zycz ne
dzie ła, jak „Ze gar mistrz Świa tła Pur pu ro -
wy” Ta de usza Woź nia ka, „Ja skół kę uwię -
zio ną” Sta na Bo ry sa bądź też „Świe cie
nasz” Mar ka Gre chu ty, a z tych „now -
szych” np. „Mię dzy ci szą a ci szą” Grze -
go rza Tur nau. War to do dać, że tek sty tych
utwo rów ab so lut nie nie stra ci ły na ak tu -
al no ści i bar dzo do brze, iż ko lej ne mło de
po ko le nia mo gą po zna wać tę twór czość. 

Trój ko we au dy cje to by ło dla To ma -
sza du że wy ró żnie nie i ogrom na przy -
jem ność. – Daw ne pio sen ki i kom po zy cje
by ły pe reł ka mi, a tekst mó wią cy o czymś
miał sens oraz war to ścio we prze sła nie
– uwa ża. Au dy cje za owo co wa ły tym, że
miał za szczyt akom pa nio wać na kon cer -
tach, czy też re ci ta lach gwiaz dom es tra -
dy tam tych lat: Łu cji Prus, czy Ire nie
Ja roc kiej. 

PA TRIO TYCZ NE KON CER TY
OD SER CA…

To ma szo wi bar dzo bli ska jest naj -
now sza hi sto ria na sze go kra ju. To pa -
trio ta, któ re mu le ży na ser cu do bro
oj czy zny. Kon cer ty w ko ście le ko le jo -
wym po świę co ne wa żnym, choć czę sto
bo le snym i tra gicz nym wy da rze niom
dzie jo wym, to już nie ma lże tra dy cja.
To masz Wo lak po dej mo wał się or ga ni -
za cji kon cer tów np. z oka zji 20-le -
cia, 25-le cia i 30-le cia po wsta nia

„So li dar no ści”. Mu zycz nie uczcił też
rocz ni ce: po znań skie go czerw ca z 1956
ro ku, straj ków z grud nia 1970 ro ku, pa -
cy fi ka cji ka to wic kiej ko pal ni „Wu jek”,
któ ra mia ła miej sce 16 grud nia 1981 ro -
ku, w kil ka dni po wpro wa dze niu sta nu
wo jen ne go. Wy stę po wał w stocz ni,
w ba zy li ce św. Bry gi dy w Gdań sku oraz
w Ja strzę biu i w ko pal ni „Wu jek”. Wy -
ko nu je na ta ką oko licz ność np.: „Że by
Pol ska by ła Pol ską”, „Nie le gal ne Kwia -
ty” (z re per tu aru Ja na Pie trza ka), „Ta ki
kraj”, „Za ka za ny krzyż”, ta kże oczy wi -
ście utwo ry Skal dów oraz ty po we pie -
śni pa trio tycz ne, np. „Bal la dę o Jan ku
Wi śniew skim”, Zbysz ku Go dlew skim,
za bi tym w trak cie gdyń skich straj ków
w grud nia 1970 ro ku.

Wo la ko wi to wa rzy szy za zwy czaj
w ta kich mo men tach Jan Bu dzia szek,
per ku si sta Skal dów, od pra wie trzy dzie -
stu lat świec ki re ko lek cjo ni sta, au tor
wie lu ksią żek mu zycz nych, a ta kże roz -
wa żań zwią za nych z du cho wą for ma cją
oraz pry wat nie przy ja ciel To ma sza.

– Ta kie kon cer ty ro bię z ser ca, dla in -
nych lu dzi. Nie ukry wam, że ży ję naj -
now szą hi sto rią Pol ski i bar dzo
prze ży wam to, co się dzie je w na szym
kra ju. Pod cho dzę do te go emo cjo nal nie
i z uczu ciem – mó wi To mek. Mu zyk nie
ukry wa swo je go emo cjo nal ne go sto sun -
ku do te go ty pu wy stę pów: – Po pro stu
nie da ro wał bym so bie, gdy by one nie

Naj peł niej szym ob ja wem
przy jaź ni są dec kie go mu -
zy ka z brać mi Zie liń ski mi
był be ne fis An drze ja Zie -
liń skie go, któ ry się od był
w li sto pa dzie 2009 ro ku
w są dec kim MCK „So kół”.
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do szły do skut ku. Trak tu ję je bar dzo po -
wa żnie i bar dzo się w nie an ga żu ję. Mu -
si my pa mię tać o tych rocz ni cach, ta kże
i tych bo le snych – pod kre śla.

– Jan Pa weł II po wie dział, że „na ród
bez prze szło ści jest na ro dem bez przy -
szło ści”. To chy ba jed na z naj pięk niej -
szych my śli na sze go Pa pie ża, nie ste ty
dla nie któ rych te sło wa dzi siaj już nie -
wie le zna czą… Nie mo że my prze cież bu -
do wać na szej przy szło ści bez pa mię ci
o prze szło ści… – do da je.

To masz an ga żu je się rów nież w co -
rocz ne „Są dec kie Pa trio tycz ne Śpie wa -
nie”, or ga ni zo wa ne przez Mu zeum
Okrę go we, Pol skie To wa rzy stwo Hi sto -
rycz ne Od dział w No wym Są czu oraz
pa ra fię ko le jo wą. 

TO MASZ WO LAK 
ROCK BAND

To masz Wo lak i Przy ja cie le – czę sto
pod ta ką też na zwą wy stę pu je ar ty sta
wraz z to wa rzy szą cy mi mu mu zy ka mi
i wo ka li sta mi. To masz Wo lak Rock
Band vs. To masz Wo lak i Przy ja cie le
two rzą: Ma rio la Szczyp ta – vo cal, Ja -
kub Ko tar ba – gi ta ra ba so wa, Bo gu mił
Zie liń ski (pry wat nie syn Skal da Jac ka
Zie liń skie go) – gi ta ra, Wik tor Kierz -
kow ski – zna ko mi ty per ku si sta, zna ny
z pierw sze go skła du le gen dar nej gru py
blu esroc ko wej Krzak, obec nie mu zyk
Old Me tro po li tan Band. Mu zy cy wy -

stę pu ją na są dec kim ryn ku, w Miej -
skim Ośrod ku Kul tu ry, czy w ka wiar -
niach, np. „Pod Śle pow ro nem”.
Na kon cer tach wy ko nu ją to, co lu bią
naj bar dziej – hi ty lat 60. i 70 oraz roc -
ka pro gre syw ne go. Nie mal za wsze bi -
su ją, a sa la trzę sie się od okla sków.
Z pew no ścią przed na mi jesz cze wie le
nie za po mnia nych kon cer tów z ga tun ku
„moc ne go ude rze nia”. 

AGNIESZ KA MA ŁEC KA
Autorka jest absolwentką klasy

dziennikarskiej w ZS nr 3 im. Bolesława
Barbackiego w Nowym Sączu. Studiuje

na II roku politologii w WSB-NLU, asystentka
rzecznika prasowego uczelni. Współpracuje

z portalem Sadeczanin. info, Portalem
Polskim i portalem Planty.
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Po ta jem nie ope ro wał par ty zan tów
w szpi ta lu i w le śnych kry jów kach,
a w je go pry wat nym do mu dzia ła ła
skrzyn ka kon tak to wa AK. 10 wrze -
śnia w ho lu są dec kie go szpi ta la za -
wi sła ta bli ca pa miąt ko wa ku czci
dr. Sta ni sła wa Stu chłe go, dy rek to -
ra są dec kie go szpi ta la w la -
tach 1928-1944.

U
ro dził się w 1888 ro ku,
w Stry ju. Stu dia ukoń czył we
Lwo wie pod kie run kiem prof.
Lu dwi ka Ry dy gie ra. Ja ko

mło dy le karz prze szedł szlak bo jo wy,
naj pierw w ar mii au striac kiej, a po tem
w od ro dzo nym Woj sku Pol skim. Do No -
we go Są cza przy je chał w 1928 ro ku, by
ob jąć tu taj po sa dę dy rek to ra szpi ta la.
Pra co wał ja ko chi rurg i gi ne ko log po ło -
żnik, a je go żo na, dr He le na z Mi sze lów
Stu chło wa, ja ko oku list ka. 

NIE NA GAN NA OPI NIA
Jak wy ni ka ze wspo mnień prof. Ja -

na Sło wi kow skie go, szpi tal pod kie -
row nic twem Stu chłe go cie szył się
sza cun kiem pa cjen tów, a sam „dy rek -
tor Stu chły miał nie na gan ną opi nię ja -
ko bar dzo do bry czło wiek, dba ją cy
o cho rych, wspa nia le ogól nie wy kształ -
co ny le karz, a w szcze gól no ści wy bit -
nie ma nu al nie uzdol nio ny chi rurg
z ogrom nym do świad cze niem” (J. Sło -
wi kow ski, „Wspo mnie nia z pra cy
w szpi ta lu no wo są dec kim w la -
tach 1935-1941”, „Są de cza nin”, 2008,
nr XXXVI). Przed wy bu chem woj ny
dy rek tor Stu chły po nad to roz bu do wał
i uno wo cze śnił pla ców kę. 

PO MOC DLA WIĘŹ NIÓW 
We wrze śniu 1939 ro ku Sta ni sław

Stu chły, woj sko wy w stop niu ma jo ra,
na Kre sach do stał się do so wiec kiej nie -

wo li. Dzię ki kon tak tom żo ny i z jej po -
mo cą, po uda nej uciecz ce po wró cił
do za ję te go przez Niem ców No we go
Są cza. Ja ko wy so ko ce nio ny chi rurg,
świet nie zna ją cy ję zyk nie miec ki, za -
cho wał po sa dę dy rek to ra.

W cy to wa nym ar ty ku le prof. Sło wi -
kow ski do da je: „Wia do mym mi jest, że
tak dy rek tor szpi ta la, dr Stu chły, je go
żo na i dr Sta ni sław Bo gusz by li w kon -
spi ra cji, co, zro zu mia łe, za cho wy wa li
w naj głęb szej ta jem ni cy”. Człon ko wie
szpi tal ne go per so ne lu by li od da ni Oj -
czyź nie. Po nad to Sło wi kow ski in for mu -
je, że szpi tal są dec ki w 1939 ro ku stał
się ba zą prze rzu to wą pol skich ofi ce rów
za gra ni cę sło wac ką i punk tem kon tak -
to wym ku rie rów. Wszyst ko to w bli skim
oto cze niu Niem ców, któ rzy prze cież le -
czy li tu taj swo ich lu dzi.

Dy rek tor Stu chły, któ ry przy mu so wo
po zo sta wał w słu żbo wych kon tak tach
z oku pan tem, kon tak ty te umie jęt nie
prze ku wał na po moc dla swo ich ro da -
ków. Młod szy brat dr. Sta ni sła wa Bo gu -
sza, doc. Je rzy Bo gusz, przy pusz cza, że
to wsta wien nic twu dy rek to ra brat za -
wdzię czał zwol nie nie ze sta la gu. Nie
wy klu cza, że on sam za wdzię cza Stu -
chłe mu swo je zwol nie nie z KL Au -
schwitz (A. So la re wicz, „Czło wiek,
któ ry ura to wał Ja na Kar skie go”, „Rzecz -
po spo li ta”, 08.02.2011). Dy rek tor był
zna ny ja ko spo łecz nik. W kro ni kach sta -
ro są dec kich Kla ry sek za cho wa ły się za -
pi sy o bez płat nej po mo cy le kar skiej dla
sióstr, ja ką niósł ten „bar dzo do bry, re li -
gij ny, mi ło sier ny le karz”.

EPI ZOD JA NA KAR SKIE GO
Młod szy syn Stu chłych, Ja nusz, prze -

ka zał, że w szpi ta lu, w po miesz cze niach
zaj mo wa nych przez sio stry mi ło sier dzia
– pie lę gniar ki – oraz na od dzia le za kaź -
nym (do kąd Niem cy ba li się wcho dzić),

je go oj ciec po ta jem nie ope ro wał ran nych
par ty zan tów, a cho rych le czył ta kże
w ich kry jów kach. W swo im słu żbo wym
miesz ka niu przy ul. Młyń skiej 3 dr Sta -
ni sław i He le na Stu chło wie udzie la li po -
mo cy do raź nej, wy da wa li pod sta wo we
le kar stwa. Ma ry na Zub ko wa – żo na „Ta -
ta ra”, a krew na Stu chłe go – po twier dza
zna ne so bie przy pad ki le cze nia par ty zan -
tów w szpi ta lu.

Jak pod kre śla Ma ry na Zu bek: „Dy rek -
tor Stu chły ofi cjal nie nic nie wie dział”,
ale fak tycz nie wie dział o wszyst kim”. La -
tem 1940 ro ku z są dec kie go szpi ta la
człon ko wie ZWZ wy pro wa dzi li ran ne go
ku rie ra Ja na Kar skie go, nie miec kie go
więź nia. Opie ką i or ga ni za cją uciecz ki
za jął się na te re nie szpi ta la Jan Sło wi -
kow ski. Uciecz ka się uda ła, choć jej ce -
na mia ła oka zać się wy so ka. 9 mie się cy
póź niej dy rek tor Stu chły ostrzegł Sło wi -
kow skie go przed gro żą cym aresz to wa -
niem i ka zał mu „znik nąć”. Sło wi kow ski
zdą żył uciec z No we go Są cza, ale wie lu
in nych uczest ni ków ak cji za pła ci ło ży -
ciem (www. roz h las. cz/pri xbo he mia -
2005/por tal/_zpra va/191367).

Sta ni sław Stu chły (1888-1944) 

Dy rek tor szpi ta la
w trud nych cza sach

Dr Stanisław Stuchły 



PAŹDZIERNIK 2013 45
WWW.SADECZANIN.INFO

SĄDECZANIE

POD NIE MIEC KĄ LU FĄ
Dr He le na Stu chło wa w pew nym

mo men cie za czę ła się ukry wać – by ła
bo wiem z po cho dze nia Ży dów ką.
Wspie ra na przez Je zu itów, Nie po ka lan -
ki i Sio stry Mi ło sier dzia prze trwa ła woj -
nę u ro dzi ny mę ża w War sza wie,
a po tem w jed nym z klasz to rów. Mąż
da lej pro wa dził pra cę – ofi cjal ną i kon -
spi ra cyj ną. W ka żdej chwi li mógł się
spo dzie wać wi zy ty Niem ców. Ja nusz
Stu chły wspo mi na, że w no cy do ich do -
mu ro dzin ne go przy je żdża ło Ge sta -
po z po le ce niem zo pe ro wa nia
nie miec kich żoł nie rzy. Sta ni sław Stu -
chły pra co wał pod lu fą ka ra bi nu, do -
słow nie i w prze no śni. 

LI STY MÓ WIĄ 
Bez cen nym świa dec twem są li sty

Sta ni sła wa do bra ta Zbi gnie wa i je go żo -
ny Ire ny (we Lwo wie) oraz ana lo gicz ne
li sty ich sio stry Ja ni ny, któ ra po wy jeź -
dzie dr Stu chło wej, na proś bę dok to ra
w 1943 ro ku przy je cha ła ze Lwo wa
do No we go Są cza i pro wa dzi ła mu dom.
Do pie ro wio sną 1944 Zbi gniew z żo ną

i dwoj giem dzie ci opu ści li Lwów i ta kże
za miesz kał u bra ta w No wym Są czu. 

Wspo mnia ne li sty z oczy wi stych
przy czyn nie za wie ra ją szcze gó łów,
a jed nak mó wią wie le. Wia do mo, że

Zbi gniew Stu chły (uży wał na zwi ska we
wła ści wym brzmie niu i pi sał się przez
„l”) był bio lo giem i kie row ni kiem dzia -
łu pro duk cji szcze pion ki w In sty tu cie
Ba dań nad Ty fu sem Pla mi stym prof. Ru -
dol fa We igla. Bez cen ną szcze pion kę
prze ka zy wał rów nież bra tu, rzecz ja sna
w ta jem ni cy przed Niem ca mi. Szcze -
pion kę tę prze wo zi ło się ko le ją w ter mo -

sie, ja ko „ka wę”, bo szcze pion ka wy glą -
da ła jak fu sy.

Sta ni sław dzię ku je za ten dar i za zna -
cza, że za mie rza po da wać ją ro dzi nie
oraz „tym spo za ro dzi ny, któ rzy naj bar -
dziej na to za słu gu ją”, tym „naj war to -
ściow szym”. Nie wąt pli wie cho dzi
o par ty zan tów. 

Ja ni na na sa mym po cząt ku jed no -
znacz nie po twier dza po byt „bra to wej
He le ny” u ro dzi ny (No wic kich) w War -
sza wie. Do my śla się, że brat – Sta ni sław
– jest w kon spi ra cji, ale szcze gó łów nie
zna. „Stach mil czy, bo mu nie wol no się
mnie zwie rzać” – pod su mo wu je. Do no -
si, mię dzy wier sza mi, o czę stych, noc -
nych wy pra wach „Sta cha” do cho rych
par ty zan tów, w tym o pew nej wy pra wie,
w cza sie któ rej dok tor się po tłukł, bo po -
jazd był nie spraw ny. Po sel stwa z proś -
bą o po moc w pew nym okre sie mia ły
być tak czę ste, że Ja ni na od ma wia ła
– jak pi sze – li ta nię do św. Ju dy Ta de -
usza w in ten cji uspo ko je nia się sy tu acji.

Ma się ro zu mieć, że ta kie li sty ze
Lwo wa i do Lwo wa nie szły pocz tą, ale
prze wo zi li je za ufa ni dok to ra. Wy mie -

Jak wy ni ka ze wspo -
mnień prof. Ja na Sło wi -
kow skie go, szpi tal
pod kie row nic twem Stu -
chłe go cie szył się sza -
cun kiem pa cjen tów,
a sam „dy rek tor Stu chły
miał nie na gan ną opi nię.

Od lewej: Leszek Konstanty, Józef Stec i Andrzej Fugiel Józef Stec i Leszek Konstanty
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nie ni są dr Wro nie wicz, rad ca Fe dy na,
sio stra Anie la (sza ryt ka, pie lę gniar ka),
p. Rzym ko wa (Rze my ko wa?), pa ni
Koch i pan Dre sler (?). Wo jen ne li sty ro -
dzeń stwa Stu chłych sta no wią za tem wa -
żny do ku ment z dzie jów oku pa cyj nych
No we go Są cza. 

SKRZYN KA KON TAK TO WA
W DO MU

W la tach 1943-1944 w na le żą cej
do Stu chłych ka mie ni cy przy ul. Ja giel -
loń skiej 34 dzia ła ła skrzyn ka kon tak to -
wa Ar mii Kra jo wej (do kład niej,
w za kła dzie ze gar mi strzow skim An to -
nie go Bar bac kie go). Z do mo wej kuch ni
prze ka zy wa no co dzien nie żyw ność dla
par ty zan tów, a od bie rał ją za ufa ny czło -
wiek na zwi skiem Re gu ła, praw nik.
Prze kaz ro dzin ny gło si rów nież, że dr
Stu chły był człon kiem De le ga tu ry Rzą -
du na Kraj. Je go dom, jak po twier dził
po woj nie o. An to ni Ku śmierz, je zu ita,
był nie ustan nie strze żo ny przez żoł nie -
rzy pod zie mia.

W li stach Sta ni sław Stu chły pod kre śla
wie lo krot nie, że przy ży ciu utrzy mu je go
wia ra w Bo że mi ło sier dzie oraz obec ność
uko cha nych sy nów, Stasz ka i Ja nu sza.
Fi zycz nie do pa lał się jak świe ca. Przez
ca łe la ta cier piał na wrzo dy żo łąd ka
i cho ro bę ser ca, ra to wał się za strzy ka mi.
Pra ca w dzień i w no cy, wciąż pod nie -
ludz ką pre sją, nie po kój o ukry wa ją cą się
żo nę, tro ska o licz nych krew nych, o szpi -
tal – to wszyst ko przy czy ni ło się
do przed wcze snej śmier ci dok to ra 16
wrze śnia 1944 ro ku. Dla są de czan by ła
to zna czą ca stra ta. Żo na Ja nu sza, dr Jo -
an na Stu chly, z do mu Za rzyc ka, wspo mi -
na, że w 1962 przy pad ko wo spo tka ła dr.
Gar liń skie go (nie ste ty, nie za pa mię ta ła
imie nia), ta kże le ka rza i świad ka tam tych
dni. Gdy po twier dzi ła, że jest sy no wą dy -
rek to ra, po wie dział do niej: „Gdy za bra -
kło Sta ni sła wa Stu chłe go, ża den
z le ka rzy nie chciał ope ro wać ran nych
par ty zan tów, co spo wo do wa ło śmierć
wie lu lu dzi”. 

„DR STU CHŁO WA BY ŁA
WIEL KĄ POL SKĄ 
PA TRIOT KĄ” 

Dr He le na Stu chło wa wró ci ła do No -
we go Są cza, po tu łacz ce, wcze sną wio -
sną 1945 ro ku. W są dec kim szpi ta lu

pra co wa ła do swo jej śmier ci 4 wrze -
śnia 1955. Wspo mi na na jest ja ko wiel -
ka pol ska pa triot ka. Oprócz świa dec twa
prof. Sło wi kow skie go, za cho wał się
prze kaz pi sem ny o jej zde cy do wa nej po -
sta wie wo bec ube ków, któ rzy w 1948
ro ku chcie li za brać ze szpi ta la ska to wa -
ne go przez sie bie ks. Woj cie cha Zyg -
mun ta – ka pe la na par ty zan tów (www.
cur ren da. die ce zja. tar now. pl/ar chi -
wum/2005/05-03/art -14. php). 

Sta ni sław i He le na Stu chło wie są po -
cho wa ni w gro bow cu ro dzin nym
na Cmen ta rzu Ko mu nal nym w No wym
Są czu (to ta kże sym bo licz ny grób ich
star sze go sy na Sta ni sła wa). Młod szy
syn, Ja nusz z żo ną Jo an ną, wnuk Mi chał
i pra wnuk Ca me ron ży ją w Ka na dzie.
To oni ufun do wa li ta bli cę ku czci dr.
Sta ni sła wa Stu chłe go, któ rą wy ko nał
uzna ny są dec ki ar ty sta, Jó zef Stec. Lo -
kal na Gru pa Dzia ła nia Part ner stwo dla

Zie mi Są dec kiej wspar ła ro dzi nę
w kwe stii uzy ska nia zgo dy na umiesz -
cze nie ta bli cy w ho lu są dec kie go szpi -
ta la. Zo sta ła tam za mon to wa na 10

wrze śnia 2013 ro ku. Jej sym bo licz ne,
uro czy ste od sło nię cie z udzia łem naj bli -
ższej ro dzi ny jest pla no wa ne na kwie -
cień 2014.

ALEK SAN DRA SO LA RE WICZ
Autorka jest stryjeczną wnuczką dra
Stanisława Stuchłego. Dziennikarka, 

mieszka we Wrocławiu.

TA BLI CA DR. STA NI SŁA WA STU CHŁE GO W SZPI TA LU 
16 wrze śnia, w 69. rocz ni cę śmier ci dr. Sta ni sła wa Stu chłe go, dy rek to ra są dec kie go szpi -
ta la w la tach 1928-1944, zło żo no kwia ty pod ta bli cą pa miąt ko wą w lecz ni cy oraz na gro -
bow cu Stu chłów na cmen ta rzu przy ul. Rej ta na w No wym Są czu.

W skrom nej uro czy sto ści uczest ni czy li: lek. med. An drzej Fu giel, z -ca dy rek to ra ds.
lecz nic twa Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im. J. Śnia dec kie go, ar ty sta pla styk Jó zef Stec i Le -
szek Kon stan ty ze Sto wa rzy sze nia LGD „Part ner stwo dla Zie mi Są dec kiej” ze Sta deł w gm.
Po de gro dzie.

Ta bli ca, wmu ro wa na 10 wrze śnia, zo sta nie uro czy ście od sło nię ta w kwiet niu przy szłe -
go ro ku z udzia łem po tom ków dr. St. Stu chłe go. Ta bli cę ufun do wał je go młod szy syn Ja -
nusz z ro dzi ną, miesz ka ją cy w Ka na dzie. Pro jekt wy ko nał Jó zef Stec, uzgod nie nia za ła twiał
w Urzę dzie Mar szał kow skim w Kra ko wie Le szek Kon stan ty, a dok tor Fu giel pi lo to wał
spra wę na miej scu.

Ta bli ca znaj du je się w ho lu daw ne go głów ne go wej ścia do szpi tal, tam gdzie mie ści -
ła się izba przy jęć. Na pis brzmi:

„Dr Sta ni sław Stu chły
01.05.1888 – 16.09.1944
Dy rek tor szpi tala w No wym Są czu w la tach 1928-1944
Uta len to wa ny chi rurg. W cza sie oku pa cji nie miec kiej ura to wał ży cie wie lu ran nym

par ty zan tom”.
Ta bli ca dr. Stu chłe go zo sta ła umiesz czo na pod ta bli cą upa mięt nia ją cą Są de czan, za -

mor do wa nych przez Niem ców za udział w ak cji wy kra dze nia Ja na Kar skie go w lip cu 1940
ro ku z są dec kie go szpi ta la. Przy oka zji, po dru giej stro nie ho lu, za mon to wa no od no wio ną
ta bli cę upa mięt nia ją cą me dy ków są dec kich, któ rzy zgi nę li z rąk oku pan ta nie miec kie go.

– Ta ta bli ca wi sia ła przez dłu gie la ta w bu dyn ku przy uli cy Dłu go sza, gdzie daw niej mie -
ści ło się po go to wie ra tun ko we. Po wy pro wadz ce szpi ta la z tam te go miej sca, zo sta ła zde -
mon to wa na i dłu go za sta na wia li śmy się, gdzie ją umie ścić – opo wia da An drzej Fu giel,
stra żnik pa mię ci w są dec kim szpi ta lu.

– Pra cu ję w tym szpi ta lu od po nad 30 lat, je stem są de cza ni nem z uro dze nia i to jest
mój szpi tal! – mó wi z na ci skiem le karz. (HSZ)

W la tach 1943-1944 w na -
le żą cej do Stu chłych ka -
mie ni cy przy ul.
Ja giel loń skiej 34 dzia ła ła
skrzyn ka kon tak to wa
Ar mii Kra jo wej.
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WOKÓŁ NAS

K
in ga Kwiat kow ska z No we go
Są cza za me tą ma ra to nu wpa -
dła w ob ję cia przy ja ciół. By ła
tak zmę czo na, że nie mo gła

sło wa wy du sić. Przed sta wi ła ją ko le żan -
ka. – Kin ga jest stu dent ką pie lę gniar -
stwa w są dec kiej PWSZ – mó wi ła. – To
jej pią ty ma ra ton.

Po doj ściu do sie bie są de czan ka po -
wie dzia ła: – Tra sa trud na, go rą co, trze -
ba by ło wal czyć, na 24 ki lo me trze
mia łam kry zys, ale nie pod da łam się!

To był czwar ty bieg dziew czy ny
na Fe sti wa lu Bie go wym. – W pią tek za -
li czy łam bieg noc ny, w so bo tę Gó rę Par -
ko wą i Ży cio wą Dy chę, a dzi siaj
ma ra ton – mó wi Kin ga.

***
Zyg munt Ber dy chow ski wbiegł

na me tę ma ra to nu jesz cze bar dziej wy -

czer pa ny, niż Kin ga. W je go przy pad ku
był to pią ty bieg w cią gu trzech dni,
gdyż wal czył w no wej, przez sie bie
zresz tą wy my ślo nej kon ku ren cji „pię -
cio bo ju” – Iron Run (Że la zny Bie gacz).
Jak przy sta ło na or ga ni za to ra im pre zy,
od po wied nio go fe to wa no.

– An glia mia ła Że la zną Da mę – Mar -
ga ret That cher, a Kry ni ca ma że la zne go
Zyg mun ta Ber dy chow skie go – dow cip -
ko wał mło dy mę żczy zna z mi kro fo nem.

Pan Zyg munt, gdy od sap nął, pierw sze,
co zro bił po wy ści ska niu się z mał żon ką
Ma rio lą, po dzię ko wał za wod ni ko wi,
z któ rym wbiegł na me tę.

– Bie gli śmy ra zem przez więk szą
część tra sy, to bar dzo po ma ga – tłu ma -
czył. – Kry zy su nie mia łem, bo ca ły czas
bie głem na 130.

Cho dzi o puls, a nie tem po.

Współ to wa rzy szem Ber dy chow skie -
go na tra sie ma ra to nu oka zał się Piotr
Są dec ki ze Skier nie wic, lat 51, z za wo -
du sztu ka tor. Pierw szy raz w Kry ni cy,
za li czył po nad 20 ma ra to nów.

– Przede wszyst kim to ja mia łem prze -
wod ni ka w oso bie pa na Zyg mun ta. Ja ko
de biu tant w Kry ni cy, mógł bym się szyb -
ko spa lić, bo nie zna łem tra sy – mó wi.

Pa no wie do pie ro za me tą przed sta wi li
się so bie wza jem nie. Bie gacz ze Skier -
nie wic za to czył na stęp nie wzro kiem

Bie gać ka żdy mo że
Uczest ni cy Ko ral Ma ra to nu na IV Fe sti wa lu Bie go wym w Kry ni cy -Zdro ju to peł ny prze krój spo łe -
czeń stwa i to nie tyl ko pol skie go: po li cjant, eme ryt, mi ni ster, stu dent ka, a na wet bez dom ny. To
po ka zu je, ja kim de mo kra tycz nym spor tem są bie gi. Po pro stu – bie gać ka żdy mo że.

Zygmunt Berdychowski

Kinga Kwiatkowska

Czesław Łękawski
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po ele wa cji Sta re go Do mu Zdro jo we go.
– O, wi dzę, że by ła by tu ro bo ta dla mnie
– żar to wał.

***
Cze sła wo wi Łę kaw skie mu z Ry tra

na ca łej tra sie to wa rzy szy ła na ro we rze
żo na Kry sty na. Tłu ma czy ła, że wio zła
mę żo wi żel ki i po da wa ła mu pi cie
na tra sie.

– A nie po ży cza ła mu pa ni ro we ru?
– do py tu je my.

– No wie pan, nie wol no prze cież!
– obu rzy ła się nie na żar ty pa ni Kry sty -
na, któ ra upra wia bie gi nar ciar skie
w UKS Ry tro.

To był dru gi ma ra ton ry trza ni na. Był
sę dzią pił kar skim i kie dy z tym skoń -
czył, za czął bie gać dla re lak su, co go do -
pro wa dzi ło do kró lew skie go dy stan su.
Pan Cze sław pra cu je na sta cji pa liw.

***
Vla di słav Ma ras z Pre szo wa (Sło wa -

cja) na me cie ma ra to nu pre zen to wał się
nie źle, choć ma pięć dzie siąt kę na kar ku.
Do Kry ni cy przy je chał z sze ścio ma ko -
le ga mi. W czte rech star to wa li w ma ra -
to nie, je den – w su per ma ra to nie
na 100 km, a ostat ni na 10 km. Za trzy -
ma li się w pen sjo na cie „Am fo ra”.

Sło wak za li czył do tąd 162 ma ra to ny,
bie gał po ca łym świe cie. Do ko lek cji
bra ku je mu jesz cze ma ra to nu w Por tu -
ga lii, Hisz pa nii i San Ma ri no.

– Naj wię cej ma ra to nów mam u was
wy bie ga nych – po chwa lił się. – Dwu -
krot nie zdo by łem Ko ro nę Ma ra to nów
Pol skich, co się nie wie lu Po la kom uda -
ło: War sza wa, Kra ków, Po znań, Wro -
cław, Dęb no. Mój re kord ży cio wy to
dwie go dzi ny i trzy dzie ści sześć mi nut.
Z ta kim re zul ta tem był bym w Kry ni cy
na pu dle, ale to by ło daw no, gdy by łem
młod szy.

W kry nic kim ma ra to nie Sło wak star -
tu je od po cząt ku.

– Im pre za bar dzo faj na. U nas nie ma
ta kiej. Ma ra ton Ko szyc ki jest naj star szy
w Eu ro pie, ale to nie fe sti wal, a tu jest
im pre za na trzy dni. Mo żna po bie gać,
po oglą dać in nych bie ga czy i po pić wo -
dy mi ne ral nej – mó wi.

Do daj my, że pan Vla di słav jest pod -
puł kow ni kiem po li cji, za stęp cą sze fa dy -
rek cji po li cji w okrę gu ko szyc kim, na co
dzień zwal cza prze stęp czość zor ga ni zo -
wa ną: nar ko ty ki, han del ludź mi, nie le -

gal ną emi gra cję itp. Sło wak ma wie lu
zna jo mych w Pol sce, m.in. pew ne go ka -
pi ta na WP, któ re go po znał na Bie gu Ko -
man do sów w Lu bliń cu.

***
– To nie był ła twy bieg, ale je stem

na me cie! – trium fo wał prof. Grze gorz
Ko łod ko, po 1989 ro ku dwu krot nie mi -
ni ster fi nan sów w rzą dach SLD. Py ta ny,
czy miał kry zys na tra sie, od parł: – Ja
nie mie wam kry zy su w od ró żnie niu
od na szej go spo dar ki pod kie run kiem te -
go rzą du, te go pre mie ra i te go mi ni stra
fi nan sów. Jak po sta na wiam do biec
do me ty, to do bie gam w ta kim cza sie,
na ja ki mnie stać.

– Su ge ru je pan, że mi ni ster Ro stow -
ski po wi nien bie gać ma ra to ny? – do cie -
ka my.

– Ja nic nie su ge ru ję. Ja tyl ko uwa -
żam, że wszy scy, któ rzy mo gą – po win ni
bie gać, bądź upra wiać in ne for my ak -
tyw no ści. To nie po li ty cy i nie eko no mi -
ści wy my śli li to po wie dze nie, tyl ko ja kiś
mą dry czło wiek – „W zdro wym cie le
– zdro wy duch”.

Prof. Ko łod ko bie ga od 12 lat, w tym
cza sie za li czył 40 ma ra to nów. W kry nic -
kim star to wał po raz dru gi.

– Wy jąt ko wo dru gi raz – tłu ma czy – bo
z za sa dy nie bie gam po wtór nie tych sa -
mych tras, ale na mó wił mnie pan pre zes
Ber dy chow ski, któ re go sza nu ję i za wiel -
kie Fo rum Eko no micz ne, i za wspa nia ły
Fe sti wal Bie go wy, a po nad to ta tra sa ró -
żni się ciut, ciut od tej sprzed dwóch lat,
więc bie głem po raz dru gi w Kry ni cy. Tam
gdzie miesz kam, gdzie bie gam dla zdro -

Vladisłav Maras (z lewej) 

Piotr Żuchowski Grzegorz Kołodko
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wia, dla do brej for my, bo pra co wać trze -
ba du żo, dla sie bie, dla Pol ski, jest zu peł -
nie pla ski te ren, a tu są ostre, du że
pod bie gi, ale je stem na me cie.

***
Ro sja nin Wik tor Mu ra wiow, lat 56,

trze ci raz przy je chał z Ka li nin gra du
do Kry ni cy. To był je go dzie sią ty, ju bi -
le uszo wy – jak pod kre śla – ma ra ton.
Osią gnął czas: 4 go dzi ny i 56 mi nut,
z cze go był bar dzo dum ny.

– Je stem fo to gra fem z za wo du, ma my
w Ka li nin gra dzie klub bie go wy. Przy je -
cha li śmy do Kry ni cy w osiem osób. Dro -
ga dłu ga, ale Kry ni ca jest oczeń kra si waja
– stwier dził pan Wik tor, któ ry, jak za uwa -
ży li śmy, za przy jaź nił się na tra sie z pew -
ną nie mło dą, choć zgrab ną bie gacz ką – jak
one wszyst kie – spod Lwo wa.

***
Gdy Piotr Żu chow ski do bie gał do me -

ty, to wa rzy szy ły mu wiel kie bra wa.
– Pro szę pań stwa, Pio trek jest bez -

dom ny, wsia da do jed ne go po cią gu,
kon duk tor go wy rzu ca na sta cji, wsia da
do dru gie go, cza sa mi 3 dni je dzie
na bie gi – re ko men do wał bie ga cza zna -
ny już nam pan z mi kro fo nem.

– W mo im przy pad ku jest to je den
z naj gor szych re zul ta tów, pra wie 6 go -
dzin, zła pa ły mnie skur cze, kol ki,
po pro stu je stem osła bio ny, w ty go dniu
nie bie ga łem, przy je cha łem na ostat nią
chwi lę – tłu ma czył się na me cie pan
Piotr. A da lej wy ja śniał, że re pre zen tu -
je Klub Bez dom nych im. św. Mar ty
z Dwor ca Cen tral ne go w War sza wie,
za ło żo ny przez oj ca Pa lecz ne go, choć
ostat nio ko czu je, jak się wy ra ził, we
Wro cła wiu.

– Wal czę o god ność swo ją i in nych
osób, po zo sta ją cych w ta kiej sy tu acji,
jak ja – mó wi. – W Pol sce jest wie lu bez -
dom nych, spo tka łem na wet lu dzi z wyż -
szym wy kształ ce niem, któ rzy zo sta li
oszu ka ni, ogra bie ni ze wszyst kie go i nie
ma ją si ły wal czyć da lej. To, co się dzie -
je to skan dal! Dla ta kich lu dzi nie ma
żad nej po mo cy! Słu żby po mo cy spo łecz -
nej nie dzia ła ją, oni są sa mi dla sie bie,
jesz cze na sta wia ją spo łe czeń stwo prze -
ciw ko nam, na zy wa ją nas me ne la mi.

***
Ro ber ta Pę dzi wia tra za gad nę li śmy,

gdy z uśmiech nię tą mi ną stu dio wał wy -
ni ki bie gu eks tre mal ne go na 100 km.

– Je stem bar dzo za do wo lo ny – mó wi.
– Wpraw dzie nie uda ło mi się ukoń czyć
ul tra ma ra to nu, ale 66 km prze bie głem,
a naj wa żniej sze, że zmie ści łem się w li -
mi cie cza su. Li mit wy no sił 9 go dzin i 50
mi nut, a ja mia łem 9 go dzin, 47 mi nut
i 46 se kund!

Pa nu Ro ber to wi do ab so lut ne go szczę -
ścia za bra kło, ba ga te la, 34 ki lo me trów.

– Nie da łem ra dy, ko la na mi sia dły,
pę che rze wy ro sły na pię tach, do tąd star -
to wa łem tyl ko w ma ra to nach i to pła -
skich. Chcia łem spró bo wać, zo ba czyć,
jak to jest bie gać po gó rach i wi dzę, że
trze ba spe cjal nych tre nin gów: pod bie gi,
pod bie gi, jesz cze raz pod bie gi, mu szę
ko la na wzmoc nić.

Pan Ro bert ma 42 la ta, bie gi upra wia
od czte rech i pół. Z za wo du jest geo de -

tą. Do Kry ni cy przy je chał z kil ko ma ko -
le ga mi. Z jed nym z nich, któ ry bie ga
od 20 lat, star to wał w ul tra ma ra to nie.
Oby dwaj ze szli z tra sy na 66 ki lo me trze.

– Ja mam do pie ro 9 ma ra to nów
i pierw szą pró bę w ul tra ma ra to nie
– mó wi.

– Nie le piej by ło w ma ra to nie po -
biec? – do cie ka my.

– O nie. Na ma ra ton to za wsze so bie
gdzieś bli żej mo gę pod je chać, a do Kry -
ni cy mia łem 300 km, am bit ny je stem!

***
Na me tę wbie ga li spraw ni ina czej, ta -

kże oj ciec z ka le kim syn kiem na wóz -
ku, któ ry po py chał na ca łej tra sie, by ło
wie le ta kich wzru sza ją cych ob raz ków.
Po ukoń cze niu bie gu za wod ni cy że gna li
się, klę ka li, ca ło wa li me da li ki.

Mo żna by jesz cze pi sać o świet nym
do pin gu i wspa nia łej, nie do pod ro bie -
nia at mos fe rze, bo gdzie in dziej lu dzie
są tak przy jaź ni dla sie bie?

Im pre za się roz ra sta. W sto sun ku
do ubie głe go ro ku przy by ło sto isk ze
sprzę tem spor to wym, by ło ta kże wię cej
wy kła dów o spo rcie i spe cjal nych ofert
dla bie ga czy.

W „Stre fie Dziec ka” z ra mie nia or ga -
ni za to rów czu wa ła Jo an na Klim czak
z No we go Są cza.

– Dzie ci tu mo gą po ba wić się, po ry -
so wać, po oglą dać baj ki, są ró żne kon -
kur sy. Ta tuś bie gnie, a ma mu sia
z dziec kiem cze ka ją na nie go – tłu ma czy
pa ni Asia.

HEN RYK SZEWC ZYK
Robert Pędziwiatr
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Wszyst ko, co ma my jest owo cem
na szej cię żkiej pra cy, a w ży ciu by -
wa ło ró żnie, raz le piej, raz go rzej.
Ni gdy bym nie po my śla ła, że szczę -
ście mo że się uśmiech nąć do mnie
i po prze bie gnię ciu ma ra to nu wy lo -
su ję sa mo chód od fir my Ko ral – mó -
wi ła 16 wrze śnia nie kry jąc ra do ści
i wzru sze nia Iza be la Ko mar, od bie -
ra jąc w No wym Są czu fia ta 500,
któ re go wy gra ła pod czas IV Fe sti -
wa lu Bie go we go w Kry ni cy -Zdro ju.

I
za be la Ko mar z Nie tu li ska Du że go
w wo je wódz twie świę to krzy skim
by ła jed ną z 525 osób, któ re ukoń -
czy ły Ko ral Ma ra ton i mo gły stać

się po sia da czem sa mo cho du ufun do wa -
ne go przez fir mę Ko ral. To do niej na le -
żał szczę śli wy nu mer – 2174.

Pa ni Iza be la jest z za wo du na uczy -
ciel ką wy cho wa nia fi zycz ne go, a przy -
go dę z bie ga niem za czę ła w li ceum.
Star to wa ła na wet w za wo dach i od no si -
ła drob ne suk ce sy. Bie ga nia za nie cha ła
na stu diach, po tem był ślub, czwór ka
dzie ci i – jak sa ma przy zna je – na bie -
ga nie nie by ło cza su. Zmie ni ło się to kil -
ka lat te mu, gdy jej naj młod szy syn
skoń czył czte ry lat ka.

– Syn sia dał przed te le wi zo rem oglą -
dał wie czo ryn kę, a ja mia łam 20 mi nut
dla sie bie. I tak to się na no wo za czę ło.
Z cza sem 20 mi nut nie wy star cza ło i mo -

je tre nin gi by ły dłu ższe. Te raz bie gam
ra zem z mę żem pięć dni w ty go dniu i nie
po tra fię żyć bez bie ga nia – za zna cza
Iza be la Ko mar.

Start w Ko ral Ma ra to nie pod czas Fe -
sti wa lu Bie go we go był czwar tym bie -
giem na dy stan sie 42 km i 195 m
w ży ciu bie gacz ki z Nie tu li ska Du że go.
Tra sę prze bie gła w 3 godz. 32 min. i 48
sek. Tym sa mym za ję ła 88. miej sce
w kla sy fi ka cji open, 9. w kla sy fi ka cji
ge ne ral nej ko biet i 2. w swo jej gru pie
wie ko wej (40-49 lat).

– Ten sa mo chód to jak gwiaz da z nie -
ba. Kry ni ca oka za ła się dla mnie nie -
zwy kle szczę śli wa. Do te go to cu dow ne

miej sce. Dla te go po sta no wi li śmy z mę -
żem w lip cu przy szłe go ro ku za brać wła -
śnie do Kry ni cy na wa ka cje na sze dzie ci
– za pew nia pa ni Iza be la.

Klu czy ki i do ku men ty do fia ta 500
prze ka zał zwy cię żczy ni Ma rian Ko ral
z cór ką swo je go bra ta Jó ze fa – Iza be lą.
Obo je wy ra zi li na dzie ję, że sa mo chód
bę dzie do brze słu żył pa ni Iza be li i jej ro -
dzi nie.

– Cie szy my się, że au to tra fia do tak
sym pa tycz nej oso by, za fa scy no wa nej bie -
ga niem, a do te go tak skrom nej. Ży czy my
kon dy cji i po wo dze nia za rok w Ko ral
Ma ra to nie. Kto wie, być mo że znów się
los do pa ni uśmiech nie – stwier dził Ma -
rian Ko ral.

Choć Iza be la Ko mar od trzech lat po -
sia da pra wo jaz dy, nie zde cy do wa ła się
od je chać do do mu no wym sa mo cho dem.

– Wo lę, że by mąż pro wa dził. Ja wciąż
nie mo gę uwie rzyć, że ten sa mo chód jest
mój. Je stem na dal w szo ku i chy ba jesz -
cze mi nie tro chę cza su za nim się do nie -
go przy zwy cza ję – po wie dzia ła nam
bie gacz ka, po czym za pew ni ła, że za rok
ra zem z mę żem na pew no przy ja dą we
wrze śniu na Fe sti wal Bie go wy.

ALI CJA FA ŁEK

Ale mi się
poszczęściło!  

Pa ni Iza be la jest z za wo du
na uczy ciel ką wy cho wa -
nia fi zycz ne go, a przy go -
dę z bie ga niem za czę ła
w li ceum. Star to wa ła na -
wet w za wo dach i od no si -
ła drob ne suk ce sy.

Iza be la Ko mar i Izabela Koral

FO
T. 

AL
F
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N
a sze spo łe czeń stwo sta rze je
się źle z dwóch po wo dów.
Po pierw sze je ste śmy
na sza rym koń cu li sty eu ro -

pej skiej osób do ży wa ją cych sta ro ści
w zdro wiu. Ma my tu taj wie le do zro bie -
nia. Dru gi po wód do nie po ko ju, to że
je ste śmy pra wie na koń cu Eu ro py, je -
że li cho dzi o dziet ność, czy li po wie la -
nie po ko leń. My się kur czy my ja ko
na ród i to bar dzo wy raź nie – mó wił
prof. Sa mo liń ski.

W tej chwi li ma my 2 mln mniej uro -
dzo nych dzie ci niż 20-30 lat te mu, jest
już po nad 5 mln se nio rów, a za 25 lat se -
nio rów bę dzie po nad 8 mln. W Pol sce
obec nie na 1000 pra cu ją cych, przy pa -
da 500 se nio rów, czy li osób w wie ku
eme ry tal nym, a za lat 25 bę dzie ich 800.

– To jest dra mat dla wszyst kich. Dla
tych, któ rzy pra cu ją, bo mu szą pra co -
wać na po pu la cję nie pra cu ją cą, a bar -
dzo wy ma ga ją cą: opie ki spo łecz nej,
zdro wot nej, ak ty wi za cji śro do wisk
wspie ra ją cych ich w zdro wiu fi zycz nym
i psy chicz nym. Na stęp nym gi gan tycz -
nym pro ble mem jest to, że NFZ po -
nad 60% swo ich środ ków wy da je
na oso by po wy żej 65 ro ku ży cia i to jest
ko lej ne wy zwa nie. Te raz wy obraź my so -
bie kur czą cą się po pu la cję pła cą cą
skład ki i ro sną ce za po trze bo wa nie spo -
łecz ne i fi nan so we na opie kę nad oso -
ba mi w wie ku pro duk cyj nym. Wzrost
go spo dar czy za cznie nam się znacz nie
kur czyć – ar gu men tu je prof. Sa mo liń ski. 

Sta ty stycz nie PKB przy ra sta nam 6
proc. rocz nie, ale je że li utrzy ma ją się ta -
kie nie ko rzyst ne ten den cje de mo gra ficz -
ne, to przy rost bę dzie 3 ra zy mniej szy.
W ko lej nych po ko le niach mo że dojść
do ka ta stro fy, je że li dziet ność spad nie
po ni żej po zio mu 1,2 – czy li na jed ną ko -

bie tę przy pad nie mniej niż 1,2 dziec ka.
Zacz nie się nie bez piecz na spi ra la, któ ra
prze ło ży się na fa tal ne skut ki go spo dar -
cze. Od no wie nie po pu la cji Pol ski bę dzie
bar dzo trud ne i skom pli ko wa ne. 

– Dla te go po li ty ka se nio ral na jest
szcze gól nym wy zwa niem dla nas wszyst -
kich, po nie waż jej ce lem z jed nej stro ny
jest oszczęd ność w po li ty ce do ty czą cej
opie ki nad oso ba mi w wie ku po de szłym,
a z dru giej stro ny po pra wa ich ja ko ści
ży cia spo łecz ne go, zdro wot ne go, ro dzin -
ne go. Mam na my śli wię zi ro dzin ne, bo -
wiem co raz czę ściej oso by w wie ku
po de szłym są wy klu czo ne spo łecz nie
i ro dzin nie, bo ro dzi ny są za ję te czymś
zu peł nie in nym (wy cho wa nie dzie ci,
pra ca za wo do wa itd.), te oso by są wy -
klu czo ne z tzw. e -po pu la cji, czy li co raz
trud niej im się ko mu ni ko wać z czymś, co
się sta ło to tal nie po wszech ne, czy li wy -
ko rzy sta nie in ter ne tu, ko mu ni ka cji, te le -
ko mu ni ka cji itd. 

Te za gad nie nia za war te są w pro jek -
cie dłu go fa lo wej po li ty ki se nio ral nej.
Na tej pod sta wie MPiPS i Ra da ds. Po li -
ty ki Se nio ral nej przy go to wa ła pro po zy -
cje: co na le ży zro bić, że by
w per spek ty wie nad cho dzą cych kil ku
lat, do 2020 ro ku, stwo rzyć pro gram rzą -
do wy, na ro do wy, któ ry by wsparł po pu -
la cję osób w wie ku se nio ral nym. Przede
wszyst kim trze ba po pra wić in fra struk tu -
rę w za kre sie ochro ny zdro wia. 

– Nie ma dla oso by se nio ral nej,
szcze gól nie po sie dem dzie sią tym ro ku
ży cia wa żniej szej spra wy, niż zdro wie.
Mu si my zli kwi do wać sy tu acje, w któ -
rych pa cjent, któ ry le d wo cho dzi, bo ma
osła bie nie mię śni, za bu rze nia słu chu,
wzro ku, za bu rze nia po znaw cze, bo ma
kło pot z orien ta cją w prze strze ni, z za -
pa mię ty wa niem, że by ta ka oso ba sta ła
co dzien nie w in nej ko lej ce do spe cja li -
sty. Mu si być zin te gro wa na opie ka.
W tym za kre sie idzie my do kład nie w tym
sa mym kie run ku, co UE, któ ra po wie -

Grozi nam katastrofa
demograficzna
– Na sze spo łe czeń stwo za czy na się sta rzeć, bar dzo źle się za czy -
na sta rzeć i to jest dra mat. Bo to, że się sta rze je i ży je dłu żej, to po -
wód do ra do ści, ale to, jak się sta rze je, bu dzi nie po kój – mó wił
w wy kła dzie in au gu ra cyj nym na otwar ciu V Fo rum Trze cie go
Wie ku pod czas XXIII Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju
prof. Bo le sław Sa mo liń ski, prze wod ni czą cy Ra dy ds. Po li ty ki Se nio -
ral nej przy Mi ni ster stwie Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej, eks pert
w dzie dzi nie zdro wia pu blicz ne go.

Prof. Bo le sław Sa mo liń ski
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dzia ła: naj wa żniej szą rze czą jest zin te -
gro wa na opie ka osób star szych. Ta zin -
te gro wa na opie ka mu si mieć
kon kret nych spe cja li stów ge ria trów, ge -
ron to lo gów. Po trze bu je my też in no wa -
cyj no ści na rzecz te go śro do wi ska. 

W Wiel kiej Bry ta nii oso by star sze
no szą na pier siach gra wi me try. Te urzą -
dze nia re agu ją na gwał tow ną zmia nę
po zy cji. Je że li ta ka oso ba upad nie, uru -
cha mia się sy gnał w cen tra li po go to wia
ra tun ko we go wska zu ją cy, gdzie znaj du -
je się oso ba po trze bu ją ca po mo cy i au -
to ma tycz nie wy ru sza do niej ka ret ka.

– Po trze bu je my in no wa cyj no ści nie
tyl ko tech no lo gicz nej, ale też ta kiej, ja ka
jest w pro gra mach proz dro wot nych,
w ob sza rze spo łecz nym, ak ty wi za cji.
Trzy dzie ści pro cent osób star szych ma
de pre sję, któ ra wy ni ka z wy klu cze nia

spo łecz ne go, ro dzin ne go. Trze ba te mu
za po bie gać, trze ba tych lu dzi in te gro -
wać, łą czyć, da wać szan sę na ko mu ni ka -
cję z in ny mi, bo to jest naj lep sza
z psy cho lo gicz ne go punk tu wi dze nia te -
ra pia, znacz nie lep sza niż po da wa nie
Pro za cu. Ma my mnó stwo czyn ni ków ry -
zy ka cho rób cy wi li za cyj nych. Pa le nie ty -
to niu za bi ja 70 tys. osób rocz nie
w Pol sce. Pi cie al ko ho lu skra ca ży cie,
po wo du je dra ma ty ro dzin ne, wy klu cze -
nie spo łecz ne. Nad wa ga, oty łość, nie -
wła ści wa die ta, brak wy sił ku fi zycz ne go.
Wszyst kie te czyn ni ki są po chod ną bie -
dy. W śro do wi skach lu dzi bo ga tych są
oso by szczu płe, nie pa lą ce, pi ją ce z umia -
rem al bo w ogó le nie pi ją ce. W śro do wi -
skach bie dy ma my do kład nie od wrot ny
styl ży cia. Bie da pro wa dzi nie tyl ko
do wy klu cze nia, ale rów nież skró ce nia

ży cia. W War sza wie ma my dwie od mien -
ne dziel ni ce: Wi la nów i Pra gę. W Wi la -
no wie prze cięt na dłu gość ży cia ko bie ty
wy no si po wy żej 90 lat, na Pra dze 13-14
lat kró cej. A to od le głość tyl ko 10 przy -
stan ków au to bu so wych. To jest je den
z naj wa żniej szych ele men tów, któ ry mu -
si być bra ny pod uwa gę w po li ty ce. 

Pro fe sor Smo liń ski pod kre ślił, że w po -
li ty ce se nio ral nej wie le bę dzie za le ża ło
od sa mo rzą dów lo kal nych i nie na le ży

cze kać, aż na stą pią od po wied nie re gu la -
cje praw ne i or ga ni za cyj ne na szcze blu
par la men tar nym i rzą do wym. Mo żna
i trze ba za cząć od do łu, w gmi nach.

– Trze ba umieć wczuć się w po trze by
te go śro do wi ska. Czę sto je stem za pra sza -
ny na wy kła dy Uni wer sy te tów III Wie ku.
Na jed nym z ta kich wy kła dów część słu -
cha czy za czę ła po pew nym cza sie wy cho -
dzić. Za czą łem się za sta na wiać, dla cze go,
czy żbym ich za nu dził? Po wy kła dzie or -
ga ni za tor ka po wie dzia ła mi, że nie o to
cho dzi. Po pro stu moi wie ko wi słu cha cze
ma ją swo je po trze by fi zjo lo gicz ne. Mój
wy kład trwał dłu żej, niż czę sto tli wość za -
ła twia nia tych po trzeb, więc nie bę dę
przed łu żał swo je go wy stą pie nia – za koń -
czył swój wy kład pro fe sor Bo le sław Sa -
mo liń ski.

JAN GA BRU KIE WICZ

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

W tej chwi li ma my 2 mln
mniej uro dzo nych dzie ci
niż 20-30 lat te mu, a jest
już po nad 5 mln se nio -
rów, a za 25 lat se nio rów
bę dzie po nad 8 mln. 
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Przy po mi nam so bie sy tu ację
z czwar tej kla sy pod sta wów ki, kie -
dy pa ni od ma te ma ty ki py ta jąc nas
po ko lei: „Czy dla chłop ca bę dzie
ko rzyst niej sze, kie dy za osz czę dzi
so bie na kloc ki, czy na puz zle?” do -
szła do mnie. Wcze śniej ka żdy, kto
od po wia dał „kloc ki”, lub „puz zle”,
koń czył z pa łą w dzien ni ku, więc
w ostat niej chwi li wy de du ko wa łem,
że naj ko rzyst niej szą opcją dla
chłop ca bę dzie, je że li za osz czę dzi
na obie te rze czy.

P
rzed po dob nym dy le ma tem
sta ną łem przed wa ka cja mi,
chcąc wresz cie od być wy ciecz -
kę ro we ro wą dłu ższą niż Pa -

szyn – Bart ko wa Po sa do wa, a ta kże
po je chać i w tym ro ku na tur niej Spe -
edway Grand Prix na żu żlu. Na oba wa -
rian ty za bra kło by nie ty le pie nię dzy, co

cza su, więc po zmik so wa niu po wstał
pro jekt „Dro ga do Dau ga vpils”, czy li
wy pra wa ro we ro wa na Li twę i Ło twę.
Sro gie groź by ze stro ny bab ci: „Zep su -
ję ci ten ro wer, zo ba czysz!” lub ma my:
„Sam nie po je dziesz!” da ły do zro zu -
mie nia, że pier wot ny plan sa mot nej eks -
pe dy cji nie wy pa li… i do brze się sta ło.
Ma te usz Ja kie ła, ko le ga z kra kow skie -
go dusz pa ster stwa, wła śnie pla no wał ro -
we ro wą piel grzym kę, kie dy padł
po mysł po łą cze nia na szych tras. Nie -
śmia ło za bra li śmy się do przy go to wań,
gro ma dze nia ekwi pun ku i za ła twia nia
noc le gów. Pa ra dok sal nie, wte dy wy stą -
pi ło zwąt pie nie du żo więk sze, niż pod -
czas sa mej jaz dy. Pa rę dni przed star tem,
za pla no wa nym na 3 sierp nia, po wta rza -
łem so bie: „Za du żo te go na gło wie, mo -
że na przy szły rok po ja dę”.

Jed nak sta ło się. Ko larz do brze za -
opa trzo ny, acz nie opie rzo ny, je że li cho -

dzi o ta kie wy pra wy, ru szył, z tru dem
do ga du jąc się z ro we rem, któ ry so lid nie
do cią żo ny chy bo tał się to na le wo, to
na pra wo. Plan wy glą dał na stę pu ją co:
dru gie go dnia spo ty ka my się na Pod kar -
pa ciu i ra zem je dzie my do Wil na, gdzie
roz dzie la my się: Ma te usz wra ca do Kra -
ko wa ro we rem, od wie dza jąc po dro dze
miej sca zwią za ne ze św. Fau sty ną, a ja
ja dę da lej do Dau ga vpils, na żu żel, by
pa rę dni póź niej w Au gu sto wie wsiąść
do po wrot ne go po cią gu.

SPRZĘT
Ja ko żół to dzio by pod ró ży ro we ro -

wych, spa ko wa li śmy się za ska ku ją co
do brze, bo prak tycz nie nie by ło w sa -
kwach rze czy zbęd nych, ni cze go też nie
bra ko wa ło. Nie by wa le przy dat ną rze czą
oka za ła się mi ni -ku chen ka ga zo wa, któ -
ra spra wia ła, że nie mu sie li śmy ży wić się
co dzien nie zim ny mi ka nap ka mi i jo gur -

ta mi z mu sli. Oby ło się bez kon tu zji, po -
wa żnych uste rek sprzę to wych oraz zbyt
wie lu ne ga tyw nych wra żeń. Przez
pierw sze dni, owe nie przy jem no ści do -
ty czy ły tyl ko i wy łącz nie po ślad ków,
któ re cier pia ły nie mi ło sier nie. Błę dem
by ło rów nież nie za mon to wa nie do ro we -
ru osprzę tu po zwa la ją ce go na zmia nę
chwy tu kie row ni cy, co od cią ży ło by krę -
go słup i nad garst ki. Oprócz te go trze ba
by ło być za wsze go to wym na wy mia nę
i kle je nie dę tek, sma ro wa nie łań cu cha,
a cza sem do cią ga nie szprych.

PRZY GO DY
Pod róż mu sia ła nieść je ze so bą.

Na szczę ście, tych złych by ło nie wie le.
Je dy nym mo men tem, w któ rym naja -
dłem się stra chu, by ło zgu bie nie oby dwu
te le fo nów, któ re wy su nę ły się z sa kiew -
ki pod czas pcha nia ro we rów po le śnym
duk cie. Ja kimś cu dem uda ło się je usły -

Na ro we rze
do Dau ga vpils

Ja ko żół to dzio by pod ró ży
ro we ro wych, spa ko wa li -
śmy się za ska ku ją co do -
brze, bo prak tycz nie nie
by ło w sa kwach rze czy
zbęd nych, ni cze go też nie
bra ko wa ło.
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szeć, a po tem zna leźć…Po go da po krzy -
żo wa ła nam szy ki tyl ko dwa ra zy – po -
tę żne ule wy to wa rzy szy ły nam pod czas
wjaz du do So kół ki i Wil na. Nie mniej li -
czy li śmy się z ta ką mo żli wo ścią i jaz da
w ta kich wa run kach tyl ko mo bi li zo wa ła
do szyb sze go pe da ło wa nia. 

Prze pra wa pro mem przez Bug
„na wła sną rę kę”, wy pra wa na ba gna
pod eskor tą le śni cze go, miesz ka nie
w bu dyn ku, w któ rym po wstał ory gi nał

ob ra zu Je zu sa Mi ło sier ne go, oglą da nie
Grand Prix z par ku ma szyn, czy za mie -
sza nie wy ni kłe po tym, jak w Wil nie za -
po mnie li śmy zmie nić czas na li tew ski
– to tyl ko kil ka z naj cie kaw szych do -
świad czeń wy pra wy.

LU DZIE
Ka żdy dzień za ska ki wał czymś in -

nym, ale jed na rzecz przez ca ły czas po -
zo sta wa ła nie zmien na: ludz ka

go ścin ność i uf ność w szcze re in ten cje
dwóch cy kli stów, któ rej nie mo gli śmy się
cią gle na dzi wić. Go spo da rze nie wąt pli -
wie by li też hoj ni, bo wie czor ne i po ran -
ne uczty po wo do wa ły, że nie da ło się
wy ru szać na tra sę głod nym (po zdra wia -
my tych, któ rzy ma ją na dzie ję schud nąć
na ta kiej wy pra wie). Za noc le gi nie za -
pła ci łem ani gro sza, do dat ko wo te le wi -
zja „nc+” po da ro wa ła mi wej ściów kę
na za wo dy w Dau ga vpils.

Przeprawa promowa – nie ma nic za darmo

„Sądeczanin” dzielnie zniosił trudy wyprawy Dom go ścin ny przy pol skim ho spi cjum w Wil   ni
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Nie od dziś wia do mo, że pod ró że
sprzy ja ją za wie ra niu no wych zna jo mo ści,
cza sem nie ty po wych. Na miej scu spo tka -
łem za wod ni ka Unii Tar nów – Mar ti -
na Va cu li ka, dzię ki któ re mu mo głem
prze by wać w par ku ma szyn pod czas tur -
nie ju. By ła też oka zja do roz mo wy z dwu -
krot nym mi strzem świa ta – Gre giem
Han coc kiem. Oby wszy scy spor tow cy
mie li tak ser decz ne po dej ście do ki bi ców.
Mi łe by ły rów nież roz mo wy z przy pad -

ko wy mi ludź mi na tra sie, za zwy czaj oka -
zy wa ło się, że są w ja kiś spo sób zwią za -
ni z tu ry sty ką ro we ro wą.

TRA SA I NOC LE GI
Świa do mi te go, że nie rzad ko dro ga

do ce lu oka zu je się przy jem niej sza, niż
sa mo je go osią gnię cie, chcie li śmy mak -
sy mal nie wy ko rzy stać fakt, że pierw szy
raz bę dzie my pod ró żo wać po Li twie
i wschod niej Pol sce. Go ni ły nas ter mi -
ny, więc nie mo żna by ło oczy wi ście po -
zwo lić so bie na ca ło dzien ne zwie dza nia
(wy jąt kiem by ło Wil no, gdzie wzię li -
śmy jed no dnio wy „urlop”). Do cie kaw -
szych punk tów za li czo nych w Pol sce
na le żą na pew no: pięk ny Za mość, stad -
ni na ko ni w Ja no wie Pod la skim, Au gu -
stów, ko ściół w So kół ce, czy pusz cze
– Bia ło wie ska, Kny szyń ska i Sol ska.
Pod czas wy pra wy roz ró żnia li śmy trzy
ro dza je miejsc noc le go wych: zna jo -
mi/ro dzi na, spa nie w na mio cie na czy -
jejś po se sji oraz spa nie na dzi ko. Ka żdy
z nich ma swo je plu sy i mi nu sy. Je że li
cho dzi o wy go dę, to zde cy do wa nie gó -
ru je ta pierw sza ka te go ria, bo do spa nia
w na mio cie trze ba się przy zwy cza ić
i za ak cep to wać in tru zów, któ rzy w no -
cy mo gą nas na wie dzić (np. wrzesz czą -
ce ko ty w przed sion ku lub… dzi ki).
Do roz strzy gnię cia po zo sta je kwe stia hi -

gie ny, któ rą pod czas bi wa ko wa nia sta -
ra li śmy się re ali zo wać w je zio rach, lub
rze kach. Do ży cio wej ru bry ki pt. „Nie -
za po mnia ne wra że nia” mo że my za tem
za li czyć ką piel w Nie mnie.

Trze ba tu taj za uwa żyć, że Li twa i Ło -
twa są kra ja mi na ty le rzad ko za lud nio -
ny mi, że nie ma pro ble mu ze
zna le zie niem od po wied nie go miej sca
na bi wak, na wet, je śli oka za ło by się, że
roz bi ja nie na mio tu w przy pad ko wych

miej scach nie jest le gal ne (z in for ma cji,
któ re po sia da my, na Ło twie jest to do -
pusz czal ne).

Dzien ny dy stans, ja ki po ko ny wa li śmy,
wa hał się mię dzy 70 a 150 ki lo me trów.
Mie li śmy pew ne oba wy, czy z ba ga żem
i zmę czo ny mi no ga mi bę dzie my w sta -
nie re ali zo wać za mie rzo ne pla ny. Oka za -
ło się jed nak, że nie trze ba być ty ta nem
pe da ło wa nia, że by udźwi gnąć tru dy ta -
kiej wy pra wy. Za chę cam więc w tym
miej scu wszyst kich, któ rzy ma ją ocho tę
roz po cząć przy go dę z dłu go dy stan so wą
tu ry sty ką ro we ro wą – nie trze ba mieć su -
per sprzę tu i że la znej kon dy cji, ale tre -
ning przed wy jaz dem jest jak naj bar dziej
wska za ny. Cał ko wi ty „ki lo me traż” eks -
pe dy cji prze by ty ro we rem w przy pad ku
Ma te usza wy niósł 2200 km, w mo im
– 1800 km. 

POD SU MO WA NIE
Ta wy pra wa utwier dzi ła mnie

w prze ko na niu, że Pol skę (i nie tyl ko)
naj le piej zwie dzać ro we rem. Jest to śro -
dek trans por tu na ty le po wol ny, że czło -
wiek jest w sta nie re je stro wać z uwa gą
swo je oto cze nie i jed no cze śnie na ty le
szyb ki, by ilość wra żeń na dzień by ła
wy star cza ją ca. Po za sie lan ką pol skiej
wsi, wi do kiem pra cu ją cych lub od po -
czy wa ją cych lu dzi, czy dzie ci ba wią -
cych się na po dwór kach, mo żna po czuć
na wła snej skó rze ka żdą ró żni cę tem pe -
ra tur, al bo roz ma ite przy dro żne za pa chy.
Oso bi ście od po wia da mi ta ki „an gaż”
wszyst kich zmy słów, więc przy szło -
rocz na wy pra wa już jest w pla nach.

Chciał bym po dzię ko wać wszyst kim,
któ rzy wspar li wy pra wę ma te rial nie
i du cho wo. Ro dzi nie, zna jo mym, „Są -
de cza ni no wi” i wszyst kim go spo da rzom
na tra sie. Szcze gól ne po dzię ko wa nia
kie ru ję do sio stry i ku zyn ki oraz por ta -
lo wi unia tar now.pl i te le wi zji „nc+”
za dzia ła nia pro mo cyj ne :-).

Za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
do ty czą cą na szej eks pe dy cji www.dro -
ga -do -dau ga vpils.cba.pl, gdzie znaj du je
się szcze gó ło wa re la cja, ob fi ta ga le ria,
fil my i pseu do po ra dy na ro we ro we wy -
pra wy.

RA FAŁ ŚLI WA
Au tor ma 21 lat, miesz ka w No wym Są czu,

jest stu den tem III ro ku Wy dzia łu Me cha ni ki
i Bu do wy Ma szyn AGH w Kra ko wie.

Dzien ny dy stans, ja ki po -
ko ny wa li śmy, wa hał się
mię dzy 70 a 150 ki lo me -
trów. Mie li śmy pew ne
oba wy, czy z ba ga żem
i zmę czo ny mi no ga mi bę -
dzie my w sta nie re ali zo -
wać za mie rzo ne pla ny.

Greg Han co ok oka zał się sym pa -
tycz nym roz mow cą

Do bra mi na do złej drogi

Wil   nie – to tu po wstał ob raz Je zu sa Mi ło sier ne go
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Na Sta rym Cmen ta rzu w No -
wym Są czu, mię dzy al.
Wol no ści i ul. Ja giel loń ską,

obok Są dec kiej Pie ty, po wsta je po mnik
Nar cy za Wia tra „Za woj ny”, któ ry bę dzie
rów nież upa mięt niał wszyst kich żoł nie -
rzy Ba ta lio nów Chłop skich. Go to wa jest
już be to no wa pod sta wa po mni ka. Ini cja -
to rem bu do wy mo nu men tu jest Ogól no -
pol ski Zwią zek Żoł nie rzy Ba ta lio nów
Chłop skich okrę gu no wo są dec kie go. 

Du szą przed się wzię cia był Sta ni sław
Kołcz, pre zes no wo są dec kie go związ ku
żoł nie rzy Ba ta lio nów Chłop skich.

– Bu do wa po mni ka to je den ze sta tu -
to wych ce lów na sze go związ ku. Oca le -
nie od za po mnie nia dra ma tycz ne go
okre su II woj ny świa to wej oraz pa trio -
ty zmu i he ro izmu sy nów i có rek po cho -
dze nia chłop skie go. Ba ta lio ny Chłop skie
to by ła je dy na for ma cja, w któ rej nie by -
ło zdrad i wsyp. By ła dru gą, co do wiel -
ko ści, po Ar mii Kra jo wej. Na wszyst kich
szcze blach za rzą dza li nią chło pi. Więk -
szość by łych żoł nie rzy BCh ma po nad 90
lat i zmie rza do kre su swo ich dni. Dla -
te go trze ba prze ka zać hi sto rię na stęp -
nym po ko le niom. Żoł nie rze wal czy li
do zwy cię stwa, ma jąc świa do mość, że
mo gą za pła cić naj wy ższą ce nę – mó wił
w czerw cu br. dla por ta lu Sa de cza nin.
in fo Sta ni sław Kołcz.

Więk szość do tych cza so wych prac
przy bu do wie po mni ka zo sta ła wy ko na -
na bez płat nie. Ar chi tekt Pa weł Ku rze ja
z Agen cji Pro jek to wej A -4 opra co wał
ca łe za ło że nie ar chi tek to nicz ne.

– Pan Sta ni sław Kołcz miał szcze gól -
ny dar prze ko ny wa nia i za ra ża nia in -

nych ener gią. Po tra fił prze ko nać wszyst -
kich o wa dze i zna cze niu te go przed się -
wzię cia – mó wi Pa weł Ku rze ja.

Fir ma Er bet wy ko na ła bez płat nie
pra ce be to niar skie.

– W po ło wie sierp nia w sie dzi bie Er -
be tu spo tka li się wszy scy, któ rzy zo sta li
za an ga żo wa ni w tę ini cja ty wę. Pan Sta -
ni sław Kołcz usły szał za pew nie nia
o speł nie niu wszyst kich wy mo gów for -
mal no -praw nych. Go to wy był już plan
ar chi tek to nicz ny, pro jekt pla stycz ny, wy -
da ne zo sta ły wszyst kie ze zwo le nia, fir -
ma Er bet zde kla ro wa ła się wy ko nać
pra ce be to niar skie. Wi dać by ło ulgę
na twa rzy pa na Sta ni sła wa. Je go wie lo -
let nie sta ra nia wresz cie się re ali zo wa ły.
Wy cho dził z te go spo tka nia szczę śli wy.
Te go sa me go dnia wie czo rem umarł
w do mu – mó wi in ży nier Pa weł Sa nek,
kie row nik bu do wy.

– Na gła śmierć Sta ni sła wa Koł cza
bar dzo nas za sko czy ła, skom pli ko wa ła
też znacz nie pro ces bu do wy. Pan Kołcz
nie zdą żył mi prze ka zać wszyst kich in for -
ma cji, któ re znał tyl ko on. Nie mia łem
peł nej do ku men ta cji, mu sia łem wszyst ko
żmud nie zbie rać i od twa rzać – mó wi
Wła dy sław Frą czek, za stęp ca pre ze sa
Związ ku i kon ty nu ator dzie ła. – Te raz,
kie dy go to wa jest już be to no wa pod sta -
wa po mni ka, trze ba zdo być pie nią dze
na je go do koń cze nie. Do tej po ry ze bra -
li śmy 40 tys. zł. Po trzeb ne jest dru gie ty -
le. Ma my obie ca ne wspar cie Ra dy
Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa,
ale oka za ło się, że pi smo do nich nie
wpły nę ło, więc mu sia łem wy słać ta ki

wnio sek. Chcie li by śmy do koń ca dru giej
de ka dy paź dzier ni ka za koń czyć pra ce
tech nicz no -bu dow la ne i od sło nić po -
mnik 11 li sto pa da w Świę to Nie pod le gło -
ści, ale nie wiem, czy zdą ży my – do da je.

***
Pro jekt pla stycz ny opra co wał Sła wo -

mir Bier nat, asy stent na Wy dzia le Rzeź -
by kra kow skiej Aka de mii Sztuk

Sta ni sław Kołcz nie do cze kał do koń cze nia bu do wy
po mni ka Nar cy za Wia tra „Za woj ny”

Pa mię ci żoł nie rzy
Batalionów
Chłopskich

Wi dać by ło ulgę na twa -
rzy pa na Sta ni sła wa. Je -
go wie lo let nie sta ra nia
wresz cie się re ali zo wa ły.
Wy cho dził z te go spo tka -
nia szczę śli wy. Te go sa -
me go dnia wie czo rem
umarł w do mu.

PA WEŁ SA NEK

Sta ni sław Kołcz
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Pięk nych. – Ini cja to rzy bu do wy po mni -
ka zwró ci li się do pro fe so ra Kuć my o po -
moc, a on po pro sił mnie, bym się za jął
opra co wa niem kon cep cji. Po cząt ko wo
kom ba tan ci chcie li, by był to po mnik fi -
gu ra tyw ny, przed sta wia ją cy po stać Nar -

cy za Wia tra. Jed nak kon ser wa to rzy za -
byt ków mie li za strze że nia do tej kon cep -
cji – mó wi Sła wo mir Bier nat.

Kry sty na Me nio, kie row nik De le ga -
tu ry Wo je wódz kie go Urzę du Ochro ny
Za byt ków w No wym Są czu, zwra ca ła
uwa gę przede wszyst kim na bez po śred -
nie są siedz two Są dec kiej Pie ty, któ ra
sta no wi cen tral ny punkt wszyst kich uro -
czy sto ści pa trio tycz nych w mie ście. Jest
to ob szar wpi sa ny do re je stru za byt ków.
No wy po mnik nie mo że za bu rzać do -
tych cza so we go ukła du ar chi tek to nicz -
ne go i funk cjo nal ne go te go miej sca.
Po mnik Nar cy za Wia tra nie mo że być
więk szy, nie mo że zdo mi no wać Są dec -

kiej Pie ty, któ ra upa mięt nia wszyst kich
Są de czan, któ rzy od da li ży cie za Oj czy -
znę. Jak pod re śla Me nio, uda ło się jej
prze ko nać ini cja to rów, że by na po mni -
ku umie ścić pła sko rzeź bę Za woj ny,
a nie je go fi gu rę. Prze ko ny wa ła też, że -
by za rów no pro jek tem, jak i wy ko na -
niem za ję li się pro fe sjo na li ści, bo
na po cząt ku nie by ło to pew ne.

– Przed sta wi łem pięć plansz z pro jek -
tem po mni ka, z nich wy bra no je den,
osta tecz ny. Na tej pod sta wie przy go to -
wa łem ma kie tę i wi zu ali za cję. Be to no wa
pod sta wa zo sta nie ob ło żo na gra ni tem
w ró żnych od cie niach, ście żka pro wa -
dzą ca do po mni ka zo sta nie rów nież uło -
żo na z kost ki gra ni to wej. Na cen tral nym
ka mie niu zo sta nie umiesz czo na pła sko -
rzeź ba, a wła ści wie re lief, przed sta wia -
ją cy bo ha te ra, a po bo kach znaj dą się
gra ni to we ta bli ce. Na jed nej wy ry ta bę -
dzie hi sto ria Ba ta lio nów Chłop skich,
na dru giej tekst ro ty przy się gi par ty zanc -
kiej – opo wia da Sła wo mir Bier nat.
– Cze kam na sy gnał od ini cja to rów, że by
prze ka zać mo del pła sko rzeź by do od lew -

ni. Nie wiem też, czy wy bra no już za kład
ka mie niar ski, któ ry przy go tu je ele men ty
gra ni to we. Cza su jest co raz mniej, pra -
ce ka mie niar skie i od lew ni cze mu szą tro -
chę po trwać. Że by zdą żyć na 11
li sto pa da, na le ża ło by je roz po cząć jak
naj szyb ciej – do da je rzeź biarz.

Po mnik sta nie po pra wej stro nie Są -
dec kiej Pie ty, w na ro żni ku cmen ta rza,
bli żej al. Wol no ści. Klu czo wą spra wą
jest w tej chwi li zdo by cie pie nię dzy
na je go do koń cze nie. Etap prac bez płat -
nych się za koń czył. Za gra nit, pra ce ka -
mie niar skie i od lew ni cze trze ba bę dzie
za pła cić.

JAN GA BRU KIE WICZ

WAR TO WIE DZIEĆ
Puł kow nik Nar cyz Wiatr, pseu do nim Za -
woj na, był od 1940 r. ko men dan tem Ob -
wo du Ba ta lio nów Chłop skich w No wym
Są czu, a od 1941 do 1945 r. ko men dan tem
Okrę gu VI Ba ta lio nów Chłop skich na Ma -
ło pol skę i Śląsk, za stęp cą ko men dan ta
Okrę gu Kra kow skie go Ar mii Kra jo wej, ko -
men dan tem Stra ży Chłop skiej „Chło stra”.
Uro dził się 19 wrze śnia 1907 w Stró żach,
skoń czył pra wo na Uni wer sy te cie im.
Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu, był
człon kiem władz Związ ku Mło dzie ży
Wiej skiej „Wi ci” i Stron nic twa Lu do we go.
Za zor ga ni zo wa nie straj ku chłop skie go
w 1937 r. zo stał uwię zio ny w Be re zie Kar -
tu skiej. Wal czył w kam pa nii wrze śnio wej.
Od stycz nia 1945 r. był po szu ki wa ny przez
Urząd Bez pie czeń stwa. 21 kwiet nia 1945 r.
zo stał za mor do wa ny na kra kow skich
Plan tach przez funk cjo na riu sza Po wia to -
we go Urzę du Bez pie czeń stwa Pu blicz ne -
go w My śle ni cach, Sta ni sła wa Pa ry łę oraz
zna ją ce go go oso bi ście in ne go pra cow -
ni ka my śle nic kie go UB, Ja na To ma na.
Miej sce je go śmier ci upa mięt nia pa miąt -
ko wa ta bli ca na Plan tach, u zbie gu ulic
Do mi ni kań skiej i św. Ger tru dy. Po ro -
ku 1956 oko licz no ści za bój stwa ba da ła
bez re zul ta tu pro ku ra tu ra, a ak ta po stę -
po wa nia za gi nę ły wkrót ce po za mknię ciu
spra wy. Je dy nym efek tem po wro tu
do spra wy „Za woj ny” by ło prze nie sie nie
je go zwłok z Cmen ta rza Ba to wic kie go
do kwa te ry par ty zanc kiej Cmen ta rza Ra -
ko wic kie go.

– Więk szość by łych żoł -
nie rzy BCh ma po nad 90
lat i zmie rza do kre su
swo ich dni. Dla te go trze -
ba prze ka zać hi sto rię na -
stęp nym po ko le niom.
Żoł nie rze wal czy li
do zwy cię stwa...

STA NI SŁAW KOŁCZ
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N
ie daw ne ob cho dy 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 z ko ścio ła

pod we zwa niem Du cha św. przy ul.
Skar gi przy wo ła ły mi na pa mięć po sta -
ci kil ku wy bit nych są dec kich je zu itów
tam te go cza su. W mo jej świa do mo ści
zresz tą oj co wie ci ist nie li prak tycz nie
od za wsze, a szcze gól nie od mo men tu
na szej prze pro wadz ki do Chełm ca
w 1960 r. Przez pe wien czas, uprzed nio
miesz ka li śmy bo wiem na ul. Bi liń skie -
go 26, nie ja ko „z urzę du” pod le ga jąc je -
zu ic kiej pa ra fii ko le jo wej. Ro dzi ce
zresz tą bra li w tam tej szym ko ście le ślub
i ta mże by łem ochrzczo ny przez o. Hen -
ry ka Pie cu cha.

Spo śród wie lu je zu itów, prze wi ja ją -
cych się w ró żny spo sób w dzie jach na -
szej ro dzi ny, pra gnę przy wo łać oj ców

Ta de usza Mi cha li ka, Fe li cja na Ma chaj -
skie go, Wła dy sła wa Au gu styn ka i Hen -
ry ka So ko łow skie go. Są oni ze wszech
miar god ni upa mięt nie nia i po sta ci ich
for ma tu bar dzo nam dziś bra ku je. Pierw -
szy z nich, o. Mi cha lik, uro dzo ny w oko -
li cach Boch ni w 1910 r., peł nił funk cję
su pe rio ra kon wen tu je zu ic kie go przy ul.
Skar gi w la tach 1961–1971, a na stęp nie,
po do ko na niu w na szym mie ście wiel -
kich dzieł, głów nie ja ko spi ri tus mo vens
ko ro na cji ob ra zu MBP oraz zna ko mi ty
ad mi ni stra tor i re stau ra tor bu dyn ków ze -
spo łu je zu ic kie go, prze nie sio ny zo stał
do Wam bie rzyc ad Kłodz ko na sta no wi -
sko pro bosz cza (od paź dzier ni ka 1971 r.)
i tam pod jął się ty ta nicz nej pra cy re no -
wa cji wspa nia łej nie gdyś ba zy li ki i to -
wa rzy szą cych obiek tów sa kral nych,
kom plet nie zde wa sto wa nych pod rzą da -
mi wła dzy lu do wej.

Oj cu Ta de uszo wi słusz nie przy słu gi -
wać mo że ty tuł mi les Chri sti (ry cerz
Chry stu sa). Bez gra nicz nie ufał in stan cji
Mat ki Bo żej i nie by ło dla nie go rze czy
nie mo żli wych. Roz pie ra ła go po zy tyw -
na ener gia i chęć czy nu ad ma io rem Dei
glo riam (Dla więk szej chwa ły Bo ga).
Przy ca łym swo im zło tym ser cu był nie -
co po ryw czy i im pul syw ny i czę sto kroć
brał się za kil ka rze czy na raz, co zresz -
tą wy mu sza ły oko licz no ści. Z uwa gi
na te ce chy cha rak te ru, o. Ma chaj ski
przy dał mu mia no Saj dhu zi na, ów cze -
śnie zna ko mi te go ko la rza so wiec kie go,
któ ry czę sto gwał tow nym, a nie spo dzie -
wa nym zry wem ru szał do przo du. By -
łem raz u nie go w póź nych cza sach
li ce al nych w klau zu rze i na gle w trak cie
dys kur su o Tal mu dzie ze rwał się rap -
tow nie, aby po spiesz nie udać się do in -
tro li ga tor ni na po bli skiej ul. So bie skie go
w ce lu ode bra nia ja kie goś za mó wie nia.
Był pło mien nym ka zno dzie ją i mó wił
za wsze z głę bi ser ca. Pew ne go ra zu
w cza sie je go ka za nia (jesz cze z am bo -
ny) nie bez piecz nie za trzesz czał i za ko -
ły sał się świe żo za ło żo ny w sank tu arium
je zu ic kim ży ran dol, ale oj ciec Ta de usz
w za pa le ho mi le tycz nym le d wie to za -
uwa żył.

Je go sła bo ścia mi by ły bar dzo moc -
na ka wa, pa pie ro sy i bry dż. Jak opo wia -
dał, czas oku pa cji nie miec kiej spę dził
po dwo rach, gdzie wła śnie mię dzy in ny -
mi po siadł umie jęt ność tej szla chet nej
roz ryw ki i grał za iste zna ko mi cie,
przy czym pre fe ro wał prak tycz nie dziś
już nie uży wa ny tzw. „pań ski” za pis, któ -
ry bar dzo wy so ko pre mio wał nad wy żki
i wy so kie kon trak ty, ale i bez li to śnie ka -
rał za wpad ki. Sta ło się tak szcze gól nie,
gdy przy pro wa dził do nas mi strza Rze -
szowsz czy zny w bry dżu, któ ry – li cy tu -
jąc lek ko myśl nie w pa rze z nim – zo stał
do ku ment nie ogra ny i wy szedł z Chełm -
ca nie le d wie bez por tek. O. Ta de usz
moc no an ga żo wał się w grę, po tra fił do -
kład nie od two rzyć prze bieg roz da nia na -
wet po dłu gim cza sie i wy tknąć

Je zu ici mo je go dzie ci 
Ktoś po wie dział, że czas wy zła ca wspo mnie nia mło do ści. Jest
w tym na pew no spo ro praw dy, jed nak w przy pad ku re la cji na -
szej ro dzi ny z czci god ny mi człon ka mi To wa rzy stwa Je zu so we -
go w No wym Są czu nie ma po trze by upięk sza nia cze go kol wiek.

O. Ta de usz Mi cha lik i brat Piotr Czy życ ki O. Fe li cjan Ma chaj ski
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z nie ubła ga ną, je zu ic ką lo gi ką wszyst kie
błę dy. Po nie waż prze wa żnie wy gry wał,
kom pa ni od kart su po no wa li ist nie nie in -
klu za o. Mi cha li ka, cze mu sam za in te re -
so wa ny nie za prze czał. Pew ne go ra zu,
z ra do ści po wy gra nym, li cy to wa nym
szle mie gwał tow nie od su nął cię żki fo tel
i przy tej oka zji przy dep nął ko ta, któ ry
pod nim spo koj nie po drze my wał. Na stą -
pi ło swo iste pan de mo nium: kot prze raź -
li wie miauk nął i po śród gąsz cza nóg
sal wo wał się uciecz ką na ta ras, zaś o.
Mi cha lik śmie jąc się tak, jak on to po tra -
fił, gwał tow nie usko czył, za plą tał się
w su tan nę i wy lą do wał na par kie cie, ku
ogól nej we so ło ści kon fra trów i in nych
obec nych.

Na bry dża do nas przy cho dził zwy -
kle w to wa rzy stwie o.o. Ma chaj skie go,
Au gu styn ka i So ko łow skie go, któ rzy
wi zy tę roz po czy na li za wsze od od wie -
dze nia na szej bab ci, ge ne ra ło wej Gi zo -
wej, co ją ogrom nie kon ten to wa ło.
Oczy wi ście gra ło się za sym bo licz ne
staw ki, dla sa mej gry, kwin te sen cją
wszyst kie go by ła ra czej uroz ma ico -
na kon wer sa cja na sze ro ką ga mę te ma -
tów, co by ło praw dzi wą przy jem no ścią,
z uwa gi na po ziom in te lek tu al ny in ter -
lo ku to rów. Wy da je się, że je zu ici trak -
to wa li par tie bry dża ta kże ja ko
na rzę dzie ćwi cze nia lo gi ki i de duk cji.
Przed łu ża ło się to nie kie dy do świ tu
i wte dy szło się od ra zu na pierw szą,
nie dziel ną mszę.

Po za ty mi chwi la mi roz ryw ki o. Mi -
cha lik po tra fił wpaść na Cheł miec o naj -
nie zwy klej szej po rze, aby prze ka zać
do prze pi sa nia na ma szy nie mo jej ma -
mie ma te ria ły na wczo raj, naj czę ściej
ode zwy i ape le o ofiar ność we dle de wi -
zy: Nikt ni gdy w ży ciu nie ża ło wał, że
skła dał hoj ne ofia ry na upięk sza nie
świą tyń Ma ryj nych i in nych obiek tów
sa kral nych. Po nad to zle cał prze pi sy wa -
nie ma te ria łów hi sto rycz nych zwią za -
nych z dzie ja mi To wa rzy stwa
Je zu so we go i ko ro na cją ob ra zu MB Po -
cie sze nia.

Z ca łą pew no ścią o. Ta de uszo wi nie
by ło ła two od cho dzić ze Są cza, ale obe -
dien cja za kon na pew ne go dnia te go za -
żą da ła. Już z Wam bie rzyc pi sał do nas
w li ście z 17. XI. 1971 r.: „Wam bie rzy -
ce to nie Sącz… Dziu ra. Po wszyst ko
trze ba jeź dzić al bo do Kłodz ka (24 km)
al bo do No wej Ru dy (13 km)… Nie
wiem jak spra wa re mon tów ba zy li ki,
ka plic na kal wa rii i ple ba nii ukła dać się
bę dzie… Naj mniej ja kieś 4 mi lio ny po -
trze ba na re mon ty, a z pa ra fii na wet się
nie wy ży je. W zi mo wych mie sią cach ta -
ca nie dziel na wy no si od 200 – 400 zł.
Wszyst ko w rę ku Opatrz no ści Bo żej.
MB ma wię cej, niż roz da ła – bę dę pi sał
do Ame ry ki i pro sił i że brał o po moc”.

Przy oka zji ży czeń na No wy
Rok 1972 tak pi sał (list z 28. XII. 1971
r.): „Pa mię tać za wsze bę dę przed MB
Wam bie rzyc ką o ca łej Wa szej ro dzi nie,
z któ rą tak ser decz nie się zży łem jak
z żad ną in ną. Spę dzo ne u Was chwi le
wy tchnie nia za wsze peł ne po go dy, nie -
skrę po wa nia i od prę że nia na za wsze po -
zo sta ną mi w pa mię ci”.

Wresz cie w li ście z 22. III. 1972 r. o.
Mi cha lik za po wia dał: „16 kwiet nia 1972
r. w pa ra fii ko le jo wej przy ul. Zyg mun -
tow skiej 48 pod czas wszyst kich Mszy
św. wy gło szę 8 ka zań o Wam bie rzy -
cach. Je stem nie zmier nie wdzięcz ny o.
su pe rio ro wi (ks. An to ni Ma sier TJ) i o.
pro bosz czo wi (ks. Fe li cjan Ma chaj ski
TJ), że ta cę ze bra ną na wszyst kich
Mszach św. prze zna cza ją na re mont
wam bie rzyc kich za byt ków.

Wszy scy wie dzą, jak No wy Sącz jest
mi dro gi. Ty le ob ja wów mi ło ści, ser decz -
no ści, ofiar no ści, ja kich do zna łem
od wszyst kich miesz kań ców pod czas
nie za po mnia nej do śmier ci prze pięk nej
ko ro na cji cu dow ne go ob ra zu MB Po cie -
sze nia i pod czas kosz tow ne go re mon tu
ko ścio ła i do mu za kon ne go na pew no nie
do znam już ni gdy w ży ciu. Szcze rze to
pi szę – naj więk szą mo ją ra do ścią i szczę -
ściem by ło by pra co wać do śmier ci sa mej
przy Sank tu arium Mat ki Bo skiej Po cie -
sze nia w No wym Są czu. In ne jed nak by -
ły za mia ry Bo że. Opatrz ność Bo ża
– na roz kaz mo ich prze ło żo nych – ka za -
ła mi pra co wać i po świę cić reszt ki me go
ży cia Mat ce Bo żej Wam bie rzyc kiej.
Chy ba jest to jed na z naj trud niej szych
i naj cię ższych pla có wek w ca łej Pol sce.

[…] My ślę, że w tym ro ku przy po mo cy
Mat ki Bo żej, w któ rej po kła dam ca łą mo -
ją na dzie ję, uda się prze pro wa dzić bar -
dzo po wa żne re mon ty”.

Mój kon takt z o. Ta de uszem prze -
trwał na wet wy jazd do Egip tu, do kąd re -
gu lar nie prze sy łał swo je li sty. Ce ni łem
to nie zmier nie, wie dząc jak ma ło ma
cza su z uwa gi na roz licz ne obo wiąz ki
i ogrom ne za an ga żo wa nie we wszyst ko,
co ro bił. Po za ogro mem prac re no wa -
cyj nych zdo łał bo wiem w tym cza sie ta -
kże do pro wa dzić do ko ro na cji MB
Wam bie rzyc kiej, za co dzię ko wał mu
przyj mu ją cy w niej udział pry mas Wy -
szyń ski. Aż wresz cie – dziw nym zbie -
giem oko licz no ści, w dzień św.
Ta de usza 1982 r. – do sta łem z Są cza
wia do mość o je go zgo nie. Jak do wie -
dzia łem się jesz cze póź niej, zmarł w ką -
pie li na za wał ser ca, spo wo do wa ny
praw do po dob nie gło śnym trza skiem
boj le ra elek trycz ne go.

Je go fo to gra fii przed po grze bo wej nie
chcę tu za miesz czać, niech po zo sta nie
w na szych oczach ta ki, ja kim go pa mię -
ta my z chwil naj więk szej ak tyw no ści ku
więk szej Pań skiej chwa le. 

***
Dia me tral nie ró żną po sta cią był o.

Fe li cjan Ma chaj ski, uro dzo ny w Wol -
bro miu w 1908 r., su pe rior i pro boszcz
w no wo są dec kiej pa ra fii ko le jo wej Naj -
święt sze go Ser ca Je zu so we go od 1957
r. aż do śmier ci na ra ka żo łąd -

 ń stwa

O. T. Michalik w Wambierzycach
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ka 11 IX 1974 r. By ła to po stać dys tyn -
go wa na, od po wied niej sta tu ry, ma ją ca
w apa ry cji coś kar dy nal skie go. Cha rak -
te ry zo wa ło go du że po czu cie wła snej
war to ści i lek ka wy nio słość, na ce cho -
wa na le d wie wi docz ną iro nią, czy tel ną
tyl ko dla wy bra nych. Był to eru dy cyj ny
es te ta i ko ne ser do bre go sma ku, zna ko -
mi cie oczy ta ny i świet nie roz gry wa ją cy
wszel kie bry dżo we za wi ło ści. Pod czas
bar dziej skom pli ko wa nych roz dań lu bił
pa lić pa pie ro sy Car men przy ci chym
pod kła dzie do brej mu zy ki. Oj co wie Mi -
cha lik i Au gu sty nek czu li przed nim re -
spekt z uwa gi na je go sub tel ny dow cip
i wie dząc o tym, cza sa mi so bie z nich
z lek ka dwo ro wał. Czę sto spra wo wał
naj wcze śniej szą słu żbę Bo żą w ko ście -
le ko le jo wym, no szą cą mia no mszy św.
par tyj nej, wo bec udzia łu w niej naj ró -
żniej szej ma ści ak ty wi stów PZPR, or -
mow ców, kon fi den tów, bez piecz nia ków
oraz funk cjo na riu szy MO i LWP, któ rzy
w swym schi zo fre nicz nym za kła ma niu
uda wa li ate istów w ofi cjal nym ży ciu.
Zwy kle oko ło po łu dnia w nie dzie lę, gdy
wia do mo by ło, że o. Ma chaj ski jest już
wol ny, oj ciec mój, Zbi gniew, wy ko ny -
wał te le fon na ple ba nię pa ra fii ko le jo -
wej, roz po czy na jąc od sa kra men tal ne go
zwro tu: – Mo je usza no wa nie, oj cze su -
pe rio rze… Ka płan przy by wał jak mógł
naj ry chlej w to wa rzy stwie prze wa żnie
oj ców Mi cha li ka lub Au gu styn ka. Pa -
mię tam ich do sko na le z wi zyt w zi mie,
gdy sta li kon tra stu jąc czer nią swych
ubio rów wo bec kop ne go śnie gu
na ostrym mro zie, do kąd oj ciec nie
otwo rzył im furt ki. Cza sa mi przy wo ził
go nasz in ny przy ja ciel do mu i part ner
bry dżo wy płk po żar nic twa Alek san der
Ka ba row ski. Wi tał ich przy jaź nie nasz
ogrom ny wil czur Ajaks, ma cha jąc do -
stoj nie ogo nem, im po nu ją cy wspa nia -
łym fu trem w tak sro gą zi mę. Oj co wie
Ma chaj ski i Au gu sty nek no si li prze wa -
żnie be re ty, pod czas gdy Mi cha lik i So -
ko łow ski ka pe lu sze. Te wi zy ty
za in te re so wa ły z cza sem oko licz nych
or mow ców (oszczę dzę tu po da nia na -
zwisk) i sta ło się, że ra zu pew ne go zja -
wił się u nas mi li cjant z za py ta niem, co
wła ści wie ty lu księ ży u nas ro bi. Mat ka
wpro wa dzi ła go, pro po nu jąc ka wę czy
her ba tę, do zie lon ka wej bar wy po ko ju
„ge ne ral skie go”, gdzie na me blach fir -

my Tho net, oca la łych spod nie miec kich
bomb pod Dą bro wą Tar now ską od by -
wa ły się bry dże i bie sia dy, a ze ścia ny
su ro wym okiem spo glą dał na mi li cjan -
ta gen. Gi za w peł nej ga li pod ha lań skiej
z ogrom ne go por tre tu z Biel ska, pędz la
Ada ma Bun scha. Po czci wy star szy -
na na ten wi dok zdjął czap kę ni czym
w ko ście le, nie tknął her ba ty i grzecz nie
się po że gnał, da ru jąc so bie dal sze in da -
ga cje. No ta be ne o. Ma chaj ski bar dzo
lu bił do brą her ba tę, szcze gól nie do prze -
kła dań ca, któ ry ma ma pie kła z oka zji
świąt al bo i bez te go. Nie mógł dość się
na dzi wić je go sma ko wi, za wsze py ta jąc:
– Pro szę mi po wie dzieć, ja kże pa ni to
ro bi? Brał pa rę ra zy prze pis na ten prze -
kła da niec, ale, jak pod kre ślał, je zu ic ka
go spo sia (prze cie na pew no do bra!) nie
by ła w sta nie zbli żyć się do cheł miec -
kiej do sko na ło ści.

Jesz cze pa rę za baw nych epi zo dów
przy po mi na mi się w związ ku z je zu ita -
mi ko le jo wy mi. Był ja kiś 1 maj i o. Ma -
chaj ski po sta no wił uczcić go bry dżem
na ple ba nii, ale bra ko wa ło im czwar te -
go. Przy słał te dy po oj ca na Cheł miec
sa mo chód z wy kwint nym o. Ma ria nem
Kęp ką ja ko szo fe rem, aby jak naj szyb -
ciej za siąść do kart. Traf chciał, że aku -
rat te go dnia przy wie zio no nam pa rę ton
wę gla i no lens vo lens o. Kęp ka, w nie -
ska zi tel nie bia łej ko szu li, wraz z oj cem
chwy ci li za ło pa ty i zwa la li ten wę giel
do piw ni cy przez do brą go dzi nę. IL. 5.
KĘP KA W trak cie te go przed się wzię cia
ode bra li śmy pa rę po na gla ją cych te le fo -
nów od o. Ma chaj skie go, któ ry wiel ce
się nie cier pli wił. Kie dyś znów z ku zy -
nem Jur kiem Gi zą strze la li śmy z łu ku
do tar czy. O. Ma chaj ski przy glą dał się
te mu, po tem po pro sił o łuk i z ta ra su
w po zie hisz pań skie go tor re ado ra tra fił
w śro dek od le głej o 30 m tar czy, bu dząc
nasz nie kła ma ny po dziw.

Z cier pli wo ścią zno sił swe póź niej sze
do le gli wo ści we wnętrz ne – wie dział,
czym skoń czy się je go cho ro ba, w któ -
rej naj bli ższy był mu o. Jó zef Obacz,
któ ry zresz tą przy go to wał go na odej -
ście do wiecz no ści i był przy nim
do koń ca. Od wie dzi łem go w szpi ta lu
u schył ku sierp nia 1974 r. tuż po po wro -
cie z An glii, pe łen chę ci po dzie le nia się
z nim wra że nia mi z wol ne go świa ta
z in nej pla ne ty w po rów na niu z PRL.

Wszak co do pie ro by łem w Bri tish Mu -
seum i na sta rym We mbley na me czu
Li ver po ol -Le eds o Tar czę Do bro czyn -
no ści! Le piej chy ba by ło do nie go nie
iść, bo dłu go po tem nie mo głem so bie
z tym dać ra dy. Po nie daw nym wi do ku
atle tycz nych fut bo li stów bry tyj skich uj -
rza łem strzęp wspa nia łe go nie gdyś czło -
wie ka zżar te go przez ra ka, któ ry jed nak
za cho wał peł ną ja sność umy słu i ka zał
so bie wszyst ko szcze gó ło wo opo wia -
dać. Pa rę ty go dni po tem pół Są cza od -
pro wa dza ło go do je zu ic kie go
gro bow ca. Aby nie koń czyć re la cji
o nim w tak smut nym to nie, za cy tu ję tu
pa rę zwro tek z oko licz no ścio we go wier -
szy ka uło żo ne go z oka zji je go imie nin
przez ma mę:

Zacny ojciec nam wybaczy, iż wśród
wahań i rozterek,

Decyzja przyjaciół padła
na latający kuferek.

Niewątpliwie jest zbyt mały, by
pomieścić ojca cnoty,

Ale można weń wpakować
parafialne swe kłopoty […]

Zmieścić może bardzo dużo: dobrą
książkę, łyczek wina

Carmeny i gros wygranej
od Zbyszka i Sajdhuzina.

***
Nie zwy kłym ory gi na łem był na stęp -

ny ko le jo wy je zu ita, o. Wła dy sław Au -
gu sty nek. Uro dzo ny w Szcza ko wej
w 1915 r., prze by wał w Są czu od 1965
r. Nie wy so ki i nie po zor ne go wy glą du
mąż za kon ny, ale ja kże wiel kie go spor -
to we go du cha! Był za pa lo nym pił ka -
rzem i ki bi cem Po lo nii By tom oraz
oczy wi ście San de cji, z dru żyn za gra -
nicz nych lu bił AS Ro mę. Za sia dał
na me czach za wsze na wschod nim koń -
cu po łu dnio wej try bu ny. Sam na bo isku
da wał z sie bie wszyst ko i przy po mi nał
mi nie co, przy za cho wa niu wszel kich
pro por cji, wszę do byl skie go de fen syw ne -
go po moc ni ka MU Nob by’ego Sti le sa,
zna ne go z za żar to ści i uprzy krza nia ży -
cia prze ciw ni kom. Trzy mał się moc no
na pa łą ko wa tych no gach i rzad ko wi dy -
wa łem go w par te rze. Gry wał m.in.
na ha li San de cji i w Ku ro wie z przed sta -
wi cie la mi eli ty są dec kiej in te li gen cji,
a w 3. kla sie li ceum uda ło mi się na mó -
wić go na mecz na sta rym sta dio nie San -
de cji. By ła to kon fron ta cja o ty le
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oso bli wa, ze gra li śmy na pew no co naj -
mniej go dzi nę dwóch na dwóch na du że
bram ki, na peł no wy mia ro wym bo isku li -
go wym: on w pa rze z mi ni stran tem
o prze zwi sku Bu ła, ja z An drze jem
Chru ście lem, ko le gą ze szko ły pod sta -
wo wej. Mniej sza o wy nik, ale w wie ku
pra wie 60 lat wy trzy mał bez więk sze go
uszczerb ku kil ka dzie siąt prze bie żek
spod jed ne go po la kar ne go na dru gie, co
by ło god ne naj wy ższe go uzna nia. Nic
dziw ne go, że zo stał ka pe la nem są dec kie -
go spor tu. Miał też zna ko mi te pió ro i pi -
sy wał do lo kal nej pra sy war to ścio we
ar ty ku ły. Był za ło ży cie lem do sko na łe go
chó ru, dzia ła jąc w myśl za sa dy: Kto
śpie wa, dwa ra zy się mo dli. Uwiel biał
ka te chi zo wać mło dzież, miał z nią świet -
ny kon takt, a sport jesz cze to uła twiał.
Po za ty mi za in te re so wa nia mi był zna ko -
mi tym ka zno dzie ją, wiel kim eru dy tą
i cho dzą cą en cy klo pe dią hi sto rii Pol ski
i Ko ścio ła. In te re so wał się ar che olo gią
bi blij ną; w mo im okre sie stu diów i po -
tem mi sji w Egip cie pro wa dzi li śmy re -
gu lar ną ko re spon den cję. Ce lo wał
w przy ta cza niu ła ciń skich afo ry zmów,
nie raz bar dzo rzad kich. Miesz kał nie -
zwy kle skrom nie w po ko iku na pierw -
szym pię trze z oknem wy cho dzą cym
na Dom Ro bot ni czy przy ul. Zyg mun -
tow skiej, któ re go ca łe ume blo wa nie
skła da ły: ty po wo je zu ic ki w sty lu ob raz
Chry stu sa, że la zna pry cza, sza fa i re ga ły
z ksią żka mi. W okre sie Wiel ka no cy
w je go lo cum prze cho wy wa ne by ły sza -

ble i sta re ka ra bi ny, sta no wią ce wy po sa -
że nie stra ży Gro bu Pań skie go, co mnie
szcze gól nie fa scy no wa ło, bo mo głem je
tam do tknąć.

Jak wszy scy je zu ici, któ rych zna łem
bli żej, o. Wła dy sław był za go rza łym bry -
dży stą, znaw cą roz licz nych kon wen cji
i otwarć. Nie kie dy wy ni ka ły z te go ko -
micz ne sy tu acje, gdyż roz wa ża jąc te
wszyst kie mo żli wo ści, zda rza ło mu się
przy grze w pa rze z o. Ma chaj skim wyjść
nie tak jak trze ba, jak się to mó wi, spod
du że go pal ca. Su pe rior spo glą dał na nie -
go wów czas chłod no i mó wił tyl ko: – Oj,
Au gu sty nek, Au gu sty nek… Przy roz gry -
wa niu wy so kie go kon trak tu umie jęt nie
pod sy cał dra ma tyzm, w kul mi na cyj nym
mo men cie mó wiąc: Res ad tria rios ve nit,
czy też z nie miec ka: Aber jetzt… zna czą -
co za wie sza jąc głos. Gdy przy cho dził
do nas na kar ty, ni gdy nie wi dzia łem go
z pu sty mi rę ka mi. Przy no sił ze so bą w te -
czusz ce choć by ka wa łek lep szej kieł ba -
sy, ja kże cen nej w PRL, czy plac ka
z kuch ni je zu ic kiej, aby nie być cię ża rem
dla go spo da rzy. Zmarł w 1997 r., mi mo
su ro wej zi my od pro wa dza ły go ty sią ce
lu dzi i wszy scy pła ka li śmy, gdy nad je go
trum ną po chy lił się sztan dar San de cji. On
sam w 1986 r. od pra wiał do wiecz no ści
na szą bab cię Wik to rię Gi zo wą na cmen -
ta rzu na He le nie.

***
Wresz cie słów pa rę chcę po wie dzieć

o ostat nim z bli skich mi je zu itów, o.
Hen ry ku So ko łow skim, przy któ rym po -

dob no na uczy łem się cho dzić. Był naj -
star szym spo śród wy mie nio nych ka pła -
nów (zmarł 21. XI. 1978 r. w wie ku 76
lat) i je dy nym, któ ry do wszyst kich
człon ków na szej ro dzi ny zwra cał się per
„ty”. W krę gach kle ry kal no -bry dżo wych
zwią za nych z na szym do mem zna ny był
ja ko „So kół”. W swym ży cio ry sie zaj -
mo wał się m.in. spra wa mi go spo dar czy -
mi w Sta rej Wsi ko ło Brzo zo wa
w tam tej szym kon wik cie je zu ic kim.
W związ ku z tym su pe rior Ma chaj ski
stra szył go, że ja ko han dlu ją cy nie le gal -
nie cie lę ta mi zo sta nie za mknię ty
za Schwarz han del (by ły to cza sy gło śnej
afe ry Waw rzec kie go). O. So ko łow ski
jed na kże z fleg mą od pie rał wszel kie za -
rzu ty, mó wiąc: – Bój się Bo ga, Fe li cjan,
cóż zno wu wy ga du jesz. Przez ja kiś czas
był też ka pe la nem u św. Bar ba ry w Czę -
sto cho wie. Z cza sów przed wo jen nych
do brze znał o. Mie czy sła wa Ku zno wi -
cza, bu dow ni cze go mo nu men tal nej bur -
sy dla mło dzie ży rze mieśl ni czej przy ul.
Skar bo wej 2/4 w Kra ko wie, a tym sa -
mym le gio ni stę p. Ta de usza Da lew skie -
go, bli skie go współ pra cow ni ka te go
kra kow skie go je zu ity, u któ re go miesz -
ka łem przez ca ły okres stu diów w War -
sza wie. Pi sał wte dy: „Cie szę się, że
na uka idzie ci do brze i że miesz kasz
u tak do bre go Pa na Da lew skie go, któ ry
w swo im cza sie pra co wał wraz z o. Ku -
zno wi czem na ul. Skar bo wej 2. Ja wten -
czas by łem na fi lo zo fii
na Ko per ni ka 26”. W Są czu rów nież zaj -

Jan Paweł II i o. Tadeusz Michalik O. Ma rian Kęp ka O. Władysław Augustynek 
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mo wał się spra wa mi go spo dar czy mi za -
ko nu (młyn i apro wi za cja). W 1967 r.
zo stał rek to rem ka pli cy na Za beł czu,
urzą dzo nej w dwor ku hr. Gu sta wa Ro -
me ra, któ ry je zu ici na by li od nie go wraz
z po bli skim ma jąt kiem w Wie lo po lu
w 1902 r. W 1950 r. wła dze ko mu ni -
stycz ne skon fi sko wa ły ma ją tek je zu itów
w Wie lo po lu (ta kże młyn w Są czu),
urzą dza jąc tam Sta cję Ho dow li Ro ślin,
jed nak po zo sta wi ły w spo ko ju ka pli cę
i miesz ka nie dla rek to ra na ple ba nii. O.
So ko łow ski miał do sko na ły kon takt
z miesz kań ca mi Za beł cza, udzie lał się
z co dzien ną ra dą i po mo cą, a na je go
msze ma so wo przy cho dzi li też miesz -
kań cy są sied niej pa ra fii Wie lo gło wy,
któ rej for mal nie Za beł cze pod le ga ło.

O. Hen ryk był nie zwy kle do bro dusz -
nym i życz li wym dla lu dzi mo de ra to rem,
za wsze przy no sił nam sło dy cze i po ma -
rań cze w trak cie wi zyt na Chełm cu. Do -
bro tli wie i w ja sny, pro sty spo sób
roz strzy gał o spra wach re li gii i mo ral no -
ści, ja kże wie le po zo sta wia jąc nie zmie -
rzo ne mu mi ło sier dziu Bo że mu.
Przy bry dżu z re gu ły nie sa mo wi cie szła
mu kar ta, za le cał za wsze opar cie w moc -
nym lon ge rze tre flo wym, przy pre mio -
wa nym kontr ak cie w bez atu.

Gdy od wie dzi li śmy go u schył ku je -
go ży cia na Za beł czu, był już bar dzo
scho ro wa ny, le żał w płasz czu okry ty ko -
cem, ale na nasz wi dok oży wił się

i w przy pły wie do bre go hu mo ru po dej -
mo wał nas kon fi tu ra mi i ma ry no wa ny -
mi grzy ba mi wła snej pro duk cji. War to
nad mie nić, że pa sjo no wa ła go ho dow la
go łę bi ra so wych.

Mó wiąc o Sta cji Ho dow li Ro ślin
w Wie lo po lu nie spo sób po mi nąć dłu go -
let nie go jej sze fa, ta kże wiel kie go przy ja -
cie la na szej ro dzi ny, p. inż. agro no mii
An drze ja Świer czew skie go. By ła to po -
stać nie zwy kła, jak by żyw cem prze nie sio -
na ze świa ta ho no ru przed wo jen ne go
woj ska i zie miań stwa. Słusz ne go wzro stu,
o ra so wym i wy ra zi stym pro fi lu, trzy mał
się pro sto i cho dził w wy so kich bu tach ofi -
cer skich, bry cze sach i fu ra żer ce, co w cza -
sach sier mię żno ści pre fe ro wa nej przez
ko mu ni stycz ną ho ło tę ro bi ło po wszech ne
wra że nie i czy ni ło z nie go fi gu rę z in ne go
wy mia ru. Był też ko pal nią aneg dot i wy -
śmie ni tych szmon ce sów ży dow skich. Ja -
ko przed wo jen ny pod cho rą ży, nie zwy kle
wy twor ny w ma nie rach i słow nic twie, że -
la zną rę ką trzy mał po rzą dek w Sta cji.
Mia łem za szczyt cie szyć się przy jaź nią te -
go wiel kie go pa trio ty i do bre go go spo da -
rza i za wsze, prze kra cza jąc próg je go
do mu na Wie lo po lu, wkra cza ło się do sta -
re go świa ta. Był mi nie zmier nie życz li wy
i z pew no ścią na pi szę kie dyś o nim osob -
ny ar ty kuł.

O o. So ko łow skim po wstał też w na -
szym ro dzin nym gro nie na stę pu ją cy
utwór:

Na św. Henryk rzesze zabełczan
tłoczą się tłumnie z dary wszelkimi,

I słychać zewsząd nabożny szumek:
Pan Bóg na niebie, Sokół na ziemi.

Dziatwie ogromy wiedzy przelewa,
żeni lud Pański, chrzci go i grzebie,

Rządzi i dzieli wedle principium:
Sokół na ziemi, Pan Bóg na niebie.

A kiedy wszystko cicho uśpione,
gwiazdy mrugają i księżyc w nowiu,

Ten i ów westchnie cicho do siebie:
Pan Bóg na niebie, Sokół w betowiu.

***
Ta cy by li. Oprócz wy mie nio nych po -

wy żej kil ku szcze gól nie bli skich mi je -
zu itów, pa mię tam jesz cze do sko na le o.o.
Fran cisz ka Ja wo ra, Ed mun da Olesz cza -
ka, zna ko mi te go ka zno dzie ję o wło sach
jak lwia grzy wa, Ja na Pre isne ra, sku pio -
ne go na ukow ca o bla dym i asce tycz nym
ob li czu, z któ rym oj ciec mój to czył za -
cię te ba ta lie sza cho we, czy jo wial ne go
Hen ry ka Pie cu cha, któ ry gry wał na fle -
cie i w ja kąś Wi gi lię za grał nam pięk nie
kil ka ko lęd. Przy ca łym bo gac twie ich
in dy wi du al nych cha rak te rów, mie li
pew ne wspól ne ce chy: so lid ną przed so -
bo ro wą teo lo gicz no -fi lo zo ficz ną for ma -
cję je zu ic ką, a co za tym idzie wiel ką
dys cy pli nę in te lek tu al ną, bez względ ne
po słu szeń stwo prze ło żo nym za kon nym
oraz jed no znacz nie ne ga tyw ną oce nę
wszel kiej pro we nien cji le wac twa i ko -
mu ni zmu, któ re jak naj słusz niej uwa ża li
za an ty chry sto wy, cza so wy tyl ko do pust
Bo ży i sza tań ski wy twór cho rych móz -
gów, ba zu ją cy na naj ni ższych in stynk -
tach. Ce cho wa ło ich też wiel kie
po czu cie hu mo ru i dy stans do rze czy wi -
sto ści, da ne tyl ko praw dzi wym mę dr -
com i eru dy tom.

Niech ni niej szy ar ty kuł przy czy ni się
do za cho wa nia ich w na szej pa mię ci,
gdyż cza sy obec ne wprost łak ną po sta ci
ich for ma tu i kla sy. Mo że od no śne czyn -
ni ki w No wym Są czu roz wa ży ły by
nada nie któ rymś z no wych ulic na sze go
mia sta imie nia o.o. Ta de usza Mi cha li ka,
Fe li cja na Ma chaj skie go czy Hen ry ka
So ko łow skie go? God ni by to by li za iste
pa tro ni.

TO MASZ POD GÓR SKI
Au tor jest wnu kiem gen. Jó ze fa Gi zy, dr

ar che olo gii, na uczy ciel ję zy ka an giel skie go
w re no mo wa nym II Li ceum im. Kró la Ja -

na III So bie skie go w Kra ko wie.O. Henryk Sokołowski Inż. A. Świer czew ski w Wie lo po lu
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JÓ ZE FA BA RA NA SI LVA RE RUM
Z ANEG DOT, LEK TUR I WSPO MNIEŃ

Kra kow ski po eta, pro za ik i ese ista był go ściem
Ma ło pol skie go Cen trum Kul tu ry „So kół” i To wa rzy -
stwa Li te rac kie go im. Cy pria na Nor wi da. Spo tka nie
po pro wa dził prof. Woj ciech Li gę za w asy ście pre ze -
sa To wa rzy stwa Wi tol da Ka liń skie go.

Jó zef Ba ran to wiel ki przy ja ciel Są dec czy zny, sta -
ły by wa lec i po my sło daw ca „Wrzo so wi ska” w Piw -
nicz nej -Zdro ju. Au tor po nad trzy dzie stu ksią żek
chęt nie przy jął za pro sze nie do „So ko ła”, zwłasz cza,
że spo tka nie z nim pro wa dzić miał prof. Woj ciech Li -
gę za, któ re go kry ty kę li te rac ką, jak wska zał, za wsze
sza no wał. Ba ran roz po czął swój no wo są dec ki wie -
czór od ob szer ne go frag men tu ze swo je go naj now -
sze go dzie ła „Spa da jąc pa trzeć w gwiaz dy”. Czy tał
o opie ce nad umie ra ją cą mat ką i lek tu rze dzien ni ków
Mro żka (Ma ma la bi dzi i Mro żek la bi dzi...), w któ -
rych, z ra cji przy jaź ni z au to rem „Tan ga”, rów nież
po ja wia się ja ko bo ha ter. To wła śnie ostat ni dzien nik
Ba ra na stał się głów nym te ma tem spo tka nia.

„Spa da jąc pa trzeć w gwiaz dy” to trze ci już tom
po „Kon cer cie dla no so ro żca i „Przy stan ku ma rze -
nie”, któ ry obej mu je la ta 2008-2012. Prof. Bo le sław
Fa ron w „Okru chach. Szki cach o li te ra tu rze i kul tu -
rze XX wie ku” na pi sał, że dzien nik Ba ra na to „dzie -
ło sa mo dziel ne, mo zai ko we o cha rak te rze bar dziej
oso bi stym i po etyc kim”. Pod czas spo tka nia w MCK
„So kół” zwró cił na to uwa gę prof. Li gę za, pod kre śla -
jąc, że więk szość dzien ni ków ma cha rak ter amor ficz -
ny, zaś „Spa da jąc pa trzeć w gwiaz dy” ma swo ją
kon cep cję.

– Wbrew ego tycz ne mu cha rak te ro wi ta kiej li te ra -
tu ry, dzien ni ki Ba ra na są bar dzo za lud nio ne. Ich au -
tor jest em pa tycz nym po szu ki wa czem praw dy
o dru gim czło wie ku, kry ty kiem li te rac kim, men to rem

mło dych po etów, pod ró żni kiem i afo ry stą – mó wił
wy kła dow ca Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.

– Pi sa nie Jó ze fa Ba ra na to pró ba zro zu mie nia
wiel kie go świa ta po przez drob ne rze czy. To wła śnie
w tych kon kre tach, szcze gó łach, od bi ja się to, co
wiel kie. Z dru giej stro ny zaś pod ró że, re la cje z wiel -
kie go świa ta wra ca ją go do ro dzin ne go Bo rzę ci -
na – wska zał prof. Li gę za.

ME TA FI ZYCZ NE PEJ ZA ŻE
W No wo są dec kiej Ma łej Ga le rii swo je gra fi ki za -

pre zen to wał To masz Ję drzej ko. Mo no chro ma tycz ne
op -ar to we ob ra zy wkom po no wa ne zo sta ły w prze -
strzeń ga le rii z po mo cą... ko ta i bab ci nej włócz ki.

Ar ty sta, zwią za ny z Uni wer sy te tem Ślą skim
w Cie szy nie, do No we go Są cza przy wiózł swo je gra -
fi ki, któ re we wnę trzach No wo są dec kiej Ma łej Ga -
le rii na bra ły no we go kształ tu.

– Przy je cha łem tu z pew nym za so bem prac, któ re
gdzieś wcze śniej po ka zy wa łem. To miej sce bar dzo
sprzy ja two rze niu no wych sy tu acji i wszyst kie pra ce,
któ re tu pre zen tu ję, są zu peł nie no we, po mi mo że zo -
sta ły opar te na wcze śniej szych mo du łach. Wszyst kie
one po wsta ły tu taj i dzi siaj, lub wczo raj. W tych pra -
cach pró bu ję do tknąć pew nej me ta fi zy ki, te go, co jest
ma te rial ne i nie ma te rial ne, tej gra ni cy, któ ra mię dzy
ni mi jest, lub nie ma – mó wi To masz Ję drzej ko, ab -
sol went łódz kiej ASP.

Tra dy cyj nie, pod czas wer ni sa żu, ko men tarz
do wy sta wy wy gło sił prof. An drzej Sza rek.

– Kie dy pa trzy my na te ob ra zy, to wi dzi my wy -
jąt ko we go czło wie ka, rze czo we go i uło żo ne go. Pre -
zen tu je nam świat zbli żo ny do abs trak cji,
wy ni ka ją cej z optycz ne go wi dze nia świa ta. Te pej -
za że zmu sza ją do re flek sji, cho ciaż cza sa mi mo gą
dra żnić, bo po ja wia się tam op -art. Na sze oczy nie

KA
 LE

J D
O

 SK
O

P 
KU

L T
U

 R
A

L N
Y

Józef Baran To masz Ję drzej ko



PAŹDZIERNIK 201364 KULTURA
WWW.SADECZANIN.INFO

są przy sto so wa ne do do strze że nia cze goś i te ob ra zy nas
do te go zmu sza ją. Po ta kiej wy sta wie pa trze nie na nor mal -
ny ob raz bę dzie do sko nal sze – mó wił prof. Sza rek.

EMA NA CJE
Fe sti wal EMA NA CJE to za kro jo ne na sze ro ką ska lę wy da rze -

nie mu zycz ne, nie zwy kłe pod wzglę dem bo gac twa ofer ty kon cer -
to wej, wy jąt ko wo ści wy ko naw ców, a ta kże za się gu
geo gra ficz ne go. Je go or ga ni za to rem jest Eu ro pej skie Cen trum
Mu zy ki Krzysz to fa Pen de rec kie go w Lu sła wi cach. W ra mach Fe -
sti wa lu, w okre sie od czerw ca do li sto pa da 2013 ro ku, od bę dzie
się 80 wy da rzeń ar ty stycz nych na te re nie ca łe go wo je wódz twa
ma ło pol skie go. W sa li im. Ro ma na Si chra wy w Ma ło pol skim
Cen trum Kul tu ry „So kół” pod czas dwóch kon cer tów wy stą pi li:
Ewa Ve sin – so pran, Sta ni sław Ku fluk – ba ry ton i Mag da le -
na Blum – for te pian (w pro gra mie kon cer tu usły szeć mo żna by ło
arie i du ety ope ro we z dzieł Ver die go, Mo niusz ki i Czaj kow skie -
go), zaś pod czas dru gie go: trio for te pia no we w skła dzie Ka ja Dan -
czow ska (skrzyp ce), Ju sty na Dan czow ska (for te pian) i Ra fał
Kwiat kow ski (wio lon cze la). W pro gra mie kon cer tu zna la zły się:
Trio for te pia no we H -dur, op. 8 i Jo han ne sa Brahm sa i Trio for te -
pia no we G -dur, Hob. HV/25 Jo se pha Hayd na. 

VI BIEN NA LE PA STE LI
Naj lep szy ob raz – zda niem ju ry, pod prze wod nic twem prof.

Sta ni sła wa Ta bi sza – na ma lo wał Mi hai Ci plea (Ru mu nia). Je -
go dzie ło „The co nver sion I” otrzy ma ło Grand Prix w wy so -
ko ści 15 tys. zł oraz Na gro dę Roy al Ta lens (luk su so wa ka se ta
pa ste li Rem brand). Wy ko na na w tech ni ce su che go pa ste lu
pra ca, zo sta ła naj wy żej oce nio na m.in. ze wzglę du na „sub -
tel ność wy mo de lo wa nia”, „nie agre syw ność i nie ko mer cyj -
ność przed sta wie nia ludz kie go cia ła”, wzbu dza nie u wi dza
„wra że nia ta jem ni czo ści i po ety ki w ob ra zie”.

I na gro dę – 8 tys. zł – ode bra ła Ho len der ka Sy lvie Over -
heul za „Girl at the Po ol (Iris in wa ter)”, II – 6 tys. zł – Łu -
kasz Gier lak (Pol ska), za ob raz pt. „Oczo dół 1”, a III – 5 tys.
zł – An kur Ku mar z In dii („Com plex emo tions”).

Oprócz te go Iza be la Ki ta (Pol ska) do sta ła Na gro dę im. Je -
rze go Ma dey skie go, usta no wio ną przez Sto wa rzy sze nie Pa -
ste li stów, Je rzy Soj ka (Pol ska) – Me dal Aka de mii Sztuk
Pięk nych im. Ja na Ma tej ki w Kra ko wie, Cze sław Ga łu żny
(Pol ska) – Me dal Sto wa rzy sze nia Pa ste li stów Pol skich, a Sta -
tu et ka Pre ze sa Związ ku Pol skich Ar ty stów po wę dro wa ła
do Mał go rza ty Lasz czak (Pol ska). Po lka Ali cja Lam pa zo sta -
ła wy ró żnio na na gro dą ho no ro wą Aka de mii Sztuk Pięk nych
we Lwo wie, a Jo lan ta Ja strzęb ska -Ja kiel – Zło tą Ra mą, przy -
zna ną przez Za rząd Kra kow skie go Okrę gu ZPAP.

– Już pią te bien na le od by ło się w na szej no wej ga le rii. Te -
raz ma my szó ste. Ono jest naj wa żniej szym ele men tem Eu ro pej -
skie go Fe sti wa lu Pa ste li – Ma ło pol ska, pro jek tu, któ ry uzy skał
do fi nan so wa nie ze środ ków Unii Eu ro pej skiej, a w po ło wie jest
fi nan so wa ny z bu dże tu wo je wódz twa ma ło pol skie go. Łącz na je -
go war tość prze kra cza 750 tys. zł. My ślę, że uda ło się nam bien -
na le wzbo ga cić twór czo o wie le wa żnych pro po zy cji. Ten
pro jekt za czę li śmy re ali zo wać w ro ku 2012 du żą wy sta wą pa -
ste li współ cze snych z są dec kie go Mu zeum Okrę go we go. Ta ko -
lek cja by ła pre zen to wa na w Kra ko wie, w Pa ła cu Sztu ki,
od sierp nia do wrze śnia. Wio sną br. zor ga ni zo wa li śmy mię dzy -
na ro do wy ple ner i de ba tę po świę co ną tech ni ce pa ste lu w uję -
ciu hi sto rycz nym i współ cze snym – po wie dział dy rek tor
Ma ło pol skie go Cen trum Kul tu ry „So kół” An to ni Mal czak.

WIELCY PASTELIŚCI: WYSPIAŃSKI,
WYCZÓŁKOWSKI, WEISS I WITKACY

Do 1 grud nia w Ga le rii Daw na Sy na go ga po dzi wiać mo -
żna wy jąt ko wą wy sta wę „Śla dy na pa pie rze, ar cy dzie ła pa -
ste li”. Eks po zy cja jest czę ścią pro jek tu „Eu ro pej ski Fe sti wal
Pa ste li, Ma ło pol ska – VI Mię dzy na ro do we Bien na le Pa ste li
– No wy Sącz 2013”.

Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu od lat włą cza się
w przy go to wy wa ne przez MCK „So kół” Bien na le Pa ste li, ku -
pu jąc na gro dzo ne w kon kur sie pra ce. W tym ro ku do dat ko -
wo zor ga ni zo wa no dwie wy sta wy. W Ga le rii
Daw na Sy na go ga są de cza nie ma ją nie ba ga tel ną oka zję po dzi -

Festiwal Emanacje Ja nusz Mi cha lik Antoni Malczak i Anna Król
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wiać pa ste le czte rech wy bit nych ar ty stów: Le ona Wy czół -
kow skie go, Sta ni sła wa Wy spiań skie go, Woj cie cha We is sa
i Sta ni sła wa Igna ce go Wit kie wi cza.

– Mo żna po wie dzieć, że zdą ży li śmy przed Pa nem Bo giem
– mó wi An na Król, ku ra tor wy sta wy. – Za dwa la ta ta ka wy -
sta wa by ła by nie mo żli wa, bo mu zea nie bę dą już wy po ży czać
pa ste lo wych ob ra zów.

Ideą wy sta wy ta jest za pre zen to wa nie osią gnięć pol skich
ar ty stów two rzą cych pod ko niec XIX i w pierw szej po ło -
wie XX wie ku, zwią za nych z Ma ło pol ską i Kra ko wem, dla
któ rych wa żnym me dium ma lar skim stał się pa stel. Wy bór
dzieł Wy czół kow skie go, Wy spiań skie go, We is sa i Wit kie wi -
cza po dyk to wa ny był oczy wi ście ich po zy cją w ro dzi mej kul -
tu rze oraz ar ty stycz ny mi osią gnię cia mi w tej tech ni ce, ale
miał rów nież słu żyć uka za niu ró żno rod no ści sty lo wej, for mal -
nej i te ma tycz nej pa ste lu na przy kła dzie ich twór czo ści, w któ -
rej prze ja wia się ca ła fi ne zja i kwin te sen cja pa ste lu. Pra ce
zo sta ły wy po ży czo ne z Mu zeum Ma zo wiec kie go w Płoc ku,
Mu zeum Pod la skie go w Bia łym sto ku, Mu zeum Okrę go we -
go w To ru niu, Mu zeum Okrę go we go w Rze szo wie, Mu zeum
Miej skie go w Za brzu, Mu zeum Ślą skie go w Ka to wi cach, Mu -
zeum Ślą ska Opol skie go w Opo lu, Mu zeum Ja giel loń skie go
Col le gium Ma ius w Kra ko wie, Fun da cji Mu zeum Woj cie cha
We is sa oraz ko lek cjo ne rów pry wat nych.

AR TE FAK TY I WY KO PA LI SKA
„No wy Sącz przez epo ki – od śre dnio wie cza do współ cze -

sno ści” to wy sta wa fo to gra fii Ro ber ta Dro by sza w Cen trum
In for ma cji Tu ry stycz nej, do ku men tu ją ca efekt trzech se zo nów
ba daw czych przy ko ście le ewan ge lic kim w No wym Są czu.
Pra ce ar che olo gicz ne w ob rę bie by łe go klasz to ru fran cisz ka -
nów pro wa dził Bar tło miej Urbań ski, ar che olog z Mu zeum
Okrę go we go w No wym Są czu.

Przez trzy se zo ny ba daw cze z zie mi, w ob rę bie by łe go
fran cisz kań skie go klasz to ru przy uli cy Pi jar skiej 21, wy do by -
to m. in.: frag men ty ma lo wa nych ka fli, mo ne ty z ró żnych
okre sów hi sto rycz nych, na czy nia ce ra micz ne, drob ne mi li ta -

ria, a na wet przed mio ty na le żą ce do kul tu ry mie rza no wic kiej,
któ ra eg zy sto wa ła na te re nie dzi siej sze go No we go Są cza w la -
tach 2300-1700 p. n. e. Pod czas prac na tra fio no ta kże
na szcząt ki ludz kie, po cho wa ne w przy ko ściel nym cmen ta -
rzu, któ ry funk cjo no wał tu do koń ca XVIII wie ku.

– Ma te ria ły pod le ga ją te raz opra co wa niu na uko we mu, ale
kie dy pra ce zo sta ną skoń czo ne, to udo stęp nio na zo sta nie eks -
po zy cja dla oglą da ją cych. Mam na dzie ję, że w przy szło ści uda
się od sło nić jesz cze wię cej za byt ków i je udo stęp nić. Park ar -
che olo gicz ny to ma rze nie, ale za rów no ks. pro boszcz Chwa -
stek jak i Mu zeum Okrę go we bar dzo by te go chcie li. Mo żna
by ło by się czym po chwa lić. Za cho wa ne są fun da men ty ko -
ściół ka, ca łej za bu do wy przy klasz tor nej, wie my też, że mie ścił
się tam ma ły bro war fran cisz kań ski. Ta ki park na pew no przy -
cią gnął by tu ry stów do cen trum mia sta. Stą pa my po hi sto rii,
a mo gli by śmy ją jesz cze wy ko rzy stać – za pew nia Bar tło miej
Urbań ski z Mu zeum Okrę go we go.

Pod czas jed ne go za le d wie dnia w Cen trum In for ma cji Tu -
ry stycz nej obej rzeć mo żna by ło wy bra ne drob ne ar te fak ty, bo
po tem tra fi ły one do Mu zeum Okrę go we go. Przez na stęp -
ne 10 dni mo żna by ło oglą dać zdję cia Ro ber ta Dro by sza, któ -
ry do ku men to wał pra ce ar che olo gicz ne.

– Wie rzę, że uda nam się po zy skać fun du sze i od przy szłe go
ro ku ru szyć z dal szy mi pra ca mi. Chce my ra zem z Mu zeum i Mia -
stem po my śleć o ta kim roz wią za niu, że by to miej sce udo stęp nić
w cha rak te rze par ku ar che olo gicz ne go – mó wi ks. Da riusz
Chwa stek z pa ra fii ewan ge lic ko -au gs bur skiej w No wym Są czu.

NA RO DO WE CZY TA NIE FRE DRY
Wy da rze nie przy go to wa ło Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry

„So kół” we spół z Te atrem Ro bot ni czym im. Bo le sła wa Bar -
bac kie go, two rzą cym pod opie ką Miej skie go Ośrod ka Kul tu -
ry. W prze cią gu dzie więć dzie się ciu lat swo je go ist nie nia
„Zem stę” Fre dry ak to rzy -ama to rzy in sce ni zo wa li już osiem
ra zy, ostat nio w re ży se rii war szaw skie go ak to ra Te atru Kwa -
drat Ma cie ja Ku jaw skie go.

Na Pan tach w epo ko wych stro jach wy stą pi li: Sta ni sław
Cho czew ski, Mie czy sław Fi lip czyk, Ja kub Bul zak, Do ro ta
Kacz mar czyk, Ja nusz Mi cha lik, Szcze pan Waś ko, Woj ciech
Ka czor, Sła wo mir Bo dzio ny i Ju lia Kacz mar czyk.

Na ro do we Czy ta nie to za ini cjo wa na przez Pre zy den ta RP
ogól no pol ska ak cja pu blicz ne go czy ta nia naj więk szych pol skich
dzieł li te rac kich. Przed się wzię cie ma za chę cić do się ga nia,
zwłasz cza przez mło dych lu dzi, po kla sy kę li te ra tu ry pol skiej.

– Na ro do we Czy ta nie przy po mi na o tym, że for mu ją nas te
sa me lek tu ry. Tak więc wspól ne czy ta nie wy bit nych au to rów
pi szą cych fan ta stycz nie o Po la kach i Pol sce wzmac nia na sze
po czu cie jed no ści. Niech za tem 7 wrze śnia 2013 ro ku bę dzie
ra do snym spo tka niem z ko me dia mi Fre dry, z je go pięk ną pol -
sz czy zną i po nad cza so wym dow ci pem. Wszyst kich Pań stwa
za chę cam do uczest ni cze nia w Na ro do wym Czy ta niu dzieł
Alek san dra Fre dry! – zwra cał się na ofi cjal nej stro nie Bro ni -
sław Ko mo row ski, Pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej.

W ca łej Pol sce dzie ła Alek san dra Fre dry czy ta no w po -
nad 750 miej scach, rów nież w Sta rym Są czu, Po de gro dziu
i Ka mion ce. JA NUSZ BO BREK

Bartłomiej Urbański i Robert Drobysz
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To by ło wy da rze nie ar ty stycz ne na ska lę ogól no pol ską,
z wiel ki mi na zwi ska mi ze świa ta te atru i mu zy ki. W póź -
no go tyc kim ko ście le świę tej Zo fii w Bo bo wej Zbi gniew
Pre isner zor ga ni zo wał 18 wrze śnia nie zwy kły spek takl. 

J e rzy Tre la przed sta wił naj słyn niej sze mo no lo gi li te ra -
tu ry ro man tycz nej, któ re od lat in ter pre to wał na de -
skach te atral nych. To wa rzy szy ła im mu zy ka
Zbi gnie wa Pre isne ra. Na or ga nach Ham mon da gra li

Jó zef Skrzek i Kon rad Ma sty ło. Z to wa rzy sze niem 6-oso bo -
we go chó ru śpie wa ła Te re sa Sal gu eiro – por tu gal ska wo ka -
list ka ze spo łu Ma dre deus, któ ra wcze śniej na gry wa ła
z Pre isne rem pły tę „Si len ce, Ni ght and Dre ams”.

Re ży se ro wał Krzysz tof Ja siń ski, re ży ser, ak tor i dy rek tor
Te atru STU, a re ali za cją te le wi zyj ną za jął się Sta ni sław Za -
jącz kow ski, ma ją cy w swym do rob ku wie le spek ta kli Te atru
TV i in nych wiel kich wi do wisk.

– To jest rze czy wi ście mój pro jekt, ja go wy my śli łem. Wzię -
ło się to stąd, że kie dyś za pro si łem Je rze go Tre lę do mo je go
li ceum do Bo bo wej na spo tka nie z mło dzie żą. Bo cza sa mi
przy wo żę tu ze so bą sław nych lu dzi. I pa mię tam, by ło po łu -
dnie, sa la gim na stycz na i po pro si łem Jur ka, że by po spo tka -
niu z mło dzie żą po wie dział Wiel ką Im pro wi za cję z III czę ści
Dzia dów i chy ba wiersz „Do przy ja ciół Mo ska li”. I na wet ta
roz bry ka na mło dzież sie dzia ła w ci szy, jak ma kiem za siał
– mó wi Zbi gniew Pre isner. – Wte dy so bie po my śla łem, że ab -
so lut nie trze ba zro bić to na gra nie. Lu dzie mu szą te go
po słu chać, ci, któ rzy chcą oczy wi ście. Te wiel kie spek ta kle
Swi nar skie go, Waj dy w Sta rym Te atrze w la tach 60., 70. – te -

go nikt nie pa mię ta. Nic nie zo sta ło. Wła ści wie nie ma za pi su
tam tych cza sów. Lu dzie od cho dzą… Z fil mem jest ła twiej, bo
się ku pi dvd, Blue Ray i mo żna go za wsze włą czyć. Z te atrem
tak nie jest. Lu dzie od cho dzą, te sztu ki zni ka ją. I tak na praw -
dę nic z te go nie zo sta je. To był mój po mysł, że by coś zro bić
z Jur kiem Tre lą, a po za tym, te tek sty są tak ak tu al ne dzi siaj…
To jest tak moc ne, że mo że cza sem jest do brze się za sta no wić
nad tym, co na si wiesz czo wie na pi sa li.

Ca łość spek ta klu re je stro wa ły ka me ry te le wi zyj ne, co znaj -
dzie swój rów nież nie zwy kły dal szy ciąg.

– Ni gdy już nie bę dzie tak jak tu, w Bo bo wej, w tym miej -
scu, bo tu jest ge nius lo ci. To jest miej sce pa na Pre isne ra, to
jest je go zie mia ro dzin na, on jest stąd. I to był je go po mysł, że -
by to się tu od by ło – mó wi Krzysz tof Ja siń ski, re ży ser przed -
sta wie nia. – Na szym po my słem – Fun da cji STU – jest to, że by
ten ma te riał był za re je stro wa ny w in ter ne cie. I to wy da my
na dvd, że by by ło do stęp ne dla ka żde go. Za dar mo. I po tem,
my ślę, że już wszy scy bę dą mieć do te go do stęp nie ogra ni czo -
ny. To wszyst ko ro bi my dla te go, że by to udo stęp nić na stęp ne -
mu po ko le niu. Kie dy pa trzę z punk tu wi dze nia te atral ne go,
sta re go ar ty sty te atru, któ ry prze ży wa ró żne spo łecz ne oko licz -
no ści dnia co dzien ne go i za tro ska ny jest o to, że to, co się na -
zy wa pięk nem ję zy ka, to, co się na zy wa wiel ką war to ścią
na ro do we go prze sła nia, że by to wszyst ko nie roz pły wa ło się,
tyl ko zo sta ło utrwa lo ne – do da je Krzysz tof Ja siń ski.

Za zna cza, że to nie by wa łe szczę ście mieć mo żli wość na -
gra nia ge nial ne go ar ty sty – Je rze go Tre li w naj więk szych pol -
skich mo no lo gach. Przez to tra dy cja idei zo sta nie
prze ka za na na stęp nym po ko le niom Po la ków.

Por tal Sa de cza nin. in fo uczest ni czył wczo raj (18 wrze śnia)
w ostat niej pró bie przed na gra niem spek ta klu w Bo bo wej.

– Bę dę mó wił mo no lo gi z „Dzia dów” w in sce ni za cji Kon ra -
da Swi nar skie go i Je rze go Grze go rzew skie go – stam tąd mo no -
log Adol fa z „Wy zwo le nia”, ta kże mo no log Sa mu ela
z „Sę dziów”, po nad to nor wi dow ski „For te pian Szo pe na” – mó -
wi Je rzy Tre la. – Te mo no lo gi to jest jak by zbiór wspo mnień
z mo je go ży cia za wo do we go. Z tych rze czy, któ re w te atrze mnie
gdzieś naj bar dziej prze ję ły. Któ re mnie do tknę ły, któ re we mnie
zo sta ły. Nie któ re moc niej, nie któ re mniej. I tro chę żal tych ar -
cy dzieł na szej li te ra tu ry, bo ka żdy na ród, ka żdy kraj ma swo je -
go Mo lie ra, swo je go Szek spi ra, my śmy mie li Mic kie wi cza,
Wy spiań skie go, Nor wi da – do da je.

Ak tor pod kre śla, że war to to za cho wać, nie po zwo lić, by
prze pa dło, tym bar dziej, że co raz bar dziej lu dzi po że ra in ter -
net i tech ni ka.

– Cza sem by łem pro szo ny, że by ten lub ów mo no log po wie -
dzieć, gdzieś by łem za pra sza ny. I pan Zbi gniew Pre isner któ -
re goś dnia za dzwo nił do mnie i po wie dział, że te go nie mo żna
tak zo sta wić. To mu si my na grać, ze brać te wszyst kie mo je mo -
no lo gi, z tych wszyst kich ró żnych przed sta wień. I na gra my
to! I tak się za czę ło i stąd je ste śmy tu – opo wia da o po cząt kach
współ pra cy z Pre isne rem Tre la. – Ja my ślę, że te mo no lo gi, mi -
mo swo jej wiel ko ści, ma ją swo ją in tym ność dla ka żde go czło -
wie ka. Z tej zie mi… Nie chciał bym nad uży wać słów. Dla
ka żde go czło wie ka ma ją ja kieś zna cze nie. W ka żdym z nas sie -
dzi ja kaś cząst ka du szy ro man tycz nej. Mi mo ró żnych za bie gów,

Muzyka
Preisnera
w Bobowej

Je rzy Tre la
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mi mo te go, że ma my my śleć po zy ty wi stycz nie, te go się nie da
wy ko rze nić z na szych ge nów. I my ślę tu o ta kim wier szu Her -
ber ta, o tym ro wie, na któ ry je ste śmy ska za ni, a któ ry na zy wa
się Wi sła, że to jest świa dec two na sze go je ste stwa. Na szych ko -
rze ni. I to jest ta naj więk sza war tość te go, co jest w tym za war -
te. Je stem bar dzo wdzięcz ny Krzysz to fo wi i Zbysz ko wi, że mo gę
sam prze żyć chwi le wzru sze nia. I wspo mnień… – do da je. 

***
Dla cze go tak du że przed się wzię cie ar ty stycz ne zo sta ło zre -

ali zo wa ne w Bo bo wej? Jak przy zna je sam Pre isner, to dla te -
go, że przez czte ry la ta cho dził do tu tej sze go li ceum i te cza sy
wspo mi na wspa nia le.

– To by ły dla mnie na praw dę pięk ne, nie sa mo wi te la ta sie -
dem dzie sią te, cho ciaż trud ne. Ale to by ło świet ne li ceum. By -
ło nas 48 osób, do ma tu ry do szło 26, a zda ło 19. I wszy scy
wła ści wie z tych mo ich ko le ża nek i ko le gów gdzieś się po roz -
je żdża li, ale spo ty ka my się co 5 lat na ju bi le uszach – za zna -
cza kom po zy tor. – Po za tym ten ko ściół św. Zo fii to jest
mi sty ka, to jest mi stycz ny ko ściół. Na praw dę. XV wiek, nie sa -
mo wi te miej sce, i aku sty ka, i at mos fe ra. A po za tym on mi
przy po mi na sce nę z trze ciej czę ści Dzia dów, Kon ra da. A po -
za tym, to jest pięk nie móc po ka zać ja kieś mniej sze miej sco -
wo ści. Pol ska nie tyl ko Kra ko wem, War sza wą, Wro cła wiem,
Po zna niem, czy Ło dzią stoi. Nie daw no gra łem w Ło dzi, we
Wro cła wiu też gra łem pół mo jej no wej pły ty. A na gry wa nie
w ta kich ma łych miej sco wo ściach, po my śla łem, że to mo że
przy cią gnąć ja kichś lu dzi, zo ba czą na gra nie i po my ślą, a mo -
że przy ja dę, zwie dzę. Przy ja dę na wa ka cje. Bo bo wa to jest na -
praw dę faj na miej sco wość. 

Re ży ser nie ukry wa, że re ali za cja nie opie ra się na wiel -
kich po my słach re ży ser skich, ale na spe cy fi ce miej sca. Je rzy
Tre la mó wić bę dzie na ży wo, wła snym gło sem, nie do mi kro -
fo nu. Wy ko rzy sta na zo sta nie fan ta stycz na aku sty ka ma łe go
ko ściół ka.

– Przy po mi na ją mi się sło wa Wy spiań skie go z „Wy zwo le -
nia”, z mo no lo gu „pa mię tam… wcho dzi łem do księ dza,

do pu stel ni”. To jest tak, jak tu taj, dzi siaj. Jak by ja kaś pu stel -
nia, bo ten ko śció łek jest rze czy wi ście jak pu stel nia, bo nie
jest na co dzień uży wa ny, ma lut ki... – mó wi Krzysz tof Ja siń -
ski. – I fan ta stycz na mu zy ka Zbysz ka Pre isne ra z ge nial nym
wy ko na niem. Bo tu jest dwóch wspa nia łych or ga ni stów, pia -
ni stów. Ma my chór i wspa nia łą wo ka list kę. No i sa me go Pre -
isne ra, któ ry dy ry gu je. Więc te dwa fe no me ny się wią żą. Ta
mu zy ka zo sta ła przez Zbysz ka spe cjal nie do bra na do te go, że -
by pod nieść te mo no lo gi, czę ścio wo spe cjal nie skom po no wa -
na. To wszyst ko, mam na dzie ję, bę dzie szyb ko wy da ne
w for mie elek tro nicz nej.

Pre isner za pew nia, że spek takl po ka zy wa ny bę dzie w te le -
wi zji, ale ta kże za mie rza wy dać pły tę dvd. Chciał by by by ła
ona do stęp na w bi blio te kach oraz skle pach.

– Cho dzi mi o to, że by lu dzie mie li mo żli wość do stać ją, je śli
tyl ko bę dą chcie li. Wszy scy mó wi my o Tre li, o Swi nar skim, a po -
za tym, że czy ta li śmy o nich w li te ra tu rze, to nikt o nich nie wie
nic, bo nic nie mo że zo ba czyć. Bo te go po pro stu nie ma, a te raz
cho ciaż na gra nia mo no lo gów Je rze go Tre li bę dą do stęp ne – wy -
ja śnia kom po zy tor. – Cho ciaż to oczy wi ście jest sub sty tut. Ja się
dzi wię, że Na ro do wy Sta ry Te atr nie gra „Dzia dów” do dzi siaj.
Gdy bym ja był dy rek to rem Sta re go, to do dzi siaj grał bym
na pew no „Dzia dy”, „Wy zwo le nie”, „Noc li sto pa do wą” i „Bie -
sy”. Bo te atr to rzecz umow na, ak to rzy to jest rzecz umow na. To
nie praw da, że Kor dian ma mieć 20 lat, ten Kor dian się sta rze -
je, Kon rad też się sta rze je i ja my ślę, że pew ne spek ta kle po win -
no się grać do koń ca świa ta tych głów nych bo ha te rów, a mo że
na wet je den dzień dłu żej, jak mó wi Owsiak.

21 grud nia w Te atrze STU od bę dzie wie czór pro mu ją cy
pły tę dvd z na gra niem spek ta klu z Bo bo wej, na sce nie wy stą -
pi też na ży wo Je rzy Tre la. Wy daw cą pły ty bę dzie Fun da cja
STU. Krzysz tof Ja siń ski chce, by wer sja ka me ral na „Wiel kich
mo no lo gów” sta ła się czę ścią re per tu aru Te atru. Nie wy klu -
czo ne, że w przy szło ści kon cert z udzia łem wszyst kich wy -
ko naw ców, któ rzy wy stą pi li w Bo bo wej, przy ja kichś
szcze gól nych oka zjach mo że się po wtó rzyć.

JAN GA BRU KIE WICZ
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W tym ro ku za wo do we sce ny te -
atral ne rzad ko go ści ły w No wym
Są czu. Ich wi zy ty mo żna po li czyć
na pal cach dło ni i to drwa la.

– Ile?
Do kład nie dwie: „Obiet ni ca po ran -
ka” w MOK i „Mi mo wszyst ko”
w MCK „So kół”. No wo są de cza nie
mu sie li dłu go cze kać na ko lej ną
edy cję fe sti wa lu.

– Pan so bie sam od po wie dział na to
py ta nie. De cy du ją wzglę dy fi nan so we.

War to pod kre ślić, że „Obiet ni ca po ran -
ka” to by ło wy da rze nie bez pre ce den so -
we, kra jo wa pra pre mie ra w No wym
Są czu na sce nie Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry, gdzie wcze śniej od by wa ły się
pró by, a Urząd Mia sta i MOK by li
współ pro du cen ta mi przed sta wie nia.

Sko ro ten głód wzra sta, to mu si my go
ja koś roz wią zać i ro bi my to w paź dzier -
ni ku wła śnie Je sien nym Fe sti wa lem Te -
atral nym.
Szes na sto ma spek ta kla mi...

– W tym ro ku jest to wy jąt ko wa ilość
przed sta wień. 16 ty tu łów i 32 spek ta kle.
I du ży ukłon w stro nę pu blicz no ści,
bo aż czte ry ra zy spek takl Te atru
Kwa drat, któ re go przed sta wie nia
cie szą się za wsze naj więk szą po pu -
lar no ścią w No wym Są czu. War -
szaw ska sce na nie ma so bie
rów nych w spek ta klach ko me dio -
wych i far so wych.

– W tym ro ku bę dzie to spek takl wy -
jąt ko wo uda ny, cho ciaż i po przed nim
nie mo żna nic za rzu cić. „Ślub do sko -
na ły” to przed ostat nia pre mie ra Te atru
Kwa drat. To świet na far sa Haw do na,
mi strza ga tun ku, a do te go w gwiaz dor -
skiej ob sa dzie. Zo ba czy my m.in. Ka się
Zie liń ską. W spek ta klu są du blo wa ne
ro le, ale ona za ży czy ła so bie, że by jej
nie za bra kło w No wym Są czu, z cze go
je ste śmy bar dzo za do wo le ni. Oprócz
niej za gra Mar ta Żmu da -Trze bia tow -
ska, Pa weł Ma ła szyń ski, dy rek tor te atru
An drzej Nej man, jest też Ewa Ka -
sprzyk i Ilo na Choj now ska. Do te go
spraw dzo na re ży se ria Mar ci na Sła wiń -
skie go.
Wspo mniał Pan o gwiaz dach, spy -
tam więc, kto mo że być naj ja śniej -
szą gwiaz dą sie dem na stej edy cji
fe sti wa lu? Wszyst kie przy jezd ne
spek ta kle ob sa dzo ne są moc ny mi
na zwi ska mi: Fron czew ski, Bar ciś,
Glo bisz, a do te go do cho dzą mło dzi,
ro bią cy ka rie rę ak to rzy, o któ rych
by ła już mo wa.

– Mu si my tu taj roz gra ni czyć po ję cia
na gwiaz da i mistrz. Ja ko or ga ni za to rzy
je ste śmy z te go wręcz dum ni, że znów
uda ło nam się za pro sić Pio tra Fron czew -
skie go. Przy je dzie ze spek ta klem,
w któ rym po raz pierw szy pod jął się re -

Jesienny Festiwal Teatralny 
pełen gwiazd
Repertuar, gwiazdy, publiczność i bilety... O XVII edycji Jesiennego Festiwalu
Teatralnego w Nowym Sączu (5-17 października) rozmawiamy z JANUSZEM
MICHALIKIEM, kierownikiem artystycznym Miejskiego Ośrodka Kultury

Janusz Michalik
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ży se rii. Do pie ro po wie lu la tach ka rie ry
ten wy bit ny ak tor zde cy do wał się na re -
ży se rię, więc pro szę po my śleć, z jak
wiel kim sza cun kiem pod cho dzi do tej
pro fe sji. Do te go bie rze na warsz tat zna -
ko mi tą sztu kę Tan kre da Dor sta, ale rów -
nież mie rzy się z le gen dą pol skie go
te atru, czy li z Ta de uszem Łom nic kim,
któ ry przed la ty grał w niej. To ta ki mo -
no dram uzu peł nio ny o dwie po sta ci.
Głów na oś spek ta klu to kwe stia sta rze -
ją ce go się ak to ra, któ ry na po wrót chce
od zy skać swo je miej sce w świe cie. Ro -
bi so bie roz li cze nie z tym, co by ło. Kry -
ty cy zgod nie przy zna li, że to wiel ka
kre acja Fron czew skie go.
Pa trząc na re per tu ar te go rocz nej
edy cji fe sti wa lu mo żna też za uwa -
żyć, jak zmie nia się pol ski te atr.
W pro gra mie ma my prze wa gę spek -
ta kli agen cyj nych a nie in sty tu cjo -
nal nych te atrów.

– Wszyst ko to wią że się z fi nan sa mi.
Daw niej by ło mnó stwo te atrów pań -
stwo wych, te raz już tyl ko kil ka fi nan so -
wa nych jest z pie nię dzy mi ni ste rial nych,
tzw. scen na ro do wych, czy miej skich
lub wo je wódz kich bu dże tów. Resz ta
utrzy mu je się z do fi nan so wań i pro jek -
tów. Dla te go po wsta ją też pry wat ne sce -
ny, agen cje te atral ne, ar ty stycz ne, któ re
za trud nia ją w swo ich sze re gach spe cja -
li stów od mar ke tin gu, a do te go przy cią -
ga ją do sie bie gwiaz dy.
Nie ma oba wy, że wi dzo wie do sta ną
gor szy „pro dukt”?

– To wca le nie ozna cza gor sze go
„pro duk tu”. Cza sa mi na wet lep szy.
Oczy wi ście tu bym nie ge ne ra li zo wał,
bo zda rza się, że twór cy idą na ła twi znę.
My sta ra my się na fe sti wal za pra szać
przed sta wie nia spraw dzo ne. Czę sto
współ pra cu je my z da ną agen cją i wie -
my, że nie przy śle nam na fe sti wal ja kieś
chał tu ry, tyl ko pew ne spek ta kle, w peł -
nych de ko ra cjach i ze zna ko mi tą ob sa -
dą. Tych gwiazd bę dzie w tym ro ku
naj wię cej. Chce my, że by na si wi dzo wie
mie li po czu cie, że przy cho dzą tu na do -
brą roz ryw kę, czę sto na bar dzo wy so -
kim in te lek tu al nie po zio mie.
Wła śnie, roz ryw kę. W pro gra mie fe -
sti wa lu prze wa ża ją ko me die...

– W tym ro ku pro gram mógł by się
wy da wać bar dziej gro te sko wo -ko me -
dio wy, niż rok wcze śniej, gdzie spek ta -

kle te rów no wa ży ły się z po wa żny mi.
Lu dzie chcą w te atrze wy po cząć i je śli
ko me dia jest na wy so kim po zio mie, to
im gwa ran tu je do brą roz ryw kę.
Oprócz spek ta kli na fe sti wa lu swo -
je sta łe miej sce ma Kon cert Pa pie -
ski i wi do wi sko mu zycz ne. Co to
bę dzie w tym ro ku?

– Kon cert Pa pie ski wszedł już w tra -
dy cję Je sien nych Fe sti wa li Te atral -
nych. 16 paź dzier ni ka zo ba czy my
„Pie śni o Bo gu ukry tym” z fan ta stycz ną
ob sa dą, m.in. Krzysz tof Glo bisz, któ re -
mu part ne ro wać bę dzie zna ko mi ty or ga -
ni sta Ro bert Gru dzień oraz świa to wej
sła wy har fist ka An na Fa ber. W dru giej
czę ści te go kon cer tu po ja wi się Jo an -
na Le wan dow ska, śpie wa ją ca ak tor ka,
któ ra wy ko na kil ka pie śni nie tyl ko
do tek stów Ja na Paw ła II.

In ne go dnia zaś cze ka nas kon cert ze -
spo łu Soy ka Ko lek tyw, w któ re go skład
oprócz Sta ni sła wa Soy ki wcho dzą zna -
ko mi ci mu zy cy gra ją cy jazz, rock i mu -
zy kę roz ryw ko wą. Gru pa bę dzie
pro mo wać pły tę po świę co ną Cze sła wo -
wi Nie me no wi.
Co ro ku w pro gra mie znaj du ją się
są dec kie spek ta kle Te atru NSA i Te -
atru Ro bot ni cze go im. Bo le sła wa
Bar bac kie go. Dwa z nich no wo są de -
cza nie mie li oka zję już oglą dać, pro -
szę po wie dzieć coś o przed sta wie niu
„Te atru co się sta ło?!”, któ re go jest
pan re ży se rem.

– Z gru pą z Li ma now skie go Do mu
Kul tu ry by li śmy już wcze śniej na fe sti -
wa lu z na szym pierw szym gro te sko wo -
-ab sur dal nym spek ta klem „Bu rza
w te atrze GO GO” An drze ja Ma lesz ki.
Te raz, przed wa ka cja mi, przy go to wa li -
śmy „Mo ral ność pa ni Dul skiej”. Wra -
cam, ja ko re ży ser, po dwu dzie stu pa ru
la tach do sztu ki Za pol skiej. Wcze śniej
wy sta wia li śmy ją w Te atrze Ro bot ni -
czym. W li ma now skim przed sta wie niu
zo ba czy cie pań stwo gru pę bar dzo uta -
len to wa nych, mło dych lu dzi, któ rzy bar -
dzo umie jęt nie od da ją cha rak te ry
po sta ci dra ma tu. A ja wra cam do „Mo -
ral no ści”, że by udo wod nić, że mo żna ją
zro bić nie co ina czej i że jest ona wciąż
ak tu al ną sztu ką.
Ma Pan ja kieś ra dy dla ku pu ją cych
bi le ty, czę sto nie za do wo lo nych ze
spo so bu ich dys try bu cji?

– Trze ba przyjść i je że li jest ko lej ka,
to w niej sta nąć. W tym miej scu po raz
ko lej ny chciał bym oba lić pe wien mit, że
bi le ty są dla spon so rów i wy bra nych
osób. Tak nie jest. Do ka sy tra fia gru bo
po nad po ło wa bi le tów na wszyst kie
spek ta kle. To jest kil ka ty się ce bi le tów.

Nie ko niecz nie trze ba wy sta wać ca łą
noc, że by do stać bi le ty na upra gnio ny
spek takl. Stwo rzy ła się ta ka le gen da
i w pe wien spo sób bu du je ona le gen dę
ca łe go fe sti wa lu. Bi le ty to nie jest to war
re gla men to wa ny. Jest tak du żo spek ta -
kli, że nikt nie odej dzie spod ka sy z pu -
sty mi rę ka mi.

Roz ma wiał JA NUSZ BO BREK
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PRZYDROŻNE KAPLICZKI
POŁUDNIOWEJ
MAŁOPOLSKI 

Skąd z przy dro żnej ka plicz ki Pan
Bóg pa trzy na Ta try? Gdzie pod ka plicz -
ką zo stał umiesz czo ny gra nat, a gdzie
znaj du je się je den z naj star szych, drew -
nia nych krzy ży?

Ta kie i wie le in nych in for ma cji zna -
leźć mo żna w al bu mie „Przy dro żne ka -
plicz ki po łu dnio wej Ma ło pol ski”,
au tor stwa Ka mi la Bań kow skie go, wy -
da nym przez Ka to lic kie Cen trum Edu -
ka cji Mło dzie ży Ka na w No wym Są czu,
przy wspar ciu fi nan so wym Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go.

Al bum przed sta wia naj cie kaw sze for -
my ma łej ar chi tek tu ry sa kral nej, tj. ka -
plicz ki, przy dro żne krzy że i fi gu ry.
Pu bli ka cja zo sta ła opra co wa na ja ko po -
łą cze nie al bu mu fo to gra ficz ne go i prze -
wod ni ka. Po przez sta ran ny do bór
opi sa nych obiek tów, za pre zen to wa ne
zo sta ły ró żne ty py ka pli czek i krzy ży
wy stę pu ją ce na te re nach po łu dnio wej
Ma ło pol ski, a więc za rów no krzy że
przy dro żne, ró żno rod ne ka plicz ki słu po -
we, skrzyn ko we, za wie szo ne na drze -
wach, fi gu ry usta wia ne na co ko łach.
Po ka za ne zo sta ły rów nież tra dy cyj ne
ka plicz ki drew nia ne wiej skich mi -
strzów, jak i ka mien ne krzy że łem kow -
skie, czy wiel ko po sta cio we fi gu ry ze
zna czą ce go ośrod ka ka mie niar skie go na
Ora wie. Dzię ki atrak cyj nym, ar ty stycz -
nym zdję ciom Ka mi la Bań kow skie go,

pu bli ka cja na bie ra cha rak te ru al bu mu
pre zen tu ją ce go wa lo ry kra jo bra zo we i
przy rod ni cze oraz peł nię dzie dzic twa
kul tu ro we go re gio nu.

(JB)

PIW NICZ NA
NA STA REJ FO TO GRA FII 

– Al bum „Dar pa mię ci – to dar mo -
je go sza cun ku dla zie mi piw ni czań skiej,
jej miesz kań ców i ich po tom nych – mó -
wi ła Bar ba ra Pa lu cho wa pod czas pro -
mo cji swo je go al bu mu o zie mi
piw ni czań skiej, ży ją cych na niej lu -
dziach, prze szło ści i te raź niej szo ści.
Cen na pu bli ka cja uj rza ła świa tło dzien -
ne przed kil ko ma ty go dnia mi. 

Pro mo cja ksią żki zna nej po et ki i re -
dak tor na czel nej za słu żo ne go mie sięcz -
ni ka „Znad Po pra du” od by ła się
w Miej sko -Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry
Piw nicz nej -Zdro ju. Sa la wi do wi sko wa,
w któ rej zor ga ni zo wa no spo tka nie z au -
tor ką, wy peł ni ła się po brze gi, przy je -
cha li mi ło śni cy Piw nicz nej z War sza wy,
Kra ko wa i ca łej Są dec czy zny. Nie za -
bra kło też piw ni czan, któ rzy z nie cier -
pli wo ścią cze ka li, aby wziąć do rę ki
pach ną cy dru kar ska far bą al bum.

We wstę pie au tor ka pi sze: „W cza sie
dzie ją cym się obec nie na po ty ka my nie -
jed no krot nie na od pry ski cza sów mi nio -
nych. To tak, jak by od na leźć w mu rze
ukry tą, za rdze wia łą furt kę, otwo rzyć ją
i wejść do na wpół dzi kie go, ta jem ni cze -
go peł ne go prze dziw nej uro dy ogro du...”.

Al bum „Dar pa mię ci. Daw ni lu dzie,
ro dzi ny, daw ne do my” jest pró bą oca le -
nia kon kret nych miejsc, lu dzi i śla dów
cza su. O swo ich ro dzi nach i do mach
opo wia da ły oso by pra gną ce oca lić od za -
po mnie nia to, co prze mi ja i nie wró ci.
Miesz kań cy Piw nicz nej -Zdro ju i oko licz -
nych miej sco wo ści udo stęp nia li au tor ce
sta re fo to gra fie z ro dzin nych al bu mów
i dzie li li się z nią wspo mnie nia mi. Ze
wzru sze niem opo wia da li o swo ich
przod kach: dziad kach i pra dziad kach,
o tych, któ rzy wciąż ży ją w ich pa mię ci.

Bar ba ra Pa lu cho wa na po mysł stwo -
rze nia al bu mu wpa dła pod czas wę drów -
ki szla kiem na Niem co wą. W przy siół ku
Bzi nia ki jej uwa gę przy kuł ma leń ki,
drew nia ny do mek przy tu lo ny do zbo -
cza, na le żą cy do Ro za lii Go mu lak. Póź -
niej przed au tor ką otwie ra ły się ko lej ne
drzwi sta rych cha łup i za byt ko wych wil -
li. Otwie ra ły się, dzię ki m.in. mę żo wi,
śp. Je rze mu Pa lu cho wi, któ ry ja ko le -
karz przez 35 lat spie szył z po mo cą
miesz kań com Piw nicz nej.

– Je ste śmy, prze mi ja my, nie wró ci my
– mó wi ła pod czas pro mo cji Bar ba ra Pa -
lu cho wa. – Prze mi nę ła Kaś ka Cię ci wi -
na, zie lar ka, prze mi nę ły in ne oso by. I tak
po sta no wi łam oca lić cho ciaż zni ko my
frag ment te go, co i tak wcze śniej, czy
póź niej znik nie w mro ku nie pa mię ci.
Pra ca nad al bu mem o dzie dzic twie kul -
tu ro wym gmi ny Piw nicz na -Zdrój za ję ła
mi, od po my słu do wy da nia ksią żki, dwa -
na ście lat. By ły to wę drów ki po te re nie
Piw nicz nej i oko licz nych miej sco wo -
ściach, prze pięk nych przy siół kach. Fo to -
gra fo wa łam kra jo bra zy, roz ma wia łam
z miesz ka ją cy mi tam ludź mi. Te roz mo -
wy, gro ma dze nie ma te ria łów, ar chi wal -
nych do ku men tów, zdjęć by ły dla nie
bar dzo ra do snym prze ży ciem.

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi

– Fo to gra fo wa łam kra jo -
bra zy, roz ma wia łam
z miesz ka ją cy mi tam
ludź mi. Te roz mo wy, gro -
ma dze nie ma te ria łów, ar -
chi wal nych do ku men tów,
zdjęć by ły dla nie bar dzo
ra do snym prze ży ciem.
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Pu bli ka cja obej mu je okres oko ło 120
lat, czas ży cia kil ku po ko leń piw ni czan.
W al bu mie au tor ka sta ra ła się po ka zać
ró żne aspek ty swej ma łej oj czy zny, bo -
gac two kra jo bra zu zie mi Gó ra li Nad po -
pradz kich, któ re zo sta ły utrwa lo ne
w obiek ty wie przez trzy na stu fo to gra -
fów, któ rzy udo stęp ni li do pu bli ka cji
pięk ne zdję cia. Kil ka osób na pi sa ło tek -
sty au tor skie. Al bum li czy 348 stron
i za wie ra 1240 fo to gra fii. By ło by ich
zde cy do wa nie wię cej, ale ze wzglę du
na ob ję tość, ko niecz na by ła se lek cja.

– Uro dzi łam się w gó rach, w gó rach
wy cho wa łam, gó ry ko cham, a Piw nicz -
na jest od 44 lat mo im miej scem na zie -
mi – mó wi ła au tor ka. – Al bum „Dar
pa mię ci” – to dar mo je go sza cun ku dla
zie mi piw ni czań skiej, jej miesz kań ców
i ich po tom nych.

Bar ba ra Pa lu cho wa po dzię ko wa ła
za po moc w wy da niu ksią żki Urzę do wi
Mia sta i Gmi ny Piw nicz na -Zdrój, Spół -
dziel ni Pra cy „Piw ni czan ka”, Za rzą do -
wi Ban ku Spół dziel cze go w Piw nicz nej
i licz nym spon so rom pry wat nym.

– Ka żdy, kto we źmie do rę ki ten prze -
pięk ny al bum, obej rzy sta re i no we fo to -
gra fie, prze czy ta krót kie tek sty, za pa trzy
się w prze szłość – re ko men do wa ła ksią -
żkę Ma ria Leb do wi czo wa, eme ry to wa -
na na uczy ciel ka, au tor ka wie lu ksią żek.
– Prze szłość, któ rą mo żna zo ba czyć
w zmur sza łych gon tach da chów, po pę -
ka nej bel ce cha ty, drew nia nym sprzę cie,
w ła wie, na któ rej sie dzia ły po ko le nia,
ko ły sce, co wy ko ły sa ła nie jed no po god -
ne, lub smut ne dzie ciń stwo. Z tej ksią żki
do la tu ją dźwięcz ne od gło sy z kuź ni,
w któ rej pra co wi ty ko wal pod ku wa ko -
nia i z roz pa lo ne go do czer wo no ści że -
la za for mu je le miesz do płu ga, na któ ry
cze ka oj co wi zna. Być mo że czy tel nik po -
czu je cie pło, któ rym ema nu je sta ry,
dziad ko wy ko żuch. Wi dok go spo dar skie -
go sprzę tu, na czyń po ła sko cze za pew ne
nie jed no pod nie bie nie za po mnia nym
sma kiem skrom nej stra wy – cy ru, go to -
wa nych kar pie li – je dzo nych przez ca łą
ro dzi nę z jed nej mi ski.

Pod czas pro mo cji ksią żka po wę dro -
wa ła m.in. do ro dzin, któ re są w niej
uwiecz nio ne, a ta kże do osób, któ re
przy czy ni ły się do jej wy da nia. Dla
uczest ni ków spo tka nia za śpie wa ły i za -
tań czy ły: „Ma łe Łom ni co ki” z Łom ni -

cy -Zdro ju, „Ma łe Piw ni co ki” i Ze spół
Wio lin ki z Piw nicz nej -Zdro ju.

Al bum wy da ło Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Osób Prze wle kle Cho rych
i Dzie ci Nie peł no spraw nych „Nasz
Dom” w Piw nicz nej -Zdro ju.

IGA MI CHA LEC

CMENTARZ
ROZSTRZELANYCH
W RDZIOSTOWIE 

„Miej sce Pa mię ci Na ro do wej” to
pierw sza pu bli ka cja na te mat Cmen ta -
rza Roz strze la nych w Rdzio sto wie,
na któ rą skła da ją się opra co wa nia, opi -
sy wy da rzeń i wspo mnie nia świad ków
tra ge dii, jak a ro ze gra ła się tu pod -
czas II woj ny świa to wej. Ksią żkę wy da -
ło Sto wa rzy sze nie Ko rze nie i Skrzy dła
z Rdzio sto wa. 

Już od wrze śnia 1939 ro ku, gdy stra -
co no pierw szych pięć osób w le sie,
na sto ku i pod gra nicz nym wa łem
w Rdzio sto wie, gi nę li Po la cy i Ży dzi,
przy wo że ni tu taj i roz strze li wa ni przez
hi tle row ców. Po woj nie w miej scu tym
po wstał Cmen tarz Roz strze la nych,
a gro ba mi opie ko wa ła się mło dzież
szkol na wraz z wy cho waw cą Ja nem
Wró blem. Część po mor do wa nych uda -
ło się na wet zi den ty fi ko wać, bra ku je
jed nak da nych stra co nych tam Ży dów.
Suk ce syw nie te ren ogro dzo no, aż
w koń cu uda ło się po sta wić tam ka mień
pa miąt ko wy.

„Cmen tarz w Rdzio sto wie jest nie -
wąt pli wie za rów no bar dzo wa żnym po -
mni kiem pa mię ci na ro do wej, jak
i miej scem kul ty wo wa nia to żsa mo ści
lo kal nej. Po pu la ry za cja te go miej sca
w świa do mo ści Po la ków to z pew no ścią
nasz obo wią zek i nie ja ko dług mo ral ny,

któ ry za cią gnę li śmy u tych wspa nia łych
bo ha te rów, któ rzy od da li ży cie za na szą
wol ność” – czy ta my we wstę pie Ma rio li
Pę ka li -Pie kar skiej, pre zes Sto wa rzy sze -
nia Ko rze nie i Skrzy dła i dr Ka ta rzy ny
Go dek, re dak tor pu bli ka cji.

W ksią żce znaj du ją się opi sy tra gicz -
nych wy da rzeń, któ re ro ze gra ły się pod -
czas II woj ny świa to wej na te re nie
Rdzio sto wa, m. in.: in for ma cje spi sa ne
przez Ma rię So pa tę – za ło ży ciel kę i kie -
row nicz kę szko ły w Rdzio sto wie, Ja -
na Wró bla, Zbi gnie wa Kasz te le wi cza,
Kry sty ny Pół ćwiar tek, Ja na Joj czy ka,
a ta kże przej mu ją ce wspo mnie nia ży ją -
cych jesz cze świad ków te go nie miec kie -
go be stial stwa: Wan dy Mróz
i Ja na Po tocz ka oraz in ne do ku men ty
na te mat cmen ta rza, zgro ma dzo ne przez
uczniów i na uczy cie li.

Pro jekt zo stał do fi nan so wa ny ze środ -
ków Gmi ny Cheł miec. Oprócz wer sji
ksią żko wej, pu bli ka cję mo żna prze czy -
tać w in ter ne cie: ko rze nie iskrzy -
dla.pl/ima ges/pdf/mpn.pdf. (JB)

„ŚLADAMI PODZIEMIA”
PO GMINIE ŁOSOSINA
DOLNA I GMINIE
CHEŁMIEC

We wto rek 17 wrze śnia, w 74. rocz ni -
cę na pa ści ZSRR na Pol skę, w Gim na -
zjum w Tę go bo rzy od by ła się pro mo cja
ksią żki „Śla da mi pod zie mia”, wy da nej
przez Od dział IPN w Kra ko wie i Ośro dek
My śli Po li tycz nej. Jest to 21. tom se rii
„Z ar chi wów bez pie ki – nie zna ne kar ty
PRL”. Ksią żka za wie ra re fe ra ty wy gło -
szo ne na kon fe ren cji na uko wej, któ ra od -
by ła się 11 li sto pa da 2011 r. w Tę go bo rzy.

Jest to pierw sza pu bli ka cja, w któ rej
zo sta ła przed sta wio na hi sto ria dzia łań
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par ty zanc kich w re jo nie gmi ny Ło so si -
na Dol na i gmi ny Cheł miec. Na tym te -
re nie pod czas oku pa cji nie miec kiej
dzia łał od dział Jó ze fa Tocz ka „To po ra”,
a po 1945 r. od dział „Woj sko Pol skie”
pod do wódz twem Wła dy sła wa Ja nu ra
„Bia łe go” i Ja na Pe cia ka „Gra ba” oraz
od dział „Woj sko gen. An der sa”, któ re -
go ostat ni żoł nie rze zo sta li za bi ci pod -
czas ob ła wy UB 2 paź dzier ni ka 1953 r.
w Klę cza nach.

Spo tka nie otwo rzy ła i przy wi ta ła
przy by łych go ści dy rek tor Gim na zjum
w Tę go bo rzy Ire na Ba sta. Na stęp nie
gim na zja li ści za pre zen to wa li krót ki pro -
gram ar ty stycz ny nt. rocz ni cy na pa ści
ZSRR na Pol skę.

Da wid Go lik z IPN przed sta wił ge ne -
zę po wsta nia pu bli ka cji i omó wił jej za -
war tość. Współ au to rzy: To masz Ko sec ki
i Grze gorz Ol szew ski przy bli ży li ze bra -
nym me to dę po zy ski wa nia in for ma cji
wy ko rzy sta nych w ksią żce. Mó wi li, że
ksią żka w głów nej mie rze za wie ra in for -
ma cje opra co wa ne na pod sta wie do ku -
men tów ar chi wal nych, znaj du ją cych się
w za so bach IPN, ar chi wach pań stwo -
wych, Ar chi wum Pań stwo we go Mu -
zeum Au schwitz -Bir ke nau, spi sa nych
wspo mnień par ty zan tów i re la cjach osób
pa mię ta ją cych tam te cza sy.

W pro mo cji udział wzię ło kil ka dzie -
siąt osób. Wśród go ści obec ni by li m.in.
pro boszcz pa ra fii Tę go bo rze ks. Sta ni -

sław Ber dzik, wójt gmi ny Ło so si na Dol -
na Sta ni sław Go lon ka, szef są dec kiej
„So li dar no ści” An drzej Szka ra dek, syn
Jó ze fa Tocz ka „To po ra” – Adam To czek
oraz pre zes PTH o/No wy Sącz Le szek
Za krzew ski.

W trak cie dys ku sji pa dły gło sy o ko -
niecz no ści upa mięt nie nia człon ków pod -
zie mia nie pod le gło ścio we go z pół noc nych
re jo nów po wia tu no wo są dec kie go. To -

masz Ko sec ki po in for mo wał ze bra nych,
że 5 paź dzier ni ka na Bia ło wodz kiej Gó -
rze od bę dzie się uro czy stość od sło nię cia
po mni ka, upa mięt nia ją ce go par ty zan tów.

– Jest to szcze gól na oka zja, bo bę dzie
to 60. rocz ni ca ostat niej wal ki par ty zan -
tów z od dzia łu „Woj sko gen. An der sa”,
w trak cie, któ rej zgi nę li Sta ni sław Wi deł
„Lis”, „Pra wy” i Ka zi mierz Au gu styn
„Miecz” – mó wił Ko sec ki (czyt. ta kże
ar ty kuł Łu ka sza Po łom skie go pt. „Dla
Cie bie Pol sko i chwa ły Two jej…”, str.
85).

***
Ksią żka „Śla da mi pod zie mia” skła da

się z 5. roz dzia łów, opra co wa nych przez
ró żnych au to rów: To masz Ko sec ki,
Pod zie mie zbroj ne w oko li cy Tę go bo -
rza w la tach 1939–1945; Grze gorz Ol -
szew ski, Re pre sje nie miec kie wo bec
miesz kań ców i stra ty wo jen ne na te re nie
gmi ny Ło so si na Dol na; Mi chał We -
nklar, Pod zie mie nie pod le gło ścio we
w Pol sce po II woj nie świa to wej; Da wid
Go lik, Od dzia ły par ty zanc kie „Woj sko
Pol skie” i „Woj sko Ge ne ra ła An der sa”
w re jo nie Tę go bo rza w la tach 1945–
1953; Mar cin Ka sprzyc ki, Mi li cja
Oby wa tel ska w po wie cie No wy Sącz
w la tach 1945–1949.

Przed mo wę do ksią żki na pi sał Ma -
ciej Kor kuć. Mo że my w niej prze czy tać:

„Po ło żo ne na Są dec czyź nie Tę go bo rze
nie jest sze rzej zna ne po za Ma ło pol ską.
Scep tyk mógł by za tem po wąt pie wać, czy
opo wieść o lo sach je go miesz kań ców
– a ta kże oko licz nych miej sco wo ści
– w la tach 1939–1953 mo że zna czą co
wzbo ga cić pa mięć o wy da rze niach z cza -
sów II woj ny świa to wej i po wo jen nej in -
sta la cji sys te mu ko mu ni stycz ne go
w Pol sce. Nie miał by jed nak ra cji. Ta lo -
kal na, wy da wa ło by się, hi sto ria zma gań
z oku pa cją nie miec ką i so wiec ką oraz pe -
ere low skim apa ra tem re pre sji w mi kro -
ska li przed sta wia bo wiem zja wi ska, któ re
w tym okre sie sta ły się do świad cze niem
ca łej Pol ski. Lo sy jej bo ha te rów by ły
udzia łem se tek ty się cy Po la ków, któ rzy
sta wi li czo ła to ta li tar nym re żi mom, a za -
ra zem mu sie li przy sto so wać się do re -
aliów ży cia przez te re żi my na rzu co nych.
Po zna jąc owe do świad cze nia, mo że my
le piej zro zu mieć isto tę dzia łal no ści pod -
ziem nej – za rów no jej naj bar dziej spek -
ta ku lar ny wy miar: ak cje zbroj ne, jak
i co dzien ność: funk cjo no wa nie żoł nie rzy
pod zie mia w spo łecz no ści lo kal nej, z któ -
rej wy wo dzi li się ta kże nie kie dy ich prze -
ciw ni cy – pra cow ni cy ko mu ni stycz ne go
apa ra tu re pre sji, czy kon fi den ci. To bo ha -
te ro wie z krwi i ko ści, zaś ich lo sy są
„z ży cia wzię te”. Ty le że to ży cie by ło
nie zwy kłe – dra ma tycz ne jak cza sy, gdy
się to czy ło”.

Ksią żkę mo żna na być w księ gar niach
in ter ne to wych: www.ipn.po czy taj.pl, Ośro -
dek My śli Po li tycz nej omp@omp.org.pl.

(HSZ)

Jest to pierw sza pu bli -
ka cja, w któ rej zo sta ła
przed sta wio na hi sto -
ria dzia łań par ty zanc -
kich w re jo nie gmi ny
Ło so si na Dol na i gmi ny
Cheł miec.
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Kon cer tem peł nym tań ców, nie tyl -
ko z re gio nu, „Są de cza nie” uczci li
w so bo tę 21 wrze śnia pół wie cze
funk cjo no wa nia ze spo łu. Do sa li wi -
do wi sko wej Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry w No wym Są czu przy by li
licz ni go ście, m.in. par la men ta rzy -
ści, wła dze mia sta, po wia tu i wo je -
wódz twa. 

P
od czas ju bi le uszo we go kon cer -
tu, twór cy i opie ku no wie ze spo -
łu uho no ro wa ni zo sta li
or de ra mi od Pre zy den ta RP

oraz mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na -
ro do we go. W ich imie niu za słu żo nych
Są de czan ude ko ro wał wi ce wo je wo da
Ma ło pol ski An drzej Ha rę żlak.

– To dzię ki ta kim lu dziom, jak Wy,
upo wszech nia się pa trio tyzm i utrwa la
kul tu ra re gio nu – gra tu lo wał m.in. Ire -
nie Pa bisz wi ce wo je wo da.

***
Ze spół „Są de cza nie” już od pół wie cza

pre zen tu je folk lor La chów Są dec kich, zaj -
mu jąc wśród wie lu ze spo łów Są dec czy -
zny zna czą ce miej sce. Zo stał za ło żo ny
w 1963 r. przez wy bit ne go znaw cę folk -
lo ru la chow skie go i cho re ogra fa – Li dię
Mi cha li ko wą, przy współ udzia le ów cze -
sne go dy rek to ra Do mu Kul tu ry Ko le ja rza
w No wym Są czu, Le ona Bar bac kie go
oraz in struk to ra tej pla ców ki, Ta de usza
Mo ska la. Przez 50 lat swo jej dzia łal no ści
ze spół kul ty wo wał tra dy cję po przez przy -
go to wa nie – oprócz pro gra mów oko licz -
no ścio wych – oca lo nych od za po mnie nia
daw nych oby cza jów i ob raz ków z ży cia
co dzien ne go La chów Są dec kich, ta kich
jak m. in.: „We se le la chow skie”, „Ki sze -
nie ka pu sty”, „Ku mosz ki”, „Idą chłop cy
Są de cza nie”, „Sły nie od Są cza pio snecz -
ka”, „Ni ma jak mu zy ka”, „Wie cha”, „Hej
ko lę da, ko lę da”. 

Ze spół się gał też do folk lo ru in nych
grup et no gra ficz nych, pre zen tu jąc np.

wią zan kę tań ców gó ral skich. Ostat nie
la ta pra cy za owo co wa ły rów nież pre -
zen ta cją wy bra nych pol skich tań ców na -
ro do wych – kra ko wia ka, po lo ne za,
ma zu ra i ku ja wia ka z obe rkiem. Efek -
tem cię żkiej pra cy człon ków ze spo łu
na pró bach i wy stę pach na kon cer tach
oraz na fe sti wa lach jest co raz więk sze
za in te re so wa nie fa chow ców, bar dzo do -
bre re cen zje pra so we i za chwyt pu blicz -
no ści. A na ma cal nym do wo dem
wy so kiej kla sy ar ty stycz nej ze spo łu są
licz ne na gro dy i wy ró żnie nia fe sti wa lo -
we. Swo je umie jęt no ści ze spół pre zen -
to wał pod czas licz nych wy jaz dów
za gra nicz nych (m. in. Buł ga ria, Niem -
cy, Ru mu nia, by ły ZSRR, Wę gry, Wło -
chy, Fran cja, Hisz pa nia, Ju go sła wia,
Cze chy, Sło wa cja, Ło twa, Szwaj ca ria,
Tur cja, Da nia). Brał udział w wie lu mię -
dzy na ro do wych fe sti wa lach folk lo ry -
stycz nych, któ rych był ta kże lau re atem.
Wy stę po wał rów nież na za pro sze nie na -
ro do wej te le wi zji Włoch w Rzy mie

i Ne apo lu, w 2003 r. Udział w fe sti wa -
lach i prze glą dach kra jo wych wień czo -
ny był rów nież zna czą cy mi na gro da mi
(m. in. wszyst ki mi ko lo ra mi Ciu pag
w Za ko pa nem).

Ze spół „Są de cza nie” jest człon kiem
Pol skiej Sek cji CIOFF, po sia da jąc nada -
ny przez tę or ga ni za cję cer ty fi kat do re -
pre zen to wa nia Pol ski na fe sti wa lach
za gra nicz nych, co jest nie wąt pli wie dla
nie go no bi li ta cją i po wo dem do sa tys -
fak cji. Za za słu gi w upo wszech nia niu
kul tu ry pol skiej mi ni ster kul tu ry i dzie -
dzic twa na ro do we go od zna czył ze spół
Brą zo wym Me da lem GLO RIA AR TIS.
Ze spół otrzy mał rów nież Tar czę Her bo -
wą Mia sta No we go Są cza.

Obec nie ze spół dzia ła pod pa tro na tem
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry w No wym
Są czu. Kie row ni kiem „Są de czan” jest
Ire na Pa bisz, cho re ogra fem – Kry sty -
na Po pie la, mu zycz ną pie czę spra wu ją:
Bog dan Ma tu siak i Sła wo mir Bry niak.

JA NUSZ BO BREK

Ze spół Re gio nal ny „Są de cza nie”

Ma my już 50 lat!
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Re gie tów to dzi siaj nie wiel ka wieś
w Be ski dzie Ni skim, w po wie cie gor -
lic kim. Dla cze go na pi sa łem, że dzi -
siaj to wieś nie wiel ka? Otóż jej los
był rów nie tra gicz ny, jak i jej nie gdy -
siej szych miesz kań ców - Łem ków.

D
aw niej by ły dwie wsie Re ge -
tów (tak się na zy wa ły
do 1968 r.): Wy żny i Ni żny,
i li czy ły łącz nie oko ło 700

miesz kań ców. Miesz kań cy obu wsi zo -
sta li cał ko wi cie wy sie dle ni w ra mach
Ak cji Wi sła. Do my po pa dły w ru inę,
a na wet znaj du ją cą się w Re ge to wie Wy -

żnym cer kiew ro ze bra no i prze nie sio no
do Żół kiew ki w po wie cie kra sno staw -
skim, gdzie po nie wiel kiej prze bu do wie
peł ni ro lę ko ścio ła rzym sko ka to lic kie go.
Re gie tów Wy żny prze stał w za sa dzie ist -
nieć w 1947 ro ku, po zo sta ło tu za le d wie
kil ka do mów, miej sce po za bra nej cer -
kwi z kil ko ma krzy ża mi w oto cze niu
cer kwi ska oraz sta ry cmen tarz z za byt -
ko wą cza sow nią pra wo sław ną pod we -
zwa niem Prze nie sie nia Re li kwii Św.
Mi ko ła ja Cu do twór cy.

12 lip ca 2007 ro ku Łem ko wie po -
świę ci li ka pli cę wy bu do wa ną w for mie
sym bo licz nej dzwon ni cy i dzwon, któ -

ry kie dyś ob wiesz czał ra do sne i smut ne
wy da rze nia z ży cia wsi. Dzwo nił rów -
nież wte dy, kie dy w Re ge to wie Wy -
żnym opusz cza li swe chy że ostat ni
miesz kań cy, a dzi siaj upa mięt nia nie ist -
nie ją cą wieś Re gie tów.

Re gie tów Ni żny jed nak ist nie je i ma
się co raz le piej. Dzie je się tak mię dzy
in ny mi dzię ki księ dzu pra wo sław ne mu
Ar ka diu szo wi Ba rań czu ko wi, któ ry do -
pro wa dził do wy bu do wa nia no wej cer -
kwi, tro chę wzo ro wa nej na tej sta rej,
wy wie zio nej, ale mu ro wa nej i osza lo -
wa nej drew nem. Cer kiew od da na zo sta -
ła dla wier nych w 2012 ro ku.

Wieś tęt ni ży ciem, ta kże dzię ki funk -
cjo nu ją cej tu stad ni nie ko ni hu cul skich
i jej go spo da rzom (Stad ni na Ko ni Hu -
cul skich „Gła dy szów” Sp. z o.o. na le ży
do Agen cji Ryn ku Rol ne go, spół ce pre -
ze su je Sta ni sław Ciu ba). Stad ni na or ga -
ni zu je wie le im prez kul tu ral nych,
ścią ga ją cych rze sze tu ry stów z oko lic,
a na wet z za gra ni cy. Przy kła dem mo gą
być choć by tzw. Dni Hu cul skie. Im pre -
za od by wa się od 19 lat i ma ce lu pro -
mo cję ko ni ra sy hu cul skiej, naj więk szej
te go ty pu ho dow li w świe cie.

KULTURA

Regietów
uratowany 
od zapomnienia 
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Zanikające zawody – wyplatanie koszy wiklinowychWnętrze cerkwi z ikoonostasem
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Te go rocz na edy cja Dni Hu cul skich
w Re ge to wie, dzie więt na sta z ko lei, od -
by ła się w dniach 13 – 15 wrze śnia i jak
zwy kle w jej pro gra mie zna la zło się
wie le atrak cji, za rów no dla „ko nia rzy”,
jak i ama to rów pięk nych hu cu łów. By -
ły więc kon ne za wo dy spor to we, tzw.
ście żka hu cul ska, po pis zręcz no ści po -
wo że nia, sko ki przez prze szko dy, po ka -
zy za przę gów wie lo kon nych, ale ta kże

im pre zy to wa rzy szą ce, jak prze glą dy
twór czo ści Kół Go spo dyń Wiej skich,
jar mark rę ko dzie ła ar ty stycz ne go, pre -
zen ta cja gi ną cych za wo dów. Du żym po -
wo dze niem cie szy ła się de gu sta cja
pro duk tów re gio nal nych pod na zwą
„Za sma kuj w Ma ło pol sce”, gdzie skosz -
to wać mo żna by ło oscyp ka wę dzo ne go,
kar pia za tor skie go, kieł ba sę li siec ką
i wie le in nych pro duk tów re gio nal nych,

któ re zy ska ły cer ty fi ka ty UE. Trze ba
wspo mnieć ta kże o wy stę pach ze spo łów
lu do wych, w tym rów nież łem kow -
skich, tę część ar ty stycz ną pro wa dził jak
zwy kle dow cip nie i ze swa dą red. Le -
szek Ma zan, po pu lar ny żur na li sta kra -
kow ski, ro dem z No we go Są cza.

Do dać na le ży, że go spo da rze stad ni -
ny Ko ni Hu cul skich „Gła dy szów”
w Re gie to wie spra wu ją swo isty me ce -
nat kul tu ral ny w tej ma łej miej sco wo ści
oraz oko li cy, or ga ni zu ją bo wiem im pre -
zy i wy da rze nia kul tu ral ne wy kra cza ją -
ce po za te ma ty kę zwią za ną z ko niem
hu cul skim. Wy star czy tu wy mie nić ta -
kie wy da rze nia jak: Sztu ka Bo żo na ro -
dze nio wa, lu do we jar mar ki
wiel ka noc ne, ma jów ki, im pre zy dla
dzie ci i mło dzie ży, Wa ka cyj ne Spo tka -
nia z Ope rą (w tym ro ku był wy sta wia -
ny „Strasz ny Dwór”), An drzej ko we
Kon cer ty Ope ro we, wy ciecz ki brycz ka -
mi na Szla ku Ar chi tek tu ry Drew nia nej
i bal syl we stro wy, oraz je go od po wied -
nik łem kow ski or ga ni zo wa ny dwa ty go -
dnie póź niej zwa ny maln chą.

JER ZY ŻAK

R E K L A M A

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

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

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

Wypas koni w Regietowie Niskim FOT. JERZY ŻAK
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Ostat nim akor dem kul tu ral -
nym XXIII Fo rum Eko no micz nym
w Kry ni cy -Zdro ju był wie czór łem -
kow ski, zor ga ni zo wa ny 5 wrze śnia
w „Ro ma nów ce” – Mu zeum Ni ki fo ra
przez Fun da cję Są dec ką we współ -
pra cy z Mu zeum Okrę go wym w No -
wym Są czu. 

S
po tka nie za ga ił Grze gorz Pie -
chot ka, dy rek tor ds. or ga ni za -
cyj nych Fun da cji Są dec kiej,
war sza wiak, któ ry za uro czo ny

Kry ni cą, przed pa ru la ty za miesz kał
pod Gó rą Par ko wą.

– Do brze się sta ło, że po za ob ra da mi
po li ty ków i osób zwią za nych z go spo -
dar ką, ma my też chwi lę wy tchnie nia
– mó wił pan Grze gorz. – Kry ni ca ma
ol brzy mią tra dy cję wie lo kul tu ro wo ści
i jed ną z tych kul tur by ła łem kow ska.
Wy ra ża ła się w sło wie, pie śni i twór -
cach, któ rzy zo sta wi li wie le wspa nia łych
dzieł: ikon, rzeźb, tka nin.

W krąg kul tu ry łem kow skiej wpro wa -
dzi ła licz ne gro no słu cha czy Ma ria Mar -
ci now ska z Mu zeum Okrę go we go
w No wym Są czu, szczy cą ce go się naj -
więk szą ko lek cją dzieł Ni ki fo ra Kry nic -
kie go, zgro ma dzo nych w „Ro ma nów ce”,
mu zeum po wsta łym w 1995 ro ku.

– Ni ki for ma rzył o tym, że by lu dzie ta -
cy jak on, nie wy kształ ce ni ar ty stycz nie,
mo gli po ka zy wać swo je pra ce i „Ro ma -
nów ka” to wła śnie re ali za cja je go ma -
rzeń – opo wia da ła Mar ci now ska. – Jest
tu taj i wy sta wa naj pięk niej szych, wy bra -
nych prac Ni ki fo ra, prze krój je go twór -
czo ści. Jest tro chę in for ma cji o sa mym
Ni ki fo rze, zdję cia ar chi wal ne i sa la,
gdzie pre zen tu je my kry nic kich twór ców,
bar dzo prę żnie dzia ła ją ce śro do wi sko.

Spe cjal nie, w związ ku z Fo rum Eko no -
micz nym przy go to wa li śmy wy sta wę ikon
wy ko na nych współ cze śnie, na warsz ta -
tach w No wi cy i przez Bog da na Ka re la. 

Głos za brał rów nież ks. Jan Pip ka,
pro boszcz pa ra fii grec ko -ka to lic kiej
w Kry ni cy -Zdro ju.

– Ca łe szczę ście, że ktoś wy my ślił to
spo tka nie z kul tu rą, bo nie tyl ko wa żne
są pie nią dze, wła dza i biz nes – stwier -
dził ka płan. – Ist nie je jesz cze na świe cie
coś ta kie go, jak pięk no. Pięk no, ja kie tu
by ło two rzo ne przez wie ki, ja kie two rzy li
Łem ko wie, tra gicz nie za koń czy ła ak cja
„Wi sła”, ale dzię ki Bo gu, to się ja koś
od ra dza i ta kul tu ra ży je.

Po tem przy szedł czas na twór ców
łem kow skich, któ rzy po ka za li, że kul tu -
ra łem kow ska nie umar ła.

Bog dan Ka reł z Gor lic, z wy kształ ce -
nia in ży nier, od 25 lat zaj mu ją cy się
sny cer ką (rzeź ba w drew nie) cie ka wie
opo wia dał o sym bo li ce iko no sta sów.

– Gdy wcho dzi my do cer kwi, to naj -
wa żniej sza, pierw sza iko na z pra wej stro -
ny car skich wrót, to jest za wsze Chry stus
Pan to kra tor, co zna czy Wszech wład ca,
w tym przy pad ku ma my przed sta wio ne -
go Pan to kra to ra, ja ko na ucza ją ce go
– po ka zy wał ar ty sta.

Po tem pie śni śpie wa ła wiel ka pie -
śniar ka łem kow ska Ju lia Do szna z Ło sia,
przy akom pa nia men cie Mi ro sła wa Bo -
go nia, gra ją ce go na cy trze i akor de onie.

Go ście mo gli się też za po znać z łem -
kow skim rę ko dzie łem. Przy by łe spod
Le gni cy trzy pa nie, ubra ne w tra dy cyj -
ny strój łem kow ski, któ re ro dzin ne ko -
rze nie ma ją w oko li cach Kry ni cy,
de mon stro wa ły sztu kę ma lo wa nia pi sa -
nek łem kow skich, ha ftu i na kła da nie ko -
ra li ków.

– Ka żda wio ska mia ła swo je pi san ki.
Po wzo rze mo żna by ło po znać, z ja kiej
wsi łem kow skiej pi san ki po cho dzą – tłu -
ma czy ła Ma ria Kie le cza wa.

Go ście z za in te re so wa niem oglą da li
ta kże sta łą wy sta wę w „Ro ma nów ce”
po świę co ną Epi fa niu szo wi Drow nia ko -
wi – je go zdję cia z lat 50. i lat 60. ze -
szłe go stu le cia, kie dy już Ni ko for był już
sław ny, kred ki i farb ki, któ ry mi ma lo wał
oraz bo ga tą ko lek cję dzieł ge nial ne go
pry mi ty wi sty.

Wie czór łem kow ski na XXIII Fo rum
Eko no micz nym w Kry ni cy -Zdro ju na -
le ży za li czyć do bar dzo uda nych. Przy -
by ło nad spo dzie wa nie du żo go ści,
w tym wie lu ro syj sko ję zycz nych uczest -
ni ków kon fe ren cji eko no micz nej, za bra -
kło krze seł…

Part ne rem przed się wzię cia by ło Wo -
je wódz two Ma ło pol skie.

(HSZ)

II Kry nic kie Spo tka nia z Kul tu rą 

O Nikiforze
i Łemkach na Forum
Ekonomicznym

FOT. HSZ
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A
k cja di gi ta li za cji zbio rów od -
by wa się w ra mach pro jek tu
Urzę du Mia sta No we go Są cza,
któ ry po zy skał fun du sze unij ne

na ten cel, co skry wa się pod ma ło po -
wab nym ty tu łem pt. „Wy ko rzy sta nie
tech no lo gii in for ma cyj nych i ko mu ni ka -
cyj nych ICT dla roz wo ju eko no micz ne -
go oraz po pra wy ja ko ści ży cia
miesz kań ców sub re gio nu No wy Sącz”.

– Bi blio te ka w ra mach te go pro jek tu
otrzy ma ła mo żli wość di gi ta li za cji czę ści
swo ich zbio rów i udo stęp nie nia ich Są -
de cza nom. Oczy wi ście pod ję li śmy de cy -
zję, wy da je mi się, je dy ną roz sąd ną w tej
sy tu acji, że na pierw szy rzut pój dą,
po pierw sze – dru ki w ja kiś spo sób za -
gro żo ne, a po dru gie – zwią za ne rze czy -
wi ście z No wym Są czem – mó wi Mar ta
Tre it, za stęp ca kie row ni ka dzia łu in for -
ma cyj no -bi blio gra ficz ne go są dec kiej bi -
blio te ki, wiel ce za słu żo na dla ochro ny
dzie dzic twa pi śmien ni cze go Są de czan,
au tor ka pro wa dzo nej od sied miu lat bi -
blio gra fii Są dec czy zny, któ rej ob szer ne
frag men ty są za miesz cza ne w ko lej nych
to mach „Rocz ni ka Są dec kie go”.

– Z po cząt ku mie li śmy po mysł, że by
pójść tro chę da lej i że by to by ły dru ki
ogól no po wia to we, są dec kie, ale na po -
czą tek – bo wia do mo, że trze ba by ło do -
ko nać ja kie goś sen sow ne go wy bo ru
– po sta no wi li śmy się ogra ni czyć do rze -
czy stric te są dec kich, cho ciaż nie
do koń ca – do da ła bi blio te kar ka.

W pierw szej ko lej no ści „wrzu co no”
do sie ci rze czy sta re: ty tu ły pra sy z prze -
ło mu XIX i XX wie ku oraz cza so pi sma
do 1939 ro ku. Zdi gi ta li zo wa no też
wszyst kie dru ki przed wo jen ne, do ty czą -
ce No we go Są cza, czę ścio wo urzę do we,

np. spra woz da nie z urzę do wa nia bur mi -
strza Wła dy sła wa Bar bac kie go, wy da ne
w 1907 ro ku; opra co wa nie Ka zi mie rza
Go la chow skie go pt. „To wa rzy stwo Gim -
na stycz ne „So kół”, któ re uka za ło się
w 1937 ro ku; pra cę Ka zi mie rza Gór skie -
go za ty tu ło wa ną „Za kład wod no -elek -
trycz ny Szczaw ni ca -Ja zow sko -Kra ków”
z 1919 ro ku oraz wie le ka len da rzy i dzie -
ła hi sto rycz ne są dec kie go dzie jo pi sa rza
ks. Ja na Sy gań skie go SJ.

– Ge ne ral nie cho dzi o po zy cje – tłu -
ma czy Mar ta Tre it – któ rych nie chce -
my udo stęp niać czy tel ni kom fi zycz nie,
dla te go że ma my je naj czę ściej w jed nym
eg zem pla rzu, naj wy żej – w dwóch. Po -
za tym są to już rze czy nad szarp nię te zę -

bem cza su, co przede wszyst kim do ty czy
cza so pism. Po pro stu w oczach wi dać,
jak się one roz sy pu ją.

Jest jesz cze ta ka ma nie ra czy tel ni -
ków, że ka żdy, gdy przy cho dzi do bi -
blio te ki i ko rzy sta na przy kład
z rocz ni ków przed wo jen ne go „Pod ha -
lań skie go Ku rie ra Ty go dnio we go”, czy
rów nie sta re go „Szkol nic twa Lu do we -
go”, to naj chęt niej by te po żół kłe stro ni -
ce kse ro wał. Tym cza sem są to rze czy,
któ re ka te go rycz nie nie po win ny być
kse ro wa ne, co naj wy żej – fo to gra fo wa -
ne, dla te go, że kru chość pa pie ru jest ta -
ka, że on się już roz sy pu je, a do dat ko wa
daw ka cie pła i świa tła po wo du je da lej
idą cą je go de gra da cję.

Bi blio te ka w in ter  
Po stę pu je pro ces di gi ta li za cji, czy li prze no sze nia do in ter ne tu za so bów Są dec kiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej im. Jó ze fa Szuj skie go w No wym Są czu. W sie ci mo żna już zna leźć kom plet ty go dni ka
„Du na jec”, wy cho dzą ce go w la tach 1980-1990, kwar tal ni ka „Al ma nach Są dec ki”, wy da wa ne go
od po nad 20 lat przez Sto wa rzy sze nie Ka to lic kie „Ci vi tas Chri stia na” oraz wie le cen nych, przed -
wo jen nych, a na wet ga li cyj skich jesz cze ga zet.

Mar ta Tre it
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– Chcie li by śmy dojść do ta kie go
punk tu, że di gi ta li zu je my na sze zbio ry,
udo stęp nia my wszyst ko po przez in ter net,
na wet po przez na sze kom pu te ry, je że li
ta ka bę dzie wo la czy tel ni ków, na to -
miast, nie ste ty, prze sta je my po da wać fi -
zycz nie tę pra sę czy tel ni kom. Chy ba, że
ktoś jest na ukow cem i bar dzo mu za le ży
na fi zycz nym oglą dzie wy bra ne go dzie -
ła – sta wia krop kę nad i pa ni Mar ta.

Je że li cho dzi o pra sę, to zdi gi ta li zo -
wa no do tąd 53 ty tu ły, w tym wspo mnia -
ny na wstę pie „Al ma nach Są dec ki”,
nu me ry do 2000 ro ku, ty go dnik „Du na -
jec” w ca ło ści i „Rocz nik Są dec ki”,
od I to mu do to mu XXXVII.

Z pra sy przed wo jen nej umiesz czo no
w in ter ne cie „Ga ze tę Są dec ką” (wy cho -
dzi ła w 1909 ro ku), „Szkol nic two Lu do -
we” (1883-1912), „Głos Pod ha la”
(1929-1934), przed wo jen ne go „Goń ca
Pod ha lań skie go”, a ta kże cza so pi smo

„Zew Gór”, któ re wy da wa ła mło dzież
szkół śred nich No we go Są cza od 1934
do 1939 ro ku.

Ta kże są dec cy Ży dzi mie li swo je cza -
so pi sma, rów nież Łem ko wie, ale nie ste -
ty nic z te go nie za cho wa ło się
w zbio rach są dec kiej ksią żni cy, co trze -
ba zło żyć na karb woj ny. W bi blio te ce
nie ma też pol sko ję zycz nej pra sy oku -
pa cyj nej, tzw. ga dzi nó wek wy da wa nych
przez Niem ców, w tym cen ne go „Goń -
ca Kra kow skie go”, któ ry wio sną 1943
ro ku za czął dru ko wać li stę ka tyń ską
i ka żdy eg zem plarz z te go okre su jest
na wa gę zło ta.

– Po sia da my za to, choć jesz cze nie
zo stał zdi gi ta li zo wa ny, bar dzo war to -

ścio wy „Biu le tyn In for ma cyj ny Zie mi
Są dec kiej” i „Dzien nik In for ma cyj ny
Zie mi Są dec kiej”. Cho dzi o to sa mo cza -
so pi smo, któ re zmie ni ło w pew nym mo -
men cie ty tuł. Za czę ło się uka zy wać już
po „wy zwo le niu” No we go Są cza
w stycz niu 1945 ro ku ja ko in for ma tor
o tym, co dzie je się na fron cie oraz
w mie ście i za wie ra ją cy do dat ko wo
ogło sze nia z tam te go cza su.

***
Jak do trzeć do cy fro wych zbio rów

Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej im. J.
Szuj skie go? To bar dzo pro ste. W ja kie -
kol wiek wy szu ki war ce in ter ne to wej, np.
Go ogle, wpi su je my: „Są dec ka Bi blio -
teka Cy fro wa” i wy sko czy po szu ki wa -
na stro na (www.sbc.no wy sacz.pl).

Pro jekt ru szył 15 grud nia 2011 ro ku.
W trak cie na szej wi zy ty w bi blio te ce
licz nik po ka zy wał 33 oso by obec ne
na stro nie, licz ba do tych cza so wych
wejść – 60.725, licz ba do stęp nych pu -
bli ka cji na stro nie: 1144 (ka żdy nu mer
cza so pi sma li czo ny jest osob no). By ło -
by wię cej, ale na prze szko dzie sto ją pra -
wa au tor skie twór ców.

– Nas ogra ni cza ją, nie ste ty, pra wa
au tor skie – tłu ma czy pa ni Mar ta. – Jest
prze pis, prze strze ga ny w ca łym cy wi li zo -
wa nym świe cie, któ ry mó wi, że mu si mi -
nąć 70 lat od śmier ci au to ra, że by rzecz
mo gła być udo stęp nio na pu blicz nie. Ma -
my przy pad ki, że al bo nie po tra fi li śmy
usta lić śmier ci au to ra, al bo do sko na le
wie my, że zmarł na praw dę nie daw no, to
zna czy w la tach sie dem dzie sią tych, czy
osiem dzie sią tych ze szłe go stu le cia i wte -
dy pu bli ka cja jest do stęp na, ale tyl ko
na miej scu, w bi blio te ce.

Z „Al ma na chem Są dec kim”, „Du naj -
cem” i „Rocz ni kiem Są dec kim” nie by -
ło pro ble mu, gdyż wła ści cie le praw
au tor skich do tych ty tu łów, od po wied -
nio red. Le szek Mi gra ła, red. Adam
Ogo rza łek i oj co wie mia sta urzę du ją cy
w ra tu szu, by li zna ni i bez opo rów pod -
pi sa li z bi blio te ką sto sow ną umo wę.

– To jest też od po wiedz na py ta nie,
dla cze go my nie do koń ca „rzu ca my
się” na te współ cze sne rze czy. Po pro -
stu pro ces od naj dy wa nia re dak to rów,
pod pi sy wa nia umów dłu go trwa – tłu -
ma czy na sza roz mów czy ni.

Ja kie naj cen niej sze San de cja na po -
sia da są dec ka ksią żni ca?

– Cię żko roz ró żnić, ale na przy kład
nie zwy kle cen ny jest prze druk do ku men -
tów z ar chi wum mia sta No we go Są cza,
któ ry uka zał się w 1883 ro ku, czy li jesz -
cze przed wiel kim po ża rem Są cza, ja ko
tom 9 akt grodz kich i ziem skich Rzecz -
po spo li tej z ar chi wum ber nar dyń skie go
we Lwo wie. To jesz cze nie zo sta ło zdi gi -
ta li zo wa ne, ale to na pew no zro bi my.

Ko pal nią wie dzy o ży ciu Są de czan,
szcze gól nie od mo men tu po wsta nia wo -
je wódz twa no wo są dec kie go, czy li
od ro ku 1975, są lo kal ne do dat ki do po -
pu lar nych do nie daw na ga zet re gio nal -
nych wy da wa nych w Kra ko wie:
„Dzien ni ka Pol skie go” i „Ga ze ty Kra -
kow skiej”. Oba ty tu ły, po sia da ją ce
zresz tą obec nie jed ne go wła ści cie la (ba -
war ski kon cern me dial ny) to czą obec nie
nie rów ny bój z por ta la mi in ter ne to wy -
mi i ich na kład, a co za tym idzie si ła od -
dzia ły wa nia, top nie je w oczach. Ale 10,
czy 20 lat te mu „Dzien nik” i „Kra kow -
ska” to by ły po tę gi.

– „Dzien ni ka Pol skie go” w Są dec kiej
Bi blio te ce In ter ne to wej ni gdy nie bę dzie,
bo to był by skok na zbyt głę bo ką wo dę.
My się kon cen tru je my na rze czach, któ -
re w No wym Są czu by ły wy da wa ne.
„Dzien nik” oraz „Kra kow ska” są di gi -
ta li zo wa ne przez Wo je wódz ką Bi blio te -
kę Pu blicz ną w Kra ko wie, w ra mach
Ma ło pol skiej Bi blio te ki Cy fro wej, ale czy
to obej mie rów nież do dat ki lo kal ne –nie
wiem – tłu ma czy Mar ta Tre it.

r  ne cie

W pierwszej kolejności
„wrzucono” do sieci
rzeczy stare: tytuły prasy
z przełomu XIX i XX wiek
u oraz czasopisma
do 1939 roku. FO

T. 
H
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FOT. HSZ
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***
Kto di gi ta li zu je zbio ry, kto to fi zycz -

nie ro bi?
– Pro ces sa me go ska no wa nia, stro -

na po stro nie, co jest bar dzo żmud nym za -
ję ciem, ro bi my wła sny mi si ła mi,
przy du żym udzia le mło dych, am bit nych
sta ży stów, za trud nio nych przez Urząd
Mia sta. Ska no wa nie do ku men tu jed nak nie
wy star cza, trze ba po tem jesz cze go „wy -
czy ścić”, wy ostrzyć kon tra sty, że by był czy -
tel ny i był z te go rze czy wi sty po ży tek dla
Są de czan – sły szy my w od po wie dzi.

W Pol sce przy by wa bi blio tek cy fro -
wych, są one sku pio ne w Fe de ra cji Bi -
blio tek Cy fro wych i war to za glą dać
na in ne stro ny in ter ne to we bi blio tek, bo
na przy kład Ślą ska Bi blio te ka Pu blicz -
na zdi gi ta li zo wa ła dzie ło Szczę sne go
Mo raw skie go „Są dec czy zna”, wy rę cza -
jąc w tym wzglę dzie są dec ką ksią żni cę.

Na ko niec roz mo wy Mar ta Tre it po -
na wia apel o współ pra cę wy daw ców
z Są dec ką Bi blio te ką Pu blicz ną im. J.
Szuj skie go (ka ta log kom pu te ro wy wy -
ka zu je 131 tys. 141 po zy cji, głów nie
ksią żek). Wbrew ka san drycz nym wi -
zjom – bi blio te ka ma się do brze, bo lu -
dzie cią gle lu bią mieć do czy nie nia
z pa pie ro wą ksią żką.

Dział in for ma cyj no -bi blio gra ficz ny
zaj mu je się two rze niem bi blio gra fii po -
wia tu no wo są dec kie go. Jest ona do stęp -
na w ca ło ści w in ter ne cie, obej mu je
la ta 2006-2012. Jest tam m.in. 1.115 ar -
ty ku łów za miesz czo nych w mie sięcz ni -
ku „Są de cza nin”, a rocz nie to ok. 4,5
tys. opi sów bi blio gra ficz nych. 

– Nie wszyst ko obej mu je my, wie le
rze czy nam umy ka, stąd po na wia -
na proś ba do wy daw ców o do star cza nie
nam swo ich pu bli ka cji. Wszyst ko nas in -
te re su je, ka żda rzecz, któ ra do ty czy No -
we go Są cza i Są dec czy zny, bez wzglę du
na miej sce wy da nia, na kład i za sięg pu -
bli ka cji – ape lu je Mar ta Tre it. Ko le żan -
ka pa ni Mar ty ro bi co dzien ną pra sów kę
i na bie żą co uzu peł nia bi blio gra fię. Śle -
dzi 150 ty tu łów pra so wych!

Do daj my, że na sza re dak cja wy rę czy -
ła bi blio te kę. Od po cząt ku je ste śmy
w in ter ne cie. Ka żdy nu mer „Są de cza ni -
na” zo stał przez nas zdi gi ta li zo wa ny.
Wy star czy zer k nąć na stro nę por ta lu Sa -
de cza nin. in fo.

HEN RYK SZEWC ZYK
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1 PAŹ DZIER NI KA

1854 – uro dził się Wła dy sław Bar bac ki, uwa ża ny
za naj lep sze go bur mi strza No we go Są cza. Peł -

nił tę funk cję w la tach 1900-1918. Wie le ze zre ali zo wa nych
przez nie go in we sty cji słu ży mia stu do dziś. Zmarł 30 wrze -
śnia 1938 r.

1894 – w No wym Są czu za czę ło się uka zy wać cza -
so pi smo „Miesz cza nin – dwu ty go dnik po li -

tycz ny, eko no micz ny i spo łecz ny”. Je go wy daw cą był Je rzy
Gu tow ski. Pi smo o za się gu ogól no pol skim, ad re so wa ne by ło
głów nie do miesz czan i rze mieśl ni ków.

1908 – w No wym Są czu roz po czę ła dzia łal ność Ka -
to lic ka Ta nia Kuch nia. Słu ży ła głów nie bie do -

cie i ubo gim stu den tom gim na zjal nym. Wy da wa ła do ty sią ca
obia dów dzien nie. Mie ści ła się w Do mu Go tyc kim (obec nie
Mu zeum Okrę go we).

2001 – za mknię ta zo sta ła naj słyn niej sza nie gdyś są -
dec ka re stau ra cja „Im pe rial”, z gru bo przed wo -

jen ną tra dy cją. W ostat nich dniach funk cjo no wa nia no to wa ła
utarg nie prze kra cza ją cy 12 zł dzien nie.

3 PAŹ DZIER NI KA

1954 – od sło nię to „Są dec ką Pie tę” – po mnik -mau -
zo leum w alei za słu żo nych Sta re go Cmen ta rza

w No wym Są czu. Au tor ką rzeź by by ła Ja ni na Re ichert -Toth.

5 PAŹ DZIER NI KA

1655 – do No we go Są cza do tarł szwedz ki „po top”.
Mia sto zo sta ło za ję te przez raj ta rów Pon tu sa

hr. de la Gar die pod ko men dą Je rze go For gel la. Oku pa cja
mia sta trwa ła 40 dni.
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6 PAŹ DZIER NI KA

1992 – uka zał się pierw szy nu mer „Al ma na chu Są -
dec kie go”, kwar tal ni ka hi sto rycz no -kul tu ral no -

-spo łecz ne go, wy da wa ne go przez Sto wa rzy sze nie Ci vi tas
Chri stia na. Je go na czel nym re dak to rem od po cząt ku do dziś
jest Le szek Mi gra ła.

1996 – Jan Pa weł II wy niósł na oł ta rze ja ko bło go -
sła wio ną Mar ce li nę Da row ską, za ło ży ciel kę

zgro ma dze nia ss. Nie po ka la nek oraz ini cja tor kę po wsta nia
i w du żej mie rze fun da tor kę Bia łe go Klasz to ru w No wym
Są czu.

8 PAŹ DZIER NI KA

1980 – po wstał Mię dzy za kła do wy Ko mi tet Za ło ży -
ciel ski NSZZ „So li dar ność” w No wym Są czu.

W je go skład wcho dzi li: Le szek Bro da, Jan Bud nik, Cze sław
Dą brow ski, Jó zef Grzyb, Je rzy Gwi żdż, Jó zef Ja rec ki, Zbi -
gniew Le śniak, Grze gorz Saj dak i Je rzy Wy skiel.

10 PAŹ DZIER NI KA

1891– uro dził się wy bit ny są dec ki ma larz Bo le sław
Bar bac ki. Zgi nął 21 sierp nia 1941 r. roz strze la ny

przez Niem ców w Bie go ni cach.

1968– w sa na to rium w Fo lu szu k. Gor lic zmarł Epi -
fan Drow niak, bar dziej zna ny ja ko Ni ki for

– łem kow ski ma larz pry mi ty wi sta.

11 PAŹ DZIER NI KA

1899 – w No wym Są czu uro dzi ła się Ma ria Rit ter
– ma lar ka, ab sol went ka m.in. Uni wer sy te tu Ja -

giel loń skie go, kra kow skiej Aka de mii Sztuk Pięk nych (u prof.
Xa we re go Du ni kow skie go) oraz we Fran cji i Wło szech. Two -
rzy ła głów nie w swo im miesz ka niu w ka mie ni cy u zbie gu ul.
Ja giel loń skiej i Ryn ku, gdzie dziś mie ści się ga le ria jej ob ra -
zów. Zmar ła 25 mar ca 1976 r.

12 PAŹ DZIER NI KA

1978 – w No wym Są czu, nad Ka mie ni cą, od sło nię -
to po mnik Ofiar Fa szy zmu wg pro jek tu Eu ge -

niu sza Miś kow ca.

15 PAŹ DZIER NI KA

2003 – za prze sta ła dzia łal no ści re stau ra cja „Bo na”,
od po cząt ku pro wa dzo na przez Zo fię Kor czyń -

ską.

16 PAŹ DZIER NI KA

1892 – w Stry ju uro dził się Jó zef Ku stroń, póź niej -
szy ge ne rał Woj ska Pol skie go, od dzie ciń stwa

zwią za ny z No wym Są czem. Zgi nął 16 wrze śnia 1939 r. Po -
cho wa ny na Cmen ta rzu Ko mu nal nym w No wym Są czu.

1914 – uka zał się pierw szy nu mer „No win Wo jen -
nych” – je dy ne go pi sma co dzien ne go wy da wa -

ne go w No wym Są czu. „No wi ny” uka zy wa ły się do 1915 r.

2005 – na no wo są dec kim ryn ku od sło nię to po mnik Ja -
na Paw ła II, au tor stwa prof. Cze sła wa Dźwi ga ja.

18 PAŹ DZIER NI KA

1980 – w No wym Są czu uka zał się pierw szy nu mer
pi sma „Du na jec” – or gan Ko mi te tu Wo je wódz -

kie go PZPR. Pi smo uka zy wa ło się do 25 mar ca 1990 r.

23 PAŹ DZIER NI KA

1991 – na cmen ta rzu ko mu nal nym w No wym Są czu
po świę co no Kwa te rę Żoł nie rzy Wrze śnia. Jest

ona rów nież sym bo licz ną mo gi łą Są de czan za mor do wa nych
w ZSRR. Pro jek tan tem za ło że nia był Woj ciech Szczy gieł.

25 PAŹ DZIER NI KA

1926 – uka zał się pierw szy nu mer „Goń ca Pod ha lań -
skie go”.

28 PAŹ DZIER NI KA

1928 – w No wym Są czu go ścił pre zy dent Rze czy -
po spo li tej Pol skiej Igna cy Mo ścic ki.

30 PAŹ DZIER NI KA

1918 – człon ko wie Pol skiej Or ga ni za cji Woj sko wej
ob sa dzi li au striac kie ko sza ry oraz skła dy bro -

ni, amu ni cji i żyw no ści. No wy Sącz stał się wol nym mia stem.

31 PAŹ DZIER NI KA

1943 – na mu rach No we go Są cza uka zał się pierw -
szy hi tle row ski „afisz śmier ci” (trze ci z ko lei

w Ge ne ral nej Gu ber ni). Oprac. JA CEK ZA REM BA
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Uro dzo ny w Sta rym Są czu ppłk Fran ci szek Zna mi row -
ski bę dzie pa tro no wał jed nej ze sta ro są dec kich ulic.
Cho dzi o dro gę gmin ną po ło żo ną na Wiel kim Wy go nie,
przy któ rej ostat nio po wsta ło wie le do mów ro dzin nych. 

Z
proś bą o nada nie na zwy dro dze gmin nej, zlo ka li zo -
wa nej na dział ce nr 148, zwró ci li się do bur mi strza
Sta re go Są cza jej miesz kań cy. Pro po zy cja, aby uli ca
no si ła imię ppłk. Fran cisz ka Zna mi row skie go, wy -

szła na to miast od sa me go Jac ka Lel ka.
– Chciał bym, aby śmy mo gli upa mięt niać wy bit nych, a ma -

ło zna nych sta ro są de czan – tłu ma czył 20 wrze śnia na spo tka -
niu z miesz kań ca mi osie dla Śród mie ście bur mistrz Le lek.

***
Fran ci szek Zna mi row ski uro dził się 15 stycz nia 1894 ro -

ku w Sta rym Są czu. Tu ukoń czył gim na zjum i uczył się ma -
lar stwa ar ty stycz ne go. Przy To wa rzy stwie Gim na stycz nym
„So kół” brał czyn ny udział w har cer stwie i sek cji spor to wej,
grał w dru ży nie pił ki no żnej „Po prad -Czar ni”. Uczest ni czył
w wal kach na fron tach I woj ny świa to wej. W sierp niu 1919
ro ku po wró cił do kra ju i słu żył w Woj sku Pol skim, w 45. puł -
ku pie cho ty Strzel ców Ka niow skich, ja ko do wód ca kom pa -
nii w cza sie woj ny pol sko -bol sze wic kiej. Ran ny w lip cu 1920
ro ku, po wy le cze niu słu żył w 72. puł ku pie cho ty, póź niej
w 16. puł ku pie cho ty. Wów czas to zor ga ni zo wał w Sta rym
Są czu nad Po pra dem ośro dek dla let nich obo zów szkol nych
huf ców PW. Od 1930 ro ku peł nił słu żbę w Ba ta lio nie Szta -
bo wym Mi ni ster stwa Spraw Woj sko wych w War sza wie.

W woj nie obron nej we wrze śniu 1939 ro ku zo stał przy -
dzie lo ny do 36. puł ku pie cho ty Le gii Aka de mic kiej, od 4
wrze śnia był do wód cą I ba ta lio nu 1. puł ku pie cho ty Obro ny
Pra gi pod czas obro ny War sza wy.

2 czerw ca 1943 zo stał aresz to wa ny przez Niem ców i osa -
dzo ny na Pa wia ku, a 24 sierp nia wy wie zio ny do obo zu kon cen -
tra cyj ne go w Oświę ci miu, na stęp nie do Mau thau sen
i do Gu sen. 5 ma ja 1945, po uwol nie niu z obo zu przez od dzia -
ły ame ry kań skie, był współ or ga ni za to rem i pierw szym prze -
wod ni czą cym Ośrod ka Pol skie go w Lin zu. Ja ko de le gat te go
ośrod ka, 16 ma ja przy był sa mo lo tem do Lon dy nu, by za bie gać
o po moc dla by łych więź niów obo zów kon cen tra cyj nych.
W paź dzier ni ku 1945 przy dzie lo ny zo stał do Cen trum Wy szko -
le nia Pie cho ty, a na stęp nie słu żył w 4. dy wi zji pie cho ty Pol -
skich Sił Zbroj nych na Za cho dzie aż do de mo bi li za cji w 1948
ro ku. Osiadł w Bir ming ham i utrzy my wał się z prac ma lar skich
i de ko ra tor skich. Zmarł w To ron to 19 wrze śnia 1972 ro ku i po -
cho wa ny zo stał na miej sco wym cmen ta rzu.

Nie daw no, bo 16 wrze śnia br., w Cen trum Edu ka cyj nym
IPN Przy sta nek Hi sto ria w War sza wie otwar to wy sta wę,
na któ rej eks po no wa ne są akwa re le obo zo we ppłk. Fran cisz -
ka Zna mi row skie go. Pra ce po cho dzą ce ze zbio rów Sta atli che
Bi blio thek Re gens burg, Mu zeum Re gio nal ne go w Sta rym Są -
czu oraz Mu zeum Nie pod le gło ści w War sza wie, przed sta wia -
ją co dzien ność KL Gu sen (po do bo zu KL Mau thau sen), gdzie
pro du ko wa no czę ści do nie miec kich my śliw ców Mes ser sch -
mitt. W otwar ciu wy sta wy uczest ni czy ła de le ga cja Sta re go
Są cza w skła dzie: bur mistrz Ja cek Le lek, z -ca bur mi strza Ka -
zi mierz Gi zic ki oraz An drzej Dłu gosz, pre zes To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Sta re go Są cza, ku stosz sta ro są dec kie go mu zeum.

– To na praw dę wy śmie ni ta po stać – ar gu men to wał wi ce -
bur mistrz Ka zi mierz Gi zic ki. – W War sza wie by li śmy za sko -
cze ni, że na otwar cie wy sta wy przy szło ty le osób, któ re zna ły
Fran cisz ka Zna mi row skie go i ce nią je go twór czość. 

Miesz kań cy osie dla Śród mie ście, na któ re go te re nie zlo ka -
li zo wa na jest dro ga, po zy tyw nie przy ję li pro po zy cję bur mi -
strza. Na jed nej z naj bli ższych se sji Ra dy Miej skiej
sta ro są dec cy raj cy po dej mą osta tecz ną de cy zję o nada niu uli -
cy imie nia ppłk. Fran cisz ka Zna mi row skie go.

KIN GA BED NARC ZYK

Fran ci szek Zna mi row ski (1894-1972)

Żołnierz – tułacz
patronem ulicy
w Starym Sączu
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DRO GA DO POD ZIE MIA
Sta ni sław Wi deł uro dził się 2 ma -

ja 1925 r. ja ko syn Wła dy sła wa Wi dła
i Ro za lii z Ka li szów w Za wad ce -Roz -
dzie lu. Zie mia ta od wie lu po ko leń wy -
da wa ła ob fi ty plon pa trio tów. Po ko le nie
Stasz ka by ło ostat nim, ja kie mu sia ło się
spraw dzić w pró bie hi sto rii.

Sta ni sław miał licz ne ro dzeń stwo,
któ re dzie li ła bar dzo du ża ró żni ca wie -
ko wa. Za nim je go mat ka wy szła za Wi -
dła, by ła już wdo wą po Mi ko ła ju
Ko sa kow skim, któ ry zmarł w Boch ni
w cza sie I woj ny świa to wej. Z Kos sa -
kow skim Ro za lia mia ła cór ki: Ma rię,
An nę, Ja dwi gę i Zo fię. Z ko lej nym mę -
żem, Wła dy sła wem Wi dłem, Ro za lia
mia ła dwój kę dzie ci: Sta ni sła wa i Ste fa -
nię. Kie dy zmar ła Ro za lia, Wła dy sław
po ślu bił Te re sę Ję drze jek, z któ rą miał
dzie ci: Cze sła wa, An nę i Wła dy sła wa
Wi dłów.

Sta ni sław zo stał ochrzczo ny w ko -
ście le pa ra fial nym pw. św. Mi ko ła ja
w Tę go bo rzy, do któ re go by ła „przy pi -
sa na” je go ro dzin na wieś. Dziś nie znaj -
dzie my kart ki z da tą je go chrztu
w księ gach pa ra fial nych, bo wiem ktoś
skru pu lat nie za dbał, aby wszel ki ślad
po nim za gi nął. Da tę na ro dzin uda ło się
usta lić tyl ko na po sta wie do ku men tów
Urzę du Sta nu Cy wil ne go. Za pi sa no go

tam ja ko Jó ze fa Wi dła, ale w ro dzi nie
wszy scy od dziec ka mó wi li na nie go
„Sta szek”.

Roz po czął na ukę w szko le po -
wszech nej w Chom ra ni cach. Nie da ne
by ło mu ją ukoń czyć, po nie waż ro dzi ce
zde cy do wa li, że Sta szek ma po ma gać
w go spo dar stwie. Kształ ce nie w tych
cza sach by ło bar dzo dro gie, a rę ce
do pra cy w po lu za wsze po trzeb ne. Mi -
mo wszyst ko nie za po mi nał o swo ich
pa sjach. W wol nych chwi lach rzeź bił
w drew nie fi gur ki zwie rząt.

W 1937 ro ku zmar ła Ro za lia, mat ka
Stasz ka. Dwa la ta po tem wy bu chła woj -
na. Sta ni sław, ja ko na sto la tek, do stał
we zwa nie do Bau dien stu (Nie miec kiej
Słu żby Bu dow la nej). Nie chciał pra co -
wać na rzecz III Rze szy, dla te go ukrył
się w Uja no wi cach. Kto wie, mo że tra -
fił by na wy wóz kę do Re ichu, a je go lo -
sy po to czy ły by się in ną dro gą. Sta ło się
jed nak ina czej – Sta szek wy brał pierw -
szą uciecz kę przed oku pan tem, któ ra
sta nie się je go dro gą do koń ca ży cia.
W Uja no wi cach za ra biał na ży cie, wy -
ra bia jąc tam bu ty -drew nia ki.

W 1944 ro ku na wią zał kon takt z od -
dzia łem Ar mii Kra jo wej pod do wódz -
twem ppor. Jó ze fa Tocz ka „To po ra”,
dzia ła ją cym w oko li cy Tę go bo rzy. Sta -
szek przy jął pseu do nim „Fio łek”. Za -

czę ła się je go dłu go let nia przy go da
z par ty zant ką. Wte dy praw do po dob nie
po dał fał szy wą da tę swo ich uro dzin (20
stycz nia 1923 r.). Ta ka też da ta by ła za -
wsze wpi sy wa na we wszel kich je go do -
ku men tach. Na to kłam stwo da wa li się
na wet zła pać po woj nie ube cy.

W SĄ DEC KICH LA SACH
W 1945 r. za koń czy ła się II woj -

na świa to wa. Nie dla wszyst kich. No wy
rząd pol ski rów nał się dla nie po kor nych
z oku pa cją so wiec ką. Po gło ski o wy bu -
chu ko lej nej woj ny mię dzy ZSRR a pań -
stwa mi alianc ki mi by ły w pol skim
spo łe czeń stwie bar dzo sil ne. By ła to
mgli sta na dzie ja na wy gra nie wal ki z So -
wie ta mi, tak jak wcze śniej z Niem ca mi.

Sta szek, jak wie lu mło dych lu dzi, nie
uznał nie pod le głej Pol ski w wy da niu
Sta li na. Wstą pił do par ty zant ki an ty ko -
mu ni stycz nej. W po wo jen nym pod zie -
miu dzia łał pod pseu do ni ma mi: naj pierw
„Pra wy”, a póź niej „Lis”. Rzą dzą cy czy -

Sta ni sław Wi deł (1925-1953)

Dla Ciebie
Polsko i chwały
Twojej…
2 paź dzier ni ka 2013 ro ku mi nie 60 lat od tra gicz nej śmier ci Sta -
ni sła wa Wi dła, jed ne go z ostat nich żoł nie rzy pod zie mia an ty ko -
mu ni stycz ne go na Zie mi Są dec kiej. Mi mo upły wu ty lu lat, Je go
śmierć nie jest w peł ni wy ja śnio na, a grób po zo sta je dla ro dzi ny
za kry tą ta jem ni cą, na rzu co ną przez wła dze ko mu ni stycz ne.

Stanisław Wideł – partyzant
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ni li wie le, aby oczer nić par ty zan tów,
przed sta wia jąc ich ja ko ban dy tów, lu dzi,
któ rzy chcą oba lić no wy, pol ski rząd.

W 1946 ro ku or ga ni za cja an ty ko mu -
ni stycz na, w któ rej dzia łał Sta szek, zo -
sta ła roz bi ta na Roz dzie lu. Jej człon ków
zła pa no i uwię zio no. Ci, któ rzy ucie kli,
mie li spo ro szczę ścia. Od tej po ry mu -
sie li żyć w la sach jak zwie rzy na, chro -
nią ca się przed my śli wym, któ rym był
cią gle Urząd Bez pie czeń stwa. Wi deł
rów nież roz po czął tu łacz kę par ty zanc ką
po są dec kich la sach. Współ cze sna hi sto -
ria przy pi su je mu przy na le żność do or -
ga ni za cji an ty ko mu ni stycz nej „Woj sko
Pol skie”, a po tem „Woj sko Ge ne ra ła
An der sa”. Wy da je się jed nak, że gru py,
w któ rych dzia łał, by ły luź no po wią za -
ne z ty mi struk tu ra mi.

W tym cza sie Sta ni sław po znał
dziew czy nę, Ja dwi gę, jak się oka za ło
– ko bie tę swo je go ży cia. Z ich związ ku
uro dził się w 1947 r. syn Sta ni sław. Oj -
ciec nie mógł go wy cho wać, z cze go
zda wał so bie spra wę. Dla te go Wi deł po -
pro sił Ja dwi gę, aby uło ży ła so bie ży cie
bez nie go. Czło wiek „po li tycz nie po dej -
rza ny” nie mógł za ło żyć le gal nej ro dzi -
ny i tym sa mym na ra żać in nych lu dzi
na nie bez pie czeń stwo.

Pod czas le śnej tu łacz ki Stasz ka, lu dzie
po ka zy wa li swo je praw dzi we ob li cze.
Oka za ło się, kto był je go praw dzi wym
przy ja cie lem, a kto miał sła by cha rak ter.
Prze ży cie ty lu lat w le sie by ło by nie mo -
żli we bez po mo cy uczci wych zna jo mych.
Z kon spi ra cją zwią za ni by li też księ ża.

Sta szek, wy cho wa ny w re li gij nej at mos -
fe rze, ko rzy stał z sa kra men tów udzie la -
nych mu przez dusz pa ste rzy w ko ścio łach
w Chom ra ni cach i w Do brej.

Bez pie ka nie da wa ła za wy gra ną. Cią -
głe prze słu cha nia i re wi zje spo ty ka ły
naj bli ższą ro dzi nę Stasz ka. Dla funk cjo -
na riu szy nie by ła świę to ścią ani Wi gi lia,
ani żad ne in ne świę to re li gij ne i ro dzin -
ne. Wręcz prze ciw nie, to wła śnie w ta -
kie dni by wa li czę ściej, bo wiem wte dy
spo dzie wa li się spo tkać Wi dła w do mu,
w gro nie ro dzin nym. Sta szek mu siał
świę ta spę dzać w sa mot no ści. Je go ma -
co cha, Te re sa, za wy da nie pa sier ba mia -
ła obie cy wa ne zło te gó ry. Nie ugię ła się.
Ta ko bie ta twar de go cha rak te ru do koń -
ca wie rzy ła w słusz ność wal ki Stasz ka.
To ona za wsze pie kła w do mu o je den
chleb wię cej, zo sta wia ła w wy zna czo -
nym miej scu mle ko, a cza sem od kła da -
ła pie nią dze – wszyst ko dla Stasz ka. On
od wdzię czał się pra cą w go spo dar stwie.
Pod czas ta kich prac, przy żni wach w do -
mu ro dzin nym, zna na Te re sie oso ba
przy szła wie dzio na cie ka wo ścią, spraw -
dzić, kto po ma ga jej w go spo dar stwie.
Sta szek, wi dząc go ścia, mu siał z ko le gą
uciec do la su. Nie mógł ni ko mu ufać, na -
wet lu dziom, któ rych kie dyś znał. Je go
oj ciec, Wła dy sław Wi deł, był prze słu -
chi wa ny i tor tu ro wa ny w sie dzi bie li ma -
now skie go UB. Efek tem by ła utra ta
zdro wia na za wsze. Me to dy, sto so wa ne
przez no we go oku pan ta, nie od bie ga ły
od tych, ja kie jesz cze kil ka lat wcze śniej
sto so wa li ge sta pow cy. Wła dy sław zmarł
w 1949 ro ku w wie ku 59 lat.

Po grzeb oj ca na cmen ta rzu pa ra fial -
nym w Tę go bo rzy był dla bez pie ki ko -
lej nym wy da rze niem ro dzin nym,
na któ rym spo dzie wa li się obec no ści
Sta ni sła wa Wi dła. „Pra wy” nie szedł
jed nak w kon duk cie ża łob nym. Po grzeb
oj ca ob ser wo wał z da le ka, sie dząc
na wy so kim drze wie.

Bez pie ka ta kże czę sto „go ści ła”
w go spo dar stwie sio stry Wi dła – Ste fa -
nii Po łom skiej. Cią gle spo dzie wa li się
tu taj zła pać Stasz ka, szu ka li je go śla dów
w do mu i za bu do wa niach go spo dar -
czych. Wi deł fak tycz nie, na ile tyl ko
czuł się bez piecz ny, od wie dzał sio strę
na Pod cheł miu (przy sió łek Za wad ki).
Umó wio nym sy gna łem, że przy szedł,
by ła przy ło żo na do szy by dłoń. Był to

cha rak te ry stycz ny znak, bo wiem Sta -
szek nie miał czę ści pal ca, więc bez pie -
ka mo gła tyl ko ma rzyć, by go pod ro bić.
Bez sku tecz nie ube cy kil ka dni prze słu -
chi wa li i wię zi li mę ża Ste fa nii, Wła dy -
sła wa Po łom skie go. Ro dzi na Stasz ka
nie da ła się zła mać – ani za pie nią dze,
ani si łą.

Sta szek ukry wał się przed ob ła wa mi
i zdraj ca mi kil ka lat. Jak wspo mi na ją
świad ko wie, je go płaszcz był po dziu ra -
wio ny przez ku le bez pie ki ni czym si to.
Na ra zie miał spo ro szczę ścia. Wie dział
do sko na le, jak się po ru szać po śród ota -
cza ją cych go do no si cie li. Bez pie ka
do te go cza su sku tecz nie za chę ci ła
do współ pra cy wie le osób, a z ka żdym
ro kiem gro no po ten cjal nych zdraj ców
się po więk sza ło. Na wet gdy Wi deł ku -
po wał pa pie ro sy w spół dziel ni,
w Chom ra ni cach, życz li wi no wej wła -
dzy in for mo wa li ją o tym fak cie. Do no -
szo no, że Sta szek jest zde ner wo wa ny
i pa li du żo pa pie ro sów.

Był to ostat ni okres, w któ rym mo żna
by ło po wa żnie po my śleć o uciecz ce
za gra ni cę. Dro ga mo gła wieść tyl ko
na za chód. Ży cie w cią głym ukry ciu
mu sia ło się źle skoń czyć. Bez pie ka nie
by ła in sty tu cją, któ ra by kie dy kol wiek
za po mnia ła o nie po kor nym par ty zan cie.

W ostat nim okre sie ży cia Wi dła, to wa -
rzy szem tu łacz ki par ty zanc kiej był Ka zi -
mierz Au gu styn ze Żmią cej. Wcze śniej
był zwią za ny z or ga ni za cją an ty ko mu ni -
stycz ną, gdzie słu żył pod do wódz twem
Lu dwi ka Zel ka, po tem Wła dy sła wa Bu -
kow ca. Po roz bi ciu or ga ni za cji rów nież
roz po czął tu łacz kę. Au gu styn ukry wał się
w wie lu wio skach i w No wym Są czu. Ra -
zem z Wi dłem krą ży li po la sach i po zna -
jo mych, ukry wa jąc się na te re nie po wia tu
no wo są dec kie go i li ma now skie go. 

OSTAT NIA UCIECZ KA
Dzień 2 paź dzier ni ka 1953 r. był

pierw szym piąt kiem mie sią ca. Wi deł
ukry wał się z Au gu sty nem w Klę cza -
nach. Sta szek za ufał szkol ne mu ko le dze.
Był to błąd, ja ki Wi deł kie dyś mu siał
po peł nić, a na ja ki li czył Urząd Bez pie -
czeń stwa. Ko le ga z lat mło dzień czych
zdra dził go bez pie ce, sku szo ny na gro dą
pie nię żną. Do niósł, że par ty zan ci prze -
by wa ją w sto do le je go szwa gra. Ube cy
do sko na le za pla no wa li ob ła wę. W cza -

Sta ni sław Wi deł mi mo, że nie ma
mo gi ły, zo stał sym bo licz nie upa mięt -
nio ny na gro bow cu w Tęgo bo rzy
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sie przy go to wań do niej, szwa gier do no -
si cie la (wła ści ciel sto do ły) zo stał za bra -
ny z pra cy w ka mie nio ło mie na UB. Ten
spryt ny wy bieg bez pie ki stwo rzył po zo -
ry je go współ pra cy z pod zie miem an ty -
ko mu ni stycz nym. W ten spo sób – jak
się oka za ło tyl ko chwi lo wo – unik nię to
je go de kon spi ra cji. 

Wska za ne przez zdraj cę miej sce oto -
czy li funk cjo na riu sze UB oraz żoł nie rze
Kor pu su Bez pie czeń stwa We wnętrz ne -
go. Par ty zan ci zo rien to wa li się w sy tu -
acji. Kie dy za czę ła się ob ła wa, Sta szek

przed sto do łę rzu cił gra nat, któ ry nie
wy buch nął, ale po zwo lił mu zy skać
na cza sie. Przedarł się przez ob ła wę i na -
stęp nie biegł, prze ci na jąc to ry ko le jo we,
po tem rze kę Smol nik. Rę ką za czerp nął
w niej wo dę. W cza sie uciecz ki zo stał
ra nio ny i za czął uty kać. Prze biegł jesz -
cze przez dro gę. Tam, nie da le ko za ro śli
i drzew, padł ostat ni, śmier tel ny strzał.
We dług do ku men ta cji UB, był to strzał
sa mo bój czy.

Do ku men ty UB la ko nicz nie pod su -
mo wa ły uda ną ak cję: „Przy zwło kach
zna le zio no ksią żecz kę do mo dli twy, za -
pi ski mo dli tew ne, me da lik oraz pi sto let
Pa ra bel lum. Ra ny w no gi i in ne czę ści
cia ła, strza łem w ser ce po peł nił sa mo -
bój stwo. W ak cji bra ło udział 115 żoł -

nie rzy KBW pod do wódz twem ma jo ra
Li piń skie go oraz 10 pra cow ni ków UB,
w tym ma jor Styp czyń ski na cze le”.

W przy to czo nym opi sie nie ma
wzmian ki o szcze gól nej ra nie, wi docz -
nej na zdję ciach. Jest to ra na wlo to wa
ku li w ob rę bie le wej ło pat ki. Na jej pod -
sta wie mo żna przy pusz czać, że nie ko -
niecz nie mu sia ła to być śmierć
sa mo bój cza. Wi deł mógł jed nak rów nie
do brze sam za koń czyć swo je ży cie. Był
bo wiem świa do my, że sa mo bój cze
strza ły za osz czę dzą ro dzi nie upo ko rzeń,
ja kie wią za ły by się z eg ze ku cją i ko lej -
ny mi prze słu cha nia mi. Praw dę o swo jej
śmier ci za brał ze so bą. To wa rzysz ostat -
nich chwil, Ka zi mierz Au gu styn, nie
zdą żył uciec ze sto do ły. Tam do znał
śmier tel nych ob ra żeń w gło wę. We dług
do ku men ta cji bez pie ki, zmarł w dro dze
do szpi ta la, mi mo prób utrzy ma nia go
przy ży ciu.

Wy da wa ło się, że dla UB ostat nim
ak tem za my ka ją cym spra wę bę dzie po -
chó wek, bo wiem cię żko na zwać go po -
grze bem. Bez pie ka w do ku men tach
cmen tar nych za pi sa ła da tę 3 paź dzier ni -
ka 1953 r. Je że li wie rzyć tej do ku men -
ta cji, zwło ki Wi dła i Au gu sty na zo sta ły
od tran spor to wa ne na cmen tarz z są dec -
kie go wie zie nia. Ro dzi na nie wie dzia ła
oczy wi ście o po grze bie. Żal był tym
więk szy, że nikt nie wie dział, czy zo stał
po grze ba ny w po świę co nej zie mi i czy
po mo dlił się nad nim ksiądz.

Dzia ła jąc we dług utar tych już w tym
cza sie sche ma tów po li ty ki stra chu
i kłam stwa, Urząd Bez pie czeń stwa roz -
pu ścił wieść, że Wi deł ży je i ze zna je.

Zdraj ca, szkol ny ko le ga Stasz ka, ku -
pił so bie zie mię nie da le ko ko ścio ła

w Chom ra ni cach. Wszy scy do sko na le
wie dzie li, skąd miał na nią fun du sze i ja -
kie go ha nieb ne go czy nu się do pu ścił.
Na wet tam tej szy pro boszcz, ksiądz Jó -
zef Lech, któ ry wie lo krot nie po słu gi wał
sa kra men ta mi Stasz ko wi, grzmiał z am -
bo ny, wo ła jąc o opa mię ta nie. Pięt no wał
gło śno tę oso bę, któ rą przy rów ny wał
do współ cze sne go Ju da sza. Zdraj ca Wi -
dła i Au gu sty na, szy ka no wa ny przez
miesz kań ców i ko le gów z pra cy w ka -
mie nio ło mie, sprze dał po kil ku la tach
zie mię ku pio ną za ju da szo we srebr ni ki. 

***
Kil ka lat te mu dzia ła nia ro dzi ny do -

pro wa dzi ły do usta le nia miej sca po -
chów ku Wi dła i Au gu sty na. Ube cy
po cho wa li ich na cmen ta rzu ko mu nal -
nym w No wym Są czu przy uli cy Rej ta -
na. Mi mo, iż w księ gach za pi sa no nu mer
gro bu Wi dła (kwa te ra III nr 26546) nie
da się usta lić, gdzie w dzi siej szej lo ka li -
za cji znaj du je się je go mo gi ła.

Oby dwaj par ty zan ci po zo sta li bez
gro bu. Nad ich pro cha mi nikt nie za pa li
zni cza. Po zo sta je nam pa mięć i mo dli -
twa, któ re są trwal sze niż nie je den spi -
żo wy po mnik. 

ŁU KASZ PO ŁOM SKI

W 1945 r. za koń czy ła
się II woj na świa to wa.
Nie dla wszyst kich. No -
wy rząd pol ski rów nał
się dla nie po kor nych
z oku pa cją so wiec ką.

Stanisław Wideł z bronią Zwłoki S. Widła w UB, 2 X 1953 r. 
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W nie dzie lę 22 wrze śnia w Kry ni cy -
-Zdro ju za koń czy ły się Mi strzo stwa
Eu ro py Ka de tów i Ju nio rów w Kick -
bo xin gu, zor ga ni zo wa nych pod egi -
dą WA KO (Świa to wej Fe de ra cji
Kick bo xin gu) i Pol skie go Związ ku
Kick bo xin gu. 

P
rzez 8 dni w ha li lo do wej
przy uży ciu pię ści i nóg wal -
czy ło o me da le pół to ra ty sią ca
mło dych mi ło śni ków sztu ki

wal ki z 37. kra jów Eu ro py. Pierw si pię -
ścia rze po ja wi li się pod Gó rą Par ko wą
za raz po za koń cze niu Ko ral Ma ra to nu. 

To ko lej na w tym ro ku, po fe sti wa lu
kie pu row skim, Fo rum Eko no micz nym
i Fe sti wa lu Bie go wym ma so wa im pre -
za, któ ra roz sła wi ła „per łę pol skich
uzdro wisk” i przy spo rzy ła przy cho dów
wła ści cie lom ho te li i pen sjo na tów.
W su mie, z oka zji mi strzostw, Kry ni cę
od wie dzi ło ok. 3,5 ty się cy go ści.

Uzdro wi sko za wdzię cza tur niej tre -
ne ro wi kick bo xin gu Krzysz to fo wi Bu -
lan dzie i je go ma łżon ce Ewie (tre ner ka
ka dry na ro do wej kick bo xin gu dziew -
cząt), na co dzień pro wa dzą cych szkół -
ki bok ser skie w dwóch klu bach:
kry nic kim „JAS -Pol” i no wo są dec kim

„Evan”. We dwój kę sta no wi li ca ły ko -
mi tet or ga ni za cyj ny plus war szaw ska
Fun da cja Mi strzom Spor tu (ro bo ta pa -
pier ko wa) ogrom nej im pre zy. Mu sie li
za dbać o za kwa te ro wa nie dla za wod ni -
ków, tre ne rów, dzia ła czy i sę dziów; wy -
na jąć fir my ochro niar skie, opie kę
le kar ską itd. Przy go to wa nia do im pre zy
trwa ły okrą gły rok. Kto nie or ga ni zo wał
im pre zy o ta kiej ska li – nie wie, ile to
wy ma ga za cho du i pra cy.

– Bie rze my przy kład z te go, co tu taj
dzie je się Kry ni cy od lat, czy li z Fo rum
Eko no micz ne go i Fe sti wa lu Bie go we go,
któ re or ga ni zu je Zyg munt Ber dy chow -

Mi strzo stwa Eu ro py Ka de tów i Ju nio rów

Gala kickboxingu w Krynicy
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ski. Nie mu sie li śmy ni cze go wy my ślać,
ma my do bry wzo rzec – mó wi skrom nie
Krzysz tof Bu lan da.

– Roz ma wia łem z za stęp cą pre ze sa
WA KO, czy li Świa to wej Fe de ra cji Kick bo -
xin gu, któ ry mi po wie dział, że jest bar dzo
za do wo lo ny z or ga ni za cji mi strzostw,
przede wszyst kim, je śli cho dzi o pre zen ta -
cję im pre zy na ze wnątrz, czy li wy gląd im -
pre zy. Pro sił mnie na wet o prze ka za nie
po dzię ko wań or ga ni za to rom. Go spo da rze
nie tyl ko spro sta li wiel kie mu wy zwa niu,
ale zro bi li to bar dzo do brze. Oczy wi ście
za wsze są ja kieś wąt pli wo ści. Gdy by śmy
po je cha li do naj lep sze go ku ror tu, to al bo
za du żo słoń ca, al bo za do żo cie nia, ta cy
lu dzie też są. Trud no wszyst kim dać ta kie
sa me ho te le, trud no ka żde mu do go dzić
z die tą, bo ka żdy ma przy zwy cza je nia do -
mo we, ale to wszyst ko, jak in ter we nio wa -
li śmy, by ło na bie żą co na pra wia ne
– opo wia da Ta de usz Du da, wi ce pre zes

Pol skie go Związ ku Kick bo xin gu. Do dał,
że WA KO nie przy dzie la ła two or ga ni za -
cji im prez tej ran gi. Ostat nie Mi strzo stwa
Eu ro py w kick bo xin gu w Pol sce od by ły
się 14 lat te mu w Gdań sku.

– Są dzę, że po tej tak do brej or ga ni -
za cji w Kry ni cy, chęt niej nam przy dzie -
lą im pre zę na stęp nym ra zem – stwier dził
Ta de usz Du da.

Krzysz tof Bu lan da wska zu je na do brą
współ pra cę z sa mo rzą dem lo kal nym.

– Bur mistrz Da riusz Reś ko „czu je”
spra wę, wie, że ta ka im pre za to pro mo cja
Kry ni cy. Wszyst kie słu żby miej skie, po -
cząw szy od MO SiR -u, na cze le z je go dy -
rek to rem Je rzym Szysz ką, by ły nam bar dzo
przy chyl ne i po moc ne. Pod tym wzglę dem
w Kry ni cy pa nu je zu peł nie in ny kli mat, niż
w No wym Są czu, gdzie nic nie uda je się
zor ga ni zo wać – uwa ża tre ner.

– Szcze re po dzię ko wa nia dla Paw ła
Ba du ry, dy rek to ra są dec kie go MO SiR

i rad ne go są dec kie go Grze go rza Do bo -
sza, ale nie po wiem, w ja ki spo sób nam
po mo gli, bo by mie li kło po ty – do dał pan
Krzysz tof.

***
W przed ostat ni dzień tur nie ju (sześć

kon ku ren cji), pod czas walk fi na ło wych
czu ło się at mos fe rę wiel kie go wy da rze -
nia spor to we go. Wal ki to czy ły się
na dwóch rin gach i czte rech ma tach.
Pię ścia rzy oboj ga płci go rą co do pin go -
wa li ko le żan ki i ko le dzy z na ro do wych
ekip. Swo ich za grze wa li do wal ki Ro -
sja nie (przy sła li naj więk sza eki pę – 303
oso by), Wło si (200), Tur cy (60), Sło -
weń cy (80), Fran cu zi, Sło wa cy, An gli -
cy, Wę grzy, Po la cy itd. Po mi mo, iż
kick bo xing to nie jest dys cy pli na dla
grzecz nych dzie ci, pa no wa ła wspa nia ła,
spor to wa at mos fe ra. Po po po łu dniu wie -
lo ję zycz ne to wa rzy stwo w dre sach mo -
żna by ło spo tkać na Dep ta ku i w in nych,

FOT. JERZY CEBULA
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ma gicz nych miej scach Kry ni cy. Na pro -
gu je sie ni po wia ło w uzdro wi sku mło -
do ścią, zdro wiem i tę ży zną fi zycz ną.

Krzysz tof Bu lan da ma już po mysł
na na stęp ną im pre zę, ale nie chce zdra dzić
szcze gó łów. – Mam na dzie ję, że na stęp -
na du ża im pre za ran gi mię dzy na ro do wej
wy lą du je w Kry ni cy – mó wi.

O wy ni kach spor to wych mi strzostw,
gdzie spo re suk ce sy od nie śli rów nież
mło dzi pol scy pię ścia rze, w tym wy wo -
dzą cy się z na sze go re gio nu, m.in. Ola
To kar czyk i Pa try cja Ma ślan ka z Mu szy -
ny, Klau dia Ci choń z Po wroź ni ka, czy
Kon rad Gan car czyk z No we go Są cza,
mo żna by ło prze czy tać w re la cjach red.

Je rze go Ce bu li, za miesz czo nych w dzia -
le spor to wym por ta lu Sa de cza nin. in fo.

Do daj my, że na za pro sze nie or ga ni -
za to rów, są dec kim za wod ni kom, swo -
im ko le żan kom i ko le gom, ki bi co wa li
ucznio wie szkół z Kry ni cy, Mu szy ny,
Że gie sto wa, Sta re go i No we go Są cza.
Przy mi strzo stwach udzie la li się wo -
lon ta riu sze z kry nic kie go Gim na zjum.
By ło ta kże kil ka sto isk re no mo wa nych
firm za gra nicz nych z rę ka wi ca mi, bu -
ta mi i ochra nia cza mi bok ser ski mi. By -
ły ba ne ry, rów nież „Są de cza ni na”,
gdyż wspie ra my sport i zdro wy styl
ży cia.

HEN RYK SZEWC ZYK

FO
T. 
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Kie dy się do wie dzia łem, że na Fo -
rum Re gio nów bę dzie w tym ro ku
Sa la Wier chom li, w pierw szej chwi li
przy szła myśl: a, to mo że coś po -
mo gę, i mo ja Ko bi ta też, boć w ję zy -
kach mó wi nie bi blij nych, świec kich,
a ja znów ro zu mem wier chom lań -
skim prze peł nio ny, to i wy chlu stam
coś z ko rzy ścią nie zmier ną. Tak by -
ło dzień – dwa.

A
le po tem bu dzę się jed ne go
ran ka i do cie ra do mnie dru ga
myśl. A ta myśl my śli tak: co
ty bę dziesz tam ro bił mię dzy

ty mi by zne sme na mi, pre mie ra mi, pre -
zy den ta mi miast pierw szej i dru giej
świe żo ści? To po to -ś ze sto li cy ucie kał,
od pro fe so rów i ar ty stów pierw szej gil -
dii od je chał, że by tu się z eg zo tycz nym
za da wać ptac twem? A co ptak, to struś
al bo in ny nie lot. Tu od ra zu za strzec się
mu szę, że są wśród nich – tych bur mi -
strzów – i ta cy, co za cno ścią i ro zu mem
przo du ją. Ale w tłu mie tra fić na nich
trud no. Lek ko spię te go (i dum ne go zda -

rze niem) bur mi strza Reś kę wi dzia łem
z pół dy stan su, ale prze cież nie bok ser -
skie go.

I chęć wspo mo że nia mi opa dać za -
czę ła, jak to zwy kle po prze bu dze niu.
Aż opa dła i za raz -em się uspo ko ił, co
i soł ty so wi przy stoi. Po sze dłem psom
dać jeść, po dra pać za usza mi, a po tem
przy go to wać śnia da nie dla jed ne go pro -
fe so ra i jed ne go też po ety, a obaj z Kra -
ko wa, bo na wet ta cy lu dzie bez
śnia da nia cia łem słab ną, a duch nie po -
ko ić się za czy na. Po przed nie go dnia ob -
ra do wa li śmy do je de na stej wie czo rem,
a księ życ się do peł niał. Wi na po szło
rap tem po pół bu tel ki na gło wę, tak, że
do pryn cy piów me ta fi zy ki nie do tar li -
śmy, ale ko men ta rze o uro dzie nie wiast
pod wa wel skich roz kwi ta ły jak kwia ty
łą ko we. To i śnia da nie się na le żeć bę -
dzie. Se ry ko zie, owcze i in ne.

***
Ten fe lie ton uka że się już po Fo rum,

więc mo że do pi szę doń co z przy gód
soł ty sa, ale te raz in sza mnie do ty ka re -
flek sy ja.

Co wła ści wie ozna cza: „być Eu ro pej -
czy kiem” (tak, wła śnie przez ma łe „e”)?
Przy wo łu ję swo je la ta w szko le pod sta -
wo wej: zda je się, że wte dy ozna cza ło to
„ohyd ne go ko smo po li tę”, cał kiem co in -
ne go niż „być ko mu ni stą” (słusz ny in -
ter na cjo nał, wpa trzo ny w gwiaz dę
Krem la).

Już tych słów wy star cza, by udo wod -
nić, że mie wa my w gło wach ty le za mę -
tu, ile sa mi (my, na sze szko ły, na sze
wzor ce spo łecz ne, oto cze nie) po tra fi my
so bie zgo to wać. Ale mo że po 1989 ro -
ku rze czy wi stość z dnia na dzień „się”
i nas od kła ma ła? Mo że po 4 czerw ca
sta nę li śmy w bla sku praw dy? By ło by to
okrut ne, ozna cza ło by bo wiem, że je ste -
śmy kloc ka mi le go, ukła da ny mi przez
Pa nią Hi sto rię. Na szczę ście ka żdy z nas
na dal błą dzi na wła sny ra chu nek.

Fe lie ton to ra czej la gu na, niż głę bie
oce anu. Mo że więc tyl ko po wiem, że
nad Wi słę, Du naj i Ren ko cha ni In do eu -
ro pej czy cy (wy obraź cie so bie: nie wie -
dzie li, ze są ni mi!) nad cią gnę li ze ste pów
Azji. A po tem do sła dza li ich ko lej ni bar -
ba rzyń cy: Awa ro wie, Ma dzia ro wie, Pie -
czyn go wie, Tur cy (szcze gól nie
w dzi siej szych Niem czech), Ro mo wie,
lu dy pół noc no afry kań skie (Hisz pa nia,

Fran cja). No bo ta cy dla przy kła du Wan -
da lo wie to już ro dzi me go cho wu ma te -
riał. I tak krok po kro ku, aż po wsta ły
dwa Są cze i dziel ne ple mię Są de czan.
Do któ re go i ja się w ogól nym za mie sza -
niu odro bi nę przy zna ję.

Już tyl ko jed nym zda niem na po -
mknę, że z Azji, oprócz sza chów, o któ -
rych pi sa łem w po przed nim fe lie to nie,
„przy szło” też chrze ści jań stwo, pro sto
z rąk in ne go nie wiel kie go ple mie nia: sy -
nów Izra ela. Ja kiś czas po tem Izra eli ci
po kil ku przy by wa li i sta wa li się, jak po -
przed nie, gło śne lub ci che ko lo ni za cje,
na szy mi we wnętrz ny mi są sia da mi.
Z nie ma łym po żyt kiem, a cza sem kło -
po tem dla tej lub dru giej stro ny.

Eu ro pa jest ple cion ką na cji, wy spe cja -
li zo wa nych w wy rzy na niu się. Bar dzo
do brze uda wa ło się to w XVII wie ku, ko -
lej ny raz ska lę o roz mia rach lu do bój stwa
osią gnę ły woj ny na po le oń skie, wresz cie
nad szedł nie oce nio ny wiek XX. Spo tka -
nie dwu Eu ro pej czy ków (ale nie bar dzo
Eu ro pej czy ków): pa na von Rib ben tro pa
i to wa rzy sza Mo ło to wa prze szło na za -
wsze do hi sto rii. Ko lej ne spo tka nie by ło
w Jał cie, w in nym skła dzie oso bo wym,
przy czym pan Ro ose velt re pre zen to wał
da le ki kon ty nent, na któ rym nie wie le
wcze śniej roz wią za no kwe stię in diań ską,
pan Sta lin – ro dzin ną Gru zję i po tro sze,
hmm… Eu ro pę tyż. Kwe stia mniej szych
na ro dów nie zo sta ła prze są dzo na de fi ni -
tyw nie. 

Dla mnie zaś, któ ry do ce niam tre ści,
kry ją ce się za sło wem „Eu ro pej czyk”,
do tej ka te go rii na le żą mię dzy wie lo ma:
Fran ce sco Pe trar ca i Za wi sza Czar ny
Su lim czyk, świę ty To masz i To masz
Mo rus, Al brecht Dürer i Jan Ko cha now -
ski (…) Ber trand Rus sell, José Or te ga y
Gas set, Ka ren Bli xen, An na Ach ma to -
wa, Ste fan Ba nach, Je rzy Gie droyć,
Alek san der Gieysz tor, Hen ryk Gó rec ki,
uff…niech to wy star czy za re pre zen ta -
cję, da lej li sta mo ich na uczy cie li, przy -
ja ciół, a na ko niec li sta mo ich uczniów,
gdy by nie któ rym to od po wia da ło. 

Ta kże Eu ro pej czy ka mi by li, al bo sta -
wa li się ano ni mo wi chło pi, wy ry wa ją cy
la so wi po la upraw ne, kle cą cy mia stecz -
ka, któ re sta wa ły się me tro po lia mi, od -
da ją cy sy nów na uni wer sy te ty, lub
prze ka zu ją cy im trud ne dzie dzic two rol -
ni ka. Bu du ją cy ko ścio ły ro mań skie
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i cer kwie łem kow skie, kła dą cy się po -
ko tem w bi twach (gdy na pa dli ich in ni
Eu ro pej czy cy), zdo by wa ją cy przez
wal kę, lub chy trość ty tu ły szla chec kie. 

Czy je stem Eu ro pej czy kiem?
W świe tle wy mie nio nych imion jest to
do ty la wy so kie mia no, że nie śmiał -
bym o so bie tak rzec. O wie le ła twiej
po wie dzieć: je stem Po la kiem. To ja -
sne: wpa dłem po uszy w ję zyk i li te ra -
tu rę pol ską. Znam je, po wiedz my, dość
do brze, choć da le ce nie tak, jak bym
chciał i po wi nien. Le d wie li zną łem in -
nych ję zy ków, pod czas gdy au tor naj -
now sze go, świet ne go prze kła du po ezji
Ka wa fi sa, kra ko wia nin z wy bo ru, Ire -
ne usz Ka nia, zna chy ba wszyst kie ję -
zy ki Eu ro py i garść azja tyc kich
na do da tek. Je go szklan ka jest peł -
na mle ka, mo ja – mo że do po ło wy…

***
Sko ro mó wi my o grec kim po ecie,

ko niecz nie trze ba pa mię tać, że Eu ro pę
uwiódł Zeus, wcze sne uoso bie nie tu -
tej sze go bo ga. Po nie waż Zeus miał do -
bry gust, mo żna są dzić, że Eu ro pa by ła
uro dzi wa, a na pew no mło da. Na by -
ku -Zeu sie dzie wi ca pły nę ła ra czej na -
go i na oklep. Na to miast La dy Go di va,
fe mi nist ka z XI wie ku i jesz cze jed -
na Eu ro pej ka, je cha ła przez Lon dyn
w sio dle; mó wią, że mę skim, co dla
nie licz nych po no wi dzów spra wie -
dliw sze. 

Czy po dob nie jak Zeus po czy na li
so bie sło wiań scy bo go wie: Swa ro życ,
Dadź bóg, Ja ry ło, Pe run, Try gław
i dam ska Zo rza? Za pew ne. Al bo śmy to
ja cy -ta cy…? Skąd by zresz tą się bra ły
po mniej sze bo gin ki i za ło ży cie le ple -
mion? Z lę dźwi bo gów, jak wie my.

No i wra cam do „per ły uzdro wisk
gór skich”, na Fo rum. Dzień był wietrz -
ny, dach sa li spo tkań chwi la mi ło po tał
jak ża gle na wie trze. Po do ba ło mi się
to, bo to i wiatr hi sto rii mię dzy na mi
był do ty kal ny. Mo żna -ż do tknąć wia -
tru? Nie wiem, ale wiatr mo że do tknąć
cie bie, ser deń ko.

Pre mier Tusk ogło sił ko niec kry zy -
su, mo im zda niem słusz nie, bo po co
kto in ny miał by ogła szać, mą dra la. Ja
zresz tą pa na Tu ska lu bię słu chać, bo
ro zu miem, co mó wi. Zaś co do nie któ -
rych, nie ro zu miem, po co mó wią. To
zna czy sam sta ram się być w opo zy cji,

ja ko pra wy Po lak i pa trio ta, ale nie cał -
kiem mi się od kil ku lat uda je. Krzy -
czę: „precz”, ale jak by gło sem
Bo gu mi ła Ko bie li. Z pew nym nie po -
ko jem zaś stwier dzam, że ro zu miem,
co mó wią w tak zwa nej te le wi zji za -
rów no pan Ci mo sze wicz, jak i – ostat -
nio – pan Gier tych. Chy ba bę dę mu siał
dać się prze ba dać.

Dru gie go dnia ven det tą (nie po pra -
wiać!) wie czo ru (tak na praw dę to by ło
dru gie śnia da nie) oka zał się pan Ka -
czyń ski. Tro chę mnie za sko czył, mó -
wiąc o „kar nym po dat ku”. Ja tu,
ko cha neń ki, pła cę po dat ki w na dziei,
że to dla oj czy zny, a oka zu je się, głu -
pio. Bo to do miar, dy by, czy in sze zna -
ne mi z dzie jów pra wo. Ta ki szlach cic
za za bi cie nie szlach ci ca mógł się wy -
ku pić go tów ką. To wra ca? Pew nie zno -
wu cze goś nie ro zu miem.

Żyw szą dys ku sję da ło się sły szeć
na spo tka niu „Kul tu ral ny biz nes”.
Cho ciaż ty tuł su ge ro wał, że by wa ją
też biz ne sy nie kul tu ral ne (co pew nie
jest ra cją), to rzecz trak to wa ła o fi nan -
so wa niu zja wisk kul tu ry. Nikt nie czy -
tał z kart ki, by ła i dys ku sja z sa lą.
Oka zu je się, że w kul tu rze mo żna
wyjść na swo je, jak się ten, czy in ny
do bro dziej zli tu je. Boh dan Za du ra pi -
sze gdzieś: „tak mi się wy da je, że Wy -
daw cę za stą pi ły fir my świad czą ce
usłu gi wy daw ni cze”. Z ła ski biz ne su
i po li ty ki.

Trze cie go dnia też -em po je chał, ale
ma ło co słu cha łem, bo wy cze ki wa łem
na kon cert Ju lii Do szny w Mu zeum
Ni ki fo ra. Przed kon cer tem jesz cze fi -
nal na se sja „Po co Eu ro pie hi sto ria?”
Bra wa ze brał Bo ris Ta dić, by ły pre zy -
dent Ser bii, zresz tą po li tyk o in te re su -
ją cej bio gra fii.

Po tem już kon cert Do szny. Ju lia, ja -
ko wy bit na ar tyst ka z Be ski du, pra cu -
je oczy wi ście w biu rze. Że by jej się
w gło wie nie prze wró ci ło, my śli Sa mo -
rząd, któ re mu się nic nie prze wra ca, bo
i nic nie sta je. Ale biu ro w ład nej oko -
li cy, Ju lia spo glą da w dół, na dom ki
let ni sko we daw nej no men kla tu ry. Wo -
da w Je zio rze Klim kow skim opa da.

WI TOLD KA LIŃ SKI 
Autor jest sołtysem Wierchomli

i prezesem Towarzystwa Literackiego 
im. C. Norwida w Nowym Sączu.

Bez grzy bów ży cie nie by ło by tak
smacz ne! Ileż pysz no ści mo żna
z nich wy cza ro wać? Są też nie oce -
nio nym, ca ło rocz nym do dat kiem
do wie lu po traw. Die te ty cy twier -
dzą, że po za wa lo ra mi sma ko wy mi,
nie ma ją one żad nych wa lo rów
odżyw czych. I niech so bie twier dzą!

N
aj star szym spo so bem na ca ło -
rocz ną obec ność grzy bów
w na szej kuch ni jest ich su -
sze nie, do któ re go szcze gól -

nie po le ca my praw dziw ki (bo ro wi ki),
ko za ki i pod grzyb ki.

Sta raj my się jed nak uni kać su sze nia
grzy bów w pie kar ni kach ku che nek, bo
– nie ste ty – w ta kiej przy spie szo nej ob -
rób ce tra cą wie le ze swo ich wa lo rów za -
pa cho wych i sma ko wych (no, chy ba, że
zmu si nas to te go po go da, wte dy mó wi
się: „trud no”).

Grzy by, po bar dzo sta ran nym wy su -
sze niu, jak to się mó wi – „na pieprz”,
na le ży prze cho wy wać w su chym i ciem -
nym miej scu, w za krę ca nych sło jach,
chro nią cych je przed do stę pem wil go ci
i utra tą za pa chu.

Nie daw no otrzy ma li śmy wspa nia ły
upo mi nek od Ju lii Do szny, zna ko mi tej
łem kow skiej pie śniar ki, miesz ka ją cej
w Ło siu k/Ro py, w Be ski dzie Ni skim.

By ły to sprosz ko wa ne grzy by su szo -
ne (praw dziw ki). Sprosz ko wać w młyn -
ku mo żna ka żdy ga tu nek grzy bów
su szo nych. Skwa pli wie ko rzy sta my
z te go po my słu, bo wa lo ry sprosz ko wa -
nych grzy bów su szo nych są roz licz ne,
zaś naj wa żniej sze z nich to:

– zaj mu ją zde cy do wa nie mniej miej sca;
– prze cho wy wa ne w szczel nie za krę -

co nych sło jach są mniej po dat ne
na chło nię cie wil go ci oraz „za in te re so -
wa nie” ró żnych szkod ni ków do mo wych
(np. owa dów);

– nie są ły ko wa te – szcze gól nie ich
trzo ny, któ re czę sto od rzu ca się;

– sta no wią zna ko mi tą ba zę do zup,
so sów i far szów, wzmac nia ją aro mat po -
traw i co naj wa żniej sze – bar dzo szyb -
ko się za go to wu ją.

Po wszech nie zna ne i sto so wa ne jest
ma ry no wa nie grzy bów. Naj le piej na da -
ją się do nie go: ry dze, kur ki, opień ki,
ma śla ki pod grzyb ki, ale też ma łe praw -
dziw ki (bo ro wi ki).
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Grzy by do ma ry no wa nia za wsze
blan szu je my, przez oko ło 2-3 mi nu ty,
w śred nio oso lo nej wo dzie z do dat kiem
spo rej szczyp ty cu kru (do da tek cu kru
po zwa la za cho wać na tu ral ny, wy ra zi sty
ko lor).

Do mo wych prze pi sów na ma ry na ty
jest wie le. Nie prze pa da jąc za ma ry na -
ta mi moc ny mi, „za bi ja ją cy mi” smak
grzy bów, od kil ku lat wy ko rzy stu je my
do ich przy go to wa nia ocet win ny.

***
Bar dzo sta rą, ale już nie tak po -

wszech nie wy ko rzy sty wa ną me to dą
prze twa rza nia grzy bów jest ich ki sze nie.
Ki szo ne grzy by to – nie tyl ko na szym
zda niem – praw dzi wy ra ry tas!

Do ki sze nia po le ca my szcze gól nie
ry dze i opień ki. W przy pad ku ry dzów
po win ny to być grzy by więk sze, a na -
wet du że.

Ki sze nie jest dość spe cy ficz ną me to -
dą prze twa rza nia i wie lo krot nie sły sze -
li śmy od osób, któ re grzy by tak
przy go to wy wa ły (bez ich uprzed nie go
blan szo wa nia – a szcze gól nie – opień -
ki), o do le gli wo ściach żo łąd ko wych
po ich spo ży ciu. Pa mię taj my, co zresz tą
pod kre śla ją wszyst kie atla sy grzy bo we,
że opień ka su ro wa jest grzy bem za wie -

ra ją cym tok sy ny mo gą ce po wo do wać
po wa żne do le gli wo ści ga strycz ne, a na -
wet… za tru cia po kar mo we!

Prze pis na ki sze nie grzy bów jest na -
stę pu ją cy.

Przy go to wać na czy nie do ki sze nia
– naj le piej ka mion ko wy gar nek (sta ran -
nie wy myć i wy pa rzyć wrząt kiem, to
sa mo do ty czy ta le rzy ka, de secz ki czy
ka mie nia, któ ry mi na le ży – po na peł nie -
niu na czy nia – przy ci snąć grzy by).

Do ki sze nia uży wa my tyl ko grzy bów
uprzed nio blan szo wa nych, od ce dzo nych
na si cie i ostu dzo nych (po win ny być tyl -
ko lek ko wil got ne). Na spód na czy nia
po ło żyć war stwę pla strów ce bu li, na nie
– war stwę ry dzów (grzy by ukła dać
blasz ka mi ku gó rze). Tak uło żo ną war -
stwę prze sy pać 2-3 szczyp ta mi so li.
W ten spo sób ukła dać (na prze mian) ko -
lej ne war stwy ry dzów i ce bu li, aż
do wy peł nie nia na czy nia. Po je go wy -
peł nie niu lek ko uci snąć grzy by, a w po -
wsta łym miej scu uło żyć ko lej ne
war stwy, aż do cał ko wi te go wy peł nie -
nia ka mion ki (ostat nia po win na być po -
dwój na war stwa ce bu li).

Peł ną ka mion kę na le ży na kryć ta le -
rzy kiem ob cią żo nym ka mie niem, lub in -
nym cię żkim przed mio tem. Zo sta wić

w tem pe ra tu rze po ko jo wej. Po dwóch
dniach spraw dzić, czy grzy by „pu ści ły
sok”. Je śli oka że się, że brzeg ta le rzy ka
przy ci ska ją ce go grzy by jest su chy, na -
le ży do lać nie co zim nej (prze go to wa -
nej), lek ko oso lo nej wo dy.

Ki sić w tem pe ra tu rze po ko jo wej,
spraw dza jąc od cza su do cza su ja kość
grzy bów (po dob nie jak przy ki sze niu
ka pu sty – usu wać nad miar wo dy i ple -
śnio wy ko żu szek). Po oko ło 2-3 ty go -
dniach grzy by są za ki szo ne. Wów czas
mo żna je prze nieść do zim nej piw ni cy,
lub lo dów ki. Pa mię taj my jed nak, że tak
prze cho wy wa ne grzy by ki szo ne nie
utrzy ma ją się dłu go i po win ny zo stać
dość szyb ko zje dzo ne.

Dla te go, wraz z ce bu lą i przy pra wa -
mi, war to prze ło żyć je do sło jów, za lać
prze go to wa ną, lek ko oso lo ną wodą i pa -
ste ry zo wać przez oko ło 10 mi nut.

Pa ste ry zo wa ne są rów nie trwa łe, jak
ma ry no wa ne i mo że my je pa ła szo wać
ze sma kiem jesz cze u pro gu na stęp ne go
se zo nu grzy bo brań, a po nad to wy ko rzy -
sty wać do spo rzą dze nia zna ko mi te go
żu ru ry dzo we go!

W iden tycz ny spo sób mo żna za ki sić
opień ki. Na le ży jed nak pa mię tać, że
gru bość war stwy opie niek po win na być
nie co więk sza (na wet trzy krot nie), niż
gru bość war stwy ce bu li.

Ostat nim ze spo so bów ca ło rocz ne go
prze cho wa nia grzy bów jest ich za mra -
ża nie. Do za mra ża nia naj le piej na da ją
się: ry dze, kur ki, ma śla ki, pod grzyb ki
i praw dziw ki (bo ro wi ki). Zam ra ża jąc

Sądeckie warzenie (6)

Grzybowe conieco

Prawdziwki Rydze Rydze kiszone
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Pięk na łą ka na gór skim zbo -
czu. I za pie ra ją ca dech w pier siach
pa no ra ma Ja wo rzy ny Kry nic kiej.
Mniej sza o wi do ki: grzy by. Praw -
dziw ki, ko za ki i ry dze. 

W
peł nej ob fi to ści. Zaś
na po cząt ku mo jej po -
la ny tra fi łem na kil ka
pie cza rek. Dzi kich pie -

cza rek. Za pach i ka żdy szcze gół wy glą -
du wy pisz, wy ma luj, jak te, ze skle po wej
pół ki. Choć do wszyst kich grzy bów
z blasz ka mi pod cho dzę nie uf nie (chy ba,
że to kur ka lub, rydz), za peł ni łem ni mi
wol ne miej sce w ko szu. Na szczę ście
w ca ło ści, ra zem z trzo na mi. Kil ka chwil
da lej wy pa trzy łem na skra ju la su pa rę ja -
snych ni czym śnieg ka pe lu szy. Na wi -
dok bul wia ste go trzo nu rę ka z no żem
za wi sła mi w po wie trzu. To, co w pierw -
szej chwi li wzią łem za sma ko wi te pie -
czar ki, oka za ło się być kla sycz nym
mu cho mo rem. Bia łą od mia ną sro mot ni -
ka, lub mu cho mo ra ja do wi te go. Sta -
wiam na te go pierw sze go, bo ja do wi ty
jest znacz nie rza dziej spo ty ka ny. Mniej -
sza z tym. Oby dwa zaj mu ją pierw sze
miej sca na li ście naj bar dziej za bój czych
grzy bów świa ta. Gdy by ze rwać sam ka -
pe lusz, al bo mło dy okaz i po ło żyć po -
mię dzy pie czar ka mi, po mył ka
mu ro wa na. Lek ki, mio do wy za pach,
smak po noć słod ka wy i przy jem ny. Nie
spraw dza łem. Da ję wia rę tym, któ rzy

swo je wra że nia za pi sa li krót ko
przed zgo nem. Sro mot nik za bi ja. Za bi -
ja nie chyb nie. I wy jąt ko wo per fid nie.
Pierw sze ob ja wy bo le sne go za tru cia po -
ja wia ją się po kil ku go dzi nach, gdy tru -
ci zna zdą ży ła nie od wra cal nie znisz czyć
wą tro bę. Po tem jesz cze chwi lo wa i bar -
dzo złud na po pra wa. Je śli le ka rze nie
zdo ła ją nie szczę śni ko wi prze szcze pić
wą tro by, gi nie.

Tru ci zny za war te w mu cho mo rze
nie ule ga ją roz kła do wi na wet pod czas
naj dłu ższe go go to wa nia, sma że nia czy
su sze nia. Ma ry no wa ne sro mot ni ki wy -
ję te ze sło ika po kil ku la tach nie utra -
ci ły ani odro bi ny tok sycz nych
wła ści wo ści. Nie masz bar dziej tru ją -
cej pa sku dy niż sro mot nik, a mo ja ko -
lek cja star czy ło by na po zba wie nie
ży cia kil ku osób. Pro szę nie spraw -
dzać, czy grzyb za czer ni srebr ną ły -
żecz kę, ani te sto wać po dej rza ne go
owoc ni ka prze kro jo ną ce bu lą. Ka żdy
owoc nik z blasz ka mi pod ka pe lu szem,
bul wia stym trzo nem oto czo nym po -
chew ką, to mu cho mor. Le piej mieć
lżej szy ko szyk z grzy ba mi i prze żyć,
niż umrzeć z peł nym brzu chem.

To jesz cze nie ko niec. Wy cho dząc
z la su tra fi łem na sta ry cmen tarz. Za -
ro śnię tym ziel skiem pa gór ki mo gił.
Po chy lo ne krzy że. Pie czar ki z ko sza
wy sy pa łem tuż za ka mien nym mu rem.
Me men to mo ri.

GRZE GORZ TA BASZ

Przy ro da we dług Ta ba sza 

Mu cho mor ki
grzy by, przy ję li śmy że la zną za sa dę
ich 2-3 mi nu to we go blan szo wa nia
w śred nio oso lo nej wo dzie. Nie po le ca -
my za mra ża nia grzy bów su ro wych, bo
po roz mro że niu nie tyl ko wy glą da ją nie -
atrak cyj nie, ale ta kże tra cą wa lo ry za pa -
cho we i sma ko we (sta ją się „gu mo we”
i ły ko wa te). Po le ca my uła twia nie so bie
ży cia przez za mra ża nie po kro jo nych
grzy bów du szo nych w ma śle (bez żad -
nych do dat ków) – przede wszyst kim ku -
rek i ry dzów. Du sze nie po win no trwać
nie dłu żej niż 3-5 mi nut. Pa mię taj my, że
po roz mro że niu tak przy go to wa nych
grzy bów (zna ko mi ty pół pro dukt do ja -
jecz nic i so sów!) bę dzie my pod da wać je
dal szej ob rób ce, np. du sze niu z ce bul ką,
czy go to wa niu, więc trze ba „dać im
szan sę” na za cho wa nie nie po wta rzal ne -
go za pa chu, sma ku i aro ma tu.

SAŁATKA Z GRZYBÓW
MARYNOWANYCH
(RYDZÓW LUB OPIENIEK)

Skład ni ki: 1 szklan ka grzy bów ma -
ry no wa nych, 4 ugo to wa ne i ob ra ne
ziem nia ki, 2 ki szo ne ogór ki, 2 jaj ka
na twar do, 1 ce bu la, 1 szklan ka ma jo ne -
zu, 1 ły żecz ka cu kru, 1 zą bek czosn ku.

Wy ko na nie: Grzy by od ce dzić, ce bu -
lę po kro ić w kost kę i blan szo wać. Po zo -
sta łe skład ni ki po kro ić w kost kę
i wszyst ko ra zem wy mie szać. Ma jo nez
do pra wić cu krem i roz tar tym z odro bi -
ną so li czosn kiem. Je że li jest zbyt gę sty,
do dać 1-2 ły żki prze go to wa nej zim nej
wo dy i zmik so wać. Za lać sa łat kę ma jo -
ne zem, wy mie szać i od sta wić do lo dów -
ki na 30 mi nut.

Rów nie wy bor na jest sa łat ka z grzy -
bów ma ry no wa nych z do dat kiem zło tej
re ne ty, za miast ogór ków ki szo nych.

Prze pis na żur z ki szo nych ry dzów obie -
cu je my po dać w stycz niu, bo wiem by ła to
daw ny mi cza sy jed na z obo wiąz ko wych
po traw po da wa nych pod czas „po sia dów”,
w cza sie gó ral skie go kar na wa łu.

Co cie ka we, w Pie ni nach i na Skal -
nym Pod ha lu żur na ki szo nych ry dzach
był ta kże jed ną z po traw wi gi lij nych.

LES ZEK HOR TWATH
www.po tra wy re gio nal ne.pl

Na stro nach por ta lu znaj dą Pań stwo spo -
ry wy bór prze pi sów na tra dy cyj ne prze two ry

do mo we oraz wie le prak tycz nych rad i po -
rad do ty czą cych prze twór stwa do mo we go. Muchomor sromotnikowy i pieczarka dzika
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DO I OD REDAKCJI

Oświadczenie
Prowincjała Jezuitów
w sp. ojca Krzysztofa
Mądela SJ

Zgod nie z za po wie dzią za war tą
w oświad cze niu z 26 sierp nia br., w dniu
dzi siej szym, po wcze śniej szym ro ze zna -
niu i za się gnię ciu opi nii mo ich kon su la -
to rów, pod ją łem sze reg de cy zji.

Są one po wo do wa ne w rów nym stop -
niu tro ską o do bre imię na sze go za ko nu
– To wa rzy stwa Je zu so we go – oraz oso -
bi stą tro ską o ka żde go ze Współ bra ci
i – co za tym idzie – szcze rym
pra gnie niem przyj ścia im z po mo cą
w sy tu acji, w ja kiej się zna leź li. Ma ją też
na ce lu sku tecz ną po moc wszyst kim po -
szko do wa nym oraz za pew nie nie im jak
naj lep szych wa run ków do przy ję cia te -
jże po mo cy. Wa run kiem pod sta wo wym
i ab so lut nie ko niecz nym w tym pro ce sie
jest jed nak wcze śniej sze ja sne i wy raź ne
na pięt no wa nie nie ich sa mych, ale ka ry -
god ne go i nie do pusz czal ne go po stę po -
wa nia, ja kie go się do pu ści li lub ja kie go
pa dli ofia rą. Wła śnie po moc ofia rom by -
ła głów na za sa dą, ja ką kie ro wa łem
przy po dej mo wa niu de cy zji. 

Do pu blicz nej wia do mo ści po da ję je -
dy nie de cy zje do ty czą ce o. Krzysz to fa
Mą de la, gdyż tyl ko on, po przez wy po -
wie dzi me dial ne, upu blicz nił swo ją sy -
tu ację. De cy zje te są na stę pu ją ce:

1. Po nie waż agre sja fi zycz na (szcze -
gól nie tak gwał tow na i skie ro wa na wo -
bec czło wie ka w po de szłym wie ku)
w przy pad ku, księ dza, za kon ni ka i je zu -
ity nie mo że być ni czym uspra wie dli wio -
na i mu si być sta now czo na pięt no wa na,
dla te go udzie li łem o. Krzysz to fo wi Mą -

de lo wi pi sem ne go upo mnie nia ka no nicz -
ne go, in for mu jąc go jed no cze śnie o kon -
se kwen cjach ta kie go kro ku i po wa dze
je go sy tu acji.

2. Po nie waż o. Krzysz tof Mą del
ostat nio wie lo krot nie oświad czał w pu -
blicz nych wy po wie dziach, że po trze bu -
je te ra pii, nie tyl ko de kla ru jąc go to wość
do niej, ale też pro sząc o nią, i po nie waż
ja sam je stem w peł ni prze ko na ny o ko -
niecz no ści ta kie go roz wią za nia, dla te go
na ka za łem mu nie zwłocz ne pod ję cie te -
ra pii. Za pew ni łem go jed no cze śnie, że
ze stro ny To wa rzy stwa Je zu so we go
otrzy ma wszel ką nie zbęd ną po moc
zmie rza ją cą do te go, by by ła to te ra pia
w peł ni pro fe sjo nal na i sku tecz na. Jej
wy bór na le ży oczy wi ście do nie go sa -
me go, ale rów nież w tej kwe stii otrzy -
ma od za ko nu po trzeb ną po moc i ra dę.

3. Po nie waż za le ży mi na tym, aby za -
pew nić o. Mą de lo wi jak naj lep szy po ziom
te ra pii, co – ze wzglę du na obec ność spe -
cja li stycz nych kli nik i ośrod ków te ra peu -
tycz nych – jest bar dziej praw do po dob ne
w du żych mia stach uni wer sy tec kich, dla -
te go zde cy do wa łem o prze nie sie niu o.
Krzysz to fa Mą de la ze wspól no ty w No -
wym Są czu do wspól no ty Do mu Pi sa rzy
w Kra ko wie przy ul. Ko per ni ka 26.

4. Po nie waż te ra pia jest za wsze trud -
nym i po wa żnym za da niem, i – ze swej
na tu ry – wy ma ga we wnętrz nej kon cen -
tra cji i wy ci sze nia się dla te go:

a. W peł ni pod trzy ma łem na ło żo ny
wcze śniej na o. Krzysz to fa Mą de la za kaz
od pra wia nia Mszy św. i spo wia da nia
w ko ście le oraz pu blicz ne go gło sze nia
Sło wa Bo że go. Eu cha ry stię o. Krzysz tof
Mą del mo że spra wo wać w ka pli cy do -
mo wej kra kow skie go Do mu Pi sa rzy oraz
w ka pli cach in nych na szych wspól not.

b. Po cząw szy od dnia dzi siej sze go
aż do od wo ła nia za ka za łem o. Krzysz -
to fo wi Mą de lo wi ja kich kol wiek pu bli -
ka cji (ar ty ku ły, blo gi, ko men ta rze,
wy wia dy) w ja kich kol wiek środ kach
spo łecz nej ko mu ni ka cji (pra sa, ra dio,
te le wi zja, In ter net) i ja kich kol wiek in -
nych pu blicz nych wy po wie dzi za rów -
no pod wła snym na zwi skiem, jak
i pod in ter ne to wy mi czy pra so wy mi
pseu do ni ma mi czy li „nic ka mi”.

5. Po nie waż do bro wol nie ślu bo wa ne
po słu szeń stwo na le ży do isto ty ży cia za -
kon ne go i ka żde wy kro cze nie prze ciw

nie mu jest za wsze ude rze niem w tę isto tę,
dla te go po in for mo wa łem o. Krzysz to fa
Mą de la o kon se kwen cjach wy ni ka ją cych
z ewen tu al ne go nie pod po rząd ko wa nia się
wy żej wy mie nio nym de cy zjom. Kon se -
kwen cje te mo gą być tym po wa żniej sze,
że o. Krzysz tof Mą del nie zo stał jesz cze
osta tecz nie włą czo ny w apo stol skie cia ło
To wa rzy stwa Je zu so we go.

Wszyst kie te de cy zje prze ka za łem o.
Krzysz to fo wi Mą de lo wi oso bi ście pod -
czas dzi siej sze go spo tka nia i roz mo wy
z nim. Wie rzę, że bę dą one przy ję te
w du chu po słu szeń stwa, że po mo gą
w za bliź nie niu ran i w oso bi stym na wró -
ce niu. Ufam też, że ich ce le oraz mo ty -
wa cje ich pod ję cia bę dą zro zu mia łe dla
tych, któ rych ca ła ta spra wa za bo la ła,
zbul wer so wa ła lub zgor szy ła, a któ rzy
szcze rze ży czy li nam po wo dze nia w jej
roz wią za niu.

Je stem jed nak świa dom, że znaj dą się
rów nież kry ty cy ty chże de cy zji, któ rzy
za rzu cą mi nie spra wie dli wość, „kne blo -
wa nie ust nie po kor ne mu księ dzu”, itp.
Ma ją do te go pra wo i nie mam wpły wu
na ta ką ich re ak cję. Nie oba wiam się
jed nak rów nież ich pro sić o po moc: Je -
śli na praw dę za le ży Wam na do bru o.
Krzysz to fa Mą de la, to zrób cie wszyst -
ko, co mo że cie, by te de cy zje przy jął, by
się do nich za sto so wał i aby w ten spo -
sób po zwo lił so bie po móc. Aby to na -
stą pi ło, bar dzo po trze ba mu wy ci sze nia,
spo ko ju i sku pie nia, a nie me dial ne go
zgieł ku. Bar dzo Was pro szę o usza no -
wa nie tej po trze by!

Chcę też, jesz cze raz, pro sić wszyst kich
o po wstrzy ma nie się od fe ro wa nia szyb -
kich wy ro ków, od po tę pia nia ko go kol -
wiek i od zło śli wych ko men ta rzy.
Wszyst kim tym, któ rzy w ostat nich dniach
za pew nia li mnie i nas o wspar ciu mo dli -
tew nym i o ludz kiej życz li wo ści chcę bar -
dzo ser decz nie po dzię ko wać. W ta kich
chwi lach to ogrom nie du żo zna czy.

Na ko niec chcę po dzię ko wać mo im
Współ bra ciom za mo dli twę w in ten cji
o. Krzysz to fa, mnie i nas wszyst kich,
oraz za wszel kie ob ja wy bra ter skiej mi -
ło ści i jed no ści. To by ły i są trud ne dla
nas chwi le, ale sko ro Pan Bóg do pu ścił
na nas ta kie do świad cze nie, to wi dać
po to, by na uczyć nas nie co wię cej po -
ko ry i przy po mnieć nam o isto cie na sze -
go ży cia za kon ne go w To wa rzy stwie

O. Krzysztof Mądel SJ 
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Je zu so wym, któ rą jest na śla do wa nie
Chry stu sa po kor ne go, czy ste go, ubo gie -
go i po słusz ne go. To trud na sztu ka, więc
tym go rę cej Go pro śmy, by śmy umie li
z tej Je go na uki sko rzy stać.

Zo stań cie z Bo giem
WOJ CIECH ZIÓ ŁEK SJ

Pro win cjał
Kra ków, 4 wrze śnia 2013 r.

Kłód ki mi ło ści 
W wie lu mia stach świa ta są wy zna -

czo ne miej sca, gdzie za ko cha ni, lub
świe żo po ślu bie ni mo gą za piąć kłód kę,
bę dą cą sym bo lem trwa ło ści związ ku.
Ta ki mi miej sca mi są naj czę ściej kład ki
lub mo sty (zwa ne kład ka mi, czy mo sta -
mi mi ło ści) i po za mknię ciu kłód ki,
klucz wy rzu ca ny jest do wo dy. Cza sem
też sta wia się me ta lo we drzew ka mi ło -
ści i wte dy kłód ki za pi na się na ich ga -
łę ziach. Z tym zwy cza jem spo tka łem się
m.in. w Mon te vi deo czy Seu lu, a w Eu -
ro pie w Rzy mie, Flo ren cji, We ro nie,
Pra dze, Wil nie, Bu da pesz cie i Pa ry żu.
Nie bra ku je też ta kich miejsc i w Pol sce,
np. w Kra ko wie, Szcze ci nie, Wro cła -
wiu, Opo lu, War sza wie, Gdań sku, Byd -
gosz czy oraz Tar no wie. Kłód ki czę sto są
ko lo ro we, zwy kle czer wo ne lub ró żo we
i są na nich na ma lo wa ne lub wy gra we -
ro wa ne imio na za ko cha nych oraz da ty
lub też wy zna nia w ro dza ju I lo ve you.

Jest to nie tyl ko wy jąt ko wo mi ły
zwy czaj, wy wo łu ją cy wśród prze chod -
niów uśmiech i sym pa tycz ną at mos fe rę,
ale też ta kie miej sca sta no wią du żą
atrak cję tu ry stycz ną. My ślę więc, że

war to by ta kie wła śnie miej sce urzą dzić
w No wym Są czu. Do dys ku sji by ła by
lo ka li za cja. Są dzę, że mo sty na Du naj -
cu lub Ka mie ni cy nie wcho dzą w grę
z uwa gi na nie bez pie czeń stwo wy ni ka -
ją ce z du że go ru chu dro go we go. Kład ki
na Ka mie ni cy to w no cy od lud ne miej -
sca, więc sta no wi ły by po ku sę dla zło -
mia rzy. Z uwa gi na to, że ślu by
udzie la ne są w ra tu szu, ide al nym miej -
scem był by ry nek. Po nie waż żad nej rze -
ki z mo stem tam nie ma, al ter na ty wą
by ło by drzew ko, lub mo że ja kaś es te -
tycz na kra ta, ta ka, by mógł się na nią
zgo dzić ar chi tekt miej ski.

A mo że czy tel ni cy „Są de cza ni na”
ma ją in ne pro po zy cje?

MA CIEJ ZA REM BA
Autor jest przewodnikiem turystycznym,

honorowym prezesem Polskiego
Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział 

„Beskid” Nowy Sącz.

Spa cer lek ko 
sen ty men tal ny

Pod czas ostat nie go (sier pień 2013)
po by tu w Są czu z wnu ka mi po sta no wi -
łem po ka zać im śla dy dzia dziu sio we go
dzie ciń stwa z ma leń ką lek cją hi sto rii.

Na szą wy pra wę za czę li śmy od „ka -
pli cy szkol nej”, gdzie pierw szych lek cji
re li gii udzie lał dziad ko wi ksiądz Try tek.
Obok szko ła (kie dyś) pod sta wo wa mę -
ska – 7-kla so wa. Wo kół ko ściół ka rósł
ży wo płot z krze wu śnie gu licz ki, a zna -
ny i sza no wa ny dzia łacz spor to wy Ta -
de usz Do bosz, sta jąc na bal ko nie,
urzą dzał nam bieg „do oko ła ko ściół ka”
o fan ta stycz ną na gro dę – cze ko la do we -
go cu kier ka. Star to wa li wszy scy: Ma -
ciek, Ja nusz, Ma niuś, Na nek, Ze nek,
Ju rek, Wa cek, Le szek, Je rzy, Ja cek, Jó -
zek, Ma rian, Ju liusz, An drzej... no,
po pro stu ca ła pa ra fia. By ło to jed no
z nie licz nych za jęć, na któ re cze ka li śmy
z nie cier pli wo ścią. Nie po to bo wiem
tre no wa li śmy za cie kle na ka żdej prze -
rwie szkol nej, by w tym bie gu prze grać.
Tre ning w szko le po le gał na bły ska -
wicz nym wy star to wa niu z kla sy
po usły sze niu dzwon ka za cne go pa -
na Smu la. Na le ża ło też mo żli wie szyb -
ko i moc no za trza snąć za so bą wszyst kie
drzwi, by utrud nić po ścig zgrai ko le gów

i do biec ja ko pierw szy do mu ru przy le -
głej do bo iska ka mie ni cy. Cza sa mi pa ni
Stęp niow ska, Ku de jo wa lub Sło tów -
na wy tar ga ły dziel nych za wod ni ków
za uszy, ale by cie w pierw szej trój ce
„z ca łej szko ły” by ło po wo dem do roz -
pie ra ją cej du my aż do na stęp ne go
dzwon ka. Kto wie, mo że to by ło przy -
czy ną, że nasz ko le ga Ju rek zo stał jed -
nym z naj lep szych sprin te rów w Pol sce.

Po lek cjach ży cie upły wa ło sto sun ko -
wo spo koj nie, po mię dzy grą w pił kę
na po dwór ku szkol nym, za ba wą w In -
dian, grą w pa lan ta lub w zoś kę, czy też
przy jem nym rzu ca niem się w zi mie
śnie żka mi, a w le cie koń ski mi „Pfer dap -
fel”, co mia ło też swój urok. Ro bi li to
nie licz ni, ale z wdzię kiem. Wła ści wie
je dy ny ha łas sta no wi ło strze la nie z ba ta
przez do ro żka rzy i nasz okrzyk, gdy ja -
kiś szczę śli wiec do cze pił się do do ro żki
– z ty łu ba tem! Tuż obok przy Ma śla -
nym Ryn ku by ła sta cja ben zy no wa
gdzie naj więk szym szczę ściem by ło
„ka li ko wać” (ręcz nie pom po wać) ben -
zy nę do z rzad ka pod je żdża ją cych au to -
mo bi li. Ach, co to był za za pach
– roz kosz! Ale kto to te raz zro zu mie.

Idzie my da lej. Prze cho dzi my obok
lo dziar ni Ar ga siń skie go. Wła ści wie
od nie pa mięt nych cza sów by ła to naj -
lep sza lo dziar nia w Pol sce, z któ rą przez
pe wien okres pró bo wa ła kon ku ro wać
(z po wo dze niem!) lo dziar nia Bart kow -
skie go przy Lwow skiej. W koń cu i tak
wszyst kich po go dził Jó zek, bo te raz jest
„po ra na lo dy Ko ral”. Nie zra że ni tym
ku pu je my lo dy mie sza ne u Ar ga siń skie -
go i idzie my w stro nę ka plicz ki Szwedz -
kiej. Mi ja my pięk ny dep tak na ul.
Ja giel loń skiej, gdzie stoi kil ka sty lo -
wych ka mie nic zbu do wa nych przez pra -
pra dziad ka idą cych ze mną ma lu chów.
Przy ka plicz ce ma ła lek cja hi sto rii o bo -
ha ter skiej Są de czan ce i da lej w dół
do sta cji ko le jo wej No wy Sącz – Mia -
sto. Dzia dek z wnu kiem ze smut kiem
oglą da ją za ra sta ją ce to ry ko le jo we,
gdzie na szy nach ukła da ło się pie nią żek,
by po prze jeź dzie po cią gu lub dre zy ny
po wstał z nie go faj ny pla cek. W tym
miej scu za wsze ja wił się dy le mat – iść
da lej pro sto uli cą Ko ściusz ki do wa łu
i da lej nad Du na jec, czy skrę cić w pra -
wo i po szy nach do mo stu ko le jo we go.
W stro nę mo stu by ło tro chę wię cej emo -

Pod domem Julii w Weronie
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cji, bo SOK -iści go ni li a i trze ba by ło
uwa żać na z rzad ka prze je żdża ją cy i nie -
mi ło sier nie dy mią cy po ciąg do lub
z Cha bów ki. W zi mie spra wa by ła pro -
sta. Szło się w stro nę WCKS Du na jec,
bo tam by ło lo do wi sko. Ma ło kto miał
„pan cze ny”. Z re gu ły kró lo wa ły „ho len -
der ki” lub „szpi ca ki”, przy krę ca ne klu -
czem do zwy kłych bu tów. Nie co
póź niej, nad Du naj cem lub Ka mie ni cą,
pod wo dzą nie za po mnia ne go tre ne ra
Ro ma na Stram ki i czuj nym okiem Zbi -
gnie wa Kmie cia, tre no wa li śmy bie gi
na nar tach. Naj lep sza by ła Te re ska. Mia -
ła też pięk ne war ko cze.

My – chcąc, nie chcąc – idzie my da -
lej pro sto uli cą Ko ściusz ki. Po ciąg
wpraw dzie nie jeź dzi – my ślę, że z wiel -
ką szko dą dla miesz kań ców Chełm ca,
Mar cin ko wic, Klę czan czy Mę ci ny, bo -
wiem do jazd sa mo cho dem do Są cza, al -
bo wy jazd w go dzi nach szczy tu to
„ma sa kra”, a nie wiel ki po ciąg (szy no -
bus) mógł by choć czę ścio wo ten pro -
blem roz wią zać. W miej scu, gdzie stoi
te raz bu dy nek szko ły wy ższej (kto na to
po zwo lił?!), by ło wspa nia łe bo isko KS
Start i ro sły fan ta stycz ne kasz ta ny.
Na ga łę ziach sia da ły wro ny i kaw ki,
a ło bu zia ki (w tym dzia dzio, ale nie
mów cie te go wnu kom) wy cią ga ły pro -
ce i roz po czy na ło się z re gu ły nie sku -
tecz ne po lo wa nie. Wro ny ucie ka ły
do Par ku Strze lec kie go, a my szli śmy
da lej nad Du na jec ło wić ra ki, a nie co
póź niej i ry by. Po szli śmy i my te raz, a tu
spo tka ła nas nie przy jem na nie spo dzian -
ka: do cho dzi my do... szla ba nu. Ko niec

uli cy Ko ściusz ki, czy ki dia beł? Dzia -
dzio nie mo że wyjść z po dzi wu. Ktoś
za mknął doj ście do je go uko cha ne go
klu bu KS Start. Na szczę ście za po ra nie
jest cał kiem szczel na i prze cho dzi my
da lej, nie za cze pia ni przez ni ko go. No
to po co ten szla ban? Po ka zu ję klub i na -
tych miast wra ca ją wspo mnie nia. Tu,
przed han ga rem, nie ustan nie kle ili śmy
bu ta pre nem ka ja ki. Ich szkie let zbu do -
wa ny był z drew nia nych li ste wek. Spód
z pod gu mo wa ne go ma te ria łu, a wierzch
z nie prze ma kal nej tka ni ny. Gu mo wy
spód dziu ra wił się z po dzi wu god ną re -
gu lar no ścią na ka mie niach i skał kach
pod mo stem ko le jo wym. Kle ili śmy
wszy scy – Wła dek, Le szek, Ta dek, Ste -
fan, Ry siek, Ju rek, Ma rian... a to tyl ko
garst ka dziel nych ka ja ka rzy z tych od -
le głych lat. Na ba zie tych za pa leń ców
Start się gał po tem po naj wy ższe tro fea
na to rach ka ja ko wych nie tyl ko w Eu ro -
pie. Dzia dzio jest dum ny. Wy cią ga
z kie sze ni przy go to wa ny na tę oka zję
me dal z tam tych lat, a wnu ki są peł ne
po dzi wu.

Cze kaj cie, ma lu chy. Za raz wam po -
ka żę Du na jec. Praw dzi wą gór ską rze -
kę. Za chwi lę tam doj dzie my i...
do cho dzi my do siat ki!!! To praw dzi wy
skan dal. Nie ma doj ścia do uko cha ne -
go Du naj ca. Czu ję się jak w klat ce. Ta -
ką siat kę po tra fi sfor so wać by le ja ki
ło bu ziak, więc to żad na za po ra, ale
nam prze szka dza. Wnu ki na ma wia ją:
przej dzie my, da my ra dę, Po lak po tra fi
(!) ale dziad ko wi nie wy pa da. Stoi za -
sko czo ny i po ra żo ny bez tro ską ludz ką.
Jak mo żna za mknąć uli cę, je dy ne roz -
sąd ne i na tu ral ne doj ście do rze ki z cen -
trum mia sta? Za miast po sta rać się
o re wi ta li za cję te re nu za wa łem
– w okre sie mię dzy wo jen nym by ła to
„We ne cja Są dec ka” – od gro dzo no Są -
de czan od Du naj ca. Mo żna by tu z po -
mo cą środ ków unij nych wy bu do wać
ośro dek spor tów wod nych, sztucz ny
tor ka ja ko wy, wy po ży czal nię ka ja ków,
wy zna czyć ście żki spa ce ro we i ro we -
ro we, a w zi mie nar ciar skie tra sy bie -
go we. Tym cza sem ktoś bez myśl nie
od gro dził miesz kań ców od miej sca bę -
dą ce go od za wsze te re nem re kre acyj -
nym dla miesz kań ców Są cza.
Wpraw dzie ist nie je pew ne nie bez pie -
czeń stwo po wo dzi, ale po wódź – ta ka

jak w 1934 – już nam chy ba nie gro zi.
Jest za lew Czorsz tyń ski. 

I za smu co ny dzia dek za rzą dził od -
wrót… Ko niec lek cji hi sto rii. I nic to, że
Sącz wy pięk niał, jak ma ło któ re mia sto.
Du na jec, rze ka wpi sa na w ten gród
od za ra nia dzie jów, rze ka, któ rą wspo -
mi nał ze łza mi w oczach Bło go sła wio -
ny Jan Pa weł II, zo sta ła
od gro dzo na od miesz kań ców bez sen -
sow ną dru cia ną siat ką...

Na ko niec po ka za łem dzie ciom wid -
nie ją ce z da la wię zie nie. To, mó wię, był
kie dyś pięk ny klasz tor, zbu do wa ny
na chwa łę Bo żą, ale ja cyś lu dzie oto czy -
li go siat ką i zro bi li wię zie nie.

– Dziad ku, czy ktoś chce oto czyć
siat ką Sącz?!

SPA CE RO WAŁ JA CEK W. RE MI
z wnu ka mi: JUL KĄ, ZO SIĄ I KU BU SIEM

FOTOZAGADKA

GDZIE W NOWYM SĄCZU
ZNAJDUJE SIĘ TEN MOTYW?
Od po wie dzi na le ży nad sy łać do 20
października 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 wrze śnio -
we go „Są de cza ni na” (nr 7/66): zdję cie
przed sta wia frag ment fron to nu gma -
chu I LO im. Ja na Dłu go sza przy ul. Dłu -
go sza w No wym Są czu.
Na gro dę (naj now szy nu mer „Al ma na -
chu Są dec kie go”) wy lo so wał Piotr Bi -
rec ki z No we go Są cza. Na gro da
do ode bra nia w re dak cji „Są de cza ni na”.

Julka, Zosia i Kubuś
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Hasło utworzą litery z pól zaznaczonych liczbami od 1 do 10 (w prawym dolnym rogu). Rozwiązanie
krzyżówki należy przesłać listownie na adres redakcji lub drogą elektroniczną. Wśród Czytelników,
którzy podadzą prawidłowe hasło, rozlosujemy nagrodę książkową. 
Hasło poprzedniej krzyżówki (Sądeczanin 7/66) – „Szczawnica”. Nagrodę (najnowszy numer „Almanachu
Sądeckiego” wylosował Jan Orchel z Gorlic. Nagroda do odebrania w redakcji miesięcznika (Nowy Sącz, 
ul. Barbackiego 57). Opr. WIESŁAW PIPREK 
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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

KRZYŻÓWKA SĄDECKA

PO ZIO MO:
4. na sta re ru pie cie;
7. imię Pa ni Pre zy dent;
8. pa li wo płyn ne;
9. szczy ci się Krem lem;
10. nasz król za ło ży ciel;
11. dzie li po la;
15. dziel ni ca za Ka mie ni cą;
17. za stę pu je ob rus;
19. przy ro stek;;
21. pe cho wy li nio wiec;
22. za Du naj cem;
23. li che łó żko.

PIO NO WO:
1. na sznurku do zabawy;
2. nasz ho tel;
3. w ber ka;
4. mąż Ku nic kiej;
5. trans ak cja wy mien na;
6. klub Ma dry tu;
9. mat ka;
12. wy bor ca
13. dro bin ka;
14. dys cy pli na spor to wa;
15. świę to u Ży dów;
16. wie ża w Pa ry żu;
18. Mor skie Oko;
20 w na szym So ko le.
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