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Kontakt: Bo gu sła wa Pie trzak, tel. 513 089 784
Jó zef Cho chla, tel. 513 089 758

Firma „SYDA” powstała w 1983r.
Na terenie Nowego Sącza funkcjonuje od 1988r.

Zajmuje się handlem artykułami branży zduńskiej: 
kafle piecowe i kominkowe, wkłady kominkowe, materiały

i zaprawy ognioodporne, osprzęt piecowy i kominkowy. 
Usługi zduńskie wg projektów własnych i powierzonych 

Specjalizacja: obudowy kaflowe kominków i pieców
grzewczych i kuchennych 

tel./fax (0-18) 443-76-54 
tel. kom. 0606 340 385
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Li czy my się ze zwol nie nia mi 
W mo im przy pad ku, gdy by do szło do naj gor sze go, z ra cji wy kształ ce nia
i po sia da nych kwa li fi ka cji mo że jesz cze po ra dził bym so bie na ryn ku pra cy.
Nie mniej jed nak No wy Sącz nie da je wie lu mo żli wo ści – mó wi Ja ro sław
Stroj ny, związ ko wiec z KOSG, w roz mo wie z Ka ta rzy ną Gaj dosz.

Po jaz dy z du szą 
Na te go rocz ny II Zlot Za byt ko wych Po jaz dów Re tro do Mia stecz ka Ga li cyj -
skie go wójt Ła bo wej Ma rek Jan czyk przy je chał pierw szym pol skim mo to -
cy klem „So ko łem 1000”, pro du ko wa nym w Pań stwo wych Za kła dach
In ży nie rii w War sza wie w la tach 1934-1939 – pi sze Iga Mi cha lec.
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Po kaz trzy na sto mi nu to we go fil -
mu nie me go o przed wo jen nym
No wym Są czu i pierw szych
dniach oku pa cji nie miec kiej, to

ogrom ne prze ży cie. Bo co in ne go czy tać,
na wet szcze gó ło wy opis uro czy sto ści od -
sło nię cia Do mu im. gen. Bro ni sła wa Pie -
rac kie go przy al. Wol no ści z udzia łem
pre mie ra Fe lik sa Sła wo ja -Skład kow skie -
go w 1937 r. czy wcze śniej szej o rok wi -
zy ty w No wym Są czu mar szał ka
Edwar da Ry dza -Śmi głe go z oka zji świę -
ta puł ko we go 1. Puł ku Strzel ców Pod ha -
lań skich, a co in ne go zo ba czyć to
na fil mie. Na ekra nie kom pu te ra prze su -
wa ły się też in ne ob raz ki. Pły ta gra ni to wa
gro bu gen. Pie rac kie go i gro bu Nie zna ne -
go Żoł nie rza na Sta rym Cmen ta rzu
i Krzyż Po wstań czy na no wym cmen ta -
rzu, Ry nek za sta wio ny fur man ka mi, ruch
ulicz ny na uli cy Pio tra Skar gi, za mek Ja -
giel lo nów w peł nej kra sie, sta ry most
na Du naj cu, wie że ko ścio ła far ne go i Ży -
dzi w cha ła tach na ul. Lwow skiej, ale też
bu do wa za po ry w Ro żno wie. Na koń cu
wi dzi my tan ki nie miec ki na przed mie ściu
Są cza i ło po czą cą na Ja giel loń skiej fla gę
ze swa sty ką. Ja kość fil mu, po mi mo upły -
wu ty lu lat, jest nie naj gor sza, spe cja li ści
od od mła dza nia sta rych fil mów na pew -
no po tra fią po pra wić ob raz. Ostat nie klat -
ki są zresz tą ko lo ro we. 

Na zwi sko przed wo jen ne go kro ni ka -
rza, któ ry to wa rzy szył z ka me rą naj wa -
żniej szym wy da rze niom w ży cia mia sta,
okry wa mgieł ka ta jem ni cy, o czym
z wdzię kiem pi sze w swo im ar ty ku le red.
Iga Mi cha lec. Na ra zie zna my tyl ko na zwi -
sko sta ro są de cza ni na, któ ry za ku pił ta śmę
na Al le gro i dłu go nie wie dział, ja ki skarb
trzy ma w szu fla dzie. A kie dy się do wie -
dział, to szczę śli wie do spra wy włą czy li
się pra cow ni cy kra kow skie go IPN i Mu -

zeum Okrę go we go w No wym Są czu.
Dzię ki tym ostat nim są dec ka pra pre mie ra
fil mu od by ła się nie gdzie in dziej, tyl ko
w re dak cji „Są de cza ni na”, co by ła dla nas
ogrom nym wy ró żnie niem. We wrze śniu
w „So ko le” od bę dą się otwar te po ka zy
Kro ni ki Są dec kiej, jak już tę cu dow nie od -
na le zio ną rol kę fil mo wą na zwa no. Pro jek -
cję po prze dzą pre lek cje, wpro wa dza ją ce
wi dow nię wre alia przed wo jen ne go Są cza.
Go spo da rze po ka zów bę dą re je stro wać re -
ak cje wi dow ni, a przede wszyst kim wy ła -
wiać lu dzi, któ rzy być mo że roz po zna ją się
na fil mie al bo po tra fią zi den ty fi ko wać ja -
kieś po sta ci z ekra nu. Już nie wie lu ta kich
są de czan cho dzi po świe cie, dla te go obo -
wiąz kiem wnu ków jest za pro wa dzić
dziad ków do „So ko ła”. W ta kim mo men -
cie bra ku je nam bar dzo zmar łej przed trze -
ma la ty Ire ny Sty czyń skiej, ho no ro wej
oby wa tel ki No we go Są cza, cho dzą cej kro -
ni ki mia sta. Pa ni Ire na po tra fi ła by ob ja śnić
nie je den kadr z te go fil mu. Na szczę ście
ma my Je rze go Gi zę, choć uro dzo ny da le -
ko po woj nie, to no si w ser cu tam ten No -
wy Sącz i po tra fi roz szy fro wać
woj sko wych na fil mie. 

Trud no prze ce nić war tość te go do ku -
men tu dla No we go Są cza. Pre mie ra Kro -
ni ki Są dec kiej w „So ko le” ma pod so bą
pre mie ry wszyst kich „Ja no si ków” ra zem
wzię tych, dla te go trze ba wie rzyć, że oj co -
wie mia sta po dej dą do te go wy da rze nia
z na le ży tą uwa gą. Ka żdy sza nu ją cy się są -
de cza nin po wi nien spoj rzeć w twarz
przed wo jen nym har cer kom, gim na zja li -
stom, pod ha lań czy kom. Ja kie to by ło pięk -
ne po ko le nie, jak oni dziar sko ma sze ro wa li
w po cho dzie trze cio ma jo wym na Ja giel -
loń skiej, jak oni umie li cie szyć się nie pod -
le głą Oj czy zną! Nie ba wem przy szło im
zda wać prak tycz ny eg za min z pa trio ty -
zmu. Eg za min wy padł na piąt kę.

KOSYM SPOJRZENIEM
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Pra wy bo ry w Plat for mie
Grze go rza Do bo sza, Pio tra La cho wi cza,

Zdzi sła wa Zą be ra wy ty po wa ła no wo są dec -
ka PO w pra wy bo rach na kan dy da ta
na pre zy den ta mia sta. Nie wy klu czo ne, że
li sta kan dy da tów bę dzie dłu ższa, gdyż
do koń ca sierp nia gru pa 30 człon ków PO
mo gła zgło sić do dat ko we kan dy da tu ry.
Do pra wy bor cze go gło so wa nia za pro szo -
no… wszyst kich miesz kań ców mia sta. Pra -
wy bo ry po trwa ją przez ca ły wrze sień.
Kan dy da tem PO na pre zy den ta No we go
Są cza zo sta nie oso ba, któ ra uzy ska w pra -
wy bo rach naj wię cej gło sów.

Z Biesz czad do Ła bo wej?
Gó ral z Ustrzyk Dol nych, 30-let ni praw nik

Pa weł Juś, za trud nio ny do nie daw -
na w Cen trum im. Ada ma Smi tha w War -
sza wie, bę dzie ubie gał się o sta no wi sko
wój ta Ła bo wej. Mło dy kan dy dat już roz po -
czął kam pa nię, wrę cza jąc miesz kań com
wi zy tów kę z ha słem „Ja do trzy mu ję sło wa!”
i fla gą bia ło -czer wo ną. Je go naj wa żniej -
szym punk tem pro gra mu jest „Mo der ni za -
cja gmi ny”, co ozna cza, że Ła bo wa mu si
do go nić Eu ro pę i świat! Ma te mu słu żyć
m.in. ścią ga nie środ ków unij nych, ak ty wi -
za cja agro tu ry sty ki, sze ro ka pro mo cja gmi -
ny w Pol sce i po za jej gra ni ca mi, ja ko
atrak cyj ne go miej sca do wy po czyn ku
i upra wia nia tu ry sty ki. Pa weł Juś obie cu je
też bu do wę „Or li ka” w Ła bo wej, zmniej sze -
nie opłat lo kal nych i wspar cie dla przed się -
bior ców. Do tych cza so wy wójt Ma rek
Jan czak mo że mieć trud ne go ry wa la…

Wołanie o fundusze
na niezbędną drogę

Wła dze po wia tu no wo są dec kie go wy stą -
pi ły do mar szał ka wo je wódz twa o 2 mln zł
na re mont ob jaz do wej dro gi Sien na – Sie -
dl ce – Łę ka – No wy Sącz. Przy po mnij my,
że od czerw ca za mknię ta jest dro ga wo je -
wódz ka z No we go Są cza w kie run ku Gród -
ka nad Du naj cem i da lej – Dą bro wy
Tar now skiej. W Ku ro wie jezd nia na od cin -
ku kil ku dzie się ciu me trów osu nę ła się o kil -
ka dzie siąt me trów. Nie ma mo żli wo ści
prze jaz du. Sta ro sta no wo są dec ki wy zna -
czył ob jazd tra są: Sien na – Sie dl ce – Łę ka
– No wy Sącz. Jed nak nie wszyst kie z tych
dróg są w ide al nym sta nie, a nie któ re z nich

też ucier pia ły pod czas ostat nich po wo dzi
(miej sco we pod my cia, lo kal ne znisz cze nia
na wierzch ni, uszko dzo ny most w miej sco -
wo ści Jel na).

Nisz czy ciel ska na wał ni ca
Gwał tow ne ule wy, bu rze i gra do bi cia

w po ło wie sierp nia (głów nie w świę to Mat -
ki Bo skiej Ziel nej) spo wo do wa ły wie le
szkód, peł ne rę ce ro bo ty mie li stra ża cy
w Ja zow sku (przy sió łek Mo sor ki), Łąc ku,
Na sza co wi cach i Ol szan ce, Bar ci cach i Ry -
trze. Na wał ni ca znisz czy ła dro gi i za bu do -
wa nia. To ny bło ta i ka mie ni spły nę ły
na do mo stwa w Kad czy. Ro mo wie miesz -
ka ją cy w Masz ko wi cach zo sta li ewa ku owa -
ni do miej sco wej szko ły.

Budują nowy most
na Popradzie

Spół ka In top z Tar no brze ga od bu do wu je
most ko le jo wy na Po pra dzie w Sta rym Są -
czu, znisz czo ny przez czerw co wy atak po -
wo dzi. Ter min od da nia no wej prze pra wy
ko le jo wej wy zna czo no na 22 li sto pa da.
Koszt in we sty cji wy nie sie ok. 10,5 mln zł.
Na ra zie w No wym Są czu na pa sa że rów
PKP uda ją cych się w kie run ku Kry ni cy cze -
ka ją pod sta wia ne au to bu sy, któ rych go dzi -
ny od jaz dów są sko or dy no wa ne
z przy jaz da mi po cią gów.

Su per soł ty si
Do bie ga koń ca ko lej na edy cja kon kur su

na naj lep sze go soł ty sa na sze go re gio nu.
Ta ry wa li za cja jest od wie lu lat or ga ni zo wa -
na przez Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi
Są dec kiej, Fun da cję Są dec ką oraz Sta ro -
stwo Po wia to we. Fi nał od bę dzie się w paź -
dzierniku w Na wo jo wej. A oto dwu nast ka

pre ten den tów, ubie ga ją cych się o ty tuł naj -
lep sze go z naj lep szych soł ty sów: Bro ni sła -
wa Krę żel (Zby szy ce), Jan Ogar (Sien na),
Jó zef Gó row ski (Jel na), Adam Gru ca (Kąc -
lo wa), An to ni Kru czek (Sta ra Wieś), Ma rek
Kraw czyk (Be rest), Jó zef Świę tek (Moch -
nacz ka Wy żna), Sta ni sław Ol szow ski (Goł -
ko wi ce Gór ne), Jan Jan czak (Wo la
Kro gu lec ka), Sta ni sław Pie trzyk (Po po wi -
ce), Eu ge niusz Trze ciec ki (Wie lo gło wy),
Sta ni sław Ce bu la (Wol ka Mar cin ko wic ka).

Ka pi tu łę two rzy li: śp. Jó zef Szu dy (prze -
wod ni czą cy) Ewa Du da, Ewa Ja nur, Piotr
Gnia dec ki, Piotr Gryź lak, Ma rian Kru czek
i An drzej Za rych.

Z Ry tra do Klę czan
Do no wo wy bu do wa ne go Do mu Dziec ka

w Klę cza nach (gm. Cheł mie) prze pro wa -
dzi ło się 24 dzie cia ków (naj młod sze ma 10
lat) z li kwi do wa ne go Do mu Dziec ka w Ry -
trze. Zmur sza ły obiekt wró cił do spad ko -
bier ców przed wo jen nych wła ści cie li
na mo cy po ro zu mie nia za war te go po mię -
dzy sta ro stwem po wia to wym w No wym Są -
czu a gmi ną ży dow ską. W Klę cza nach
dzie ci ma ją lep sze wa run ki niż w Ry trze.
No wy, funk cjo nal ny i prze stron ny obiekt
kosz to wał 1,7 mln i 700 tys. zł, w tym 337
tys. to wkład wła sny po wia tu no wo są dec -
kie go, 999 tys. zł – do fi nan so wa nie unij ne
z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go, a 370 tys. zł – do ta cja
z Ma ło pol skie go Urzę du Wo je wódz kie go
w Kra ko wie.

Są de cza nie na piel grzym ce
Pod ha słem „Bądź my świad ka mi mi ło ści”

licz na gru pa są de czan wy ru szy ła na XXVIII
Pie szą Piel grzym kę Tar now ską na Ja sną
Gó rę. Ma sze ro wa li przez dzie więć dni, po -
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ko nu jąc dzien nie od cin ki 20–35 km (łącz nie
po nad 230 km). W gro nie kil ku ty się cy pąt -
ni ków szli są de cza nie sku pie ni głów nie
w gru pie nr 22, idą cej pod em ble ma tem św.
Mał go rza ty oraz nr 20 – św. Ka zi mie rza
(prze wod nik ks. Zbi gniew Bier nat). Ca łą ro -
dzi nę po pro wa dził do Czę sto cho wy dy rek -
tor Są dec kie go Po go to wia Ra tun ko we go,
Jó zef Zyg munt. W gru pie „23” po dą ża li wier -
ni z pa ra fii po ło żo nych w do li nie Po pra du,
a w „19” – do li ny Du naj ca. Piel grzy mem -re -
kor dzi stą (nie opu ścił ani jed nej piel grzym -
ki) był An drzej Pisz czek z Mar cin ko wic. 

15-le cie gmi ny Ry tro
Pod czas Dni Ry tra świę to wa no 15-le cie

wy bi cie się tej naj mniej szej na Są dec czyź -
nie gmi ny na nie pod le głość. Cykl im prez
zbiegł się z do żyn ka mi i re tro spek tyw ną
kon fe ren cją na uko wą, po świę co ną ry ter -
skiej sa mo rząd no ści. Uro czy stą mszę, bę -
dą cą po dzię ko wa niem za plo ny i trud
rol ni ków, od pra wił Ho no ro wy Oby wa tel
Gmi ny Ry tro ks. Mi chał Dzie dzic, któ ry kil -
ka lat pra co wał w tej pa ra fii. Wień ce do żyn -
ko we i chleb przy nio sła przed oł tarz
ro dzi na To kar czy ków z Ży cza no wa.

Nar ko ty ko wy biz nes
Na Są dec czyź nie dy na micz nie się roz wi -

ja nar ko ty ko wy in te res: w br. za trzy ma no
w re gio nie aż 55 spraw ców prze stępstw
nar ko ty ko wych. Tym cza so wo aresz to wa -
no 27 osób. Za re kwi ro wa no kil ka ty się cy
dzia łek ró żnych „pro chów”. Ska la te go zja -
wi ska się roz sze rza. Ro śnie licz ba han dla -
rzy, po śred ni ków i od bior ców. Zwy kle są to
mło dzi lu dzi. Ostat nio w Li bran to wej pod -
czas kon tro li dro go wej funk cjo na riu sze Wy -
dzia łu dw. z Prze stęp czo ścią Prze ciw ko
Mie niu zna leź li w au di, na le żą cym do 28-
let ni go miesz kań ca Su chej Stru gi, ma ri hu -
anę (24 dział ki). Na stęp nie usta li li, że
mę żczy zna sam upra wiał krze wy ko no pi in -
dyj skich i to wła śnie z je go plan ta cji po cho -
dzi ły te nar ko ty ki.

Zmia na war ty na pro bo stwie
w Bie go ni cach

Wspól no ta pa ra fial na w No wym Są czu
– Bie go ni cach po dzię ko wa ła za 30-let ni dar
po słu gi dusz pa ster skiej i pro bo stwa ks. pra -

ła to wi Jó ze fo wi Atła so wi. 23 lip ca Ra da Mia -
sta No we go Są cza uho no ro wa ła ks. Jó ze fa
Atła sa Tar czą Her bo wą „Za słu żo ny dla Mia -
sta No we go Są cza”. Od cho dzą cy na eme ry -
tu rę ka płan za pi su je się zło ty mi zgło ska mi
w naj now szej hi sto rii bie go nic kiej pa ra fii. Wy -
bu do wał no wą ple ba nię, par king i ka pli cę
cmen tar ną, prze pro wa dził ge ne ral ny re mont
ko ścio ła, oży wił twór czo dzia łal ność sto wa -
rzy szeń ka to lic kich, re ak ty wo wał or kie strę
pa ra fial ną. Niósł po moc ro dzi nom nie za mo -
żnym. Na le ży do ini cja to rów po wsta nia
w Bie go ni cach Ka to lic kie go Przed szko le im.
Oj ca Pio. Od 1995 r. peł nił funk cję wi ce dzie -
ka na de ka na tu Sta re go Są cza. W ro ku 2006
or dy na riusz tar now ski bp Wik tor Skworc mia -
no wał go pra ła tem ba zy li ki św. Mał go rza ty
w No wym Są czu. No wym pro bosz czem or -
dy na riusz tar now ski mia no wał ks. Pio tra Li -
sow skie go (ur. w 1967 r. w Buf fa lo w USA,
wi ka riu sza z Tar no wa – Mo ścic).

Nowe otoczenie 
źródełka św. Kingi 

Sta ro są de cza nie i go ście z kra ju oraz
z za gra ni cy chwa lą no wą ara nża cję źró deł -
ka św. Kin gi, po ło żo ne go po ni żej mu rów
klasz tor nych. Wie lu lu dzi czer pie wo dę, któ -
ra – zgod nie z le gen dą – ma mieć cu dow -
ną moc. Wy ko naw cą ro bót by ła są dec ka
fir ma EKO WOD. Pra ce w trud nym te re nie,
na zbo czu, w wą skim ja rze trwa ły kil ka mie -
się cy. Na in we sty cję war tą 950,5 tys. zł
wła dze wo je wódz twa przy zna ły do fi nan so -

wa nie w wy so ko ści po nad 665 tys. zł z Ma -
ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go na la ta 2007-13. Do ku men ta cję
prze bu do wy źró dła św. Kin gi przy go to wał
zna ny są dec ki ar chi tekt Woj ciech But scher.
Na te mat te go za kąt ka w mie ście krą żą
od stu le ci ró żne le gen dy. Prze ka zy lu do we
mó wią, że księ żna opo dal klasz to ru wbi ła
w zie mię la skę, z któ rej wy ro sła do rod na li -
pa. Pod tym drze wem wy ko pa no stu dzien -
kę. Sta ro są de cza nie (i nie tyl ko oni) wie rzą,
że wo da ma cu dow ną i ozdro wień czą moc.
Rze czy wi ście, wie lu piel grzy mów gro ma dzi
się ta kże w dzi siej szych cza sach przy ka -
plicz ce.

Sty pen dia do wzię cia
Pry mu si z nie za mo żnych ro dzin mo gą się

sta rać o sty pen dium z Fun du szu Sty pen dial -
ne go im. Bra ci Po tocz ków w ro ku szkol -
nym 2010/11. Wnio ski sty pen dial ne na le ży
skła dać w biu rze Fundacji Sądeckiej, No wy
Sącz, ul. Gło wac kie go 34a, od po nie dział -
ku do piąt ku w godz. 9-16. O sty pen dium
mo gą ubie gać się gim na zja li ści i ucznio wie
szkół po nad gim na zjal nych, le gi ty mu ją cy się
wy so ką śred nią ocen na ostat nim świa dec -
twie szkol nym oraz ni skim do cho dem
na człon ka w ro dzi nie. Do koń ca wrze śnia
zbie rze się ka pi tu ła Fun du szu Sty pen dial -
ne go, któ ra roz dzie li sty pen dia. Pierw sza
tran sza sty pen diów zo sta nie wy pła co -
na w paź dzier ni ku. Ucznio wie gim na zjum
bę dą otrzy my wać w bie żą cym ro ku szkol -
nym 120 zł mie sięcz nie, ucznio wie szkół
śred nich mo gą li czyć na po moc w wy so ko -
ści 150 zł mie sięcz nie. 

Ode szli
1 sierp nia w sto li cy zmarł prof. dr hab. Jan

Do mi nik, dłu go let ni dy rek tor In sty tu tu
Ochro ny La su i Drew na Szko ły Głów nej
Go spo dar stwa Wiej skie go w War sza wie. J.
Do mi nik uro dził się 18 ma ja 1923 r. w No -
wym Są czu. W la tach 1945-1950 stu dio wał
na Wy dzia le Le śnym SGGW, na tej uczel ni
uzy skał dok to rat (1957) i ha bi li ta cję (1962).
Prof. nad zwy czaj ny od 1968 r., zwy czaj ny
– od 1975 r. Po niósł du że za słu gi dla
ochro ny te re nów le śnych w kra ju.

***
2 sierp nia w No wym Są czu w wie ku 85 lat

zmarł Wła dy sław Po to niec, zna ny dzia łacz

6 Sądeczanin WRZESIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

FO
T.

 P
G

WYDARZENIA

SADECZANIN wrzesień 2010_SADECZANIN  31-08-2010  08:52  Strona 6



ru chu lu do we go
na Są dec czyź nie. Po -
cho dził z Po de gro -
dzia, gdzie przy szedł
na świat 9 li sto pa -
da 1925 r. w Po de gro -
dziu. Był praw ni kiem
(ab sol wen tem UJ),
na uczy cie lem szkół

śred nich, spół dziel cą. Pod czas oku pa cji nie -
miec kiej ja ko mło dy chło pak współ pra co -
wał z Ba ta lio na mi Chłop ski mi. Dzia łał
w po wo jen nym Związ ku Mło dzie ży Wiej -
skiej „Wi ci” i PSL, na stęp nie Zjed no czo ne -
go Stron nic twa Lu do we go (wy da lo ny
w 1981 r. za kry ty kę władz zwierzch nich),
uczest nik hi sto rycz ne go zjaz du w Wi la no -
wie re ak ty wu ją ce go Pol skie Stron nic two Lu -
do we (1989), pre zes i wi ce pre zes Za rzą du
Wo je wódz kie go Pol skie go Stron nic twa Lu -
do we go. Udzie lał się spo łecz nie w Chłop -
skim To wa rzy stwie Przy ja ciół Dzie ci,
Związ ku Eme ry tów i Ren ci stów. Pre zes
Spół dziel ni Ogrod ni czo -Pszcze lar skiej „Zie -
mi Są dec kiej”. W la tach 90. rad ca praw ny
Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie go i pre zes
Od dzia łu Związ ku By łych Żoł nie rzy Ba ta -
lio nów Chłop skich w No wym Są czu.
W 2009 r. opu bli ko wał wspo mnie nia, w któ -
rych za warł wie le in te re su ją cych epi zo dów
ze swej dzia łal no ści pu blicz nej, m.in. z okre -
su tu żpo wo jen ne go i prze ło mu paź dzier ni -
ko we go w 1956 r. Ksią żka no si ła ty tuł:
Za rys ru chu lu do we go Są dec czy zny na tle
wspo mnień i do ku men tów. Wcze śniej
współ pra co wał z „Rocz ni kiem Są dec kim”.

***
19 sierp nia w wie -

ku 82 lat zmarł Jó zef
Czy żow ski (ur. 1928),
sta ro są de cza nin, dłu -
go let ni na uczy ciel i wi -
ce dy rek tor Ze spo łu
Szkół Sa mo cho do -
wych w No wym Są -
czu, in struk tor ZHP,

wy bit ny spo łecz nik, m.in. wi ce pre zes To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Sta re go Są cza i czło nek
Sto wa rzy sze nia Czci cie li św. Kin gi. Za dzia -
łal ność w po wo jen nym har cer stwie był re pre -
sjo no wa ny w 1946 r. i osa dzo ny w wię zie niu.
Do ostat nich dni udzie lał się w Ko mi sji Hi sto -
rycz nej przy Ko men dzie Cho rą gwi w Kra ko -
wie i Ko men dzie Huf ca ZHP w No wym Są czu.

(HSZ, PG, LEŚ, GAJA, JEC)
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23 sierpnia zmarł na gle Jó zef
Szu dy, pre zes Sto wa rzy sze nia Soł ty -
sów Zie mi Są dec kiej, wie lo let ni
współ pra cow nik i przy ja ciel Fun da cji
Są dec kiej. Miał 60 lat (ur. 9 XII 1950
r.) Po cho dził z Cie kli na, po wiat Ja sło,
żo nę zna lazł so bie nad Je zio rem Ro -
żnow skim i w ten spo sób zo stał Są de -
cza ni nem.

Zmar ły miesz kał w Bart ko wej,
gdzie od po nad 20 lat peł nił funk cję
soł ty sa. W prze szło ści był ta kże rad -
nym gmi ny Gró dek n. Du naj cem
(w ka den cji 1994-1998). Pra co wał
w są dec kich ZNTK, pro wa dził ma łe
go spo dar stwo rol ne, był za mi ło wa -
nym pszcze la rzem.

Po prze mia nach w 1989 ro ku ca -
łym ser cem za ana ga żo wał się w or ga -
ni za cję i dzia łal ność sto wa rzy sze nia
soł ty sów, po wo ła ne go przy Fun da cji
Są dec kiej. Z ra mie nia tej or ga ni za cji,
któ ra zmie nia ła swo ją na zwę, na ró -
żnych fo rach i w roz ma itych gre miach
za bie gał o re ali za cję po stu la tów swe -
go śro do wi ska i do war to ścio wa nie
urzę du soł ty sa, naj ni ższe go szcze bla sa mo rzą du lo kal ne go. Przez la ta urzą -
dzał piel grzym ki soł ty sów są dec kich do Li che nia i lo kal nych sank tu ariów
w Przy do ni cy, Ptasz ko wej, Sta re go Są cza, dla soł ty sów i człon ków rad so łec -
kich or ga ni zo wał szko le nia i kon fe ren cje, ta kże spo tka nia to wa rzy skie
przy ogni sku, ce lem in te gra cji śro do wi ska. Soł ty si za pa mię ta li Jó ze fa Szu de -
go ja ko ener gicz ne go, od da ne go spra wie dzia ła cza; był przy ja ciel ski, ko le żeń -
ski, miał po god ne uspo so bie nie. W 2009 r. Ra da Po wia tu No wo są dec kie go
wy ró żni ła Jó ze fa Szu de go „Zło tym Jabł kiem Są dec kim”.

Jó zef Szu dy do koń ca był ak tyw ny. Jesz cze na nie dzie lę zwo łał soł ty -
sów na or ga ni zo wa ną przez Fun da cję Są dec ką III Piel grzym kę Sa mo rzą -
do wą do Die ce zjal ne go Cen trum Piel grzy mo wa nia im. Ja na Paw ła II
w Sta rym Są cza. Dzień wcze śniej w Na wo jo wej mia ło się od być pod su -
mo wa nie ko lej nej edy cji kon kur su na naj lep sze go soł ty sa zie mi są dec kiej.
Jó zef Szu dy prze wod ni czył ka pi tu le kon kur su, ale jej pro to ko łu już nie
od czy tał. Spo tka nie zo sta ło prze ło żo ne na in ny ter min.

Nic nie za po wia da ło tak na głej śmier ci pa na Jó ze fa, choć w prze szło ści
prze szedł już je den za wał ser ca. Po grzeb od był się 25 sierp nia w Podolu.
Ciało śp. Jó ze fa Szu de go spo częło na miej sco wym cmen ta rzu pa ra fial nym.

Cześć Je go Pa mię ci!
Wdo wie skła da my wy ra zy naj głęb sze go współ czu cia.

Zyg munt Ber dy chow ski, pre zes Fun da cji Są dec kiej
Przy ja cie le z Fun da cji Są dec kiej i re dak cji „Są de cza ni na”

Zmarł Józef Szudy, prezes sądeckiego
Stowarzyszenia Sołtysów
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Wy rok za fut bo lo wą ko rup cję
Pół to ra ro ku wię zie nia w za wie sze niu

na trzy la ta, grzyw nę 5 tys. zł, ko lej ne 5 tys.
dla sto wa rzy sze nia „Po moc na Dłoń” z Gor -
lic oraz trzy let ni za kaz zaj mo wa nia kie row -
ni czych sta no wisk przy or ga ni za cji im prez
spor to wych oraz uczest ni cze nia w nich
otrzy mał przed są dem w Gor li cach 28-let -
ni Grze gorz Ko gut, b. me ne dżer i pił karz
KS Ko le jarz Stró że, syn se na to ra PiS, oska -
rżo ny o ko rum po wa nie sę dziów w ce lu
usta wia nia me czów w III li dze w se zo -
nie 2005/06. G. Ko gut (za trzy ma ny przez
CBA i pro ku ra tu rę wro cław ską ja ko 231.
oso ba za mie sza na w han del li go wy mi
punk ta mi w Pol sce) przy znał się do po sta -
wio nych za rzu tów i po twier dził, że pła cił
ar bi trom za przy chyl ność ok. 3-4 tys. zł
w me czach z Gór ni kiem Wie licz ka, Tło ka -
mi Go rzy ce, Sta lą Sa nok i Po go nią Le żajsk.

Me da le ka ja ka rzy
Pod czas mi strzostw Eu ro py w sla lo mie ka -

ja ko wym w Ću no vie na Sło wa cji trzy me da -
le (zło ty i dwa srebr ne) w kon ku ren cjach
dru ży no wych zdo by li pol scy za wod ni cy (po -
cho dzą cy m.in. z No we go Są cza): K -1x3, mę -
żczyzn: 1. Pol ska (Da riusz Po pie la, Ma te usz
Po la czyk, Grze gorz Po la czyk) 108,49, 2.

Niem cy 108,98, 3. Sło we nia; C -2x3: 1. Cze -
chy, 2. Pol ska (Piotr Szcze pań ski/Mar cin Po -
chwa ła, Da wid Do bro wol ski/Pa weł Sar na,
Da riusz Chle bek/Pa tryk Brze ziń ski), 3. Wiel -
ka Bry ta nia; K -1x3 ko biet: 1. Niem cy, 2. Pol -
ska (Na ta lia Pa cierp nik, Jo an na Mę doń,
Mał go rza ta Mil cza rek).

Dziw na fu zja
Po raz pierw szy w hi sto rii są dec kie go fut -

bo lu, ja ko je den ze spół w roz gryw kach li -
go wych (kla sa A) wy stą pi ła dru ży na pn.
Du na jec/Start No wy Sącz, zwy cię ża jąc
Zyn dra ma Łąc ko 4-1. Na zwa jest o ty le my -
lą ca, iż w eki pie wy stę pu ją cej pod wspól ną
mar ką Start/Du na jec prak tycz nie nie po ja -
wił się ża den pił karz z klu bu po dru giej stro -
nie uli cy, czy li z ul. Ko ściusz ki 1 (Du na jec).
Oto trzon dru ży ny: Bo rzęc ki – Skrzy piec,
Go muł ka, Wil czyń ski, Le niow ski (Sta wiarz)
– Soł tys, Dzie dzic (Stec ki), Pa zgan, Bo che -
nek – So ko łow ski (Sro mek), To cha (Ło jek).

40 lat KS He le na
Skrom niej szy, acz uro czy sty ju bi le usz 40-

le cia dzia łal no ści ob cho dził Klub Spor to wy
He le na, ma ją cy swo ją sie dzi bę po dru giej
stro nie Du naj ca, na prze ciw ru in są dec kie -
go zam ku. By ły gra tu la cje od pre zy den ta

mia sta, od zna cze nia i pu cha ry, tur niej old -
boy ów. KS He le na mo że po szczy cić się
oka za łym wy bu do wa nym wła sno ręcz nie
przez dzia ła czy (na cze le z pre ze sem Wła -
dy sła wem Ja ni kiem) bu dyn kiem klu bo wym,
dwo ma bo iska mi. W 2010 r. pił ka rze He le -
ny zwy cię ży li w roz gryw kach Pu cha ru Pol -
ski na szcze blu Ma ło pol ski. Klub KS
He le na po wstał wio sną 1970 r., a je go za -
ło ży cie la mi by li: Ro man Frtiz, Ju lian Ko zub,
Alek san der Roz mus, Jó zef Wój to wicz, Sta -
ni sław Cią gło i Jó zef Pla ta. Pierw szym pre -
ze sem zo stał Alek san der Roz mus.
Na stęp ny mi pre ze sa mi by li: Ro man Frtiz,
Piotr Ko nar, Bog dan Tu cho wicz, Ja cek
Chro now ski, Ka zi mierz Ada mik, An to ni
Fec ko, Jó zef Bo dzio ny i obec nie Wła dy -
sław Ja nik. Od 1970 r. w klu bie pra co wa li
tre ne rzy: Alek san der Ma łu cha, Ta de usz
Ko niecz ny, Ta de usz Bed na rek, Ta de usz
Wój cik, Ta de usz Wro na, Cze sław Szulc,
Wie sław Wój sik i Jó zef Bo dzio ny. Obec nie
pił ka rza mi w KS He le na zaj mu ją się: Jó zef
Bo dzio ny – se nio rzy, Wie sław Wój sik – ju -
nio rzy, Ma riusz Krzak – tramp ka rze
i Krzysz tof Gó row ski – ża cy.

Ma ra ton Ro we ro wy 
im. Jac ka Bu gań skie go

Po nad 60 za wod ni ków nie mal z ca łej Pol -
ski wzię ło udział w II Kar pac kim Ma ra to nie
Ro we ro wym upa mięt nia ją cym przed wcze -
śnie zmar łe go wiel kie go mi ło śni ka spor tu
i tu ry sty ki, dzia ła cza LZS Jac ka Bu gań skie -
go. Or ga ni za to rzy na cze le z Są dec ką Or -
ga ni za cją Tu ry stycz ną przy go to wa li
cie ka wą i dość trud ną, 70-ki lo me tro wą tra -
sę, pro wa dzą cą przez Na wo jo wą, Ła bo wą,
Flo ryn kę, Ptasz ko wą i Ka mion kę Wiel ką.
Naj szyb szym na me cie oka zał się Krzysz -
tof Sza ry (Bi ke ho li cy, No wy Sącz).

(JEC, LEŚ)
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Rzą dzą cym bra ku je od wa gi
Ty sią ce wier nych z ca łe go re gio nu wzię ło udział w 8-dnio wym od pu ście ku czci Prze mie nie nia Pań -
skie go w ba zy li ce św. Mał go rza ty w No wym Są czu. 6 sierp nia su mie od pu sto wej prze wod ni czył i ka za -
nie wy gło sił or dy na riusz tar now ski bp Wik tor Skworc:

Nie uda ło się w na szym kra ju, w oj czyź nie So li dar no ści za spo ko ić pra gnie nia spo łecz nej
spra wie dli wo ści. Co wię cej, wy da je się jak by śmy się od niej od da li li, mię dzy in ny mi przez to,
że rzą dzą cym jak by nie za le ża ło na za spo ka ja niu spo łecz ne go gło du spra wie dli wo ści, jak by
się za da wa la li za rzą dza niem emo cja mi w me diach. Rzą dzą cym bra ku je od wa gi do prze pro -
wa dze nia re form, je dy ną re for mą jest po stu lat pod nie sie nia po dat ków, jak o tym ostat nio sły -
sze li śmy, a więc zno wu re for ma, al bo za nie cha nie re form kosz tem spo łe czeń stwa, a nie
re for ma struk tu ry pań stwa, któ re jest za dro gie i ma ło wy daj ne. Ży cie spo łecz ne, a zwłasz cza
go spo dar cze i po li tycz ne do star cza aż nad to ne ga tyw nych przy kła dów pry wa ty, ego izmu, ko -
rup cji i za własz cza nia do bra wspól ne go. Naj go rzej, że cier pią na tym oso by, któ re nie mo gą

obro nić swo ich słusz nych praw, jak cho cia żby za mro żo ne ludz kie za rod ki, nie ma ją ce do tej po ry spra wie dli wej i na le ży -
tej ochro ny praw nej, po mi ja jąc już aspekt etycz ny te go pro ble mu. Ro dzi nom wie lo dziet nym od ma wia się spra wie dli wej
opie ki i po mo cy w wy cho wa niu dzie ci, a cho rzy i cier pią cy zmu sze ni są do sto so wać się do bez dusz nych al go ryt mów wy -
zna cza ją cych li mi ty przy jęć, za bie gów i ope ra cji. (HSZ)

Biz nes bez ba rier
Ru sza kam pa nia spo łecz na i kon kurs „3B – Biz nes bez ba rier”. Ce lem ak cji, re ali zo wa nej przez Urząd
Mia sta No we go Są cza, Są dec ki Urząd Pra cy oraz or ga ni za cje po za rzą do we, jest uwra żli wie nie są dec -
kich przed się bior ców na po trze by osób nie peł no spraw nych. Ak cję pi lo tu je Le szek Lan ger, peł no moc -
nik pre zy den ta ds. osób nie peł no spraw nych:

Dzia ła nia, któ re po dej mu je my, ma ją za owo co wać zwięk sze niem za trud nie nia osób nie peł -
no spraw nych. W No wym Są czu bez pra cy po zo sta je bli sko 100 ta kich osób. Ta licz ba jest
oczy wi ście płyn na. Nie mniej wszyst kim nie peł no spraw nym (8-9 osób), któ rzy się do nas
zwró ci li o po moc, uda ło się zna leźć za trud nie nie. Kam pa nia „3B – Biz nes Bez Ba rier” wy -
szła z ini cja ty wy nie peł no spraw nych, któ rzy chcą być ak tyw ni za wo do wo. Ak cji to wa rzy szy
kon kurs. Bę dzie trwać dwa mie sią ce – do 10 paź dzier ni ka. Ad re su je my go do lo kal nych
przed się bior ców, któ rych sta ra nia, ja kie po dej mu ją wo bec osób nie peł no spraw nych, oce niać
bę dzie my w trzech ka te go riach: „przy ja zny pra co daw ca”, „przy ja zny usłu go daw ca” i „przy -

ja zny han dlo wiec”. W ak cję włą cza się rów nież mło dzież z Pa ła cu Mło dzie ży w No wym Są czu, któ ra przy go tu je spe cjal ne
sta tu et ki dla lau re atów kon kur su. Bę dą przed sta wia ły otwar te drzwi bez pro gu z lo go kam pa nii. Na gro dą dla wzor co -
wych przed się bior ców bę dą rów nież kom pu te ry. (GA JA)

Za rząd swo je, tre ner swo je...
Za rząd San de cji na cze le z pre ze sem klu bu An drze jem Dan kiem spo tkał się z pierw szym tre ne rem dru -
ży ny Da riu szem Wój to wi czem. Dys ku to wa no o ze spo le, o pierw szym nie for tun nym me czu w no wym
se zo nie i o naj bli ższej przy szło ści. 

Ro zu miem, że tre ner chciał by mieć ze spół, z któ rym bez więk szych pro ble mów awan su je
do eks tra kla sy. Na sze pra gnie nia są do kład nie ta kie sa me. Jed nak ró żni my się w nie któ rych
oce nach. Ja, Wie sław Le śniak, i in ni lu dzie zwią za ni z San de cją uwa ża my, że ma my nie gor szy,
a na wet lep szy ze spół niż w po przed nim se zo nie. Je dy ne, cze go nam trze ba, to cza su, aby ci lu -
dzie za czę li grać ze so bą, a nie obok sie bie. Uwa żam, że bar dzo do brze wpi sa li się do skła du
Kon rad Ce bu la, Ko wal czyk, Eisman i in ni no wi za wod ni cy. Ma my peł ny skład i wię cej pił ka rzy
ra czej nie spro wa dzi my. Bar dzo do brze pre zen tu ją się mło dzi wy cho wan ko wie San de cji. To
przy szłość klu bu. Le d wie za czął się se zon, a już z pod sta wo we go skła du wy pa dli Ga węc ki i Sta -
ni szew ski. Obaj są kon tu zjo wa ni. Tej spra wie po świę ci li śmy spo ro cza su. Tre ner Wój to wicz po -

wie dział nam, że Ga węc ki bę dzie miał dłu ższą prze rwę niż prze wi dy wa no. Dla te go w No wym Są czu dość nie spo dzie wa nie
po ja wił się Ba gnic ki. Na in ne wzmoc nie nia tre ner Wój to wicz ra czej nie po wi nien li czyć. Na to miast sy tu acja mo że zu peł nie
ina czej wy glą dać, je że li po ja wi się szan sa po run dzie je sien nej na awans do eks tra kla sy. Wte dy bę dzie my mu sie li po my śleć
o ma łych, ale praw dzi wych wzmoc nie niach. Jed nak dru ży na w I run dzie mu si po ka zać, że chce i po tra fi grać. (JEC)
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Nie ma dru gie go miej sca w tej
czę ści Eu ro py, w któ rym w ta -
kiej licz bie ci lu dzie przy je -
żdża li by po to, by dys ku to wać

ze so bą. To jest ewe ne ment.
Uczest ni cy Fo rum mo gą nie tyl ko

pod czas ofi cjal nych ob rad, ale ta kże nie -
for mal nych spo tkań, na wią zać bli ższe
kon tak ty, po zwa la ją ce po zy skać głęb szą
wie dzę o prze kształ ce niach do ko nu ją -
cych się w kra jach nie tyl ko na sze go re -
gio nu.

Pro ble ma ty ka pierw szych spo tkań
w Kry ni cy do ty czy ła przede wszyst kim
pol skiej po li ty ki wschod niej. No wa sy -
tu acja, któ ra za ist nia ła po 1989 r. spo -
wo do wa ła, że za rów no kon tak ty
po li tycz ne, jak i go spo dar cze z kra ja mi
WNP sta ły się bar dzo istot nym ele men -
tem pol skiej po li ty ki za gra nicz nej. 

Pierw sze Fo rum od by ło się wio -
sną 1992 r. Wzię ło w nim udział oko -

ło 100 osób. To spo tka nie za sad ni czo
ró żni ło się od tych, któ rych świad ka mi
je ste śmy te raz. Po pierw sze, ze wzglę du
na nie wiel ką licz bę uczest ni ków, po dru -

gie ze wzglę du na te ma ty kę, a ta kże nie -
wiel ki po ten cjał or ga ni za cyj ny. Dys ku -
to wa no o tym, jak wy glą da Pol ska trzy
la ta po re wo lu cji So li dar no ści. By ło to
spo tka nie nie wiel kie, ka me ral ne i prze -
zna czo ne przede wszyst kim dla pol skich
uczest ni ków ży cia pu blicz ne go z pra wi -
cy i le wi cy. 

Z ro ku na rok Fo rum w Kry ni cy
(w jed nym ro ku od by ło się dwu krot nie,
wio sną i je sie nią) sta wa ło się miej scem
wy mia ny do świad czeń mię dzy kra ja mi
Eu ro py Środ ko wow schod niej prze cho -
dzą cy mi trans for ma cję go spo dar czą.
Ro sło też je go zna cze nie – po par te
udzia łem wy so kich ran gą oso bi sto ści,
a ta kże co raz więk szą licz bą kra jów re -
pre zen to wa nych w pol skim Da vos, jak
na zy wa się per łę pol skich uzdro wisk.

Z bie giem lat Fo rum Eko no micz ne
zmie niło swo je ob li cze. Je go isto tą nie
był już udział gwiazd po li tycz nych, choć

one są mi le wi dzia ne, ale wy bit nych spe -
cja li stów z ró żnych dzie dzin go spo dar ki
i na uki. Z ro ku na rok na stę powało prze -
su nię cie na ci sku w kie run ku dys ku sji

na te ma ty wa żne w ska li ca łe go świa ta
i w tym zna cze niu kry nic kie kon fe ren cje
ule gły pro ce so wi glo ba li za cji.

Ostat nie la ta to jest okres naj bar dziej
dy na micz ne go roz wo ju Fo rum w Kry -
ni cy. Kon fe ren cja ma już ugrun to wa ną
po zy cję i co raz wię cej part ne rów, któ -
rzy chcą z or ga ni za to ra mi współ pra co -
wać i wspól nie z ni mi przy go to wu ją
de ba ty me ry to rycz ne. Dzię ki te mu
na Fo rum ma my bar dzo wie lu cie ka -
wych go ści i zwięk sza się za in te re so wa -
nie tym, co na po cząt ku wrze śnia dzie je
się pod Gó rą Par ko wą.

Fo rum od kuch ni
Fo rum Eko no micz ne to ogrom ny wy -

si łek or ga ni za cyj ny i lo gi stycz ny. Za pro -
sze nie do Kry ni cy na 4 dni, trans port,
za kwa te ro wa nie i wy ży wie nie bli sko 2
tys. go ści, uło że nie bez ko li zyj ne go pro -
gra mu kon fe ren cji i jej spraw ny prze bieg
– rów no le gle od by wa się na wet 8 pa ne li
dys ku syj nych – za pew nie nie bez pie -
czeń stwa uczest ni kom, pa le ty im prez to -
wa rzy szą cych, to tyl ko nie któ re
wy zwa nia sto ją ce przed or ga ni za to ra mi.
Nie oby wa się na tu ral nie bez po tknięć,
ale też trud no do koń ca wszyst ko prze -
wi dzieć. Mo żni te go świa ta ma ją na pię -
ty ka len darz i nie lu bią tra cić cza su. 

W biu rze or ga ni za cyj nym Fo rum za -
trud nio nych jest ok. 30 pra cow ni ków. Są
oni po dzie le ni na dwie gru py. Pierw sza,
to oso by od po wie dzial ne za kon tak ty
mię dzy na ro do we. Za da niem tych pra -
cow ni ków jest za pra sza nie go ści za gra -

Kry ni ca-Zdrój – pol skie Da vos

Po raz dwu dzie sty!
Już po raz dwudziesty pod Górą Parkową spotkają się politycy, menadżerowie, eksperci,
ludzie mediów z całego świata, aby rozmawiać o węzłowych problemach współczesności.
W ciągu tych minionych lat Forum Ekonomiczne stało się ważną, mającą dobrą reputację,
płaszczyzną wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami elit politycznych,
gospodarczych, kulturalnych, a Krynica – miejscem, w którym po części kształtuje się
wschodnia polityka Unii Europejskiej.

Żadne inne miasto w Małopolsce nie ma takiej bezpłatnej (!)
kampanii promocyjnej: trzy specjalnie przygotowane
na Deptaku studia telewizyjne (telewizja publiczna, TVN
i Polsat), ekipy telewizyjne z największych agencji
informacyjnych: Reuters i Blomberg, a także narodowe
ekipy telewizyjne z Białorusi, Kazachstanu, Rosji i Ukrainy.
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nicz nych, wy szu ki wa nie part ne rów
z sek to ra ko mer cyj ne go oraz ośrod ków
ba daw czych i eks perc kich, przy go to wy -
wa nie wspól nie z ni mi pa ne li dys ku syj -
nych na fo rum. Dru ga gru pa, to oso by,
któ re od po wia da ją za ob słu gę wszyst -
kich go ści: trans port, elek tro nicz ną re -
je stra cję go ści, za kwa te ro wa nie,
im pre zy re kre acyj ne, kon tak ty z me dia -
mi itd., ra zem trzy na stu pra cow ni ków. 

Choć dro gi do jaz do we na Są dec czy -
znę nie są naj lep sze, to jed nak mi tem
jest twier dze nie, że Kry ni ca jest ja koś
szcze gól nie od da lo na od cen trów ko -
mu ni ka cyj nych. Atu tem te go ro dza ju
miej sco wo ści jest wła śnie to, że są po -
ło żo ne na ubo czu. W biu rze or ga ni za -
cyj nym Fo rum Eko no micz ne go przez
ca ły rok jed na oso ba pra cu je nad tym,

aby do brze przy go to wać prze wie zie nie
z War sza wy i Kra ko wa do Kry ni cy pra -
wie ty sią ca osób ró żny mi środ ka mi lo -
ko mo cji, od sa mo cho dów po przez
po ciąg, he li kop ter i sa mo lot. To żmud -
na, rzad ko do ce nia na pra ca. Przy kła do -
wo dla go ści Fo rum uru cha mia się
spe cjal ne li nie au to bu so we, któ re w od -
stę pach, co pół go dzi ny, prze wo żą go -
ści z ho te li do cen trum
kon fe ren cyj ne go i z po wro tem.

Wy mier ne po żyt ki
Dla po trzeb Fo rum Eko no micz ne go

pra cu je 65 ho te li i do mów wcza so wych,
któ re na sa mych tyl ko noc le gach za ra -
bia ją po nad mi lion zło tych, a to prze cież
do pie ro po czą tek. Dla po trzeb Fo rum
od lat pra cu je fir ma ochro niar ska z są -

Zyg munt Ber dy chow ski, prze wod ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej Fo rum Eko -
no micz ne gi i Do nald Tusk, pre mier RP

FO
T.

 J
EC

Wik tor Jusz czen ko ba wił w Kry ni cy -
-Zdro ju dwu krot nie

Pre zy den ci: Wa cław Ha vel i Alek -
san der Kwa śniew ski

Prof. Je rzy Bu zek nie opu ścił żad nej
kon fe ren cji
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dec kie go re gio nu, kil ku dzie się ciu kie -
row ców, dru gie ty le pra cow ni ków ob -
słu gi (sprzą tacz ki, słu żby tech nicz ne,
opie ku no wie sal, oso by od po wie dzial ne
za na gło śnie nie i oświe tle nie obiek tów),
fir ma dru kar ska, agen cja re kla mo wa,
wy ko nu ją ca opra wę pla stycz ną Fo rum,
oso by ob słu gu ją ce im pre zy re kre acyj ne
i ró żne go ro dza ju ban kie ty (in struk to rzy,
fli sa cy, mu zy kan ci), no i wresz cie ci
wszy scy, któ rzy od po wia da ją za wy ży -
wie nie ta kiej ar mii go ści i osób im to -
wa rzy szą cych: ku cha rze i kel ne rzy. 

Pro gram to wa rzy szą cy Fo rum jest
zna ko mi tą pro mo cją zie mi są dec kiej: ty -
sią ce go ści wy je żdża gon do lą na Ja wo -
rzy nę Kry nic ką czy ko lej ką na Gó rę
Par ko wą, pły nie na tra twach Po pra dem,
zwie dza za byt ko we cer kiew ki w oko li -
cach Kry ni cy – wra ca do sie bie i opo -
wia da, jak na Są dec czyź nie jest ład nie.
Aż trud no so bie wy obra zić, ile trze ba by
wy dać pie nię dzy, aby ty le opi nio twór -
czych osób od wie dzi ło ten re gion. Im -
pre zy re kre acyj ne, od by wa ją ce się
w oko li cach Kry ni cy, to naj lep szy do -
wód, że Fo rum Eko no micz ne co raz sze -
rzej pro mu je Są dec czy znę.

Żad ne in ne mia sto w Ma ło pol sce nie
ma ta kiej bez płat nej (!) kam pa nii pro -
mo cyj nej: trzy spe cjal nie przy go to wa ne
na Dep ta ku stu dia te le wi zyj ne (te le wi -
zja pu blicz na, TVN i Pol sat), eki py te -
le wi zyj ne z naj więk szych agen cji
in for ma cyj nych: Reu ters i Blom berg,
a ta kże na ro do we eki py te le wi zyj ne
z Bia ło ru si, Ka zach sta nu, Ro sji i Ukra -
iny. Kam pa nia w in ter ne cie pro wa dzo -
na tyl ko w por ta lu onet. pl (w Kry ni cy
mel du ją się też dzien ni ka rze z in nych
por ta li in ter ne to wych: pol skich, ro syj -
skich i ukra iń skich) pod lo go „Kry ni ca”
trwa przez bli sko trzy ty go dnie i obej -
mu je – jak ostat nio – pra wie dwa mi lio -
ny od słon. A prze cież do cho dzi do te go
jesz cze ra dio i pra sa za rów no z kra ju,
jak i za gra ni cy. Wszy scy ci dzien ni ka -
rze pi szą z re gu ły o Kry ni cy ja ko pięk -
nej i uro kli wej miej sco wo ści.

Są de cza nie na Fo rum 
(w ro li głów nej)

Od po cząt ku są de cza nie są wi docz ni
na Fo rum tak w ro li or ga ni za to rów, jak
i pa ne li stów. Wy star czy wy mie nić kil -
ka na zwisk: prze wod ni czą cy Ra dy Pro -
gra mo wej Fo rum, pre zes Fun da cji
Są dec kiej Zyg munt Ber dy chow ski (by -
ły po seł z okrę gu no wo są dec kie go, ab -
sol went I LO im. Ja na Dłu go sza
w No wym Są czu), pre zes In sty tu tu
Wschod nie go Je rzy Bo chyń ski, b. pre -
mier i mar sza łek Sej mu Jó zef Olek sy,
pre ze si Kon spo lu i Fa kro – Ka zi mierz
Pa zgan i Ry szard Flo rek, b. rek tor i pre -
zy dent WSB–NLU Krzysz tof Paw łow -
ski, b. po seł i szef są dec kiej „S”
An drzej Szka ra dek, Ry szard Fryc.

Jed nym z aku sze rów Fo rum był ów -
cze sny wo je wo da no wo są dec ki, a w la -
tach 2002-06 pre zy dent No we go Są cza
Jó zef An to ni Wik tor. Ko lej ni wo je wo -
do wie no wo są dec cy: Ma rek Olek siń ski
i Lu cjan Ta ba ka, ja ko go spo da rze te re -
nu wi ta li go ści i otwie ra li ob ra dy. Po li -
kwi da cji wo je wódz twa no wo są dec kie go
w 1999 r. tę ro lę prze ję li mar szał ko wie
Ma ło pol ski. W pio nier skim okre sie kon -
fe ren cji ca ło ścią spraw or ga ni za cyj nych
kie ro wał Jan Ba sta, ów cze sny dy rek tor
ODR w Na wo jo wej. Funk cje sze fów sal
kon fe ren cyj nych spra wu ją ener gicz ne
są de czan ki. Są de cza nie trzy ma ją też rę -
kę nad trans por tem fo rum oraz or ga ni -
za cją im prez re kre acyj nych. 

Trud no so bie wy obra zić kry nic ki
Dep tak pod czas Fo rum bez sil nej gru py
ze Sta ro stwa No wo są dec kie go, na cze le
ze sta ro stą Ja nem Go lon ką oraz Jó ze fem
Zyg mun tem (obec nie sze fem są dec kie -
go po go to wia), Wie sła wem Ba stą, Wi -
tol dem Ko złow skim i Krzysz to fem
Cy co niem. Sta ły mi by wal ca mi kry nic -
kich de bat są do świad cze ni sa mo rzą -
dow cy: bur mistrz Sta re go Są cza Ma rian
Cy coń oraz wójt gmi ny Msza na Dol -
na Ta de usz Pa ta li ta, ta kże prze wod ni -
czą cy Ra dy Mia sta No we go Są cza Ar tur
Czer nec ki.

Wiel ką ro lę przy „roz krę ce niu” Fo -
rum w Kry ni cy ode grał bur mistrz Jan
Gol ba i prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Uzdro wi sko wej Zbi gniew Te kie la.

W de ba tach udział bio rą re dak to rzy
Le szek Ma zan i Mie czy sław Czu ma,
wy daw ca „Al ma na chu Mu szy ny” Ry -
szard Kruk, pre zes No wo są dec kiej Izby
Tu ry stycz nej Alek san der Gier tler (je den
z mo de ra to rów pa ne lu tu ry stycz ne go).
Ob ra dom w cią gu kil ku na stu lat to wa -
rzy szy li dzien ni ka rze są dec kich me -
diów: Piotr Gryź lak, Hen ryk Szew czyk,
Je rzy Le śniak, Je rzy Ce bu la, Sła wo mir
Si ko ra, Sta ni sław Śmier ciak oraz ar ty sta
fo to gra fik Piotr Droź dzik.

Rów nie moc nym ak cen tem są dec kim
są stu dent ki z WSB–NLU i PWSZ wy -
stę pu ją ce w ro lach ho stess wiel kich kor -
po ra cji (Or le nu, ban ków itp.).

Tra dy cyj nie przy Fo rum za trud nio -
nych jest du żo mło dych lu dzi z na sze go
re gio nu. Gru pa stu den tów w go rą cych
dniach po prze dza ją cych Fo rum przy go -

Pre mier Le szek Mil ler był ulu bień -
cem ku ra cju szek

W oczekiwaniu na autografy
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to wu je w sie dzi bie Fun da cji Są dec kiej
w No wym Są czu ok. 2 tys. te czek z ma -
te ria ła mi kon fe ren cyj ny mi, a póź niej
pra cu ją za ku li sa mi ob rad. 

Za ra bia ją też są dec kie fir my, choć by
spół ka BA AD, któ ra dru ku je oko licz no -
ścio we wy daw nic twa, pro gra my, li sty
uczest ni ków. Tam wśród pre zen tu ją cych
się firm i in sty tu cji od na leźć mo żna
m.in. Ma spex z Wa do wic (wła ści ciel
Tym bar ku SA), Ne wag SA z No we go
Są cza. Więk szość pa ne li dys ku syj nych
od by wa się w obiek tach Uzdro wi ska
Kry ni ca – Że gie stów SA, a na sto łach
kon fe ren cyj nych kró lu je wo da mi ne ral -
na „Kry ni czan ka”. 

Wa żne obo wiąz ki słu żbo we peł ni li
ko lej ni ko men dan ci no wo są dec kiej po -
li cji, pra cu ją cy w szta bie ochra nia ją cym
gło wy państw i sze fów rzą dów z wie lu
kra jów. 

Nad pra wi dło wym prze bie giem
wszyst kich wy da rzeń na sa lach se mi na -
ryj nych czu wa ją do świad cze ni opie ku no -
wie sal – są de cza nie – z kil ku na sto let nim
sta żem pra cy na Fo rum: Bo gu sła wa Ber -
dy chow ska, Be ne dykt Po gań ski, Jo an -
na Pi sarz, Bar ba ra Szew czyk,
An na Be re żyń ska, Je rzy Ja błoń ski, Bo -
że na Król i Ma rek Ry le wicz oraz kil ku -

let nim: An na Po piół, To masz Ber dy -
chow ski, Krzysz tof Du ni kow ski i Da niel
Biesz czad (cen trum pra so we). 

Kil ku na sto let nią pra cą przy Fo rum
Eko no micz nym mo że się po chwa lić po -
nad to: Do ro ta Po lań ska (im pre zy re kre -
acyj ne), Be ata Ol szak -Gło wac ka
(re cep cja głów na), Mar ta Bo chyń ska
(ma te ria ły kon fe ren cyj ne), Olaf Ga la ra
(ko or dy na tor kie row ców) i Grze gorz
Za jąc (trans port go ści). 

Przy ja cie le Są cza
W Kry ni cy – w ra mach Fo rum – od -

by wa ją się do rocz ne spo tka nia Klu bu
Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej z udzia łem
przed sta wi cie li miast part ner skich No -
we go Są cza ze Sło wa cji, Wę gier i Ukra -
iny. Tym ra zem: 10 wrze śnia w Sa li
Ba lo wej Sta re go Do mu Zdro jo we go.

Pod czas „zjaz du są de czan” wrę cza ne
są ufun do wa ne przez Klub sty pen dia dla
naj lep szych ma tu rzy stów z No we go Są -
cza i Są dec czy zny.

Fo rum w aneg do cie
Ma rek Wój cik, swe go cza su czo ło wy

sa mo rzą do wiec ze Sta ro stwa No wo są -
dec kie go, pra cu jąc ja ko wo lon ta riusz
przy Fo rum, od bie rał ma sę gra tu la cji

od ró żnych VIP -ów z po wo du... zna ko -
mi tej kon dy cji go spo dar ki sło wac kiej.
Spra wa się wy ja śni ła, gdy Wój cik sta nął
oko w oko ze sło wac kim pre mie rem Mi -
ku lašem Dzu rin dą. Lu dzie spo strze gli,
że obu pa nów łą czy zdu mie wa ją ce po -
do bień stwo, wy glą da ją po pro stu jak
bliź nia cy jed no ja jo wi (ła twiej roz ró żnić
by ło bra ci Ka czyń skich). Po li tyk z Bra -
ty sła wy z przy jem no ścią sfo to gra fo wał
się z po li ty kiem z No we go Są cza,
po czym zwró cił słusz ną uwa gę, że fla -
ga sło wac ka wi si do gó ry no ga mi. Z ty -
mi fla ga mi zresz tą by ły sta le kło po ty,

Do le gen dy we szły wi zy ty na Fro um Eko no micz nym Jac ka Ku ro nia 
Zyg munt Ber dy chow ski w ogniu
py tań dzien ni ka rzy 

Ude rza ją ce po do bień stwo Mar ka
Wój ci ka (z le wej) do pre mie ra Sło -
wa cji Mi ku la sza Dziu rin dy (z pra -
wej) by ło przy czy ną wie lu
za baw nych nie po ro zu mień
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szcze gól nie jak im pre za się roz ro sła
i do Kry ni cy za czę li przy je żdżać go ście
z na praw dę eg zo tycz nych kra jów.

Z ko lei pe wien sa mo rzą do wiec z Kry -
ni cy pod czas uro czy sto ści od sło nię cia
po mni ka Ni ki fo ra w 2005 r. przez kwa -
drans ty tu ło wał pre zy den ta Li twy Val da -
sa Adam ku sa – „pa nie pre zy den cie
Ło twy”. Cier pli wy Li twin wy trzy my wał
po wta rza ją cy się błąd, nie zdzie rżył na -
to miast mistrz ce re mo nii Alek san der

Kwa śniew ski, oświad cza jąc, że on ja ko
pre zy dent Rze czy po spo li tej Pol ski miał -
by więk szy ty tuł do Inf lant niż je go do -
stoj ny gość z Wil na.

Na po cząt ku kry nic kich kon fe ren cji
re pre zen tan ci na ro dów uwol nio nych
spod ku ra te li so wiec kiej oka zy wa li jaw -
ną nie chęć Ro sja nom. Pew ne go ra zu de -

le ga cja Or mian za nic nie chcia ła wejść
do au to bu su, któ ry miał ob wieźć go ści
po uzdro wi sko wych atrak cjach. Po roz -
mo wie na bo ku, wy ja śni ło się, że Or -
mia nom prze szka dza li „Ru ski”, któ rzy
już sie dzie li w au to ka rze. Ukra iń cy na -
to miast osten ta cyj nie prze cho dzi li na ję -
zyk an giel ski, że by nie roz ma wiać
z Ro sja na mi po… ro syj sku. Ro sja nie re -
wa nżo wa li się sło wa mi nie na da ją cy mi
się do za cy to wa nia, za to do sko na le ro -
zu mia ny mi przez go ści z Ki jo wa.
Na kil ku pa ne lach o ma ło nie do szło
z te go po wo du do ogól no sło wiań skiej
bi ja ty ki.

Pew ne go ra zu ko lum na rzą do wa li -
mu zyn, pę dzą ca do Kry ni cy, nie spo -
dzie wa nie skrę ci ła na Krzy żów ce w las.
Za sa mo cho dem pre mie ra po gna ły jak
sza lo ne au ta BOR, za ni mi trzech mi ni -
strów ze swo ją ochro ną. Gdy ka wal ka -
da aut wje cha ła w ab so lut ne bez dro ża,
sy tu acja się wy ja śni ła. Pre zes Ra dy Mi -
ni strów po pro stu chciał na stro nę...

In nym ra zem śmi gło wiec z in nym
pre mie rem (Jó ze fem Olek sym) na po -
kła dzie z po wo du ule wy nie mógł wy -
lą do wać na Krzy żów ce, tyl ko mu siał
za wró cić do No we go Są cza. Roz po -
czę tą już se sję ple nar ną, któ rej głów -
nym pre le gen tem miał być pre mier
Olek sy, ura to wał świę tej pa mię ci Ja -
cek Ku roń. Przez 45 mi nut za ba wiał
po nad ty siąc osób opo wie ścia mi zu -
peł nie nie zwią za ny mi z te ma tem de -
ba ty, aż w drzwiach po ja wił się Jó zef
Olek sy. Wszy scy my śle li, że tak mia -
ło być, ta ki to dar wy mo wy po sia dał
Ku roń...

Nie wie dzieć cze mu Fo rum Eko no -
micz ne w Kry ni cy wy brał so bie emi -
grant z Ka na dy, Alek san der hra bia
Pru szyń ski, do ogło sze nia de cy zji
o kan dy do wa niu na pre zy den ta Bia ło ru -
si. Za sko cze nie de le ga cji z Miń ska by ło
kom plet ne, fo to gra fo wa li hra bie go jak
nie ziem ską zja wę. Jak się po tem oka za -
ło, by ła to czcza ga da ni na Pru szyń skie -
go. Że by jed nak for mal nie za po biec te go
ty pu aspi ra cjom emi gran tów, zmie nio -
no na Bia ło ru si or dy na cję wy bor czą,
a dzia ło się to jesz cze w cza sach
przed rzą da mi pre zy den ta Łu ka szen ki.

W wy stą pie niach i dys ku sjach do mi -
nu je ję zyk an giel ski. 

Dys ku to wa li śmy przez trzy dni wbi ci
w 120 se mi na riów, od ener gii po kul tu -
rę, naj roz ma it sze pro ble my spo łecz ne,
ich pa to lo gie (np. ko rup cja) włą cza jąc.
Ża den dzien ni karz nie po tra fi te go ogar -
nąć, tym bar dziej, że si łą aryt me ty ki kil -
ka se mi na riów, nie raz rów nie
cie ka wych, mu sia ło pra co wać rów no -
cze śnie. Jak się oni po ro zu mie wa ją? Ja -
sne, by ła sy mul tan ka, czy li tłu ma cze nia
na ży wo, na pol ski, ro syj ski i an giel ski.
Ale prze cież ka żdy z we te ra nów ta kich
spę dów wie, że mów cy, zwłasz cza ci bez
kart ki, mó wią za szyb ko, czę sto nie wy -
raź nie, z błę da mi gra ma tycz ny mi, w su -
mie tłu ma cze nie by wa, nie z wi ny
tłu ma czy ści śnię tych za kra ta mi ka bin,
a za wsze z wi ny nie doj rza łych De mo ste -
ne sów, czę sto nie zro zu mia łe. Ra tu nek
był w ści sku na Dep ta ku, ka wiar niach
i knaj pach (ry dze!). Tam mo żna by ło
uzu peł nić bra ki. Kry ni ca peł na by ła
eks per tów, któ rzy tyl ko cze ka li na roz -
mów ców” – pi sał we te ran Fo rum,
dzien ni karz Le opold Ungler, „Bruk -
sel czyk.

Kie dyś w na szej Ga li cji ma wia no:
Die deut sche Spra che ist eine ur sla vi -
sche Spra che, czy li, że nie miec ki jest ję -
zy kiem pan sło wiań skim. Te raz na le ży to
wło żyć mię dzy baj ki, w prze strze ni mię -
dzy na ro do wej nie miec ki się nie li czy.
Jak ma wiał fran cu ski pi sarz Ju les Re -
nard, nie miec ki to ję zyk, w któ rym mil -
czę naj chęt niej. Wy jąt kiem jest Jó zef
Olek sy, któ ry pod czas ostat nie go Fo rum
dłu go roz ma wiał w mo wie Go ethe go
i Schil le ra z am ba sa do rem… Chin, któ -
ry wcze śniej spę dził kil ka lat na pla ców -
ce w Ber li nie.

Ja kie aneg do ty przy nio są na stęp ne
spo tka nia w Kry ni cy? 

Czas po ka że...

Po ka zać się na Dep ta ku
Kry nic ki Dep tak w dniach Fo rum

Eko no micz ne go jest naj wa żniej szym
cią giem spa ce ro wym w Eu ro pie Środ -
ko wo -Wschod niej. Prze mie rza ją go
wzdłuż i wszerz oso by z pla kiet ka mi go -
ści Fo rum, któ re na co dzień mo żna zo -
ba czyć tyl ko w te le wi zji. Ko rzy sta ją
z ta kiej oka zji ku ra cju sze i wcza so wi -
cze. Bo to grat ka zro bić so bie na przy -
kład zdję cie z pre mie rem Do nal dem

Marek Wójcik, odbierał
masę gratulacji od różnych
VIP-ów z powodu...
znakomitej kondycji
gospodarki słowackiej.
Sprawa się wyjaśniła, gdy
Wójcik stanął oko w oko ze
słowackim premierem
Mikulašem Dzurindą.
Ludzie spostrzegli, że obu
panów łączy zdumiewające
podobieństwo.

So li dar ność na ro dzi ła się w Stocz ni
Gdań skiej, wy sta wa na XIX Fo rum
Eko no micz nym

WYDARZENIA
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Tu skiem czy wcze śniej z pre mie rem Ja -
ro sła wem Ka czyń skim. Na wy cią gnię -
cie rę ki na Dep ta ku pod czas ostat niej
edy cji kon fe ren cji by ło aż 5 by łych pre -
ze sów Ra dy Mi ni strów: Jan Krzysz tof
Bie lec ki, Jó zef Olek sy, Ma rek Bel ka, Je -
rzy Bu zek, Ka zi mierz Mar cin kie wicz,
nie mó wiąc już o uśmiech nię tym by łym
pre zy den cie RP dwóch ka den cji Alek -
san drze Kwa śniew skim. 

Z mar so wą mi ną snu ją się po Dep ta -
ku pre ze si pol skich i za gra nicz nych kor -
po ra cji, za fra so wa ni kry zy sem
fi nan so wym i pro ble ma mi na gieł dach.
Prze cięt ny ku ra cjusz nie ma ta kich kło -
po tów na gło wie, za tem śmia ło mo że
spoj rzeć w oko ka me ry i na chwi lę po -
czuć smak sła wy w pro wi zo rycz nym
stu dio te le wi zyj nym usta wio nym
na Dep ta ku.

Na Dep ta ku kon cen tru je się ży cie to -
wa rzy skie kon fe ren cji. Tu naj szyb ciej
roz cho dzą się wszel kie new sy i no win -
ki Fo rum, za nim do trą via kon fe ren cje
pra so we do biu ra opa trzo ne go na pi sem
„Press” z kil ku dzie się cio ma sta no wi ska -
mi dzien ni kar ski mi, a da lej po fru ną
w świat. 

Dep tak pod czas kon fe ren cji ki pi ży -
ciem. Spa ce ru ją po nim – jak na kon kur -
sach pięk no ści – pięk ne, dłu go no gie
dziew czy ny re kla mu ją ce naj więk sze
ban ki i fir my pa li wo we, bie ga ją ró żni
prze bie rań cy i cu da cy, wci ska jąc prze -
chod niom fol de ry re kla mo we i cu kier ki.
Mo żna obej rzeć he li kop ter wy sta wio ny
na sprze daż i li mu zy ny luk su so wych

ma rek, ja kich jesz cze nie ma w sa lo -
nach, a ta kże… bo ga tą ofer tę je sien nych
sa dzo nek kwia tów i krze wów. Swo je
sto iska z ob ra za mi i rzeź ba mi roz sta wia -
ją miej sco wi twór cy lu do wi. Są też mu -
zy cy. Tam star szy mę żczy zna
na akor de onie wy gry wa tan ga, a tu ka -
pe la gra rzew ną pieśń o bur ła kach znad
Woł gi, aby ro syj sko ję zycz ni go ście czu li
się w Kry ni cy, jak u sie bie. 

Pre zy den ci na Fo rum
W Fo rum Eko no micz nym uczest ni -

czy ło wie lu pre zy den tów. Re kor do wy
pod tym wzglę dem był rok 2001, kie dy
to w Kry ni cy po ja wi li się przy wód cy
aż 4 państw: Li twy Val das Adam kus,
Moł da wii Vla di mir Vo ro nin, Sło wa cji
Ru dolf Schu s ter i Pol ski Alek san der
Kwa śniew ski.

Pod czas kon fe ren cji pra so wej pod -
kre śli li oni wa gę in te gra cji i współ pra cy
w Eu ro pie Środ ko wej i Wschod niej ja -
ko naj lep szej prze pust ki do Unii Eu ro -
pej skiej. Z Kry ni cy po pły nął (wczo raj)
wa żny sy gnał: wszy scy pre zy den ci pod -
kre śla li, że od jed no czą cej się Eu ro py
nie ma od wro tu.

Po wtór nie 4 pre zy den tów przy je cha -
ło do Kry ni cy w 2003 r. By li to: pre zy -
dent Alek san der Kwa śniew ski,
pre zy dent Ru mu nii Ion Ilie scu, pre zy -
dent Ma ce do nii Bo ris Traj ko vski, pre zy -
dent Chor wa cji Stje pan Me sić.

Na Fo rum Eko no micz nym wie lo krot -
nie by wał Lech Wa łę sa, w 2008 r., le -
gen dar ny przy wód ca So li dar no ści i b.
pre zy dent RP. Wik tor Jusz czen ko przy -
je żdżał do Kry ni cy ja ko by ły pre mier
Ukra iny, a po tem pre zy dent Re pu bli ki
Ukra iny. Pod czas jed nej z wi zyt od wie -
dził go spo dar stwo pszcze lar skie „Barć”
im. ks. Hen ry ka Osta cha w Ka mian nej,
gdyż jest za pa lo nym pszcze la rzem.
W ro li pre mie ra na spo tka nie z Ja ro sła -
wem Ka czyń skim przy je chał w 2006 r.
do Kry ni cy obec ny pre zy dent Ukra iny
Wik tor Ja nu ko wycz.

Gwiaz dą XVI Fo rum Eko no micz ne -
go (2006) był pre zy dent Gru zji Mi che il
Sa akasz wi lii, wy ró żnio ny na gro dą, ja ko
Czło wiek Ro ku Eu ro py Środ ko wo -
-Wschod niej. 

Na Fo rum Eko no micz ne przy je żdżał
ta kże Vy tau tas Lands ber gis, któ ry 11

Bp Ta de usz Pie ro nek jest sta łym by -
wal cem kon fe ren cji

Pre mier Ja ro sław Ka czyń ski na kry -
nic kim Dep ta ku

Sesja inauguracyjna
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OPI NIE 
O FO RUM

Ce nię ini cja ty wę Fo rum Eko no -
micz ne go, bo wiem da je ona je go
uczest ni kom mo żli wość dia lo gu i de -
ba ty, czy li tej wy mia ny my śli, któ rej
tak bar dzo po trze bu je my, aby ro zu mieć
świat, w któ rym ży je my; świat, któ ry
ewo lu uje w kie run ku wzro stu, ja ki
jesz cze wczo raj trud no by ło prze wi -
dzieć. 

JO SE MA NU EL BAR RO SO,
prze wod ni czą cy Ko mi sji Eu ro pej skiej 

***
Trud no dziś zna leźć w ca łej Eu ro pie

miej sce po rów ny wal ne z Kry ni cą. I to nie
tyl ko ze wzglę du na roz mach fo rum,
na licz bę je go uczest ni ków czy po ziom
pa ne li. Choć i pod tym wzglę dem ob ra -
dy fo rum mo gą im po no wać, to isto ta kry -
nic kich spo tkań po le ga na czymś in nym.

Two rzy się tu nie po wta rzal ne miej -
sce dys ku sji o wszyst kim, co naj wa -
żniej sze dla ca łej Eu ro py Środ ko wej

i Wschod niej. Miej sce, gdzie de ba tu je
się o przy szło ści go spo dar ki, o bez pie -
czeń stwie ener ge tycz nym, o po li ty ce
za gra nicz nej, per spek ty wach Unii, ale
ta kże o war to ściach li te ra tu ry czy gra -
ni cach Eu ro py. Miej sce, gdzie krzy żu -
ją się in te re sy, po glą dy, wra żli wo ści. 

W Kry ni cy od by wa się de ba ta, któ -
ra jest so lą de mo kra cji. Tu nikt się nie
prze krzy ku je, nikt nie sta ra się do ro bić
opo nen to wi gę by. Ci, któ rzy przy je -
żdża ją na fo rum, a nie jest to ta kie ła -
twe, chcą się cze goś do wie dzieć.
Po znać no we fak ty, in ter pre ta cje i, być
mo że naj bar dziej, lu dzi.

PA WEŁ LI SIC KI
re dak tor na czel ny „Rzecz po spo li tej”

***

Któ re goś dnia w la tach 90. za dzwo -
nił do mnie Je rzy Gie droyć. – Do szły
mnie – po wie dział – cie ka we in for ma -
cje o nie zna nym mi zbie go wi sku
w Kry ni cy. Niech pan po je dzie i zo ba -
czy, o co cho dzi. Po je cha łem, na Dep -
ta ku ro iło się ty siąc osób, w tym wie lu
VIP -ów ze wszyst kich pra wie kra jów
po so wiec kich z Ro sją włącz nie. Zo ba -
czy łem: cho dzi ło o Fo rum Eko no micz -
ne, któ re na tu ral nie mia ło po wa żny
wy miar po li tycz ny. Za dzwo ni łem
do Gie droy cia: – Pań ski duch się
nad Fo rum uno si. Po pie ra my. 

Fo rum w Kry ni cy to wa żna pró ba
po dzie le nia się pol skim do świad cze -
niem w ła go dze niu kosz tów trans for ma -
cji, przez któ re wszyst kie po so wiec kie
kra je tak czy ina czej mu szą przejść. 

Fo rum w Kry ni cy to mo że być spe -
cy ficz nie pol ski pro dukt, jed na z roz po -
zna wal nych pol skich twa rzy, no
i na pew no je den z naj lep szych in stru -

mar ca 1990 r. ja ko szef Ra dy Naj wy ższej
Li tew skiej SRR (gło wa pań stwa) prze -
wod ni czył hi sto rycz nej se sji li tew skie go
par la men tu, na któ rej pro kla mo wa no po -
wsta nie nie pod le głej Re pu bli ki Li tew -
skiej. Pod je go przy wódz twem Li twa
sta wia ła opór blo ka dzie i zbroj nej in ter -
wen cji Ar mii Ra dziec kiej oraz uzy ska ła
mię dzy na ro do we uzna nie nie pod le gło ści. 

Uczest ni kiem kon fe ren cji kry nic kiej
był ta kże pre zy dent nie pod le głej Li twy
Al gir das Bra zau skas (zmar ły w czerw -
cu br.) 

W kry nic kich de ba tach czę sto bie rze
udział Sta ni sław Szusz kie wicz, prze -
wod ni czą cy Ra dy Naj wy ższej Re pu bli -
ki Bia ło ru si (1991-1994). Pod pi sał wraz
z Bo ry sem Jel cy nem i Le oni dem Kraw -
czu kiem 8 grud nia 1991 r. tzw. umo wę
bia ło wie ską, li kwi du ją cą ZSRR.

FO
T.

 M
A
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U

SZ
 K

U
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K

Jan Ma ria Ro ki ta (w środ ku)

WYDARZENIA
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men tów pro wa dze nia pu blicz nej pol skiej
po li ty ki za gra nicz nej. Fo rum to bo daj
naj lep szy ze sto so wa nych do tych czas in -
stru men tów pol skiej po li ty ki wschod niej,
czę sto kry ty ko wa nej. Roz mo wy, choć
eko no micz nie, są ta kże lek cją po li ty ki.
W Kry ni cy roz ma wia ją po pro stu są sie -
dzi z są sia da mi. Mó wią nie mal zgod nym
chó rem: Nie dziel cie nam Eu ro py.

Po kil ku na stu la tach cią gle na rze kam
na gi gan to ma nię Kry ni cy, ale zda nia nie
zmie ni łem. Gie droyć był by za do wo lo ny. 

LE OPOLD UNGER
ko re spon dent „La So ir”

***

Uzdro wi sko wie le sko rzy sta ło
na spo tka niach w ra mach Fo rum. Pod -
czas roz mów z ban kow ca mi po wsta ła
m.in. ko lej ka gon do lo wa na Ja wo rzy nę.
Po dob nie w ja kimś stop niu dziec kiem
Fo rum są roz lew nie wód, któ re zo sta ły
ulo ko wa ne na te re nie Kry ni cy -Zdro ju.
Są to przed się wzię cia ol brzy mie, da ją ce
set ki miejsc pra cy – roz lew nia Mul ti co
i Gal tex. Uda ło się za chę cić in we sto rów
do ulo ko wa nia tu taj pie nię dzy.

Po ka żdym Fo rum do Kry ni cy przy -
je żdża – za chę co na do bry mi wska zów -
ka mi ro da ków – gru pa z państw
wschod nich na wy po czy nek i ku ra cję.
Nie wy mier ne wprost w zło tów kach, ale
bar dzo wa żne zna cze nie ma pro mo cja
Kry ni cy, któ rą wi dać przez kil ka dni
w te le wi zji i pra sie.

Jan Gol ba
były bur mistrz Kry ni cy w la tach 1988-2002 

bur mistrz Mu szy ny od 2009
***

Je ste śmy zna nym ku ror tem, miej sco -
wo ścią tu ry stycz ną, ale ta kże – dzię ki
kil ku dzie się ciu od by wa ją cym się u nas

kon gre som – ba zą kon fe ren cyj ną.
Wśród nich naj więk szym wy da rze niem
jest oczy wi ście Fo rum Eko no micz ne, co
nas bar dzo cie szy, po nie waż dzię ki sła -
wie tej im pre zy mo że my pro mo wać się
ja ko miej sce, w któ rym spo koj nie, w kli -
ma cie dys kre cji, mo żna pro wa dzić trud -
ne roz mo wy po li tycz ne i biz ne so we.
Ta ka pro mo cja ugrun to wu je mar kę Kry -
ni cy i za chę ca in nych do przy jaz du tu taj
nie tyl ko na wy po czy nek. 

Sta ra my się spro stać wszyst kim wy -
zwa niom lo gi stycz nym. Sta wia my
obiek ty tym cza so we, or ga ni zu je my mia -
stecz ko kon gre so we, de ko ru je my je ro -
śli na mi. Wy da je my fol de ry w kil ku
ję zy kach, pła ci my za tłu ma czy. 

Po śred ni czy my w ścią ga niu in we sto -
rów, któ rzy sta wia ją no we ho te le o pod -
wy ższo nym stan dar dzie. Po za tym my,
ja ko sa mo rząd, sta ra my się zmie niać ob -
li cze mia sta. Na naj bli ższy czas ma my
za pla no wa ną re wi ta li za cję Dep ta ka
w Kry ni cy ze środ ków unij nych.

Fo rum jest ol brzy mią atrak cją dla
miesz kań ców i ku ra cju szy. Nie co
dzień w koń cu spo ty ka się w jed nym
miej scu ty lu zna nych i sław nych lu dzi
świa ta po li ty ki i biz ne su. Po za tym
nie któ rzy z nich chęt nie roz ma wia ją

ta kże z prze chod nia mi, tu ry sta mi, co
ta kże do da je wra żeń po by to wi w Kry -
ni cy. W cza sie trwa nia Fo rum od by wa
się tu wie le im prez, na któ re mo gą
swo bod nie wejść miesz kań cy, go ście,
tu ry ści. My ślę, że nie ma ni ko go, ko -
mu by prze szka dza ło ty le do dat ko -
wych atrak cji.

Emil Bo dzio ny
bur mistrz Kry ni c-Zdrój

***

Przy je żdża my tu co ro ku, że by po słu -
chać cie ka wych dys ku sji po li tycz nych
i eko no micz nych, do wie dzieć się, „co
w tra wie pisz czy”, je śli cho dzi o naj bli -
ższe la ta w pol skiej i eu ro pej skiej go -
spo dar ce, bo to nas naj bar dziej zaj mu je.
Fo rum się przy ję ło. Po rów nu je my te
pierw sze, pio nier skie kon fe ren cje sprzed
kil ku na stu la ty i te obec ne. Zmia ny są
nie wy obra żal ne. To jest te raz na praw dę
wiel ki szczyt, któ ry ma zna cze nie dla lu -
dzi z ca łe go świa ta.

Jan i Wie sław Ba sto wie
są dec cy przed się bior cy

***
Na po cząt ku okre su trans for ma cji,

jesz cze w Sej mie kon trak to wym, wraz
z pięt na sto ma po sła mi, zor ga ni zo wa li śmy
po nad par tyj ne ko ło ini cja tyw go spo dar -
czych, któ re za czę ło dzia łać po nad po -
dzia ła mi na rzecz prze mian
go spo dar czych w cza sie zmia ny ustro ju.
Tam zro dzi ła się ini cja ty wa stwo rze nia
no we go Da vos skie ro wa ne go na Wschód. 

Or ga ni za to rzy Fo rum Eko no micz -
ne go w Kry ni cy z Zyg mun tem Ber dy -
chow skim na cze le, ide al nie tra fi li we
wła ści wy mo ment. Gdy za czy na ła się
trans for ma cja w Eu ro pie Środ ko wo -
-Wschod niej, po trze bą chwi li by ło
zna le zie nie miej sca, w któ rym mo żna
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Uzdrowisko wiele
skorzystało na spotkaniach
w ramach Forum. Podczas
rozmów z bankowcami
powstała m.in. kolejka
gondolowa na Jaworzynę

JAN GOLBA
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Wy bo ry sa mo rzą do we za pa -
sem, praw do po dob ny ter min
I tu ry to nie dzie la 21 li sto pa -
da. Po sta no wi li śmy po móc
na szym Czy tel ni kom w wy -
bo rze naj lep sze go wło da rza
gmi ny.

Od ma ja br. w por ta lu sa de -
cza nin.in fo ba da my sym pa -
tie po li tycz ne są de czan
pod ha słem: „Już dziś mo -

żesz wy brać swo je go wój ta, bur mi strza,
pre zy den ta”. W po przed nim nu me rze
„Są de cza ni na” przed sta wi li śmy wy ni -
ki na szej son dy w No wym Są czu (wy -
grał Ry szard No wak), gmi nie Cheł miec
(Ma rek Kwiat kow ski), Kry ni cy -Zdro -
ju (Emil Bo dzio ny), Po de gro dziu (Mał -
go rza ta Gro ma la), Sta rym Są czu
(Ma rian Cy coń). W sierp niu, z na szą
elek tro nicz ną urną wy bor czą, od wie -
dzi li śmy ko lej ne gmi ny. 

GMI NA KORZENNA 
W Korzennej zwolennicy
Olszyńskiego i Skowrona
idą w miliony...

Te go się nikt nie spo dzie wał. W na -
szej son dzie na no we go wój ta Ko rzen -
nej przez 9 dni od da no wię cej gło sów,
niż gmi na li czy miesz kań ców! Z te go

wzglę du wy ni ki ko rze niec kiej son dy na -
le ży po trak to wać z przy mru że niem oka,
zaś na szych in for ma ty ków cze ka trud ne
za da nie. Mu szą po głów ko wać, jak za -
blo ko wać mo żli wość se ryj ne go gło so -
wa nia na por ta lu jed nym i tym sa mym
oso bom, bo to, nie ste ty, wy pa cza wy ni -
ki ple bi scy tu. W ka żdym ra zie, wbrew
oska rże niom nie któ rych in ter nau tów, re -

Wy bo ry sa mo rzą do we w por ta lu 
www.sa de cza nin.in fo

Już dziś możesz
wybrać swojego
wójta, burmistrza,
prezydenta

Wal de mar Ol szyń ski

się spo tkać i po dy sku to wać o wspól -
nych kło po tach. A że wśród ini cja to -
rów ta kich spo tkań zna la zła się
sil na gru pa no wo są dec ka, wy bór Kry -
ni cy – uzdro wi ska zna ne go już z wie -
lu sym po zjów i kon fe ren cji – stał się
de cy zją na tu ral ną.

W la tach 90. mie li śmy do czy nie nia
z cha rak te ry stycz nym zja wi skiem: re -
gion Eu ro py Środ ko wo -Wschod niej
po roz pa dzie po przed nie go sys te mu,
stra cił skłon ność do wspól no to wo ści.
Fo rum kry nic kie sta ra się te mu za ra dzić.
Od bu do wu je po trze bę spo ty ka nia się,
roz ma wia nia, wy mia ny opi nii. 

Oczy wi ście, ni gdy nie ma bez po śred -
nich re zul ta tów Fo rum. Pod czas se mi -
na riów nie pro wa dzi się ne go cja cji,
któ re owo cu ją trak ta ta mi czy umo wa mi
mię dzy na ro do wy mi. 

Kry nic ką im pre zę ro zu miem ja ko
wy ko rzy sty wa nie na szej po zy cji w Eu -
ro pie do po mo cy tym kra jom, któ re nie
ma ją ta kich mo żli wo ści jak Pol ska. Po -
win ni śmy tam ro bić to, co umie my naj -
le piej: krzą tać się, za chwa lać,
prze chwa lać i po ka zy wać, jak do brze ro -
zu mie my prze szłość i przy szłość.

I chy ba tyl ko tu mo gło się zda rzyć, że
Le szek Mo czul ski (w 1994 r.) pił zdro wie
re wo lu cji paź dzier ni ko wej z wi ce pre mie -
rem Ro sji oraz ro syj skim am ba sa do rem
w Pol sce. Sam wi dzia łem. To ja zresz tą
za pro po no wa łem ten to ast przy oka zji
wspól nej roz mo wy. I to jest zgod ne z cha -
rak te rem Fo rum Eko no micz ne go.

JÓ ZEF OLEK SY
były pre mier (1995-96)

mar sza łek Sej mu (1993-95 i 2004-05)

JE RZY LE ŚNIAK, HEN RYK SZEW CZYK
ZDJĘCIA: JEC, LEŚ, HSZ, PG, SŚ, PIOTR DROŹDZIK
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dak cja nie by ła w zmo wie z żad nym
z kan dy da tów. Oto wy ni ki son dy: 
Od da no 13 520 gło sów.
Wal de mar Ol szyń ski – 6 466 gło sów (47,81%)
Le szek Skow ron – 5 706 gło sów (42,19%)
Mie czy sław Kieł ba sa – 1 111 gło sów (8,22%)
Jan Bud nik – 241 gło sów (1,78%)

Na wet przy za ło że niu, że wy nik Ol -
szyń skie go i Skow ro na na le ży wziąć
przez po ło wę, to i tak wyj dzie, że obaj
pa no wie są głów ny mi kan dy da ta mi
do urzę du wój tow skie go. To mię dzy
obec nym rad nym po wia to wym Wal de -
ma rem Ol szyń skim (ta kże wie lo let nim
dy rek to rem Wy dzia łu Edu ka cji UM
w No wym Są czu), a urzę du ją cym wło -
da rzem gmi ny Lesz kiem Skow ro nem
(wcze śniej dy rek to rem MORD) roz -
strzy gnie się wal ka wy bor cza i to je den
z nich, a nie kto in ny, do stą pi za szczyt -
nej god no ści. Świad czy o tym rów nież
prze bieg dys ku sji in ter nau tów. Na na -
szej stro nie za miesz czo no po nad 130
ko men ta rzy. Wy po wia da li się głów nie
zwo len ni cy Ol szyń skie go i Skow ro na,
i trze ba po wie dzieć, że w sło wach nie
prze bie ra li. Zwo len ni cy wój ta wska zy -
wa li na je go osią gnię cia w obec nej ka -
den cji, te wszyst kie dro gi, chod ni ki,
me try ka na li za cji etc. Z ko lei wiel bi cie -
le Ol szyń skie go pod kre śla li uśpio ny
po ten cjał tkwią cy w rad nym po wia to -
wym, któ ry tak na praw dę nie miał się
do tej po ry gdzie wy ka zać. Dys ku sja
mo men ta mi by ła wręcz za szcze ra. Mo -
żna by ło od nieść wra że nie, że obaj kan -

dy da ci mo gą li czyć na lu dzi go to wych
sko czyć za ni mi w ogień. Jest to po tę -
żny ka pi tał po li tycz ny, bo ta kie oso by
wszak „ro bią” kam pa nię wy bor czą. Po -
dob nie jak w przy pad ku Chełm ca i Po -
de gro dzia, z tych po stów mo żna się

by ło bar dzo du żo do wie dzieć o Ko -
rzen nej i oko licz nych wio skach. Co lu -
dzi cie szy, a co bo li (to częst sze) i to
nie wąt pli wy po ży tek na szej son dy.

MIA STO I GMI NA PIW NICZ NA -ZDRÓJ
Be ata Po la kie wicz 
po grą ży Edwar da Bo ga czy ka? 

W dru giej po ło wie sierp nia prze nie -
śli śmy się z na szą son dą do Piw nicz nej -
-Zdro ju, za miesz ka łej przez Czar nych
Gó ra li, lu dzi pra co wi tych, bar dzo po bo -
żnych, ale też za dzior nych, jak to na po -
gra ni czu. Z te go wzglę du
w piw ni czań skim sa mo rzą dzie za wsze
du żo się dzia ło, a ko lej ni bur mi strzo wie
dłu go fo te la nie za grza li, to by ło praw -
dzi we po le mi no we. Dość przy po mnieć,
że z urzę dem po że gna ła się bur mistrz
Jo an na Le śnik, od wo ła na w re fe ren dum
w 2008 r., po nie ca łym ro ku spra wo wa -
nia tej funk cji.

W blo kach star to wych umie ści li -
śmy 4 kan dy da tów, choć po tem oka za ło
się, z wy po wie dzi na szych in ter nau tów,
że li sta by ła za krót ka.

Od da no 3787 gło sów
Edward Bo ga czyk – 838 gło sów (22,13%) 
An drzej Ko rus – 271 gło sów (7,16%) 

Be ata Po la kie wicz – 2435 gło sów (64,3%)
Bar ba ra Schu s ter – 243 gło sów (6,42%) 

Wy ni ki son dy wy raź nie wska zu ją
na zwy cię stwo Be aty Po la kie wicz, rad nej
obec nej ka den cji, w prze szło ści dzien ni -
kar ki (m.in. Ra dia „Echo” i „Ga ze ty Kra -
kow skiej”), ta kże ani ma tor ki kul tu ry.
Je że li brać po wa żnie tę son dę, to w po wa -
żnych opa łach zna lazł się urzę du ją cy wójt
Edward Bo ga czyk, dla któ re go zresz tą nie
jest to pierw sza ka den cja. (Bo ga czyk rzą -
dził bo wiem Piw nicz ną w la tach 2002-
2006, a wcze śniej był za stęp cą bur mi strza
Ma ria na Czo pa (1998-2002). 

An drzej Ko rus, rad ny i b. kan dy dat
na wój ta, oraz Bar ba ra Schu s ter, prze -
wod ni czą ca Ra dy Mia sta i Gmi ny, sta no -
wi li tło dla ry wa li za cji pierw szej dwój ki.

GMI NA ŁA BO WA
Ich czworo na jed ne go 

Gdy ten nu mer „Są de cza ni na” był
w dru kar ni – trwa ła son da na te mat pre -
ten den tów do naj wy ższe go urzę du
w gmi nie Ła bo wa. Pod roz wa gę miej -
sco we go elek to ra tu przed sta wi li śmy
piąt kę kan dy da tów: urzę du ją ce go wój ta
Mar ka Jan cza ka, spraw ne go or ga ni za to -
ra pro te stu prze ciw ko bu do wie spa lar ni
śmie ci w Ła bo wej Pio tra Izwor skie go,
b. wój ta Ko rzen nej Ja na Bud ni ka, le kar -
kę Da nu tę Ca bak -Fiut, b. sze fo wą Są -
dec kie go Po go to wia Ra tun ko we go oraz
ma gi stra z Ustrzyk Dol nych (pra wo
na KUL) Paw ła Ju sia. 

Dys ku sja in ter nau tów o szan sach wy -
bor czych po szcze gól nych kan dy da tów
na bie ra ła ru mień ców. War to zer k nąć
na na szą stro nę (www.sa de cza nin.in fo).

***
Na ko niec przy po mi na my, że li sta

pre ten den tów do naj wy ższe go urzę du
w da nej gmi nie jest na szym au tor skim
po my słem, ale prze cież ka żdy przy zna,
że do tych czas przed sta wio nych kan dy -
da tów nie wzię li śmy z ka pe lu sza. To
wszyst ko są lu dzie zna ni i ce nie ni
w spo łecz no ści lo kal nej. Po wta rza my
też, że son da, to tyl ko son da, ro dzaj ba -
da nia pre fe ren cji wy bor czych. Jak bę -
dzie na praw dę, oka że się w dniu
wy bo rów sa mo rzą do wych. Na pew no
błę dem by ło by lek ce wa że nie wy ni ków
na szej son dy. (HSZ)

Be ata Po la kie wicz

Na naszej stronie
zamieszczono ponad 130
komentarzy. Wypowiadali
się głównie zwolennicy
Olszyńskiego i Skowrona,
i trzeba powiedzieć, że
w słowach nie przebierali. 
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24 sierp nia zo sta ła pod pi -
sa na umo wa po mię dzy
Mia stecz kiem Mu li me -
dial nym a Pol ską Agen -

cją Roz wo ju Przed się bior czo ści
na do fi nan so wa nie bu do wy no wo cze snej
in fra struk tu ry Par ku Tech no lo gicz ne -
go MM w wy so ko ści bli sko 95 mln zł.

Dzię ki te mu we wrze śniu 2012 r. ma być
od da ny do użyt ku bu dy nek, wy po sa żo -
ny w spe cja li stycz ne la bo ra to ria (przy -
sto so wa ne m.in. do post pro duk cji
fil mo wej, two rze nia gier kom pu te ro -
wych, ani ma cji kom pu te ro wej) oraz no -
wo cze sną in fra struk tu rę biu ro wą
o łącz nej po wierzch ni 12 tys. m kw.

Krzysz tof Paw łow ski, po my sło daw ca
przed się wzię cie, twór ca WSB -NLU, już
dziś za pra sza na in au gu ra cję 11 wrze -
śnia 2012 r. Od bę dzie się wów czas Fo -
rum In no wa cyj no ści, po prze dza ją ce
roz po czy na ją ce się dzień póź niej Fo rum
Eko no micz ne w Kry ni cy -Zdro ju. 

– Tym cza sem w po ło wie wrze śnia te -
go ro ku chcie li by śmy do ko nać sym bo -
licz ne go wbi cia ło pa ty, że by miesz kań cy
mo gli do świad czyć, że to, co się dzie je,
dzie je się na praw dę – mó wi Krzysz tof
Wnęk. 

Umo wa z wy ko naw cą wy ło nio nym
już w prze tar gu po win na zo stać nie ba -
wem pod pi sa na. Pó ki nie za koń czą się
ne go cja cje, spół ka nie chce jed nak po -
dać, kto zbu du je Park.

***
– Idea Par ku Tech no lo gicz ne go kie -

ro wa na jest do firm, in sty tu cji po ru sza -
ją cych się w ob sza rze sze ro ko po ję tej
in for ma ty ki i mul ti me diów – wy ja śnia
pre zes MM. Do da je, że dla nich wła śnie
PT prze wi du je 80 proc. po wierzch ni. 20
proc. ma ją za jąć fir my tzw. oko ło biz ne -
so we – biu ra księ go we, kan ce la rie praw -
ne, do rad cze. 

– Park Tech no lo gicz ny to nie jest jed -
nak biu ro wiec, gdzie li czy się tyl ko
na pod pi sa nie umo wy i ścią ga nie czyn -
szu. Czynsz w PT bę dzie tyl ko jed nym
z wie lu źró deł przy cho dów. Dla nas naj -
wa żniej szy jest roz wój firm – twier dzi
Wnęk. – Istot nym wy ró żni kiem Par ku
Tech no lo gicz ne go Mia stecz ko Mul ti me -
dial ne ma być kom plek so wość świad -
czo nych usług, któ re obej mo wać bę dą
rów nież wspar cie ka pi ta ło we przy roz -
wi ja niu in no wa cyj nych przed się wzięć
oraz peł ne do radz two in we sty cyj ne. 

***
Park jest otwar ty nie tyl ko na fir my

z re gio nu, ale rów nież z ca łej Pol ski i za -
gra ni cy. – Tak sze ro ki za sięg świad czo -
nych przez Park usług bę dzie mo żli wy
dzię ki bar dzo szyb kiej plat for mie in ter -
ne to wej, na ba zie któ rej po wsta nie wir -
tu al ne biu ro. Usłu ga ta po zwo li mi kro
i ma łym przed się bior com pro wa dzić
swo ją fir mę oraz re ali zo wać pro jek ty
z ka żdej czę ści świa ta. Ofer ta wir tu al ne -
go biu ra jest skie ro wa na przede wszyst -
kim do otwar tych, in no wa cyj nych
przed się bior ców, któ rzy ca łą swo ją

Rusza budowa
Miasteczka
Multimedialnego 
– Kie dy ma rzy je den czło wiek, to tyl ko ma rzy. Kie dy ma rzy
gru pa, sny sta ją się rze czy wi sto ścią – mó wił Krzysz tof Wnęk,
pre zes za rzą du spół ki Mia stecz ko Mul ti me dial ne, in for mu jąc
o roz po czę ciu we wrze śniu bu do wy Par ku Tech no lo gicz ne -
go MM przy My śliw skiej 1 i pre zen tu jąc je go wi zu ali za cję.

Krzysztof Pawłowski i Krzysz tof Wnęk podczas prezentacji Miasteczka
Multimedialnego FOT. GAJA

GOSPODARKA
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ener gię kon cen tru ją na roz wo ju pro duk -
tu oraz usług, a któ rym do dat ko wo za le -
ży na mi ni ma li za cji za an ga żo wa nia
w bu do wę stan dar do wej in fra struk tu ry

fir my (roz wój biu ra, za trud nie nie se kre -
ta rek, księ go wych itp.). Ob szar, w któ -
rym pro wa dzą swo je biz ne sy jest czę sto
wir tu al ny, dla te go usłu ga Par ku ide al -
nie od zwier cie dla ich spo sób my śle nia
o pro wa dze niu wła snej fir my – mó wi
Krzysz tof Wnęk. 

Za zna cza, że już od paź dzier ni -
ka 2009 w ra mach PT dzia ła In ku ba tor
Przed się bior czo ści Me dia 3.0, któ ry
w cią gu dwóch lat za in we stu je ok. 12
mln zł w re ali za cję 12 pro jek tów. 

– W tym me men cie na li ście in ku bu -
je my – czy li po ma ga my przejść wstęp ną
fa zę roz wo ju – 30. Z nich zo sta nie wy bra -
nych ok. 12 i ka żde ma mo żli wość wspar -
cia w wy so ko ści ok. mi lio na zło tych
z PTMM. Środ ki po cho dzą z pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar -

ka – je ste śmy be ne fi cjen tem po śred ni czą -
cym w prze ka zy wa niu ich fir mom.

Po my sło daw cy i re ali za to rzy wiel kie -
go przed się wzię cia chcie li by, aby we
wrze śniu 2012 r. go to wa by ła by nie tyl ko
in fra struk tu ra, ale już dzia ła ły tam fir my. 

– My zaj mie my się in fra struk tu rą, ale
wszel kie pro jek ty bę dą two rzo ne osob -
no. Park Tech no lo gicz ny ma być miej -
scem, któ re da je wspar cie dla
przed się bior ców. Nie je ste śmy ośrod -
kiem, któ ry bę dzie pro du ko wał in no wa -
cje, je ste śmy miej scem, w któ rym ka żdy
cie ka wy po mysł mo że być re ali zo wa ny.
Te raz mo gę już za pro sić po my sło daw -
ców, fir my do współ pra cy, by po my śle li
o zlo ka li zo wa niu u nas swo jej sie dzi by
– za chę ca Wnęk.

(GA JA)

Hi sto ria Mia stecz ka Mul ti me dial ne go:
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– Wie le ra zy by łem py ta ny o to, czy ten pro jekt mo że mieć w ogó le szan se
po wo dze nia i za wsze z du żą de ter mi na cją od po wia da łem, że na pew no
go zre ali zu je my – mó wi Krzysz tof Paw łow ski, przy po mi na jąc, że po -
mysł na stwo rze nie Mia stecz ka zro dził się 26 czerw ca 2006 r.
(w dniu 60 uro dzin pre zy den ta WSB -NLU). – Uzna łem, że mul ti me dia,
czy li no we me dia – bo dziś świat two rzy kom plet nie in ny mo del prze ka -
zy wa nia in for ma cji – to jest wła ści wa dro ga. Dziś mul ti me dia są jed nym
z naj szyb ciej roz wi ja ją cych się biz ne sów na świe cie. Wej ście w ta ką dzie -
dzi nę da je mo żli wość ukro je nia ka wał ka tor tu, a nie je dze nia resz tek
z pań skie go sto łu. Wal czy my o bar dzo du żo – do da je Paw łow ski. 
Szyb ko roz po czę to pi sa nie pro jek tu i w sierp niu 2007 r. zna lazł się on
na biur ku mi ni ster Gra ży ny Gę sic kiej, ów cze snej mi ni ster roz wo ju re -
gio nal ne go. – Pa mię tam jej re ak cję – opo wia da pre zy dent WSB -NLU.
– Chy ba ście pa nie Krzysz to fie prze sa dzi li! Bu dżet pro jek tu opie wał bo -
wiem na 0,5 mld zł. Nie ste ty, re alia by ły ta kie, że ża den z pro gra mów

ope ra cyj nych, któ re przy go to wy wał rząd, nie był wy star cza ją co ob szer ny,
że by ten ca ły pro jekt zo stał sfi nan so wa ny. Dla te go szyb ko, we wrze śniu,
ogra ni czy li śmy kon cep cję do utwo rze nia par ku tech no lo gicz ne go. 
Osta tecz nie 27 lu te go 2007 r., rząd wpi sał pro jekt na In dy ka tyw ną ii stę
pro jek tów klu czo wych – ofi cjal nie na stro nach in ter ne to wych Mi ni -
ster stwa Roz wo ju Re gio nal ne go zna la zła się ona 20 sierp nia. WSB -
-NLU 8 ma ja 2007 r. utwo rzy ła spół kę Mia stecz ko Mul ti me dial ne.
Póź niej wszyst kie pro jek ty, po utwo rze niu no we go rzą du, mu sia ły
przejść we ry fi ka cję. 
– Ca ły czas mó wio no, że to jest naj bar dziej od wa żny pro jekt, któ ry zna -
lazł się na in dy ka tyw nej li ście – wspo mi na Paw łow ski. – Część uwa ża ła
to za je go prze wa gę, część pod da wa ła w wąt pli wość je go po wo dze nie. 
Pół to ra ro ku te mu roz strzy gnię to kon kurs na opra co wa nie kon cep cji
ar chi tek to nicz nej MM, a 12 sierp nia br. prze targ na pra ce bu dow la ne.

(GA JA)
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P ro du cen tem jest Za kład Pro -
duk cyj no -Usłu go wy Mar -Bor.
Pod tym skró tem kry ją się na -
zwi ska wła ści cie li Ja na Mar ci -

sza i Zyg mun ta Bor kow skie go.

Ku charz ato mo wy
Mar cisz po cho dzi z Piąt ko wej, ukoń -

czył Tech ni kum Ga stro no micz ne w No -
wym Są czu i przez la ta był kel ne rem
w re no mo wa nej są dec kiej re stau ra cji

Pa no ra ma. Kel ne ro wał w Pa no ra mie
z prze rwą na kon trakt za gra nicz ny
w ZSRR, gdzie w po ło wie lat 80. naj -
pierw był sze re go wym ku cha rzem, a po -
tem sze fem kuch ni w sto łów ce
na bu do wie. Oso bi ście był za trud nio ny
w przed się bior stwie Ener go pol, ale sto -
łów ka by ła dla ro bot ni ków ta kże z in -
nych pol skich firm, np. Mo sto sta lu.
W su mie ok. 5 tys. ro da ków do bu do wy -
wa ło in fra struk tu rę (ba se ny, ho te le, sta -

dion) na blo ko wi skach -sy pial niach
w Kur cza to wie pod Kur skiem. Ten dru -
gi to zna ne z II woj ny świa to wej miej -
sce naj więk szej bi twy pan cer nej
w hi sto rii. Zaś na zwa te go pierw sze go
mia sta po cho dzi od na zwi ska fi zy ka ją -
dro we go, twór cy ra dziec kich bomb ato -
mo wej i wo do ro wej Igo ra Kur cza to wa,
a zo sta ła nada na nie bez po wo du, gdyż
w Kur cza to wie mie ści ła się elek trow nia
ato mo wa i kto wie, co jesz cze… 

Eks ku charz Mar cisz twier dzi, że je -
dze nie go to wa li po rząd ne, bo za opa -
trze nie w ZSRR by ło do bre, mię sa nie
bra ko wa ło. Co dzien nie wy da wa no
obiad oraz ko la cję z su chym pro wian -
tem na śnia da nie. Wśród Po la ków by -
ło du żo lu dzi z Są dec czy zny.
Do je żdża ło się spe cjal nym po cią giem,
któ ry z War sza wy kur so wał co ty dzień
i do wo ził pol skich ro bot ni ków nie tyl -
ko do Kur cza to wa, lecz ta kże do Smo -
leń ska i na bu do wy w in nych mia stach
im pe rium.

Oczy wi ście za ra bia ło się wię cej niż
w Pol sce, ze 3-4 ra zy wię cej. Część
w zło tów kach, część w ru blach, a resz tę
w tzw. bo nach, któ re w Pol sce sta no wi -
ły rów no war tość do la ra i mo żna je by ło
wy dać w spe cjal nych, za opa trzo nych
w za chod nie to wa ry skle pach o na zwie
Pe wex. Ale jesz cze wię cej do ra bia ło się
na han dlu. Tam wo zi ło się no wo cze sną
elek tro ni kę ty pu ma gne to wid, a przy wo -
zi ło ar ty ku ły AGD, jak np. lo dów ki.
Pew nie, że ist nia ły ogra ni cze nia, sprzę -
tu AGD mo żna by ło za brać tyl ko jed ną
sztu kę rocz nie, ale rzecz ja sna, że kwitł
prze myt… No i jesz cze zwo zi ło się zło -
to i dia men ty, na któ re trze ba by ło mieć
po zwo le nie, ale Po la cy nie z ta ki mi
prze szko da mi prze cież so bie ra dzi li…

Pod czas te go po by tu w ZSRR w wol -
nym cza sie wo żo no ich na wy ciecz ki,
na wet nad Baj kał, ale Jan Mar cisz np. ta -
ką Mo skwę zna ra czej od stro ny Uni -
wier ma gu, czy li ko lo sal ne go do mu
to wa ro we go na Pla cu Czer wo nym.
Na Mau zo leum Le ni na czy Kreml nie
star czy ło cza su…

I kie dy wró cił do Pol ski, miał ka pi tał
i trze ba by ło go ja koś za in we sto wać.
Zmó wi li się ze szwa grem, mę żem sio -
stry Mar ci sza – Zyg mun tem Bor kow -
skim i w 1990 r. za ło ży li Mar -Bor, aby

Lu dzie z gło wą

Sen ty ment
do kre dy szkol nej
Ma ło kto wie, że w ma leń kiej są dec kiej wsi kry je się wy twór -
nia, któ rej wy ro bów uży wa się w ca łej Pol sce. Oto bo wiem
na uczy cie le i ucznio wie z se tek pol skich szkół oraz bli żej nie -
zna nej ilo ści za gra nicz nych pi szą i ry su ją po ta bli cach kre dą
pro du ko wa ną w Ja nu szo wej.

Jan Mar cisz przy biur ku gło wi się, jak sprze dać kre dę…

GOSPODARKA
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pro du ko wać kre dę szkol ną. Obo wiąz ka -
mi z grub sza po dzie li li się tak, że Mar -
cisz sku pia się na zby cie, a Bor kow ski
bar dziej zaj mu je się tech ni ką.

Młod szy od dzie ci
Bo też i za in te re so wa nia ma tech -

nicz ne. Bor kow ski po cho dzi z Myst ko -
wa, lecz dom też wy bu do wał

w Piąt ko wej. Jest me cha ni kiem ob rób -
ki skra wa niem po Li ceum Za wo do wym
w No wym Są czu. Po szko le pra co wał
na wy dzia le na rzę dzio wym ZNTK, ale
szyb ko tra fił do woj ska, w któ rym
ukoń czył sa mo cho do wą szko łę pod ofi -
cer ską w Ostró dzie i słu żył w twier dzy
Mo dlin ja ko za stęp ca do wód cy plu to nu
w jed no st ce sa per sko -pon to no wej; był
prze ło żo nym kie row ców cię ża ró wek
wo żą cych ele men ty mo stu pon to no we -
go. Wy szedł do re zer wy w stop niu star -
sze go ka pra la, mak sy mal nym, ja kie go
mógł się do słu żyć. 

Po la tach wzno wił na ukę i stu diu je
za ocz nie na II ro ku bu dow nic twa na Po -
li tech ni ce Kra kow skiej. W wie ku 47 lat
jest w czo łów ce naj star szych stu den tów
i w czo łów ce naj lep szych. Bo za wsze
ma rzył o stu diach, ale w naj wła ściw -
szym do te go cza sie nie miał szans. Był
pół sie ro tą, to też za raz po szko le śred niej
nie by ło cza su na ta kie fa na be rie jak stu -
dia, lecz trze ba by ło na tych miast iść
do pra cy, a po tem – wia do mo: ma łżeń -
stwo, dzie ci, bu do wa do mu… 

A obec nie ma czas: fir ma hu la, dom
stoi, dzie ci od cho wa ne… I te raz w do -
mu jest pra wie naj młod szym stu den tem,
ex aequo z naj młod szą cór ką Pau li ną,
któ ra stu diu je re ha bi li ta cję na Wy ższej
Szko le Pro mo cji Zdro wia w Kra ko wie.
Bo star sze dzie ci są już bar dziej za awan -
so wa ne: syn Da wid na IV ro ku za ocz -
nych stu diów in ży nier skich z dzie dzi ny
bez pie czeń stwa po ża ro we go na Wy ższej
Szko le Po żar ni czej w War sza wie
i na V ro ku dzien nych stu diów z za rzą -
dza nia na Uni wer sy te cie Eko no micz -
nym w Kra ko wie, a cór ka Ma rze na ma
nie ba wem bro nić pra cy ma gi ster skiej
z do radz twa po dat ko we go na tym sa -
mym uni wer sy te cie.

47-let ni Zyg munt Bor kow ski stu diu -
je z en tu zja zmem. Po cząt ko wo był pro -
blem z ma te ma ty ką, bo w cią gu 3
mie się cy mu siał przy po mnieć so bie ca -
ły li ce al ny za sób wie dzy z te go przed -
mio tu, ale ja koś po szło. I po le ca stu dia
wszyst kim, bo pod wpły wem sys te ma -
tycz nej na uki za uwa ża u sie bie wy raź ną
po pra wę pa mię ci i kon cen tra cji. Bo wia -
do mo, że tre ning czy ni mi strza, a or ga -
ny nie uży wa ne, za ni ka ją… A i po ży tek
ma z te go w pra cy, bo Mar -Bor pro du -

ku je też dom ki drew nia ne, więc zna jo -
mość tech no lo gii bu dow nic twa przy da -
je się jak zna lazł. 

Sa mo nisz czą ca się pra sa
Kre dę szkol ną pro du ku ją dla te go, że

tym po my słem za in spi ro wał ich kie dyś
ko le ga, ale mo że też dla te go, że od czu -
wa ją sen ty ment do szko ły… Pod sta wo -
wym su row cem do jej wy ro bu jest
ka olin, z któ re go po wsta je też np. por -
ce la na. Ten ił ku pu ją w ko pal niach pia -
sku pod To ma szo wem Ma zo wiec kim
al bo przy gra ni cy pol sko -nie miec kiej
w po sta ci gra nu la tu lub pła tów. Cza sem
prze pusz cza się je jesz cze przez młyn
prę to wy, któ ry roz drab nia wszyst ko
na pro szek, ale prze wa żnie wy star czy
tyl ko roz pu ścić w wo dzie. Do te go bło -

ta do da je się wa pien ną ska łę osa do wą,
czy li wła śnie kre dę spro wa dza ną z Ju ry
Kra kow sko -Czę sto chow skiej, po czym
pra su je, aby w blo kach nie uwiązł na wet
naj mniej szy pę che rzyk po wie trza, bo
na tych miast za czną się kru szyć. W za -
kła dzie ma ją tak sil ną pra sę, że wy twa -
rza ta ki na cisk, iż po tra fi sa ma roz sa dzić
swój wła sny, że liw ny kor pus! Na stęp nie
al bo tę ma sę tło czy się w okrą głe wał ki
o roz ma itych ka li brach, al bo też umiesz -
cza w gra nia stych, po dłu żnych for mach,
a po tem tnie się to wszyst ko na po żą da -
ne od cin ki. A gdy ka wał ki kre dy ma ją
już od po wied ni roz miar, wy star czy je
wy su szyć i go to we.

Szko ły bez po śred nio nie za opa tru ją
się u nich w tę ma ło py lą cą kre dę. Do -

Prędzej czy później
urządzenia elektroniczne
wyprą ze szkół tablice
i kredę, ale producentom
takich archaicznych
i anachronicznych
artykułów szkolnych jak
kreda przyświeca nadzieja,
że przecież jeszcze nie
teraz, jeszcze nie dziś ani
jutro, może dopiero
pojutrze.

Zyg munt Bor kow ski nad su row cem
do pro duk cji pla ste li ny

Za kład w Myst ko wie
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star cza na jest w ca łym kra ju do hur tow -
ni, któ re już sa me zaj mu ją się dys try -
bu cją. Wia do mo np., że koń co wym
od bior cą by wa ją ta kże szko ły na Sło -
wa cji, Li twie i Ukra inie. Ow szem, zda -
rza się, że przed sta wi cie le po bli skich
pla có wek oświa to wych przy by wa ją
na za ku py do źró dła, ale fir ma Mar -Bor
sta ra się nie wcho dzić hur tow niom
w pa ra dę.

Bia ła kre da szkol na nie wy czer pu je
jed nak mo żli wo ści Mar -Bo ru, bo teo re -
tycz nie mo że po wstać ka żda – wy star -
czy do dać od po wied ni barw nik. Rów nie
du żo jak bia łej pro du ku je się więc ko lo -
ro wych, bo dzie ci ma lu ją prze cież też
na chod ni kach i as fal cie, w Dzień Dziec -
ka urzą dza ne są na wet kon kur sy w tej
kon ku ren cji. Słu żą do te go szty fty kre -
dy umiesz cza ne w spe cjal nych ob sad -
kach. Ro bi się ta kże nie zmy wal ną kre dę
do zna ko wa nia. Mie sięcz na pro duk cja
wy no si ok. 15 ton w ok. 10 tys. opa ko -
wań o roz ma itych kształ tach (np. pla sti -
ko we wia der ka) i ga ba ry tach.

Z po zo sta ło ści po pro duk cji kre dy
wy twa rza się kost kę wa pien no -mi ne ral -
ną dla pta ków, któ re mu szą prze cież
coś ta kie go wci nać, bo ni by jak zno si -
ły by jaj ka w sko rup kach? Kost ka wa -

pien no -mi ne ral na przy po mi na nie co
zna ne nam wszyst kich kost ki ro so ło we
Knor ra. 

Czar ne lub zie lo ne ta bli ce szkol ne,
po ja kich w szko łach kre śli się kre dą,
wy da ją się prze sta rza łym re lik tem
w XXI wie ku, któ ry po wo li bę dzie
wkra czać zresz tą już w swo ją dru gą de -
ka dę. W ostat nich la tach pew ną po pu lar -
ność osią gnę ły ta bli ce, po któ rych pi sa ło
się ma za ka mi, po zo sta wia ją cy mi ła two
ście ral ny ślad. Po nie waż jed nak sprzęt
ten był dro ższy w eks plo ata cji od tra dy -
cyj ne go, XIX -wiecz ne go, kre da znów
po wra ca do łask.

Wszy scy zda ją jed nak so bie spra wę
z te go, że jej dni są po li czo ne. Już te raz
prze cież ist nie ją tzw. ta ble ty, czy li mo -
ni to ry cie kło kry sta licz ne, po któ rych
mo żna wo dzić dłu go pi sem i ołów kiem,
a na wet pa ty kiem czy pal cem, i zo sta -
wiać za ni mi smu gę, za mie nia ną w cy -
fro wy od po wied nik pi sma czy ry sun ku.
Prę dzej czy póź niej urzą dze nia elek tro -
nicz ne wy prą ze szkół ta bli ce i kre dę, ale
pro du cen tom ta kich ar cha icz nych i ana -
chro nicz nych ar ty ku łów szkol nych jak
kre da przy świe ca na dzie ja, że prze cież
jesz cze nie te raz, jesz cze nie dziś ani ju -
tro, mo że do pie ro po ju trze… 

Kon ku ren cja z chińsz czy zną
Jak już za czę li wy twa rzać kre dę

szkol ną, to wkrót ce roz sze rzy li ofer tę
ta kże na pla ste li nę, któ rą obec nie pro -
du ku ją w za kła dzie w Piąt ko wej i też
do star cza ją do hur tow ni w ca łym kra -
ju, a część upłyn nia na jest pod wła sny -
mi mar ka mi sie ci hi per mar ke tów
Te sco i Au chan. A że po cząt ko wo pro -
duk cja ar ty ku łów szkol nych by ła dzia -
łal no ścią se zo no wą, to dla za cho wa nia
cią gło ści za trud nie nia pod ję li się ta kże
wy ro bu do mów drew nia nych i w tym
ce lu otwo rzy li trze ci za kład w Myst -
ko wie. Przy oka zji nie mu szą pła cić
za wy wóz lub uty li za cję tro cin i in -
nych od pa dów drew nia nych, bo
wszyst kie one spa la ne są w po zo sta -
łych za kła dach, słu żąc pro ce som pro -
duk cji kre dy i pla ste li ny oraz
ogra ni cza jąc koszt opa łu.

Pod sta wo wym two rzy wem do pro -
duk cji pla ste li ny jest za ku pio na w ra fi -
ne riach pa ra fi na, do któ rej do da je się
środ ki upla stycz nia ją ce i barw ni ki. Tak
po wsta łą ma sę for mu je się w wa łecz ki,
kroi na wy miar i ukła da w pu deł kach.
O opa ko wa nia też nie mu szą się mar -
twić, bo dys po nu ją wła sną po li gra fią,
w któ rej po wsta ją opa ko wa nia tek tu ro -
we, z two rzyw sztucz nych i fo lii oraz
barw ne ety kie ty.

W su mie za trud nia ją ok. 25 osób. Fir -
ma Mar -Bor jest lo gicz nie po my śla nym
przed się bior stwem, w któ rym po szcze -
gól ne ga łę zie pro duk cji z wy da wa ło by
się od le głych bra nż uzu peł nia ją się na -
wza jem kom ple men tar nie. Dzię ki tej sa -
mo wy star czal no ści wy trzy mu ją do tąd
kon ku ren cję z chiń ską ta nio chą, przy -
naj mniej w asor ty men cie ar ty ku łów
szkol nych.

IRE NE USZ PAW LIK

Pakowanie wyrobów Szkoły bezpośrednio nie
zaopatrują się u nich w tę
mało pylącą kredę.
Dostarczana jest w całym
kraju do hurtowni, które
już same zajmują się
dystrybucją.

GOSPODARKA
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Wspie ra nie no wo cze sne go roz wo ju go spo dar -
cze go re gio nu to mi sja Ma ło pol skiej Agen cji Ro -
zwo ju Re gio nal ne go. By ją re ali zo wać,
stwo rzy li śmy pro jekt Zo stań Ma ło pol skim
Przed się bior cą II. Ma on po móc w bu do wa niu
wa run ków dla no wych firm na ob sza rach,
w któ rych naj trud niej za ło żyć dzia łal ność go -
spo dar czą oraz przy czy nić się do po wsta wa nia
in no wa cyj nych przed się biorstw w Kra ko wie.

Dzia ła nia w pro jek cie
Do radz two i szko le nia. Pro jekt to nie tyl ko „40
ty się cy na start”. Aby na uczyć przy szłych przed -
się bior ców, jak pro fe sjo nal nie pro wa dzić wła sny
biz nes, za pla no wa li śmy dla nich kil ka dzie siąt
go dzin szko leń oraz bez płat ną po moc do rad cy
– eks per ta w za kła da niu i pro wa dze niu fir my.
Do ta cje. Uczest ni cy na pi szą wła sne biz ne spla -
ny, a au to rzy naj lep szych otrzy ma ją wspar cie fi -
nan so we: bez zwrot ną do ta cję w wy so ko ści
do 40 000 PLN. W pierw szej edy cji pro jek tu kan -
dy da ci na przed się bior ców mu sie li wnieść 15%
wkła du wła sne go. Te raz nie ma już ta kie go wy -
mo gu, brak środ ków fi nan so wych nie bę dzie
więc prze szko dą w za ło że niu fir my.
Wspar cie po mo sto we. Przy szli przed się bior cy
bę dą mo gli ubie gać się rów nież o: wspar cie „po -
mo sto we” – czy li do 800 zło tych mie sięcz nie
na„roz krę ce nie” biz ne su na 6 lub 12 mie się cy,
a ta kże o po moc do rad cy (10 go dzin mie sięcz -
nie) przez 6 lub 12 mie się cy od roz po czę cia
dzia łal no ści go spo dar czej.

Kto mo że sko rzy stać? 
Pro jekt prze zna czo ny jest dla miesz kań ców,
osób pra cu ją cych lub uczą cych się na te re nie
wo je wódz twa ma ło pol skie go, pla nu ją cych za ło -
żyć wła sną fir mę. O wspar cie mo gą się ubie gać
oso by, któ re nie pro wa dzi ły dzia łal no ści go spo -
dar czej przez okres dwu na stu mie się cy po prze -
dza ją cych dzień przy stą pie nia do pro jek tu.
Wa run kiem ko niecz nym jest rów nież za re je stro -
wa nie fir my na te re nie Ma ło pol ski.
Do dat ko we punk ty w re kru ta cji otrzy ma ją: oso -
by, któ re w okre sie 12 mie się cy przed przy stą -
pie niem do pro jek tu utra ci ły za trud nie nie
z przy czyn nie za le żnych od pra cow ni ków; ko -

bie ty; oso by w wie ku po ni żej 25. ro ku ży cia;
oso by w wie ku po wy żej 45. ro ku ży cia: ozna cza
to oso by, któ re w dniu przy stą pie nia do pro jek tu
ukoń czy ły co naj mniej 45 lat ży cia; oso by le gi ty -
mu ją ce się sta łym bądź cza so wym ad re sem za -
miesz ka nia na te re nie gmi ny wiej skiej,
miej sko -wiej skiej lub mia sta do 25 tys. miesz -
kań ców; oso by nie peł no spraw ne.

Na bór do pro jek tu 
Re kru ta cja do pro jek tu roz po czę ła się w mar -
cu 2010 ro ku. Na bór pią ty do pro jek tu od bę dzie
się w dniach 18 – 29 paź dzier ni ka 2010 r. i skie -
ro wa ny jest do miesz kań ców No we go Są cza
i Tar no wa oraz po wia tów: li ma now skie go, mie -
chow skie go, ol ku skie go, tar now skie go, ta trzań -
skie go i wie lic kie go.

Kan dy da ci do pro jek tu skła da ją do ku men ty re kru ta -
cyj ne w Punk tach Ob słu gi we dług miej sca za miesz -
ka nia na te re nie wo je wódz twa ma ło pol skie go lub:
* w przy pad ku bra ku miej sca za miesz ka nia
– wg miej sca za trud nie nia;
* w przy pad ku bra ku miej sca za miesz ka nia i za -
trud nie nia – wg miej sca od by wa nia na uki.

Punk ty Ob słu gi:
– dla mieszkańców powiatu nowotarskiego,
tatrzańskiego i limanowskiego: 
Fundacja Rozwoju Regionu Rabka: ul.
Piłsudskiego 1, 34-700 Rabka Zdrój;
– dla mieszkańców powiatu gorlickiego,
nowosądeckiego, miasta Nowego Sącza:
Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-
300 Nowy Sącz.

Projekt finasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
(Wię cej szcze gó łów, w tym o do ku men tach re kru ta cyj nych do pro jek tu, na stro nie www.marr.pl)

Zo stań Ma ło pol skim 
Przed się bior cą II

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E
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„S ą de cza nin” za ob ser wo wał
grup kę do świad czo nych
maj strów do wo dzo nych
przez zgrab ną dziew czy nę,

któ ra oka za ła się nie na rze czo ną któ re -
goś z pra cow ni ków, lecz zwy czaj nie
– kie row ni kiem od cin ka ro bót z fir my
Mo ta–En gel. Pa ni mgr inż. Mo ni ka
Mróz po Po li tech ni ce Kra kow skiej.

– Apa ra tem VSS, spe cja li ści wie dzą
o co cho dzi, spraw dza my od kształ ce nia,
jak się za cho wu je pod ło że przy na ci -
sku 35 ton – ob ja śnia pa ni in ży nier, roz -
kła da jąc mac ki spryt nych czuj ni ków,
wy ka zu ją cych na cisk i na prę że nie.

W su mie, „au to stra da po de grodz ka”
bę dzie mia ła śred nio trzy me try gru bo -

ści, na pod bu do wie ze żwi ru i zie mi
(przy wo żo nych z ka mie nio ło mu w Klę -
cza nach) wy la ny zo sta nie as falt i też nie
jed na war stwa. Je den ki lo metr „hi gh -
wayu” kosz tu je kro cie. 

Koszt ca łe go „obej ścia dro go we go”
Na sza co wic, Po de gro dzia, Brze znej
i Sta deł wy nie sie ok. 50 mln zł, ze środ -
ków unij nych oczy wi ście. In we sto rem
jest Za rząd Dróg Wo je wódz kich w Kra -
ko wie, a wy ko naw cą – Przed się bior stwo
Ro bót Dro go wo–Mo sto wych w No wym
Są czu, któ re do bu do wy mo stów wzię -
ło pod wy ko naw cę – kra kow ską fir mę
Mo ta–En gil. 

Ob wod ni ca bę dzie się za czy na ła
przy mo ście na Du naj cu w Goł ko wi cach

(po wsta nie tam ron do), a koń czy ła
– na ron dzie przy no wym mo ście
w Brze znej. Po wsta nie w su mie po -
nad 6 km ele ganc kiej szo sy, bie gną cej
czę ścio wo po wa le du naj co wym.
Po dro dze bu dow lań cy mu szą po ko nać
trzy po to ki i mnó stwo stru my ków i cie -
ków wod nych. Pra wie go to wa już jest
pierw sza prze pra wa na Ja strzę bi ku
w Goł ko wi cach. 

We dle har mo no gra mu ro bót wie cha
na po de grodz kiej ob wod ni cy za wi śnie
pod ko niec przy szłe go ro ku. Do te go
cza su miesz kań cy Na sza co wic, Po de -
gro dzia, Brze znej i Sta deł mu szą za ci -
snąć zę by i wy trzy mać ko smicz ny na pór
ti rów i in nych po jaz dów, prze je żdża ją -
cych we dle pło tu. 

Do peł nie niem „obej ścia dro go we go
Po de gro dzia etc.” ma być tzw. ob wod ni -
ca za chod nia No we go Są cza, bie gną ca
„na prze strzał” od ron da w Brze znej,
przez Po drze cze do Bi czyc Dol nych, ja ko
wspól na in we sty cja po wia tu no wo są dec -
kie go, wo je wódz twa mar szał kow skie go
oraz gmin: Po de gro dzie i Cheł miec (No -
wy Sącz nie przy stą pił do „kon sor cjum”).
Śli ma czą się tzw. kon sul ta cje spo łecz ne
w spra wie wy bo ru osta tecz ne go wa rian -
tu tra sy, spo śród trzech za pro po no wa nych.
Spra wa jest bar dzo de li kat na i przed je -
sien ny mi wy bo ra mi sa mo rzą do wy mi nie
na le ży spo dzie wać się roz strzy gnię cia.
W naj bar dziej opty mi stycz nym wa rian cie,
co nie zna czy, że naj tań szym, do roz biór -
ki idzie tyl ko je den dom miesz kal ny...

To nie ko niec zna ków za py ta nia
nad ope ra cją pn. „Roz ła do wa nie kor ków
w No wym Są czu”. 

Pó ki co ob wod ni ca za chod nia koń -
czy ła by się na... mo ście he leń skim, za -
tem nic by się wie le nie zmie ni ło
w sto sun ku do sta nu obec ne go, gdyż bu -
do wa dru giej prze pra wy w mie ście
przez Du na jec, pod Gó rą Za be łec ką,
w cią gu pro jek to wa nej ob wod ni cy pół -
noc nej No we go Są cza, to co raz od le -
glej sza pieśń przy szło ści. (HSZ)

Pełną parą idą prace przy budowie obwodnicy
podegrodzkiej. To obecnie największa inwestycja drogowa
na Sądecczyźnie, pomijając roboty przy modernizacji
odcinka drogi krajowej nr 28 z Nowego Sącza do Grybowa.
Drogowcy pracują przy dwóch odcinkach: w Gołkowicach
i 500 m niżej w Naszacowicach.

„Au to stra da” po de grodz ka

Bab skie rzą dy na bu do wie

Mo ni ka Mróz jest kierownikiem budowy odwodnicy Podegrodzia FOT. HSZ

GOSPODARKA
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Co raz dro ższy chleb po wsze dni
Z po wo du nie sprzy ja ją cej au ry (pod -

sto pień i se rii ulew nych desz czów) te go -
rocz ne plo ny są du żo ni ższe niż rok
te mu, co w kon se kwen cji po wo du je
znacz ny wzrost cen wie lu ar ty ku łów
nie mal z dnia na dzień. Ubie głe go la ta
mie li śmy nad pro duk cję zbóż. Nie któ rzy
rol ni cy ogrze wa li ni mi swo je do my, pa -
ląc psze ni cą i jęcz mie niem w pie cach.
Zu peł nie od mien na sy tu acja jest te raz.
Ce na mą ki po szy bo wa ła w gó rę z 72 gr
za kg do po nad 1 zł. A je że li mą ka dro -
ższa, to i chleb. Po dob na sy tu acja pa nu -
je na ryn ku wa rzyw i owo ców.

– Rok te mu ki lo gram ka pu sty sprze -
da wa li śmy za oko ło 1 zł, dzi siaj jest to
już 3 zł, ce na ka la fio ra oscy lo wa ła wo -
kół pół to ra zło te go, a obec nie wy no si
rów nież 3 zł i z ka żdym dniem mu si my
pod no sić je go ce nę. Bób, któ ry rok te mu

za le gał w ma ga zy nie do koń ca sierp nia,
obec nie jest już prak tycz nie nie do zdo -
by cia. Do staw cy ska rżą się, że te go la ta
ma ją od 40 do 50 pro cent mniej sze zbio -
ry i stąd bio rą się wy so kie ce ny – mó wi
Zbi gniew Czoch, współ wła ści ciel Hur -
tow ni Wa rzyw i Owo ców „ZZ” w No -
wym Są czu.

Więk sze hur tow nie, bra ki w swo ich
ma ga zy nach uzu peł nia ją im por tem z za -
gra ni cy. Po mi dor, czę ściej niż do tych -
czas przy je żdża do nas z Ho lan dii
i Hisz pa nii. Sy tu acja nie jest do bra
i w tym ro ku nie ma już szans na za uwa -
żal ny spa dek cen pło dów rol nych.

Mia stecz ko spor to we 
nad Du naj cem

Prof. Zbi gniew Śli pek, rek tor Pań -
stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej
w No wym Są czu, pod pi sał umo wę ze

Zbi gnie wem Za jącz kow skim, pre ze sem
fir my EIF FA GE Bu dow nic two Mi tex SA
z War sza wy na bu do wę In sty tu tu Kul tu -
ry Fi zycz nej przy ul. Ko ściusz ki. Aka de -
mic kie mia stecz ko spor to we po wsta nie
w miej scu obec nych obiek tów Star tu
i Du naj ca, w są siedz twie rze ki Du na jec
i Par ku Strze lec kie go. W je go skład wej -
dą: peł no wy mia ro wa (45m x 30m) wie -
lo funk cyj na ha la spor to wa, pły wal nia
(25m x 15m), sta dion pił kar sko -re kre -
acyj ny, bie żnia lek ko atle tycz na, kom -
pleks bo isk do gier ze spo ło wych,
bu dy nek dy dak tycz ny o pow. 2 tys. m2,
za ple cze so cjal ne i par kin gi. Kom pleks
ma być go to wy do koń ca 2012 r.
Koszt: 30 mln zł (głów nie z fun du szy
unij nych). Wy ko naw ca – przy jed no -
dnio wym pro te ście kil ku dzia ła czy klu -
bo wych – wszedł na plac bu do wy
pod ko niec sierp nia.

Luk su sy w PKS
Do bra wia do mość dla wszyst kich pa -

sa że rów ko rzy sta ją cych z da le ko bie -
żnych kur sów wy ko ny wa nych przez
są dec ki PKS. Do No we go Są cza do tarł
już pierw szy z czte rech za ku pio nych
przez prze woź ni ka au to ka rów vo lvo sun -
sun de gui si de ral 2000 (na pod wo ziu vo -
lvo B12B). Wszyst kie zo sta ły
wy pro du ko wa ne w 2006 r. Po jaz dy
o ukła dzie drzwi 1-1-0, dłu go ści 12,8 m
i po jem no ści 55 miejsc sie dzą cych (plus
kie row ca i fo tel pi lo ta) wy po sa żo ne są
m.in. w kli ma ty za cję, po dwój ne przy -

Gospodarcze
lustro regionu

Hala sportowa Dunajca, jeden z elementów Insytutu Kultury Fizycznej PWSZ
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ciem nia ne szy by, lo dów kę, WC, 2 ekra -
ny LCD i DVD, ta bli cę wskaź ni ków
z cie kło kry sta licz nym wy świe tla czem
na sta no wi sku pra cy kie row cy. Na pę dza -
ne są przez sil nik o mo cy 420 KM. Pew -
ną cie ka wost ką jest to, że po kry wy
ba ga żni ków są otwie ra ne elek tro pneu -
ma tycz nie z kok pi tu kie row cy, po nad to
swo istym wy ró żni kiem tych po jaz dów
jest spe cy ficz ny, wręcz mo żna po wie -
dzieć fu tu ry stycz ny kształt ze wnętrz nych
lu ste rek, a zwłasz cza pra we go. Au to bu -
sy zo sta ły za ku pio ne za po śred nic twem
war szaw skiej fir my Fu tu ra – Bus, któ rej
ofer ta zwy cię ży ła w ogło szo nym przez
są dec ki PKS na po cząt ku czerw ca prze -
tar gu na do sta wę czte rech uży wa nych
au to bu sów. Z in for ma cji uzy ska nych
od dy rek to ra ds. tech nicz nych w PKS
No wy Sącz SA Ma riu sza Rol ki wy ni ka,
że wo zy te bę dą re ali zo wa ły da le ko bie -
żne po łą cze nia (m.in.: Kry ni ca – War -
sza wa, Szczaw ni ca – War sza wa, Kry ni ca
– Ny sa, Kry ni ca – Ka to wi ce) oraz bę dą
prze zna czo ne do wy naj mu na wy ciecz -
ki czy in ne wy jaz dy gru po we.

Kon tro wer syj na in we sty cja
w Kry ni cy-Zdroju

Na ra sta opór spo łecz ny prze ciw ko bu -
do wie apar ta men tow ca przy ul. Pu ła skie -
go w Kry ni cy. Pra sa co dzien na, po wo łu jąc
się na Okrę go wy Urząd Gór ni czy w Kra -
ko wie, alar mo wa ła, że z po tę żne go wy ko -
pu pod wiel ki bu dy nek miesz kal ny

(in we stor fir ma Ko bi -Ligt Paw ła Ko bo sza)
przy ul. Pu ła skie go w Kry ni cy -Zdro ju wy -
try snę ła wo da mi ne ral na. Rad ny po wia to -
wy Krzysz tof Cy coń mó wi wprost
o na ru sze niu struk tu ry pod ło ża skal ne go
przy re ali za cji tej in we sty cji, gro żą cej de -
mi ne ra li za cją zdro ju „Ja na”.

Na ne ga tyw ny aspekt eko no micz ny
zwró cił uwa gę dy rek tor sa na to rium
„Da mis” w Kry ni cy -Zdro ju Jó zef Król:
– W Kry ni cy ży je się trud no i cię żko,
i trze ba na praw dę do brze ha ro wać
i kom bi no wać, że by tu taj wy żyć i nie po -
win no być dzia łań te go ty pu, jak bu do -
wa apa ra men tow ców, bo one sta no wią
nie uczci wą kon ku ren cję dla ho te li, pen -
sjo na tów i in nych obiek tów, któ re pła -
cą 19 zł za metr kwa dra to wy po dat ku
od nie ru cho mo ści, na to miast w przy -
pad ku miesz ka nia ta staw ka wy no si 60
gro szy. W mo im od czu ciu, po zwo le nie
na bu do wę apar ta men tow ca jest po pro -
stu szko dli we dla miesz kań ców,
a przede wszyst kim dla uzdro wi ska...

Jó zef Król wy li cza, że dwa ist nie ją ce
już w Kry ni cy -Zdro ju apar ta men tow ce
i ten trze ci, bu do wa ny przy ul. Pu ła skie -
go, po zba wią miej sca pra cy 200 osób.
Tym cza sem na spe cjal nej kon fe ren cji
pra so wej sta ro sta Ja n Go lon ka bez cie nia
wąt pli wo ści, a po seł An drze je Czer wiń -
ski z pew ny mi jesz cze za strze że nia mi
uzna li, że pra wo nie zo sta ło zła ma ne
przy in we sty cji fir my Ko bi -Ligt przy ul.
Pu ła skie go w Kry ni cy. 

Pa ra liż wy dzia łu ko mu ni ka cji
Sta ro sta Jan Go lon ka ape lu je

do miesz kań ców po wia tu o wcze śniej -
sze uma wia nie swo ich wi zyt w wy dzia -
le ko mu ni ka cji sta ro stwa po wia to we go
(No wy Sącz, ul. Ja giel loń ska 33) te le fo -
nicz nie al bo po przez in ter net: – Ob ser -
wu je my nie no to wa ną do tąd licz bę
in te re san tów w wy dzia le ko mu ni ka cji,
przy cho dzi po kil ka set osób dzien nie i,
po mi mo 10 sta no wisk, lu dzie cze ka ją
w ko lej ce, nie raz po wie le go dzin. Jak
do wie dzie li śmy się nie ofi cjal nie, nie wy -
klu czo ne, że w związ ku z ta kim na wa łem
spraw, wy dział ko mu ni ka cji sta ro stwa
po wia to we go bę dzie pra co wał ta kże
w so bo ty.

Stary Sącz 
w warszawskim metrze

Dwa ty go dnie trwa ła wiel ka ogól no -
pol ska kam pa nia re kla mo wa Sta re go Są -
cza. Mia sto za wdzię cza ją
po de gro dzia ni no wi Ze no no wi Pio tro wi
Szew czy ko wi, a wła ści wie je go ksią żce
Chleb nasz po wsze dni, czy li kuch nia La -
chów Są dec kich. Pu bli ka cja zo sta ła bo -
wiem na gro dzo na pod czas Fe sti wa lu
Pro mo cji Mia sta i Re gio nów „Zło te For -
ma ty”. Do kon kur su ksią żkę zgło sił bur -
mistrz Sta re go Są cza Ma rian Cy coń,
a zgod nie z za sa da mi fe sti wa lu to zgła -
sza ją cy sa mo rząd otrzy mu je kon kret ną
na gro dę, a lau re at mo że li czyć tyl ko
na… sła wę. W tym kon kur sie gra to czy -
ła się o kam pa nię pro mo cyj ną war tą 100
tys. zł i do dat ko we 20 tys. zł na re kla mę
w war szaw skim me trze. Na 200 bil l bo -
ar dach w mia stach: War sza wa, Kra ków,
Gdańsk, Wro cław, Ka to wi ce, By tom,
Gli wi ce i So sno wiec po ja wi ły się pla ka -
ty za pra sza ją ce tu ry stów do gro du św.
Kin gi, a in fo scre eny w sto łecz nym me -
trze emi to wa ły fil mik o Sta rym Są czu.
Kam pa nia od by ła się pod ha słem „Sta ry
Sącz. Per ła Be ski du Za pra sza”.

Wię cej świa tła w No wym Są czu
Roz pi sa ne dwa prze tar gi na do bu do -

wę oświe tle nia przy uli cach Ka mien nej
oraz Bar skiej w No wym Są czu. Fir my,
któ rych ofer ty oka żą się naja trak cyj niej -
sze, czy taj: naj tań sze, bę dą mia ły 30 dni
od pod pi sa nia umów na wy ko na nie prac
bu dow la nych. Przy uli cy Ka mien nejKon tro wer syj na budowa przy ul. Pu ła skie go w Kry ni cy-Zdroju FOT. HSZ
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(część miej ska Jam ni cy) zo sta nie po sta -
wio nych 31 la tar ni, któ re uzu peł nią już
ist nie ją ce oświe tle nie aż po gra ni ce mia -
sta w kie run ku Ka mion ki Wiel kiej. Sza -
co wa ny koszt in we sty cji to
ok. 120 000 zł. Z ko lei przy ul. Bar skiej
sta nie do dat ko wych 35 słu pów oświe tle -
nio wych. Kosz to rys te go za da nia opie -
wa na ok. 130 000 zł.

W czy jej ka sie bu dżet mia sta?
Kil ka dni te mu ogło szo no roz pi sa ny

prze targ na ob słu gę ban ko wą nie zna ne go
jesz cze bu dże tu No we go Są cza w la -
tach 2011–2015. W grę wcho dzi gru bo
po nad 300 mln zł rocz nie. Bra ne pod uwa -
gę bę dą tyl ko te in sty tu cje fi nan so we, któ -
re ob słu gi wa ły już lub ob słu gu ją
ja ką kol wiek jed nost kę sa mo rzą du te ry to -
rial ne go. Naj wa żniej sze kry te ria słu żą ce
oce nom ofert to: naj ni ższa ce na, naj ni ższa
ma rża dla opro cen to wa nia kre dy tu na ra -
chun ku bie żą cym mia sta. Oprócz te go bę -
dzie bra na pod uwa gę wiel kość ma rży dla
lo ka ty ty pu Over ni ght, ina czej zwa nej lo -
ka tą „noc ną” oraz ma rża po bie ra na przez
bank od opro cen to wa nia środ ków wol -
nych na ra chun ku. Prze targ obej mu je ob -
słu gę, co naj mniej 42 ra chun ków,
de dy ko wa nych ró żnym wy dzia łom oraz
po szcze gól nym wpły wom pie nię żnym.
Wpły wy te obej mu ją np. osob ny ra chu nek
dla po dat ków i opłat lo kal nych; man da tów
i opłat za ob rót al ko ho lem. Na osob ne
kon to wpły wać bę dą ta kże pie nią dze z wa -
diów prze tar go wych. Wy ni kiem wy gra nia
prze tar gu bę dzie pro wa dze nie kont urzę -
do wych do koń ca 2015 r.

Szko ły po re mon tach
Za koń czył się wiel ki re mont bu dyn -

ków Gim na zjum nr 11 im. Ada ma Mic -
kie wi cza i I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. Ja na Dłu go sza. Wła dze No we go Są -
cza na pro jekt pt. „Prze bu do wa i mo der -
ni za cja hi sto rycz nych pla có wek
oświa to wych na Sta rym Mie ście w No -
wym Są czu ja ko spój na ofer ta edu ka cyj -
na dla dzie ci i mło dzie ży” do sta ły
do ta cję z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go w wy so ko -
ści 8,9 mln zł (war tość ca łej in we sty -
cji 13,2 mln zł). 

Obok gma chów szkol nych zmo der ni -
zo wa no też w ra mach te go pro jek tu sta -

dio nu im. Ro ma na Stram ki, któ ry po -
wstał w ro ku 1974 i przez 35 lat nie był
grun tow nie re mon to wa ny. W miej sce
dwóch as fal to wych bo isk do pił ki ręcz -
nej pra cow ni cy przed się bior stwa
„Gród” z Po de gro dzia zbu do wa li dwa
ze spo ły bo isk wie lo funk cyj nych z tra wy
syn te tycz nej oraz z po li ure ta nu.

Jak nas in for mu je dy rek tor Wy dzia łu
In we sty cji i Re mon tów Urzę du Mia sta
Da riusz Kmak, łącz nie na wy ko na nie
roz ma itych prac w no wo są dec kich bu -
dyn kach oświa to wych w br. prze zna czy
się ok. 20 mln zł. To jest du ża kwo ta.
Oprócz wy mie nio nych in we sty cji, ter -
mo mo der ni za cji pod da no też Gim na -
zjum nr 2. Sta ry bu dy nek zo stał
ocie plo ny, otrzy mał ja sną ele wa cję. Po -
dob na ope ra cja cze ka Szko łę Pod sta wo -
wą nr 3 (obiekt bliź nia czy
do gim na zjal ne go). W Szko le Pod sta wo -
wej nr 20 i Gim na zjum nr 5 wy mie nio -
no sto lar kę. Pla no wa na jest rów nież
ter mo mo der ni za cja SP nr 8 i SP nr 14.

Ho spi cjum pnie się w gó rę
Bu dow lań cy nie zwal nia ją tem pa,

wzno sząc Są dec kie Ho spi cjum. Mu ry
zo sta ły już „pod cią gnię te” do od po wied -
niej wy so ko ści. Roz po czął się mon taż

kro kwi. W br. obiekt ma osią gnąć tzw.
stan su ro wy za mknię ty, że by póź niej
mo żna by ło spo koj nie pro wa dzić ro bo -
ty wy koń cze nio we. Przy po mnij my, że
To wa rzy stwo Przy ja ciół Cho rych „Są -
dec kie Ho spi cjum” na bu do wę sta cjo -
nar nej pla ców ki otrzy ma ło
do fi nan so wa nie z Ma ło pol skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2007–2013. In we sty cja ma

Odrestaurowana elewacja Gim na zjum nr 11 w Nowym Sączu FOT. PG

Na du do wie Są dec kie go Ho spi cjum
roz po czął się mon taż kro kwi FOT. PG
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kosz to wać 3 mln 971 tys. zł, wy so kość
do ta cji z UE – 2 mln 870 tys. zł.

– Te pie nią dze na bu do wę sta cjo nar -
ne go ho spi cjum trak tu je my ja ko dar
od Bo ga – mó wił nam kil ka mie się cy
te mu pre zes Ro man Po ręb ski. – Są dzę,
że pro ble my, któ re do tąd by ły nie roz -
wią za ne w Są czu, czy li opie ka
nad ludź mi cię żko po szko do wa ny mi
przez los, sta ną się pro ble ma mi roz -
wią za ny mi. Sło wo ho spi cjum w tłu ma -
cze niu z ła ciń skie go ozna cza go spo dę,
go ści nę, czy li miej sce, gdzie pod ró żny
zo sta nie oto czo ny opie ką. Ta ka opie ką
zo sta ną oto cze ni w na szym mie ście lu -
dzie, któ rzy koń czą swo ją wę drów kę
po zie mi, któ rzy są w sta nie ostat nim.
To miej sce spra wi, że ci lu dzie nie bę -
dą cier pieć i czuć się sa mot ni. Ten
ośro dek jest bu do wa ny spo łecz nie,
więc jest na szą in ten cją, że by był sym -
bo lem łą czą cym są de czan, któ rzy są
w sta nie po ma gać bliź nim. A tych osób
jest na praw dę du ża rze sza. Oni nie za -
wsze się ujaw nia ją, ale są.

Ho spi cjum po wsta je nie da le ko do -
mów po mo cy spo łecz nej w Za wa dzie
(ul. Na wo jow ska 155). Dział kę prze ka -
za ły po nad rok te mu wła dze mia sta.
W pla ców ce znaj dzie się miej sce
dla 22 pa cjen tów. Po ko je bę dą dwu -
oso bo we. Do te go prze wi dzia no za ple -
cze go spo dar cze, ga bi ne ty le kar skie
i pie lę gniar skie oraz ka pli cę. Po -
wierzch nia jed nej kon dy gna cji
– ok. 800 m kw., na pod da szu – znaj dą
się po miesz cze nia so cjal ne i biu ro we.
Wo kół zo sta nie urzą dzo ny gród, gę sto

ob sa dzo ny drze wa mi. Bę dzie też par -
king. Pro jekt bu dow li wy ko na li ja ko
dar zna ni ar chi tek ci Ma riusz Mi kul ski
i Wi told Król. 

Prze pro wadz ka sta ty sty ków 
Li ma now ski od dział Urzę du Sta ty -

stycz ne go w Kra ko wie z dniem 1 wrze -
śnia zo sta je prze nie sio ny do No we go
Są cza. Uła twi to przed się bior com z Są -
dec czy zny, ale nie tyl ko o nich cho dzi,
uzy ska nie in for ma cji sta ty stycz nych
do ty czą cych na sze go re gio nu. Zmia -
na lo ka li za cji spo wo do wa na jest tym,
że na Są dec czyź nie znaj du je się wię cej
klien tów urzę du niż na te re nach po wia -
tu li ma now skie go. No wo utwo rzo ny
od dział ob słu gu ją cy po wia ty no wo są -
dec ki, li ma now ski i su ski bę dzie mie -
ścił się w bu dyn ku no wo są dec kiej
De le ga tu ry Ma ło pol skie go Urzę du
Wo je wódz kie go przy ul. Ja giel loń -
skiej 52 w No wym Są czu. 

Re mon ty po po wo dziach
Roz strzy gnię to już więk szość prze -

tar gów na re mon ty dróg po wia to wych
znisz czo nych ma jo wy mi i czerw co wy -
mi po wo dzia mi. Pra ce bę dą fi nan so wa -
ne w ra mach pie nię dzy przy zna nych
po wia to wi no wo są dec kie mu pro me są
rzą do wą. Do „prze ro bie nia” jest 10,4
mln zł. Cho dzi w su mie o kil ka na ście
od cin ków dróg i na pra wę dwóch mo -
stów, nad wy rę żo nych przez po wódź.

(LEŚ)

Remonty zostaną
przeprowadzone na drogach:

Paszyn – Mogilno – Krużlowa (I etap);
Ptaszkowa – Wojnarowa (I etap); Królowa
Górna – Ptaszkowa – Grybów (I etap);
Niecew – Podole Górowa (I etap);
Nawojowa – Żeleźnikowa Wielka – Łazy
Biegonickie; Łącko – Naszacowice; Frycowa
– Złotne; Wierchomla Wielka – Wierchomla
Mała; Łęki – Kąty – Dobrociesz;
Korzenna – Janczowa – Miłkowa; Stróże
– Polna – Łużna (I etap); Doraźny remont
mostu w Mystkowie (w ciągu drogi
powiatowej Piątkowa – Mystków); Doraźny
remont mostu w Muszynie w ul. Kościuszki.

Jarosław Strojny FOT. KG

Pa mię ta Pan swo je pierw sze dni
w Kar pac kim Od dzia le Stra ży Gra -
nicz nej w No wym Są czu?

– Z tym wią że się za baw na hi sto ria.
Po zło że niu po da nia o pra cę do Kar pac -
kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej i in -
nych wy ma ga nych do ku men tów, co
mia ło miej sce koń cem kwiet nia 1998 r.,
uzbro iłem się w cier pli wość i cze ka łem.
Po oko ło dwóch mie sią cach za czą łem
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się nie cier pli wić i za dzwo ni łem
do KOSG. Usły sza łem, że jesz cze nie
ma kom ple tu do ku men tów w mo jej
spra wie. Po na stęp nym mie sią cu ko lej -
ny te le fon i ta ka sa ma od po wiedź. Po raz
trze ci za dzwo ni łem 1 wrze śnia 1998 r.
ra no. Ja kież by ło mo je zdu mie nie, gdy
w od po wie dzi usły sza łem: „Prze cież
pan po wi nien być dzi siaj w pra cy”. Naj -
lep sze jed nak na stą pi ło oko ło trzy ty go -
dnie póź niej. Pew ne go po po łu dnia ktoś
za pu kał do drzwi. Oka za ło się, że był to
dziel ni co wy, któ ry oznaj mił mi, że
w związ ku z tym, iż ubie gam się o pra -
cę w SG on mu si prze pro wa dzić wy -
wiad śro do wi sko wy. Na mo je
stwier dze nie, że ja już od kil ku ty go dni
pra cu ję w SG, tro chę się zmie szał, ale
do peł nił swo ich obo wiąz ków. 
A jak jest dziś?

– Obec nie oso by pra gną ce pod jąć
pra cę w KOSG na dal pod le ga ją spraw -
dze niu, jed nak, z te go co wiem, pro ces
ten nie trwa tak dłu go. Mnie trud no by -
ło się przy zwy cza ić do pra cy tu taj.

Na przy kład, że by skse ro wać do ku ment,
mu sia łem wy pi sać za po trze bo wa nie
i uzy skać pod pis prze ło żo ne go. Z ta kim
kwi tem do pie ro sze dłem do po wie lar ni.
Dziś już pod tym wzglę dem znor mal -
nie li śmy… 
Obec na sy tu acja KOSG „nor mal -
nie” jed nak nie wy glą da? W czerw -
cu na od dział w No wym Są czu
padł bla dy strach – gruch nę ła wia -
do mość, że ma być zli kwi do wa ny. 

– Dla nas by ła to ab sur dal na wia do -
mość, a ca ła spra wa wy glą da gro te sko -
wo. W lu tym 2009 r. spe cjal nie
po wo ła ny ze spół opra co wał wie lo let nią
kon cep cję funk cjo no wa nia Stra ży Gra -
nicz nej w la tach 2009-2015. Asy gno wał
ją mi ni ster spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji, a we wrze śniu ko men dant
głów ny Stra ży Gra nicz nej. Zgod nie z tą
kon cep cją przy ję to za sa dę – jed na gra -
ni ca, je den od dział. Gra ni cę sło wac ką
miał ochra niać Kar pac ki Od dział SG
z sie dzi bą w No wym Są czu, a cze ską
– Ślą ski Od dział SG w Kłodz ku. 

Aż tu do gło su do szedł Ra ci bórz,
któ ry prze grał „star cie” z Kłodz -
kiem, kie dy de cy do wa no o sie dzi -
bie Ślą skie go Od dzia łu…

– I to w tym wszyst kim jest naj bar -
dziej za ska ku ją ce. Kie dy w lu -
tym 2009 r. po wsta wa ła wie lo let nia
kon cep cja, lo sy Ra ci bo rza by ły prze są -
dzo ne. Ze spół, któ ry miał stwier dzić,
gdzie po win na znaj do wać się ko men da
Ślą skie go Od dzia łu, jed no znacz nie opo -
wie dział się za Kłodz kiem, uwa ża jąc, że
Ra ci bórz nie po sia da wy star cza ją cej in -
fra struk tu ry dla pra wi dło we go funk cjo -
no wa nia tam za rów no ko men dy
od dzia łu, ja k i pla ców ki SG. In for ma cję,
że tam jest miej sce tyl ko i wy łącz nie
na du żą pla ców kę, po twier dził rów nież
Adam Ra pac ki, pod se kre tarz sta nu
w MSWiA. Lu dzie po go dzi li się już
z tym fak tem, choć w spra wę wmie sza li
się po li ty cy, a naj moc niej – i o ma ły
włos sku tecz nie – za ni mi wsta wił się
po seł Sie dla czek. Mie li prze szło rok
na zna le zie nie so bie no wej pra cy. Co

O za mia rze li kwi da cji Kar pac kie go Od dzia łu
Stra ży Gra nicz nej, po stu lo wa nej przez ze spół
ds. re struk tu ry za cji SG na po łu dnio wej gra ni -
cy Pol ski, pierw szy za alar mo wał opi nię pu -
blicz ną po seł Ar ka diusz Mu lar czyk.

T a spra wa zdo mi no wa ła na Są dec czyź nie kam pa nię
pre zy denc ką mię dzy I a II tu rą wy bo rów i nie wąt pli -
wie wpły nę ła na ich wy nik w No wym Są czu.
W obro nie po gra nicz ni ków, jak je den mąż, sta nę li

rad ni miej scy i po wia to wi (czy taj obok) oraz par la men ta rzy -
ści z na sze go te re nu. Po ty go dniach nie pew no ści, uspo ka ja ją -

cych oświad czeń i de men ti złych wie ści do cho dzą cych z War -
sza wy, 30 lip ca w No wym Są czu po ja wił się sam ko men dant
głów ny SG płk Le szek Elas, by ofi cjal nie ogło sić „wy rok”
na KOSG. Kar pac ki Od dział prze grał wal kę o ist nie nie ze Ślą -
skim (Ra ci bórz) i Su dec kim (Kłodz ko) od dzia łem SG. Jed -
nym z ar gu men tów ko men dan ta by ło, że są dec cy
po gra nicz ni cy… stra szą tu ry stów. Ze spo tka nia z płk. Ela sem
cy wil ne pra cow ni ce Od dzia łu wy szły z pła czem. 

Na 10 wrze śnia wy zna czo no po sie dze nie sej mo wej Ko -
mi sji Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji, któ ra ma się
za jąć de zy de ra ta mi ze spo łu ds. re struk tu ry za cji SG i być
mo że miecz Da mo kle sa wi szą cy nad KOSG uda się jesz -
cze od su nąć. 

Kto ko go stra szy?

Li czy my się ze zwol nie nia mi 
Roz mo wa z Ja ro sła wem Stroj nym, wi ce prze wod ni czą cym Związ ku Za wo do we go Pra cow ni ków
Cy wil nych MSWiA Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No wym Są czu
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wię cej, wła dze Ra ci bo rza za pew nia ły, że
nie po zo sta wią ich z pro ble mem sa mym
so bie. Tam bez ro bo cie nie prze kra cza 8
proc., a w No wym Są czu wy no si prze -
szło 18 proc.

Gra po li tycz na?
– Tak, bo jak ina czej wy tłu ma czyć

fakt, że na prze ło mie lu te go i mar ca br.
mi ni ster mó wi „nie” w spra wie ko men -
dy w Ra ci bo rzu, a w czerw cu po wo łu je
się ze spół, któ ry w trzy ty go dnie ma wy -
pra co wać no wą struk tu rę funk cjo no wa -
nia Stra ży Gra nicz nej. 25 czerw ca
wy dłu żo no czas pra cy ze spo łu do 2 lip -
ca, a tym cza sem te go dnia po seł Sie dla -
czek ogła sza w me diach: „Ko men da
w Ra ci bo rzu zo sta je”. Al bo po seł Sie -
dla czek jest ja sno wi dzem – i chęt nie
bym się z nim spo tkał, że by po dał mi
nu me ry to to lot ka – al bo wie dział, ja kie
sta no wi sko ma przy jąć po wo ła ny ze -
spół. Nie zo rien to wał się jed nak, że ten
przed łu żył pra cę o kil ka dni. Wi dząc, co
się dzie je, mu sie li śmy na gło śnić spra wę.
Nie któ rzy za rzu ca ją nam, związ kow -
com, że zro bi li śmy to za szyb ko
i za moc no. Gdy by śmy jed nak nie pod -
nie śli alar mu, dziś mó wi li by śmy o Kar -
pac kim w cza sie prze szłym. Ze spół
za koń czył by pra cę 25 czerw ca, ko men -
dant pod pi sał by się pod de cy zją o li kwi -
da cji od dzia łu w No wym Są czu
i przed sta wił do za asy gno wa nia mi ni -
stro wi, któ ry pew nie, ma jąc ta ką re ko -
men da cję, na wet by się nie za sta na wiał.
Na sze dzia ła nia przy ha mo wa ły ten pro -
ces. Zwró ci li śmy się o po moc do par la -
men ta rzy stów – i to ró żnych opcji.
Po sy pa ły się in ter pe la cje. Te raz cze ka -
my na de cy zję ko mi sji sej mo wej, któ ra
ma ob ra do wać w tej spra wie na po cząt -
ku wrze śnia. Na jej po sie dze niu bę dzie -
my rów nież chcie li przed sta wić swo je
ar gu men ty za po zo sta wie niem od dzia łu
w No wym Są czu. 
Co prze ma wia jed nak za je go li -
kwi da cją?

– W tym sęk, że nikt z po my sło daw -
ców nie jest w sta nie po dać żad ne go rze -
czo we go ar gu men tu. Ko men dant
głów ny SG płk Le szek Elas, któ ry przy -
je chał do No we go Są cza, nie był kom -
plet nie przy go to wa ny do roz mo wy
z na mi. Ow szem pod czas pre zen ta cji
miał pięk ną map kę i wskaź nik, ale nie
po tra fił nim za kre ślić czę ści na wschód
od Ślą ska, jak by nas w ogó le nie by ło.
Dla nie go szla ki ko mu ni ka cyj ne to dro -
ga A4 cią gną ca się od gra ni cy z Niem -
ca mi i koń czą ca na… Ślą sku. Z ko lei

szla ki pół noc – po łu dnie bie gną tyl ko
przez… Śląsk. Kra ków, Chy żne dla pa -
na ko men dan ta już nie ist nie ją. Pró bu je
się nas wy koń czyć ar gu men ta mi, któ re
prze ma wia ły na ko rzyść Kro sna Od -
rzań skie go przy re struk tu ry za cji za -
chod niej gra ni cy. Tam też de cy do wał się
los: Kro sno Od rzań skie czy Szcze cin.
Nikt nie brał pod uwa gę, że Szcze cin
jest du żą aglo me ra cją, ma wię cej cu dzo -
ziem ców, szla ki, port i bli sko lot ni sko.
Wy bra no 15-ty sięcz ne Kro sno Od rzań -
skie tyl ko dla te go, że mia ło lep szą in fra -
struk tu rę i cen tral ne po ło że nie. Dziś
de cy du jąc się na Ra ci bórz, mó wi się, że
jest bli żej du żej aglo me ra cji, gdzie znaj -
du je się wię cej cu dzo ziem ców. Mó wi
się, ale nikt nie pod pie ra te go żad ny mi
fak ta mi. A prze cież z Ra ci bo rza do au -
to stra dy jest po dob na od le głość jak
z No we go Są cza do Brze ska, gdzie
w przy szłym ro ku rów nież już bę dzie
au to stra da. 
I jesz cze je den ar gu ment, któ ry
wy raź nie zbul wer so wał po sła An -
drze ja Czer wiń skie go (PO), pod -
czas spo tka nia z ko men dan tem.
Funk cjo na riu sze KOSG stra szą tu -
ry stów?

– Te raz stra szą, ale kie dy ko men da
bę dzie w Ra ci bo rzu, na gle prze sta ną?
Prze cież funk cjo na riu sze nie znik ną.
Wciąż bę dą kon tro lo wać szla ki ko mu ni -
ka cyj ne, spraw dzać le gal ność mi gra cji
itd. To ab sur dal ne stwier dze nie. 
Pod no si się ta kże kwe stie oszczęd -
no ści… 

– Z uwa gi na to ko men da po win -
na zo stać w No wym Są czu, gdzie ma
do sko na łą in fra struk tu rę, no we bu dyn -
ki, dzię ki cze mu funk cjo no wać mo że
bez na kła dów bu dże to wych przez dłu gi
czas. W prze ci wień stwie do Ra ci bo rza,
któ ry nie ma od po wied nie go za ple cza.
Tym cza sem pró bu je się nam my dlić
oczy stwier dze nia mi, że od dział w No -
wym Są czu bę dzie wa żną czę ścią Ra ci -
bo rza, że mo żna tu prze nieść ar chi wum,
utrzy mu jąc po sa dę nie któ rych pra cow -
ni ków. Praw da jest ta ka, że w Ra ci bo rzu
ko men da się nie po mie ści. Na py ta nie,
o ile tań sze bę dzie funk cjo no wa nie SG,
je śli znik nie od dział w No wym Są czu,
ko men dant od po wie dział: Na pew no nie
bę dzie dro żej. Naj pierw pod ję to de cy zję

Oświad cze nie Ra dy 
Mia sta No we go Są cza 

My Rad ni Ra dy Mia sta No we go Są cza ze bra -
ni w dniu 22 czerw ca 2010 r. na po sie dze -
niu LXII se sji wy ra ża my po wa żnie
za nie po ko je nie in for ma cją o za mia rze li kwi -
da cji Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej
w No wym Są czu, a po zo sta wie niem je dy nie
pla ców ki Stra ży Gra nicz nej.
Dla nas Są de czan jest bar dzo wa żne, że Kar -
pac ki Od dział Stra ży Gra nicz nej od wo łu je się
do tra dy cji 1 Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich,
jed nost ki, któ ra ode gra ła bar dzo istot ną ro lę
w wal ce o wol ność Pol ski na ró żnych fron -
tach II woj ny świa to wej.
Kar pac ki Od dział Stra ży Gra nicz nej w No -
wym Są czu jest je dy ną ta ką jed nost ką
na ob sza rze gra ni cy pol sko -sło wac kiej. Za -
pew nia na co dzień bez pie czeń stwo ru chu
oso bo we go i trans por to we go na po łu dnio -
wej gra ni cy pań stwa. Bie rze czyn ny udział
we wszyst kich ak cjach ra tow ni czych, w tym
prze ciw po wo dzio wych, na na szym te re nie,
co mia ło miej sce pod czas ostat niej po wo dzi.
Sta ty sty ki wska zu ją jed no znacz nie, że na tej
gra ni cy spo ty ka my się z du żą ilo ścią prze -
stępstw obej mu ją cych prze myt lu dzi i to wa -
rów. Je ste śmy rów nież świa do mi
wzra sta ją cych za gro żeń ter ro ry stycz nych.
Ogrom ne zna cze nie ma ta kże fakt, że wie lu
miesz kań ców na sze go mia sta, ma ją cych wy -
so kie kwa li fi ka cje i du że do świad cze nie ja ko
pra cow ni cy Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra -
nicz nej, mo gą stra cić pra cę lub bę dą mu sie li
prze nieść się z ro dzi na mi do in nych od dzia łów.
Nasz nie po kój wzbu dza rów nież fakt, iż de -
cy zja o li kwi da cji KOSG w No wym Są czu spo -
wo du je, iż wy dat ko wa ne w ostat nim okre sie
środ ki pu blicz ne na in fra struk tu rę je go sie -
dzi by sta ną się wy dat ka mi nie ra cjo nal ny mi.
W związ ku z po wy ższym ape lu je my do Pa -
na Mi ni stra Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -
stra cji Je rze go Mil le ra o nie podej mo wa nie
de cy zji w spra wie li kwi da cji Kar pac kie go Od -
dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No wym Są czu
– chlu by na sze go mia sta i re gio nu.

GOSPODARKA
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o li kwi da cji, a te raz pró bu je się na si łę
do ra biać ar gu men ty po twier dza ją ce jej
słusz ność. Nie mo że tak być, że z dnia
na dzień od bie ra się lu dziom pra cę. 
Za kła da jąc czar ny sce na riusz, co
sta nie się z pra cow ni ka mi KOSG,
wszy scy stra cą pra cę?

– We dług za pew nień ko men dan ta
głów ne go, pra cy nie stra cą funk cjo na riu -
sze stra ży gra nicz nej. Jest ich w KOSG
w No wym Są czu 246. Za pro po nu je się
im pra cę np. w Ba li cach czy w Ra ci bo -
rzu. Zda niem ko men dan ta, roz po czy na -
jąc słu żbę w SG, funk cjo na riu sze
po win ni się li czyć z mo żli wo ścią otrzy -
ma nia roz ka zu prze nie sie nia. Zgod nie
z prze pi sa mi wszyst ko bę dzie w po rząd -
ku. Ka żdy mun du ro wy do sta nie pro po -
zy cję, ale czy ją przyj mie, ma jąc
w per spek ty wie kil ku go dzin ne do jaz dy
czy prze pro wadz kę? Zresz tą to bę dzie
ge ne ro wać do dat ko we kosz ty dla stra ży.
Naj wię cej do stra ce nia ma ją jed nak pra -
cow ni cy ta cy jak ja – cy wil ni. Jest ich
w KOSG w No wym Są czu 239. Zwol nić
na le ża ło by 180 osób. Wśród nich nie -
rzad ko zda rza się są ma łżeń stwa. To by -
ła by tra ge dia dla wie lu ro dzin.
Co ta ka de cy zja zna czy ła by dla Pa -
na?

– W mo im przy pad ku, gdy by do szło
do naj gor sze go, z ra cji wy kształ ce nia
i po sia da nych kwa li fi ka cji mo że jesz cze
po ra dził bym so bie na ryn ku pra cy. Nie -
mniej jed nak No wy Sącz nie da je wie lu
mo żli wo ści. Sły szy się, że mło dzi, wy -

Prze nie sie nie Od dzia łu z No we go Są cza do Ra ci bo rza spo wo du je, że na gra ni cy pol sko-sło wac kiej nie bę dzie żad ne go Od dzia łu SG, na to miast na gra -
ni cy pol sko-cze skiej bę dą aż dwa i to w nie wiel kiej od le gło ści. No wy Sącz zlo ka li zo wa ny jest nie mal do kład nie po środ ku gra ni cy pol sko-sło wac kiej
co w zna ko mi ty spo sób umo żli wia spraw ne i ta nie za rzą dza nie ca łym od cin kiem tej gra ni cy. (…) 
Wa żne są dla nas ta kże aspek ty spo łecz ne ewen tu al nej li kwi da cji KOSG w No wym Są czu. Funk cjo na riu sze Stra ży Gra nicz nej są je dy ną zmi li ta ry zo wa -
ną for ma cją, któ ra mo że dzia łać w za bez pie cze niu mia sta i oko lic w cza sie nad zwy czaj nych zda rzeń. Naj bli ższa jed nost ka woj sko wa zlo ka li zo wa -
na jest 100 km od No we go Są cza – w Kra ko wie. Ta ką sy tu ację mie li śmy w ostat nich ty go dniach, pod czas po wo dzi, któ ra do tknę ła ta kże nas. Nie
do prze ce nie nia by ła po moc funk cjo na riu szy SG w ma ju i czerw cu bie żą ce go ro ku. To w du żej mie rze dzię ki ich ofiar nej pra cy uda ło się ura to wać mia -
sto przez jesz cze tra gicz niej szy mi skut ka mi po wo dzi. Funk cjo na riu sze KOSG do sko na le współ pra cu ją z Ma ło pol ską Gru pą Ra tow ni czą Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej. Dzię ki sta cjo no wa niu w No wym Są czu he li kop te ra SG mo żli we jest na tych mia sto we prze miesz cza nie się tej Gru py w re jo ny za gro że -
nia – jak na przy kład pod czas dra ma tu za wa lo nej ha li wy sta wien ni czej w Cho rzo wie.
Funk cjo na riu sze SG pro wa dzą za ję cia w są dec kich kla sach woj sko wych, ćwi czą z har ce rza mi oraz Strzel ca mi Związ ku Strze lec kie go Strze lec. Nie zwy -
kle istot nym jest dla nas fakt, iż po wiat no wo są dec ki ma jed ną z naj wy ższych stóp bez ro bo cia w kra ju, a li kwi da cja ko lej ne go du że go za kła du pra cy
– ja kim jest też KOSG -jesz cze po głę bi te new ral gicz ne i no śne spo łecz nie pro ble my...

List pre zy den ta No we go Są cza Ry szar da No wa ka do pre mie ra Do nal da Tu ska, sze fa MSWiA Je rze go Mil le ra 
oraz ko men dan ta głów ne go Stra ży Gra nicz nej płk. Lesz ka Ela sa z 23 czerw ca br. 

– In fra struk tu ra, ja ką dys po nu je Kar pac ki Od dział SG, jest jed ną z naj lep -
szych spo śród od dzia łów Stra ży Gra nicz nej. Zaw dzię czać to na le ży m.in.
znacz nym na kła dom fi nan so wym (po nad 40 mln zł), któ re w ostat nich la -
tach zo sta ły przy dzie lo ne Kar pac kie mu Od dzia ło wi SG usta wą Pro gram
Mo der ni za cji Po li cji, Stra ży Gra nicz nej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej i Biu ra
Ochro ny Rzą du w la tach 2007-2011. W ra mach za dań ob ję tych ww. usta -
wą zmo der ni zo wa no bu dyn ki ad mi ni stra cyj ne, bu dyn ki warsz ta to wo
– ma ga zy no we, sta cję pa liw, wy bu do wa no lą do wi sko dla śmi głow ców,
wy po sa ża jąc obiek ty w naj now szy sprzęt. Obiek ty KOSG w naj bli ższych
la tach nie bę dą wy ma ga ły na kła dów in we sty cyj nych, gdyż po zo sta ją
na dłu go let nich gwa ran cjach udzie lo nych przez wy ko naw ców ro bót
– prze ko nu ją związ kow cy.
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WOP s z c z e  g ó l  n i e
w pierw szych la -
tach ist nie nia Pol -

ski Lu do wej, nie za pi sał się do brze
w pa mię ci są de czan.

Wo pi ści nie tyl ko pil no wa li gra ni cy
przed im pe ria li sta mi, ale rów nież tro pi li
od dzia ły nie pod le gło ścio wej par ty zant -
ki, dość wspo mnieć, że pierw si do wód -
cy są dec kiej jed nost ki no si li ro syj skie
na zwi ska. Jesz cze w 1983 r. wo pi ści za -
trzy ma li na gra ni cy w po bli żu Piw nicz -
nej 3 Sło wa ków, któ rym ple ca ki
z „bi bu łą” re li gij ną po sło wac ku do star -
czy li przy ja cie le z Pol ski, a póź niej
prze ka za li „nie pro szo nych go ści” w rę -
ce SB. Wszyst ko się zmie ni ło po prze -
ło mie 1989 r., kie dy WOP za stą pi ła
Straż Gra nicz na, a w ko sza rach przy uli -
cy tym ra zem 1 PSP w No wym Są czu
po wstał Kar pac ki Od dział Stra ży Gra -
nicz nej. To już by li na si po gra nicz ni cy,
któ rzy przez na stęp ne 20 lat do brze wpi -
sa li się w ży cie mia sta i re gio nu, szcze -
gól nie or kie stra re pre zen ta cyj na SG,
uświet nia ją ca uro czy sto ści pań stwo we
i re li gij ne. 

Po ni żej opi su je my go spo da rzy ko szar
po 1945 ro ku, bo to część hi sto rii No we -
go Są cza i Są dec czy zny. 

RE DAK CJA 

Hi sto ria jed nost ki
Po prze pę dze niu Niem ców w 1945 r.

ochro na no wo kształ tu ją cych się gra nic
zo sta ła po wie rzo na po wra ca ją cym
z fron tu jed nost kom Woj ska Pol skie go.

Jed nost ka w No wym Są czu no si ła
na stę pu ją ce na zwy: 9 Od dział WOP
– w la tach 1945–1948, Kra kow ska Bry -
ga da WOP – w la tach 1948–1957,
Kar pac ka Bry ga da WOP – w la -
tach 1957–1991, Kar pac ki Od dział Stra -
ży Gra nicz nej – od 1991 r.

Kil ka na ście dni po roz gro mie niu
fa szy zmu, 17 ma ja 1945 r., uka zał się

Wopiśc

kształ ce ni nie mo gą zna leźć tu za trud -
nie nia. Zwol nie ni z KOSG lu dzie, mo -
żna spo dzie wać się, pój dą na za si łek
i sta ną się klien ta mi opie ki spo łecz nej

al bo wy ja dą za gra ni cę, a No wy Sącz
bę dzie sta czał się do ro li pro win cjo nal -
ne go mia stecz ka.
Za kła da jąc opty mi stycz ny sce na -
riusz, nie po wo du je on jed nak
znik nię cia wid ma zwol nień
w KOSG do 2015 r.?

– Po wej ściu Pol ski do stre fy Schen -
gen, pra ca stra ży gra nicz nej na bra ła
nie co in ne go cha rak te ru. Li czy my się
z tym, że mu szą na stą pić re duk cje za -
trud nie nia. Funk cjo na riu sze sta cjo nu -
ją cy do tej po ry na gra ni cy, za czy na ją
dzia łać w głę bi kra ju, kon tro lu jąc szla -
ki ko mu ni ka cyj ne, le gal ność po by tu
czy pra cy mi gran tów. Obec nie Kar pac -
ki Od dział SG ad mi ni stru je mniej szą
licz bę obiek tów, dla te go też li czy my
się z tym, że zwol nie nia na stą pią, ale
nie w ta kim tem pie i try bie, ja ki za kła -
da ła kon cep cja li kwi da cji Kar pac kie go
Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej. 
Roz ma wia ła KA TA RZY NA GAJ DOSZ

Ra da Po wia tu No wo są dec kie go, kie ru jąc się do brem wspól no ty sa mo rzą do wej po wia tu no -
wo są dec kie go oraz dba ło ścią o ja kość ży cia miesz kań ców, sta now czo sprze ci wia się li kwi da cji
ko men dy Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No wym Są czu i ape lu je do ko men dan ta
głów ne go KOSG o nie podej mo wa nie kro ków, któ re w zna czą cy spo sób utrud nią ochro nę gra -
ni cy po łu dnio wej pań stwa i spraw ne funk cjo no wa nie pla ców ki stra ży gra nicz nych dzia ła ją -
cych na te re nie po wia tu no wo są dec kie go.
Dzia ła nia ta kie są sprzecz ne z„Za ło że nia mi wie lo let niej kon cep cji funk cjo no wa nia Stra ży Gra -
nicz nej (2009-2015)” oraz opra co wa ną na ich pod sta wie „Kon cep cją funk cjo no wa nia Stra ży
Gra nicz nej w la tach 2009-2015”, za ak cep to wa ną przez mi ni stra spraw we wnętrz nych i ad mi -
ni stra cji w dniu 15.09.2009 r., i za twier dzo ną przez ko men dan ta głów ne go Stra ży Gra nicz nej
w dniu 24.09.2009 r.
Zmia ny po stu lo wa ne przez Ze spół po wo ła ny przez ko men dan ta głów ne go Stra ży Gra nicz nej
do pro wa dza ją do sy tu acji, w któ rej na od cin ku gra ni cy RP z Re pu bli ką Cze ską zlo ka li zo wa ne
bę dą ko men dy dwóch od dzia łów, gdy tym cza sem na gra ni cy RP z Re pu bli ką Sło wac ką nie bę -
dzie żad ne go. Ku rio zal ność tej sy tu acji mo że zo bra zo wać fakt, iż w przy pad ku ak cep ta cji pro -
po no wa nych zmian, od le głość po mię dzy sie dzi ba mi ko mend od dzia łów tj. Kłodz kiem
i Ra ci bo rzem (oko ło 145 km) bę dzie mniej sza niż po mię dzy sie dzi bą ko men dy od dzia łu w Ra -
ci bo rzu a skraj ną pla ców ką na gra ni cy z Re pu bli ką Sło wac ką (oko ło 260 km). Bę dzie to sy tu -
acja, któ ra nie po zwo li na spraw ne za rzą dza nie pod le gły mi pla ców ka mi SG i mo że
do pro wa dzić do za kłó ce nia ca łe go pro ce su de cy zyj ne go, co nie wąt pli wie od bi je się nie ko -
rzyst nie na re ali zo wa niu usta wo wych za dań Stra ży Gra nicz nej. (...)
Po nad to, pla no wa ne zmia ny mo gą do pro wa dzić do znacz nej re duk cji za trud nie nia. W ko men dzie
Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No wym Są czu pra cu je 256 pra cow ni ków cy wil nych oraz
oko ło 300 funk cjo na riu szy. W wie lu przy pad kach są to ma łżon ko wie oraz je dy ni ży wi cie le ro dzin.
W związ ku z po nad 18-pro cen to wym bez ro bo ciem w po wie cie no wo są dec kim, utra ta przez nich
pra cy by ła by dra ma tem dla wie lu ro dzin, któ re utra ci ły by je dy ne źró dło utrzy ma nia...

Sta no wi sko Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go w spra wie za mia ru li kwi -
da cji Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej, przy ję te 23 czerw ca br. 
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roz kaz Na czel ne go Do wód cy Woj ska
Pol skie go nr 00264 na ka zu ją cy do -
wód cy 2. Ar mii WP wy dzie lić od po -
wied nie od dzia ły i pod od dzia ły
z 5., 6., 8., 10. i 12. Dy wi zji Pie cho ty,
ce lem peł nie nia słu żby w ochro nie
gra ni cy pań stwo wej. Pra ce te za koń -
czo no 10 czerw ca 1945 r. i tę da tę
przyj mu je się ja ko for mal ne po wsta -

nie Wojsk Ochro ny Po gra ni cza
(WOP), obec nie zwa nych Stra żą Gra -
nicz ną. 

Wła ści wy roz kaz o po wo ła niu WOP
wy da no 13 wrze śnia 1945 r. Utwo rzo no
Od dzia ły WOP, w tym ko men dy od cin -
ka i stra żni ce. 

W ma ju i czerw cu gra ni cy po łu -
dnio wej strze gły: od Cie szy na przez

Piw nicz ną po Ustrzy ki pod od dzia ły
z 6. i 8. Dy wi zji Pie cho ty, z do wódz -
twa mi w Wa do wi cach i No wym Są czu,
sta no wiąc za lą żek po wsta łe go póź -
niej 9. Od dzia łu WOP, z któ re go wy -
wo dzi swój ro do wód Kar pac ka
Bry ga da WOP. 

Pierw szym do wód cą jed nost ki w No -
wym Są czu zo stał ofi cer ra dziec ki ppłk
Ba zy li Mak sym czuk.

Póź niej w wy ni ku prze pro wa dzo nych
re or ga ni za cji: sztab 9. Od dzia łu OP
prze nie sio no z No we go Są cza do Kra -
ko wa i prze mia no wa no na Kra kow ski
OP nr 9. Na pod le głym mu od cin ku gra -
ni cy, roz cią ga ją cym się od Roz to ki Gór -
nej po Zwar doń, funk cjo no wa ły
przej ścio we punk ty kon tro l ne (PPK)
w Łup ko wie, Ra do szy cach, Mu szy nie,
Piw nicz nej, Ły sej Po la nie, Cho cho ło -
wie, Chy żnem i Zwar do niu. 

W mar cu 1948 r. po wstał Głów ny In -
spek to rat Ochro ny Po gra ni cza. 

Od dzia ły WOP prze mia no wa no
na bry ga dy ochro ny po gra ni cza; a przej -
ścio we punk ty kon tro l ne (PPK) na gra -
nicz ne pla ców ki kon tro l ne (GPK). 

W lip cu i sierp niu 1956 r. sztab
i pod od dzia ły 26. Bry ga dy WOP
w Prze my ślu oraz 31. ba ta lion z Kra -
ko wa prze nie sio no do No we go Są cza
(roz kaz Do wód cy WOP Nr 011/org
z 27 czerw ca 1956 r.)

No wa bry ga da by ła or ga ni zo wa -
na prak tycz nie przez do wódz two z Prze -
my śla, skąd wy wo dzi ła się więk szość
ka dry. Do wód cą mia no wa no ppłk. Wła -
dy sła wa Ry bac kie go. 

5 mar ca 1957 r. roz ka zem do wód cy
WOP jed nost kę w No wym Są czu po łą -
czo no z roz for mo wa ną 3. Bry ga dą WOP
w Kra ko wie (sie dzi bę prze ka za no ko -
men dzie mi li cji). Od 1 li sto pa da 1958 r.
za czy na funk cjo no wać ofi cjal na na zwa
– 3. Kar pac ka Bry ga da WOP w No wym
Są czu.

ści i pogranicznicy

Po woj nie ko sza ry 1. PSP w No wym Są czu przy ul. Le gio nów,
zbu do wa ne na po cząt ku XX wie ku dla au striac kie go 20. Puł ku
Pie cho ty za ję ły Woj ska Ochro ny Po gra ni cza, a sa mą uli cę
prze chrzczo no na Świer czew skie go.
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***
Szta bo wi bry ga dy w No wym Są czu

pod le ga ły 4 ba ta lio ny w Żyw cu, No wym
Są czu, No wym Tar gu i Sa no ku oraz 19
pla có wek i 15 stra żnic, a ta kże dwa gra -
nicz ne punk ty kon tro li. Łącz nie po wie -
rzo no jej ochro nę gra ni cy
na dłu go ści 568 km.

W tym kształ cie jed nost ka do trwa ła
do 1991 r. Ostat nia przy się ga w Kar pac -
kiej Bry ga dzie WOP od by ła się 1 grud -
nia 1990 r. 

No wy szyld z na zwą „Kar pac ki Od -
dział Stra ży Gra nicz nej w No wym Są -
czu” za mon to wa no 5 mar ca 1991 r.
W tym dniu ko men dant głów ny Stra ży
Gra nicz nej płk prof. Ma rek Li siec ki po -
dzię ko wał płk. Ta de uszo wi Ku le jo wi

za 33 la ta słu żby woj sko wej i 6 lat do wo -
dze nia Kar pac ką Bry ga dą WOP. Rów no -
cze śnie wpro wa dził do słu żby no we go
ko men dan ta, 42–let nie go kpt. To ma sza
Szkliń skie go, zwią za ne go ze struk tu ra -
mi „So li dar no ści” i no wej wła dzy.

Je den ge ne rał
W po wo jen nej hi sto rii jed nost ką do -

wo dził je den ge ne rał (w la tach 2002–
2006) – Zyg munt Sta ni szew ski,
ab sol went Wy ższej Szko ły Ofi cer skiej
Wojsk Zme cha ni zo wa nych im. Ta de usza
Ko ściusz ki we Wro cła wiu o spe cjal no ści
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza oraz Aka de -
mii Szta bu Ge ne ral ne go w War sza wie.

Słu żbę roz po czął w Kar pac kiej Bry -
ga dzie WOP w No wym Są czu.

W 1987 r. zo stał prze nie sio ny do Do -
wódz twa Wojsk Ochro ny Po gra ni cza
w War sza wie. 

Od po wsta nia Stra ży Gra nicz nej
w 1991 r., pra co wał w Biu rze Ochro ny
Gra ni cy Pań stwo wej Ko men dy Głów nej
Stra ży Gra nicz nej, do cho dząc do sta no -
wi ska za stęp cy dy rek to ra Biu ra (a na -
stęp nie Za rzą du) Ochro ny Gra ni cy
Pań stwo wej. 

Od lip ca do paź dzier ni ka 1992 r. peł -
nił obo wiąz ki ko men dan ta Biesz czadz -
kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej
w Prze my ślu. 

Od wie lu lat wno sił istot ny wkład
w ochro nę gra nic RP, a w szcze gól no ści
in te re sów go spo dar czych kra ju, w prze -
strze ga nie obo wią zu ją ce go pra wa
i umoc nie nie po rząd ku pu blicz ne go.

W pierw szym rzę dzie od le wej: st. sie rż. Zyg munt Sta chy ra, kpt. Je rzy
Pra sz kie wicz, kpt. Edward Gó rzyń ski, kpt. Zyg munt Ra tyń ski, por. Mi ko łaj
Wa si luk, por. Lech Ga liń ski, st. sie rż. Jan Urba niak, mjr Ta de usz Pro kop -
czuk, kpt. An to ni Szew czyk, kpt. Cze sław Go dlew ski, kpt. Bo le sław Bo -
chen, do wód ca KB WOP ppłk Wła dy sław Ry bac ki, mjr Wła dy sław Maj dak,
kpt. Wła dy sław Głu szek, kpt. Ry szard Wol fram, kpt. Ste fan Dal szew ski,
mjr Ju lian Ströcker, kpt. Zyg munt Po czy nek, kpt. Ta de usz Ło bo dziń ski.
W dru gim rzę dzie od le wej: mjr Ka zi mierz Kie lar, kpt. Sta ni sław Za ba wa,
kpt. Lech Woj ciu kie wicz, elew Ste fan Żuk (ja ko „syn puł ku”), st. sie rż.
Fran ci szek Si ko ra, kpt. Wła dy sław Szcze pań ski, kpt. Eu ge niusz Ka li now -
ski, kpt. Eu ge niusz Ga jew ski, por. Ta de usz Bie la, plut. Jan Cy ran, por. Ro -
mu ald Li choc ki, mjr Sta ni sław Ko stec ki, sie rż. Zyg munt Ba ra dziej, plut.
Jan Sza błow ski, sie rż. Jan We rmaj ster.

Do wód cy (ko men dan ci)

Ppłk Ba zy li Mak sym czuk – pierw szy do wód -
ca 9. Od dzia łu WOP od 13 wrze śnia 1945
do 21 wrze śnia 1946; 
ppłk Fran ci szek Mróz 1946-1947, 
ppłk Lu dwik Bo łoz 1947, 
ppłk Ta de usz Zbie gień 1947, 
mjr Wła dy sław Ho ra bik 1947-1948, 
płk An to ni Ber ger 1948, 
płk Alek san der Fo min 1948-1951, 
ppłk Piotr Ro góc ki 1951-1953, 
ppłk Fran ci szek Si kor ski 1953-1954, 
ppłk Zbi gniew Fur ga ła 1954-1956, 
ppłk Wła dy sław Ry bac ki 1956-1957, 
ppłk Eu ge niusz Gum ba re wicz 1957-1958, 
płk Bro ni sław Wą sow ski 1958-63 i 1973-1978, 
płk Hen ryk Gar bow ski 1963-1970, 
płk Ma rian Opał ko 1970-1973, 
płk Jó zef Mi lej ski 1978, 
płk Sta ni sław Sie masz ko 1978-1985,
płk Ta de usz Ku lej 1985-1991,
płk To masz Szkliń ski 1991-1998, 
ppłk Zbi gniew Jeż 1998, 
mjr Mi ro sław Ha kiel – od 1 czerw ca 1998
do ma ja 2002,
gen. Zyg munt Sta ni szew ski – od ma ja 2002
do mar ca 2006, 
płk Woj ciech Szczy gieł – od mar ca 2006
do wrze śnia 2009,
płk Woj ciech Wo łoch – p. o. ko men dan ta
od paź dzier ni ka do grud nia 2009,
płk Jó zef Osta po wicz – od 30 grud nia 2009.
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Przy czy nił się do mo der ni zo wa nia
struk tu ry i spo so bu dzia ła nia ca łej for -
ma cji bę dą cej dziś w peł ni no wo cze sną
gra nicz ną po li cją!

Jest współ au to rem kon cep cji ochro ny
gra ni cy wschod niej i zaj mo wał się nad -
zo ro wa niem jej re ali za cji oraz uczest ni -
czył w two rze niu kon cep cji ochro ny
gra ni cy pań stwo wej na od cin ku lą do -
wym i mor skim.

Funk cjo na riu sze
za miast żoł nie rzy

Straż Gra nicz na zo sta ła po wo ła na
w miej sce Wojsk Ochro ny Po gra ni -

cza 16 ma ja 1991 r.
Na pod sta wie Usta wy o Stra ży Gra -

nicz nej z 12 paź dzier ni ka 1990 r. w miej -

sce Wojsk Ochro ny Po gra ni cza po wo ła -
na zo sta ła Straż Gra nicz na, któ ra za czę -
ła for mal nie dzia łać 16 ma ja 1991 r.
Wte dy roz po czął funk cjo no wa nie ta kże
Kar pac ki Od dział Stra ży Gra nicz nej
z ko men dą w No wym Są czu, obej mu ją -
cy więk szą część gra ni cy ze Sło wa cją,
wcho dzą cą wte dy jesz cze w skład Cze -
cho sło wa cji. 

Dzień 16 ma ja usta no wio no co rocz -
nym Świę tem Stra ży Gra nicz nej. (za rzą -
dze nie mi ni stra spraw we wnętrz nych dr.
inż. Hen ry ka Ma jew skie go z 16 ma -
ja 1991 r. w spra wie zor ga ni zo wa nia
Stra ży Gra nicz nej i roz for mo wa nia
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza).

W ma ju 1992 r. na stą pi ło uro czy ste
wrę cze nie sztan da ru Kar pac kie go Od dzia -
łu Stra ży Gra nicz nej w No wym Są czu.

Od l li sto pa da 1998 r., w wy ni ku li -
kwi da cji Be skidz kie go Od dzia łu Stra ży
Gra nicz nej w Cie szy nie, zo sta ła przy po -
rząd ko wa na do Kar pac kie go Od dzia łu
SG za chod nia część gra ni cy pol sko–sło -
wac kiej od Ba biej Gó ry, któ ra przed tem
koń czy ła od ci nek gra ni cy, do miej sca
sty ku gra nic Pol ski, Sło wa cji i Czech. 

Ko lej nym eta pem roz sze rza nia za się -
gu słu żbo we go dzia ła nia Kar pac kie go
Od dzia łu SG by ło włą cze nie do je go
struk tu ry jed no stek gra nicz nych we

wschod niej czę ści gra ni cy ze Sło wa cją
w woj. pod kar pac kim od 1 stycz -
nia 2005 r. 

Obec nie Kar pac ki Od dział Stra ży
Gra nicz nej nad zo ru je ca łą gra ni cę pol -
sko–sło wac ką.

Kar pac ki Od dział
Stra ży Gra nicz nej

Kar pac ki Od dział Stra ży Gra nicz -
nej ochra nia ca łą gra ni cę po mię dzy
Rze czy po spo li tą Pol ską a Re pu bli ką
Sło wac ką; od Be ski du Ży wiec kie go
po przez Ora wę, Pod ha le, Ta try, Gor -
ce, Pie ni ny, Be skid Są dec ki, Be skid
Ni ski po Biesz cza dy. Jej dłu gość
to 541 km i 62 m.

Ob sza rem bez po śred nie go dzia ła nia
są re gio ny o wy jąt ko wych wa lo rach kra -
jo bra zo wych i tu ry stycz nych, z ma low -
ni czy mi gó ra mi, je zio ra mi i rze ka mi,
trzech wo je wództw: ślą skie go, ma ło pol -
skie go i pod kar pac kie go.

W stre fie nad gra nicz nej Kar pac ki
Od dział SG obej mu je za się giem słu żbo -
we go dzia ła nia gmi ny le żą ce w gra ni -
cach ad mi ni stra cyj nych po wia tów: 

– ży wiec kie go i cie szyń skie go (wo -
je wódz two ślą skie);

– no wo tar skie go, ta trzań skie go, no -
wo są dec kie go, gor lic kie go i mia sta Kra -

Orkiestra z lat 80. FOT. ARCH. KOSG

Na straży granic PRL FOT. ARCH. KOSG
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ko wa – port lot ni czy w Ba li cach (wo je -
wódz two ma ło pol skie);

– ja siel skie go, kro śnień skie go, sa noc -
kie go i czę ści biesz czadz kie go (wo je -
wódz two pod kar pac kie).

Na te re nie dzia ła nia KOSG do cza su
wej ścia w ży cie Ukła du z Schen gen
funk cjo no wa ło: 15 przejść gra nicz nych
dro go wych, 3 przej ścia gra nicz ne ko le -

jo we, l przej ście gra nicz ne lot ni cze, l
przej ście gra nicz ne tu ry stycz ne, 7
przejść ma łe go ru chu gra nicz ne go, 34
miej sca prze kra cza nia gra ni cy na szla -
kach tu ry stycz nych prze ci na ją cych gra -
ni cę pań stwo wą.

Naj więk sze na tę że nie ru chu gra nicz -
ne go osób od no to wy wa no na przej -
ściach: Chy żne (po nad 4 mln osób
rocz nie), Ły sa Po la na, Bar wi nek. Na po -
cząt ku XXI w. zna czą co wzra stał ruch
gra nicz ny w lot ni czym przej ściu gra -
nicz nym Kra ków–Ba li ce. Wpły wa ło
na to: zwięk sze nie licz by po łą czeń rej so -

wych oraz uru cho mie nie no wych sta łych
lo tów do miast nie mal ca łej Eu ro py, mo -
żli wość prze kra cza nia gra ni cy w ra mach
UE na pod sta wie do wo dów oso bi stych,
ob ni żka cen bi le tów przez więk szość li -
nii lot ni czych, mo żli wość po dej mo wa nia
le gal nej pra cy w kra jach UE.

Po wej ściu Pol ski do Unii Eu ro pej -
skiej 1 ma ja 2004 r., Kar pac ki Od dział

Stra ży Gra nicz nej sys te ma tycz nie do sto -
so wy wał swo ją struk tu rę or ga ni za cyj ną
oraz for my słu żby gra nicz nej do spraw -
ne go funk cjo no wa nia na gra ni cy UE. 

W okre sie przej ścio wym, po wstą pie -
niu Pol ski do UE, a przed przy stą pie -
niem do Ukła du Schen gen,
funk cjo na riu sze w mun du rach po gra -
nicz ni ków nie tyl ko pro wa dzi li kon tro lę
ru chu oso bo we go na przej ściach gra -
nicz nych, ale też prze no si li dzia ła nia
ope ra cyj ne do stre fy nad gra nicz nej i da -
lej, w głąb te ry to rium Pol ski, przy za cie -
śnia niu współ pra cy z jed nost ka mi po li cji

i in ny mi słu żba mi ochro ny po rząd ku pu -
blicz ne go i in sty tu cja mi ad mi ni stra cji
pań stwo wej i sa mo rzą do wej oraz ze słu -
żba mi in nych państw Unii Eu ro pej skiej.

Funk cjo na riu sze KOSG ujaw nia li
i ujaw nia ją na dal prze stęp czość gra nicz -
ną, prze ciw dzia ła ją nie le gal nej imi gra -
cji cu dzo ziem ców i wy ko nu ją in ne
za da nia wy ni ka ją ce z Usta wy o Stra ży
Gra nicz nej. 

Straż Gra nicz na w No wym Są czu sta -
no wi dzi siaj jed no li tą, do brze uzbro jo ną
i wy po sa żo ną for ma cję. Dys po nu je naj -
wy ższej kla sy środ ka mi łącz no ści, nie -
za wod nym sprzę tem trans por to wym.

Funk cjo na riu sze Od dzia łu słu żą ta -
kże co dzien ną po mo cą lo kal nym spo -
łecz no ściom. Uczest ni czą ofiar nie
w ak cjach ra tow ni czych TOPR, GOPR,
Stra ży Po żar nej. Udzie la ją po mo cy lo -
kal nym sa mo rzą dom i lud no ści cy wil -
nej w sy tu acjach za gro że nia i klęsk
ży wio ło wych. 

Nie tyl ko zmia na na zwy
Obec na Straż Gra nicz na, któ ra za -

stą pi ła WOP, to nie tyl ko zmia na for -
mu ły for ma cji (gru pu ją cej te raz
po sia da ją cych upraw nie nia po li cyj ne
funk cjo na riu szy, a nie żoł nie rzy), ale
i po wa żne uno wo cze śnie nie wy po sa że -
nia, wpro wa dze nie do ochro ny gra nic
land ro ve rów i te re no wo–oso bo wych
mer ce de sów, mo no kli nok to wi zyj nych,
kol cza tek dro go wych i ze sta wów do re -

Na terenie działania KOSG do czasu wejścia w życie
Układu z Schengen funkcjonowało: 15 przejść
granicznych drogowych, 3 przejścia graniczne kolejowe, 
l przejście graniczne lotnicze, l przejście graniczne
turystyczne, 7 przejść małego ruchu granicznego,
34 miejsca przekraczania granicy na szlakach
turystycznych przecinających granicę państwową.

FO
T.

 A
RC

H
. K

O
SG

WOKÓŁ NAS

SADECZANIN wrzesień 2010_SADECZANIN  31-08-2010  08:52  Strona 38



WRZESIEŃ 2010 Sądeczanin 39

v www.sadeczanin.info

je stra cji zda rzeń w wa run kach noc nych,
ka mi ze lek ku lo od por nych. Ukoń czo no
pra ce nad stwo rze niem du że go sys te mu
z au to ma tycz ną trans mi sją i re je stra cją
da nych. Rzecz ko niecz na, bo współ cze -
śni prze stęp cy ko rzy sta ją z naj now -
szych zdo by czy tech ni ki, pod ró żu ją
no wo cze sny mi sa mo cho da mi, prze ka -
zu ją so bie in for ma cje przez te le fo ny
ko mór ko we i sie ci in for ma tycz ne. 

Orkiestra Reprezentacyjna
Straży Granicznej 

Mu zycz ny am ba sa dor No we go Są cza
i Są dec czy zny. Ta roz po zna wal na w kra -
ju i Eu ro pie wi zy tów ka mia sta i re gio -
nu, ma na kon cie po nad 8400 kon cer tów
okla ski wa nych przez wie lo mi lio no wą
wi dow nię. 

Wie lu miesz kań ców Pol ski i Eu ro py
ko ja rzy No wy Sącz przede wszyst kim
z mu zy ka mi w gó ral skich ka pe lu szach
i pe le ry nach. No wo są dec ka or kie stra zjeź -
dzi ła ka wał świa ta, gra ła i ma sze ro wa ła
dla pa pie ży, pre zy den tów, pre mie rów.
Ob sy pa na jest desz czem na gród i wy ró -
żnień, któ rych nie spo sób wy li czyć. Po -
tra fi za do wo lić naj wy bred niej szych na wet
me lo ma nów, a po cząt ku ją cych – prze ko -
nać do mu zy ki.

Or kie stra po wsta ła w 1956 r. ja ko
spad ko bier czy ni – le gi ty mu ją cej się bo -
ga tą tra dy cją w okre sie mię dzy wo jen -
nym – or kie stry sta cjo nu ją ce go
w No wym Są czu 1. Puł ku Strzel ców
Pod ha lań skich. W czerw cu 1957 r., or -
kie strę wy po sa żo no w no we, ory gi nal ne
stro je, dzię ki któ rym wy ró żnia się
do dziś spo śród po zo sta łych for ma cji.
Po raz pierw szy mu zy cy w stro jach Pod -
ha lań czy ków (ka pe lusz, pe le ry na su -
kien na) za pre zen to wa li się 31 sierp nia i 1
wrze śnia 1957 r. pod czas uro czy sto ści
(na są dec kim Sta rym Cmen ta rzu) prze -
ję cia pro chów po le głych pod Na rwi kiem
żoł nie rzy z daw nej Bry ga dy Pod ha lań -
skiej. W 1940 r. w re jo nie Na rwi ku,
w Nor we gii, wal czy ła Sa mo dziel na Bry -
ga da Strzel ców Pod ha lań skich (a w jej
sze re gach żoł nie rze z No we go Są cza
i Są dec czy zny). 

Od 1991 r. or kie stra jest je dy nym mu -
zycz nym „od dzia łem” Stra ży Gra nicz -
nej Rze czy po spo li tej Pol skiej. Na le ży
do czo łów ki or kiestr w Pol sce. Efekt jej

pra cy pół wie cza jest god ny po dzi wu
i uzna nia. To ty sią ce ki lo me trów mar -
szu, to nie zli czo na ilość prób i kon cer -
tów, to wresz cie rzu ty bu ła wą się ga ją ce
nie ba. Or kie stra z No we go Są cza nie po -
prze sta je na wy peł nia niu swo ich pod sta -
wo wych po win no ści. Jest wa żnym
ogni wem współ pra cy Stra ży Gra nicz nej
(wcze śniej Wojsk Ochro ny Po gra ni cza)
z cy wil ny mi ośrod ka mi i in sty tu cja mi
mu zycz ny mi. 

Or kie stra wy cho wa ła wie lu uta len to -
wa nych mu zy ków, póź niej szych in spek -
to rów or kiestr Woj ska Pol skie go, a ta kże
or ga ni za to rów i dy ry gen tów ze spo łów
pro fe sjo nal nych i ama tor skich, na uczy -
cie li szkół i ognisk mu zycz nych, mu zy -
ków fil har mo nii. Wnie śli oni du ży
wkład w roz wój ży cia mu zycz ne go
w XX wie ku w Pol sce i po pu la ry za cję
pol skiej kul tu ry mu zycz nej w kra ju
i wśród in nych na ro dów.

Pod ha lań czy cy to je dy na z or kiestr
ty pu woj sko we go uży wa ją ca tra dy cyj -
nych in stru men tów lu do wych (trom bi ty
be skidz kie, du dy pod ha lań skie, dzwon -
ki pa ster skie – „zbyr co ki”, gó ral ska ciu -
pa ga w rę ku tam bur ma jo ra).
Nie od łącz ny zwią zek z re gio nem pod -
kre śla mun dur woj sko wy z pe le ry ną
i ka pe lusz z or lim piór kiem. Od wie lu
lat naj moc niej szą stro ną Or kie stry jest
musz tra pa rad na. Kon ku ren ci z in nych
or kiestr na zy wa ją są de czan „ar cy mi -
strza mi musz try pa rad nej”. 

Ka pel mistrz or kie stry, ppłk dr Sta ni -
sław Strą czek mó wi pół żar tem, pół se -
rio o swo jej or kie strze: to ze spół

fil har mo nicz ny, ty le tyl ko, że tro chę lep -
szy, bo wiem po tra fią cy grać Beetho ve -
na nie tyl ko na es tra dzie, ale na wet
w mar szu, w desz czu i spie ko cie.

Jest w niej si ła zwie lo krot nio na sprę -
ży stym kro kiem i mar so wą po sta wą,
cza rem żoł nier skie go mun du ru i je dy -
nym w swo im ro dza ju, chwy ta ją cym
za ser ce ryt mem woj sko wej me lo dii. 

Nie zna my czło wie ka, któ ry nie przy -
sta nie na uli cy i nie uśmiech nie się, gdy
prze cho dzą Pod ha lań czy cy.

Zna ich ka żdy, po dzi wia, okla sku je.
No wy Sącz jest z nich dum ny.

JE RZY LE ŚNIAK

Ka pel mi strzo wie or kie stry

1956-1957: st. sie rż. Hen ryk Lit ka; 1957-
1967: ppor. Sta ni sław La tek; 1967-1970:
kpt. Ju lian Kwiat kow ski; 1970-1971: st. sie -
rż. Ste fan Żuk – p.o. ka pel mi strza; 1971-
1980: mjr Jan Wosz czyk – ka pel mistrz I,
ppor. An drzej Mi dor – ka pel mistrz II, st. sie rż.
Ste fan Żuk – p.o. II ka pel mi strza; 1980-
1991: ppor. Ber nard Król – II ka pel -
mistrz, I ka pel mistrz, chor./ppor. Ste fan Żuk
– II ka pel mistrz; 1991-1994: ppor. Ber nard
Król – I ka pel mistrz, ppor./kpt. Ste fan Żuk
– II ka pel mistrz (do 1994); 1994-2001:
mjr/płk Ber nard Król – na czel nik, I ka pel -
mistrz, ppor. Sta ni sław Strą czek – II ka pel -
mistrz; 2002-2006 i po now nie od 2009:
kpt./mjr/ppłk. Sta ni sław Strą czek – na czel -
nik, I ka pel mistrz; 2007-2008: por. Le szek
Miecz kow ski – naczel nik, I ka pel mistrz.
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Har naś i Ty skie 
Pa sją wie lu Po la ków jest grzy bo bra -

nie. Zac ne hob by. I dla pod nie bie nia i dla
zdro wia – trze ba tro chę po spa ce ro wać.
Nie ste ty, nie tyl ko grzy bia rze od wie dza -
ją la sy w ce lu po zy ska nia grzy bów. Tą
dru gą gru pą są ni by -grzy bia rze. Praw dzi -
wy ama tor grzy bów za wsze bę dzie wy -
po sa żo ny w kosz i nóż. Ni by -grzy biarz
za zwy czaj wno si do la su tok sycz ną, pla -
sti ko wą re kla mów kę. Nie wie, że stło czo -
ne w niej grzy by tra cą na aro ma cie,
a po zje dze niu mo gą po wo do wać nie -
przy jem ne do le gli wo ści. I zwy kle nie ma
no ża. Wy ry wa grzy by z grzyb nią, prze -
wra ca te nie ja dal ne lub so bie nie zna ne.

A je śli zda rzy się, że za brał nóż, od ci -
na grzyb nię po wy ję ciu grzy ba z pod ło -
ża i wy rzu ca – gdzie po pad nie. Tak
po trak to wa na już się nie od ro dzi. Skąd
miał by wie dzieć, że grzyb nia nie bie rze
się z po wie trza. To nie wszyst ko. Zo sta ją
po ni by -grzy bia rzach jesz cze in ne „do -
wo dy”. Śmie ci. Głów nie pusz ki/bu tel ki
po pi wie. Po li czy łam. Zde cy do wa nie
pro wa dzą dwie mar ki Har naś i Ty skie.
Po za tym: opa ko wa nia po sło dy czach, jo -
gur tach, na po jach, po szam pa nie i wód -
ce, po ko ra lo wych lo dach. Ka zi mierz
Ja siń ski, le śni czy z Przy szo wej, zna lazł
na wet dwie re kla mów ki peł ne le karstw
i strzy ka wek: – Dłu go trzy ma łem je w ga -

ra żu i po ka zy wa łem wszyst kim. Twier dzi,
że tyl ko in ten syw na edu ka cja eko lo gicz -
na naj młod szych mo że przy nieść po żą -
da ne efek ty. Prze cież już św. Ber nard
z Cla irvaux pi sał w li ście do Hen re go
Mur do cha: „Znaj dziesz coś wię cej w le -
sie niż w ksią żkach. Drze wa i ka mie nie
na uczą cię te go, cze go nie do wiesz się
od pro fe so rów.”

La sy po zo sta ją ce w nad zo rze nad le -
śnic twa w Sta rym Są czu, w ob rę bie le -
śnic twa Przy szo wa, jesz cze przed trze ma
la ty by ły względ nie „czy ste”. Od dzie -
się cio le ci tam cho dzę. Na grzy by i ja go -
dy, by się zmę czyć, by od po cząć
i po od dy chać. Dwa la ta te mu po ja wi li się
pierw si ob cy. Przy je żdża li sa mo cho da -
mi wprost pod brze zi nę, ha ła so wa li, za -

czę li urzą dzać pik ni ki. I sta ło się praw dą
to, o czym do tych czas tyl ko czy ta łam:
„Śmie ci po zo sta wia ne przez czło wie ka
po ja wia ją się w ka żdym frag men cie la -
su – po cząw szy od przy dro żnych pa sów
dro go wych a skoń czyw szy na wnę trzach
drze wo sta nów czy dnach na tu ral nych
zbior ni ków, tor fo wisk, cie ków wod -
nych.” W 2008 r. La sy Pań stwo we wy -
da ły na oczysz cza nie la sów ze śmie ci,
po zo sta wia nych w la sach przez tu ry stów
i miesz kań ców przy le głych do la sów
miej sco wo ści, 9,5 mln zł, w ro ku bie żą -
cym wy dat ki na ten cel po chło ną po dob -
ną kwo tę. Ta ki bu dżet po zwa la usu nąć
po nad 100 tys. m sześc. śmie ci. 

Wstęp wol ny 
W Eu ro pie Za chod niej do stę pu do la -

sów pry wat nych bro nią ta bli ce z na pi -
sem „te ren pry wat ny” i nie rzad ko
uzbro je ni stra żni cy. W Pol sce, z wy jąt -
kiem ob sza rów wy dzie lo nych, wstę pu
do la sów, czy to pry wat nych czy sta no -
wią cych wła sność Skar bu Pań stwa, nikt
nie wzbra nia. Ta ki stan rze czy bu dzi za -

La sy po zo sta ją ce w nad zo rze nad le śnic twa w Sta rym Są czu,
w ob rę bie le śnic twa Przy szo wa, jesz cze przed trze ma la ty by ły
względ nie czy ste. Dwa la ta te mu po ja wi li się pierw si „ob cy”...

Na śmiet ni ku
grzy by nie ro sną

Prawdziwy amator
grzybów zawsze będzie
wyposażony w kosz i nóż.
Niby-grzybiarz zazwyczaj
wnosi do lasu toksyczną,
plastikową reklamówkę.
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zdrość za gra nicz nych tu ry stów, ale
i w na szym kra ju mo że się to zmie nić.
Wła ści cie le la sów za czną ko rzy stać
z ochro ny praw nej, gwa ran to wa nej
przez Kon sty tu cję (art. 21 i 64), usta wo -
daw stwo mię dzy na ro do we i Ko deks cy -
wil ny (art. 222-231). Po ja wią się
i w pol skich la sach zna ki za ka zu „te ren
pry wat ny, nie wcho dzić”. 

W ra mach ła god nej per swa zji, za nim
wła ści cie le la sów się gną po in stru men -
ty praw nej ochro ny, mo że wy star czy na -
po mnie nie: „Nie śmieć! Na śmiet ni ku
grzy by nie ro sną!” Mo że kon cer ny piw -
ne zmo bi li zu ją ama to rów swych ma rek,
by po zo sta ło ści po de lek to wa niu się
trun ka mi nie po zo sta wia li w la sach ja ko
do wo dów umi ło wa nia pięk nej pol skiej
przy ro dy. Po zo sta wia nie śmie ci w le sie
jest prze cież bez względ nym mier ni kiem
kul tu ry spo łe czeń stwa. Po zo sta wia nie
śmie ci w le sie przez ni by -grzy bia rzy
świad czy ta kże o tym, że ma ją men tal -
ność sza rań czy, ich po sta wa wy ra ża się
w aro ganc kim: po nas choć by po top.

Zie lo ne ap te ki
Las po ra sta ją cy zbo cza gór, chłon ne

gór skie gle by i ściół ka, w cza sie du żych
opa dów czy top nie nia śnie gów mo gą za -
trzy mać ogrom ną ilość wo dy. Sta no wią
na tu ral ne za po ry chro nią ce przed po wo -
dzia mi. W cza sie tej z 1997 r., spły wa -
ją ce po po zba wio nych drzew sto kach
Su de tów, ma sy wód sia ły spu sto sze nie
w do rze czu Od ry. Gdy by stan su dec kich
la sów był za da wa la ją cy, po po wo dzio we
stra ty by ły by znacz nie mniej sze.

Le śne po wie trze ma 50-70 ra zy mniej
za raz ków cho ro bo twór czych niż po wie -
trze miast. Ba da nia na uko we po twier -
dza ją, że drze wa sta no wią źró dło jo nów
ujem nych. Neu tra li zu ją nie ko rzyst ne dla
zdro wia lu dzi jo ny do dat nie, po wsta ją -
ce w wy ni ku cho rób lub emi to wa ne
przez ota cza ją cy nas ze wsząd sprzęt
elek tro nicz ny. Nad to sub stan cje za war -
te w li ściach, ko rze i kwia tach ma ją sil -
ne wła ści wo ści bak te rio bój cze,
prze ciw bó lo we i prze ciw za pal ne, a olej -
ki ete rycz ne uła twia ją re laks i po pra wia -
ją sa mo po czu cie. Jed ny mi z naj bar dziej
po szu ki wa nych i ce nio nych w aro ma te -
ra pii są olej ki so sny i ja łow ca. 

La sy to „zie lo ne ap te ki”. Zio ło lecz -
nic two wra ca do łask me dy cy ny kon -
wen cjo nal nej. Li sta ro ślin
o wła ści wo ściach lecz ni czych jest dłu ga,
wie le z nich ro śnie w sta nie na tu ral nym
wła śnie w la sach, choć by: dziu ra wiec,
ja ło wiec, bo rów ka, kru szy na, mio dun -
ka. Flo ra ama zoń skiej dżun gli być mo -
że do star czy le ków na no wo two ry czy
AIDS.

Wie dza na te mat te ra peu tycz nej mo -
cy drzew prze ży wa swój re ne sans. Na tu -
ro te ra peu ci za chę ca ją do prze by wa nia
w po bli żu drzew i do ich przy tu la nia.
Drze wa emi tu ją po la ener ge tycz ne od -
dzia łu ją ce lecz ni czo na po le ener ge tycz -
ne czło wie ka. Po wia da się, że: dąb do da
ci we rwy, po dob nie kon takt z brzo zą, li -
pa ukoi mi ło sne roz ter ki, ja rzę bi na umysł
roz ja śni i po mo że upo rać się z kom plek -
sa mi i na ło ga mi, kasz ta no wiec uchro ni
przed reu ma ty zmem, etc… 

„Ra port o sta nie la sów” po da je,
że 29% ob sza ru Pol ski zaj mu ją la sy, tuż
po II woj nie świa to wej wskaź nik ten
wy no sił 20%. Pol ska na le ży do ści słej
eu ro pej skiej czo łów ki. Wy prze dza ją
nas: Szwe cja, Fin lan dia, Fran cja, Niem -
cy i Ukra ina.

BO ŻE NA KRÓL

Warto wiedzieć

La sy zwie my fa bry ka mi tle nu. Do star cza jąc
rocz nie oko ło 26 mld ton O2 za spo ka ja ją po -
ło wę za po trze bo wa nia wszyst kich lu dzi
i zwie rząt. Ab sor bu ją ta kże dwu tle nek wę gla
– 1 ha la su wchła nia rocz nie 140-250 ton
CO2. Do ro sła so sna za pew nia tlen nie zbęd ny
do ży cia trzem oso bom. Ob ję ta ra mio na mi
– po zwo li po zbyć się smut ku, uwol ni od po -
czu cia wi ny, uspo koi emo cje. W Chi nach so -
sna jest sym bo lem ży cia wiecz ne go.
Tao istycz ni mni si w cza sie mo dłów żu li
orzesz ki pi nio we, igły lub ży wi cę so sny
w na dziei, że sta ną się nie śmier tel ni. Doj rza -
ły dąb w cią gu ro ku po bie ra z at mos fe ry oko -
ło 6 ton dwu tlen ku wę gla, a zwra ca nie wie le
mniej tle nu. Przy tu lo ny: zła go dzi stres, ból
gło wy, po pra wi krą że nie krwi. 
War to też wie dzieć, że 10 paź dzier ni ka usta -
no wio no w Pol sce Dniem Drze wa, a 11 ma ja
– Dniem bez Śmie ce nia.
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Jest Pan po pu lar niej szy w mie ście
od nie jed ne go pe dia try czy gi ne -
ko lo ga, skąd ta kie wzię cie? 

– Na ryn ku dzia ła my od 21 lat, a we -
te ry na ria w mo jej ro dzi nie jest obec -
na od 91 lat. Pre kur so rem był dzia dek
Aloj zy, któ ry – jak na owe cza sy – był
czło wie kiem od wa żnym, bo dwu krot nie
prze by wał w Sta nach Zjed no czo nych,
gdzie pra co wał na far mie i na uczył się
udzie la nia pierw szej po mo cy zwie rzę -
tom. Po przy jeź dzie do Pol ski w 1920 r.,
za czął po ma gać rol ni kom w re jo nie Wa -
do wic, skąd ja się wy wo dzę. Tę mi łość
do we te ry na rii za szcze pił mo je mu oj cu
Sta ni sła wo wi, któ ry po po wro cie z ro bót
przy mu so wych w Au strii za czął rów nież
pra co wać w we te ry na rii. Dość po wie -
dzieć, że oj ciec w 1950 r. otrzy mał skie -
ro wa nie na rok wy rów naw czy wy dzia łu
we te ry na ryj ne go do Wro cła wia, ale ze

wzglę dów ro dzin nych stu diów nie pod -
jął. Co nie zre ali zo wał ta to, to zre ali zo -
wał mój stryj Jan, czy li brat oj ca, któ ry
w 1952 r. pod jął stu dia we te ry na ryj ne we
Wro cła wiu. I on wła śnie był mo im gu ru,
któ ry od dziec ka po ka zy wał mi we te ry -
na rię i za szcze pił mi łość do te go za wo -
du. Z ko lei ja skoń czy łem rów nież we
Wro cła wiu stu dia we te ry na ryj ne
w 1976 r. i ca ły czas ma rzy łem, aby
przy szły ta kie cza sy, że bę dzie my mo gli
re ali zo wać się ja ko pry wat na fir ma we -
te ry na ryj na. Gdy ta ka szan sa po ja wi ła
się w 1989 r., to ja ko pierw szy le karz
w Pol sce po łu dnio wej otwo rzy łem pry -
wat ną prak ty kę we te ry na ryj ną. 
Po cząt ki chy ba nie by ły ła twe? 

– Kło dy rzu ca ła nam pod no gi Pań -
stwo wa Słu żba We te ry na ryj na, wy da -
wa ło się, że ta ka ini cja ty wa nie ma
szans, ale oka za ło się, że mo je prze wi -

dy wa nia by ły słusz ne. W1992 r. ca ła we -
te ry na ria zo sta ła spry wa ty zo wa na,
na za sa dzie – chcia łeś, nie chcia łem,
pry wa ty zuj się! Dla mnie to ozna cza ło,
że bę dę za wsze tro szecz kę do przo du
w sto sun ku do tych ko le gów, któ rzy do -
pie ro za czy na li i przez te la ta nie da łem
się chy ba wy prze dzić. Pierw szym mo -
im ga bi ne tem był po kój na sze go dziec -
ka, któ re o godz. 15 mu sia ło pa ko wać
za baw ki, ale po tem krok po kro ku, szli -
śmy do przo du. Za czy na łem od ma łe go
ga bi ne tu po przez więk szą przy chod nię,
do sta nu dzi siej sze go. Nie bez zna cze -
nia był fakt, że syn Ma ciej, rów nież kon -
ty nu uje ten za wód. Je ste śmy fir mą
ty po wo ro dzin ną, ostat nio do szedł
do ze spo łu syn mo je go bra ta, któ ry rów -
nież skoń czył stu dia we te ry na ryj ne.
Głów ną lecz ni cę pro wa dzi my w No -
wym Są czu przy ul. Gło wac kie go, po -
sia da my od dział przy ul. Kró lo wej
Ja dwi gi i dla zwie rząt du żych w Łąc ku.
Za trud niam trzech le ka rzy we te ry na rii
i trzech pra cow ni ków tech nicz nych.
Ilu zwie rzę tom rocz nie po ma ga cie?

– Dzien nie prze pro wa dza my ok. 30
in ter wen cji w sto sun ku do zwie rząt to wa -
rzy szą cych plus zwie rzę ta go spo dar skie,
więc w ska li ro ku jest to po kaź na licz ba.
Klien tów przy cią ga my przede wszyst kim
me ry to rycz nym przy go to wa niem. Na si
le ka rze we te ry na rii to są wy so kiej kla sy
spe cja li ści, ca ły czas po głę bia ją cy swo je
umie jęt no ści, po przez ko lej ne spe cja li za -
cje, a po za tym kwe stia nie ba ga tel na, to
wy po sa że nie, ja kim dys po nu je my. Na szą
moc ną stro ną jest dia gno sty ka, któ ra jest
w no wo cze snej we te ry na rii po trzeb na,
po cząw szy od po wszech ne go już chy ba
RTG, po przez cy fro we USG, aż po apa -
ra tu rę do ba da nia krwi. Po sia da my ta kże
wy so kiej kla sy kar dio mo ni to ry, któ re są
po trzeb ne przy ope ra cjach, no i dys po nu -
je my, co się rzad ko zda rza, czę ścią szpi -
tal ną. Zwie rzę ta po cię żkich za bie gach
mo gą być u nas ho spi ta li zo wa ne. By wa,

Roz mo wa z dr. we te ry na rii JA NEM SER WI NEM, 
wła ści cie lem Lecz ni cy We te ry na ryj nej „Ser win” w No wym Są czu 

Ze zwierzakiem do doktora Serwina

Dr Jan Serwin FOT. WWW.LECZNICASERWIN.PL
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że na wet 10 i wię cej dni prze by wa ją tu taj
w wa run kach szpi tal nych. 
Przy szły cza sy, że przy by wa zwie -
rza ków – jak je Pan na zy wa – to -
wa rzy szą cych czło wie ko wi, jak
psy, ko ty, ptasz ki, a uby wa zwie -
rząt ho dow la nych, któ re przez ty -
siąc le cia sta no wi ły pod sta wę
eg zy sten cji czło wie ka?

– Gdy 21 lat te mu za czy na łem prak -
ty kę, te zwie rzę ta to wa rzy szą ce sta no -
wi ły mar gi nes mo jej pra cy, gdyż
lecz ni ce we te ry na ryj ne by ły na sta wio ne
na ob słu gę zwie rząt go spo dar czych.
Dzi siaj śmie je my się, że le czy my psy,
ko ty, cho mi ki, świn ki mor skie, pta ki eg -
zo tycz ne i „zwie rzę ta eg zo tycz ne”, czy li
ko nie, kro wy, bo to za czy na być eg zo ty -
ką, co wy ni ka z mar nej kon dy cji rol nic -
twa na Są dec czyź nie, do cze go mu si my
się do sto so wać.
Ale to chy ba rów nież jed na z od -
znak za mo żno ści spo łe czeń stwa,
lu dzie za czy na ją in we sto wać
w dro gie szcze niacz ki po czem pio -
nach, za ku py wa ne na wy sta wach? 

– Gdy kil ka na ście lat te mu oglą da łem
na Ani mals Pla net pro gram o ope ro wa -
niu szczu ra ja ko zwie rzę cia to wa rzy szą -
ce go, to wy da wa ło mi się, że te go ro dza ju
za bie gi u nas ni gdy nie sta ną się rze czy -
wi sto ścią. Tym cza sem sam już wy ko na -
łem kil ka na ście te go ro dza ju za bie gów
u tych zwie rząt, gdzie mo żna by się by ło
za sta na wiać nad ich opła cal no ścią, bo ta -
kie go szczur ka mo żna ku pić za 10 zł,
a ope ra cja kosz tu je 100. A jed nak oka zu -
je się, że po mię dzy czło wie kiem a zwie -
rzę ciem to wa rzy szą cym, na wet
szczur kiem, na wią zu je się więź emo cjo -
nal na i wzglę dy eko no micz ne za czy na ją
być od su wa ne na dal szy plan. La wi no wo
wzra sta licz ba psów, ko tów i in nych
zwier zacz ków. W No wym Są czu jest bo -
daj 12 lecz nic, przy chod ni i ga bi ne tów
we te ry na ryj nych i w ka żdej z nich jest co
ro bić. Za kła da się, że w da nej zbio ro wo -
ści ludz kiej jest ok. 10 proc. ko tów
i psów, a po nie waż Sącz ma ok. 90 tys.
miesz kań ców, to jest tu ok. 8 – 9 ty się cy
psów i ko tów, nie mó wiąc o tym, co jest
dla mnie sza lo ną sa tys fak cją, że w tej
chwi li ta si ła cię żko ści prze no si się rów -
nież na oko licz ne miej sco wo ści. Jesz cze
lat te mu na ście nie by ło przy ję te, że by psa

wiej skie go le czo no i szcze pio no, a dzi -
siaj sta no wią bez ma ła dru gą „klien te lę”
w na szej lecz ni cy.
Ja kie są naj pow szech niej sze cho -
ro by psów i ko tów?

– Pro ble mem nu mer je den są błę dy
ży wie nio we. Uko cha ny pies czy kot je
wszyst ko, co wła ści ciel, a cze go ab so lut -
nie nie po wi nien do sta wać: szy necz ki,
ser ka, cze ko la dy. Me nu czło wie ka nie
mo że sta no wić pod sta wy ży wie nia psa
czy ko ta. Po dru gie – cho ro by wy ni ka -
ją ce z bra ku szcze pień ochron nych, jak
no sów ka i par wo wi ro za, no i pro blem
zwią za ny z otłusz cze niem. Za du ża tro -
skli wość czło wie ka, a za ma ło ru chu
zwie rzę cia, po da wa nie na sze mu ulu -
bień co wi karm tu czą cych. Je śli ktoś ta -
ki mó wi, że bar dzo ko cha zwie rzę, to ja
twier dzę, że wręcz nie na wi dzi go, sko -
ro po tra fił do pro wa dzić do ta kie go sta -
nu. Kar ma dla czwo ro no ga mu si być
do brze zbi lan so wa na ka lo rycz nie i po -
cho dzić ra czej z gór nej puł ki w skle pie.
Tym cza sem lu dzi ku pu ją te naj tań sze
kar my w dys kon tach, któ re na da ją się ra -
czej do wy peł nia nia dziur w jezd ni, niż
kar mie nia zwie rząt.
A ja kie Pan ma zwie rząt ko w do mu?

– Psa i ko ta, przy czym u nas za wsze
by ły zwie rzę ta po rzu co ne, któ re przy -
gar nia li śmy. Ma my po rzu co ną, uko cha -
ną jam nicz kę i pod rzu co ną kot kę, któ rą
zna la złem pod na szym skle pem. Zwie-
r zacz ki się lu bią, śpią w jed nym łó żku.
Po do pi su je się Pan pod twier dze -
niem, że sto su nek do zwie rząt to
wy raz hu ma ni za cji spo łe czeń stwa?

– Obie ma rę ka mi, to jest mia ra kul tu -
ry czło wie ka. Ma ło te go, sta now czo oba -
lam mit, że jak jest ma łe dziec ko w do mu,
to nie po win no się mieć żad ne go zwie -
rzę cia. Kom plet ne nie po ro zu mie nie!
Twier dzę wręcz od wrot nie, że dziec ko
wy cho wy wa ne wraz ze zwie rzę ta mi le -
piej się roz wi ja, uczy. Ta kie dziec ko ma
póź niej in ne po dej ście i do bliź nich,
i do zwie rząt. To są udo wod nio ne rze czy.
Mo je jam nicz ki spa ły z dzieć mi od za raz,
do słow nie. Młod szy syn, jak zo stał przy -
wie zio ny ze szpi ta la, to jam nicz ka mia ła
tyl ko je den pro blem, jak się do stać do łó -
żecz ka. Jak się już tam wdra pa ła, to ob -
wą cha ła ma łe go, a po tem le ża ła
pod łó żecz kiem i pa trzy ła na bu ty, kto

pod cho dzi: swój czy ob cy, bo czu ła się
od po wie dzial na za nie mow la ka. Oczy wi -
ście, jak jest ma łe dziec ko, to trze ba za -
dbać, że by zwie rzę by ło zdro we, przede
wszyst kim od ro ba czo ne. 
Ja kie rzad kie zwie rzę ta tra fia ją

do Wa szej kli ni ki?
– Mie li śmy or ła, my szo ło wa, ale

świad czy my też usłu gi ho dow com ga -
dów i pła zów, któ rzy przy cho dzą ze
swo imi wę ża mi, żmi ja mi i jasz czur ka -
mi. Ma ło kto wie, że w Są czu miesz ka
po wa żny ho dow ca, któ ry ma ca łą ko lek -
cję ta kich stwo rzeń. To jest obec nie mo -
ja „dział ka”, mniej się zaj mu ję
zwie rzę ta mi du ży mi, a już praw dzi wą
mo ją pa sją są cho ro by go łę bi. Mo gę się
po chwa lić, że pod tym wzglę dem je stem
au to ry te tem w pro mie niu 100 ki lo me -
trów, a trze ba pa mię tać, że Są dec czy zna
jest po Ślą sku dru gim ośrod kiem ho -
dow li go łę bi pocz to wych. 
Na ko niec spy tam, czy mo żna już
Pa na na zwać są de cza ni nem?

– Uro dzi łem się w Wie przu ko ło Wa -
do wic, a zda ję so bie spra wę z wa gi po -
dzia łu miesz kań ców Są dec czy zny
na „pnio ki”, „krzo ki” i „pto ki”. Je ste śmy
z ma łżon ką oso ba mi przy jezd ny mi.
Po ukoń cze niu stu diów w1976 r. roz po -
czą łem pra cę w Ja błon ce na Ora wie, po -
tem by ło Łąc ko, a w 1979 r. tra fi li śmy
do No we go Są cza. W wie ku 28 lat zo sta -
łem od po wied ni kiem dzi siej sze go le ka rza
po wia to we go we te ry na rii, naj młod szym
w Pol sce, co wy ma ga ło zgo dy głów ne go
we te ry na rza kra ju. Z Są czem je ste śmy
zwią za ni od 31 lat, za tem chy ba już za słu -
ży li śmy so bie na mia no „krzo ków”? 
Roz ma wiałWŁO DZI MIERZ SZYM BAR SKI
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W y szli śmy z za ło że nia, że
nar ko ty ki to obec nie naj -
więk sze nie bez pie czeń -
stwo, za gra ża ją ce

mło dzie ży. Ca ły ra port mo żna prze czy -
tać w por ta lu sa de cza nin.in fo. Trud no
nie po dzie lić opi nii au to ra, że wy nik ba -
dań po wi nien być obo wiąz ko wą lek tu rą
na uczy cie li, pe da go gów, ka te che tów i…
po li cjan tów.

***
Ba da nia do ty czą ce za gro żeń mło -

dzie ży szkół po nad gim na zjal nych No -
we go Są cza prze pro wa dzo ne zo sta ły
na zle ce nie pre zy den ta No we go Są cza,
w związ ku ze zło żo ną przez Sto wa rzy -
sze nie No wo są dec ka Wspól no ta ofer tą
kon kur so wą dla or ga ni za cji po za rzą do -
wych. Pro wa dzo ne by ły na prze ło mie
mar ca i kwiet nia przy współ udzia le Fir -

my Ba da nia Spo łecz ne, Me dia cje, Edu -
ka cja z No we go Są cza przy wy ko rzy sta -
niu Sys te mu Ba dań An kie to wych Fir my
„Mi chał Le ski In ti. pl” ma ją cej swo ją
sie dzi bę w Sta rym Są czu. 

Ce lem ba dań by ło zdia gno zo wa nie
za gro żeń mło dzie ży zwią za nych z się -
ga niem po nar ko ty ki, środ ki odu rza ją ce,
al ko hol czy pa pie ro sy, prze mo cą oraz
nie bez pie czeń stwa mi, ja kie nie sie in ter -
net. Wy ni ki mo gą po słu żyć do opra co -
wa nia Miej skie go Pro gra mu
Pro fi lak ty ki i Prze ciw dzia ła nia Uza le -
żnie niom. Mo gą być przy dat ne w pra cy
pro fi lak tycz nej, te ra peu tycz nej i wy cho -
waw czej z mło dzie żą i ro dzi ca mi oraz
w pra cy pre wen cyj nej or ga nów po rząd -
ku pu blicz ne go. W pra cy wy cho waw -
czej z mło dzie żą mo gą być po moc ne
w two rze niu Szkol nych Pro gra mów Pro -
fi lak ty ki. 

Wy ni ki ba dań są ob ra zem współ cze -
snej mło dzie ży no wo są dec kiej, uka zu -
jąc i do bre stro ny, i za gro że nia tej
mło dzie ży, od cho dząc od ste reo ty pów
funk cjo nu ją cych w opi nii spo łecz nej
w za kre sie oma wia nej pro ble ma ty ki.
W ba da niach wy ko rzy sta no w ce lach
po rów naw czych nie któ re wy ni ki z po -
dob nych ba dań zre ali zo wa nych w No -
wym Są czu i po wie cie no wo są dec kim
w 2005 r. 

Ba da nia mi ob ję to 1226 uczniów z 14
pu blicz nych i nie pu blicz nych szkół po -
nad gim na zjal nych No we go Są cza, któ -
re za de kla ro wa ły w nich udział. 

Re ali zo wa ne by ły za po mo cą sys te -
mu ba dań an kie to wych „In ti”, z wy ko -
rzy sta niem szkol nych pra cow ni
kom pu te ro wych i in ter ne tu. An kie te ra -
mi by li od po wied nio po in stru owa ni
na uczy cie le–in for ma ty cy z po szcze -
gól nych szkół.

Po sta wy mło dzie ży są dec kiej wo bec za gro żeń – ra port z wy ni ków ba dań 

Czy w swo im śro do wi sku
mo żesz ku pić nar ko ty ki?

Z ty leż cie ka we go, co ob szer ne go, 60-stro ni co we go ra por tu
na te mat po staw uczniów szkół po nad gim na zjal nych No we go
Są cza wo bec za gro żeń, czy ha ją cych na mło de go czło wie ka,
au tor stwa są dec kie go so cjo lo ga Je rze go W. Pi lec kie go, wy bra -
li śmy do dru ku frag ment roz dzia łu po świę co ny nar ko ty kom.
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Nar ko ty ki
Re spon den tom za da no sze reg py tań do ty czą cych pro ble -

ma ty ki nar ko ty ków i nar ko ma nii.
W ba da niu kon cen tro wa no uwa gę na oce nie nie bez pie czeń -

stwa, opi niach mło dzie ży nt. tzw. szko dli wych i nie szko dli wych
sub stan cji, środ ków i przede wszyst kim po wszech no ści wy stę -
po wa nia te go zja wi ska. 

Nar ko ty ki „mięk kie i twar de”.
Ma jąc na uwa dze opi nie do ty czą ce po dzia łu nar ko ty ków

na tzw. mięk kie i twar de, za da no re spon den tom py ta nie do ty -
czą ce zda nia na ten te mat. Py ta nie wa żne, z uwa gi na po ten -
cjal ną mo żli wość częst sze go się ga nia przez mło dzież
po „nar ko ty ki mniej szko dzą ce”.

Czy Two im zda niem mo żna po dzie lić nar ko ty ki i środ ki odu rza ją -
ce, na bar dziej i mniej bez piecz ne?

Od po wiedź                                                                                            Licz ba odp.        % 
a) tak, są nar ko ty ki bar dziej i mniej nie bez piecz ne 328 26.75% 
b) nie, wszyst kie są jed na ko wo nie bez piecz ne 456 37.19% 
c) nie wiem, trud no po wie dzieć 414 33.77% 

Su ma: 1198

Po wy ższe opi nie świad czą o tym, że ist nie je ko niecz ność
pro wa dze nia dal szej pra cy edu ka cyj nej, wy ja śnia ją cej mło -
dzie ży nie bez pie czeń stwa wy ni ka ją ce z po dej mo wa nia prób
bra nia wszyst kich ro dza jów środ ków odu rza ją cych, ta kże tzw.
„do pa la czy”. 

Do ty czy to łącz nie oko ło 70 % czy li oko ło 2/3 ba da nej mło -
dzie ży.

Ko lej ne py ta nie brzmia ło:

Je śli w po przed nim py ta niu wy bra łaś (eś) od po wiedź a) [„tak”],
to ja kie są to nar ko ty ki i środ ki odu rza ją ce:

Od po wiedź                                                                                            Licz ba odp.        % 
a) naj bar dziej nie bez piecz ne i groź ne 
dla zdro wia, ży cia to: (wpisz) 267 21.78% 
b) mniej szko dzą ce nar ko ty ki i środ ki 
odu rza ją ce są: (wpisz) 259 21.13% 

Su ma: 526

Do naj bar dziej groź nych nar ko ty ków mło dzież za li cza ła:
he ro inę, am fe ta mi nę, ko ka inę, ha szysz, LSD. Do mniej szko -
dzą cych – ma ri hu anę. 

W tym za kre sie ko niecz ne jest pro wa dze nie przez spe cja -
li stów, te ra peu tów, le ka rzy, po li cję itp. za jęć pro fi lak tycz no–
in for ma cyj nych o nie bez pie czeń stwach zwią za nych z bra niem
wszyst kich środ ków odu rza ją cych. Tym bar dziej, że ist nie je
gru pa mło dzie ży, któ ra są dzi, że są ta kie środ ki, któ re mo żna
brać bez obaw (oko ło 10% uczniów) oraz aż 41,19% mło dzie -

ży, któ ra nie ma na ten te mat zda nia. Wy ni ki ob ra zu je ni żej
za miesz czo na ta be la.

A mo że Two im zda niem są ta kie nar ko ty ki i środ ki odu rza ją ce,
któ re mo żna bez piecz nie pró bo wać bez nie bez pie czeń stwa uza le -
żnie nia się?

Od po wiedź                                                                                            Licz ba odp.        % 
a) tak, są ta kie (wpisz, ja kie to środ ki czy nar ko ty ki) 121 9.87% 
b) nie, nie ma ta kich bez piecz nych środ ków 
odu rza ją cych i nar ko ty ków 512 41.76% 
c) nie wiem 505 41.19% 

Su ma: 1138

Kon tak ty z nar ko ty ka mi
Ko lej ne py ta nie do ty czy ło mo żli wo ści za ku pu nar ko ty ków

w szko le lub jej naj bli ższym oto cze niu. Py ta nie brzmia ło: 

Czy w Two im naj bli ższym śro do wi sku szkol nym (w szko le i jej naj -
bli ższym oto cze niu) mo żesz ku pić nar ko ty ki, środ ki odu rza ją ce?

Od po wiedź                                                                                            Licz ba odp.        % 
a) nie 271 22.1% 
b) tak 201 16.39% 
c) nie wiem 724 59.05% 

Su ma: 1196

Re spon den tom za da no rów nież py ta nie:

A mo że znasz oso by, któ re sprze da ją nar ko ty ki?

Od po wiedź                                                                                            Licz ba odp.        % 
a) nie 909 74.14% 
b) tak 240 19.58% 
c) in na od po wiedź, wpisz ja ka: 44 3.59% 

Su ma: 1193

FOT. ARCH.
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Na ile od po wie dzi te są zgod ne z rze czy wi sto ścią, na ile
zaś tyl ko opi nia mi wy ra żo ny mi przez uczniów, trud no pre cy -
zyj nie okre ślić. Jed nak wnio sko wać mo żna, iż ta ka mo żli wość
w an kie to wa nej zbio ro wo ści ist nie je, sko ro co 5. an kie to wa -
ny za de kla ro wał, że zna de ale ra.

Jed no z naj wa żniej szych py tań ba da nia do ty czą ce go pro -
ble mu nar ko ty ków, któ re skie ro wa no do uczniów, brzmia ło:

A mo że Ty sa ma (sam) pró bo wa łaś (eś) ja kichś nar ko ty ków, środ -
ków odu rza ją cych?

Od po wiedź                                                                                            Licz ba odp.        % 
a) nie 1038 84.67% 
b) tak (wpisz ja kie go); 152 12.4% 

Su ma: 1190

Po zy tyw nie na to py ta nie od po wie dzia ło 12,4% uczniów.
Sta no wi to bar dzo wa żny sy gnał, że śro do wi sko uczniów
szkół po nad gim na zjal nych nie jest wol ne od nar ko ty ków/środ -
ków odu rza ją cych. 

Dla po rów na nia wy ni ki uzy ska ne w ba da niach w 2005 r.,
na tak sa mo po sta wio ne py ta nie:

Od po wiedź w 2005 r.                                                                        Licz ba odp.        % 
a) nie 1618 82,17% 
b) tak (wpisz ja kie go); 277 14,61% 

Su ma: 1895

Jak wy ni ka z da nych, pro blem ist nie je, z pew no ścią
na prze strze ni ostat nich 5 lat nie roz prze strze nia się. Wy ma ga
do kład nej ob ser wa cji i czu wa nia ze stro ny ro dzi ców, na uczy -
cie li oraz po li cji. 

Płeć a kon tak ty z nar ko ty ka mi 
Ko lej na ana li za wy ni ków ba dań do ty czy ła ró żnic po mię dzy

dziew czę ta mi a chłop ca mi w wie dzy i kon tak tach z nar ko ty ka mi. 

A mo że znasz oso by, któ re sprze da ją nar ko ty ki?

Od po wiedź (dziew czę ta)                                                             Licz ba odp.        % 
a) nie 423 74.34% 
b) tak 125 21.97% 
c) in na od po wiedź, wpisz ja ka: 14 2.46% 

Su ma: 562

A mo że znasz oso by, któ re sprze da ją nar ko ty ki?

Od po wiedź (chłop cy)                                                                      Licz ba odp.        % 
a) nie 458 76.72% 
b) tak 109 18.26% 
c) in na od po wiedź, wpisz ja ka: 25 4.19% 

Su ma: 592

Jest to o ty le wy nik za ska ku ją cy, iż wy da wa ło by się z co -
dzien nej ob ser wa cji, że wśród chłop ców zna jo mość de ale rów
bę dzie częst sza. 

Na ko lej ne, jed no z naj wa żniej szych py tań, do ty czą cych
pró bo wa nia nar ko ty ków, od po wie dzi by ły na stę pu ją ce:

A mo że Ty sa ma (sam) pró bo wa łaś (eś) ja kichś nar ko ty ków, środ -
ków odu rza ją cych?

Od po wiedź (dziew czę ta)                                                             Licz ba odp.        % 
a) nie 512 89.98% 
b) tak (wpisz ja kie go); 52 9.14% 

Su ma: 564

Od po wiedź (chłop cy)                                                                      Licz ba odp.        % 
a) nie 496 83.08% 
b) tak (wpisz ja kie go); 92 15.41% 

Su ma: 588

Dla po rów na nia wy ni ki z ba dań w 2005 r. by ły na stę pu ją ce: 

Od po wiedź Licz ba odp. chłop cy Licz ba odp.      dziew czę ta
a) nie 739 77,22% 826 92,39%
b) tak (wpisz ja kie) 203 21,21% 60 6.71%

Su ma: 943 883
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Z otrzy ma nych da nych wy ni ka, że dziew czę ta, na prze strze -
ni ostat nich lat, zbli ża ją się do chłop ców w za cho wa niach
zwią za nych z pró ba mi bra nia nar ko ty ków. Po dob nie jak to do -
ty czy prze mo cy i in nych zja wisk. 

Ko lej na ana li za do ty czy ła wła snych do świad czeń w pró bo -
wa niu/bra niu nar ko ty ków, ma jąc na uwa dze miej sce za miesz -
ka nia uczniów.

A mo że Ty sa ma (sam) pró bo wa łaś (eś) ja kichś nar ko ty ków, środ -
ków odu rza ją cych?

Od po wiedź (No wy Sącz)                                                              Licz ba odp.        % 
a) nie 295 81.72% 
b) tak (wpisz ja kie go); 59 16.34% 

Su ma: 354

Od po wiedź (Mia sto do 50 tys.)                                                Licz ba odp.        % 
a) nie 101 82.79 % 
b) tak (wpisz ja kie go); 19 15.57 % 

Su ma: 120

Od po wiedź (wieś)                                                                             Licz ba odp.        % 
a) nie 618 88.92 % 
b) tak (wpisz ja kie go); 67 9.64 % 

Su ma: 685

Dla po rów na nia wy ni ki uzy ska ne z ba dań w 2005 r.

2005 r.                                                 wieś                  mia sto do 50 tys.      No wy Sącz
a) nie 89,3% 81,23% 70,24%
b) tak (wpisz ja kie) 9.25% 17.53% 28.37%

Su ma: 1160 400 285

Za tem mo żna wnio sko wać że, pro blem bra nia nar ko ty ków
na dal nie omi ja an kie to wa nej zbio ro wo ści. Zau wa ża się nie -
zwy kle ko rzyst ną zmia nę w No wym Są czu. W mia stach po -
wia tu no wo są dec kie go i na wsi sy tu acja w tym wzglę dzie jest
zbli żo na do wy ni ków z 2005 r. 

Po ziom kla sy a kon tak ty z nar ko ty ka mi
Pre zen to wa na ana li za do ty czy kon tak tów z nar ko ty ka mi

uczniów z po szcze gól nych po zio mów klas. Wy ni ki są na stę -
pu ją ce.

Na py ta nie: „Mo że znasz oso by, któ re sprze da ją nar ko ty ki?”,
wy ni ki we wszyst kich po zio mach klas by ły zbli żo ne. W kla -
sach I „tak” od po wie dzia ło 20,83% uczniów, w kla sach II – 19,7%,
w kla sach III – 19,2%, w kla sach IV – 22,95% uczniów. 

Wy ni ki do ty czą ce py ta nia: A mo że Ty sa ma (sam) pró bo -
wa łaś (eś) ja kichś nar ko ty ków, środ ków odu rza ją cych?
– na po zio mie po szcze gól nych klas są na stę pu ją ce:

Od po wiedź (kla sa I)                                                                         Licz ba odp.        % 
a) nie 384 88.89% 
b) tak (wpisz ja kie go); 41 9.49% 

Su ma: 425

Od po wiedź (kla sa II)                                                                       Licz ba odp.        % 
a) nie 280 84.85 % 
b) tak (wpisz ja kie go); 43 13.03 % 

Su ma: 323

Od po wiedź (kla sa III)                                                                     Licz ba odp.        % 
a) nie 293 84.44 % 
b) tak (wpisz ja kie go); 48 13.83 % 

Su ma: 341

Od po wiedź (kla sa IV)                                                                     Licz ba odp.        % 
a) nie 50 81.97 % 
b) tak (wpisz ja kie go); 11 18.03 % 

Su ma: 61

Do dać na le ży, co jest istot ne, iż w ostat nim wy pad ku do ty -
czy ło to głów nie chłop ców.

Cha rak te ry sty ka gru py ma ją cej 
kon tak ty z nar ko ty ka mi

Wy od ręb nio na gru pa uczniów szkół po na gim na zjal nych
(ok. 12,4%), ma ją ca kon takt z nar ko ty ka mi li czy ła 152 oso -
by. Ucznio wie ci znaj du ją du żo do brych stron w pi ciu pi -
wa 50,66%, wi na 38,82%, a ta kże wód ki 27,63%.
W zde cy do wa nej więk szo ści wy ra ża ją jed nak po sta wy obo -
jęt ne wo bec ta kich za cho wań (ok. 45%). Spo śród tych
uczniów 36,18% stwier dzi ło, że pi je ta kże al ko hol, co naj -
mniej raz w ty go dniu i czę ściej, a 32,89% pi je co naj mniej
kil ka ra zy w mie sią cu. 

Ini cja cję al ko ho lo wą prze szło dość wcze śnie, w wie ku
przed szkol nym – 9,21%, w kla sie I -III szko ły pod sta wo wej
– 10,53%, w kla sach IV -VI – 18,42%, w gim na zjum
– ok. 51,32%, po zo sta li ok. 7-8% w szko le po nad gim na zjal nej. 

Pa li pa pie ro sy co dzien nie lub kil ka ra zy w ty go -
dniu 40,13%. Nie pa li pa pie ro sów 31,58%. 

Domowa plantacja konopi indyjskich FOT. ARCHIWUM
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Ucznio wie ma ją cy kon tak ty z nar ko ty ka mi to w więk szo -
ści chłop cy – 2/3 re spon den tów. 

Na wsi miesz ka 44,08% uczniów, w No wym Są -
czu 38,82%, w mie ście po wia tu no wo są dec kie go oko ło 13%. 

Sy tu acja fi nan so wa jest na stę pu ją ca; ok. 17% nie ma żad -
ne go kie szon ko we go, 19,08% ma do 50 zł mie sięcz nie
na swo je wy dat ki, 23,02% dys po nu je kie szon ko wym od 50
do 100 zł mie sięcz nie, na to miast 36,19% ma po wy żej 100 zł
mie sięcz nie na swo je wy dat ki. 

Uczęsz cza ją do na stę pu ją cych ty pów szkół:
Je stem uczniem:

Od po wiedź                                                                                            Licz ba odp.        % 
a) za sad ni czej szko ły za wo do wej 18 11.84 % 
b) li ceum pro fi lo wa ne go 22 14.47 % 
c) tech ni kum 37 24.34 % 
d) li ceum ogól no kształ cą ce go 69 45.39 % 

Su ma: 146

Uczęsz cza ją, o czym już nad mie nia no, do wszyst kich po -
zio mów klas szkół po nad gim na zjal nych od I do IV (kla -
sa I – 26,97%, kla sa II – 28,29%, kla sa III – 31,58%,
kla sa IV – 9%). 

Wśród ma ją cych kon tak ty z nar ko ty ka mi zwra ca uwa gę
wskaź nik do ty czą cy wy kształ ce nia ro dzi ców. Ucznio wie po -
da li na stę pu ją cy po ziom wy kształ ce nia ro dzi ców: 

Od po wiedź (wy kształ ce nie mat ki)                                       Licz ba odp.        % 
a) pod sta wo we 5 3.29 % 
b) za sad ni cze za wo do we 14 9.21 % 
c) śred nie ogól ne lub tech nicz ne 60 39.47 % 
d) po li ce al ne / li cen cjat 6 3.95 % 
e) wy ższe 53 34.87 % 
f) nie wiem, nie pa mię tam 8 5.26 % 

Su ma: 146

Od po wiedź (wy kształ ce nie oj ca)                                           Licz ba odp.        % 
a) pod sta wo we 4 2.63 % 
b) za sad ni cze za wo do we 39 25.66 % 

c) śred nie ogól ne lub tech nicz ne 51 33.55 % 
d) po li ce al ne / li cen cjat 5 3.29 % 
e) wy ższe 35 23.03 % 
f) nie wiem, nie pa mię tam 11 7.24 % 

Su ma: 145

Pod su mo wa nie
Na pod sta wie wy ni ków prze pro wa dzo nych ba dań wnio sku je

się, że w an kie to wa nej zbio ro wo ści utrzy mu ją się zde cy do wa nie
ne ga tyw ne po glą dy wo bec nar ko ma nii i bra nia/pró bo wa nia nar -
ko ty ków/środ ków odu rza ją cych. W po rów na niu do ba dań
z 2005 r. zwięk szy ła się obo jęt ność wo bec pro ble mu. 

Odu rza nie się przez mło dzież ist nie je w ka żdej zbio ro wo -
ści. Nie ma jed nak sze ro kie go za się gu. Do ty czy nie licz nej gru -
py 12% ogól nej po pu la cji uczniów szkół po nad gim na zjal nych. 

W po rów na niu do ba dań z 2005 r. wy ni ki w nie znacz nym
stop niu zmniej szy ły się. Szcze gól nie wśród mło dzie ży za -
miesz ku ją cej w No wym Są czu. Co jest naj wa żniej sze, zja wi -
sko bra nia nar ko ty ków przez mło dzież nie na ra sta, jest
sta bil ne, a na wet z nie wiel ką ten den cją ma le ją cą. 

W pra cy pro fi lak tycz nej z mło dzie żą na le ży wie dzieć, że
da le ce ry zy kow ne jest dzie le nie nar ko ty ków na tzw. „mięk -
kie i twar de”. Trze ba pod kre ślać, że ka żdy nar ko tyk czy śro -
dek odu rza ją cy jest rów nie nie bez piecz ny. Na le ży sto so wać
wie dzę do ty czą cą nar ko ma nii bar dzo ostro żnie i rze tel nie, tak
aby nie wzbu dzać szcze gól ne go za in te re so wa nia pro ble ma ty -
ką, co skła niać mo że do po dej mo wa nia ta kich prób. Jed no -
cze śnie nie na le ży wy ol brzy miać ste reo ty pu, iż pro blem jest
po wszech ny, co rów nież mo że skła niać do po dej mo wa nia ta -
kich prób na za sa dzie, sko ro więk szość pró bu je/bie rze, dla -
cze go ja nie mo gę spró bo wać.

Wska za ny jest sta ły mo ni to ring i roz po zna wa nie za gro żo -
nych miejsc (pu by, dys ko te ki).

Je rzy W. Pi lec ki

So cjo log, ab sol went Uni wer sy te tu Ja giel -
loń skie go. Na uczy ciel dy plo mo wa ny. Po -
sia da kwa li fi ka cje so cjo te ra peu ty
i do rad cy za wo do we go. Jest me dia to rem
w spra wach nie let nich, kar nych i ro dzin -
nych. Wie lo let ni pra cow nik po rad ni wy -
cho waw czo -za wo do wych
i psy cho lo gicz no -pe da go gicz nych, m.in.
przez 12 lat był dy rek to rem Po rad ni Psy -
cho lo gicz no -Pe da go gicz nej w Sta rym Są -
czu. W la tach 1983-1988
współ pra cow nik CBOS w War sza wie. Au -

tor ba dań so cjo lo gicz nych, spe cja li zu ją cy się w dia gno zie pro ble mów
dzie ci i mło dzie ży oraz pierw szych w kra ju ba dań do ty czą cych eg za -
mi nu gim na zjal ne go, re ali zo wa nych w 4 wo je wódz twach Pol ski po łu -
dnio wej pn. „Eg za min gim na zjal ny 2002”. Od 1999 r. jest
prze wod ni czą cym To wa rzy stwa Przy ja ciół Że gie sto wa.
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Dzie dzic two Grot t ge ra 
W 1971 r. LO nada no, ja ko pierw szej

w Pol sce szko le, imię Ar tu ra Grot t ge ra,
zna ko mi te go ma la rza okre su ro man ty -
zmu. Dzie więt na sto wiecz ny Gry bów
wid nie je na kil ku ob ra zach je go słyn ne -
go cy klu Woj na. W 1990 r. po wsta ło To -
wa rzy stwo Wspie ra nia Li ceum
Ogól no kształ cą ce go im. Ar tu ra Grot t ge -
ra w Gry bo wie, kon ty nu ują ce dzia łal ność
to wa rzy stwa bę dą ce go za ło ży cie lem
i – w la tach 1919-1949 – wła ści cie lem
Gim na zjum Ko edu ka cyj ne go w Gry bo -

wie. Człon ka mi To wa rzy stwa są ab sol -
wen ci li ceum, je go pra cow ni cy i ucznio -
wie. Na je go cze le stoi Grze gorz Ra dzik,
ab sol went szko ły i pierw szy, w III Rze -
czy po spo li tej, bur mistrz mia sta. Od ro -
ku 1990 fo to ko pie grot t ge row skie są
ozdo bą sa li pa tro na szko ły, po sia da ją cej
nad to: re pro duk cje, pu bli ka cje, ar ty ku ły
zwią za ne z oso bą i do rob kiem Ar tu ra
Grot t ge ra. Bi blio te ka szko ły gro ma dzi
ma te ria ły zwią za ne z oso bą pa tro -
na w wy dzie lo nym sek to rze, a mło dzież
pi sze i re ali zu je for my te atral ne o te ma -

ty ce grot t ge row skiej: Wi gi lia Grot t ge ra,
Mi łość Ar tu ra i Wan dy, Cień na rze czo -
nej. Ucznio wie szko ły sta ra ją się (…)
uka zać Pa tro na ja ko czło wie ka wszech -
stron ne go, ar ty stę i pa trio tę, sen ty men tal -
ne go ko chan ka i we soł ka – fry wol ne go
ka ry ka tu rzy stę, nie ule czal nie cho re go sa -
mot ni ka, a jed no cze śnie ty ta na pra cy”,
pod kre śla jąc fakt, że: (…) w naj now szych
opra co wa niach o ma la rzu znaj du je my
okre śle nie: le gen da, mit bio gra ficz ny, kult
Grot t ge ra, a to świad czy o tym, że pa tro -
no wi na szej szko ły nie gro zi dez ak tu ali -
za cja, a bo ga ta, choć krót ka bio gra fia
i ró żno rod na twór czość sta no wić bę dzie
na dal skarb ni cę utwo rów i in spi ra cji.
Oka zją do upo wszech nia nia wie dzy
o oso bie i twór czo ści ar ty sty są ta kże
szkol ne zga duj -zga du le i re fe ra ty po pu -
lar no nau ko we. Lo go szko ły, oka zjo nal ne
znacz ki i em ble ma ty za wie ra ją ak cen ty
grot t ge row skie. Ku pa mię ci ar ty sty or ga -
ni zo wa ne są wy jaz dy do Lwo wa
na Cmen tarz Ły cza kow ski, gdzie – sta ra -
niem na rze czo nej – Ar tur Grot t ger zo stał
po cho wa ny.

Naj lep si w po wie cie
Li ceum od ro ku 1993 kie ru je dr Ka -

zi mierz So larz. Czło wiek, któ ry mó wi
o so bie: Nie zno szę bra ku roz sąd ku, ja -
ło wych dys ku sji i zbęd nej biu ro kra cji.
Lu bię pra cę w ogro dzie i fil my po pu lar -
no nau ko we. Pra cu ją z nim: wi ce dy rek -
tor – Je rzy Wró blew ski, 31 na uczy cie li,
pe da gog szkol ny i 6 osób per so ne lu po -
moc ni cze go. W tym gro nie trzech na -
uczy cie li po sia da ty tuł na uko wy dok to ra
na uk hu ma ni stycz nych. 

Szko ła – ja ko jed na z nie wie lu w kra -
ju – we wrze śniu 2009 r., zo sta ła ob ję ta
pa tro na tem Po li tech ni ki War szaw skiej.
Jak pod kre śla dy rek tor, to za szczyt i mo -
ty wa cja do jesz cze lep szej pra cy. Tym -
cza sem już gry bow scy li ce ali ści osią ga ją,
w ka te go rii li ce ów ogól no kształ cą cych,
naj lep szą zda wal ność (w ostat nich dwóch
la tach po nad 98%) i jed ne z naj wy ższych
wy ni ków z eg za mi nu ma tu ral ne go w po -
wie cie no wo są dec kim. 

Mo że my wię cej
LO w Gry bo wie jest jed ną z 10

szkół -be ne fi cjen tów pro jek tu „Mo że -
my Wię cej”, re ali zo wa ne go przez po -

Spadkobiercy
tytana pracy 
W gro nie na uczy ciel skim I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w Gry bo wie trzech na uczy cie li po sia da ty tuł na uko wy dok to -
ra na uk hu ma ni stycz nych, a ucznio wie mo gą po chwa lić się
naj lep szą zda wal no ścią w ka te go rii li ce ów ogól no kształ cą -
cych i jed nym z naj wy ższych wy ni ków z eg za mi nu ma tu ral -
ne go w po wie cie no wo są dec kim.

Młodzież grybowskiego LO przy grobie Artura Grottgera FOT. LM
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wiat no wo są dec ki w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, któ re go
ce lem – do koń ca 2011 r. – jest stwo -
rze nie dla 980 uczniów mo żli wo ści
roz wi ja nia pa sji na uko wych, wy po sa -
że nie ich w prak tycz ne umie jęt no ści
kre owa nia wła snych ście żek edu ka cyj -
nych i za wo do wych. Mło dzież bie rze
udział w 7392 h za jęć in dy wi du al -
nych, 24640 h za jęć gru po wych, 6600
h za jęć z do rad cą za wo do wym. Po nad -
to pro jekt za kła da po pra wę śred niej
wy ni ków ocen uczniów w sto sun ku
do klas, do któ rych uczęsz cza ją,
i wzrost zda wal no ści eg za mi nu ma tu -
ral ne go. 

Li ce ali ści „Grot t ge ra” uczest ni czą
w licz nych kon kur sach przed mio to wych
i olim pia dach, m.in. w: IV Ogól no pol -
skiej Olim pia dzie Wie dzy o In ter ne cie
Dial Net Ma sters, Po wia to wym Kon kur -
sie Ochro ny Śro do wi ska i Eko lo gii
(III miej sce szko ły i in dy wi du al nie Mi -
cha ła Gó ry), co rocz nych edy cjach: Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su „Kan gur
Ma te ma tycz ny”, Ogól no pol skiej Olim -
pia dy „O Dia men to wy In deks AGH”,

Olim pia dy Wie dzy Eko lo gicz nej, Mię -
dzysz kol nych Za wo dach Ma te ma tycz -
nych, Olim pia dy Ję zy ka An giel skie go,
Kon kur su Ję zy ka An giel skie go „Test
Oxford Plus”, Mię dzy na ro do wych Za -
wo dów Kon kur su Bóbr.

Przez prze łaj 
Ucznio wie LO w Gry bo wie ma ją

na swo im kon cie rów nież osią gnię cia
na po lu spor to wym, choć wa run ki do ćwi -
czeń u nich nie naj lep sze. Wkrót ce jed nak
ma się to zmie nić. Po wiat no wo są dec ki
w tym ro ku roz po czy na w Gry bo wie bu -
do wę sa li gim na stycz nej. 

Mło dzież naj le piej so bie ra dzi w ta -
kich dys cy pli nach spor tu jak: pił ka siat -
ko wa i ręcz na, bie gi prze ła jo we.
Re pre zen ta cja chłop ców i dziew cząt LO

za ję ła I miej sce w Po wia to wych Mi strzo -
stwach Szkół Śred nich w Szta fe to wych
Bie gach Prze ła jo wych w Gry bo wie,
a w Ma ło pol skiej Li ce alia dzie Mło dzie -
ży w Szta fe to wych Bie gach Prze ła jo -
wych Dziew cząt i Chłop ców,
od po wied nio IV i III miej sca. W za wo -
dach o Mi strzo stwo Po wia tu No wo są -
dec kie go w Pił ce Ręcz nej Chłop ców
dru ży na szko ły za ję ła I miej sce, a w edy -
cji dla dziew cząt – IV miej sce. Chłop cy
zwy cię ży li ta kże w Mi strzo stwach Po -
wia tu No wo są dec kie go w Pił ce Siat ko -
wej, dziew czę ta za ję ły III miej sce.
W Mi strzo stwach w Te ni sie Sto ło wym
Dru ży no wym dziew cząt i chłop ców
szkół śred nich Li ce alia da – chłop cy zdo -
by li I miej sce, a dziew czę ta III. Mi strzo -
stwa w ko szy ków ce za koń czy ły się
uzy ska niem przez mę ską re pre zen ta cję
szko ły VI po zy cji. W szko le dzia ła, kon -
ty nu ują cy tra dy cje SKS „Olim pia”,
Uczniow ski Klub Spor to wy „Grot t ger”.

Po dziel się…
W Li ceum, po za in ny mi ko ła mi i kół -

ka mi przed mio to wy mi, funk cjo nu je Ko -
ło Mi ło śni ków An ty ku i Me die wi sty ki,
zaj mu ją ce się świa tem sta ro żyt nej Gre -
cji i Rzy mu, jak rów nież: hi sto rią Pol ski

śre dnio wiecz nej, hi sto rią sta ro żyt ne go
Wscho du oraz wy da rze nia mi śre dnio -
wiecz nej hi sto rii po wszech nej. 

Ucznio wie szko ły, an ga żu ją cy się
w dzia ła nia Ka to lic kie go Sto wa rzy sze nia
Mło dzie ży przy pa ra fii św. Ka ta rzy ny
Alek san dryj skiej w Gry bo wie. Spę dza ją
wol ny czas na mo dli twie, czu wa niach, raj -
dach, wy ciecz kach, kon cer tach i spo tka -
niach o cha rak te rze spor to wym. Są obec ni
w ru chu Ta izé – w stycz niu 2010 r. wzię li
udział w spo tka niu człon ków ru chu w Po -
zna niu.

Szkol ne Ko ło Ca ri tas pro wa dzi z ko -
lei dzia łal ność cha ry ta tyw ną na rzecz
Za kła du Opie kuń czo -Lecz ni cze go
w Gry bo wie. Wo lon ta riu sze z li ceum
to wa rzy szą dzie ciom nie sły szą cym jed -
nej z są dec kich szkół w za ba wach,
w wyj ściach na lo do wi sko, na ba sen.
Pro wa dzą kwe sty, sprze daż oko licz no -
ścio wych kar tek, a do cho dy prze zna -
cza ją dla wspie ra nia po trze bu ją cych.
In ną z ak tyw no ści człon ków ko ła jest
ich udział w or ga ni za cji wa ka cji czy fe -
rii zi mo wych dla dzie ci z ubo gich ro -
dzin czy nie sły szą cych.

Ucznio wie szko ły, we współ pra cy ze
szko łą pod sta wo wą, dzia ła ją cą w struk -
tu rze Spe cjal ne go Ośrod ka Szkol no -
-Wy cho waw cze go w Szym bar ku,
zor ga ni zo wa li rów nież ak cję „Po dziel
się ksią żką z in ny mi”. Po zy ska ne lek tu -
ry tra fi ły do tych, któ rzy na ta ki wy da -
tek nie mo gą so bie po zwo lić.

LUD MI ŁA MAJ CHRZAK

Czy wiesz, że...

...w sierp niu 1866 r. Ar tur, syn Jó ze fa Grot t ge -
ra i Kry sty ny Bla hao de Cho die tow, przy je chał
do Gry bo wa do swej, prze by wa ją cej u wu jo -
stwa Kor czyń skich na let ni sku, mu zy i na rze -
czo nej – Wan dy Monné. Miał 29 lat. Tu
szki co wał oko li ce mia stecz ka i tu po wsta ły
ry sun ki U gro bu Ko ściusz ki, Na chó rze, Cy gan
że brak, Por tret na rze czo nej w za wo ju. Dzie -
więt na sto wiecz ny Gry bów wid nie je na kil ku
ob ra zach słyn ne go cy klu Woj na. Po byt ma la -
rza w mie ście upa mięt nio no, na zy wa jąc je go
imie niem jed ną z ulic, ta kże two rząc sal kę
mu ze al ną z eks po zy cją fo to ko pii kar to nów
cy klu Woj na i in nych prac ar ty sty.

Uczniowie LO w Grybowie
mają na swoim koncie
również osiągnięcia
na polu sportowym, choć
warunki do ćwiczeń u nich
nie najlepsze. Wkrótce
jednak ma się to zmienić. 

Święto Szkoły 2009 FOT. LM
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Na te go rocz ny II Zlot Za byt ko -
wych Po jaz dów Re tro
do Mia stecz ka Ga li cyj skie go
przy je chał pierw szym pol -

skim mo to cy klem „So ko łem 1000”,
pro du ko wa nym w Pań stwo wych Za kła -
dach In ży nie rii w War sza wie w la -
tach 1934–1939. To naj cen niej szy
po jazd je go bo ga tej ko lek cji. 

– Po sia dam też mo to cykl an giel ski
ariel z 1928 r., po jem no ści 600 cm, cią -
gle je żdżą cy. W ubie głym ro ku prze mie -
rzy łem nim na zlot tra sę z Mi li cza ko ło
Wro cła wia do Za ko pa ne go bez awa rii.
Mam pierw szą wer sję „ju na ka” M 07
oraz dwa sa mo cho dy – gaz 69 (wer sja
szta bo wa, czte ro drzwio wa) z 1955 r.,
a obec nie pra cu ję nad przy wró ce niem
świet no ści sa mo cho do wi pro duk cji cze -
cho sło wac kiej – ka brio le to wi ae ro
z 1932 r. – wy li cza Jan czak.

Ka żdy z po jaz dów re mon to wał sam,
bo trze ba wie dzieć, że za nim zo stał wój -

tem, pro wa dził wła sny za kład me cha -
nicz ny. Za ra biać da wał je dy nie la kier ni -
kom. 

***
Ko lek cjo ner z Ła bo wej nie do szu ku -

je się w swo jej fa scy na cji sta ry mi po jaz -
da mi ja kiś in kli na cji ro dzin nych. Oj ciec
był le śni kiem – ra czej pa sjo no wał się
my śli stwem i ło wiec twem. Je go na to -
miast pa sja zro dzi ła się sa mo ist nie. Za -
czął ku po wać mo to cy kle, by póź niej
sprze dać, wy mie nia jąc na co raz star sze
i cen niej sze mo de le. 

– „So kół 1000”, nad któ rym pra co -
wa łem bar dzo dłu go, ku pi łem w 2006 r.
w Zwo le niu na Sło wa cji – opo wia da.–
Cze ka łem na nie go cier pli wie dwa la -
ta, ale opła ca ło się, bo „ma szy na” ma
wła sną, fra pu ją cą hi sto rię. Do Pol ski
przy wie zio no ją z Ode ssy ze Związ ku
Ra dziec kie go. Po przed ni wła ści ciel ku -
pił ją w1986 r. Przez 20 lat nic przy niej
nie ro bił. Mo to cykl praw do po dob nie

zo stał wy wie zio ny, jak są dzę, przez ar -
mię so wiec ką pod czas II woj ny świa to -
wej, al bo wkrót ce po niej. Kie dy go
ku pi łem, miał du żo ele men tów po cho -
dzą cych od mo to cy kli ra dziec kich. Ory -
gi nal ne kom ple to wa łem przez czte ry
la ta. Część osprzę tu ku po wa łem od ko -
le gów -ko lek cjo ne rów, a część na au kcji
in ter ne to wej Al le gro. A to, co nie da ło

się ku pić, zo sta ło od two rzo ne wier nie
z ory gi na łów, wiec nie wi dać żad nej ró -
żni cy. Po czte rech la tach pra cy wy je -
cha łem nim na dro gi. Pre zen to wa łem
go na X Ta trzań skim Zlo cie Po jaz dów
Za byt ko wych w Za ko pa nem i II Zlo cie
Po jaz dów Za byt ko wych Re tro w No -
wym Są czu.

***
Jak za uwa ża Jan czak i je go ko le dzy

ko lek cjo ne rzy, dla prze cięt ne go zja da -
cza chle ba, sa mo cho dy, któ re tra fia ją
do nich, to złom. Oni wi dzą w tych po -
jaz dach… du szę. 

Po jaz dy z du szą
Je śli ktoś mó wi, że wy re mon to wał sta ry sa mo chód czy mo to -
cykl w cią gu mie sią ca, dwóch, to wiem, że zro bił to po bie żnie
– mó wi Ma rek Jan czak, wójt Ła bo wej, pa sjo nat „po jaz dów
re tro”. Swo im po świę ca... la ta. – Gdy wchodzę do garażu,

nie mogę się oprzeć, by
pogłaskać moje pojazdy
– mówi Bogumił Jasica
z Limanowej, właściciel
m.in. mercedesa 170S.
z 1950 r. 

FOT. MIGA
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– Gdy wcho dzę do ga ra żu, nie mo gę
się oprzeć, by je po gła skać – mó wi Bo -
gu mił Ja si ca z Li ma no wej, wła ści ciel
m.in. mer ce de sa 170S. z 1950 r.
W II Zlo cie uczest ni czył tyl ko je den
dzień, bo au to od mó wi ło na gle po słu -
szeń stwa. W 1999 r. mer ce des zdo był
wi ce mi strzo stwo Pol ski po jaz dów za -

byt ko wych. Po sia da sil nik o po jem no -
ści 1700 cm, dol no za wo ro wy, 52 ko nie
me cha nicz ne i do tej po ry gra ją ce ra dio
Bec ke ra – lam po we, co dziś na le ży
do rzad ko ści. Osią ga mak sy mal ną pręd -
kość 125 km /h. 

– Ma też swo ją hi sto rię – mó wi wła -
ści ciel. – Był to – jak się oka za ło – sa -
mo chód rzą do wy, któ rym w la tach 50.
jeź dził Edward Ochab, w tym okre sie je -
den z se kre ta rzy KC PZPR, a póź -
niej I se kre tarz tej par tii. Kie dy au to
„prze sta ło się po do bać” w War sza wie,
tra fi ło do Urzę du Wo je wódz kie go
w Kra ko wie. Tam re pre zen ta cyj ny mer -
ce des wo ził wa żnych urzęd ni ków przez
kil ka ko lej nych lat.

Póź niej zo sta ł wy sta wio ny na sprze -
daż w prze tar gu. Ku pił go kie row ca,
któ ry nim jeź dził. 

– Ja od ku pi łem sa mo chód od nie go
w 1982 r. i roz po czą łem ka pi tal ny re -

mont – mó wi li ma no wia nin. Czę ści
spro wa dzał z Nie miec, bo to tam tej sza
pro duk cja. Pra ce, któ re po wie rzył „zło -
tym rącz kom” trwa ły pięć lat. Na dro gi
wy je chał mer ce de sem w 1989 r., zdo by -
wa jąc dzię ki nie mu licz ne pu cha ry i na -
gro dy na zlo tach i raj dach po jaz dów
za byt ko wych, m.in. we Fran cji. 

***
Nie mniej dum ny ze swe go ci tro ena

DS. Su per 5 jest mi ło śnik tej mar ki Sta -
ni sław Tu rek z No we go Są cza. Sa mo -
chód zje chał we Fran cji z li nii
pro duk cyj nej w 1973 r. 

– Nie po wie dział bym o so bie ko lek -
cjo ner, ra czej hob by sta – mó wi wła ści -
ciel bli sko 40-let nie go po jaz du. – Od lat
in te re su je się tyl ko i wy łącz nie tą mar ką
i nią je żdżę. Na ten kon kret ny mo del
„za cho ro wa łem” po nad dzie sięć lat te -
mu. By wy le czyć się z tej dziw nej cho ro -
by, po sta no wi łem go ku pić. Ofer tę
sprze da ży te go kon kret ne go au ta zna la -
złem w in ter ne cie, a spro wa dzi łem go
z Au strii. Po przed ni wła ści ciel naj pierw
go wy re je stro wał, a po tem dzie sięć lat
trzy mał w za mknię ciu w szo pie. Au to by -
ło w do brym sta nie ko lek cjo ner skim,
z nie źle za cho wa ny mi wszyst ki mi ele -
men ta mi. Nie ma jed nak ró ży bez kol -

ców. Gdy bo wiem za czą łem go roz bie -
rać, oka za ło się, że je go stan tech nicz ny
jest fa tal ny. 

Bla char ka nada wa ła się wła ści wie
do od two rze nia, in ne czę ści do wy mia -
ny. Na no wo po mógł mu go zło żyć
Edward Kan tor z No we go Są cza, hob -
by sta, kie dyś kie row ca raj do wy. 

– Po jazd jest u mnie od 2007 r. Po po -
nad dwóch la tach re mon tu, mo głem nim
wy je chać na dro gi. Przy szedł też mo -
ment na to, by po ka zać go szer szej pu -
blicz no ści na zlo tach. W Pol sce jest
mo że kil ka na ście – naj wy żej 20 mo de li
je żdżą cych ci tro enów od DS. 19
do dr 23. 

Ty le tych aut przy je cha ło w ubie głym
ro ku na pa ra dę Ci tro enów DS. Su per 5,
zor ga ni zo wa ną w War sza wie z oka -
zji 90-le cia mar ki Ci tro en. Po jazd Sta ni -
sła wa Tur ka w ub.r. na Zlo cie
Za byt ko wych Po jaz dów w No wym Są -
czu zdo był I miej sce przy zna ne za ele -
gan cję i pu char dy rek to ra Mu zeum
Okrę go we go w No wym Są czu, w tym
ro ku uzy skał 3. na gro dę za ele gan cję
pod czas Zlo tu Ci tro enów w Mię dzy bro -
dziu Ży wiec kim. 

– Sia dam za kie row ni cą mo je go sa -
mo cho du, jak bym od po czy wał na ka na -
pie w do mu przed te le wi zo rem. To au to
na dro dze do słow nie pły nie. Na co dzień
je żdżę rów nież ci tro enem tyl ko xan tią
z za wie sze niem hy dro pneu ma tycz nym.
Ta ki sa mo chód pod czas jaz dy mo żna
przy rów nać je dy nie do bie gną ce go
zwie rzę cia. Te raz au to od pła ca mi
za wło żo ną w nie go pra cę z na wiąz ką
– mó wi hob by sta. 

***
Wie le ser ca w od re stau ro wa nie pra -

wie rów no lat ka fran cu skie go ci tro ena
– rok star sze go i spro wa dzo ne go zza
Wiel kiej Wo dy ply mo uth bar ra ku da
– wło żył Piotr Le śniak z No we go Są cza.
Ku pił go pięć lat te mu od ko lek cjo ne ra
i trzy la ta do pro wa dzał do obec ne go sta -
nu. Te raz re mon tu je ko lej ne au to do -
dge’a char ge ra z 1968 r. 

– Dla cze go au ta ame ry kań skie? Du -
że ga ba ry ty, wy go da, kom fort jaz dy
i moc. Czy to ma ło? – py ta mło dy pa sjo -
nat. – A sil ni ki! Jak cho dzą! Ja ki ma ją
dźwięk…

IGA MI CHA LEC

Ma rek Jan czak, wójt Ła bo wej, pa sjo nat „po jaz dów re tro” FOT. MIGA

WOKÓŁ NAS
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LA TA 1945-1990
„Dzien nik Zie mi Są dec kiej” 
l la ta wy da wa nia: 1945;
l miej sce dru ko wa nia: dru kar nia Ot to i Ru dol fa
La den ber ge rów przy ul. Ja giel loń skiej 21 w No -
wym Są czu.

Pierw sza ga ze ta wy da wa na tuż
po wy zwo le niu w No wym Są czu przez
Wy dział In for ma cji i Pro pa gan dy Sta ro -
stwa Po wia to we go (ul. Ja giel loń ska 26).
Pierw szy nu mer uka zał się 8 lu te -
go 1945 r. z ode zwą do „ogó łu oby wa -
te li zie mi są dec kiej”, pod pi sa ną przez
sta ro stę Sta ni sła wa Gó ra ka. Ko lej ne wy -
da nia za wie ra ły m.in. mel dun ki z fron -
tu, ogło sze nia urzę do we (np. Ban ku
Emi syj ne go). In for ma cje lo kal ne by ły
bar dzo ską pe. Z dniem 2 mar ca ga ze ta
zmie ni ła nie co for mu łę i ty tuł na „Biu -
le tyn In for ma cyj ny Zie mi Są dec kiej”;

„Wol na Pol ska”
l la ta wy da wa nia: 1946 (kil ka na ście nu me rów
po wie la czo wych);
l kon spi ra cyj ne pi smo (dwu ty go dnik) Ra dy
Zrze sze nia Wol ność i Nie za wi słość No wy Sącz,
pu bli ko wa ło in for ma cje o nad uży ciach wła dzy
lu do wej i ode zwy w przeded niu tzw. gło so wa nia
lu do we go w czerw cu 1946, au to rzy ano ni mo wi.

„Wia do mo ści Są dec kie” 
(póź niej „Wia do mo ści Są dec ko-Li ma now skie”) 
l re dak to rzy: Ja nusz Ko szyk i Jó zef Kar wa la;
Współ pra cow ni cy: An to ni Si tek, Wło dzi mierz
Lu pa, Woj ciech Za pa ła, Mie czy sław Cho le wa,
Wa len ty Cy ło, Fran ci szek Wo ro biow, An na Ste in,
Jó zef Gą gor, Ro man Paw łow ski, Adam Wal czyń -
ski, Je rzy Po trze bow ski;
l dwu ty go dnik po wia to wy (ob ję tość 8 stron)
or gan PRN, KP PZPR i KP FJN w No wym Są czu.
Re dak cja: ul. Ja giel loń ska 33; 
l la ta wy da wa nia: od 1 li sto pa da 1954 do 22
lu te go 1957 uka za ło się 47 nu me rów;
l na kład 5-7 tys. egz. 

„Głos ZNTK”
l red. na czel ny (ko lej no): An drzej Po la kow ski
(póź niej pu bli cy sta bia ło stoc kiej „Ga ze ty Współ -
cze snej”), Kry sty na Wol ska, Ka zi mierz Stra cha -

now ski i od 1978 Je rzy Wi deł;
l la ta wy da wa nia: 1976– 1989 (łącz nie 225 nu -
me rów);
l pi smo (dwu ty go dnik) za ło gi ZNTK, po cząt ko -
wo pod le ga ło dyr. na czel ne mu ZNTK, a od 1981
RSW Pra sa–Ksią żka–Ruch w Kra ko wie; 

W związ ku ze zbli ża ją cą się 120. rocz ni cą wy da nia pierw szej ga ze ty w No wym Są czu,
przed mie sią cem przed sta wi li śmy kra jo braz pra sy są dec kiej okre su ga li cyj skie go i II Rzecz -
po spo li tej. Dziś po ra na pra sę z lat 1945-2010, w tym ga ze ty po nadre gio nal ne, gmin ne, pa ra -
fial ne, jed nod niów ki oraz syl wet ki zna nych dzien ni ka rzy zwią za nych z na szym re gio nem.

Pra sa – nasz chleb po wsze dni (2)

Od 120 lat 
na Są dec czyź nie

RAPORT
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l miej sce dru ko wa nia: RSW Pra sa–Ksią żka–
Ruch w Kra ko wie (ul. Wie lo po le 1);
l na kład: 3 tys. egz.

„Du na jec”
l re dak tor na czel ny: Adam Ogo rza łek;
l ze spół: Da nu ta Bi nek, Be ata Dem bow ska,
Krzysz tof Do bosz, Adam Gar bicz, Elżbie ta Glin ka,
Lu cy na Ka szu ba, An to ni Kroh, Je rzy Le śniak, An -
na Szo piń ska; sta li współ pra cow ni cy: Ju liusz Ja -
roń czyk, Sta ni sław Mo mot, Mag da Ha li na Król,
Piotr Kruk, An drzej B. Kru piń ski, Ja nusz Piecz kow -
ski, Sła wo mir Si ko ra, An to ni Si tek, Mie czy sław
Sta szew ski, Ka zi mierz Stra cha now ski, Sta ni sław
Śmier ciak, Wła dy sław Wer ner, Je rzy Żak;
l la ta wy da wa nia: od grud nia 1979 do 25 mar -
ca 1990 (łącz nie 489 nu me rów);
l miej sce dru ko wa nia: RSW Pra sa–Ksią żka–
Ruch, Kra ków, ul. Wie lo po le 1;
l na kład: do 35 tys. egz.

Ma ga zyn ilu stro wa ny wy da wa ny
przez KW PZPR w No wym Są czu, po -
cząt ko wo mie sięcz nik, od 18 paź dzier -
ni ka 1980 ty go dnik, obej mu ją cy swo im
za się giem ca łe wo je wódz two no wo są -
dec kie, po ru sza ją cy te ma ty kę po li tycz -
ną, par tyj ną, kul tu ral ną, hi sto rycz ną,
spo łecz ną i spor to wo–tu ry stycz ną;

„Wia do mo ści No wo są dec kie”
l kon spi ra cyj ny biu le tyn MKS NSZZ „So li dar -
ność” w No wym Są czu;
l la ta wy da wa nia: od 26 stycz nia 1982 do 10
stycz nia 1990 (łącz nie 74 nu me ry, ob ję tość 2–
10 stron, w for ma cie A4 i A5, w la tach 1986–
1987 do łą cza no do da tek „Lach Są dec ki” (4
nu me ry), za wie ra ją cy pu bli cy sty kę i prze dru ki;
l druk: sys te mem do mo wym, na po wie la czu,
tech ni ką si to dru ku, na stęp nie: Dru kar nia Po lo -
wa im. Jó ze fa Ku ra sia ps. Ogień, Dru kar nia Po lo -
wa im. No wej Hu ty, Po wie lar nia im. Zbi gnie wa
Szkar ła ta;
l na kład: 50–500 egz.

Po my sło daw cą i za ło ży cie lem pi sma,
za ra zem dru ka rzem i kol por te rem
był 32–let ni wów czas Ta de usz Pia sec ki
(dzia łacz związ ko wy z No wo są dec kie go
Kom bi na tu Bu do wal ne go, obec nie
na emi gra cji w Szwe cji), któ ry z Jó ze fem
Ja rec kim przy go to wał i wy dru ko wał nr 1
(roz kol por to wa ny z po mo cą Zbi gnie wa
Le śnia ka i Ewy Zaj ko). Póź niej w re da -
go wa niu, dru ku i kol por ta żu uczest ni czy -
li: Zbi gniew Szkar łat (5 lu te go 1986 r.
za mor do wa ny przez nie zna nych spraw -
ców), Zyg munt Ber dy chow ski (1984-
1989), Hen ryk Szew czyk, Piotr
Ka ła marz, Krzysz tof Mi cha lik, An drzej
Szka ra dek, Jan Go muł ka (1982–1984),
Woj ciech Mu cha (1982–1984). 

W lu tym 1982 r., pod czas przy go to -
wy wa nia nu me ru 4, re dak cja zo sta ła
roz bi ta przez SB w wy ni ku wpad ki jed -
ne go ze współ pra cow ni ków. Aresz to wa -
no człon ków re dak cji i kol por te rów: Z.
Le śnia ka, J. Ja rec kie go, Krzysz to fa Wę -
glow skie go–Kró la, T. Pia sec kie go, Mie -
czy sła wa Gór skie go, Ta de usza Zen ge la,
Ta de usza Nit kę i Krzysz to fa Wit kow -
skie go. Woj sko wa Pro ku ra tu ra Gar ni zo -
no wa w Kra ko wie oska rży ła ich
o kon ty nu owa nie dzia łal no ści związ ko -
wej, wy da wa nie i kol por taż nie le gal ne -
go pi sma związ ko we go „No wo są dec kie
Wia do mo ści”. 6 ma ja 1982 r. Sąd War -
szaw skie go Okrę gu Woj sko we go w try -
bie do raź nym ska zał J. Ja rec kie go, T.
Pia sec kie go i K. Wę glow skie go–Kró la
na 4 la ta wię zie nia, Z. Le śnia ka na 3,5
ro ku, K. Wit kow skie go i M. Gór skie go
na 3 la ta, T. Nit kę na 2 la ta oraz T. Zen -
gla (sąd od stą pił od try bu do raź ne go)
na rok w za wie sze niu na 4 la ta. 

Ko lej na wpad ka re dak cji i siat ki kol -
por ta żo wej mia ła miej sce 8 mar -
ca 1984 r.; na 48 godz. za trzy ma no 38
osób, 13 z nich aresz to wa no na 3 mie sią -
ce i osa dzo no w wię zie niach w Kra ko -
wie, Tar no wie, No wym Są czu i Kro śnie;
prze pro wa dzo no 52 re wi zje, za re kwi ro -
wa no ma szy ny do pi sa nia, czę ści po wie -
la cza, wy daw nic twa pod ziem nej „S”
(w tym na kład nr 19 „No wo są dec kich
Wia do mo ści”, któ ry stał się jed nym
z ko ron nych do wo dów w spra wie), ulot -
ki i in. ma te ria ły. Pro ku ra tu ra umo rzy ła
po stę po wa nie przy go to waw cze na mo cy
amne stii z 21 lip ca 1984 r.

LA TA 1990-2010
„Ty go dnik Są dec ki”
l red. na czel ny i wy daw ca: Piotr Ka ła marz;
l pi smo uka zy wa ło się nie re gu lar nie od 23
grud nia 1989 do stycz nia 1991.

„Głos Są dec ki” 
l red. na czel ni: Je rzy Wi deł, Sła wo mir Si ko ra;
l la ta wy da wa nia: 1990–1993;
l ty go dnik lo kal ny, po wstał ze zli kwi do wa ne go
„Gło su ZNTK”, wy da wa ny naj pierw przez Kra -
kow skie Wy daw nic two Pra so we (utrzy my wa ny
był z fun du szy Ra dy Miej skiej oraz po cząt ko wo
ZNTK i SZEW), po tem, przez Wy daw nic two Ja -
giel lo nia SA, wśród współ pra cow ni ków by li
dzien ni ka rze są dec kiej pra sy co dzien nej oraz
zna ny je zu ita ks. Wła dy sław Au gu sty nek;
l na kład: 8 tys. egz.

W ostat nim nu me rze, roz sta jąc się
z czy tel ni ka mi, red. na czel ny Sła wo mir
Si ko ra na pi sał: Nie wiem, czy mia sto nie
ma szczę ścia do ga ze ty, czy ga ze ta
do mia sta... Roz sta je my się z nie do sy tem,
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świa do mo ścią nie speł nio nych wła snych
pla nów i ży czeń czy tel ni ków, ale je ste śmy
pew ni, że spo tka my się na in nych ła mach.

„Be skid”
l red. na czel ny: Ma ciej Za rem ba;
l la ta wy da wa nia: od ma ja 1990;
l kwar tal nik Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań -
skie go Od dzia łu „Be skid” im. prof. Fe lik sa Rap fa
w No wym Są czu, o cha rak te rze tu ry stycz no–
kra jo znaw czym i kro ni kar skim; po przed ni kiem
„Be ski du” był wy da wa ny w la tach 80. biu le tyn
„Dzie więć sił”;
l druk: Po li gra fia Ma ło pol ska, No wy Sącz;
l na kład: 100–200 egz.

„Ku rier Sta ro są dec ki”
l red. na czel ny: Ry szard Ku mor (od 1996), po -
przed nio An to ni Wnęk i Elżbie ta Le śniak–Pie -
tru cho wa;
l la ta wy da wa nia: od 15 lip ca 1990 (łącz -
nie 194 nu me ry);
l druk: EDI Sta ry Sącz;
l obec nie dwu mie sięcz nik wy da wa ny od grud -
nia 2008 przez Cen trum Kul tu ry i Sztu ki im. Ady
Sa ri w Sta rym Są czu (po cząt ko wo przez Miej -
sko–Gmin ną Bi blio te kę Pu blicz ną im. W. Ba zie -
li cha, a na stęp nie Ze spół Pla có wek
Spo łecz no–Kul tu ral nych Mia sta i Gmi ny oraz
Miej sko–Gmin ny Ośro dek Kul tu ry);
l na kład: 300 egz.
l www.ku rier.sta ry.sacz.pl

Naj dłu żej z „Ku rie rem” współ pra cu -
je Da nu ta Suł kow ska, li te rat ka ze Sta re -
go Są cza. Dłu go zwią za ny był z nim
rów nież śp. Ed mund Woj na row ski
(z Ka to wic), są de cza nin, uzna ny li te rat,
dzien ni karz, ra dio wiec. W Ku rie rze pu -
bli ko wał ta kże od cza su do cza su brat
pa na Ed mun da, prof. dr hc Jó zef Woj -
na row ski i mec. An to ni Ra dec ki, je den

z naj bar dziej za słu żo nych i barw niej -
szych miesz kań ców mia sta. Wspo mnie -
nia mi dzie li li się Jan Gryź lak z Bar cic
(na uczy ciel, pio nier i or ga ni za tor spor -
tu wiej skie go) oraz Ka ro li na Ju rec ka
„Ka ro lin ka” z Lon dy nu (pu bli cyst ka,
dzia łacz ka po lo nij na). W ga ze cie pu bli -
ko wa no też tek sty po ety i kry ty ka prof.
Sta ni sła wa Igna ce go Fiu ta po cho dzą ce -
go z Mo stek, i wier sze wszyst kich po -
etów na le żą cych do Klu bu Li te rac kie go
„Są dec czy zna”, a ta kże wy pra co wa nia
li ce ali stów z klas hu ma ni stycz nych
i dzien ni kar skich I Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Ma rii Skło dow skiej–
Cu rie w Sta rym Są czu (by ła wśród nich
m.in. zna na obec nie ak tor ka Ka ta rzy -
na Zie liń ska).

Przez dwa dzie ścia lat ist nie nia „Ku -
rier” był za wsze obec ny przy naj wa -
żniej szych wy da rze niach w mie ście
i gmi nie, ra do snych – jak przy go to wa -
nia i sa ma wi zy ta Ja na Paw ła II w Sta -
rym Są czu, uwień czo na ka no ni za cją bł.
Kin gi, ju bi le usz 750–le cia mia sta,
otwie ra nie wa żnych obiek tów uży tecz -
no ści pu blicz nej, czy ko lej nych edy cjach
Sta ro są dec kie go Fe sti wa lu Mu zy ki
Daw nej, i smut nych – jak odej ście Oj ca

Świę te go, czy klę ski ży wio ło we na wie -
dza ją ce gmi nę. (Ry szard Ku mor)

„Echo Be ski du”
l red. na czel ny: Adam Sob czyk;
l la ta wy da wa nia: od grud nia 1990;
l kwar tal nik Od dzia łu PTTK „Be skid” w No wym
Są czu, do ku men tu ją cy ży cie or ga ni za cji i pre -
zen tu ją cy syl wet ki dzia ła czy tu ry stycz nych.

„Znad Po pra du”
l red. na czel ny: Bar ba ra Pa lu cho wa (z krót ką
prze rwą w 2008, gdy pi smo re da go wał To masz
Bi nek);
l ze spół: Wan da Łom nic ka–Du lak, Ma ria Leb -
do wi czo wa, Kry sty na Du lak;
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l la ta wy da wa nia: od ma ja 1991 (łącz nie 221
nu me rów);
l wy daw ca: UMiG Piw nicz na, MGOK Piw nicz na;
l mie sięcz nik sa mo rzą du lo kal ne go o cha rak te -
rze in for ma cyj no–pu bli cy stycz nym, po pu la ry -
zu ją cy kul tu rę, tra dy cję i hi sto rię re gio nu
Czar nych Gó ra li;
Druk: CA NO w Sta rym Są czu;
l na kład: 600 egz.
l www.piw nicz na.pl

„Ak tu al no ści Łąc kie”
l pi smo re da go wa ne i wy da wa ne przez pra -
cow ni ków Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Łąc ku,
prze kształ co ne na stęp nie na„Wia do mo ści Łąc -
kie” (mie sięcz nik Ra dy Gmi ny w Łąc ku, au to rzy:

Jó zef Bier nac ki, Bar ba ra Po to niec, Sta ni sław
Strą czek, Sta ni sław Wę glarz);
l la ta wy da wa nia: 1991–1993.

„Al ma nach Są dec ki”
l red. na czel ny: Le szek Mi gra ła
l ze spół: Sta ni sław Ko ru sie wicz, Sta ni sław Pa -
żu cha, Ro bert Ślu sa rek, Zbi gniew Wo la nin, Le -
szek Za krzew ski, Edward Storch;
l la ta wy da wa nia: od paź dzier ni ka 1992;
l re gio nal ny kwar tal nik hi sto rycz ny, kul tu ral -
no–spo łecz ny Sto wa rzy sze nia Ka to lic kie go „Ci -
vi tas Chri stia na” – od dział w No wym Są czu;
l druk: Fle xer gis w No wym Są czu;
l na kład: 500–1000 egz.

Do po ło wy 2010 r. uka za ło się 71 nu -
me rów (w tym kil ka na ście po dwój -
nych), z ok. 600 tek sta mi 160 au to rów. 

Wy daw nic two pu bli ku je licz ne tek sty
o cha rak te rze pio nier skim, przy czyn kar -
skim, za ko rze nio ne w pro ble ma ty ce re -
gio nal nej, w kul tu rze na ro do wej
i chrze ści jań skiej. Są to ta kże bio gra my,
omó wie nia, wspo mnie nia, li sty, a ta kże
tek sty li te rac kie (głów nie de biu ty po -
etyc kie).

Kwar tal nik sta no wi cen ne źró dło
wie dzy oraz uzu peł nie nie ba dań dzie jów

i te raź niej szo ści Są dec czy zny. Wy ró żnia
się sta ran nym opra co wa niem, ró żno rod -
no ścią te ma ty ki. Okre śla ne jest ja ko
„po mo sto we” po mię dzy pra są co dzien -
ną, pi sma mi spo łecz no–kul tu ral ny mi,
a cza so pi sma mi na uko wy mi jak „Rocz -
nik Są dec ki”.

Przez dłu ższy czas z pi smem zwią za -
ni by li i są zna ni au to rzy: Jó zef Bie niek,
Ire na Sty czyń ska, Je rzy Gi za, Ja cek
i Ma ciej Za rem bo wie, Ta de usz Du da,
Ma ria Ko wal ska, Win cen ty Gaw ron,
An na To toń, ks. prof. Bo le sław Ku mor,
Ma ria Leb do wicz, Wie sław Wcze śny,
An drzej Wa siak, Jó zef Go ściej, Jan
Wnęk, To masz Pod gór ski. 

„Al ma nach Mu szy ny”
(czy li co ka żdy wcza so wicz, ku ra cjusz, gość 
i przy ja ciel Mu szy ny wie dzieć po wi nien)
l red. na czel ny: Bo że na Mści wu jew ska–Kruk;
l ra da pro gra mo wa: Łu cja Bu kow ska, Witt
Kmie to wicz, Ry szard Kruk, Adam Ma zur, Mag -
da le na Ma łec ka–My ślik, Ka zi mierz Przy boś,
Bar ba ra Ruc ka;
l sta li współ pra cow ni cy: Mał go rza ta Przy boś,
Ka zi mierz Przy boś, Ta de usz M. Traj dos, Le szek
Za krzew ski, Edward Drozd, Ra fał Że brow ski, Ju -
liusz Ja roń czyk;
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l la ta wy da wa nia: od 1991 (łącz nie 20 nu me rów);
l rocz nik uka zu ją cy się pod pa tro na tem To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi Mu szyń skiej;
l druk: GIM PO War sza wa;
l na kład: 1000 egz.
l www.al ma nach mu szy ny.pl

Prze wi nę ło się przez na sze ła my
wie lu au to rów, ilu stra to rów, fo to gra fi -
ków. Po ja wi ło się dzie siąt ki te ma tów
i cie ka wych spraw. Z ro ku na rok nasz
rocz nik sta wał się co raz grub szy. Przez
te la ta znacz nie roz ro sło się gro no osób
współ pra cu ją cych z re dak cją. Od wie -
lu lat współ pra cu je my z pra cow ni ka mi
na uko wy mi wy ższych uczel ni i in nych
pla có wek. Po kło siem tej współ pra cy są
pu bli ko wa ne na je go ła mach ar ty ku ły,
któ re sta ją się roz praw ka mi na uko wy -
mi, czę sto po ru sza ją cy mi cie ka we i wa -
żkie dla re gio nu te ma ty. Mo żna w nim
zna leźć też uni kal ne wspo mnie nia
osób, zwią za nych czy to przez uro dze -
nie, czy sen ty ment z zie mią mu szyń -
ską. To oni ra tu ją od za po mnie nia lu dzi
i wa żne dla mia stecz ka wy da rze nia.
Przez dwa dzie ścia lat uka zy wa nia się
rocz ni ka, opu bli ko wa no w nim kil ka set
tek stów, ar ty ku łów po pu lar no nau ko -

wych, wspo mnień, ese jów, opo wia dań.
Na je go ła mach za miesz cza na jest też
po ezja i pro za, pro mu ją cą m.in. au to -
rów wy wo dzą cych się z Mu szy ny i lu -
dzi sta wia ją cych na tym po lu pierw sze
kro ki.

(Bo że na Mści wu jew ska-Kruk)

„Echo Re gio nu” 
(wcze śniej „Echo Fun da cji”)
l la ta wy da wa nia: 1992–2000;
l pi smo Są dec kiej Fun da cji Roz wo ju Wsi i Rol -
nic twa, uka zu ją ce się nie re gu lar nie, re da go wa -
ne przez są dec kich dzien ni ka rzy i pra cow ni ków
Fun da cji;
l druk: m.in. „ALT” No wy Sącz (Krzysz tof Klich);
l na kład: 1-3 tys. egz.

„Ga ze ta No wo są dec ka”
l red. naczelny: Danuta Binek, współpraca:
Jacek Mazanec;
l la ta wy da wa nia: 1993-1994 (łącz nie 33 nu me ry);
l ty go dnik pry wat ny Win cen te go Ży ga dły (cu -
kier ni ka, dzia ła cza ce chu rze miosł);
l na kład: 1,5-3 tys. egz.

„Kry nic kie Zdro je”
l re dak tor na czel ny: Gra ży na Lu bań ska;
l ze spół: Mag da le na Krze szow ska, Aga ta Ja -

rosz, Mał go rza ta Po mie tło, Mał go rza ta Soł tys,
Jo an na Mo ska ła;
l la ta wy da wa nia: od wrze śnia 1994 (łącz -
nie 160 nu me rów);
l mie sięcz nik lo kal ny wy da wa ny przez Miej ską
Bi blio te kę Pu blicz ną w Kry ni cy, po ru sza te ma ty -
kę współ cze sną i hi sto rycz ną do ty czą cą uzdro wi -
ska pod Gó rą Par ko wą, to wa rzy szy ży ciu
miej sco wych in sty tu cji i or ga ni za cji, a ta kże re je -
stru je wa żne wy da rze nia spo łecz ne i kul tu ral ne;
l na kład: 1000 egz.

„Echo”
l red. na czel ny: Je rzy Le śniak;
l la ta wy da wa nia: maj 1996;
l wie lo barw ny ty go dnik re gio nal ny wy da wa ny
w No wym Są czu przez spół kę Wi bor, pi smo
po wy da niu trzech nu me rów zo sta ło za wie szo -
ne przez wła ści cie li z nie wy ja śnio nych ofi cjal nie
przy czyn; 
l na kład: 12-15 tys. egz.

„Zie mia Są dec ka”
l ze spół: Ur szu la Sza rek -Do bosz, Je rzy Le śniak;
l la ta wy da wa nia: 1997-1998 (kil ka nu me rów);
l biu le tyn Są dec kiej Miej skiej Stre fy Usług Pu blicz -
nych (tzw. po wia tu pi lo ta żo we go);
l druk: No wo druk No wy Sącz;
l na kład: 500 egz.
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„Na szym zda niem”
l red. na czel ny: An to ni Kie my sto wicz;
l ze spół: Ja nusz Dzie dzic, Da niel Gor gosz, Prze -
my sław Jar mo liń ski, Sta ni sław Ka im, Ja kub Łu -
ka sie wicz, Da riusz Po to czek, Mał go rza ta
Ry dzew ska; 
l la ta wy da wa nia: 1999-2000 (kil ka nu me rów);
l mie sięcz nik spo łecz no–po li tycz ny SLD w No -
wym Są czu po wsta ły z ini cja ty wy ów cze sne go
po sła Ka zi mie rza Sa sa, re dak cja: ul. Na ru to wi -
cza 2; kon ty nu acją te go pi sma by ło w 2001 „Są -
dec kie Zda nie” (red. na czel ny: An to ni
Kie my sto wicz, se kre tarz od po wie dzial ny: Grze -
gorz Gu zman);
l na kład: 3 tys. egz.;
l druk: Kwa drat No wy Sącz.

„Ku rier Gry bow ski”
l red. na czel ny: Ma rze na Ho tloś; 
l ko le gium re dak cyj ne: dr Ka zi mierz So larz,
Zbi gniew Ma cie jow ski, Mar ta Ko ścisz, Pa weł
Zię ba;
l la ta wy da wa nia: od 2000 (łącz nie 44 nu me ry);
– pi smo lo kal ne (obec nie kwar tal nik) wy da wa -
ne przez bur mi strza Gry bo wa, obej mu ją ce za -
się giem mia sto i gmi nę Gry bów; wcze śniej
na te re nie gmi ny Gry bów roz po wszech nia no pi -
sem ko „Zie mia Gry bow ska” (nr 1 uka zał się
w kwiet niu 1993 w ce nie ów cze snych 2000 zł); 
l na kład: 500 egz.
l www.gry bow.pl

„Znad Je zio ra Ro żnow skie go”
l red. od po wie dzial ny: An drzej Krup czyń ski;
l ze spół re dak cyj ny: Ma rek No wa kow ski, Te re sa
Du ra łek, Ka zi mie ra Pa ruch, Zyg munt Opi ło;
l ga ze ta lo kal na (ostat nio kwar tal nik) gmi ny
Gró dek nad Du naj cem, wy daw ca: Gmin ny Ośro -
dek Kul tu ry;
l la ta wy da wa nia: od 2001;
l druk: No va San dec, No wy Sącz;
l www.gro dek.iap.pl

„Wie ści Gmin ne” 
l ze spół: Ka zi mierz Ogo rza łek, Piotr Wi tek, Emi lia
Ko cem ba, Ja ni na Gru ca, Ber na det ta Gór ska, Be -

ata Fi li po wicz, Jan Głód, Gra ży na Mi cha lik i in ni;
l kwar tal nik spo łecz no–kul tu ral ny gmi ny Ka mion -
ka Wiel ka, wy daw ca: Gmin ny Ośro dek Kul tu ry;
l la ta wy da wa nia: od 2003 (łącz nie 32 nu me ry);
l www.ka mion ka.iap.pl 

„Wia do mo ści Są dec kie 
– Two je Mia sto”
l ze spół: Ro bert Be styń ski, Jan Bud nik,
Agniesz ka Ćwi kła, Ka ta rzy na Dut ka, Ka zi mierz
Fa łow ski, Do ro ta Go ław ska, Ja kub Ja no wicz, Bo -
że na Ja wor, Elżbie ta Ko lec ka (se kre tarz re dak -
cji), Bar ba ra Ko szyk, Le szek Lan ger (red.
na czel ny), Mał go rza ta Lew czak–Kąt niak, Mał -
go rza ta Le niart, An drzej Mig da, Krzysz tof Nie -
wia ra, Wie sław Pi prek; sta li współ pra cow ni cy
– Je rzy Gwi żdż, Je rzy Ma sior, Le szek Ma zan;
l la ta wy da wa nia: 2003;
l pi smo śro do wi ska sku pio ne go wo kół Je rze go
Gwi żdża, re dak cja: Ry nek 28/5;
l druk: Za kła dy Gra ficz ne im. Jó ze fa Czy żew -
skie go, Tczew;
l www.two je mia sto.plan ty.pl

„No wy Sącz”
l re dak to rzy: Je rzy Le śniak, Sła wo mir Si ko ra;
l la ta wy da wa nia: od 2004 (łącz nie 8 nu me rów);
l ilu stro wa ny pe rio dyk in for ma cyj ny Urzę du
Mia sta No we go Są cza, z za ło że nia kwar tal nik,
w prak ty ce – rocz nik. Te ma ty ka: sa mo rzą do wa,
kul tu ral na, go spo dar cza, hi sto rycz na, spor to wa.
Ko lej ne edy cje do ku men tu ją naj wa żniej sze zda -
rze nia, ja kie mia ły miej sce w mie ście i z mia -
stem zwią za ne w mi ja ją cym ro ku. Pi smo jest
fo rum, na któ rym wy po wia da ją się go spo da rze
mia sta, bi lan su jąc do ko na nia i przed sta wia jąc
pla ny na ko lej ny rok. Da je mo żli wość za pre zen -
to wa nia cie ka wych lu dzi i wa żnych zda rzeń
zwią za nych z No wym Są czem. Jest też miej -
scem, któ re po zwa la za cho wać pa mięć o tych,
któ rzy ode szli...
l www.no wy sacz.pl/no wy–scz–kwar tal nik
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„Al ma nach Łąc ki”
l ko le gium re dak cyj ne: prof. Ju lian Dy biec
(prze wod ni czą cy), prof. Bar ba ra Wa gner (z–ca
prze wod ni czą ce go), Bar ba ra Ja strzęb ska (se kre -
tarz), prof. Bo le sław Fa ron, ks. pra łat Jó zef Trzó -
pek oraz Zbi gniew Cze pe lak;
l la ta wy da wa nia: od 2004 (łącz nie 12 nu me rów);
l pół rocz nik uka zu ją cy się pod pa tro na tem To -
wa rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi Łąc kiej, ma cha -
rak ter po pu la ry za tor ski, przy po mi na prze szłość
oraz mó wi o współ cze sno ści. Za miesz cza wspo -
mnie nia, pa mięt ni ki, ese je, ar ty ku ły. Moc ną
stro ną jest do ku men ta cja fo to gra ficz na;
l druk: Fle xer gis No wy Sącz;
l na kład: 750 egz.;
l www.tmzl.elac ko.pl

„Al ma nach Łąc ki” stał się przy sło wio -
wym „oknem na świat”, kon tak tem z cie -
ka wy mi ludź mi, pa sjo na ta mi, któ rzy
wresz cie ma ją szan sę po dzie le nia się swo -
imi pa sja mi, tro ską o to, co zo sta nie
po nas, i jak za cho wać w pa mię ci po tom -
nych to, co zo sta wi li nam przod ko wie. Li -
sty, któ re do sta je re dak cja „Al ma na chu”
z ró żnych za kąt ków Pol ski i świa ta,
świad czą o po zy cji, ja ką na sze wy daw nic -
two za ję ło w wie lu ser cach i umy słach.

(Ja dwi ga Ja strzęb ska) 

„Ty dzień No wo są dec ki”
l red. na czel ny: Agniesz ka Piw ko;
l ze spół: Mar ta Gudz, Mi chał Sło wik, Piotr Ten -
gow ski;
l la ta wy da wa nia: od 2004 (łącz nie 180 nu me rów);
l dwu ty go dnik re gio nal ny (zdo mi no wa ny przez
re kla my i prze dru ki) wy da wa ny przez spół kę
Pro mo tor;
l druk: Kwa drat No wy Sącz;
l www.ty dzien no wo sa dec ki.pl

„Biuletyn Sądeckiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku”
l ze spół (2005): Wie sła wa Bor czyk, Do ro ta Ogo -
now ska, Ha li na Po tok, Li dia Za jąc, Wie sła wa Pa -
nicz (se kre tarz);
l ze spół (2010): Wie sła wa Bor czyk, Elżbie ta
Pysz czak, Ka ta rzy na Go dek, Ma rio la Pie kar ska -
-Pę ka la, Ma ria Har cu ła, Elżbie ta Pa choń, Ja dwi -
ga Ba nach (se kre tarz), An to ni Ło puch (zdję cia);
l la ta wy da wa nia: od paź dzier ni ka 2005 (łącz -
nie 22 nu me ry), re dak cja: ul. Ja giel loń ska 18;
l pi smo za wie ra ją ce in for ma cje o dzia łal no ści
SUTW, ma te ria ły edu ka cyj ne, re la cje z wy kła -
dów au dy to ryj nych;
l druk: No wo druk No wy Sącz;
l www.sutw.pl

„Nasz Be skid”
l re dak tor na czel ny: Woj ciech Wa li szew ski;
l ze spół: Da riusz Po to czek, Mo ni ka Ba nach, Ju -
sty na Mi cha łow ska, Ka ta rzy na Do bosz -Joj czyk,
Mał go rza ta Ja nisz, sta li współ pra cow ni cy: Zbi -
gniew Kasz te le wicz, Sta ni sław Cho czew ski,
Krzysz tof Paw łow ski;
l mie sięcz nik re gio nal ny, wy daw ca Ofi cy na Wy -
daw ni cza „Vi ta Press”, No wy Sącz, ul. Wy spiań -
skie go 13/202;
l da ta wy da wa nia: od grud nia 2005 do kwiet -
nia 2009 (łącz nie 37 nu me rów);
l druk: kwa drat No wy Sącz;
l www.na szbe skid.pl

„Mia sto”
l red. na czel ny: Pa weł Na le pa;
l ze spół: To masz Bi nek, An na Gaw lik, Bo gu sław
Kmak, Ma rek Kmak, An na Ko zioł-Ogo rza łek;
l la ta wy da wa nia: od je sie ni 2006 (łącz nie 198
nu me rów);
l bez płat ny ty go dnik miej ski wy da wa ny przez
spół kę 4P, utrzy mu ją cy się z re klam i ogło szeń;
l druk: dru kar nia Rzecz po spo li ta Pres spu bli ca
w War sza wie;
l www.mia stons.pl

„Ze szy ty są dec ko–spi skie” 
(„Są dec ko–spišské zošity”)
l red. na czel ny: Mi ro slav Ŝte vik, z–ca re dak to ra
na czel ne go: Ro bert Ślu sa rek, se kre tarz (ta jom -
nic ka): An na Wi deł, re dak tor pro wa dzą cy (wy -
kon ny re dak tor): Le szek Mi gra ła;
l ze spół: Piotr Droź dzik, Fi lip Fet ko, Da nu ta Pla -
ta, Bar ba ra Ruc ka, Be ata Wierz bic ka, opra wa
gra ficz na, skład i ła ma nie: Piotr Hre ho ro wicz
(In ter li ne), tłu ma cze: An to ni Kroh, Ju sty na Cho -
van ko wa, Mi ro slav Ŝte vik i Ry szard Grze sik
l la ta wy da wa nia: od 2006 (łącz nie 4 nu me ry);
l rocz nik Mu zeum Okrę go we go w No wym Są -
czu i Mu zeum w Sta rej Lu bo wa li;
l druk: Gol druk w No wym Są czu;
l cza so pi smo pol sko–sło wac kie, o cha rak te rze po -
pu lar no–na uko wym, współ fi nan so wa ne z fun du -
szu IN TER REG III A„Pol ska – Re pu bli ka Sło wac ka”;
l na kład: 1000 egz.

„Ze szy ty…” są wspól nym fo rum wy -
mia ny my śli i do rob ku na uko we go mu -
ze al ni ków, hi sto ry ków, et no gra fów
pol skich i sło wac kich, pre zen tu ją cym
wie lo barw ny ty giel kul tu ro wy po gra ni -
cza. To my pro wa dzo ne nie zwy kle sta ran -
nie pod wzglę dem kon se kwen cji,
jed no rod no ści sty lu i ukła du gra ficz ne go,
co – oprócz dwu ję zycz nej wer sji – jest
do dat ko wym wa lo rem wy daw nic twa.
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„Są de cza nin”
l red. na czel ny: Hen ryk Szew czyk;
l ze spół: Je rzy Ce bu la, Ka ta rzy na Gaj dosz, Piotr
Gryź lak, Mał go rza ta Ka reń ska, Je rzy Le śniak,
Iga Mi cha lec, Ire ne usz Paw lik; sta li współ pra -
cow ni cy: Zyg munt Ber dy chow ski, Le szek Mi gra -
ła, Ma ciej Ry sie wicz, An na To toń, Ber na det ta
Wasz kie le wicz, Jan Wnęk;
l la ta wy da wa nia: od 2008 (łącz nie 33 nu me ry);
l ilu stro wa ny mie sięcz nik nie za le żny (100 stron),
wy da wa ny przez Fun da cję Są dec ką, ze sta łym
do dat kiem „Pa no ra ma wsi są dec kich”, uka zu je się
na te re nie Są dec czy zny; te ma ty ka: sa mo rzą do wa,
go spo dar cza, kul tu ral na, spor to wa, hi sto rycz na,
bio gra fie są de czan, ra por ty spe cjal ne;
l druk: Fle xer gis, No wy Sącz;
l na kład: 3 tys. egz.;
l www. sa de cza nin. in fo

„Głos Nad po pra dzia”
l re dak tor na czel ny: Lu cy na La ta ła–Zię ba, po -
przed nio Wi told Ka liń ski (do grud nia 2009);
l la ta wy da wa nia: od lu te go 2008 (łącz nie 20
nu me rów);
l nie re gu lar ny mie sięcz nik wy da wa ny przez To -
wa rzy stwo Roz wo ju Piw nicz nej;
l druk: No va San dec No wy Sącz;
l na kład: 450 egz.
l www.piw nicz na.pl

„Ku rier Cheł miec ki”
l re dak tor: Ma ciej Ba rycz (w pi śmie ar ty ku ły
i„ode zwy do lud no ści” za miesz cza wójt gmi ny
Ber nard Sta wiar ski);
l bez płat na ga ze ta gmin na, wy da wa na przez
Sto wa rzy sze nie Roz wo ju Gmi ny Cheł miec z sie -
dzi bą w Klę cza nach; w la tach po przed nich wy da -
wa no mie sięcz nik „Wieść gmin na znad Du naj ca”;
l la ta wy da wa nia: od 2009 (łącz nie 8 nu me rów)
l druk: Fle xer gis No wy Sącz;
l www. chel miec. pl

INNE
„Są dec ka Ku ren da Kul tu ral na”
l re dak tor: Ma rzan na Ra iń ska;
l pi smo (pla kat) Wo je wódz kie go Ośrod ka Kul -
tu ry, a na stęp nie MCK „So kół” w No wym Są czu,
do rę cza ne przez pocz tę, po da ją ce pro gram im -
prez kul tu ral nych, re cen zje, in for ma cje;
l la ta wy da wa nia: prze łom XX i XXI w. Po przed -
ni kiem „Ku ren dy” by ła „Bie sia da – Są dec ki In for -
ma tor Kul tu ral ny”, wy da wa ny przez WOK
w pierw szej po ło wie lat 80. (re dak tor: Ja cek
Ma za nec, gra fi ka i opra co wa nie: Wa cław Le cho -
wicz) w na kła dzie 200 egz.

„Są dec ki In for ma tor Rol ni czy”
l red. na czel ny: Ja dwi ga Ku cia kow ska;
l druk: Edward Wło dy ka i Zbi gniew Woź niak.

Mie sięcz nik wy da wa ny przez Ośro dek
Do radz twa Rol ni cze go w No wym Są czu
z sie dzi bą w Na wo jo wej. Po pu la ry zo wał
wie dzę rol ni czą, pre zen to wał po ra dy spe -
cja li stów i wie ści z te re nu (przy rod ni cze,
eko lo gicz ne, sa mo rzą do we, kul tu ral no–
oby cza jo we, cie ka wost ki), po wstał z ini -
cja ty wy dyr. Ja na Ba sty, uka zy wał się
w la tach 1992-2005, zli kwi do wa ny i za -
stą pio ny Ma ło pol skim In for ma to rem Rol -

ni czym „Do rad ca”, wy da wa ny przez
MODR w Kar nio wi cach, któ re mu pod -
po rząd ko wa no no wo są dec ki ODR.

„In for ma cje No wo są dec kie”
l wy da wa na nie re gu lar nie bez płat na ga ze ta
miej ska o cha rak te rze re kla mo wym kol por to wa -
na w cen trach han dlo wych i naj bar dziej ru chli -
wych punk tach mia sta przez spe cjal nych goń ców;
l re dak cja: Dę bi ca, ul. So bie skie go 9 (re dak tor
Krzysz tof Czu chra), wy daw ca: Gru pa Gryf Me dia;
l la ta wy da wa nia: od paź dzier ni ka 2008
(do lip ca 2010 – 22 nu me ry);
l druk: Echo Me dia Tar no brzeg;
l na kład: 15 tys. egz.;
l www.gryf me dia.pl

GAZETY
PONADREGIONALNE
(eks po zy tu ry w No wym Są czu)

„Dzien nik Pol ski”
l red. na czel ny; Piotr Le gut ko;
lmu ta cja no wo są dec ka –„Dzien nik No wo są dec ki”; 
l naj więk sza i naj star sza, uka zu ją ca się od 25
stycz nia 1945 co dzien na ga ze ta re gio nal -
na w Pol sce, wy ro sła z tzw. pnia czy tel ni kow -
skie go (Spół dziel ni Wy daw ni czej „Czy tel nik”),
przez la ta pod egi dą RSW Pra sa–Ksią żka–Ruch,
wy da wa na obec nie przez Wy daw nic two Ja giel -
lo nia SA w Kra ko wie;
l ze spół: Woj ciech Chmu ra, Mo ni ka Ko wal czyk,
Ka ta rzy na Ma gie ra, Pa weł Sze li ga, Da niel We imer;
l www.dzien nik.kra kow.pl

Od dział w No wym Są czu ist nie je
od 1966 r., po cząt ko wo przy ul. Ja giel -
loń skiej 25 i 33, a po tem Na ru to wi cza 6
(w przed wo jen nym bu dyn ku b. ho te lu
„Po lo nia”, zbu do wa nym w 1931 r.). Ko -
lej no od dział pro wa dzi li kie row ni cy
(dy rek to rzy): Le szek Ma zan, Je rzy Pie -
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śnia kie wicz, Le szek Szew czyk, Jan
Szka ra dek, Ta de usz Go lec, Jo lan ta An -
tec ka, Sła wo mir Si ko ra, Piotr Gryź lak,
Woj ciech Mo len do wicz. Od lu te go 2010
od dzia łem (Po łu dnie) kie ru je „ko or dy -
na tor pro jek tu” (Woj ciech Chmu ra, na -
stęp nie Mo ni ka Ko wal czyk);

„Ga ze ta Kra kow ska 
– Pol ska The Ti mes” 
(w la tach 1975–1980 „Ga ze ta Po łu dnio wa”) 
l red. na czel ny: To masz La cho wicz;
lmu ta cja no wo są dec ka –„Ga ze ta No wo są dec ka”;
l uka zu ją cy się od 15 lu te go 1949 co dzien ny
dzien nik PZPR, po li kwi da cji RSW „Pra sa Ksią żka
Ruch” w 1990 zna lazł się ko lej no: w rę kach ka pi -
ta łu fran cu skie go (Her sant) i na stęp nie nie miec -
kie go (Pas sau er Neue Pres se – 100 proc.
udzia łów, obec nie część kon cer nu Pol ska pres se
sp. z o.o.), od 15 paź dzier ni ka 2007 w sie ci „Pol ska
The Ti mes”, opar tej na ba zie 6 re gio nal nych pism
wy daw nic twa Pol ska pres se w Gdań sku, Po zna -
niu, Ło dzi, Wro cła wiu, Ka to wi cach i Kra ko wie.
l ze spół „Ga ze ty No wo są dec kiej”: Ar ka diusz
Aren dow ski, Iwo na Ka mień ska, Ra fał Ka mień -
ski, Sta ni sław Śmier ciak, Je rzy Wi deł;
l www.gk.pl, no wy sacz.na sze mia sto.pl
l www.ga ze ta kra kow ska.pl

Od dział w No wym Są czu – od 1960 r.,
po cząt ko wo przy ul. Ja giel loń skiej 18,
a po tem Na ru to wi cza 6 i Ko cha now skie -
go 14. Kie ro wa li nim ko lej no: Ma ria Wo -
lań ska, Ja nusz Ko szyk, An to ni
Kie my sto wicz, Ka zi mierz Bryn dza, Je -
rzy Le śniak, Woj ciech Mo len do wicz,
An drzej Za rych, Je rzy Wi deł, Ire ne usz
Paw lik, Je rzy Ko si ba, Mar cin Pu lit, Ma -
ria Ol szow ska, Sła wo mir Wro na, An -
na Kaj toch, Ire ne usz Dań ko. Od 1950 r.
„GK” ma od ręb ną mu ta cję są dec ką,
od koń ca lat 90. zw. „Ga ze tą No wo są dec -

ką” (wkład ka z osob nym grzbie tem 8–
i 12–stro ni co wa, obec nie tyl ko 3 stro ny
mu to wa ne we wnątrz nu me ru i raz w ty -
go dniu ma ga zyn piąt ko wy).

„Ga ze ta Wy bor cza”
l red. na czel ny; Adam Mich nik;
l la ta wy da wa nia: od 1989;
l naj więk szy i naj po pu lar niej szy dzien nik
w Pol sce, od dział w No wym Są czu (ul. Ja giel -
loń ska 34) dzia łał w la tach 1993–1999, kie ro -
wa li nim ko lej no Sta ni sław Młyń ski i Ja ro sław
Si do ro wicz. Obec nie od szedł od re gio nal nych te -
ma tów, z wy jąt kiem sen sa cji czy re la cjo no wa nia
tra ge dii.

„Czas Kra kow ski”
l red. na czel ny: Jan Po lkow ski;
l lat wy da wa nia: 1990–1996;
l pra wi co wo–kon ser wa tyw na ga ze ta co dzien -
na (od stycz nia do lip ca 1996 ty go dnik), na wią -
zu ją ca w na zwie do kon ser wa tyw ne go
dzien ni ka kra kow skie go „Czas”; od dzia łem
w No wym Są czu (ul. Na ru to wi cza 2) kie ro wał
Hen ryk Szew czyk.

„Na sze Stro ny”
l red. na czel ny: Pa weł Fi las;
l la ta wy da wa nia: 1996–1998;

l ty go dnik wy daw nic twa NA SKA PRESS
z Rab ki, od dział w No wym Są czu, ul. So bie -
skie go.

PRA SA 
PA RA FIAL NA

Fe no men me dial ny lat 90. na Są dec -
czyź nie to ga zet ki wy da wa ne i roz pro -
wa dza ne przez pa ra fie po nie dziel nych
mszach. Zwra ca uwa gę ro sną ca ob ję -
tość pism i roz sze rza na za war tość me -
ry to rycz na, sto sun ko wo du że gro no
współ pra cow ni ków – świec kich i du -
chow nych. 
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W No wym Są czu uka zu je się kil ka
ty tu łów pra sy pa ra fial nej, sta łych i oka -
zjo nal nych. 
„Nasze Spotkania” – parafia św. Małgorzaty
(nakład 1 tys. egz.); „Bethania” – parafie
jezuickie: NSPJ (kolejowa) i Ducha Św. (od 1991
ukazało się ponad 170 numerów); „Stabat
Mater” – parafia Matki Boskiej Bolesnej
w Zawadzie;  „Gloria Tibi Trinites” – parafia
św. Rocha w Dąbrówce; „Głos Parafii św.
Kazimierza” i „Kaziukowe serca” – parafia
św. Kazimierza. 

„Pro my czek Do bra”
l red. na czel ny: ks. An drzej Mul ka;
l ze spół: Mi le nia Ma łec ka–Ro gal, Syl wia Hy ży,

Zo fia Śli wa, Mar ta Gró dek–Pio trow ska, s. Syl wia
Chru ślic ka, Syl wia Kraw czyk, Mo ni ka Po to czek,
ks. Pa weł Ko cha nie wicz, An na Ko sow ska, Bo gu -
mi ła Chmie low ska;
l la ta wy da wa nia: od Bo że go Na ro dze nia 1991
(wy daw ca; die ce zja tar now ska, re dak cja w No -
wym Są czu), łącz nie 212 nu me rów;
l mie sięcz nik re li gij ny dla dzie ci, z do dat -
kiem „Echa dzie ciom”, roz cho dzi się głów nie
w die ce zjach tar now skiej, rze szow skiej, prze -
my skiej, kra kow skiej, biel sko–ży wiec kiej
i so sno wiec kiej, pi smo współ pra cu je z TVP
Ziar no;
l druk: Dru kar nia Ko le jo wa w Kra ko wie;
l na kład: 30 tys. egz.;
l www.pro my czek.pl

JED NOD NIÓW KI
By ło ich bez li ku, trud no zli czyć.

Wy da wa ne z prze ró żnych oka zji: rocz -
nic, ju bi le uszy, zjaz dów ko le żeń skich,
wa żnych kon fe ren cji i… wy bo rów. Oto
nie któ re z nich (ze zbio rów au to ra i Są -
dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej):

„Try bu na Są dec ka”
l ze spół: Ka zi mierz Wę glar ski, Ja nusz Piecz kow -
ski, Jó zef Bie niek, Ja nusz Ja ku bow ski, Ja cek Ma -
za nec, Ta de usz Szcze pa nek, Woj ciech Szczy gieł,
An drzej Wa rze cha oraz go ścin nie Jó zef Tejch ma,
prof. Jan Szcze pań ski;
l da ta: gru dzień 1973, ob ję tość 12 stron;
l wy daw ca; Po wia to wy i Miej ski Ko mi tet Fron -
tu Jed no ści Na ro du w No wym Są czu, ul. Ja giel -
loń ska 18;
l druk: RSW Pra sa–Ksią żka–Ruch, Kra ków (ul.
Wie lo po le 1).

„Lu do wiec Są dec ki”
l ze spół: Kry sty na Ka le ta, An to ni Kie my sto wicz,
Au gu styn Kluk, Jan Ku las, Ta de usz La skow ski,

Edward No wak, Gra ży na Ro siek, Sła wo mir Si ko -
ra (re dak tor pro wa dzą cy); 
l pi smo Wo je wódz kie go Ko mi te tu Zjed no czo -
ne go Stron nic twa Lu do we go w No wym Są czu,
wy da ne z oka zji 90. rocz ni cy po wsta nia pierw -
szej par tii chłop skiej, 1985.

„Po ko le nia”
l pi smo Ra dy Wo je wódz kiej Fe de ra cji So cja li -
stycz nych Związ ków Mło dzie ży Pol skiej w No -
wym Są czu, li sto pad 1976;
l druk: Za kła dy Gra ficz ne „No wo mag” No wy
Sącz.

„Ga ze ta Fe sti wa lo wa”
l ze spół z lat 1997-2000: Je rzy Ce bu la, Bar ba ra
Cie nia wa, Piotr Gryź lak (red. pro wa dzą cy), Bo -
gu sław Ka czyń ski, Je rzy Le śniak, An drzej Pia sek,
Sta ni sław Sto lec;
l wy da na sied mio krot nie (w la tach 1994-2000)
z oka zji Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry w Kry ni cy,
po cząt ko wo z ini cja ty wy Kry nic kie go To wa rzy -
stwa Kul tu ral ne go im. Ja na Kie pu ry, po tem
–„Dzien ni ka Pol skie go”.

„So li dar ność No wo są dec ka”
l red: Mag da le na Kroh, tek sty: Eu ge niusz Ba -
ran, Jó zef Ja rec ki, Ta de usz Pia sec ki, Ewa An drze -
jew ska, An na Li piń ska;
l jed nod niów ka z oka zji zor ga ni zo wa nej przez
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu wy sta wy
pre zen tu ją cej dzia łal ność NSZZ „So li dar ność”
na Są dec czyź nie w la tach 1980-1989.

„Głos Ne wa gu”
l re dak to rzy: Je rzy Le śniak, Sła wo mir Si ko ra;
l wy da na we wrze śniu 2006 jed nod niów ka
z oka zji 130–le cia po wsta nia Warsz ta tów Ko le -
jo wych i uru cho mie nia li nii ko le jo wej w No wym
Są czu, ob ję tość 16 stron, wy daw ca; Ne wag SA,
No wy Sącz;
l druk: Gol druk No wy Sącz.
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„Ku rier Wy bor czy”
l wy da ny w No wym Są czu we wrze -
śniu 2005 przed wy bo ra mi pre zy denc ki mi
i par la men tar ny mi, re ko men du ją cy kan dy -
da tów PiS – Le cha Ka czyń skie go i Ry szar da
No wa ka;
l na kład: 30 tys. egz.

„Echo z Je zio ra Ro żnow skie go”
l wy da nie spe cjal ne (Sien na – Wo la Ku row -
ska – Zby szy ce), czer wiec 2007, ga ze ta wy -
da na z ini cja ty wy dy rek cji i uczniów Szko ły
Pod sta wo wej w Sien nej w ra mach pro jek tu
„Mo ja Oj czy zna tam, gdzie mo ja szko ła”, fi -
nan so wa ne go przez Eu ro pej ski Fun dusz
Spo łecz ny.

„No wy Sącz”
l red.: Je rzy Le śniak, Sła wo mir Si ko ra;
l jed nod niów ka wy da na z oka zji 715. rocz ni cy
lo ka cji mia sta, 2007, 32 str., wer sja pol ska i an -
giel ska (tłum. Le szek Wój cik);
l druk: Gol druk No wy Sącz;
l na kład: 1000 egz.

„Szko ła Chro bre go”
l red.: Je rzy Le śniak;
l wy da nie ju bi le uszo we z oka zji 100–le -
cia II Gim na zjum i Li ceum im. Kró la Bo le sła wa
Chro bre go, 27 wrze śnia 2008;
l wy daw ca: Aka de mic kie Li ceum i Gim na zjum
im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go;
l druk: Gol druk No wy Sącz.

„No wy Sącz 2009”
(Mia sto wie dzy i kre atyw nych lu dzi)
l red. Je rzy Le śniak, Sła wo mir Si ko ra;
l pi smo pro mu ją ce wa lo ry mia sta: tra dy cję,
kul tu rę, współ cze sną in fra struk tu rę, fir my
i uczel nie, obj. 64 str.;
l wy daw ca: Si gnum Byd goszcz;
l na kład: 3 tys. egz.

Z No we go Są cza wy wo dzi
się, bądź by ło z tym mia -
stem ści śle zwią za nych,
wie lu zna nych dzien ni ka -

rzy, któ rzy pra co wa li w me diach
ogól no pol skich, m.in.: Wło dzi mierz
Go dek (1929-1960) – „Po Pro stu”,
Je rzy Ste in hauf (1932-1972)
– „Dzien nik Pol ski”, „Prze krój”,
TVP Kra ków, Je rzy Wa glew ski
– dzien ni karz pra so wy i ra dio wy
– „Trój ki”, hi sto ryk dzien ni kar stwa
pol skie go, oj ciec zna ne go mu zy ka
Woj cie cha Wa glew skie go, Le szek
Ma zan – Te le wi zja Kra ków, „Prze -
krój”, PAP, Bo ży dar So sień (1934-
2002) – wie lo let ni dzien ni karz
re dak cji kra jo wej PAP i jej re dak tor
na czel ny, Ka zi mierz Stra cha now ski
(1937-1996) – PAP, „Dzien nik Pol -
ski”, Wie sław Ko larz (1945-2001)
– „Ga ze ta Kra kow ska”. 

Sądeccy mistrzowie 
pióra redagujący obecnie...
„Niebiańskie Wiadomości”

Ka zi mierz Bryn dza
Ka zi mierz Bryn dza (1938–2006)

przy je chał do No we go Są cza z ro dzin -
nych Wa do wic w la tach 70. Z No wym
Są czem zwią zał naj lep sze la ta dzien ni -
kar skiej ka rie ry. Je go po stać ko ja rzy
się z od dzia łem „Ga ze ty Kra kow skiej”
przy ul. Na ru to wi cza i osie dlem Mi le -
nium, gdzie miesz kał od 30 lat. Był lo -
kal nym pa trio tą, ma ją cym skrom ną
ce gieł kę przy bu do wa niu po myśl no ści
Są dec czy zny. Po przej ściu na eme ry tu -
rę przez kil ka lat peł nił obo wiąz ki
rzecz ni ka pra so we go no wo są dec kie go
od dzia łu ZUS.

Dzien ni karz nie tu zin ko wy, eru dy ta,
mistrz skró tu, dys po nu ją cy wy jąt ko wą
dzien ni kar ską wra żli wo ścią es te tycz ną.
Re dak tor su we ren ny i kry tycz ny, ale
wol ny od wy stę pu ją cej dość czę sto we
współ cze snych me diach nie na wi ści
i in sy nu acji. 

Wło dzi mierz Go dek
Wło dzi mierz Go dek (1929–1960)

– dzien ni karz i pu bli cy sta, syn są dec -
kie go ko le ja rza. Ab sol went II Li ceum
i Gim na zjum im. Bo le sła wa Chro bre -
go w No wym Są czu, ukoń czył stu dia
praw ni cze i fi lo zo ficz ne na Uni wer sy -
te cie Wro cław skim. 

Dzien ni ka rze

Ka zi mierz Bryn dza

Wło dzi mierz Go dek
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W ar ty ku łach za miesz cza nych
w „Po pro stu” (do cza su roz wią za nia
przez Wła dy sła wa Go muł kę w 1957 r.)
po ru szał pro ble ma ty kę są dec ką. Był jed -
nym z twór ców tzw. eks pe ry men tu są -
dec kie go. Au tor zbio ru re por ta ży
o Pol sce – „Są dec ki tor prze szkód”.

Wie sław Ko larz
Wie sław Ko larz (1945–2001), uro -

dził się w sta rej, po ży dow skiej ka mie ni -

cy przy ul. ks. Pio tra Skar gi 5,
na prze ciw ko ko ścio ła je zu itów, w cen -
trum No we go Są cza. Do oko ła spo ro by -
ło znisz czo nych do mów, wręcz gru zów,
przy kre go na stęp stwa wy sa dze nia w po -
wie trze przez woj ska so wiec kie po bli -
skie go zam ku. Po oj cu był
Mo ra wia ni nem spod Oło muń ca. 

Dzien ni karz zwią za ny przez dłu gie
la ta z „Ga ze tą Kra kow ską” (od 1973 r.),

po eta (m.in. Bal la dy pro win cju sza, Nic,
nic i ko niec, Ca fe Im pe rial), współ za ło -
ży ciel gru py po etyc kiej „Ty licz”. ani ma -
tor kul tu ry, ab sol went I LO im.
Ja na Dłu go sza w No wym Są czu i fi lo lo -
gii pol skiej UJ, w mło do ści ak tor Te atru
Sło wa „Aka pit”, po tem współ za ło ży ciel
KRAM–u w My śl cu nad Po pra dem.
Choć więk szość ży cia spę dził w Kra ko -
wie, to czuł się pod Wa we lem ni czym
„pies łań cu cho wy” ma rzą cy o są dec kiej
wol no ści i dzie ciń stwie w ka mie ni cy na -
prze ciw ko ko ścio ła je zu itów, przy ul.
Pio tra Skar gi. Wra cał tu wie lo krot nie ni -
czym syn mar no traw ny. By stry i wni kli -
wy ob ser wa tor, któ ry zza szkieł
w nie od łącz nych oku la rach uwa żnie śle -
dził wszyst ko, co dzia ło się nad Du naj -
cem i Ka mie ni cą.

Po wie dział kie dyś: 
– Nasz Sącz przy po mi na ob ra zy Cha -

gal la: to, co wa żne, fru wa gdzieś na nie -
bie, lu dzie, ko nie, a resz ta, rze czy
ba nal ne dzie ją się na zie mi. Tu taj,
w ogród ku piw nym obok ka mie ni cy Fli -
sów, mo żli wa by ła ta ka sce na: przed wo -
jen ny rot mistrz, zie mia nin i za cie kły
an ty ko mu ni sta Jó zef Kal czyń ski spie rał
się o po li ty kę z ów cze snym se kre ta rzem
par tii Mie czy sła wem Smo le niem. Obaj
ce ni li się wza jem nie. Rot mistrz po dzi -
wiał ko mu nę, że „ta ho ło ta po tra fi utrzy -
mać wła dzę” i Smo le nia

za wszech stron ne wy kształ ce nie, a ten
z ko lei był za chwy co ny Kal czyń skim,
któ ry za strze lił przed woj ną w ho no ro -
wym po je dyn ku po zwa ne go ry wa la.
W Są czu mię dzy ludź mi ró żnych po glą -
dów nie by ło nie na wi ści, spo tka li śmy się
w do mach i wspól nie tro ska li śmy się
o re pe ra cję krzy wych pły tek na Ja giel -
loń skiej.

Świę ta praw da, tak by ło. 

Ja nusz Ko szyk
Kie dy umie ra dzienni karz – ży cie to -

czy się da lej. Kie dy umie ra ta ki dzien ni -

Janusz Koszyk z Leszkiem Mazanem Wie sław Ko larz

Ka zi mierz Stra cha now ski

– Nasz Sącz przypomina
obrazy Chagalla: 
to, co ważne, fruwa gdzieś
na niebie, ludzie, konie,
a reszta, rzeczy banalne
dzieją się na ziemi. 

WIESŁAW KOLARZ
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karz jak uko cha ny przez nas wszyst kich
Ja nusz Ko szyk – to jednak zie mia sta je
się smut niej sza – tak po że gna ła zmar łe -
go 28 ma ja 1980 r. Ja nu sza Ko szy ka, lu -
bia ne go w No wym Są czu re dak to ra,
jego ma cie rzy sta re dak cja „Ga ze ty Kra -
kowskiej”.

Ja nusz Ko szyk (1933–1980) uro dził
się w War sza wie, ale czuł się są de cza ni -
nem z krwi i ko ści, w mie ście nad Du naj -
cem i Ka mie ni cą spę dził la ta szkolne
i gim na zjal ne, ma tu rę zda wał w Li ceum
im. Ja na Dłu go sza. W 1955 r. za ło żył
„Wia domo ści Są dec kie”, wspie rał tzw.
eks pe ry ment są dec ki. Na le żał do wy mie -
ra ją cej już ra sy są deckich pa trio tów lo -
kal nych. Ko chał zie mię są dec ką, słu żył
jej swym ta len tem. 

Wy stę po wał z or kie strą Pod ha lań czy -
ków z lu do wy mi po gwar ka mi, po słu gu -
jąc się ze sma kiem, wy czu ciem,
hu morem i bły sko tli wo ścią, miej sco wą
gwa rą. Współ pra co wał ja ko ga wę dziarz
Mar cin Na le piok, Pie trek Sy ska i Mar -
cin Ło poł ko, ja ko au tor tek stów z ra -
diem („W we so łym au to bu sie”),
te le wi zją (w „Szkla nej nie dzie li”), ze -
spo ła mi „Są de cza nie” i „La chy”. Ko chał
ży cie i kochał lu dzi. Był do brym i ser -
decz nym czło wie kiem. Na wet w in ter -
wen cyj nych ar tyku łach trak to wał
kry ty ko wa ne oso by z życz li wo ścią, a re -
da go wa na przez nie go no wo są dec ka
mu ta cja w nie ła twych dla pra sy cza sach
by ła bar dziej ludz ka i cie pła niż in ne pu -
bli ka to ry. Od dzia łem te re no wym „GK”
kie ro wał przez 18 lat.

Ka zi mierz Stra cha now ski
Dzien ni karz PAP, re por ter i fe lie to ni -

sta „Dzien ni ka Pol skie go”, współ pra -
cow nik wie lu in nych cza so pism (m.in.
„Du naj ca”, „Gło su ZNTK” i „Gło su Są -
dec kie go”) i sta cji ra dio wych. Pseu do -
nim: Ja cek Ku ja wa, Ma ciej Szre nia wa,
Strach.

Choć po cho dził z Ku jaw, to ca łe swo -
je bo ga te ży cie zwią zał z gó ra mi, z Pod -
ha lem i Są dec czy zną. Miał in stynkt
dzien ni kar ski, ła twość pi sa nia, rzad ką
dziś umie jęt ność przy bli ża nia czy tel ni -
kom za rów no lu dzi zna nych, jak i zwy -
czaj nych, któ rzy dzię ki je go ta len to wi
sta wa li się nie zwy czaj ny mi. W la -
tach 60. XX wie ku był ko men dan tem

huf ca ZHP i ak to rem Te atru im. Mo -
drze jew skiej w Za ko pa nem, współ or ga -
ni za to rem „Je sie ni Ta trzań skiej”.

Przez wie le lat pra co wał w Pol skiej
Agen cji Pra so wej. Nie gdyś je den z wa -
żniej szych po li tycz nych de cy den tów
w No wym Są czu za py tał go: 

– A pan to do ja kiej ga ze ty pi sze? 
Ka zi mierz żar to bli wie od parł: 
– A ja to do wszyst kich! 

Pro mi nen to wi nie mo gło się to po mie -
ścić w gło wie. A prze cież tak by ło, bo je go
in te re su ją ce in for ma cje z No wo są dec kie go
po przez PAP tra fia ły do naj od le glej szych
za kąt ków kra ju i za gra ni cę. 

Dłu gie la ta miesz kał w No wym Są -
czu. Tu taj je go żo na, An na Lesz czyń ska,
peł ni ła funk cją wi ce dy rek to ra Wo je -
wódz kie go Ośrod ka Kul tu ry. Dru gim
(a mo że pierw szym?) do mem Stra cha

by ła jed nak re dak cja w bu dyn ku przy ul.
Na ru to wi cza 6. W drzwiach wi ta ła go -
ści czar na ta blicz ka, na któ rej wid niał
wy ry ty bia ły mi li te ra mi na pis: „Pol ska
Agen cja Pra so wa PAP Od dział w No -
wym Są czu”. Da lej wcho dzi ło się
do wą skie go po ko iku, wy po sa żo ne go
w drew nia ne, re gio nal ne me ble. Naj wa -
żniej szym ele men tem urzą dze nia biu ra
był te leks (o te le fak sach, kom pu te rach
i in ter ne cie nikt wte dy na wet nie ma -
rzył), dzię ki któ re mu in for ma cje pły nę -
ły do War sza wy, a po tem – w świat.

Ka zi mierz Stra cha now ski zmarł
w 1996 r. w wie ku 58 lat.

Je rzy Ste in hauf
Je rzy Ste in hauf (1932–1973) – po -

cho dził ze Stry ja, w No wym Są czu
osiadł wraz z ro dzi ną za raz po woj nie
z Niem ca mi. Ab sol went I LO im. J. Dłu -
go sza w No wym Są czu i Wy dzia łu
Dzien ni kar stwa UJ, pu bli cy sta i re por -
ter „Dzien ni ka Pol skie go” 1954–73,
wie lo let ni kie row nik dzia łu te re no we go,
fe lie to ni sta TV Kra ków, współ pra cow -
nik „Prze kro ju” i „Ży cia Li te rac kie go”.
Po dej mo wał te ma ty kę hi sto rycz ną, woj -
sko wą, kom ba tanc ką, po pu lar no–na uko -
wą. Tre ner i za wod nik San de cji,
upra wiał lek ko atle ty kę, fut bol, szczy -
pior nia ka, ko szy ków kę. 

Był wy trwa łym po pu la ry za to rem Są -
dec czy zny na ła mach pra sy. 

Zgi nął tra gicz nie w Kra ko wie praw -
do po dob nie w związ ku z jed ną ze swo -
ich pu bli ka cji.

Oprac.: JERZY LEŚNIAK

Źró dła

Bo le sław Fa ron, Pro ble ma ty ka re gio nal na w„Al ma na chu Są dec kim”. Re ko ne sans, „Rocz nik Są dec -
ki:, t. XXXVIII, No wy Sącz 2010; Ka zi mierz Go la chow ski, Dzie je pra sy no wo są dec kiej (1891-1961),
Rocz nik Są dec ki”, t. V, No wy Sącz 1962; Re na ta Ko pacz, Fo rum pra sy są dec kiej (ma te ria ły kon fe -
ren cyj ne), Bi blio te ka Pu blicz na w Mu szy nie, 2010; Ja cek La chen dro, Pra sa wo je wódz twa kra kow -
skie go w la tach 1918–1939, Hi sto ria Ia gel lo ni ca, Kra ków 2006; Je rzy Le śniak, Au gu styn Le śniak,
En cy klo pe dia są dec ka, Wyd. Ja giel lo nia, No wy Sącz 2000; Le szek Mi gra ła, Daw na pra sa no wo są -
dec ka (re fe rat opra co wa ny na Fo rum Pra sy Są dec kiej, No wy Sącz, 2 lip ca 2010);
Wa le ry Pi sa rek, Pra sa nasz chleb po wsze dni, Wyd. Osso li neum, Wro cław 1978; Bog dan Po to niec,
Pra sa no wo są dec ka w la tach 1891–1996, t. XXV, No wy Sącz 1997; Mar ta Tre it, Iwo na Droź dzik,
Wy sta wa pra sy no wo są dec kiej (ze zbio rów Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej im. J. Szuj skie go), No -
wy Sącz – Mia stecz ko Ga li cyj skie, li piec 2010; Jan Wnęk, Ga ze ta „Zwią zek Chłop ski”, „Są de cza nin”,
nr 8, 2009; Zbio ry ar chi wal ne: Ma ria Ku rze ja-Świą tek, Je rzy Le śniak.

Drugim (a może
pierwszym?) domem
Stracha była redakcja
w budynku przy
ul. Narutowicza 6. 
W drzwiach witała gości
czarna tabliczka, na której
widniał wyryty białymi
literami napis: „Polska
Agencja Prasowa PAP
Oddział w Nowym Sączu”. 
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N ie daw no Jó zef Po gwizd ar ty -
sta, ma larz, gra fik, dłu go let ni
pre zes są dec kie go od dzia łu
Związ ku Pol skich Ar ty stów

Pla sty ków ob cho dził swo je 70. uro dzi -
ny i 45-le cie pra cy twór czej. Hucz ny ju -
bi le usz zgo to wa li mu żo na, przy ja cie le
i mi ło śni cy je go ta len tu w No wo są dec -
kiej Ma łej Ga le rii. 

***
Był jesz cze dziec kiem, gdy do sta ło

mu się za dzia łal ność oj ca, rów nież Jó -
ze fa, w or ga ni za cji ks. Wła dy sła wa Gur -
ga cza, ka pe la na Pol skiej Pod ziem nej
Ar mii Nie pod le gło ścio wej. W wy ni ku
po bi cia miał uszko dzo ny krę go słup
i przez czte ry la ta unie ru cho mio ny
w gip sie do cho dził do sie bie. Przy ku ty
do łó żka po chła niał ki lo gra ma mi ksią -
żki, a ta kże ca ły mi gar ścia mi chło nął
świat wdzie ra ją cy się przez okien ko
do je go po ko ju w dom ku w Ry trze. Póź -
niej, to, co uda ło mu się zo ba czyć, i to,
co pod po wia da ła mu nad wy raz roz wi -
nię ta wy obraź nia, prze le wał na pa pier.
Na zdo by wa nych z tru dem kart kach pa -

pie ru ry so wał pta ki, drze wa, słoń ce, gó -
ry, pa są ce się w od da li ko nie. Je go ta lent
do strze gła Ma ria Kow nac ka, któ ra przy -
jaź ni ła się z ma mą Jó ze fa. To ona do -
star cza ła mu ta kże ko lej ne por cje lek tur.

– Du żo też roz ma wia li śmy – wspo mi -
na ar ty sta. – Po do ba ło jej się, że prze le -
wa łem na pa pier baj ki. Ry so wa łem więc
ilu stra cje do jej opo wia dań, m.in.
do słyn ne go Ro ga sia z Do li ny Roz to ki.
Ja z za da nia się wy wią za łem. Te ry sun -
ki do mnie jed nak nie wró ci ły. 

Jó zef Po gwizd pa mię ta z tych cza sów
ta kże in ten syw nie pra cu ją ce go w Ry trze
wy bit ne go ma la rza i gra fi ka – Wi tol da
Cho mi cza. To je go ry sun ki zna la zły się
w opo wia da niu Kow nac kiej.

***
Po dwóch la tach le że nia w gip sie,

prze niósł się do Za ko pa ne go, gdzie
w pre wen to rium do cho dził do zdro wia.
Tam ukoń czył szko łę pod sta wo wą. My -
ślał, że pod Ta tra mi za do mo wi się
na dłu żej. Ma rzy ła mu się słyn na „ke -
na rów ka”, ale ro dzi ców przy szłe go ar -
ty sty nie stać by ło na opła ce nie

Jubileusz 45-lecia pracy twórczej 
Józefa Pogwizda 

Jestem
człowiekiem
konkretnym
W dzieciństwie przez wiele miesięcy przykuty do łóżka
przeczytał tomy książek, rozbudzając swoją wyobraźnię
i przygotowując ją do przyszłej pracy. Marzył, by zostać
lotnikiem, a obrał drogę... artysty.
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in ter na tu. Kon ty nu ował więc na ukę
w sta ro są dec kim li ceum. Prze ko na nie,
że chce być czę ścią śro do wi ska ar ty -
stycz ne go, ugrun to wy wa ło się w nim
wraz z przy by wa ją cy mi w je go szu fla -
dach pra ca mi. 

– Czy uro dzi łem się z iskrą Bo żą?
Sam się nad tym za sta na wiam. Być mo -
że tą iskrą by ło sło necz ne świa tło, któ re
ko cham – mó wi ma larz, któ ry na świat
przy szedł 14 sierp nia, gdy słoń ce wze -
szło po nad gó ry. – Zaw sze chcia łem do -
rów nać in nym, być naj lep szym.

***
Po skoń cze niu szko ły śred niej nie

uda ło mu się do stać za pierw szym ra -
zem do Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Kra ko wie. Je go pa pie ry nie tra fi ły
na uczel nię w wy zna czo nym ter mi nie.
Trze ba by ło pró bo wać po now nie szczę -
ścia za rok. Te go cza su nie zmar no wał.
Na krót ko swo je ży cie za wo do we zwią -
zał z ko le ją, gdzie od by wał prak ty kę,
a wie czo ra mi cho dził, ja ko wol ny słu -
chacz na wy kła dy do ASP. Wpro wa dził
go do niej Wi told Cho micz, któ ry do -

sko na le pa mię tał uta len to wa ne go chło -
pa ka z Ry tra. 

– Do Cho mi cza cho dzi łem na wet
na her bat kę. To on prze ko nał mnie,
abym stu dio wał na ASP, czę sto po wta -
rza jąc: „Bę dę cze kać na cie bie”
– wspo mi na Po gwizd.
– „Ter mi no wa nie” na uczel ni, ja ko wol -
ny słu chacz, nie by ło cza sem stra co nym.
Po zna łem wie le niu an sów ar ty stycz ne go
warsz ta tu, któ ry po sia da ją już wszy scy
ab sol wen ci li ce ów pla stycz nych. Ja – sa -
mo uk, nie do świad czo ny ama tor, ab sol -
went ogól nia ka, mu sia łem się ich
do pie ro uczyć. 

Wkrót ce i on stał się też peł no praw -
nym stu den tem pierw sze go ro ku
na Wy dzia le Ma lar stwa i Gra fi ki.
Na trze cim, na któ rym wy bie ra ło się
spe cja li za cję, zde cy do wał się na bli -
ższą mu gra fi kę.

– Dla cze go? – bo je stem czło wie kiem
kon kret nym, spre cy zo wa nym – wy ja śnia.
– Za fa scy no wa ły mnie gra fi ki ta kich mi -
strzów jak Fran ci sco Goya czy Al brecht
Dü rer. Od po wia da ło mi szu ka nie wy ra -

zu po przez kre skę, cho cia żby dla te go, że
za wsze in te re so wa ło mnie wnę trze czło -
wie ka.

***
Jó zef Po gwizd ukoń czył wy dział gra -

fi ki kra kow skiej ASP w 1968 r. z wy ró -
żnie niem. Je go mi strza mi by li prof.
Mie czy sław Wej man, Ta de usz Ła kom -
ski. Po stu diach wró cił na krót ko do ro -
dzin ne go Ry tra. Świe żo upie czo ne go
stu den ta ASP po chło nę ła pra ca za wo do -
wa: przy go to wy wa nie zna ków fir mo -
wych, wy daw nic twa. – Ot, ta ka zwy kła
chał tu ra, na wet dość do brze płat na.
Wte dy po li gra fia by ła jesz cze w po wi ja -
kach. Po tem ru szy ła Pra cow nia Sztuk
Pla stycz nych, bę dą ca od dzia łem kra -
kow skim. Dzię ki mo im kon tak tom,
do No we go Są cza przy je żdża li pla sty cy
– wspo mi na. Wte dy już Jó zef Po gwizd
osiadł na sta łe w gro dzie nad Du naj cem.
Po nie kąd wpływ na wy bór miej sca,
w któ rym chciał miesz kać i pra co wać,

mia ła wi zja re ali zo wa ne go wów czas
„eks pe ry men tu są dec kie go”. 

In ten syw nie two rzył. Na swo im kon -
cie mógł za pi sać pierw sze wy sta wy in -
dy wi du al ne i zbio ro we. Po tem przy szły
ko lej ne. Je go na zwi sko sta ło się roz po -
zna wal ne w ca łym kra ju i za gra ni cą.
Od ukoń cze nia stu diów zre ali zo wał 20
wy staw in dy wi du al nych. Był wie lo krot -
nie na gra dza ny, wy ró żnia ny i od zna cza -
ny m.in.: „Zło tą Od zna ką” ZPAP.
Na wy sta wie „Sa lon ‘2000” zo stał lau -
re atem Na ro dy im. Bo le sła wa Bar bac -
kie go. W la tach 1977-1980 był
pla sty kiem wo je wódz kim, a przez ostat -
nie pięt na ście lat pre ze sem są dec kie go
od dzia łu ZPAP. W tym ro ku tę funk cję
prze ję ła Bar ba ra Ada mo wicz, a ju bi lat
wszedł, ja ko wi ce pre zes do gro na Ko mi -
sji Re wi zyj nej Za rzą du Głów ne go
ZPAP. Był au to rem po przed nie go her bu

Jego talent dostrzegła
Maria Kownacka, która
przyjaźniła się z mamą
Józefa. To ona dostarczała
mu także kolejne porcje
lektur.
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gmi ny Ry tro, za pro jek to wał też herb dla
No we go Są cza.

***
W sierp niu w No wo są dec kiej Ma łej

Ga le rii ze bra ły się tłu my przy ja ciół i mi -
ło śni ków je go ta len tu, by ra zem z Jó ze -
fem Po gwiz dem świę to wać je go 70.
uro dzi ny i 45-le cie pra cy twór czej.
Otwar to też wy sta wę, na któ rej mo żna
zo ba czyć pra ce po cho dzą ce z okre su
stu denc kie go ar ty sty, i te, któ ry mi za -
chwy cał się ca ły świat, oraz po wsta łe
na prze strze ni kil ku ostat nich mie się cy. 

– Jó zef Po gwizd pięk nie za pi sy wał
swo ją bio gra fię twór czą – mó wi ła, wi -

ta jąc bo ha te ra wie czo ru i za pro szo nych
go ści Ali cja Heb da, dy rek tor Ma łej Ga -
le rii. – Na pod kre śle nie za słu gu je to, że
za wsze był i jest bar dzo do brym prze -
wod ni kiem dla roz wi ja ją cych się ta len -
tów. Przez ca łe za wo do we ży cie
współ pra co wał z pla ców ka mi kul tu ry,
Urzę dem Mia sta. Zaw sze an ga żo wał
czas, swo ją twór czą ener gię w spra wy
in nych.

Po sy pa ły się gra tu la cje, po win szo wa -
nia i upo min ki. 

– Co to jest 70 lat w ży ciu mę żczy zny?
– mó wił wi ce pre zy dent No we go Są cza,
Je rzy Gwi żdż. – To nie jest ża den wiek,
by ja koś szcze gól nie go wy ró żniać. Ży -
czę To bie, by nad szedł ta ki czas, by śmy
mo gli po wie dzieć sto lat, sto lat i jesz cze
wię cej! 

Był też czas na wspo mnie nia, bo
na ju bi le uszu zja wi li się ko le dzy ze stu -
diów Po gwiz da, zdra dza jąc, że na zy wa li
go w tym cza sie „Do lar”. 

– A to z ra cji, że ów cze sne na po je roz -
we se la ją ce, na ja kie by ło wów czas stać
stu den tów, czy li trud no osią gal ne wi no,
ku po wałem za „one do lar” – wy ja śnił
ju bi lat. 

– Bar man w re stau ra cji bły ska wicz -
nie „or ga ni zo wał” je spod zie mi – bo
prze bit ka by ła du ża. To prze zwi sko tak
przy lgnę ło do mnie, że na wet wy kła dow -
cy by li prze ko na ni, że tak się na zy wam.

***
– Pra cu ję, by po zo sta wić po so bie

ślad na tym świe cie, a je go cząst ką są
mo je gra fi ki. Sztu ka jest pięk nem, sztu -
ka jest wy po wie dzią, prze ka zem. Moi

ko le dzy po fa chu nie jed no krot nie mó wią
mi: Jó zek, już prze stań. Ty ty le ła dun ku
da jesz w swo ich pra cach, że zro bił bym
z two jej jed nej gra fiki trzy dzie ści. Je -
stem czło wie kiem oby wa tel skim, po zy -
tyw nie na sta wio nym do świa ta,
w któ rym wciąż eg zy stu ję i coś do nie go
do da ję. Mam wspa nia łą ro dzi nę, dzie ci,
wnu czę ta. I bę dę wdzięcz ny Bo gu za ko -
lej ne la ta na tym ziem skim pa do le,
w tym rów nież twór cze. Nie zo sta łem lot -
ni kiem, bo o ta kim za wo dzie ma rzy łem,
ja ko dziec ko, ale dzi siaj nie ża łu ję ob ra -
nej dro gi ży cio wej. A w gra fi ce nie od -
kry łem jesz cze wszyst kich kart.

IGA MI CHA LEC

R E K L A M A

Moi koledzy po fachu
niejednokrotnie mówią mi:
Józek, już przestań. Ty tyle
ładunku dajesz w swoich
pracach, że zrobiłbym
z twojej jednej grafiki
trzydzieści.

KULTURA
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Ze spół od 30 lat przy pi sa ny
jest do Są dec czy zny i jej sto -
li cy. W je go sze re gach wy -
cho wa li się wspa nia li lu dzie.
Są de czo ki są du mą ka żde go
no wo są de cza ni na. 

Chro nią od za po mnie nia tra dy -
cje na szych oj ców i roz sła wia -
ją tę zie mię. Do pra co wa ły się
pięk nej tra dy cji i do cze ka ły

sze ro kie go gro na sym pa ty ków. Są na -
szym Ma zow szem i Ślą skiem. Kto prze -
żył w Są czu przy go dę z Są de czo ka mi,
włą czył się w barw ne ży cie Mło dzie żo -
we go Do mu Kul tu ry (obec nie Pa ła cu
Mło dzie ży), ten wy rósł na po rząd ne go
czło wie ka. 

– Do Są de czo ków tra fi łam w 1985 r.
ra zem z ko le żan ką Ulą Sło wik (dziś na -
uczy ciel ką w „elek try ku”). Za pro wa dzi ła
nas ma ma – wspo mi na An na Wi śniew -
ska. – Za part ne ra do sta łam Ję dr ka Opy -
da, przy stoj ne go chło pa ka, któ ry miał
szczę ście ob cho dzić uro dzi ny w... Dniu
Ko biet. Krę ci li śmy wte dy film, ja śpie wa -
łam „Szła dziew czy na ko ło mły na” i z tru -
dem ha mo wa łam łzy, bo ubra łam zbyt
cia sne bu ty.

Dziś An na, po stu diach pe da go gicz -
nych w Rze szo wie i Kra ko wie, pra cu je
w Spe cjal nym Ośrod ku Szkol no -Wy -
cho waw czym w No wym Są czu.

Eki pa, któ ra wio dła prym na po cząt -
ku lat 80., by ła bar dzo zży ta. Ka żdy
o ka żdym wszyst ko wie dział: Do ro ta
Mróz, tan cerz Ja cek Gwóźdź, skrzy pek
Ze non Ko smy del wspo mi na ją ten pio -
nier ski okres ja ko naj barw niej szy, a za -
ra zem naj in ten syw niej szy w ży ciu. Tym
przy krzej sze by ło roz sta nie. Gdy dziew -

czyn ka czy chło pak osią ga li
wzrost 150 cm, nad cho dził czas roz sta -
nia. Nie by ło uproś, po pro stu nie dys -
po no wa no wte dy więk szy mi stro ja mi.

Nie któ rzy prze cho dzi li do do ro słych Są -
de czan w Do mu Kul tu ry Ko le ja rza.

La ta spę dzo ne w ze spo le za owo co -
wa ły suk ce sa mi w do ro słym ży ciu wy -
cho wan ków. Mar ta Krzak (po mę żu
Ser win), obec nie dy plo mo wa na le kar ka
oraz Łu kasz Dzie dzic zro bi li ka rie rę
w zna nym ze spo le stu denc kim Sło wian -
ki w Kra ko wie. 

Wie lu wy cho wan ków po koń czy ło stu -
dia. Grze gorz Mor dar ski jest na uczy cie -
lem w Ze spo le Szkół nr 1 im. KEN

w No wym Są czu, Pau li na Dzie dzic – an -
glist ką w są dec kim „elek try ku”. Ma te usz
Wań czyk i Mi ro sław Pio trow ski są wu -
efi sta mi. Krzysz tof Dro goś zo stał księ -
dzem, a Ol ga Gwóźdź – so list ką jaz zo wą.

Ka ta rzy na Gryź lak, ab sol went ka wy -
dzia łu fi lo lo gii pol skiej AP w Kra ko wie,
pra cu je ja ko na uczy ciel ka w szko le
w Wier chom li. Jej ku zyn ka Ma ria ukoń -
czy ła fi lo lo gię chor wac ką na Uni wer sy -
te cie Ja giel loń skim (od pię ciu lat
miesz ka w Ir lan dii), a jej sio stra Do ro ta
– sztu kę ogro do wą w kra kow skim Uni -
wer sy te cie Rol ni czym.

Na sce nę wy cho dzi pa ra dzie cia ków. 
On:
Za groj mi, mu zyc ko,
za groj kra ko wio ka,
bo jak mi nie za gros,
po znos son de co ka.

Per ło wy ju bi le usz

Wiecz nie mło de 
Są de czo ki koń czą 30 lat!

Galę jubileuszową
zaplanowano w sobotę,
25 września w sądeckim
„Sokole” o godz. 16.
Powtórka: 27 września.
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Za groj ze mi, za groj,
ale za groj ład nie,
a jo ci za pła co,
az ci cop ka spad nie.

Ona:
Mia łam jo cho do ka
ty le go jak pa lec.
My sy mi go zja dły,
My ślo ły, ze sma lec.

Po wia da ją lu dzie,
ze jo cien ko w pa sie.
Któ ro chłop ców ko cho,
To się nie upa sie.

***
Ze spół stał się nie kwe stio no wa nym

am ba sa do rem są dec kie go folk lo ru, zna -
nym w wie lu za kąt kach kra ju. Okre śle -
nia „am ba sa do ro wie”, ja ko pierw szy,
w sto sun ku do dziew cząt i chłop ców
z MDK, użył w 1986 r. et no graf Be ne -
dykt Ka fel.

Wie lo krot nie na tra sie kon cer to wej
ze spo łu znaj do wa ła się War sza wa, Kiel -
ce, Za brze, Po znań, Szcze cin, Łódź, Go -
rzów Wiel ko pol ski, Zduń ska Wo la,
Ło wicz i Prze myśl, a z miast Ma ło pol -
ski – Kra ków, Tar nów, Gor li ce, Za ko pa -
ne, Piw nicz na, Sta ry Sącz i Kry ni ca. Nie
stro nio no też od od wie dze nia ma łych
miej sco wo ści i wsi, ta kich jak np. Bart -
ko wa, Bo bo wa, Cie nia wa, Ło so si -
na Dol na, Stró że, Si dzi na, Ro żnów,
Że gie stów.

W la tach 1980–2010 Są de czo ki da -
ły 1350 kon cer tów, naj czę ściej w ro -
dzin nym mie ście: w „So ko le”, Miej skim
Ośrod ku Kul tu ry, ra tu szu, skan se nie,

na pły cie Ryn ku, w Par ku Strze lec kim.
Uświet nia ły uro czy sto ści pań stwo we
i re gio nal ne, rocz ni ce i im pre zy oko licz -
no ścio we. Ze spół brał też udział w pro -
gra mach te le wi zyj nych, fil mach,
na gra niach ra dio wych, a ta kże do cze kał
się wła snych ka set ma gne to fo no wych,
płyt CD i DVD.

Po czą tek
Ze spół po wstał z ini cja ty wy in struk -

to rów Je rze go Gu tow skie go (pa na „Gu -
cia”) i Je rze go Ży czyń skie go, któ rzy
od wo ły wa li się do ist nie ją ce go kie dyś
przy MDK ze spo łu pro wa dzo ne go przez
Zo fię Żyt ko wicz. Go rą cym orę dow ni -
kiem no we go ze spo łu by ła dy rek tor
MDK, Ma ria Pa cho larz i współ pra cu ją -
ca z pla ców ką Li dia Mi cha lik. For mal -
ną de cy zję o po wo ła niu
mię dzysz kol ne go ze spo łu re gio nal ne go
pod ję ło w stycz niu 1980 r. Ku ra to rium
Oświa ty i Wy cho wa nia, kie ro wa ne
wów czas przez Le cho sła wa Mi kszta la
– po lo ni stę z wy kształ ce nia, za mi ło wa -
ne go dzia ła cza har cer skie go. W 1993 r.
kie row nic two ar ty stycz ne prze ję ła Bar -
ba ra Sła wec ka. Czer piąc z do rob ku po -
przed ni ków, wy pra co wa ła wła sną,
nie po wta rzal ną li nię ar ty stycz ną, re per -
tu aro wą i in sce ni za cyj ną. 

30-let ni do ro bek Ze spo łu – to set ki
tan ce rzy i śpie wa ków, któ rzy umie jęt nie
po łą czy li pa sje ta necz ne z za ba wą, ta -
lent z cię żką, co dzien ną pra cą i stwo rzy li
gru pę folk lo ry stycz ną, od no szą cą licz ne
suk ce sy na ogól no pol skich oraz mię dzy -
na ro do wych fe sti wa lach i kon kur sach. 

„Są de czo ki” pod trzy mu ją i upo -
wszech nia ją folk lor zie mi są dec kiej
w kra ju i za gra ni cą, po ma ga ją mło dym
roz wi jać ta lent i zdol no ści, a wi dzom
i słu cha czom przy bli ża ją ele men ty kul -
tu ry ro dzi me go re gio nu (stro je, tań ce,
pie śni), chro nią przed za po mnie niem je -
go tra dy cje, wspie ra ją po trze bu ją cych
po przez kon cer ty cha ry ta tyw ne.

W ostat nich la tach naj wier niej szy mi
so jusz ni ka mi Są de czo ków i Pa ła cu Mło -
dzie ży są fir my Ko ral i Fa kro z No we go
Są cza. Pre ze si Jó zef i Ma rian Ko ra lo wie
oraz Ry szard Flo rek czę sto za pra sza ją ze -
spół na wy stę py do sie dzi by fir my dla
uświet nie nia ró żnych uro czy sto ści, wspie -
ra ją ich wy jaz dy kra jo we i za gra nicz ne.

Są de czo ki ma ją na swo im kon cie
licz ne kon cer ty po za gra ni ca mi kra ju:
we Fran cji, Wło szech, Bel gii, Hisz pa nii,
Tur cji, Ju go sła wii, Niem czech, Ukra -
inie, Ro sji i na Li twie. W ostat nich la -
tach brał udział w fe sti wa lach w:
Ne se be rze i Sli ven (Buł ga ria), Na gay ka -
ta (We gry), Chru di mie i Lu ha co vi cach
(Cze chy) oraz Pre szo wie (Sło wa cja).

Z ze spo łu przed… oł tarz
Po łą czył ich ta niec, złą czy ło śpie wa nie
Są dec kie przy śpiew ki, przy tu py i gra nie,
A folk lor tej zie mi z te go wła śnie sły nie,
Że jest ży wio ło wy jak po tok, co z gór
pły nie.

Człon ko wie ze spo łu z pierw szych lat
do Pa ła cu Mło dzie ży przy pro wa dza ją
już swo je wnu ki. Bo dzie ci tań czą cych
kie dyś w ze spo le jest już spo ro. W ostat -
nich la tach na ślub nym ko bier cu, w asy -
ście ko le ża nek i ko le gów z ze spo łu
sta nę li m.in.: Bar tosz Nieć, Ma rek Ru -
cha ła, Ma ria Ku nic ka, Da riusz Chle bek,
Ka mil Sła wec ki, Mag da le na Ba ran, Ka -
ta rzy na Pi wo war, Mar cin Chle bek.
Wcze śniej po bra li się Pau li na Dzie dzic
i Grze gorz Mor dar ski oraz Ka ro li -
na Wój cik i Ja nusz Łu ka sik.

Ta ka jest wie lo po ko le nio wa ro dzi -
na Są de czo ków. Jed ni już do ro śli, in ni
są jesz cze w kwie cie mło do ści. Po łą cze -
ni, chy ba już na za wsze, la chow skim
folk lo rem, mło dzień czą, czy li naj trwal -
szą przy jaź nią.

Współ cze śnie w ze spo le, po sia da ją -
cym trzy skła dy ka pel, roz wi ja swo je za -
in te re so wa nia 246 dzie ci i mło dzie ży
w 7 gru pach wie ko wych (od 6 do 20 lat)
z No we go Są cza i oko lic. Ze spół ćwi czy
w Pa ła cu Mło dzie ży w sa li z lu stra mi
i po rę cza mi, umo żli wia ją cy mi do sko na -
le nie warsz ta tu ta necz ne go.

Pa pież gwiz dał ra zem z na mi
Ze spół wy stę po wał dla Ja na Paw -

ła II w Wa ty ka nie. Do pierw sze go spo -
tka nia z Pa pie żem -Po la kiem do szło
la tem 1984 r. pod czas wy jaz du na fe sti -
wal w Sa ler no. Był to okres, kie dy wy -
jazd do za chod niej Eu ro py z kra ju,
w któ rym rok wcze śniej znie sio no stan
wo jen ny, sta no wił nie zwy kłe prze ży cie. 

Opie kun ka gru py, gar de ro bia na Ha -
li na Ole siak wspo mi na: 
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Kadra zespołu

Barbara Sławecka – kierownik i choreograf
Małgorzata Grodzka-Kądziołka – choreograf
Jan Zygmunt – kierownik muzyczny
Andrzej Filas – akompaniator, nauka gry
na trąbce i kontrabasie
Joanna Bodziony – akompaniator, prowadzi
grupy śpiewacze zespołu
Krzysztof Repetowski – akompaniator,
nauka gry na klarnecie
Gabriela Stanny – nauka gry na skrzypcach
Halina Olesiak – kostiumy
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– W 1984 ro ku nie po je cha li śmy
do Oj ca Świę te go ofi cjal nie. To by ły in -
ne cza sy. Po je cha li śmy do Włoch na fe -
sti wal, a do pie ro na miej scu, dzię ki
po mo cy go spo da rzy, za ła twia li śmy au -
dien cję u Pa pie ża. Im pre za za koń czy ła
się o pół no cy i – jak dziś pa mię tam
– od ra zu za pa ko wa li śmy się do au to bu -
su i ru szy li śmy do Rzy mu. By ły to trud ne
la ta. Nie wol no by ło wo zić dzie ci na piel -
grzym ki do Pa pie ża i do Rzy mu. Pa mię -
tam, że uczy łam je po kry jo mu śpie wać

pie śni re li gij ne. Póź nym wie czo rem, kie -
dy to wa rzy szą cy nam dzia ła cze ad mi ni -
stra cji pań stwo wej już spa li. Po tem
dzi wi li się, skąd na sze dzie ci tak pięk nie
śpie wa ją te pie śni. W 1984 ro ku Jan Pa -
weł II był mło dy, ener gicz ny, uśmiech nię -
ty. Bar dzo cie pło nas wte dy przy jął.

Od pra wił mszę świę tą spe cjal nie dla Po -
la ków. Po tem nasz Ze spół tań czył dłu go
przed Pa pie żem. Dzie ci śpie wa ły, skła -
da ły ży cze nia. Po da ro wa li śmy też Ja no -
wi Paw ło wi II rzeź bę Są de czo ków,
z pięk nym bu kie tem kwia tów. By ły to
mie czy ki, a Pa pież dzi wił się, że mó wi my
na te kwia ty mie czy ki, bo on je na zy wał
– gla dio le. Oj ciec Świę ty try skał hu mo -
rem, ze wszyst ki mi chciał roz ma wiać,
do ka żde go kie ro wał ja kieś py ta nia, śpie -
wał, a na wet gwiz dał z na mi. Oczy wi ście
śmiał się i tań czył. Bar dzo dłu go prze by -
wał wśród nas. Roz ma wiał spon ta nicz -
nie ze wszyst ki mi, cie szył się, że wi dzi
lu dzi z gór. Wspo mi nał, że był wie lo krot -
nie w No wym Są czu. Jak dziś Go wi dzę,
jak z na mi pod śpie wy wał, jak przy tu py -
wał no gą. Jak ro bi li śmy zdję cia, to żar -
to wał, mó wiąc do mnie: „schyl się, że by
mi gło wę by ło wi dać...”. 

Są de czo ki od wie dza ły Pa pie ża na -
stęp nie w 1999, 2000, 2002, 2003
i 2004 r. W Ju bi le uszo wym 2000 r. pod -
czas au dien cji ge ne ral nej są de czan spo -
tka ła nie spo dzian ka: po zwo lo no
ze spo ło wi grać prze szło 40 mi nut. Ka -
żdy Są de czok mógł uca ło wać dłoń Pa -
pie ża i chwi lę z Nim po roz ma wiać.
A po tem za śpie wać:

Hej, choć na pa rę mi nut
My tu przy je cha li,
Chęt nie by śmy Cie bie
Oj cze, stąd za bra li.

WRZESIEŃ 2010 Sądeczanin 71

v www.sadeczanin.info

Bar ba ra Sła wec ka

Są de czan ka; na uczy ciel – cho re ograf. Ab sol -
went ka wy cho wa nia mu zycz ne go Wy ższej
Szko ły Pe da go gicz nej w Kiel cach oraz Stu -
dium Cho re ogra ficz ne go (ta niec lu do wy)
w Kra ko wie. Stu dia po dy plo mo we od by ła
w PWSZ w No wym Są czu (2002 r.).
Od 1982 r. pro wa dzi ła w MDK za ję cia na uki
gry na pia ni nie i ryt mi kę. Pod jej kie run -
kiem 4–5-let nie dzie ci uczy ły się śpie wu
i po zna wa ły pierw sze kro ki tań ców lu do -
wych. Od 1993 r. kie row nik ze spo łu Są de czo -
ków oraz dzia łu folk lo ru i tra dy cji w Pa ła cu
Mło dzie ży (d. MDK). Wie lo let nie za an ga żo -
wa nie, do świad cze nie oraz po sia da ne kwa li -
fi ka cje po zwa la ją jej na utrzy ma nie
pro fe sjo nal ne go po zio mu ze spo łu.

Jan Zyg munt

Są de cza nin; pe da gog, mu zyk, ab sol went
Aka de mii Mu zycz nej w Kra ko wie (1992 r.).
Na uczy ciel PSM I i II stop nia im. Fry de ry ka
Cho pi na w No wym Są czu, dy ry gent i dy rek tor
ar ty stycz ny Są dec kiej Or kie stry Sym fo nicz nej.
W po nad 30–let niej pra cy pe da go gicz no -ar -
ty stycz nej wy kształ cił wie lu mu zy ków, któ rzy
obec nie bio rą czyn ny udział w ży ciu kul tu ral -
nym No we go Są cza. Kie row nik mu zycz ny Są -
de czo ków. Uho no ro wa ny ty tu łem
„Za słu żo ne go Dzia ła cza Kul tu ry”.

Taka jest
wielopokoleniowa
rodzina Sądeczoków. Jedni
już dorośli, inni są jeszcze
w kwiecie młodości.
Połączeni, chyba już
na zawsze, lachowskim
folklorem, młodzieńczą,
czyli najtrwalszą
przyjaźnią.

Lata 80-te FOT. ARCH.
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Hej, jedź z na mi do Pol ski,
Do kra ju Two je go,
Tam wciąż sły chać gło sy:
„Cze ka my na Nie go”.

Hej, wra caj do Oj czy zny,
Do Two je go do mu,
Miesz kaj w Wa do wi cach,
Piel grzy muj do Rzy mu.

Hej, je śli już po zo stać
Mu sisz w ob cym kra ju,
Wiedz, że na sze ser ca
Bar dzo Cię ko cha ją!

(sło wa: Do ro ta Gwi żdż)

W do wód wdzięcz no ści za ro lę, ja ką
speł niał dla świa ta, Ko ścio ła i Oj czy zny,
w po dzię ko wa niu za do broć i mi łość,
za tro skę i nie po wta rzal ny hu mor, w ma -
ju 2005 r. Są de czo ki wy da ły pły tę
pod ty tu łem „Na za wsze w na szych ser -
cach – Dzię ku je my Ci, Oj cze Świę ty”.

***
Ze spół od sa me go po cząt ku miał wła -

sną ka pe lę, re kru tu ją cą się spo śród mło -
dzie ży uczęsz cza ją cej do szko ły
mu zycz nej. By li to in stru men ta li ści gra -
ją cy na skrzyp cach, trąb ce, klar ne cie
i kon tra ba sie. In stru men ty za ku pił Ze spół.

Pierw szy mi akom pa nia to ra mi by li:
w la tach 1980–1982 – Je rzy Du dryk,
w la tach 1982–1994 – Ja nusz Sza rek.
Ka pe lę stwo rzył i pro wa dził przez 12 lat
Je rzy Ży czyń ski, a na stęp nie Zdzi sław

Po ręb ski, zna ny pe da gog, dy ry gent, kie -
row nik wie lu ze spo łów mu zycz nych.

Od wrze śnia 1997 r. do sierp -
nia 2003 r. ka pe lą opie ko wał się ab sol -
went Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej
im. Fry de ry ka Cho pi na w No wym Są -
czu, Le szek Zyg munt (uczest nik
pierw sze go skła du ka pe li w la -
tach 1980–1984), z któ rym współ pra -
co wał akom pa nia tor Bog dan Ma tu sik
(rów nież czło nek pierw szej ka pe li
z po cząt ku lat 80.).

Od 1 wrze śnia 2003 r. kie row ni kiem
ka pel jest prof. Jan Zyg munt z Pań stwo -

wej Szko ły Mu zycz nej im. Fry de ry ka
Cho pi na w No wym Są czu, na uczy ciel
i wy cho waw ca wie lu mu zy ków, bio rą -
cych czyn ny udział w ży ciu kul tu ral nym
mia sta i re gio nu. W pra cy z ka pe la mi
po ma ga mu An drzej Fi las, na uczy ciel
gry na in stru men tach dę tych oraz
Krzysz tof Re pe tow ski akom pa nia tor,
na uczy ciel gry na klar ne cie.

Ka pe la ma tra dy cyj ny skład in stru -
men tal ny, ty po wy dla La chów są dec -
kich: skrzyp ce prym i se kund, trąb ka,
klar net i kon tra bas (za stę pu ją cy ba sy).

JE RZY LE ŚNIAK

Pły to te ka Ze spo łu

1985: Są de czo ki (ka se ta ma gne to fo no wa)
1996: Pły nie od Są ca pio snec ka (ka se ta ma gne to fo no wa)
1997: Pła cze Je zus ma ły (ka se ta ma gne to fo no wa)
2000: W 2000 r. wy da no Al bum 20-le cia Ze spo łu Re gio nal ne go „Są de czo ki”, w skład któ re go
wcho dzą dwie pły ty kom pak to we: Pięk na jest są dec ka zie mia, O, gwiaz do be tle jem ska. Pły ta Pięk -
na jest są dec ka zie mia jest do rob kiem ze spo łu na 20-le cie swo jej dzia łal no ści. Znaj du ją się na niej
na gra nia wy ko na ne przez ka pe lę, nad któ rą opie kę spra wo wał Le szek Zyg munt oraz na gra nia
z al bu mu Pły nie od Są ca pio snec ka opra co wa ne go w 1996 r., kie dy to opie ku nem ka pel był Zdzi -
sław Po ręb ski.
2005: Na za wsze w na szych ser cach – Dzię ku je my Ci, Oj cze Świę ty (pły ta CD); Jed ną do li nec ką
(pły ta CD), za wie ra ją ca me lo die i przy śpiew ki La chów są dec kich, me lo die i pio sen ki rze szow skie
oraz „Nie by ło miej sca dla Cie bie” (pły ta CD) – m.in. z ko lę da mi tra dy cyj ny mi i są dec ki mi, skom -
po no wa ny mi przez sta ro są de cza ni na, Ja na Jo achi ma Cze cha. 
2009:  Na są dec ka nu tę (CD), Nie dał bym Cię Są czu (CD) w oprac. Ja na Zyg mun ta. 
2010: Z oka zji 30-le cia zo sta nie wy da na pły ta DVD z pre zen ta cją te le dy sków (pre zen to wa ne
w ro ku 1996 w pro gra mie sa te li tar nym AR TE) z lat 90. w reż. Ali ny Ski by.
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W dniach 11 i 12 września, w godz. 11-17 szkoła organizuje Dni Otwartych Drzwi
Zapisz się do szkoły i wygraj instrument lub sprzęt audio firmy YAMAHA, 

szczegóły www.yamahaszkola.pl

14 lat 
w Nowym Sączu

Koncert na zakończenie roku szkolnego, z lewej Bartek Ciężobka, obecnie student
akademii muzycznej w Nowym Jorku, z prawej Kacper Jankowicz, uczeń kl. I

„Bawmy się muzyką” 
– to hasło naszej szkoły

Ro dzi ce to wa rzy szą dzie ciom w za ję ciach i kon -
cer tach aż do 7. ro ku ży cia

Szko ła Mu zycz na Yama ha w No wym Są czu po wsta ła we wrze śniu 1997 r.
Mie ści się przy ul. Sien kie wi cza 91. Za ło ży cie lem i dy rek to rem szko ły jest
mgr Ja nusz Nieć, wie lo let ni me to dyk Ośrod ka Do sko na le nia Na uczy cie li
w No wym Są czu. We wrze śniu 2008 r. roz po czę ła dzia łal ność fi lia pla ców -
ki w Gor li cach przy ul. Hal le ra 79. Szko ła po sia da Cer ty fi kat Mię dzy na ro -
do we go Sys te mu Edu ka cyj ne go Yama ha Szko ła Mu zycz na. Bo ga ta ofer ta
pro gra mo wa, wy so ki po ziom na ucza nia oraz at mos fe ra na za ję ciach spra -
wi ły, że Szko ła cie szy się du żą po pu lar no ścią wśród dzie ci i mło dzie ży już
od kil ku na stu lat. Na uka pro wa dzo na jest w sys te mie gru po wym i in dy -
wi du al nym. W na ucza niu wy ko rzy sty wa ne są au tor skie pod ręcz ni ki sys -
te mu YAMA HA Szko ła Mu zycz na, pły ty CD. Szko ła wy po sa żo na jest
w in stru men ty fir my YAMA HA, dzię ki cze mu ucznio wie nie mu szą przy -
no sić wła snych in stru men tów na lek cje. Za ję cia pro wa dzą do świad cze ni
mu zy cy i pe da go dzy, któ rzy po za dy plo ma mi wy ższych uczel ni po sia da -
ją wie dzę zdo by tą na kur sach po świę co nych edu ka cji mu zycz nej w sys -
te mie YAMA HA Eu ro pa GmbH oraz YAMA HA Mu sic Fo un da tion.
Ucznio wie bio rą udział w licz nych kon cer tach, fe sti wa lach oraz im pre -
zach kul tu ral nych. Są lau re ata mi ogól no pol skich oraz eu ro pej skich fe sti -
wa li. W ro ku szkol nym 2005/2006 Szko ła Mu zycz na Yama ha w No wym
Są czu zo sta ła wy ró żnio na przez Cen tra lę Szkół Mu zycz nych Yama ha,
otrzy mu jąc „Wy ró żnie nie za dy na micz ny roz wój pla ców ki”.

Ofer ta pro gra mo wa szko ły:
Wcze sno dzie cię ca edu ka cja mu zycz na
„NIEMOWLAKI W KRAINIE DŹWIĘKÓW”, to unikalny program dla dzieci w wieku
od 4. do 18. miesiąca życia – forma pierwszego kontaktu z otoczeniem i muzyką.
„SZKRABY I MUZYKA”, to program dla dzieci w wieku od 18 miesiąca życia do 4
lat. „Pampers studenci” uczestniczą w zajęciach wraz z rodzicami i są
wprowadzani w świat muzyki na zasadzie zabawy. Śpiewamy, bawimy się,
malujemy, majsterkujemy, tańczymy, słuchamy, czujemy i przeżywamy muzykę. 
„DŹWIĘ KO LUD KI” – ELE MEN TAR NE WY CHO WA NIE MU ZYCZ NE
Jest to program przeznaczony dla dzieci w wieku 4-6 lat, który nie tylko muzycznie
wspiera dziecko. Rozwija też w zdecydowany sposób jego inteligencję. Dlaczego?
Ponieważ w tym programie, niepodobnym do innych, dzieci od początku grają
na instrumentach klawiszowych, co nie było znane dotychczas, lecz co jest
praktykowane od pięćdziesięciu lat w systemie YAMAHA SZKOŁA MUZYCZNA.
Śpiewanie nut (solfeż) jest również ćwiczone od początku rozpoczęcia kursu.
Program „Dźwiękoludki”, działający w systemie YAMAHA SZKOŁA MUZYCZNA,
rozwija muzyczne zdolności dziecka w sposób konkretny, dający się niemalże
„zmierzyć”. Zajęcia odbywają się w towarzystwie jednego z rodziców.

Pro gra my in stru men tal ne
Uczest ni cy za jęć po zna ją re per tu ar, utrzy ma ny w ró żnych sty lach mu zycz nych.
Przy tym, oprócz pra cy nad roz wi ja niem tech ni ki gry i słu chu mu zycz ne go, pierw -
szo pla no we jest wspól ne mu zy ko wa nie. Ma te ria ły szkol ne skła da ją się z ze szy tu
do da ne go pro gra mu i je go po zio mu oraz płyt CD z play bac ka mi (pod kła da mi
mu zycz ny mi), któ re wspo ma ga ją pro ces na ucza nia i mo ty wu ją do ćwi cze nia
w do mu. Po szcze gól ne pro gra my są skie ro wa ne dla dzie ci, mło dzie ży i do ro słych.

Keyboard (organy) od 6 do 8 lat, keyboard (organy) od 9 lat, fortepian od 6
lat, gitara klasyczna od 7 lat, gitara elektryczna, gitara basowa, saksofon,
skrzypce, flet prosty, flet poprzeczny, wokal /emisja głosu

Od kil ku lat szko ła pro wa dzi rów nież kur sy na uki ję zy ka an giel skie go dla dzie ci
już od 3. ro ku ży cia w ra mach Aka de mii Ję zy ko wej Ma lu cha. Kur sy te opar te są
na za ba wie, któ ra umo żli wia dzie ciom w na tu ral ny spo sób przy swa ja nie ję zy ka. 

Je śli chcie li by Pań stwo do wie dzieć się cze goś wię cej o spe cy fi ce pro gra mów na -
ucza nia YAMA HA SZKO ŁA MU ZYCZ NA, to za pra sza my do roz mo wy. Ocze ku je my
na spo tka nie z Pań stwem i Wa szy mi dzieć mi. Te le fon kon tak to wy 516 172 606.

www.yamaha-nowysacz.pl

R E K L A M A
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Na jar mark przy je cha ły pa nie
z Ko ła Go spo dyń Wiej skich
w Mę ci nie, da jąc po kaz od -
czy nia nia uro ków. Z tej sa mej

miej sco wo ści do tar ły też mi strzy nie pra -
nia w łu gu. Mistrz z Piw nicz nej wy ra -
biał weł nia ne rę ka wi ce fur mań skie,
a nie do ści gły w swo im fa chu gon ciarz
stru gał na oczach oglą da ją cych drew nia -
ne gon ty z drew na. Ze Sło wa cji przy by -
ła mi strzy ni garn car stwa. Uni ka to we
rze mio sło z te re nu po gra ni cza po ka za li

i in ni rze mieśl ni cy oraz rę ko dziel ni cy,
któ rzy przy wieź li ze so bą pięk ne wy ro -
by tka ne czy ory gi nal ną bi żu te rię. Pre -
zen ta cje po łą czo ne by ły z warsz ta ta mi.
Ka żdy mógł pod okiem mi strzów na -
uczyć się taj ni ków gi ną cych już pro fe sji.
Ma gne sem dla go ści by ła ta kże sma ko -
wi ta, re gio nal na kuch nia.

Jak przy sta ło na praw dzi wy ma ło mia -
stecz ko wy targ, nie za bra kło na nim rów -
nież rzeź bia rzy, ma la rzy, sprze daw ców
drew nia nych za ba wek i in stru men tów

oraz praw dzi we go ka ta ry nia rza, któ re mu
to wa rzy szy ła pa pu ga. To przy nich gro -
ma dzi li się mi lu siń scy. Nie by ła to jed -
nak je dy na atrak cja, ad re so wa na głów nie
do naj młod szych. Or ga ni za tor im pre zy
spro wa dził w tym dniu do Mia stecz ka te -
atr ku kieł ko wy. Spek takl okla ski wa ła nie
tyl ko mło da wi dow nia. 

Jar mark Rze mio sła i Sztu ki był czę -
ścią re ali zo wa ne go przez mu zeum pro -
jek tu pn. „Hi sto rycz ny szlak han dlo wy
wio dą cy do li ną rze ki Po prad”. Współ fi -
nan so wa ny jest on przez Unię Eu ro pej -
ską ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go za po śred nic -
twem Eu ro re gio nu Ta try w ra mach pro -
gra mu Współ pra cy Trans gra nicz nej
Rzecz po spo li ta Pol ska – Re pu bli ka Sło -
wac ka 2007-2013.

(MI GA)

Do sko na le w sce ne rię XIX -wiecz ne go Mia stecz ka Ga li cyj -
skie go wpi sał się Jar mark Rze mio sła i Sztu ki, zor ga ni zo wa ny
przez Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu. W roz sta wio -
nych na ryn ku kra mach swo je pra ce pre zen to wa li rze mieśl ni -
cy i rę ko dziel ni cy z po gra ni cza są dec ko -spi skie go.

Wie ści z Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu

Od czy nia nie uro ków 
i pra nie w łu gu

FO
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IG
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Do skan se nu przy by ło 21 ma -
la rzy z miast i re gio nów part -
ner skich No we go Są cza
i po wia tu. W ple ne rze wzię li

udział ar ty ści z Buł ga rii (Ga li na Hri sto -
va, Ste fan Mo nev, Gin ka Di mo va, Tsve -
tan Ma nev), Sło wa cji (Mar tin Ku dla,
Ka mil Ju ra sek, Mar ti na Bla sca ko va),
Wę gier (Pal Vaj gel, Le ven te Sa li),
Włoch (Em wan Kul pherk), Nie miec
(Han ne lo re Ha ge dorn, Eli sa beth Stark
– Re ding), Ukra iny (Ju rij Mi chaj ło wicz
Ban de ra, Ro man Iwa no wicz Be rez dec -
kij), Li twy (An ta nas Ob scar skas). No wy
Sącz re pre zen to wa li: Bar ba ra Ada mo -
wicz, An na Fi li pek, Mi chał Za łu ski, Jó -
zef Po gwizd oraz Ka zi mierz Wilk
z Kra ko wa.

Po kło siem ich pra cy by ła wy sta wa
Urok daw ne go mia stecz ka i wsi ga li -
cyj skiej. 

Ar ty ści nie tyl ko spę dza li czas
przy szta lu gach. Mie li oka zję zwie dzić
No wy Sącz, a ta kże od wie dzić: Sta ry
Sącz, Szczaw ni cę, Szach to wą, Ja wor -
ki i Sta rą Lu bow nię na Sło wa cji, gdzie

uczest ni czy li w im pre zie ple ne ro wej
„Wi zy ta są sia dów z Są dec czy zny
w Sta rej Lu bow ni”. 

Pro jekt był współ fi nan so wa ny przez
Unię Eu ro pej ską w ra mach Ma ło pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go na la ta 2007 – 2011 „Fun du sze
Eu ro pej skie dla Ma ło pol ski”. 

(MI GA)

KA LEN DARIUM 

Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwow ska 3
27 sierp nia – 17 paź dzier ni ka
Wy sta wa – Ży cie co dzien ne w śre dnio wiecz -
nym mie ście

Ga le ria „Daw na Sy na go ga”, 
ul. Ber ka Jo se le wi cza 12
3 wrze śnia – 14 li sto pa da
Wy sta wa sztu ki cer kiew nej
Za pre zen to wa ne zo sta ną obiek ty po cho dzą ce
ze zbio rów Mu zeum Okrę go we go w No wym
Są czu, do tych czas nie po ka zy wa ne szer szej pu -
blicz no ści. Na wy sta wie zo ba czyć bę dzie mo -
żna: iko ny, pa ra men ty oraz ele men ty
wy po sa że nia cer kwi. To wa rzy szyć jej bę dzie ka -
ta log obiek tów sztu ki cer kiew nej znaj du ją cych
się w zbio rach mu zeum.

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19
20 sierp nia – 20 wrze śnia
Wy sta wa Pocz tów ki kry nic kie 

Imprezy
NO WY SĄCZ
Mia stecz ko Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226
12 wrze śnia
Ko cio łek Ga li cyj ski
Im pre za w kon wen cji hi sto rycz ne go pik ni ku,
pro pa gu ją ca wa lo ry nie po wta rzal nej re gio nal -
nej kuch ni, pre zen tu ją ca jej uni kal ne sma ki i za -
pa chy. Prze wi dzia ny jest kon kurs na naj lep szą
po tra wę re gio nal ną ty po wą dla XIX-wiecz nej
Ga li cji, jak rów nież de gu sta cja tej i in nych. 

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226
19 wrze śnia
Impreza folklorystyczna – Ludność
łemkowska
Im pre za pre zen tu ją ca kul tu rę pra wo sław nej
i grec ko ka to lic kiej lud no ści łem kow skiej (ob rzę -
do wość, folk lor, mu zy ka, rze mio sło, sztu ka, ar -
chi tek tu ra).

Koncerty
NO WY SĄCZ
Mia stecz ko Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226
11 wrze śnia
Kon cert Ca pel li Cra co vien sis

Sce ne ria Są dec kie go Par ku Et no gra ficz ne go i Mia stecz ka
Ga li cyj skie go by ła in spi ra cją dla ar ty stów Mię dzy na ro do -
we go Ple ne ru Ma lar skie go, or ga ni zo wa ne go od kil ku lat
przez Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu.

Ga li cyj skie in spi ra cje
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Ksią żka wnu ków o dziad ku
–ge ne ra le

Uka za ła się al bu mo wa bio gra fia są -
dec kie go ge ne ra ła Jó ze fa Gi zy (1987-
1965), przy go to wa na z pie ty zmem
i du żym ła dun kiem uczu cio wym przez
je go wnu ków: Je rze go Gi zę i To ma sza
Pod gór skie go, któ rzy opo wia da ją hi sto -
rię – jak za zna cza ją vir tu te et ar mis
(przez mę stwo i broń) – swo je go dziad -
ka, wplą ta ną w bieg wy da rzeń, któ rym
pod le ga ła Pol ska w pierw szej po ło -
wie XX wie ku. 

Wy daw cą pu bli ka cji, do fi nan so wa nej
przez pre zy den ta No we go Są cza, jest
Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie „Ci vi tas
Chri stia na” – Od dział w No wym Są czu.
Wa lo rem ksią żki jest bo ga ty ze staw licz -
nych zdjęć i ilu stra cji po cho dzą cych ze
zbio rów ro dzin nych i opra co wa nych
gra ficz nie przez Ewę Wol ską.

Więk szość pierw szy raz opu bli ko wa -
na jest zna ko mi tym świa dec twem pol -
skie go czy nu zbroj ne go i są dec kich
lo sów. Ma my oto fo to gra fie z okre su
przed wo jen nej słu żby Jó ze fa Gi zy w 1.
Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich w No -
wym Są czu, a na stęp nie w gar ni zo nach
w Iwień cu, Brze ściu nad Bu giem, Sa no -
ku, Biel sku Bia łej, Ka to wi cach. Na stęp -
nie z wo jen nej tu łacz ki przez Wę gry,
Fran cję i Wiel ką Bry ta nię, to znów
z Ira ku przez Pa le sty nę, Egipt i Wło chy
(Mon te Cas si no).

Okład kę zdo bi frag ment por tre tu ge -
ne ra ła Gi zy pędz la Ada ma Bun scha.
Współ pra cę re dak cyj ną za pew ni li: Le -
szek Mi gra ła, Ma rek Cie pa ła i Ka ta rzy -
na Ka mi ze la, a o pięk ną edy tor ską
opra wę i sta ran ny, es te tycz ny druk za -
dba ła pod czuj nym okiem Mar ka Urba -
na ofi cy na Fle xer gis z No we go Są cza.

Przej mu ją cym wpro wa dze niem
do dzie ła jest przed mo wa, któ rą zdą żył
na pi sać w li sto pa dzie 2009 r. b. pre zy dent
RP na Uchodźc twie, ho no ro wy oby wa tel
No we go Są cza, Ry szard Ka czo row ski
(kil ka mie się cy póź niej zgi nął w ka ta stro -
fie lot ni czej pod Smo leń skiem). 

Ry szard Ka czo row ski znał się oso bi -
ście z Jó ze fem Gi zą (po zna li się
pod Mon te Cas si no i utrzy my wa li kon -
tak ty na emi gra cji w Lon dy nie).

Z ksią żki prze bi ja przy bli żo na na wy -
cią gnię cie rę ki ludz ka, a za ra zem spi żo -
wa po stać są dec kie go żoł nie rza
i pa trio ty w re flek to rze ar cy bo ga tej fak -
to gra fii (np. re pro duk cji ory gi nal nych
do ku men tów) i opi nii wie lu zna nych ze
współ cze snej hi sto rii Pol ski osób.

Jed nym sło wem – hit wy daw ni czy
wśród te go rocz nych san de cja nów.

***
Jó zef Gi za – ur. 3 mar ca 1887 w Dą brów ce Pol -
skiej w ro dzi nie wło ściań skiej, zm. 16 sierp -
nia 1965 w Lon dy nie; ofi cer WP, gen. bry ga dy
(1944), abs. I Gim na zjum im. Ja na Dłu go sza
w No wym Są czu. Pra co wał w ce giel ni, póź niej
urzęd nik pocz to wy. Żoł nierz au striac kie go 20 pp
w Kra ko wie. Pod czas I woj ny świa to wej wal czył
na fron tach serb skim i wło skim. Uczest nik woj -
ny z bol sze wi ka mi (ja ko ka pi tan do wo dził ba ta -
lio nem), od zna czo ny Srebr nym Krzy żem VM
i trzy krot nie Krzy żem Wa lecz nych. W okre sie
mię dzy wo jen nym słu żył w No wym Są czu,
Iwień cu, Sa no ku, Biel sku i Ka to wi cach. Wal czył
w woj nie obron nej 1939. Prze do stał się na Wę -
gry, a na stęp nie do Fran cji i An glii. Do wód ca 5.
Bry ga dy Ka dro wej Strzel ców (1940), 5. Wi leń -
skiej Bry ga dy Strzel ców – 5. Kre so wej Dy wi zji
Pie cho ty na Bli skim Wscho dzie (1942), ko men -
dant Cen trum Wy szko le nia Ar mii na Środ ko wym

Wscho dzie (1943), do wód ca 7. Dy wi zji Za pa so -
wej Piech. we Wło szech (1944). W 1949 prze -
szedł do re zer wy, po zo stał na emi gra cji.
Spo czy wa na cmen ta rzu Gun ners bu ry. Pa tron
jed nej z są dec kich ulic, ma ta bli cę w ko ście le św.
Ro cha w Dą brów ce i w ko ście le św. Ka zi mie rza
w No wym Są czu. Na Szko le Pod sta wo wej im.
gen. Jó ze fa Gi zy w Wie lo gło wach wi si ta bli ca:
Ge ne rał Bry ga dy Jó zef Gi za, uro dzo ny 3 III 1887
w Dą brów ce Pol skiej, Po wiat N. Sącz, zmarł
w Lon dy nie 16 VIII 1965. Od dał du szę Bo gu, cia -
ło zie mi ob cej, a ser ce Pol sce.

Dru ga mło dość Sta re go Są cza
To ty tuł po kaź ne go (218 stron,

ok. 1300 fo to gra fii) wy daw nic twa, bę -
dą ce go bo ga to ilu stro wa ną pró bą bi lan -
su mi nio nych 20 lat od ro dzo ne go
sa mo rzą du, a za ra zem do ku men ta cją
ży cia spo łecz ne go, kul tu ral ne go, go spo -
dar cze go w mie ście i gmi nie Sta ry Sącz
„za de mo kra cji”, po upad ku PRL. 

La ta 1990-2010 w ży ciu Sta re go Są -
cza – du cho wej sto li cy Są dec czy zny,
nie ro ze rwal nie zwią za nej z pa tron ką
pol skich sa mo rzą dów św. Kin gą – to
okres dy na micz ne go roz wo ju. Przy go -
to wa no tu i zre ali zo wa no wie le wa żnych
in we sty cji. Wy pięk nia ło wie le za kąt ków
Sta re go Są cza i so łectw, któ re sta ją się
bar dziej funk cjo nal ne i za sob niej sze
w in fra struk tu rę. Wio ski sta ły się ład -
niej sze i czyst sze, acz kol wiek do ide ału
jesz cze spo ro bra ku je. Mia sto i gmi na są
atrak cyj niej sze dzię ki wie lu sa mo rzą -
dow com (od bur mi strzów: Ma cie ja Szu -
flic kie go i Ma ria na Ku cza ja
do bur mi strza Ma ria na Cy co nia), le gi -
ty mu ją cym się ró żno rod nym ro do wo -
dem po li tycz nym, dźwi ga ją cym swą
„ma łą oj czy znę” z ma ra zmu i sta gna cji. 

No we ksią żki -san de cja na i nie tyl ko

Kto czy ta, nie błą dzi
KULTURA
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Wi dać, że od ro dzo ny sa mo rząd zmie -
nił hi sto rię Sta re go Są cza, zwłasz cza
w ostat nich la tach. Dość przy po mnieć,
że w 2007 r. re wi ta li za cji pod da ny zo -
stał sta ro są dec ki ry nek wraz z przy le gły -
mi uli ca mi i do ma mi. Po raz pierw szy
sta ro są de cza nie sko rzy sta li wte dy z wie -
lo mi lio no we go za si la nia z Unii Eu ro pej -
skiej. W 2008 r. mia sto i oko li ce
otrzy ma ły ob wod ni cę i pięk ny most
na Du naj cu, łą czą cy gmi ny: sta ro są dec -
ką i po de grodz ką. 

W 2010 r. Sta ry Sącz i część gmi ny
ob ję ła jed na z naj więk szych in we sty cji
eko lo gicz nych w Pol sce, fi nan so wa -
na z fun du szy Unii Eu ro pej skiej: bu do -
wa wo do cią gów i ka na li za cji, któ ra
zmie ni cy wi li za cyj ne ob li cze tej zie mi.

War to ścią do da ną wy daw nic twa jest
ta kże prze wod nik po po mni kach mi nio -
nych wie ków, za byt kach hi sto rii i kul tu -
ry oraz in sty tu cjach, ze spo łach
i sto wa rzy sze niach Sta re go Są cza, wi zy -
tów ki wszyst kich 15 so łectw i 9 pa ra fii,
po czet wy bit nych sta ro są de czan (z prze -
szło ści i współ cze snych), a ta kże pro fe -
so rów, ar ty stów, po słów i ho no ro wych
oby wa te li. Jest też oka zja zaj rzeć
za klau zu rę klasz to ru kla ry sek i za nu -
rzyć się w spe cy ficz ny kli mat lip co we -
go od pu stu ku czci księ żnej Kin gi, jak
i Sta ro są dec kie go Fe sti wa lu Mu zy ki
Daw nej. Ca łość wień czy ka len da rium
dwu dzie sto le cia.

Osob ne miej sce zaj mu je przy po mnie -
nie wi zy ty pa pie ża Ja na Paw ła II z nie -
za po mnia ny mi prze ży cia mi, któ re
uwiecz nił na zdję ciach Je rzy Ce bu la. 

Ksią żka jest dzie łem du etu Je rzy Le -
śniak – Sła wo mir Si ko ra, a o sta ran ną
edy cję za dba ła są dec ka ofi cy na wy daw -
ni cza Gol druk Woj cie cha Go la chow -
skie go. 

Cie pło o Ka czyń skich 
Po ka ta stro fie smo leń skiej wie lu ro -

da kom otwo rzy ły się oczy, że pre zy dent
Lech Ka czyń ski, za ży cia oplu wa ny
i wy śmie wa ny, był czło wie kiem wiel -
kie go for ma tu i wy bit nym po li ty kiem.
Nie do ty czy to miesz kań ców No we go
Są cza, któ rzy wcze śniej po zna li się
na tej pre zy den tu rze, ob da rza jąc Le cha
Ka czyń skie go, ja ko pierw si w kra ju, ho -
no ro wym oby wa tel stwem mia sta. Dla -

te go na szych Czy tel ni ków za pew ne za -
in te re su je ksią żka pt. Mi łość i prze zna -
cze nie – Trzy po ko le nia ro dzi ny
Ka czyń skich, któ rej współ au tor ką jest
Ber na de ta Wasz kie le wicz, dzien ni kar ka
war szaw ska, współ pra cu ją ca z „Są de -
cza ni nem”. Wraz z Grze go rzem Siecz -
kow skim po ka za li ma ło zna ną twarz
bra ci Le cha i Ja ro sła wa Ka czyń skie go,
nie te wy kre owa ne w me diach ob li cza
de mo nów pol skiej po li ty ki, bo to nie by -
ła praw da. 

Z ksią żki do wia du je my się, na ja kim
pod gle biu ro dzin nym kształ to wał się pa -
trio tyzm „Ka czo rów”. Że ich pra pra -
dziad był po wstań cem li sto pa do wym,
pra dziad po wstań cem stycz nio wym,
a ro dzi ce po wstań ca mi war szaw ski mi.
Du żo miej sca au to rzy po świę ca ją star -
szej Pa ni, któ ra wy cho wa ła przy szłe go
pre zy den ta i przy szłe go pre mie ra Pol ski.
Ro la Ja dwi gi Ka czyń skiej – pi szą – po -
za na tu ral ną ro lą ko cha ją cej mat ki – by -
ła w ich przy pad ku wa żna jesz cze
z jed ne go po wo du. To wła śnie ona sta ła
się dla nich wzor cem pa trio ty zmu. Sym -
bo lem od wa gi, mo żna na wet przy pusz -
czać, że to ona ukształ to wa ła
od dzie ciń stwa ich wi zję po strze ga nia
dzie jów oj czy stych w spo sób, któ ry
w do ro słym ży ciu po li tycz nym na zwa li
po li ty ką hi sto rycz ną. 

Cie ka wy jest wą tek po świę co ny dzia -
łal no ści po li tycz nej bra ci, po cząw szy
od szko ły śred niej. Więc Lech Ka czyń -
ski nie był tzw. zwie rzę ciem po li tycz -
nym, ra czej cią gnę ło go na uni wer sy tet
i do bi blio te ki, do po li ty ki pchnął go
brat, któ ry już przed ma tu rą uznał, że
Pol ska jest naj wa żniej sza. Z wy po wie -
dzi wie lu osób, rów nież prze ciw ni ków

po li tycz nych bra ci Ka czyń skich, któ rych
cy tu ją au to rzy, do wia du je my się, że
w bez po śred nim kon tak cie zmar ły pre -
zy dent był cie płym, otwar tym czło wie -
kiem, o ogrom nej wie dzy, któ rą rzad ko
pu blicz nie się po pi sy wał, jak na przy -
kład wte dy, gdy pod czas wi zy ty w Izra -
elu wy gło sił z „gło wy” go dzin ny
wy kład o ro li Ży dów w hi sto rii Pol ski,
czym wpra wił w zdu mie nie au dy to rium,
gdyż miał opi nię an ty se mi ty. Był też
wra żli wy na krzyw dę ludz ką, ale nie by -
ła to wra żli wość dzia ła cza SLD ze stu -
dia TVN24, lecz bo ha te rów po wie ści
Że rom skie go, bo hi sto ria trzech po ko leń
ro dzi ny Ka czyń skich, to dzie je pol skiej
in te li gen cji w XX wie ku. Dla te go pa nią
pre zy den to wą, któ ra dzie ciń stwo spę dzi -
ła w Rab ce, ale ko rze nie mia ła kre so we,
wi leń skie, ogrom nie bo la ło, że jej mąż
jest tak nie spra wie dli wie oce nia ny i tak
za cie kle ata ko wa ny. Są oczy wi ście
na kar tach tej ksią żki czu łe uśmie chy
ma łżon ków, słyn ne ka nap ki w re kla -
mów ce wci ska ne mę żo wi przez pa nią
pre zy den to wą na oczach dzien ni ka rzy,
czy też ukrad ko we uści ski dło ni, wy -
chwy co ne przez ka me ry. 

Au to rzy nie sta wia ją swo ich bo ha te -
rów na ko tur nach i uni ka ją pa to su, to
zwy kła, cie pła opo wieść o lu dziach, któ -
rzy, czy się to ko mu po do ba, czy nie, od -
ci snę li swe pięt no na naj now szej hi sto rii
na sze go kra ju. Czy ta my więc o wy bry -
kach bliź nia ków w dzie ciń stwie, ich sła -
bo ści do bez pań skich psów i ko tów,
a ta kże o tym, że je den bez dru gie go nie
umiał żyć, co tłu ma czy za gad kę ostat -
nie go te le fo nu pre zy den ta z po kła du tu -
po le wa do bra ta, na pa rę na ście mi nut
przed ka ta stro fą. Nie trze ba by ło czy tać
póź niej wy wia du pre ze sa PiS, że by się
do my śleć, że Lech nie uzgad niał wte dy
z Ja ro sła wem na stęp ne go ru chu, któ ry
miał po grą żyć prze ciw ni ków po li tycz -
nych, lecz przed lą do wa niem sa mo lo tu
chciał się do wie dzieć, czy brat już wstał
z łó żka i kie dy wy bie ra się do Ma my, le -
żą cej w szpi ta lu… 

Czy ta się to wszyst ko jed nym tchem,
na koń cu jest tyl ko żal, dla cze go o tym
wcze śniej nie wie dzie li śmy? Ksią żka wy -
szła w wy daw nic twie Tu can. Mo żna ją
za mó wić w księ gar niach in ter ne to wych. 
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Bo gu sław Ka czyń ski tak roz po -
czął je den z pierw szych kon cer -
tów te go rocz ne go
(sierp nio we go) Eu ro pej skie go

Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry. Jesz cze rok
i dwa la ta te mu wy cho dził do wi dzów,
opie ra jąc się na ele ganc kiej la secz ce.
Ale uznał, że tak nie mo żna. Od rzu cił
więc ten przy rząd do pod pie ra nia się.
Lek ko uty ka i stu ka, pra wą rę kę ma czę -
ścio wo nie spraw ną, nie skła da więc au -
to gra fów. Za ka żdym ra zem wi ta go
hu ra gan braw. Pu bli ka z dal szych rzę -
dów te go nie wi dzi, ale lu dzie z tych
pierw szych – ow szem. W ta kich chwi -
lach zna ny dzien ni karz, kry tyk i znaw -
ca mu zy ki, ma w oczach łzy…

A kie dyś wie lu lu dziom wy da wa ło
się, że jest czło wie kiem z mar mu ru. Bo -
gu sław Ka czyń ski dzie li swo je ży cie
na dwa okre sy: ten do mar ca 2007 r. i ten
póź niej szy. Jak po rów nać 65 lat z za le -
d wie trze ma ko lej ny mi?

O ro ku ów 2007!
W mar cu 2007 r. pra wie wszyst kie

me dia w Pol sce po da ły, że Bo gu sław
Ka czyń ski miał udar mó zgu i prze by wa
w szpi ta lu. Kil ka mie się cy wcze śniej
Bo gu sław Ka czyń ski, oce nia jąc
rok 2006, w roz mo wie z „Dzien ni kiem
Pol skim” po wie dział: 

– To był dla mnie bar dzo uda ny rok,
choć nad wy raz pra co wi ty. Zre ali zo wa -
łem kil ka wa żnych po my słów ar ty stycz -
nych. Ob je cha łem pół świa ta. Spo tka łem
na swo jej dro dze wie lu cie ka wych lu dzi.

Mam już w gło wie pla ny do ty czą ce na -
stęp ne go fe sti wa lu w Kry ni cy…

Łzy ra do ści i wzru sze nia
– Pro szę Pań stwa! Je stem szczę śli wy,

że mo gę być z Pań stwem dzi siaj tu
w Kry ni cy. Ten rok był dla mnie wię cej
niż okrut ny, ale nie bę dę mó wił o smut -
kach, one są we mnie – mó wił Bo gu sław
Ka czyń ski, in au gu ru jąc im pre zę
w 2007 r. To był je den z naj bar dziej
wzru sza ją cych wie czo rów, ja kie od by ły
się pod czas ma ją ce go dłu gie tra dy cje fe -
sti wa lu. Bo gu sław Ka czyń ski, pod pie ra -
jąc się z lek ka la ską, wy szedł na sce nę
w to wa rzy stwie Gra ży ny Bro dziń skiej.

Ty tuł „25 lat ra zem” od no sił się wła śnie
do nich. Pu blicz ność wsta ła z miejsc
i owa cja mi przy ję ła ju bi la tów. Nie któ re
oso by ukrad kiem ocie ra ły oczy...

– Dzi siaj sta je my z Gra ży ną Bro dziń -
ską na kon cer cie in au gu ru ją cym ten fe -
sti wal – kon ty nu ował Bo gu sław
Ka czyń ski. – Po sta no wi łem wy stą pić
na tym kon cer cie. Ba łem się te go bar dzo
i na dal bar dzo się bo ję. To jest mój
pierw szy wy stęp od pół ro ku, pół ro ku
spę dzo ne go w szpi ta lu. Ale Kry ni ca,
pięk na mu zy ka, Jan Kie pu ra i Pań stwo
oraz moi ko cha ni ar ty ści, uzdro wią
mnie. Tak my ślę. Za raz się uspra wie dli -
wię. Mo że nie bę dę mó wił tak jak za -
wsze, ale po sta ram się mó wić, jak
naj le piej mo gę po wie dzieć. Je stem na -
praw dę bar dzo wzru szo ny i bar dzo stre -
mo wa ny. Tre ma – więk sza niż kie dy
pierw szy raz przy je cha łem do Kry ni cy
na fe sti wal, bo wte dy wie dzia łem, że pa -
nu ję nad sy tu acją, nad ma te rią, nad tym,
co chcę Pań stwu po wie dzieć. Dzi siaj nie
za wsze mi to wy cho dzi, ale po sta ram się,
że by wy szło.

Znów bu rza okla sków i łzy…

Roz mo wy z tym mę czy du szą
Po wszech nie uwa ża się, że Bo gu sław

Ka czyń ski jest twór cą kry nic kie go fe sti -
wa lu, a to nie praw da. To Ste fan Pół chło -

Samotny szeryf i koń
na biegunach, opowieść
o Bogusławie Kaczyńskim...
– Kie dy naj więk sza ak tor ka wszyst kich cza sów Sa ra Bern hard wy cho dzi ła na sce nę, by grać ro -
lę... Ham le ta w Pa ry żu, by ła już ko bie tą po wiel kich przej ściach zdro wot nych. Mia ła am pu to wa -
ną pra wą no gę, któ rą jej za stą pio no drew nia ną pro te zą. Nim po ja wi ła się przed wi dow nią, zza
ku li sy do bie ga ły naj pierw dźwię ki stu ka nia tą pro te zą. Po chwi li Sa ra znaj do wa ła się na sce nie
i gra ła. I to jak! I ja idąc tu taj dzi siaj do kry nic kiej pu blicz no ści, sły sza łem stu kot wła snej no -
gi. I wte dy przy po mnia ła mi się wła śnie Sa ra Bern hard. Ale to świet ny pier wo wzór, praw da...?

Bogusław Kaczyński dzieli
swoje życie na dwa okresy:
ten do marca 2007 r. 
i ten późniejszy. Jak
porównać 65 lat z zaledwie
trzema kolejnymi?
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pek, prze wod ni czą cy Pre zy dium Miej -
skiej Ra dy Na ro do wej w Kry ni cy, był
po my sło daw cą tej im pre zy, a zgo dę mu -
siał za ła twiać w sa mym Ko mi te cie Cen -
tral nym PZPR. Pierw szy fe sti wal
zor ga ni zo wa no w 1967 r. Go ściem ho -
no ro wym by ła żo na zmar łe go rok wcze -
śniej śpie wa ka – Mar ta Eg gerth.

Bo gu sła wa Ka czyń skie go do uzdro -
wi ska ścią gnął in ny Ste fan – So pa ta,
dłu go let ni dy rek tor Cen trum Kul tu ry
(dziś skrom ny eme ryt).

– Przez wie le mie się cy po prze dza ją -
cych mój kry nic ki de biut te le fo no wał
do mnie ja kiś nie zna ny mi czło wiek, któ -
ry był bar dzo uprzej my, z ła god no ścią
od bie rał mo je ko lej ne pro lon ga ty ter mi -
nu spo tka nia – wspo mi nał Bo gu sław
Ka czyń ski. – Na zy wał się Ste fan So pa ta
i był dy rek to rem Kry nic kie go Ośrod ka
Kul tu ry. Pew ne go dnia, by już za koń czyć
te roz mo wy z tym mę czy du szą, po wie -
dzia łem: Do brze, przy ja dę do Kry ni cy
na fe sti wal. Pro po nu ję pre zen ta cję es -
tra do wą To ski z no wo jor ską śpie wacz ką
He le ną Scu de ri.

Nie za po mnia na sio stra An na
Bo gu sław Ka czyń ski po cho dzi z Bia -

łej Pod la skiej. Tam uro dził się 2 ma -
ja 1942 r. w ro dzi nie o pa trio tycz nych
tra dy cjach. Po ukoń cze niu szko ły śred -
niej pod jął stu dia na Aka de mii Mu zycz -
nej w War sza wie. Jest dy plo mo wa nym
pia ni stą (ale szyb ko się zo rien to wał, że
Igna cym Ja nem Pa de rew skim nie bę -
dzie) i teo re ty kiem mu zy ki. Że by o niej
tak pięk nie roz pra wiać, trze ba mieć
grun tow ną wie dzę, pa sję i dar mó wie nia.

O swo im ży ciu oso bi stym pan Bo gu -
sław ni gdy wie le nie opo wia dał.
Po śmier ci ro dzi ców z naj bli ższych
krew nych zo sta ła mu je dy nie młod sza
sio stra An na Ka czyń ska -Ja błoń ska, któ -

ra przez wie le lat miesz ka ła w Szwe cji.
Stam tąd co ro ku la tem przy je żdża ła
na ka żdy fe sti wal do Kry ni cy. Tu mia ła
spo ro przy ja ciół, tu mo gła tro skli wie
opie ko wać się bra tem. W owym fa tal -
nym 2007 r. pa ni An na już do uzdro wi -
ska pod Gó rą Par ko wą nie do tar ła.

Kie dy Bo gu sław Ka czyń ski w kli ni -
ce wal czył ze skut ka mi uda ru mó zgu,
na je go stro nie in ter ne to wej uka zał się
ne kro log: „Z ża lem za wia da miam
o śmier ci mo jej naj uko chań szej sio stry
An ny Ka czyń skiej -Ja błoń skiej,
ur. 26.06.1946 r., zm. 27.03.2007 r.
w Sztok hol mie. By ła wspa nia łym ma te -
ma ty kiem, pe da go giem i ak tu ariu szem.
Po grzeb od bę dzie się zgod nie z wo lą
zmar łej w Szwe cji. Po grą żo ny w smut -
ku brat Bo gu sław Ka czyń ski”. 

Kry ni cza nie i sta li by wal cy fe sti wa li
do sko na le pa mię ta ją cha rak te ry stycz ną
wy so ką po stać, cie pły uśmiech i ser -
decz ność dla ka żde go czło wie ka. By ła
po dob na do bra ta. Nie któ rzy na wet my -
śle li, że są bliź nia ka mi.

– Z wiel kim bó lem przy ję łam tę wia -
do mość – mó wi ła nam wte dy An na Mi -
cha lik, dy rek tor Wy dzia łu Roz wo ju
Lo kal ne go, Kul tu ry, Spor tu i Pro mo cji
Gmi ny. – La ta spo tkań, współ pra ca
przy fe sti wa lu spra wi ły, że się za przy jaź -
ni ły śmy z pa nią Anią. Obie co ro ku 26
lip ca z oka zji imie nin pocz tą elek tro nicz -
ną wy sy ła ły śmy so bie ży cze nia. Ona za -
wsze wte dy pi sa ła, że już nie mo że się
do cze kać wy jaz du do Kry ni cy i dwu ty -
go dnio we go po by tu w dru giej po ło wie
sierp nia. Zaw sze urlop spę dza ła w na -
szym zdro ju. Ko rzy sta ła z za bie gów lecz -
ni czych. Po ma ga ła pa nu Bo gu sła wo wi
w pra cy. By ła do brym du chem na sze go
spo tka nia z mu zy ką. I ta ką An nę Ka -
czyń ską -Ja błoń ską za cho wa my w pa -
mię ci.

Cho ro bę sio stry (no wo twór płuc) Bo -
gu sław Ka czyń ski bar dzo prze ży wał.
Jak ka żdy czło wiek wie rzył, że uda się
ją wy le czyć. Na po cząt ku ro ku 2007 po -
je chał do Sztok hol mu. An na mó wi ła, że
jest le piej, ale to nie by ła praw da. W kli -
ni ce pro fe sor nie dał cie nia złu dzeń:
– Nie ma ra tun ku!

Ona do sko na le wie dzia ła o swo im lo -
sie i gra ła przed bra tem, że by go nie
mar twić, a on ro bił do kład nie to sa mo…
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Ży cie po ży ciu
Stres spo wo do wa ny świa do mo ścią

od cho dze nia naj bli ższej oso by, do te go
ka to rżni cza pra ca i po śpiech – to by ły
przy czy ny uda ru mó zgu. W swo im war -
szaw skim miesz ka niu cze kał na wy jazd
do Olsz ty na, gdzie miał pro wa dzić kon -
cert. Na gle wszyst ko w po ko ju za czął
wi dzieć po dwój nie. Uświa do mił so bie,
że jed ną po ło wę cia ła ma spa ra li żo wa -
ną. Na szczę ście wcze śniej niż zwy kle
przy je cha ła je go asy stent ka. Po tem by -
ło po go to wie, bia łe sa le, bia łe ki tle…
My ślał, że po kil ku go dzi nach wyj dzie
i zdą ży do sto li cy War mii i Ma zur…

Kie dyś li czy ła się tyl ko pra ca. Na gle
trze ba by ło zmie nić tryb ży cia. Cię żka
re ha bi li ta cja za czę ła się już w szpi ta lu
i trwa do dzi siaj. Po cząt ki by ły trud ne,

ale po pra wa sta nu zdro wia mo bi li zo wa -
ła go do wy sił ku.

Naj go rzej by ło się przy zwy cza ić do te -
go, że nie mo że pi sać. Pra wa rę ka do dziś
nie jest cał kiem spraw na. Swo je tek sty
dyk tu je. W cią gu dwóch ostat nich lat,

przy po mo cy gru py wier nych współ pra -
cow ni ków z Im pre sa ria tu i Wy daw nic twa
Ca sa Gran de (na cze le z Bar ba rą Świr ską)
przy go to wał dwie ksią żki. W ro ku 2009
uka zał się tom Jak sa mot ny sze ryf, a kil -
ka ty go dni te mu – Koń na bie gu nach.
Obie pu bli ka cje są zbio ra mi wie lu je go
wy wia dów, re cen zji, ar ty ku łów i in for ma -
cji, któ re za miesz cza ne by ły w licz nych
cza so pi smach. Ca sa Gran de jest też wy -
daw cą płyt z mu zy ką po wa żną.

Po grom ca sło ni,
ho no ro wy oby wa tel

W bio gra fii Bo gu sła wa Ka czyń skie -
go aż roi się od na gród, za szczy tów, wy -
ró żnień i ty tu łów. Ten je den
z naj lep szych po pu la ry za to rów mu zy ki
kla sycz nej, sta wia ny w sze re gu m.in.
obok nie za po mnia ne go Je rze go Wal -
dorf fa, jest zdo byw cą kil ku „Wik to rów”
i „Su per wik to ra”, au to rem wie lu ksią żek
(m.in.:Dzi kie or chi dee, Kre to wi sko,
Wiel ka sła wa to żart). Był dy rek to rem
Fe sti wa lu Mu zy ki w Łań cu cie, kie ru je
Fe sti wa lem im. Ja na Kie pu ry w Kry ni -
cy. Peł nił funk cję pro rek to ra war szaw -
skiej Aka de mii Mu zycz nej i dy rek to ra
Te atru Mu zycz ne go „Ro ma”.

Wśród wie lu wy ró żnień bar dzo so bie
ce ni dwa: Li der Pro mo cji Kul tu ry Pol -
skiej i Or der Uśmie chu przy zna wa ny
przez dzie ci. Z mo no dra mem o Ja nie

Kie pu rze i Mar cie Eg gerth (po nad 1000
przed sta wień) ob je chał ca ły świat. Jest
za ło ży cie lem fun da cji „Or feo”, któ ra
wspie ra kul tu rę na ro do wą, pro pa gu je
sztu kę wśród mło dych oby wa te li. W ple -
bi scy cie „Po li ty ki” za ty tu ło wa nym
„Na ko niec wie ku” zna lazł się w gro nie
dzie się ciu naj więk szych oso bo wo ści te -
le wi zyj nych ubie głe go stu le cia.

Ma ło kto wie, że je go wiel ką, wręcz
dzie cię cą pa sją jest ko lek cjo no wa nie…
sło ni. Ma ich nie zli czo ną ilość. Przy wo -
ził je z wie lu pod ró ży, otrzy mu je w pre -
zen cie. Wa ru nek jest je den: zwie rzak
mu si mieć trą bę wznie sio ną do gó ry, bo
tyl ko wte dy mo że przy nieść szczę ście…

W ro ku 2002, kie dy po raz 20. pro -
wa dził fe sti wal, zo stał Ho no ro wym
Oby wa te lem Kry ni cy -Zdro ju.

Jan i La dis
Czę sto po wta rza: – Za py ta łem kie dyś

Pa va rot tie go i Do min go: – Co by się sta -
ło, gdy by Kie pu ra był te raz mło dy? Oni
– ka żdy z osob na – od po wie dzie li: – To
jest skom pli ko wa ne py ta nie. Al bo by ło -
by nas czte rech wiel kich te no rów, łącz -
nie z Car re ra sem, al bo je den z nas
mu siał by mu ustą pić miej sca.

Dla cze go ca łe swo je ży cie zaj mu je
się Ja nem Kie pu rą? Bo ten jest jed nym
z naj wspa nial szych śpie wa ków dwu -
dzie ste go stu le cia i jed nym z naj więk -

Wielką, wręcz dziecięcą
pasją Bogusława
Kaczyńskigo jest
kolekcjonowanie... słoni.

KULTURA
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szych gwiaz do rów fil mu mu zycz ne go.
Bo gu sław Ka czyń ski przy tak po sta wio -
nym py ta niu do da je też, że nie wol no za -
po mi nać o je go pa trio ty zmie, cią głym
pod kre śla niu pol sko ści. On, bę dąc świa -
ta oby wa te lem, funk cjo no wał jed nak za -
wsze ja ko pol ski ar ty sta. Ka żdą wol ną
chwi lę, a nie miał ich du żo, bo je go ka -
len darz wy peł nio ny był po brze gi, sta rał
się spę dzać w Pol sce. Wy stę po wał w na -
szych czo ło wych te atrach mu zycz nych,
ope ro wych i na es tra dach fil har mo nicz -
nych. Kie dy tyl ko mógł, przy je żdżał
do Kry ni cy, gdzie w „Pa trii” apar ta ment
na trze cim pię trze był je go je dy nym pol -
skim do mem.

Tuż przed II woj ną świa to wą w Pol -
sce od by wa ła się zbiór ka pie nię dzy

na Fun dusz Obro ny Na ro do wej. On
za pro po no wał mar szał ko wi Edwar do -
wi Ry dzo wi -Śmi głe mu se rię kon cer -
tów, z któ rych do chód zo stał
prze zna czo ny na ten cel. To nie by ły
zwy kłe kon cer ty. To by ły pa trio tycz ne
ma ni fe sta cje na naj więk szych pla cach
w pol skich mia stach, z udzia łem Ja -
na Kie pu ry. Do ryn ku Sta re go Mia sta
w War sza wie na je go wy stęp przy -
szło 30 tys. lu dzi. Ty sią ce mi ło śni ków
je go ta len tu okla ski wa ły go na dzie -
dziń cu wa wel skim w Kra ko wie, w Ka -
to wi cach, w por cie w Gdy ni.
Wszę dzie by ło tyl ko sły chać: Kie pu ra,
Kie pu ra, Kie pu ra!

Pan Bo gu sław ni gdy nie spo tkał się
z „chło pa kiem z So snow ca”.

– Bar dzo te go ża łu ję – mó wi. – Kie -
dy Jan Kie pu ra po raz ostat ni był w Pol -
sce, ja cho dzi łem jesz cze do gim na zjum
w Bia łej Pod la skiej. I – oczy wi ście
– choć wie dzia łem, kim jest Kie pu ra, bo
oj ciec nas te go uczył, słu cha li śmy je go
płyt, to nie by ło to mo żli we. Kie dy przy -
je cha łem do War sza wy, to Kie pu ra
zmarł. To by ło w ro ku 1966. Na to miast
znam świet nie Mar tę Eg gerth i Wła dy -
sła wa La di sa Kie pu rę. Z Wład kiem
– La di sem, bra tem Ja na, się
za przy jaź ni łem. Go ści łem u nie go
na Flo ry dzie. Spę dzi łem z nim kil ka dni
i no cy na opo wie ściach. Mo ja Kie pu -
row ska wie dza w znacz nej czę ści po -
cho dzi wła śnie od nie go. Kie dy go
po zna łem, on już wte dy był cię żko cho -
ry. Ja go za pro si łem do Kry ni cy, do ju -
ry na sze go kon kur su dla mło dych
śpie wa ków. Ucie szył się z te go, nie mógł
już jed nak przy je chać. Nie po tra fił dłu -
żej sie dzieć jak 20 mi nut, z uwa gi
na skrze py w no gach, któ re po wsta wa -
ły. Dla te go nie mógł już pod ró żo wać,
ani sa mo cho dem, ani sa mo lo tem. Prze -
żył jed nak 96 lat. Ko re spon do wa li śmy
ze so bą. Mam je go cu dow ne li sty. Ja
z nim roz ma wia łem na ta kie te ma ty, któ -
re je mu by ły bar dzo bli skie. On mi nie -
raz mó wił, pa nie Bo gu sła wie, pan wie
o ta kich hi sto riach na szej ro dzi ny, o któ -
rych nie ma ją po ję cia mo je dzie ci, mo -
ja żo na o nich nie sły sza ła. Ja mu np.
rzu ca łem ha seł ko: bab ka Ka ta rzy na.
A on py ta – skąd pan to wie? Wiem.
Bab ka Ka ta rzy na mia ła głos. Lu dzie

mó wi li, chodź cie do ko ścio ła, su ma się
za czy na, bo sta ra Kie pu ro wa już śpie -
wa. I La dis wte dy roz po czy nał sto ry
o tej bab ce Ka ta rzy nie. To, że po zna łem
La di sa, to jest re kom pen sa ta za to, że
nie by ło mi da ne spo tkać w swo im ży ciu
Ja na. Oni bar dzo się ko cha li, by li ro -
dzeń stwem moc no zwią za nym ze so bą.

La dis, o czym nie wszy scy w Pol sce
pa mię ta ją, też pięk nie śpie wał. Ale chy -
ba nie miał tej si ły prze bi cia, któ ra ema -
no wa ła od Ja na?

– Tak, je mu bra ko wa ło wła śnie te go ele -
men tu oso bo wo ści. On do Pol ski nie przy -
je żdżał, miesz kał na Flo ry dzie. Dla te go
Po la cy ma ło go zna li. Ale prze cież on też
zro bił wiel ką ka rie rę. Śpie wał w La Sca li.
Mam je go na gra nia. Prze pięk ny te nor.

Ta len ty ar ty stycz ne i biz ne so we
Mar tę Eg gerth, żo nę Ja na Kie pu ry,

je go part ner kę w wie lu fil mach oraz wy -
stę pach na sce nach i es tra dach świa ta
po znał nasz bo ha ter w No wym Jor ku.
Umó wi li się na spo tka nie w ho te lu.
Przy szedł z nią młod szy syn Ma rian,
pia ni sta, ist na ko pia Kie pu ry. Te sa me
ry sy twa rzy, po dob ny kształt ły si ny.
Star szy syn no si imię oj ca.

– Ma rian – jak mó wił Wła dek
– odzie dzi czył po ro dzi nie Kie pu rów
wszyst kie naj lep sze ce chy – do da je Bo -
gu sław Ka czyń ski. – Kie dy miał 35 lat,
był już mi lio ne rem. Pro wa dził fir mę pro -
du ku ją cą sa mo lo ty sa ni tar ne i rol ni cze
do roz rzu ca nia na wo zów i środ ków
ochro ny ro ślin. Ja ko pia ni sta brał lek cje
u Ha li ny Czer ny -Ste fań skiej. Bar dzo
zdol ną oso bą jest też cór ka La di sa
– Dia na. Ta pięk na ko bie ta, praw nicz -
ka, zaj mo wa ła się po śred nic twem
w han dlu nie ru cho mo ścia mi. Ona też
na le ża ła do klu bu mi lio ne rów. W tej ro -

– Boguś! Pamiętaj, nigdy
nie zakładaj publicznie
okularów, bo
postarzają! I nigdy nie
przechodź na emeryturę,
bo to także postarza!

MIRA ZIMIŃSKA
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dzi nie zna ne jest wy jąt ko we po łą cze nie
ta len tów ar ty stycz nych i zmy słu do in te -
re sów. A u Ja na to by ło szcze gól ne, on
był w tym mi strzem.

– Z Mar tą Eg gerth roz ma wiał Pan
kil ka krot nie? – py tam.

– Tak. Ona przy je żdża ła do Pol ski,
do War sza wy, do Łań cu ta i do Kry ni cy.
Pa mię tam, jak cze ka łem na nią na Okę -
ciu. Jest. Przy le cia ła. Za wio złem ją
do ho te lu. „Bri stol” był w re mon cie.
Zgo dzi ła się na „Eu ro pej ski”. Po tem
obo wiąz ko wo od wie dzi li śmy Po wąz ki,
gdzie spo czy wa Jan Kie pu ra. By ły kwia -
ty i zni cze. Pa mię tam, jak ją póź niej wio -
złem z War sza wy do Kry ni cy. Ona
bar dzo ba ła się szyb szej jaz dy. Ca -
łe 400 km je cha łem 60 na go dzi nę.
Na wię cej nie po zwo li ła. My śla łem, że
zwa riu ję. W Kry ni cy tro skli wie się nią
opie ko wa li śmy. To by ły nie za po mnia ne
prze ży cia.

Przy ka za nia Pa ni Mi ry
Czas koń czyć tę opo wieść. Bo gu sław

Ka czyń ski zna dzie siąt ki aneg dot z ży cia
wiel kich ar ty stów. Pu blicz ność Eu ro pej -
skie go Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry wie -
lo krot nie sły sza ła już opo wieść o tym, jak
to za przy jaź nio na z nim nie za po mnia -
na Mi ra Zi miń ska (sze fo wa Ma zow sza)
na po mi na ła: – Bo guś! Pa mię taj, ni gdy nie
za kła daj pu blicz nie oku la rów, bo po sta -
rza ją! I ni gdy nie prze chodź na eme ry tu -
rę, bo to ta kże po sta rza!

A li czy ła wte dy 96 lat! Ni gdy na eme -
ry tu rę nie prze szła, do koń ca swo ich dni
że la zną rę ką trzy ma ła słyn ny ze spół,
a mia ła za le głe go urlo pu 2430 dni…

Kie dyś w te le wi zji pan Bo gu sław
w trak cie au dy cji miał od czy tać list Sta -
ni sła wa Mo niusz ki do mat ki. List przy -
niósł, ale – zgod nie z przy ka za niem pa ni
Mi ry – nie za brał oku la rów. A tu świa -
tło by ło kiep skie. Za miast li ter i zdań wi -
dział ja kieś rząd ki ma łych… kot ków
i pie sków. Nie by ło wyj ścia, ca ły ów
tekst wiel kie go kom po zy to ra wy re cy to -
wał „z gło wy” i by ła to im pro wi za cja.
Kie dy póź niej z od two rze nia wi deo
w do mu obej rzał jesz cze raz pro gram,
do szedł do wnio sku, że sam mistrz Mo -
niusz ko le piej by do swo jej ro dzi ciel ki
nie na pi sał.

PIOTR GRYŹ LAK

Bo le sław (ur. 5 paź dzier ni -
ka 1896 r. w Strzał ko wie k.
Po zna nia), czło wiek wie lu ta -
len tów, ab sol went Aka de mii

Sztuk Pięk nych w Mo na chium, stu dio -
wał ta kże we Wied niu, wła dał bie gle
sied mio ma ję zy ka mi, był fo to gra fem
na stat kach pa sa żer skich „Po lo nia”
i „Ba to ry”. Na Są dec czyź nie za sa na -
cji za sły nął por tre ta mi pan i pa nów,
któ rzy usta wia li się w ko lej ce dla
uwiecz nie nia swo ich kon fe rek tów. Był
pa trio tą, pod czas woj ny dzia łał
w ZWZ, wy ko ny wał zdję cia dla osób
ści ga nych przez ge sta po i zmu szo nych
do zmia ny do ku men tów, co prze pła cił
ży ciem, roz strze la ny wraz z gru pą za -
kład ni ków (m.in. Bo le sła wem Bar bac -
kim) 21 sierp nia 1941 r. Dwa mie sią ce

wcze śniej otrzy mał na gro dę za naj bar -
dziej es te tycz ną wi try nę w mie ście.

Po tra gicz nej śmier ci Fur man ka,
Niem cy za re kwi ro wa li ar chi wum fo to -
gra ficz ne, szu ka jąc ma te ria łów kon spi -
ra cyj nych. Tak prze pa dły bez cen ne
kli sze bę dą ce świa dec twem ży cia (i lu -
dzi) przed wo jen ne go Są cza. Pro wa dze -
nie za kła du kon ty nu owa ła żo na, Ju lia
Lu cy na, do sko na ląc się w za wo dzie
(w 1943 zdo by ła upraw nie nia mi -
strzow skie) i wy cho wu jąc ma łe go syn -
ka Je rze go An drze ja (ur. 2
stycz nia 1940), ucząc go fo to gra ficz nej
sztu ki.

W po wo jen nym mie ście za kład „Fo -
to – Ars” Fur man ków upa mięt niał
miej skie i szkol ne im pre zy oko licz no -
ścio we, uro czy sto ści ro dzin ne, utrwa lał

W No wym Są czu nie zmien nie w tym sa mym miej scu (ul. Ja -
giel loń ska 57) od 1936 r. dzia ła za kład fo to gra ficz ny „Fo to -
-Ars” ro dzi ny Fur man ków. Za ło ży cie lem fir my był przy by ły
na po cząt ku lat 30. z Wiel ko pol ski, naj pierw do Że gie sto wa,
a po tem do No we go Są cza Bo le sław Ma rian Fur ma nek, któ -
re go oj ciec i dzia dek ta kże pa ra li się fo to gra fią.

Fur man ko wie: pięć po ko leń fo to gra fów

Wier ni Są dec czy
Bolesaw Furmanek z żoną Julią Lucyną i synkiem Jerzym, 1940 r.
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ar chi tek tu rę i przy ro dę, kul tu rę i są dec -
ką tra dy cję. Do do bre go to nu na le ża ło
za mó wić so bie por tret fo to gra ficz ny
u Fur man ków, nie jed no krot nie tra fia ły
one do pu bli ka cji i na wy sta wy. U Je rze -

go spo ty ka ła się śmie tan ka to wa rzy ska
mia sta, bo he ma, mło dzież przed ma tu rą.

Je rzy zmarł przed wcze śnie 26 sierp -
nia 1993 r. w wie ku 53 lat. Mat ka prze -
ży ła go o trzy la ta. Jak w po przed nim

po ko le niu na stęp cą zo sta ła ko bie ta:
wdo wa po Je rzym, pa ni Ge no we fa, sta -
ra jąc się nie prze rwać łań cu cha ro dzin -
nej pla ców ki. Ro dem z Po de gro dzia,
ab sol went ka tech ni kum łącz no ści w No -
wym Są czu, na le ża ła do czo łów ki śro -
do wi ska spor to we go mia sta, upra wia ła
akro ba ty kę i pił kę ręcz ną w MKS „Be -
skid”. Rów no le gle pra co wa ła ja ko księ -
go wa w Re jo no wym Przed się bior stwie
Go spo dar ki Wod nej (obec nych Są dec -
kich Wo do cią gach).

W 1999 r., na pro gu epo ki fo to gra fii
elek tro nicz nej, ster ate lier prze jął
po otrzy ma niu dy plo mu mi strzow skie go
syn Ge no we fy i Je rze go – Da wid Wik tor.

Za kład Fur ma nów trwa i cie szy się nie -
słab ną cą sym pa tią są de czan. Uno wo cze -
śnia warsz tat, po sze rza dzia łal ność
ar ty stycz ną. Fo to gra fie Da wi da zdo bią wy -
daw nic twa, np. wy da ną w ub. ro ku „Kuch -
nię La chów Są dec kich”. Za ra zem nie
zry wa z tra dy cją, na dal mo żna tu wpaść
na spe cjal ną se sję zdję cio wą po ślu bie lub
ko mu nii, wy ko nać ma tu ral ne ta bleux.

Jak wi dać, tra dy cja rzecz świę ta!
MA RIA PI NIAŃ SKA

Zdję cia ze zbio rów ro dzi ny Fur man ków

yź nie i swo jej pro fe sji
Wi try na okien na za kła du Fur man -
ków w la tach 50.
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Zaklad fotograficzny Furmanków, ul. Jagiellońska 57 – wygląd z 1939 r.
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Genowefa i Dawid Furmankowie
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Do tej po ry tyl ko nie licz nym da -
ne by ło zo ba czyć do ku ment.
Ka żdy re ago wał w po dob ny
spo sób: Sen sa cja! Dwie ce lu -

lo ido we ośmio mi li me tro we ta śmy, mi mo
upły wu 75 lat prze trwa ły w sta nie ide al -
nym, za cho wu jąc ob raz No we go Są cza
lat. 30. ub. wie ku. Ich obec ny wła ści ciel,
An drzej Lor czyk, przy zna je, że nie
od ra zu „od krył sen sa cję”. 

***
Sta ro są de cza nin jest ad iunk tem w In -

sty tu cie Fi lo zo fii Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go i od lat zbie ra ró żne
do ku men ty i pa miąt ki zwią za ne z Są -
dec czy zną. Na tę tra fił przez Al le gro, za -
in try go wa ny na pi sem na nie po zor nym
pu deł ku: Kro ni ka Są dec ka.

– Uda ło mi się zna leźć w Kra ko wie
ma łą fir mę, któ ra prze ko pio wa ła film
z ta śmy ośmio mi li me tro wej, na ja kiej zo -

stał za pi sa ny, na no śnik cy fro wy. Obej -
rza łem go, a po tem wło ży łem do szu fla -
dy – opo wia da An drzej Lor czyk.
– Za ję ty obo wiąz ka mi za wo do wy mi,
po pro stu o nim za po mnia łem. 

Przy po mniał so bie, kie dy w mar cu
ubie głe go ro ku od wie dził go by ły stu -
dent Sła wo mir Gór ski, au tor fil mów do -
ku men tal nych – m.in. Wie luń 13 ce gieł,
dzię ki któ re mu uda ło się na wią zać
współ pra cę z In sty tu tem Pa mię ci Na ro -
do wej. 

– Wte dy na po mkną łem mu, że po sia -
dam film z lat 30. ubie głe go stu le cia.
Wspól nie obej rze li śmy go i wów czas do -
tar ło do nas, że ma my do czy nie nia
z czymś wy jąt ko wym – mó wi Lor czyk.
– Na ta śmie są uwiecz nio ne m.in. ró żne -
go ro dza ju uro czy sto ści, od by wa ją ce się
wów czas nie tyl ko w mie ście. Co wię cej,

Pod pa tro na tem „Sądeczanina”

Sensacyjne
odkrywanie 
kart Kroniki
Sądeckiej 
An drzej Lor czyk, gdy dwa la ta te mu ku pił na au kcji in ter ne -
to wej Al le gro sta ry film ukry ty w pu deł ku opa trzo nym in try -
gu ją cym na pi sem Kro ni ka Są dec ka, nie zda wał so bie spra wy,
na jak cen ny dla No we go Są cza do ku ment tra fił. Nie ba wem
wszy scy bę dą mie li oka zję po znać za war tość taśm i au to ra za -
re je stro wa nych na nich wy da rzeń.
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na gra nie za cho wa ne jest – jak na la ta,
w któ rych po wsta ło – w ide al nym sta nie. 

Znaw cy te ma tu od ra zu za uwa ży li, że
au tor fil mu nie mógł być ama to rem. 

– Do ku ment jest do sko na le na krę co -
ny. Au tor miał per fek cyj nie prze my śla -
ne sce ny, dzię ki cze mu film jest
nie zwy kłym za pi sem hi sto rii No we go Są -
cza i co dzien ne go ży cia je go miesz kań -
ców – mó wi Lor czyk.

Za pis roz po czy na się se kwen cją,
na któ rej wi dzi my za mek są dec ki
przed je go wy sa dze niem. Dwo je dzie ci
stoi na drew nia nym bal ko ni ku. Po tem
oglą da my krót kie mi gaw ki z gwar ne go
są dec kie go ryn ku, uli cę Ja giel loń ską,

po któ rej je żdżą brycz ki za przę żo ne
w ko nie. Do ku ment re je stru je ta kże wy -
da rze nia lo kal ne: de fi la dy, bu do wę za po -
ry w Ro żno wie, ob cho dy 3 Ma ja
w 1935 r., przy jazd do No we go Są cza
ów cze sne go pre mie ra gen. Fe li cja na Sła -
wo ja -Skład kow skie go i otwar cie Do mu
im. gen. Pie rac kie go w 1937 r. czy re la -
cję z przy jaz du gen. Ry dza Śmi głe go
na świę to1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań -
skich rok wcze śniej, 3 paź dzier ni ka. Ka -
żde po prze dza śród ty tuł. 

***
Za war to ścią taśm za in te re so wał się

kra kow ski od dział In sty tu tu Pa mię ci Na -
ro do wej, włą cza jąc się w pro jekt pod pa -

tro na tem me dial nym „Są de cza ni na”
– „Są dec ka Kro ni ka Fil mo wa”, re ali zo -
wa ny rów nież przez Sto wa rzy sze nie
Me dia i Kul tu ra, Ma ło pol skie Cen trum
Kul tu ry „So kół” oraz Pol skie To wa rzy -
stwo Hi sto rycz ne Od dział w No wym
Są czu. Naj pierw jed nak An drzej Lor -
czyk i Sła wo mir Gór ski roz po czę li
żmud ne po szu ki wa nia au to ra fil mu.
Dłu go – jak mó wią – od bi ja li się od mu -
ru nie pa mię ci, bra ku do ku men tów, nie
znaj du jąc ja kie go kol wiek punk tu za cze -
pie nia. O prze ło mie w po szu ki wa niach
za de cy do wał przy pa dek. Oka za ło się
bo wiem, że w ar chi wum por ta lu in ter -
ne to we go Al le gro prze cho wy wa ne są
in for ma cje o zre ali zo wa nych trans ak -
cjach han dlo wych. Tym spo so bem uda -
ło się im do trzeć do oso by, miesz ka ją cej
na Są dec czyź nie, któ ra sprze da ła Kro ni -
kę Są dec ką. 

– Niech jej to żsa mość po zo sta nie
na ra zie ta jem ni cą – mó wi dr Lor czyk.
– Są dzę, że wy sta wie nie ta kiej pe reł ki
na sprze daż nie by ło po dyk to wa ne
wzglę da mi ma te rial ny mi, bo w po rów -
na niu z je go hi sto rycz ną war to ścią ce -
na fil mu by ła wręcz zni ko ma. Wy da je
się, że je go wła ści cie lo wi cho dzi ło o to,
by tra fił on do ko goś, kto bę dzie nim za -
in te re so wa ny i do ce ni je go nie zwy kły
wa lor. Ten film odzie dzi czył on, po wiedz -
my, po swo ich przod kach. Dłu go za ję ło
nam za skar bia nie je go za ufa nia, by
ujaw nił, kto jest au to rem fil mu. Oka za ło
się, że do ku men tów, nie ko niecz nie
na ce lu lo ido wej kli szy, jest wię cej. Być
mo że uda się nam w nie wgląd nąć. Au -
tor kro ni ki ba wił się – jak mó wi li na si
przod ko wie – nie tyl ko ma lo wa niem ob -
ra zem i ru chem, ale ta kże sło wem.

Lor czyk prze ko ma rza się, mó wiąc, że
je śli po wie, że au to rem fil mu jest są de -
cza ninem, bę dzie to praw dą, je śli po wie,
że nie – rów nież. 

– Na ra zie nie chciał bym od ra zu od -
kry wać wszyst kich kart – do da je. – Wy -
mie nię tyl ko kil ka miejsc, z któ ry mi
au tor był zwią za ny: Tar nów, Brze ża ny,
Lwów, No wy Sącz, oko li ce Sa no ka, Sal -
zburg. Kie dy się ro dził, Pol ski na ma pie
nie by ło. Był więc pod da nym ce sa rza
Fran cisz ka Jó ze fa, żoł nie rzem CK ar mii
Au stro -Wę gier, a póź niej miał sny o Rze -
czy po spo li tej nie pod le głej. Sny, któ rych

Dokument rejestruje
wydarzenia lokalne:
defilady, budowę zapory
w Rożnowie, obchody
3 Maja w 1935 r., przyjazd
do Nowego Sącza
ówczesnego premiera 
gen. Felicjana
Sławoja-Składkowskiego
i otwarcie Domu im. gen.
Pierackiego w 1937 r. czy
relację z przyjazdu gen.
Rydza Śmigłego na święto1.
Pułku Strzelców
Podhalańskich rok
wcześniej, 3 października. 
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za cho wa ne opi sy, są jak sce na riu sze fil -
mo we. Jest to oso ba, któ rą bar dzo wie le
łą czy z Woj cie chem Mi ga czem z Go stwi -
cy, le gen dar nym fo to gra fem, do ku men -
tu ją cym ży cie wsi, o fe no me nal nej wręcz
in tu icji utrwa la nia te go, co wa żne. Ale
wie le au to ra od nie go dzie li. Nie wia do -
mo na wet, czy kie dy kol wiek się spo tka -
li, choć nie bra ko wa ło ta kich mo men tów,

że sta li za pew ne obok sie bie, na wy cią -
gnię cie rę ki. Za cho wa ło się wie le zdjęć
No we go Są cza Woj cie cha Mi ga cza. Być
mo że au tor kro ni ki zo stał na któ rymś
uwiecz nio ny. Ostat nim miej scem, w któ -
rym żył i miesz kał, to… gó ry.

An drzej Lor czyk ta jem ni cą chce
skło nić są de czan do re flek sji. 

– By móc rze tel nie wie dzieć, trze ba
naj pierw oswo ić się z nie wie dzą, na uczyć
się nie wie dzieć. My nie wie dzie li śmy
przez pół to ra ro ku – za uwa ża. I pod po -
wia da jesz cze, że: – To oso ba, któ ra
uczest ni czy ła w kre owa niu hi sto rii po -
cząt ku XX wie ku i któ ra zaj mo wa ła się
po li ty ką w naj lep szym te go sło wa zna -
cze niu, ja ko dba niem o do bro po lis. Bez
wąt pie nia by ła zna czą cą po sta cią dla
mia sta i Są dec czy zny, a za ra zem, kimś,
kto się nie rzu cał w oczy. To, że pod czas
otwar cia Do mu im. gen. Pie rac kie go
wcho dził do środ ka ra zem z pre mie rem
Sła wo jem -Skład kow skim i in ny mi ów cze -
sny mi do stoj ni ka mi pań stwo wy mi i ko -
ściel ny mi, da je do my śle nia. Na pew no
nie był przed sta wi cie lem me diów, bo był
czło wie kiem zbyt nie za le żnym, zbyt ce -
nią cym wol ność i mi łu ją cym Pol skę.
Swo ją pra cę trak to wał ja ko słu żbę. Był
rów nież wni kli wym fo to gra fem, bo po zo -
sta wił po so bie spo ro zdjęć. Wy da je się,
że ta pa sja za wład nę ła nim naj pierw,
a póź niej stał się nią film. Ma ło te go.
Sam kon stru ował wie le urzą dzeń, któ re

by ły mu nie zbęd ne, choć by do mon ta żu
fil mu, a któ re w tych cza sach by ły nie -
osią gal ne. W tym po dob ny był do Woj -
cie cha Mi ga cza. 

***
Re ali za cja pro jek tu „Są dec ka Kro ni -

ka Fil mo wa”, w któ ry wpi su je się hi sto -
ria fil mu i je go au to ra, roz po czy na się 3
wrze śnia. Skła da ją się na nie go dwa cy -
kle pro jek cji w są dec kim MCK „So kół”.
Pierw szy trwał bę dzie od 3 (pre mie ra)
do 16 wrze śnia – przed ka żdym pierw -
szym i ostat nim fil mo wym se an sem
dnia zo sta nie wy świe tlo na I ok. 13-mi -
no to wa część Kro ni ki… Pre mie rę II,
ok. 14-mi nu to wej czę ści za pla no wa no
na 17 wrze śnia, póź niej po dob nie bę dzie
mo żna obej rzeć dwa po ka zy co dzien nie,
aż do 30 wrze śnia.

Pro jekt słu ży ta kże od szu ka niu
świad ków wy da rzeń z tam tych lat. 

– Za le ża ło by nam, aby są de cza nie za -
rów no ci, któ rzy roz po zna li na fil mie sie -
bie al bo ko goś bli skie go czy chcie li by
opo wie dzieć o tych cza sach, skon tak to wa -
li się z na mi bądź pra cow ni ka mi IPN
– do da je dr Lor czyk. – Był by to wy mier ny
efekt przed się wzię cia, wy mier ny do wód
te go, że pra ca au to ra nie po szła na mar -
ne, że ten do ku ment otrzy mał, dzię ki
współ cze sne mu po ko le niu, dru gie ży cie. 

Z oso ba mi, któ re uda się od szu kać
dzię ki na gra niu z lat 30., miał by po -
wstać ko lej ny do ku ment. Zda niem Lor -
czy ka, by ła by to do sko na ła kon ty nu acja
Kro ni ki… 

– Wie rzę, że wspól ny mi si ła mi uda się
ten cel osią gnąć – mó wi. 

IGA MI CHA LEC
Ka dry po cho dzą z Kro ni ki Są dec kiej

Uwaga

Pro si my wszyst kie oso by, któ re roz po zna ły
sie bie, bli skich lub zna jo mych na fil mie
o kon takt z re dak cją „Są de cza ni na”: (18) 441-
00-11, 441-45-44; e -ma il: re dak cja@sa de -
cza nin.in fo lub bez po śred nio
z ko or dy na to rem prac nad„Kro ni ka mi Są dec -
ki mi” Sła wo mi rem Gór skim pod nu me rem te -
le fo nu 603-649-897 (to nu mer wy łącz nie dla
świad ków). Mo żna też prze sy łać in for ma cje
na ad res e -ma il: film@me dia ikul tu ra.pl

– Sądzę, że wystawienie
takiej perełki na sprzedaż
nie było podyktowane
względami materialnymi,
bo w porównaniu z jego
historyczną wartością cena
filmu była wręcz znikoma.

HISTORIA
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W szczy to wym okre sie dru ży na li -
czy ła ok. 60 osób. Człon ko wie pre zen -
to wa li się pięk nie: oprócz mun dur ków,
no si li wy ło żo ne koł nie rze ma ry nar skie
lub bia łe ma ry nar skie mun du ry.

Opie ku nem wod nia ków był Ju lian
Wę żyk, a ko lej ny mi dru ży no wy mi,
po Sta ni sła wie Zio brzyń skim: Zbi gniew
Bo cheń ski (1946–1948) i Cze sław Mi -
ko ła je wicz (1948–1949). Przy bocz ny mi
by li: Le szek Ja rosz (1945), Hen ryk Ro -
sen be iger (1945–1946), Zbi gniew Bo -
cheń ski (1946), Ja nusz Kor pak
(1946–1947), Zyg munt Ol szań ski
(1946–1948).

W 1949 r. roz wią za no tam to har cer -
stwo, zli kwi do wa no też dru ży nę „Za ru -
skie go”. Har ce rze z III Wod nej wy ro śli
na war to ścio wych lu dzi. Zdo by te spraw -
no ści uczy ni ły ich za rad ny mi ży cio wo.
Sze ściu z nich zo sta ło pro fe so ra mi wy -
ższych uczel ni.

W br. sta rzy wod nia cy spo tka li się
w Zna mi ro wi cach na 14. zjeź dzie. Przy -
by li na we zwa nie Zbi gnie wa Bo cheń -
skie go: Sprę żcie się! Nie rdze wieć, pó ki
co! Na po cze snym miej scu umiesz czo -
no ban de rę, któ rą w 1995 r. prze ka za ła
mat ka Hen ry ka Ro sen be ige ra (uszy ła ją
wła sno ręcz nie w 1945 r.). Zbi gniew Bo -
cheń ski zmarł mie siąc póź niej.

Wspo mi na prof. Jó zef Ha łas:
By łem uczniem II Gim na zjum i Li -

ceum im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go.
Woj na się wła śnie skoń czy ła i nad ra bia -
li śmy za le gło ści mło do ści. Ży łem har -

Pierw si że gla rze przy rze cze nie
har cer skie zło ży li 11 li sto pa -
da 1945 r. na dzie dziń cu znisz -
czo ne go pa ła cu w Na wo jo wej,

przy ogrom nym ogni sku, na rę ce dru ha
pod harc mi strza Edwar da Ję sia ka, je zu ity.
W pew nym mo men cie, kie dy du chow ny
wy cią gnął dłoń do któ re goś ze skła da ją -
cych przy rze cze nie, z kie sze ni su tan ny
wy padł mu pi sto let. W ab so lut nej ci szy
schy lił się, że by broń pod nieść i scho wać.

– Wte dy ni cze go nie by ło – opo wia da
Ta de usz Ży gło wicz, wie lo let ni ko man -
dor YC PTTK Be skid No wy Sącz.
– Nad Je zio rem Ro żnow skim zna le zio no
nie miec ką łódź, zbu do wa ną na wzo rach
pol skie go „pi ra ta”. Do pły wa nia przy -
sto so wa li ją bra cia Bar bac cy: Ja nusz
i To masz. Pierw szy z nich od bu do wał
jacht, a dru gi za pro jek to wał maszt, oli -
no wa nie i ża gle. „Ja skół ka” wy pły nę ła
w swój pierw szy rejs w 1948 r.
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Wod niac ka sta ra gwar dia

Harcerskie żagle
nad jeziorem
65 LAT TE MU PO WSTA ŁA III WOD NA DRU ŻY NA HAR CER SKA.
Z powojennym harcerstwem sądeckim łączą się narodziny
żeglarstwa na nowo powstałym Jeziorze Rożnowskim,
związane z III Wodną Drużyną Harcerską im. Mariusza
Zaruskiego, kierowaną przez jej założyciela i drużynowego,
Stanisława Ziobrzyńskiego.

Sta ni sław Zio brzyń ski

Po pu lar ny „Zio ber”, ro dem z Biel ska Bia łej
(ur. 2 wrze śnia 1925 r.), miesz kał w No wym
Są czu od lat 30. Po ma tu rze w 1946 r. pod jął
stu dia na AWF, dwa la ta póź niej zo stał ma -
gi strem. Szko lił się ja ko tre ner i in struk tor,
tre no wał ka drę na ro do wą i olim pij ską nar -
cia rzy zjaz dow ców. Pra co wał przez wie le lat
w Za rzą dzie Głów nym Pol skie go Związ ku
Nar ciar skie go i Pol skim Ko mi te cie Olim pij -
skim, był przed sta wi cie lem Pol ski w Mię -
dzy na ro do wej Fe de ra cji Nar ciar skiej (FIS).
Zmarł 8 lu te go 1989 r. Po cho wa ny na war -
szaw skich Po wąz kach.

Harcerze – żeglarze
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cer stwem, ale głów nie cią gnę ło mnie
na po łu dnie Są cza, do gór, mo im cen -
trum by ły Ko sa rzy ska.

Kie dyś idę ul. Ja giel loń ską, a z na -
prze ciw ka ma sze ru je uli cą od dział mo -
ich ró wie śni ków, śpie wa jąc an giel ską
pio sen kę Swe et Ma ry. By łem za chwy -
co ny! To by ła II Wod na, chy ba pro wa -
dził ich Zby szek Bo cheń ski
– dru ży no wy.

In te re so wa łem się mo rzem, ło dzia mi,
okrę ta mi – dla cze go do nich nie przy -
stać? – po my śla łem. Jeź dzi li śmy ro we -
ra mi, gru pą har ce rzy do Ko by le go
Gród ka i po ży cza ną od go spo da rza kry -
pą na Mał pią Wy spę na Je zio rze Ro -
żnow skim.

Już ja ko star szy pan, za no to wa łem
z pa mię ci: chłód ran ka, plusk wo dy

o brzeg je zio ra, za pach wo dy, mo krych
ka mie ni i od kry tych ko rze ni – ra dość 18-
lat ka z bu dzą ce go się dnia. Po no cy mo -
ja war ta przed wscho dem słoń ca. To
by ło szczę ście.

Po la tach pod czas her ba tek Zby szek
Bo cheń ski, ja ko daw ny dru ży no -
wy III Wod nej, wy my ślił zlot nad Je zio -
rem Ro żnow skim w Zna mi ro wi cach. Ja
za pro jek to wa łem wi nie tę na ko re spon -
den cję, płó cien ne znacz ki dla uczest ni -
ków i pro po rzec. Tak się za czę ła mo ja
przy go da z III Wod ną. Zlo tów by ło dzie -
więć, by łem na więk szo ści, zo sta łem
przy ję ty do dru ży ny, zo sta łem ta kże jej
kro ni ka rzem.

Oprócz zlo tów dru ży ny wy my śli li śmy
ta kże zlot daw nych har ce rek i har ce rzy
w Ko sa rzy skach, któ ry or ga ni za cyj nie

prze ję ły har cer ki z dru żyn „Błę kit na”
i „Sło necz ne Wier chy”, z druh na mi Bar -
ba rą God fe ry ow i Ma rią Ko lek.

Zbi gniew Bo cheń ski (1927-2010)
Dru ży no wy sprzed sze ściu de kad
Uro dził się 17 li sto pa da 1927 r. w No -

wym Tar gu, w 1939 r. prze niósł się wraz
z ro dzi ca mi do No we go Są cza. Ma tu rę
zdał po woj nie w I LO i Gim na zjum im.
Ja na Dłu go sza, w 1952 r. ukoń czył Po -
li tech ni kę Kra kow ską ja ko in ży nier me -
cha nik.

Har cerz z przed wo jen nym ro do wo -
dem, współ za ło ży ciel III Wod nej Dru -
ży ny Har cer skiej im. gen. Ma riu sza
Za ru skie go, po cząt ko wo za stę po wy, po -
tem przy bocz ny, a w la tach 1946-1948
– dru ży no wy. Ko men dant obo zów har -

Leon Augustynowicz, Janusz Barbacki, Tadeusz Barbacki, Tomasz Barbacki, Jerzy Breitkopf, Czesław Bieda, Andrzej Brzeziński, Stanisław Cieśla,
Władysław Cieśla, Antoni Czuchra, Stanisław Czuchra, Jerzy Dyszkiewicz, Marian Filipak, Adam Gawłowski, Józef Hałas, Adam Janowski, Leszek Jarosz,
Roman Jasiewicz, Czesław Jasnos, Jerzy Kimner, Ryszard Kmiecik, Adam Knauer, Stanisław Konstanty, Leszek Kołodziej, Jerzy Kopeć, Otto Kordys, Janusz
Korpak, Andrzej Korsak, Adam Kosecki, Józef Kruczek, Lesław Kruczek, Jacek Krukierek, Adam Kustroń, Jan Kwieciński, Stefan Łętocha, Mirosław
Łukaszyk, Alfred Maciejewski, Władysław Migacz, Czesław Mikołajewicz, Andrzej Niewiakowski, Bronisław Obiorek, Zygmunt Olszański, Leopold Oracz,
Stanisław Pałac, Władysław Pawlikowski, Adam Piasecki, Zenon Potoczek, Leszek Prorok, Józef Pierzchała, Mieczysław Rajski, Zygmunt Rams, Wacław
Rubinek, Tadeusz Rozmarynowicz, Henryk Rosenbeiger, Stanisław Stuchły, Tomasz Steindel, Ziemowit Stamirski, Tadeusz Smoleń, Stanisław Sekuła,
Leszek Szymanek, Andrzej Śmiechowski, Adam Świebocki, Zbigniew Siemiracki, Józef Szafran, Stanisław Szczerba, Zbigniew Talasko, Leszek
Tumanowicz, Ignacy Twardowski, Jakub Twardowski, Jerzy Woźniacki, Kazimierz Węgrzyn, Adam Wierny, Eugeniusz Wolak, Stanisław Wysowski,
Ryszard Wróbel, Andrzej Zajączkowski, Stanisław Ziobrzyński, Mieczysław Ziółkowski, Tadeusz Zwinczak, Ignacy Zygadło, Tadeusz Żygłowicz, 

Skład dru ży ny 

Wodna Drużyna po 65 latach FOT. JEC

Zby szy ce 1947 r., pierw szy jacht
Lu dwi ka Mi chal skie go, za ło ga Je rzy
Kler, An to ni Ry bak
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cer sko -że glar skich. Choć opu ścił No wy
Sącz i pra co wał za wo do wo we Wro cła -
wiu, utrzy my wał sta le kon tak ty z har cer -
stwem są dec kim, był ini cja to rem
co rocz nych zlo tów że glar skich. Pierw -
szy zor ga ni zo wa no w 1995 r. w Zby szy -
cach, na stęp ne w Zna mi ro wi cach. Wraz
z ko le gą z wod nej dru ży ny prof. Jó ze -
fem Ha ła sem pod czas ob cho dów 85-le -
cia har cer stwa no wo są dec kie go
w 1996 r. w Ko sa rzy skach za pro po no -
wał ufun do wa nie ta bli cy pa miąt ko wej
w II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej po -
świę co nej druh nie Bro ni sła wie Szcze -
pań ców nej. Ta bli ce od sło nię to w 2004 r.

Zbi gniew Bo cheń ski zmarł 27 czerw -
ca br. we Wro cła wiu. Kil ka dni póź niej
pod czas mszy św. od pra wio nej w ko -
ściół ku na Sta rym Cmen ta rzu w No -
wym Są czu ko le dzy i har ce rze
za śpie wa li mo dli twę har cer ską:

Przed na mi jest otwar ty świat,
A na nim wie le dróg,
Choć wie le ście żek ku si nas,
Lecz dla nas tyl ko Bóg.

JE RZY LE ŚNIAK
(w artykule wykorzystano dokumentację

opracowaną przez Janusza Korpaka)

Z No we go Są cza do gra ni cy
jest za le d wie 30 ki lo me trów
i już w tej przy gra nicz nej
oko li cy tra fi my na uzdro wi -

ska z ba se na mi z wo dą ter mal ną. War -
to się jed nak za pu ścić da lej, bo
do naj więk sze go na Sło wa cji, w Cze -
chach i w Pol sce par ku wod ne go ma -
my za le d wie 147 km, czy li dwie
go dzi ny dro gi sa mo cho dem.

Ką piel, jak na Ka ra ibach
Aqu apark Ta tra lan dia, bo o nim tu

mo wa, ma 14 hek ta rów po wierzch ni.
Le ży 2 ki lo me try od Lip to vskýego Mi -
kulása, nad du żym zbior ni kiem wod -
nym Lip to vska Ma ra. Jed nak wo dy
te go sztucz ne go i chęt nie od wie dza ne -
go je zio ra to by ło za ma ło. Dzię ki źró -
dłom ter mal nym o tem pe ra tu rze 60,7
st. C po wsta ło tu 11 no wo cze snych ba -
se nów. Mo żna się w nich zre lak so wać,
ale też pod le czyć układ ru cho wy i od -
de cho wy.

Więk szość ba se nów, ta kże tych ze -
wnętrz nych, jest ca ło rocz na. Cia ła za -
nu rza ją się w cie płej wo dzie o 26–38
st. C. Ba se ny ma ją sie dze nia z ma sa -
żem, wod ne prą dy, grzyb ki i tym po -
dob ne. Do te go 29 rur i zje żdżal ni,
z któ rych 8 dzia ła też po za se zo nem.
Pra wie co ro ku po wsta ją no we – te go
la ta uru cho mio no U -zje żdżal nię Bo -
ome rang Raft Ramp, któ ra mie rzy
pręd kość i po dob no jest naj więk sza
w Eu ro pie. Rzecz ja sna nie ka żdy mo -
że sko rzy stać ze wszyst kich zje żdżal -
ni. Na więk szo ści sza leć mo gą go ście
o mi ni mal nym wzro ście 120 – 140 cm
i wa dze nie prze kra cza ją cej 110 ki lo -
gra mów (na sied miu – 180 kg).
Przed sza leń stwem trze ba zdjąć wszel -
ką bi żu te rię.

W Ta tra lan dzie zbu do wa no też Wy -
spę Pi ra tów z Ka ra ibów. Jest to tro pi -

kal ny wel l ness z pięk nym wi do kiem
na... szczy ty Tatr. A to nie ko niec atrak -
cji. W aqu apar ku dzia ła kom pleks Sau -
no wy Świat – Ta tra -Therm -Vi tal,
ofe ru ją cy m.in. 16 ką pie li pa ro wych,
ma sa żo wych i wod nych. Ko lej ny kom -
pleks ką pie li, okła dów, ma sa ży i in -
nych za bie gów to Wel l ness Pa ra di se.

Żąd ni wra żeń go ście mo gą na to -
miast od wie dzić li no wy tor prze szkód
Tarzánia, po dob no naj więk szy w Eu ro -
pie Środ ko wej. Roz cią ga się na 5 tys.
m kw., a za wie szo ny jest na wy so ko -
ści 7 m. W tzw. Stre fie Ad re na li ny
znaj dzie my też m.in. tram po li ny, ścian -
kę wspi nacz ko wą, pa int ball. Po za tym
krę gle, sy mu la tor gry w gol fa, la bi rynt
i pla ce za baw dla ma łych pla żo wi czów.
Na przy kład na dmu chi wa ny świat
Bub ble Ci ty, po ciąg Tra laláčik czy bo -
iska Ba by lan du.

Przed wej ściem do aqu apar ku jest
też do dat ko wa atrak cja – Ta trzań ska
Ma don na, ma ją ca 52 m kw. mo zai ka
wy ko na na ze 115 000 sło wac kich mo -

Wod na Sło wa cja
Na Słowację warto pojechać po... relaks. Kupele naszych
południowych sąsiadów czekają na turystów cały rok
i kuszą zabiegami SPA oraz parkami rozrywki.

ROZMAITOŚCI

Zbigniew Bocheński

FOT. ARCH.
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net obie go wych. Od 2009 r., gdy Sło wa -
cja we szła do stre fy eu ro, owa Mat ka
Bo ska z Dzie ciąt kiem jest swo istym po -
mni kiem daw nej sło wac kiej wa lu ty
– ko ro ny i ha le rzy.

W wo dzie ter mal nej i pit nej
Re gion Lip to vský jest bo ga ty w źró -

dła ter mal ne. Dla te go już po dru giej
stro nie je zio ra Lip to vska Ma ra, 10 km
da lej niż Ta tra lan dia, znaj du je się ką pie -
li sko ter mal ne Bešenová (Be sze nio wa).
Wy pły wa ją ca tu wo da osią ga po nad 60
st. C i za nim tra fi do ba se nów jest schła -
dza na do 26-39 st. C. Za war ty w niej lit
szyb ko po lep sza sa mo po czu cie. Ką pie -
le po pra wia ją uro dę, ale też do sko na le
wpły wa ją na ró żne pro ble my zdro wot -
ne, zwłasz cza od je sie ni do wio sny.

W Bešeno vej są dwa ro dza je ba se -
nów – z wo dą geo ter mal ną i z pit ną.
Osiem zbior ni ków ze wnętrz nych wy peł -
nio no wo dą geo ter mal ną – 7 dzia ła ca ły
rok. Zi mą pa ra wod na uno si się nad ni -
mi na wy so kość 250 me trów, chro niąc
ką pią cych się przed mro zem. W ba se -
nach za mon to wa no wie le wod nych
atrak cji, w tym pod wod ne ła wy z sys te -
mem ma sa ży.

Z ko lei 5 no wych zbior ni ków z niec -
ką nie rdzew ną na peł nia nych jest wo dą
pit ną. Przej rzy stą i ogrze wa ną do 24
– 37 st. C. Jest tu ty po wo pły wac ki
zbior nik o dłu go ści 25 m, ale też dzie -
cię ce akwe ny z wod ny mi je ży ka mi.
W zbior ni ku „Dzi ka rze ka” wy twa rza -
ny jest prąd wod ny. Je dy ny mi nus, że ba -
se ny te czyn ne są tyl ko la tem.

Są jed nak ta kże we wnętrz ne ba se ny
an ty ko ro zyj ne z pit ną wo dą (27-40 st.
C). Je den z nich oświe tla re flek tor
z krysz ta ła mi Swa ro vskie go, któ re pięk -
nie roz pra sza ją świa tło. Ca ły rok go ście
mo gą też ko rzy stać z nie rdzew ne go ja -
cuz zi, któ re zbu do wa no pod go łym nie -
bem.

Rzecz ja sna Bešenová nie by ła by cen -
trum ter mal nym bez Wel l nes & Spa
Cen trum. A w nim – ca ła ga ma in ha la -
cji: zio ło we o dzia ła niu an ty stre so wym,
sol ne po ma ga ją ce w cho ro bach dróg od -
de cho wych i re ge ne ru ją ce skó rę, mię to -
we oczysz cza ją ce za to ki i roz sze rza ją ce
po ry skór ne.

W cen trum jest też pa ro wa łaź nia
rzym ska, któ ra usu wa tok sy ny z or ga ni -
zmu i go rą ca sau na fiń ska. A dla ochło -
dy – zim na pa ra i lo do wy ba sen
har tu ją cy or ga nizm. Obo la łe no gi re ge -
ne ru ją się np. w wod nych bi czach
w Ska łach be sze niow skich lub w tzw.
Ką pie li Kne ipa, czy li stą pa niu po ka my -
kach na dnie ba se nu. Pod sto pa mi pul -
su je wo da go rą ca i zim na, po ja wia się
su cha mgła i lód. W ma sa żach na to miast
spe cja li zu je się Re lax Cen trum. Mio do -
wy oczysz cza or ga nizm, re ge ne ru je skó -
rę a ta kże po pra wia pra cę gru czo łów
po to wych. Zaś ma saż cie pły mi ka mie -
nia mi wul ka nicz ny mi da je przy pływ po -
zy tyw nej ener gii.

Lučky Jan
Te dwa ogrom ne ką pie li ska to wiel ka

atrak cja te go re gio nu, lecz nie je dy na.
Oko ło 13 km na po łu dnie od Ta tra lan -

dii, w Jań skiej Do li nie Ni skich Tatr,
znaj du je się ter mal ne ką pie li sko Lip to -
vský Jan. W zi mie dzia ła tu kry ty ba sen,
a let nie zbior ni ki za chę ca ją do dat ko wo
kor ta mi te ni so wy mi, mi ni gol fem i bo -
iskiem pla żo wym.

Na to miast po wy żej Lip to vskej Ma ry
le żą Lip to vské liečebné kúpe le, zna ne
ja ko uzdro wi sko Lučky (Lucz ki) na sta -
wio ne na le cze nie cho rób ko bie cych. Po -
wsta ło dzię ki wo dzie mi ne ral nej
o temp. 32 st. C. pły ną cej ze źró dła Va -
len ti na. La tem 2008 r. otwar to tu ca ło -
rocz ny Spa AQUA – Vi tal Park Lucz ki.
Wo da w ba se nie re kre acyj ny ma 28-33
st. C, a we wnętrz ny ba sen mi ne ral ny
– 35 st. C. Wod ne atrak cje i no wo cze sne
sau ny, in ha la cje w łaź niach, tur bo prysz -
nic to tyl ko nie któ re z do dat ko wych
atrak cji.

Śnieg w środ ku la ta
Nie trze ba jed nak je chać tak da le ko,

by spę dzić czas w par ku wod nym. Pół -
to rej go dzi ny jaz dy od No we go Są cza
(ok. 90 km) le ży Aqu aCi ty – Po prad.
Re kla mu je się tym, że jest eko lo gicz ną,
„do sko na łą kom bi na cją luk su su, przy -
go dy i wy po czyn ku. Miej sce, gdzie ra -
no mo że cie jeź dzić na nar tach,
po po łu dniu ką pać się w ter mal nej wo -
dzie na świe żym po wie trzu, póź niej sko -
rzy stać z ma sa żu, od być kon ną
prze ja żdżkę.”

Aqu aCi ty fak tycz nie po zy sku je ener -
gię eko lo gicz ną, ze źró deł na tu ral nych
– wo dy z geo ter mal nych pod ziem nych
je zior u pod nó ży Tatr Wy so kich i z ener -
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gii sło necz nej. Wo da ma tem pe ra tu rę 49
st. C. Schło dzo na w gi gan tycz nych wy -
mien ni kach cie pła wra ca do zie mi, gdzie
się na no wo ogrze wa i zno wu od da je
cie pło do ośrod ka. Ener gia sło necz -
na jest prze chwy ty wa na przez szkla ną
fa sa dę cen trum ba se no we go Blue Sap -
phi re i prze twa rza na w ba te riach sło -
necz nych. To pio nier ski kom pleks
ba se nów za si la nych słoń cem. Dzię ki te -
mu ku rort jest nie za le żny ener ge tycz nie.
A at mos fe rze oszczę dza 27 ton związ -
ków wę gla dzien nie, któ re by emi to wał.

Ale wróć my do ką pie li ska. Aby ogra -
ni czyć chlo ro wa nie wo dy o 90 pro cent,
ba se ny wy koń czo no sta lą nie rdzew ną.
Kry te i od kry te zbior ni ki, spor to we, re -
lak sa cyj ne i dla dzie ci, ca ły rok ku szą
ryn na mi, dy sza mi ma su ją cy mi czy spi -
ral ny mi zje żdżal nia mi to bo gan, tak dłu -
gi mi, że je dzie się w ciem no ściach. No
i wo dą ter mal ną o tem pe ra tu rze 28–38
st. C. Co wie czór też Blue Sap phi re jest
miej scem trój wy mia ro wych po ka zów
la se ro wych i ho lo gra ficz nych.

Do wy jąt ko wych na le żą ba se ny Błę -
kit ny Dia ment (Blue Dia mond) z kry sta -
licz nie czy stą wo dą mi ne ral ną ko ją cą
ból, bą bel ka mi i ba rem wod nym ser wu -
ją cym wi no, pi wo i lek kie drin ki. Ota -
cza ją je okna wi tra żo we, zaś rzeź by
wy ko na no tak, by zmie nia ły wy gląd
w za le żno ści od punk tu pa trze nia.

Ośro dek roz wi ja się szyb ko. Nie daw -
no zbu do wał cen trum krio te ra pii. A pla -
nu je uru cho mie nie ba se nu z cie płą
mor ską wo dą, sztucz ną fa lą i tro pi kal ną
pla żą z pal ma mi. W kom plek sie ist nie je
też Świat Wi tal ny – Vi tal World Spa,

czy li kom pleks ja skiń lecz ni czych, saun
in ha la cyj nych, ja cuz zi, so la riów i cen -
trów fit ness oraz ma sa żu. W lo do wej ja -
ski ni na wet la tem pa da śnieg.

Tak da le ko, a tak bli sko
Jesz cze bli żej gra ni cy znaj dzie my

miej sca, któ re mo że nie są cen tra mi
wod ny mi, ale mo żna do nich wy sko czyć
na szyb ki re laks lub za bieg SPA. 61 km
od No we go Są cza (go dzi na jaz dy au -
tem), w cie niu Ma gu ry po ło żo ne są Bar -
de jo vske Ku pe le. La tem mo żna tu
ko rzy stać z ba se nu od kry te go z kor ta mi
te ni so wy mi i mi ni gol fem. Ca ły rok go -
ści przyj mu je ba sen w Do mu Zdro jo -
wym i cen trum
re lak sa cyj no -re ha bi li ta cyj ne Ozon.

57 km od Są cza, u pod nó ża Ma gu ry
Spi skiej, znaj dzie my ką pie li sko ter mal -
ne Vyšné Ružba chy. W bu dyn ku Bal ne -
ote ra pii dzia ła ją dwa kry te ba se ny.
Mo żna tu so bie za fun do wać ką piel kwa -
so wo wę glo wą o tem pe ra tu rze 33–36
st. C.

Tyl ko odro bi nę da lej – 83 km od Są -
cza – znaj du je się na praw dę spo re ką pie -
li sko Vrbov, czy li po pro stu Wierz bów.
Ma aż 7 ba se nów o tem pe ra tu rze 26
do 38 st. C, zmo der ni zo wa nych lub zbu -
do wa nych w 2009 r., a ota cza je wy jąt -
ko wy du żo zie le ni, jak na sło wac kie
ku pe le. Po dob no jesz cze w la tach 90.
ze szłe go wie ku do jed ne go z ba se nów,
tzw. sie dzą ce go i naj cie plej sze go, bab ki
z po bli skiej wio ski wcho dzi ły ką pać
się.... w stro jach lu do wych! A to dla te -
go, że by ły prze ko na ne, iż ro ze brać się
w ich wie ku nie wy pa da, a ką pać się
trze ba, bo wo da jest wy jąt ko wo lecz ni -
cza. Ucho dzi za jed ną z naj sku tecz niej -
szych wód w Środ ko wej Eu ro pie
w te ra pii aż 12 scho rzeć, m.in. reu ma ty -
zmu, układu ner wo we go, od de cho we go,
na rzą dów ru chu czy krą że nia. We wspo -
mnia nym ba se nie nad wo dą uno szą się
dość ostre, gę ste opa ry, a ką piel nie po -
win na trwać dłu żej niż 20 mi nut.

A je śli ko muś chce się za pu ścić da lej
w po szu ki wa niu atrak cji, to w ob rę -
bie 300 km na po łu dnie od Są cza znaj -
dzie na wet kil ka mniej szych ką pie lisk.
Bli sko Ban skiej By stri cy jest uzdro wi -
sko Sliač – Ko va co va (234 km). Dzia ła
tu du że cen trum bal ne ote ra pii, ca ło rocz -

ne ba se ny ter mal ne kry te i let ni kom -
pleks od kry tych zbior ni ków. Ką pie le
i mi kro kli mat ma ją po noć wła ści wo ści
od mła dza ją ce.

W uzdro wi sku Bru sno (187 km) ką -
pie li re ge ne ru ją cych or ga nizm i za bie -
gów He alth & SPA trze ba szu kać
w ho te lach.

Z ko lei Skle ne Te pli ce (270 km),
gdzie bi je 14 źró deł (37 do 52,3 st. C),
szczy cą się uni ka to wym obiek tem – ja -
ski nio wym ba se nem ter mal nym Pa re ni -
ca. Łaź nia pa ro wa w ja ski ni ka żdej no cy
jest od no wa na peł nia na świe żą wo dą
bez po śred nio z go rą ce go źró dła. Ką piel
pa ro wa trwa w tym na tu ral nym ba se -
nie 20 min, a koń czą ją pół go dzin ne
okła dy i re laks na fo te lu ma su ją cym. Po -
za tym ką pie li sko ofe ru je łaź nie i Świat
Saun m.in. z in fra sau ną ogrze wa ją cą sta -
wy, lo do spa dem i ta pi da rium z na grze -
wa ny mi le ża ka mi z ka mie nia. Sau ny są
po łą czo ne z ma łym ba se nem ter mal nym.

Cie ka we ku pe le są też na za chód
od Po pra du. Ra jecké Te pli ce (244 km
od Są cza) już w XVIII wie ku mia ło trzy
kry te ba se ny: Pań ski, Wspól ny i Nę dza -
rzy. Dziś w sa li Wod ny Świat dzia ła ją
ba se ny ze sta li nie rdzew nej. A la tem
– ką pie li sko ter mal ne „Lau ra”.

I do ka żde go z tych miejsc mo żna po -
je chać, wy po cząć w nich i wró cić do do -
mu w cią gu jed ne go dnia.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Przydatne adresy:

www.liptovcard.sk
www.liptovtravel.com
www.visitliptov.sk 
www.tatralandia.sk
www.besenovanet.sk
www.herkules.sk
www.aquacityresort.com
www.kupele-bj.sk
slowacja.hej.pl
www.ruzbachy.sk
www.kupele-skleneteplice.sk
www.termalnekupalisko.com
www.vrbov.pl
www.spa.sk
www.slktn.sk
www.kupaliska.sk
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Ką piel za pa rę eu ro
Aqu apark Ta tra lan dia
AQUA GOLD PA KET (wstęp do par ku wod ne go – ba se ny i atrak cje): 
Ca ły dzień – dzie ci (90 – 140 cm wzro stu) 8 €; mło dzież oraz stu den ci
do 26 lat, eme ry ci po 60. i ren ci ści 14 €; do ro śli 17 €; ro dzi na (2 do ro słych
+ do 3 dzie ci) – 36 €. Wstęp po godz. 15. – dzie ci 7 €; mło dzież itd. 12 €;
do ro śli 15 €; ro dzi na 32 €. Wstęp po godz. 17.- dzie ci 6 €; mło dzież itd. 10
€; do ro śli 13 €; ro dzi na 28 €.
Pa kiet RE LAX PA KET – do pła ta do AQUA GOLD PA KET (do dat ko wo 3 go dzi -
ny po by tu do dat ko wo w Ta tra -Therm Vi tal):
„Sau nový svet” – do dat ko wo 8,50 € (tyl ko do ro śli, mło dzież, stu den ci,
eme ry ci i ren ci ści). Wstęp jed no ra zo wy na 3 godz., stre fa bez stro jów ką -
pie lo wych – tyl ko płach ty wy da wa ne przy wej ściu.
KAR NE TY (ca ło dzien ne wstę py, brak kar ne tu ro dzin ne go):
5 wstę pów AQUA GOLD PA KET – dzie ci 28 €, mło dzież itd. 49 €, do ro -
śli 59,50 €. 10 wstę pów AQUA GOLD PA KET – dzie ci 48 €, mło dzież itd. 84
€, do ro śli 102 €.

Bešenová
PA KIET EKO NO MY (ba se ny otwar te):
Do ro śli – 2 godz. 9 €; 3 godz. 12 €; ca ło dzien ny 14 €.
Dzie ci, se nio rzy, in wa li dzi – 2 godz. 6 €; 3 godz. 9 €; ca ło dzien ny 11 €.
PA KIET BU SI NESS (pa kiet ECO NO MY + ba se ny kry te, whirl po ole,
zje żdżal nia za mknię ta, atrium):
Do ro śli – 2 godz. 12 €; 3 godz. 15 €; ca ło dzien ny 17 €.
Dzie ci, se nio rzy, in wa li dzi – 2 godz. 9 €; 3 godz. 12 €; ca ło dzien ny 14 €.
PA KIET VIP (pa kiet BU SI NESS + 1 wstęp Wi tal ny świat – Wel l ness):
Do ro śli – 2 godz. 19 €; 3 godz. 24 €; ca ło dzien ny 27 €.
Dzie ci, se nio rzy, in wa li dzi – 2 godz. 17 €; 3 godz. 21 €; ca ło dzien ny 24 €.
PA KIET WEL L NESS & SPA cen trum (tyl ko ca ło dzien ny: 1 wej ście
– kom pleks saun: zio ło wa, rzym ska, sol na, mię to wa, fiń ska, ja -

cuz zi, ba sen z ka wał ka mi lo du itd. + ECO NO MY pa kiet):
Do ro śli – 21 €.
Dzie ci, se nio rzy, in wa li dzi – 18 €.
DO PŁA TY DO PA KIE TÓW (przy pa kie tach cza so wych, po prze kro cze niu
wy ku pio nych 2 lub 3 go dzin, za ka żde roz po czę te 1/2 go dzi ny. Mak sy mal -
na do pła ta, rów na się ce nie bi le tu ca ło dzien ne go): do ECO NO MY i BU SI -
NESS 1,5 €; do VIP 2,5 €.
KAR NE TY (ca ło dzien ne wstę py, jed no wej ście dzien nie, mo że być prze ka -
zy wa ny in nym oso bom, wa żny 30 dni, zni żki do 40%):
ECO NO MY: Do ro śli – 3 wej ścia 34 €; 5 wejść 49 €; 7 wejść 59 €.
Dzie ci, se nio rzy, in wa li dzi – 3 wej ścia 26 €; 5 wejść 39 €; 7 wejść 46 €.
BU SI NESS: Do ro śli – 3 wej ścia 41 €; 5 wejść 60 €; 7 wejść 71 €.
Dzie ci, se nio rzy, in wa li dzi – 3 wej ścia 34 €; 5 wejść 49 €; 7 wejść 59 €.
VIP: Do ro śli – 3 wej ścia 65 €; 5 wejść 95 €; 7 wejść 113 €.
Dzie ci, se nio rzy, in wa li dzi – 3 wej ścia 58 €; 5 wejść 84 €; 7 wejść 101 €.

Aqua -Ci ty Po prad
PA KIET SPORT (50 m kry ty ba sen pły wac ki, kry ty ba sen dla dzie ci, sau ny
pa ro we): Do ro śli – 1 go dzi na 2 €; 2 go dzi ny 3 €. Dzie ci, stu den ci, se nio rzy,
in wa li dzi – 1 go dzi na 1,5 €; 2 go dzi ny 2 €.
PA KIET FIT NESS (2 go dzi ny, pa kiet SPORT + fit ness cen trum): Do ro śli
– 3,5 €. Dzie ci, stu den ci, se nio rzy, in wa li dzi – 2,5 €.
SPIN NING (45 min): Do ro śli – 4 €. Dzie ci, stu den ci, se nio rzy, in wa li dzi
– 3,5 €.
PA KIET THER MAL (otwar te ba se ny ter mal ne, ru ry, wod ne atrak cje, kry te
ba se ny Blue Sap phi re + SPORT): Do ro śli – 2 go dzi ny 12 €; 3 go dzi ny 13,5
€; ca ło dzien ny 9.00-22.00 15 €; wie czor ny 17.00-22.00 12,5 €; La ser
show 5 €. Dzie ci, stu den ci, se nio rzy, in wa li dzi – 2 go dzi ny 10 €; 3 go dzi -
ny 11 €; ca ło dzien ny 9.00-22.00 12 €; wie czor ny 17.00-22.00 10 €; La ser
show 5 €.
PA KIET BLUE DIA MOND (eks klu zyw ne kry te ba se ny ter mal ne z ma su ją -
cy mi stru mie nia mi, ba ry z na po ja mi + SPORT + THER MAL): Do ro śli – 2
go dzi ny 13,5 €; 3 go dzi ny 15 €; ca ło dzien ny 9.00-22.00 16,5 €; wie czor -
ny 17.00-22.00 14 €. Dzie ci, stu den ci, se nio rzy, in wa li dzi – 2 go dzi ny 11
€; 3 go dzi ny 12 €; ca ło dzien ny 9.00-22.00 13,5 €; wie czor ny 17.00-
22.00 11,5 €.
DO PŁA TY DO PA KIE TÓW:
Pierw sze pół go dzi ny GRA TIS na prze bra nie.
Przy wej ściów kach cza so wych za ka żde ko lej ne pół go dzi ny do pła ta 2 €.
Do dat ko wa opła ta za wstęp do„Wi tal ne go świa ta” z wej ściów ką Ther mal
lub Blue Dia mond – 9 €.
PA KIET VI TAL (sau ny, in ha la cje, so la rium, ja cuz zi, śnie żny raj, dro ga wod -
na, te pi da rium + THER MAL + BLUE DIA MOND + SPORT):
Do ro śli – 3 go dzi ny 22,5 €; ca ło dzien ny 9.00-22.00 26 €; wie czor ny 17.00-
22.00 23 €. Dzie ci, stu den ci, se nio rzy, in wa li dzi – 3 go dzi ny 20 €; ca ło -
dzien ny 9.00-22.00 23 €; wie czor ny 17.00-22.00 21 €.
PA KIE TY RO DZIN NE (trzy oso by, w tym mi ni mum 1 dziec ko):
Ca ło dzien ny wstęp Aqua Pa kiet Ther mal za ce nę 36 € (otwar te i kry te ba -
se ny, ru ry, wod ne atrak cje, „La ser show”, sau ny pa ro we).
Do dat ko wa ce na za dziec ko (po nad 3 oso by) 10 €.
CEN NIK KRIO CEN TRUM (wstęp + ba da nie le kar skie, ki ne zjo te ra pia z in -
struk to rem oraz re żim pit ny):
Krio te ra pia ca łe go cia ła: Do ro śli: jed no ra zo we wej ście 10 €; 5 wejść 45
€; 10 wejść 90 €. Dzie ci: jed no ra zo we wej ście 8 €; 5 wejść 45 €; 10
wejść 90 €.FO
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Krio te ra pia miej sco wa: Do ro śli: jed no ra zo we wej ście 3,5 €; 5 wejść 15,75
€; 10 wejść 31,5 €. Dzie ci: jed no ra zo we wej ście 3 €; 5 wejść 15,75 €; 10
wejść 31,5 €.

Vrbov
PA KIET LA TO (ba se ny re kre acyj ny, pły wac ki, sie dzą cy nr 2, dwa dzie cię ce)
Do ro śli – 2,5 godz. 5,50 €; 4 godz. 6,00 €; ca ło dzien ny 7,50 €.
Dzie ci, nie peł no spraw ni i se nio rzy – 2,5 godz. 3,50 €; 4 godz. 4,50 €; ca ło -
dzien ny 6 €.
PA KIET THER MAL (stre fa LA TO + ba se ny sie dzą cy nr 1 Mo tyl, prze pły wo -
wy, dzie cię cy Lien ka/ce ra micz ny): Do ro śli – 2,5 godz. 7,50 €; 4 godz. 8,50
€; ca ło dzien ny 11,50 €. Dzie ci, nie peł no spraw ni i se nio rzy – 2,5 godz. 5
€; 4 godz. 6,50 €; ca ło dzien ny 8,50 €.
DO PŁA TY DO PA KIE TÓW: Przy wej ściów kach cza so wych za ka żdą roz po -
czę tą go dzi nę do pła ta 2 €.

Vyšné Ružba chy
ISA BEL LA CEN TER WEL L NESS (ba sen i cen trum od no wy bio lo gicz nej – ja -

cuz zi, sau ny m.in. zio ło wa i in fra, chło dzą cy ba sen mi ne ral ny, chło dze nie
dy sza mi do ma sa żu i fiń skim wia drem, so la rium, kry ty ba sen Iza bel la):
Do ro śli – 1 godz. 6 €; 2 go dzi ny. 9 €; 
Dziec ko – 1 go dzi na 3 €.
Pa kie ty ro dzin ne (2 do ro słych i dziec ko, maks. 4 dzie ci): 1 godz. 15.50 €; 2
godz. 19 €.
PA KIET 5 WEJŚĆ:
Do ro śli – na 2 godz. 39 €.
Pa kiet ro dzin ny – 2 godz. 89 €.
PA KIET 10 WEJŚĆ:
Do ro śli – 2 go dzi ny. 79 €.
Pa kiet ro dzin ny – 2 godz. 169 €.

Skle ne Te pli ce
CENY WYBRANYCH ZABIEGÓW:
Jaskiniowy basen parowy, wejście 20 min + 30 min okłady i relaks
na fotelu masującym – 7,50 €
Masaż kamieniami wulkanicznymi 60 min – 29,54 €.
Manualny drenaż limfatyczny 60 min – 19,58 €.
Masaż klasyczny całego ciała 30 min – 12,61 €.
Łaźnia Centralna 30 min – 4-5,50 € (zakwaterowani goście 2,50 €).
Łaźnia Górnicza 35 min – 1,32-1,99 €.
Jaskinia solna 45 min – 4,48 €.
Okłady borowinowe 20 min – 3,15 €.
Body forming 60 min – 5,31 €.
Rolletic (antycellulit) 60 min – 3,98 €.
Wellness Świat Saun 180 min – 13 €.

Ra jec ke Te pli ce
BA SE NY LAU RA (la to):
Go ście za trzy mu ją cy się w SPA – ca ły dzień 2,50 €, pół dnia 2 €.
Do ro śli – ca ły dzień 3,50 €, pół dnia 2,50 €.
Dzie ci do lat 12 – ca ły dzień 2,50 €, pół dnia 2 €.
Dzie ci do lat 2 – gra tis.

UWA GI:
Ba se ny są w więk szo ści otwar te od godz. 9. lub 10. do go dzi ny 21.
Dzie ci do 3-6. ro ku ży cia (lub 90 cm wzro stu) na ogół wcho dzą gra tis.
Stu den ci (do 26 lat), se nio rzy (po wy żej 60 lat), dzie ci (do 14-16 lat
lub 140 cm wzro stu) mu szą mieć wa żny do ku ment ze zdję ciem lub le gi ty -
ma cję, by sko rzy stać ze zni żek.
Zor ga ni zo wa ne wy ciecz ki mo gą li czyć na ra ba ty 10-20 %.
Vrbov – Ro dzi ce z 1 lub 2 dzieć mi – jed no dziec ko wcho dzi gra tis. Je śli
ma ją wię cej po ciech – dwo je dzie ci gra tis.
Dla człon ków Klu bu Aqu aci ty Po prad ra bat 10–30%. Na jed ną kar tę klu -
bo wą mo żna ku pić 4 bi le ty.
Na wstęp do par ków Bešenová i Ta tra lan dia zni żki ma ją po sia da cze wa -
żne go Lip tov Re gion Card (LRC). Przy wyj ściu z Ta tra lan dii war to po brać
bo nu so wą kar tę – zni żki przy na stęp nej wi zy cie do 30%.
W par kach wod nych za bro nio ne jest m.in. krzy cze nie, gwiz da nie, ha ła so -
wa nie, bie ga nie, prze wra ca nie i pod ta pia nie in nych, a ta kże ką piel z gu mą
do żu cia, plu cie i za nie czysz cza nie. Nie mo żna też wno sić na dmu chi wa -
nych przed mio tów, po za rę kaw ka mi do pły wa nia. Ma łe dzie ci mu szą mieć
ko stiu my a mę żczyź ni – ką pie lów ki za miast sze ro kich ber mu dów czy bok -
se rek. Przy ba se nach nie wol no pik ni ko wać.
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W Ła bo wej do strze głam
szyld Pie ro gal nia, więc
zo sta wi łam śla dy pa lo nej
gu my na as fal cie i gwał -

tow nie skrę ci łam w pra wo. Nie by ło to
od po wied nie oto cze nie dla re stau ra cji:
tar tak i sta cja pa liw. I rze czy wi ście – tra -
fi łam nie do ja dal ni pie ro gów, lecz
do ich wy twór ni w for mie mro żo nej. 

Lecz Ła bo wa obie cy wa ła wię cej. Po -
tę żny szyld za po wia dał za jazd – re kla -
mo wa no pstrą gi, pie ro gi i bo ro wi ki
z pa tel ni. Jesz cze raz skrę ci łam z pi -
skiem opon. W środ ku po dej rza nie ró -
żo we go bun ga lo wu ro iło się od pań
w śred nim wie ku, któ re w sku pie niu słu -

cha ły to ku ją ce go osob ni ka w bia łej ko -
szu li i kra wa cie. Oka za ło się, że trwa ja -
kieś szko le nie, a lo kal jest nie czyn ny
i kuch nia nie ser wu je.

Po zo sta ła Na wo jo wa, ta Na wo jo wa,
przez któ rą za wsze prze je żdża my tak ja -
koś bez wied nie. Ja dąc z No we go Są cza,
ani czło wiek nie za uwa ży jak z niej wy -
je żdża, a wra ca jąc uzna je, że jest już
za bli sko i wy trzy ma z tym do do mu.
Ale tym ra zem – nie! Za ha mo wa łam
i po sta no wi łam zde gu sto wać ofer tę.

Na pierw szy ogień bar na sta cji ben -
zy no wej Bli ska. Jest ostrze gaw czo
czer wo ny, lecz nie po ka zu je w ten spo -
sób czer wo ne go świa tła do wjaz du,

lecz ude ko ro wa ny jest w bar wy fir mo -
we jed ne go ze świa to wych kon cer nów
pro du ku ją ce go bru nat ną ciecz. W środ -
ku na ca ły re gu la tor rżnął te le wi zor, tak
aby ku char ka w od le głej kuch ni
wszyst ko sły sza ła. A po nie waż by ła po -
ra obia do wa, bez prze rwy nada wa no

re kla my środ ków na nie straw ność, zga -
gę, wzdę cia, za twar dze nie i prze czysz -
cze nie. Wprost nie wia ry god nie
za ostrza to ape tyt!

Ły żka stra wy (16)

Ny sa Łu życ ka tłusz czu
Gna łam z Kry ni cy -Zdro ju, gdzie pa nu je ogól ne zdzier stwo
(cał kiem jak by wra ca ły cza sy śre dnio wiecz nych rau brit te rów,
któ rzy bez li to śnie łu pi li prze jezd nych), i roz glą da łam się,
gdzie by tu coś wrą bać. 

Bar przy sta cji ben zy no wej w Na wo jo wej i tam tej sza re stau ra cja Mar goń FOT.ŁYŻY

Choć Margoń wypisz,
wymaluj przypomina
dawną, peerelowską
gospodę, to danie było
więcej niż dobre. Przede
wszystkim świeże. 

ROZMAITOŚCI
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Ofer ta dań by ła skrom na, by nie po -
wie dzieć ubo ga. Wy bra łam pie ro gi
z mię sem, bo szczę śli wie nie był to pią -
tek. Bo w piąt ki ja dam ru skie. Trze ba
uczci wie po wie dzieć, że nie by ły naj gor -
sze. Cia sto cał kiem, cał kiem, ale to kle -
iste na dzie nie, w któ rym wy czu wa ło się
mie lo ne po dro by… Ani ja kość tych pie -
ro gów, ani ilość nie uza sad nia ła ra bun -
ko wej ce ny 8 zł za por cję. Choć po da no
je es te tycz nie, z odro bi ną ka pu ścia nej
su rów ki. Lecz z dru giej stro ny – za to -
pio no je w tłusz czu jak Bo ga ty nię. Pro -
szę na tych miast za ta mo wać tę Ny sę
Łu życ ką!

Po tem skie ro wa łam się do re stau ra cji
Mar goń na prze ciw ko pa ła cu Stad nic -
kich, bo za chę cił mnie szyld za pra sza ją -
cy na plac ki po na wo jow sku. I choć
w kar cie dań zmie ni ły na zwę na plac ki
po na woj sku (?), nie zra zi ło mnie to
do nich. Na to miast nie zde cy do wa łam
się na fi gu ru ją ce w me nu, za nad to enig -
ma tycz ne „da nie chiń skie”, co kol wiek
by to mia ło ozna czać…

Cze ka jąc, ro zej rza łam się po wnę -
trzu. Na ścia nach ob fi tość bo ho ma zów
pre zen tu ją cych ru ma ki i je le nie na ry ko -
wi sku. W prze rwach mię dzy ni mi wy -
pcha ni nie szczę śni cy z oko licz nej fau ny,

MIESIĘCZNIK I PORTAL

www.sadeczanin.info

REKLAMA?
OGŁOSZENIE?

(18) 4410011, (18) 4414544, 509 589 972

ZAPRASZAMY!

po wa żnie nad gry zie ni zę bem cza su, wy -
pło wia li, li nie ją cy i roz sy pu ją cy się już
ze sta ro ści. Ci to jesz cze mie li szczę ście
w nie szczę ściu, bo ro dzi na mo że so bie
przyjść jak do Mau zo leum Le ni na i zo -
ba czyć mu mię dzia dziu sia. Ale in ni już
tyl ko w po sta ci skór roz po star tych
na lam pe rii wy glą da ją jak by zgi nę li
zmia żdże ni nie ocze ki wa nym upad -
kiem 15-to no we go od wa żni ka z La ta ją -
ce go Cyr ku Mon ty’ego Py tho na.
A gdzie nie gdzie wi szą po ro ża, przy po -
mi na ją ce nie co tro fea okrut nych bo ha te -
rów przy go do wej po wie ści Al fre da
Szklar skie go „To mek wśród łow ców
głów”. Pa su je tu tyl ko sło wo, któ rym
koń czy się ar cy dzie ło Fran ci sa For da
Cop po li Czas Apo ka lip sy: – Zgro za!

I w mil czą cym to wa rzy stwie mar -
twych bra ci mniej szych po ży wi łam się
plac kiem po na woj(ow)sku (12
zł). I wie cie co? Choć Mar goń wy pisz,
wy ma luj przy po mi na daw ną, pe ere low -
ską go spo dę (te wy so kie krze sła z bor -
do wą ta pi cer ką!), to da nie by ło wię cej
niż do bre. Przede wszyst kim świe że,

wy ko na ne na po cze ka niu. Plac ki jesz cze
chru pią ce, ze staw su ró wek (ka pu sta bia -
ła i czer wo na oraz mar chew ka)
przed chwi lą po szat ko wa ny. I tyl ko gu -
lasz wo ło wy miał pe wien prze bieg mie -

rzo ny w lo dów kod niów kach. Tro chę to
wszyst ko ocie ka ło tłusz czem, ale jak
ktoś na po hy bel sa me mu so bie za ma wia
plac ki ziem nia cza ne…

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W punktacji według skali od 1 do 10 uroczyście

przyznajemy: barowi ze stacji benzynowej 
Bliska notę 3,5, a restauracji Margoń – 5.

I wiecie co? 
Choć Margoń wypisz,
wymaluj przypomina
dawną, peerelowską
gospodę (te wysokie
krzesła z bordową
tapicerką!), to danie było
więcej niż dobre. 
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„Kie dy pa trzę hen za sie bie
w tam te la ta, co mi nę ły…”
– chcia ło by się za nu cić słyn ny
prze bój Ja nu sza La skow skie -
go o ko lo ro wych jar mar kach. 

Bo kto by po my ślał, że mój „Ka -
len darz Pszcze la rza”, a ro dem
z Są dec czy zny, tak trwa le za pi -
sze się w hi sto rii pol skie go

pszcze lar stwa i że prze trwa na prze peł -
nio nym ryn ku wy daw nictw pszcze lar -
skich ty le cza su. 

Te go rocz ne wy da nie, „Ka len da rza
Pszcze la rza 2011”, to już 7. edy cja te go
pszcze lar skie go rocz ni ka, któ ry
od 2005 r. go ści w pol skich go spo dar -
stwach pa siecz nych od Je le niej Gó ry
po Su wał ki, od Szcze ci na po Prze myśl
i od No we go Są cza po Gdańsk. Gdy bym
po wie dział, że nie roz pie ra mnie du ma,
że mo ja pra ca zo sta ła za uwa żo na i do -
ce nio na, to bym skła mał. Ileż to te ma -
tów z za kre su prak tycz nej go spo dar ki
pa siecz nej zo sta ło po ru szo nych na „ka -
len da rzo wych” ła mach. I po ra dy pszcze -
lar skie na ca ły rok, i wy chów ma tek
na wła sne po trze by, i hi gie na w pa sie ce,
i po zy ski wa nie pro duk tów pszcze lich,
i in struk taż z ana to mii pszczo ły miod -
nej, i pro ble ma ty ka wal ki z war ro zą i in -
ny mi cho ro ba mi pszczół,
i ro ta cyj na go spo dar ka pa siecz na…. Kto
z pszcze la rzy za opa trzył się we wszyst -
kie „Ka len da rze” od rocz ni ka 2005
do 2010, ten w swo jej bi blio te ce pszcze -
lar skiej mo że czer pać wie dzę o pszczo -
łach i go spo dar ce pa siecz nej ze stud ni
bar dzo, na praw dę bar dzo głę bo kiej.
W tej pra cy to wa rzy szy li mi zna ko mi ci
Au to rzy, i to im, przede wszyst kim, my
wszy scy pol scy bart ni cy za wdzię cza my
ten nie kwe stio no wa ny suk ces, prze cież
nie tyl ko wy daw ni czy, ale przede

wszyst kim pszcze lar ski. Bo na wie dzy
nam prze ka za nej mo że my bu do wać do -
sta tek na szych pa siek.

Te go rocz na edy cja „Ka len da rza
Pszcze la rza”, co być mo że za ska ku ją ce,
ale skie ro wa na zo sta ła przede wszyst -
kim do ko biet, do na szych mam, do na -
szych żon, do na szych sióstr.
Od ja kie goś cza su mia łem wra że nie, że
ich udział w na szym pszcze lar skim ży -
ciu nie zo stał jak do tych czas do ce nio ny
na fo rum pu blicz nym. Ni gdy nie za po -
mnę, jak w la tach 90. XX już wie ku mo -
ja świę tej pa mię ci ma ma, z upo rem
god nym lep szej spra wy, przez dłu gie pa -
siecz ne se zo ny od skle pia ła w Wil czy -
skach pla stry i wi ro wa ła miód, a by wa ło,
że lał się on drzwia mi i okna mi
i z mnisz ka, i z rze pa ku, i z li py, a cza -
sa mi na ko niec ze spa dzi jo dło wej. Eh,
to by ły cza sy! 

A dzi siaj, kie dy prze mie rzam pszcze -
lar ską Pol skę wzdłuż i wszerz i pa trzę,
ile od da nia i tro ski po świę ca ją mat ki,
żo ny i sio stry pszcze lar skiej pa sji swo -
ich sy nów, mę żów i bra ci, to wiem, że
pol skie pszcze lar stwo za wdzię cza im

fun da men tal ną pod sta wę swo je go trwa -
nia. Nie spo sób ta kże za po mnieć o ko -
bie tach, któ re wkro czy ły do te go
mę skie go rze mio sła, bez skru pu łów
i uprze dzeń, a ta kże bez ja kich kol wiek
kom plek sów. I cię żko pra cu ją, pro wa -
dząc fan ta stycz ne, pięk ne i no wo cze sne
pa sie ki. Na zwisk nie wy mie niam, bo
prze cież mu siał bym za po mnieć o tej czy
in nej pszcze lar ce. A to nie mo gło by mi
ujść na su cho i miał bym do sie bie do -
zgon ne pre ten sje.

Dla te go wła śnie te go rocz ny „Ka len -
darz Pszcze la rza” po świę ci łem te ma to -
wi, któ ry od za ra nia na szej kul tu ry,
wia ry i oby cza ju, ko ja rzo ny był z kró le -
stwem i do me ną nie wiast, tj. z kuch nią.
Plan mia łem am bit ny. Chcia łem przed -
sta wić mo im Czy tel nicz kom i Czy tel ni -
kom sym bo licz ne 100 prze pi sów
ku li nar nych z mio dem w tle: da nia
głów ne, zu py, mię sa, sa łat ki, cia sta, na -
po je, mio dy pit ne, na lew ki, pi wa… Czy
mi się uda ło, oce ni cie Pań stwo sa mi. 

A za tem – przez rok – pszcze la rze
od sap ną od pro ble ma ty ki prak tycz nej
go spo dar ki pa siecz nej i za nu rzą się
w ku li nar nych roz ko szach. Nie je stem
pierw szy na tym po lu, bo prze cież ró -
żno ra kie „kuch nie mio do we” zo sta ły
roz pro pa go wa ne wszem i wo bec, a w te -
le wi zjach ta cy spe ce od go to wa nia jak
Ro bert Ma kło wicz czy Ka rol Okra sa
dość czę sto przy wo ły wa li miód, ja ko do -
da tek do po traw i na po jów, po świę ca jąc
mio do wi na wet ca łe swo je pro gra my.
W imie niu pol skich pszcze la rzy gwiaz -
dom te le wi zyj nych kuch ni ku li nar nych
bar dzo dzię ku ję za pro mo cję mio du
i pszcze lar stwa!

A Czy tel ni kom „Są de cza ni na” po -
wiem tak! Nie zra żaj cie się ty tu łem mo -
jej ga ze ty, je śli nie je ste ście
pszcze la rza mi. Bo ta kiej mio do wej ksią -
żki ku char skiej jesz cze do tej po ry nie
by ło, nie tyl ko na Są dec czyź nie. Wy jąt -
ko wo „Ka len darz Pszcze la rza” na 2011
rok, z po wo du po nad stu mio do wych,
a wy kwint nych prze pi sów ku li nar nych
na ka żdą oka zję, na brał bar dzo uni wer -
sal ne go cha rak te ru. Szu kaj cie go
na www.wil czy ska.eu. A jak już ku pi cie
tę mio do wą ksią żkę ku char ską, to ży czę
smacz ne go!

MA CIEJ RY SIE WICZ

Pszczoły i ludzie (17)

Kalendarz dla matki
i żony pszczelarza

ROZMAITOŚCI
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Muszyna, 
tojuż zupełnie
inna miejscowość

Sza now ni Pań stwo,
Pro szę spro sto wać spra wia ją cą bar -

dzo przy kre wra że nie in for ma cję z ar ty -
ku łu Mu szy na, to już zu peł nie
in na miej sco wość („Są de cza nin”, sier -
pień 2010, str. 91) Cho dzi o po da nie
błęd nej da ty śmier ci bur mi strza Wal de -
ma ra Ser wiń skie go i ob ję cia urzę du
przez je go na stęp cę – Ja na Gol bę, co na -
stą pi ło w dru gim pół ro czu 2009 a nie,
jak pi sze cie, 2008 r. Pa mięć o wy bit nym
sa mo rzą dow cu po win na być szcze gól -
nie sza no wa na na ła mach pi sma re gio -
nal ne go. Po za tym, wasz błąd na da je
fał szy wy wy dźwięk in for ma cji o awan -
sie Mu szy ny w ran kin gu Rzecz po spo li -
tej. Nie na stą pił on po pierw szym
peł nym ro ku urzę do wa nia bur mi strza
Ja na Gol by, ale po ro ku, w któ rym peł -
nił on urząd bur mi strza przez nie ca łe
trzy mie sią ce. Zbli ża ją się wy bo ry sa -
mo rzą do we i kwe stie oce ny do rob ku sa -
mo rzą dow ców trze ba trak to wać
po wa żnie, tak aby pod no sić po ziom de -
ba ty na te mat roz wo ju na szych miej sco -
wo ści. Zad baj cie o to, spro stuj cie,
prze pro ście.

Z wy ra za mi sza cun ku,
GA BRIEL KUR CZEW SKI

***
Od re dak cji:
Prze pra sza my Czy tel ni ków za przy krą

po mył kę. Nie by ło na szą in ten cją po mniej -
szać do ro bek śp. bur mi strza Wal de ma ra
Ser wiń skie go, wy bit ne go sa mo rzą dow ca,
zmar łe go tra gicz nie 10 lip ca 2009 r. w wy -
pad ku sa mo cho do wym w Po wroź ni ku.

Liderzy UTW na Forum 
Sza now na Re dak cjo, 
Sto wa rzy sze nie Są dec ki Uni wer sy tet

Trze cie go Wie ku w No wym Są czu wraz
z Ogól no pol ską Fe de ra cją Sto wa rzy szeń
Uni wer sy te tów Trze cie go Wie ku i w po -
ro zu mie niu z Fun da cją In sty tut Stu diów
Wschod nich w War sza wie są or ga ni za -
to ra mi mię dzy na ro do wej kon fe ren cji to -

wa rzy szą cej XX Fo rum Eko no micz ne -
mu w Kry ni cy -Zdro ju pod na zwą Fo -
rum III Wie ku. To no wa tor ska
ini cja ty wa, do łą cza ją ca do Fo rum Re gio -
nów, Fo rum In we sty cyj ne go i Fo rum
Mło dych Li de rów.

Przed mio to wa kon fe ren cja zo sta ła
wpi sa na ja ko je den z ele men tów „Kon -
cep cji Fo rum” do Umo wy o wie lo let niej
współ pra cy w za kre sie or ga ni za cji
„Kon cep cji Fo rum” za war tej po mię dzy
Fun da cją In sty tut Stu diów Wschod nich
a Wo je wódz twem Ma ło pol skim. Ha -
słem prze wod nim XX Fo rum Eko no -
micz ne go jest: „Eu ro pa po Li zbo nie
– stra te gie dla przy szło ści”.

Ce lem Fo rum III Wie ku jest zwró -
ce nie uwa gi na wy zwa nia, przed ja ki -

mi stoi świat, a w szcze gól no ści Eu ro pa
w kon tek ście sta rze ją ce go się spo łe -
czeń stwa oraz mo bi li zo wa nie ośrod -
ków rzą do wych, sa mo rzą do wych,
nie za le żnych grup ba daw czo–na uko -
wych, or ga ni za cji po za rzą do wych, a ta -
kże biz ne su do wy pra co wy wa nia
roz wią zań sys te mo wych od no szą cych
się do w/w za gad nie nia.

Uczest ni ka mi Fo rum III Wie ku bę dą
li de rzy uni wer sy te tów trze cie go wie ku
(UTW) z kra ju i z za gra ni cy. UTW to dy -
na micz nie roz wi ja ją ce się struk tu ry spo -
łecz ne ro dzą ce go się sys te mu edu ka cji
dla osób star szych. We dług da nych po sia -
da nych przez Fe de ra cję UTW, w Pol sce
jest obec nie po nad 250 UTW zrze sza ją -
cych ok. 100 ty się cy słu cha czy. Są one
pro wa dzo ne w zró żni co wa nych for mach
praw nych: nie któ re dzia ła ją w ra mach
uczel ni wy ższych, wie le dzia ła ja ko sto -
wa rzy sze nia i fun da cje, a ta kże w ra mach
sa mo rzą do wych jed no stek or ga ni za cyj -

nych (do my kul tu ry, ośrod ki po mo cy
spo łecz nej, po wia to we cen tra po mo cy ro -
dzi nie, cen tra kształ ce nia usta wicz ne go
itp.). To śro do wi sko sta no wi au ten tycz ny
przy kład sa mo or ga ni zu ją ce go się spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go, otwar te go
na wie dzę, re ali zu ją ce go wspa nia łą ideę
ucze nia się przez ca łe ży cie.

Oprócz li de rów UTW z kra ju i z za -
gra ni cy pla nu je my ta kże za pro sze nie li -
de rów in nych or ga ni za cji po za rzą do wych
dzia ła ją cych na rzecz se nio rów, in sty tu -
cji pu blicz nych, lu dzi na uki oraz przed -
sta wi cie li biz ne su i me diów (…).

Z wy ra za mi sza cun ku, 
WIE SŁA WA BOR CZYK, PRE ZES UTW 

***
Pro gram Fo rum III Wie ku, 11 wrze śnia 2010 r. 
No wy Sącz – Mia stecz ko Ga li cyj skie
Godz. 9.30-10.15 re je stra cja uczest ni ków i go ści
Godz. 10.15 Otwar cie Fo rum III Wie ku
Godz. 10.30–11.45. Pa nel dys ku syj ny: Wy -
zwa nia Pol ski i Eu ro py w kon tek ście sta rze ją ce go
się spo łe czeń stwa – po dej ście stra te gicz ne.
Godz. 11.45-13.00. Pa nel dys ku syj ny: Dzia łal -
ność in sty tu cji pu blicz nych – od po wiedź na pro -
ces sta rze nia.
Godz. 13.45-15.00. Pa nel dys ku syj ny: Wy ko -
rzy sta nie po ten cja łu osób star szych w dzia łal no -
ści or ga ni za cji po za rzą do wych – Wo lon ta riat 50+
Godz. 15.00–15.45. Pa nel dys ku syj ny: Czy ist -
nie je ry nek wy ro bów i usług dla osób star szych
Godz. 15.45 Pod su mo wa nie Fo rum III Wie ku
Im pre zy to wa rzy szą ce: W cza sie Fo rum
III Wie ku na stą pi otwar cie wy sta wy prac ma lar -
skich i pla stycz nych słu cha czy Są dec kie go Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku oraz sto isk
pro mo cyj nych firm pre zen tu ją cych wy ro by
i usłu gi dla osób star szych.
Kon takt: 33-300 No wy Sącz, ul. Ja giel loń ska 18
Tel/fax (18) 443 57 08, e -ma il: se kre ta riat@sutw.pl
www.sutw.pl; www.fe de ra cjautw.pl

No wa dru ży na
i od ra zu suk ces 

Sza now na Re dak cjo, 
W Po de gro dziu po wsta ła ama tor ska

dru ży na siat kar ska o na zwie Gród Czop
Po de gro dzie. Jak sa ma na zwa wska zu je
spon so rem ze spo łu jest wła ści ciel „FHU
Gród” pan Wie sław Czop. Dru ży na ist -
nia ła już wcze śniej, jed na kże spon so ra
po sia da my do pie ro od te go ro ku. Dzię -

*

Zbliżają się wybory
samorządowe i kwestie
oceny dorobku
samorządowców trzeba
traktować poważnie, tak
aby podnosić poziom
debaty na temat rozwoju
naszych miejscowości. 

DO I OD REDAKCJI
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DO I OD REDAKCJI

ki nie mu dru ży na zo sta ła za opa trzo -
na w no we kom ple ty stro jów (ko szul ki,
spoden ki i ge try) re no mo wa nej fir my
oraz sprzęt do gra nia. Dru ży na w więk -
szo ści skła da się z miesz kań ców gmi ny
Po de gro dzie, bę dzie my sta rać się god -
nie re pre zen to wać na szą gmi nę na siat -
kar skich are nach. 

Po cząt ki dru ży ny się ga ją ro ku 2004,
kie dy to na zy wa ła się Blok Po de gro -
dzie. Póź niej gra li śmy pod na zwą Po de -
gro dzie (…). Hi sto rię wy stę pów
pod no wą na zwą roz po czę li śmy grą
w li dze cheł mec kiej. Nasz de biut oka -
zał się wiel kim suk ce sem. Dru ży na za -
ję ła dru gie miej sce, prze gry wa jąc
w fi na le z LKS Olim pia Pi sa rzo wa.
Trze ba zwró cić uwa gę, iż dru ży na z Pi -
sa rzo wej to Lu do wy Klub Spor to wy,
a my tyl ko dru ży ną ama tor ską na do rob -
ku. Więc prze grać w fi na le z tak uty tu -
ło wa nym prze ciw ni kiem
i do świad czo ny mi za wod ni ka mi, to nie
hań ba. W dro dze do fi na łu po ko na li śmy
dru gą dru ży nę gr. A Dzie więt nast kę,
na stęp nie w pół fi na le od pra wi li śmy
z kwit kiem naj lep szą dru ży nę run dy za -
sad ni czej Bły ska wi cę. Jak mó wi ło wie -

lu ki bi ców, był to mecz na mia rę przed -
wcze sne go fi na łu, naj lep sze i naj pięk -
niej sze spo tka nie ca łych roz gry wek,
któ re go zwy cięz cą mo gła być tyl ko jed -
na dru ży na. Był to du ży suk ces Gro du,
bo prze cież wy gra li śmy z za wod ni ka -
mi, któ rzy za ję li dru gie miej sce w kla -
sie okrę go wej w se zo nie 2009/10.
Suk ce sem Gród Czop Po de gro dzie był
ta kże wy stęp na Pi sa rzow skim Tur nie -
ju Prze chod nim, w któ rym dru ży na za -
ję ła 3. miej sce oraz na X Tur nie ju
Pa pie skim w Bar ci cach, gdzie za ję li śmy
bar dzo do bre dru gie miej sce. Pla nu je -
my jesz cze za grać w tur nie jach w Li ma -
no wej, Msza nie Dol nej, No wym Są czu.
Po nad to za gra my też na wła snym te re -
nie. Tak się skła da, że sze reg im prez
siat kar skich w gmi nie Po de gro dzie or -
ga ni zu je czyn ny za wod nik dru ży ny Łu -
kasz Frą czek (…). Je sie nią
po win na ru szyć Li ga Okrę go wa w No -
wym Są czu, w któ rej za mie rza my
wziąć udział. Ma rze niem ka pi ta na,
a za ra zem ma na ge ra dru ży ny Łu ka sza
Frącz ka jest za re je stro wa nie dru ży ny,
ja ko klu bu siat kar skie go i mo żli wość
gry w naj ni ższej kla sie roz gryw ko wej,

czy li w IV li dze. Ma rze nie cał kiem re -
al ne, lecz kosz tow ne. 

(…) Ma my szczę ście, że w Po de gro -
dziu jest ktoś ta ki jak Wie sław Czop,
któ ry ro zu mie, że war to za in we sto wać

w mło dzież oraz ro zu mie po trze bę roz -
wo ju spor tu w na szej gmi nie. Dla te go
na ła mach „Są de cza ni na” chcie li by śmy
po dzię ko wać fir mie Gród i pa nu Wie sła -
wo wi za po moc, ja ką od nie go otrzy ma -
li śmy. My ja ko za wod ni cy ze swo jej
stro ny mó wi my wiel kie: DZIĘ KU JE -
MY!, po sta ra my się god nie re pre zen to -
wać na ze wnątrz gmi nę Po de gro dzie.

WDZIĘCZ NI SIAT KA RZE GRÓD
CZOP PO DE GRO DZIE: 

Łukasz Frączek, Piotr Kunicki,
Jarosław Kowalski, Paweł Róg, Marcin

Kudełka, Dawid Kudełka, Piotr
Kudełka, Paweł Giera, Dariusz Mucha

Początki drużyny sięgają
roku 2004, kiedy to
nazywała się Blok
Podegrodzie.

*

Siat ka rze Gród Czop Po de gro dzie FOT. ARCH.
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Nasze salony:

NOWY SĄCZ
ul. Wiśniowieckiego 129 (Galeria Merkury)
33-300 Nowy Sącz
tel./fax 018 440 75 21

ŁABOWA
Łabowa 21
33-336 Łabowa
tel./fax 018 440 76 96

www.fabrykabeskid.pl

Jesteśmy producentem mebli tapicerowanych, krzeseł i stołów.
W naszej bogatej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę wzorów,
począwszy od mebli nowoczesnych, na klasycznych, stylowych
produktach  kończąc.
Jako producent oferujemy Państwu szerokie możliwości indywidualizacji
– to Państwo decydujecie o ostatecznym wyglądzie mebla, mając do
wyboru ponad 20 wybarwień drewna i 500 wzorów tkanin. 
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