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Niech święta Bożego Narodzenia
i nadchodzący Nowy Rok

będą dla Was czasem pokoju, 
nadziei w codzienności życia,

szczęścia, uśmiechu, mądrych decyzji 
oraz realizacji osobistych zamierzeń.

Niech Moc będzie z Wami!

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

Wszystkim naszym Klientom, Przyjaciołom 
oraz Sympatykom życzymy rodzinnie
spędzonych, pełnych radości Świąt 
Bożego Narodzenia a także dużo szczęścia
i pomyślności w nadchodzącym Nowym 2011 Roku.

Zarząd i pracownicy
grupa Harper Sp. z o.o., Sp. kom.
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By li bez pra cy, bo po wie dzie li ko mu nie „nie” 
Interesujący pre zent otrzy mał na Mi ko łaj ki, a wła ści wie na 29. rocz ni cę
wpro wa dze nia sta nu wo jen ne go szef są dec kiej „So li dar no ści” An drzej
Szka ra dek – pi sze Ber na de ta Wasz kie le wicz.

Po li ty ko wa li w kon fe sjo na le
– Nie wiem kie dy przyj dzie ta „kar ta po wo ła nia”, ale ja się śmier ci nie bo ję,
bo nie sta nę przed Pa nem Bo giem z pu sty mi rę ka mi – mó wi Jan Sta wiar ski
z Bi czyc Dol nych, lat 83, naj star szy no wo wy bra ny rad ny gmin ny. 
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Na Są dec czyź nie fre kwen cja
w wy bo rach sa mo rzą do -
wych by ła zna czą co wy -

ższa od śred niej kra jo wej
i ma ło pol skiej. Są de cza nie po raz ko lej -
ny zda li eg za min z po sta wy oby wa tel -
skiej. To ozna ka za ko rze nie nia
i przy wią za nia do swo jej ma łej oj czy -
zny. Dla nas nie jest obo jęt ne, kto zo sta -
nie rad nym, wój tem, czy bur mi strzem.
W naj bar dziej upo li tycz nio nych wy bo -
rach na pre zy den ta No we go Są cza
i do sej mi ku wo je wódz kie go Są de cza -
nie po raz ko lej ny za ma ni fe sto wa li swo -
je przy wią za nie do war to ści
kon ser wa tyw nych. Le wi ca znik nę ła
z lo kal nej sce ny po li tycz nej, a czy się
od ro dzi w na stęp nych ka den cjach
– czas po ka że. 

Wy bo ry się skoń czy ły, opadł kurz
bi tew ny, wie my, kto bę dzie rzą dził
w na szych mia stach i gmi nach przez
naj bli ższe czte ry la ta, o czym in for mu -
je my szcze gó ło wo na dal szych stro -
nach „Są de cza ni na”. Zwy cięz cy
zdą ży li się już na cie szyć swo im suk ce -
sem, prze gra ni – prze łknę li go rycz po -
ra żki. Wy bo ry scho dzą na bok, bo trwa
Ad went, okres ocze ki wa nia na naj bar -
dziej ro dzin ne, naj cie plej sze pol skie
świę ta, choć ob cho dzo ne w naj zim niej -
szej po rze ro ku. Bo że Na ro dze nie to
czas, kie dy na chwi lę milk ną swa ry
i kłót nie w ob li czu ta jem ni cy Chry stu -

sa Na ro dzo ne go, przy no szą ce go świa -
tu mi łość i po kój. 

Pod cho in kę ofia ru je my na szym
Czy tel ni kom gru dnio wy nu mer „Są de -
cza ni na”, a w nim, jak co mie siąc, 100
stron wy peł nio nych fe lie to na mi, re por -
ta ża mi, pu bli cy sty ką, wy wia da mi, spra -
woz da nia mi etc. Są bie żą ce in for ma cje,
nie du żo po li ty ki i so lid na daw ka hi sto -
rii, bo bez zna jo mo ści prze szło ści
– przy szło ści nie zbu du je my. 

36. nu mer „Są de cza ni na” wień czy
trzy let ni okres wy da wa nia na sze go pi -
sma. Przy by wa nam Czy tel ni ków i au -
to rów, do strze gli nas re kla mo daw cy,
za uwa ży ła kon ku ren cja, co wszyst ko
ra zem cie szy i da je sa tys fak cję, że na -
sza pra ca nie idzie na mar ne.

Wszyst kim Czy tel ni kom i Przy ja -
cio łom „Są de cza ni na”, ale też tym,
któ rzy nas jesz cze nie ko cha ją, skła dam
naj lep sze ży cze nia świą tecz ne i no wo -
rocz ne. Do zo ba cze nia w No wym, oby
lep szym 2011 ro ku, bo ten Sta ry, od -
cho dzą cy nie był do bry: przy niósł ka -
ta stro fę smo leń ską, w któ rej zgi nę ło
dwóch Ho no ro wych Oby wa te li No we -
go Są cza i Ge ne rał z Ko niu szo wej,
a po tem dwie fa le po wo dzi i tra ge die
Są de czan, któ rym osu wi ska znisz czy -
ły do my. 

Oby śmy już dru gi raz cze goś ta kie -
go nie prze ży wa li. 

Do Sie go Ro ku!

Henryk Szewczyk

KOSYM SPOJRZENIEM
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Mię dzy I a II tu rą 
Prze pro wa dzo ne 21 li sto pa da wy bo ry

sa mo rzą do we nie przy nio sły re wo lu cji
na Są dec czyź nie. Fo tel pre zy den ta No we -
go Są cza obro nił Ry szard No wak, a urzę -
dy wój tow skie i bur mi strzow skie: Ber nard
Sta wiar ski (Cheł miec), Le szek Skow ron
(Ko rzen na), Ma rek Jan czak (Ła bo wa),
Wła dy sław Wnę trzak (Ry tro), Piotr Krok
(gm. Gry bów), Piotr Piech nik (m. Gry bów),
Edward Bo ga czyk (Piw nicz na) i Ma rian
Cy coń (Sta ry Sącz). Sta ni sław Kieł ba sa
(Na wo jo wa), Sta ni sław Go lon ka (Ło so si -
na Dol na) i Jan Gol ba (Mu szy na) nie mie li
kon ku ren tów. No wym wój tem Gród ka n.
Du naj cem zo stał Jó zef To biasz. Do gryw -
ka po trzeb na by ła w Kry ni cy -Zdro ju, Łąc -
ku, Po de gro dziu i Ka mion ce Wiel kiej,
gdzie w I tu rze ża den z kan dy da tów nie
uzy skał po nad 50 proc. gło sów.

Man dat za cho wa ło 15 (na 29) rad nych
Po wia tu No wo są dec kie go oraz 13 (na 23)
rad nych No we go Są cza. Man da ty rad nych
wo je wódz kich w okrę gu no wo są dec kim
(nr 6) obro ni li: An drzej Ro ma nek (PiS),
Grze gorz Bie droń (PiS) i Le szek Zegz da
(PO). No we twa rze w sej mi ku ma ło pol skim
to Pa weł Śli wa i An drzej Bul zak (obaj PiS)
oraz Zyg munt Ber dy chow ski (PO).

Fre kwen cja wy bor cza w No wym Są czu
wy nio sła 49,69 proc., a w po wie cie no wo -
są dec kim – 55,39 proc. 

Omó wie nie wy ni ków gło so wa nia
21 li sto pa da i 5 grudnia – str. 10-18 

Niespodzianka w Starej
Lubowli

W wy bo rach sa mo rzą do wych (27 li sto pa -
da) na Sło wa cji, w mie ście part ner skim No -
we go Są cza – w Sta rej Lu bow li pri ma to rem
zo stał wy bra ny 52-let ni Mi chal Bi ga nič,
kan dy dat nie za le żny, po li to log, któ ry otrzy -
mał 1870 gło sów, wy prze dza jąc uwa ża ne -
go za fa wo ry ta do tych cza so we go sze fa
ad mi ni stra cji miej skiej Va len ta Jaržem bo -
vskie go – 1506 gło sów oraz Mi cha la Si po sa
– 1371 gło sów, Pe te ra So ko la – 643 gło sy
i Pe te ra Bu ria na – 97 gło sów. Wy bo ry
na Sło wa cji nie prze wi du ją dru giej tu ry. Po -
nad to wy bra no 19 rad nych Ra dy Mia sta. Fre -
kwen cja wy nio sła 46,45 proc. No wy pri ma tor
jest za wo do wym dy plo ma tą, pra co wał
w am ba sa dzie Cze cho sło wa cji w Ha wa nie
(1988-1990), a na stęp nie już w słu żbach Re -
pu bli ki Sło wac kiej w Bu enos Aires i Li mie,
był też kon su lem ge ne ral nym w Użgo ro dzie
na Ukra inie. W dru gim mie ście part ner skim
No we go Są cza – Pre szo wie wy bo ry wy grał
po now nie Pa vel Ha gy ari, na któ re go gło so -
wa ło 15479 osób. Rów nież w Le wo czy, part -
ner skim mie ście Sta re go Są cza, rzą dy
na na stęp ne 4 la ta przed łu żył do tych cza so -
wy pri ma tor Mi ro slav Vil ko vský.

No wa ga le ria w No wym Są czu
Z udzia łem mar szał ka Ma ło pol ski Mar -

ka Na wa ry i or dy na riu sza tar now skie go
bpa Wik to ra Skwor ca w No wym Są czu
uro czy ście otwar to Ga le rię Sztu ki
„Na bursz ty no wym szla ku”, no we skrzy dło
po łą czo ne szkla nym łącz ni kiem z do tych -
cza so wym bu dyn kiem MCK „So kół”.
Po prze cię ciu wstę gi za brzmia ły fan fa ry
trę ba czy z Or kie stry Re pre zen ta cyj nej
Stra ży Gra nicz nej. Czte ro kon dy gna cyj ny
(w tym jed na kon dy gna cja pod ziem na)

obiekt o po wierzch ni 2 tys. m≤ i ku ba tu -
rze 10,6 tys. mł, wy so ki na 13,3 m, z po -
miesz cze nia mi wy sta wien ni czy mi, sa la mi:
au dy to ryj ną ze sce ną i wi dow nią (na 240
osób), kon fe ren cyj ną i dy dak tycz ną oraz
gar de ro bą, klu bem sztu ki i ma ga zy na mi
(wszyst ko za pro jek to wa ne przez kra kow -
ską pra cow nię dr. arch. Mar ka Ko zie nia)
w 75 proc. sfi nan so wa no ze środ ków unij -
nych, resz tę do ło żył sa mo rząd wo je wódz -
ki. Wy ko naw ca mi in we sty cji by ły fir my:
Kons bud Ja na Kon stan te go z No we go
Są cza i Eko -Rem -Bud Ja na Ca ba ka z Ła -
bo wej. Ro bo ty trwa ły od kwiet nia 2009 r.

Go spo da rze po ka za li fo to gra my ob ra zu ją -
ce ko lej ne fa zy in we sty cji i film Trzy tra dy cje,
od wo łu ją cy się do są dec kie go gniaz da To -
wa rzy stwa Gim na stycz ne go „So kół”, po -
wsta łe go 35 lat te mu Wo je wódz kie go
Ośrod ka Kul tu ry (po przed ni ka MCK „So kół”)
i Biu ra Wy staw Ar ty stycz nych, któ re te raz
sta ło się od dzia łem MCK „So kół”. Wie czór
uświet ni ły po nad to: ak cja ar ty stycz na An -
drze ja Szar ka, pu blicz ne re flek sje o kul tu rze
wi ce mar szał ka Lesz ka Zegz dy, dy rek to ra
„So ko ła” An to nie go Mal cza ka i Krzysz to -
fa Ku li sia, mi ni re ci tal Ju sty ny Ku ciel z no -
wo są dec kiej PWSZ, lau re at ki Fe sti wa lu
Pio sen ki Stu denc kiej oraz elek try zu ją cy pu -
blicz ność kon cert Jar ka Śmie ta ny z ze spo -
łem i wo ka list ką ro dem z Try ni da du Z -Star
pn. Psy che de lic – mu sic of Ji mi Hen drix.

– Bu do wa Ga le rii Sztu ki w No wym Są czu,
w tym wła śnie miej scu, wpi su je się w dłu -
gą i pięk ną tra dy cję, ma ją ce go tu swo ją sie -
dzi bę To wa rzy stwa Gim na stycz ne go
„So kół”. Tu na si dzia do wie wznie śli
w XIX wie ku – z po trze by i da ru ser ca – So -
kol nię Są dec ką, któ ra już 118 lat słu ży ko -
lej nym po ko le niom są de czan – po wie dział
wi ce mar sza łek Ma ło pol ski Le szek Zegz da,
pre zes są dec kie go „So ko ła”. 

„Zu lus” za krat ka mi
Po li cjan ci z Cen tral ne go Biu ra Śled cze go,

wspie ra ni przez funk cjo na riu szy z ko men dy
miej skiej i stra żni ków gra nicz nych w No wym
Są czu, roz bi li zor ga ni zo wa ną gru pę prze stęp -
czą zaj mu ją cą się han dlem nar ko ty ka mi
na wiel ką ska lę. W ich rę ce wpa dło 16 człon -
ków gan gu, w tym je den z je go przy wód -
ców 37-let ni Mar cin M., ps. „Zu lus”.
Prze stęp cy ma ją na swo im kon cie ta kże roz -
bo je, po bi cia, wła ma nia i pa ser stwo.

WYDARZENIA
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„Ban kie rzy” w Ja zow sku 
i Sta rym Są czu

Dwa na pa dy na ban ki: za ma sko wa ny
i uzbro jo ny ban dy ta zra bo wał 21 tys. zł
z Punk tu Ob słu gi Klien tów Łąc kie go Ban ku
Spół dziel cze go w Ja zow sku, znaj du ją ce go
się przy ru chli wej dro dze wo je wódz kiej
z No we go Są cza do Szczaw ni cy. Mę żczy -
zna z na cią gnię tą na twarz ko mi niar ką,
w bia ły dzień (godz. 15. 20) ster ro ry zo wał
trzech pra cow ni ków strze la jąc w po wie trze
naj praw do po dob niej z bro ni ga zo wej lub hu -
ko wej. Kil ka dni póź niej, 19 li sto pa da, rów -
nież w bia ły dzień, okra dzio no Bank
Spół dziel czy w Sta rym Są czu. Tym ra zem
ra buś gro ził ka sjer ce no żem. Po kil ku
dniach pli cjan ci za trzy ma li 19-let nie go
miesz kań ca Sta re go Są cza, któ ry mo że
mieć zwią zek z na pa da mi.

Ha la spor to wa na Pie kle
Ru szy ła bu do wa ha li spor to wej wraz

z za ple czem tech nicz nym na te re nie Szko -
ły Pod sta wo wej nr 3 im. Ja na Ko cha now -
skie go i Gim na zjum nr 2 im. ks.
Ja na Twar dow skie go (d. Ur szu li Ko cha now -
skiej) przy ul. Szkol nej w No wym Są czu.
W ha li znaj dzie się wie lo funk cyj na are -
na spor to wa (wy mia ry; 24 m x 44 m) do gry
w pił kę ręcz ną, ko szy ków kę, siat ków kę
i te ni sa, a ta kże wi dow nia, szat nie, sa ni ta -
ria ty. Po nad to wy bu do wa ne zo sta ną dwa
bo iska: jed no szkol ne o po wierzch ni 971
m≤, a dru gie wie lo funk cyj ne o po wierzch -
ni 510 m≤. Ca łość zo sta nie oświe tlo -
na i czę ścio wo ogro dzo na. Po wsta ną
par kin gi i dro gi do jaz do we. Ca ła in we sty -
cja kosz to wać bę dzie 5 mln 475 tys. zł.
Środ ki po cho dzą z bu dże tu mia sta. Wy ko -
naw cą jest Za kład Bu dow la no -Mon ta żo wy
„Grim bud”.

Dy mi sja pre ze sa Ba gnic kie go
18 li sto pa da Ra da Nad zor cza Grodz kiej

Spół dziel ni Miesz ka nio wej w No wym Są -
czu od wo ła ła sto sun kiem gło sów 10-2
pre ze sa Wie sła wa Ba gnic kie go z po wo -
du „utra ty za ufa nia”. Je go obo wiąz ki prze -
jął wi ce pre zes Ry szard Ja siń ski, a skład
za rzą du uzu peł nił czło nek ra dy Ja nusz
Piąt kow ski. Na przy śpie sze nie dy mi sji
mógł mieć wpływ na gło śnio ny przez pra -
sę fakt pro wa dze nia w Ry trze przez pre ze -
sa sa mo cho du pod wpły wem al ko ho lu.
Wie sław Ba gnic ki był pre ze sem naj więk -
szej spół dziel ni miesz ka nio wej (sku pia ją -
cej 30 tys. lo ka to rów) w re gio nie
od stycz nia 2007 r.

100 lat ki na
Z oka zji 100-le cia ki na w No wym Są czu

w MCK „So kół” za ara nżo wa no wy sta wę
prze no szą cą zwie dza ją cych w kli mat sta re -
go ki na, po cząw szy od ope ra tor ni Wik to rii
Her ma no wej z 1910 r., po la ta mię dzy wo -
jen ne, oku pa cyj ne, cza sy PRL -u i współ -
cze sne. Cen nych eks po na tów uży czyli
m.in. no wo są dec ki od dział Ar chi wum Pań -
stwo we go, ro dzi ny Mrocz kow skich i Re -
mich, ko lek cjo ne rzy sztu ki fil mo wej: Je rzy
Ol szow ski (ka wiar nia „Pro win cjo nal na”)
i prof. Bo gu sław Kołcz. Eks po zy cji to wa rzy -
szył film Le cha Strzał kow skie go ze
wspo mnie nia mi i opo wie ścia mi pra cow ni -
ków i mi ło śni ków ki na oraz po kaz slaj dów
ze star ty mi re kla ma mi ki no wy mi, któ re
przed woj ną wy ko ny wał w No wym Są czu
Adam But scher. Go ściem ho no ro wym
był 86-let ni ki no ope ra tor Mie czy sław Gór -
ski, któ ry wy świe tlał fil my w „So ko le” od 21
mar ca 1941 r. aż do 2007 r. (po nad 100 tys.
se an sów, ka żdy z nich od no to wu jąc w spe -
cjal nych no te si kach). Wy sta wę przy go to wał

ze spół: Mi ra Wik to row ska, Mar ta Wi tek,
Ka ta rzy na Za łu ska i Ka rol Sza fra niec.

Zło te Go dy w Ra tu szu
Dzie sięć par świę to wa ło ju bi le usze ma -

łżeń skie w Ra tu szu w No wym Są czu. Zło -
te Go dy ob cho dzi li: Zo fia i Bo le sław
Bi ło wu so wie, Ma ria i Hen ryk Gro nio wie,
Wik to ria i Ju lian Ja ni szo wie, Ma ria i Sta -
ni sław Ku li go wie, Re na ta i Je rzy Li gę zo -
wie, An na i Ste fan Mu sia ło wie, Ali cja
i Fran ci szek Na tan ko wie, Wan da i An -
drzej Ro gó żo wie, Ge no we fa i Wła dy sław
Wie wió ro wie. Wśród ju bi la tów zna la zła się
jed na pa ra: Bo gu sła wa i Jó zef Lu po wie,
któ ra ma za so bą 60 lat ma łżeń stwa (Dia -
men to we Go dy).

Śro dek mia sta
Z ini cja ty wy wi ce pre zy den ta Je rze go Gwi -

żdża na 718. uro dzi ny mia sta przy skrzy żo -
wa niu ulic Na wo jow skiej i Łu ka siń skie go
po sta wio no gra ni to wy głaz sym bo li zu ją cy
geo me trycz ny śro dek No we go Są cza. 

Krzy że Za słu gi dla są dec kich
na uczy cie li

Pod czas uro czy sto ści – w ra mach ma ło -
pol skich ob cho dów Świę ta Nie pod le gło ści
– w au li głów nej Uni wer sy te tu Pe da go gicz -
ne go w Kra ko wie Zło tym Krzy żem Za słu gi
uho no ro wa ni zo sta li: dy rek tor Aka de mic kie -
go Gim na zjum i Li ceum im. Kró la Bo le sła -
wa Chro bre go w No wym Są czu prof.
oświa ty Bo gu sław Kołcz i na uczy ciel ka
Ewa Pa sio nek ze Szko ły nr 18 im. Ka ro la
Szy ma now skie go, dru ży no wa dru ży ny har -
cer skiej. Srebr ny Krzyż Za słu gi otrzy ma li
Syl wia Hy ży z Gim na zjum nr 2, Brą zo we
Krzy że Za słu gi – Mał go rza ta Gro ma la
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z Pa ła cu Mło dzie ży, Bo że na Lu pa i Iwo -
na Król z Gim na zjum nr 3 (wszy scy z No -
we go Są cza).

Bez płat ny in ter net
Miesz kań cy No we go Są cza otrzy ma li mo -

żli wość ko rzy sta nia z dar mo we go in ter ne tu
(sy gnał o pręd ko ści 256 kb/s). Uru cho mio -
no trzy głów ne wę zły dys try bu cyj ne oraz 27
hot spo tów na po czą tek w cen trum mia sta
(wo kół ryn ku, w ob rę bie ul. Ja giel loń skiej
i Plant). In we sty cję zre ali zo wa no ze środ ków
wła snych Urzę du Mia sta (1,7 mln zł). Do sta -
wę oraz za rzą dza nie sys te mem sze ro ko pa -
smo wej bez prze wo do wej sie ci trans mi sji
da nych i do stę pu do in ter ne tu za pew ni ła
war szaw ska fir ma MAW Te le com Intl SA.

No wy wi ce ko men dant
No wym za stęp cą ko men dan ta Kar pac kie -

go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w No wym
Są czu zo stał 45-let ni ppłk Piotr Bo na, ro dem
ze Świe cia nad Wi słą. No mi nat jest ab sol -
wen tem Szko ły Cho rą żych Wojsk Ochro ny
Po gra ni cza w Kę trzy nie, Szko ły Ofi cer skiej
Po li cji w Szczyt nie oraz Wy dzia łu Na uk Spo -
łecz nych Uni wer sy te tu Wro cław skie go.
Ukoń czył ta kże Wy ższy Kurs Obron ny
w Aka de mii Obro ny Na ro do wej. Za wo do wą
słu żbę woj sko wą roz po czął w lą do wej stra -
żni cy ka dro wej WOP w Ląd ku -Zdro ju w Su -
dec kiej Bry ga dzie Wojsk Ochro ny
Po gra ni cza, na stęp nie był za stęp cą ko men -
dan ta stra żni cy w Ląd ku -Zdro ju. Ko lej no peł -
nił funk cje w or ga nach we wnętrz nych Stra ży
Gra nicz nej, na stęp nie w Za rzą dzie Gra nicz -
nym Ko men dy Głów nej Stra ży Gra nicz nej.
Od lip ca 2007 ro ku do kwiet nia 2009 ro ku
był za stęp cą ko men dan ta Nad wi ślań skie go
Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej w War sza wie.
Żo na ty, dwo je dzie ci.

No wy -sta ry rek tor WSB -NLU
Se nat no wo są dec kiej WSB -NLU przy jął

re zy gna cję dr. An drze ja Bul za ka z funk cji
rek to ra tej uczel ni. Je go obo wiąz ki prze jął
za ło ży ciel szko ły i jej wie lo let ni rek tor dr
Krzysz tof Paw łow ski. Dy mi sja mia ła
zwią zek z kry tycz ną oce ną po czy nań rek -
to ra za war tą w li ście ab sol wen tów WSB -
-NLU, któ rzy w okre sie przed wy bor czym
za rzu ci li An drze jo wi Bul za ko wi pro wa dze -
nie agi ta cji na te re nie uczel ni i za nie dby wa -
nie obo wiąz ków w związ ku ze star tem
w wy bo rach do Sej mi ku Ma ło pol skie go.

Lwo wia cy pa mię ta ją
W 92. rocz ni cę obro ny Lwo wa człon ko wie

no wo są dec kie go od dzia łu To wa rzy stwa Mi -
ło śni ków Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -
-wschod nich spo tka li się we wto rek
w są dec kim „So ko le”. Pre zes są dec kich
lwo wia ków, Bo le sław Bi ło wus przy po -
mniał udział Są de czan w tym wa żnym epi -
zo dzie pol skiej hi sto rii. Spo tka nie
w „So ko le” uświet nił wy stęp dzie ci ze szko -
ły im. Or ląt Lwow skich w No wym Sącz
– Za wa dzie. Ze bra ni obej rze li też film pt.
Lek cja hi sto rii. Ły cza kow skie opo wie ści,
au tor stwa prof. Sta ni sła wa Ni ciei i Sta ni sła -
wa Au gu ści ka. Zna la zła się wśród nich
historia o 14-let nim gim na zja li ście Jur ku Bit -
scha nie, któ ry zgi nął z ka ra bi nem w rę ku
w obro nie Lwo wa przed Ukra iń ca mi, oraz
o 13-let nim An to siu Pie try kie wi czu, naj -
młod szym ka wa le rze Vir tu ti Mi li ta ri. 

Wy ró żnie nia dla krwio daw ców
W są dec kim ra tu szu pod czas pod su mo -

wa nia ak cji Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża

„Od da jąc krew – da ru jesz ży cie”, Je rzy Kor -
naus, czło nek Za rzą du Głów ne go tej or ga -
ni za cji, Od zna ką Ho no ro wą PCK wy ró żnił
krwio daw ców i dzia ła czy wspie ra ją cych
ideę czer wo no krzy ską z Są dec czy zny: Ha -
li nę Ja nusz, Paw ła Lu pę, Mał go rza tę Ol -
chaw ską, Krzysz to fa Po chwa łę, Da riu sza
Go go ca, Sta ni sła wa Sta cho nia, Sta ni -
sła wa Strącz ka i Zo fię Paz dan. Od zna kę
„Za słu żo ny Ho no ro wy Daw ca Krwi” z rąk
pre ze sa no wo są dec kie go Za rzą du Re jo no -
we go PCK Mie czy sła wa Or czy kow skie go
otrzy ma li: Ar tur Su cho nek, Sła wo mir Tu -

rek, To masz Mły nar czyk, Wie sław Ol -
szow ski, Da riusz Cie śla i Se ba stian
Po lań ski. Naj bar dziej pre sti żo we „Krysz ta -
ło we Ser ce” za wy bit ne za słu gi w roz wo ju
ho no ro we go krwio daw stwa otrzy mał
Krzysz tof Ja nik. Przy zna no rów nież wy ró -
żnie nia Ze spo ło wi Szkół Sa mo cho do wych
im. inż. T. Tań skie go, któ re go ucznio wie od -
da li naj wię cej krwi pod czas ak cji „Mło da
Krew Ra tu je Ży cie”. Przy Za rzą dzie Re jo no -
wym PCK w No wym Są czu dzia ła 25 klu -
bów. W 2010 r. 1411 ho no ro wych daw ców
od da ło po nad 630 li trów krwi. 

Mu zycz na re we la cja
Mło da są dec ka pia nist ka Alek san dra

Świ gut wy stą piła 3 grud nia w jed nym kon -
cer cie z lau re atem Kon kur su Cho pi now -
skie go Pio trem Pa lecz nym, któ ry jest jej
pro fe so rem. So li ści za grali w MCK „So kół”
w No wym Są czu ra zem z Or kie strą Sym fo -
nicz ną Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej im.
Fry de ry ka Cho pi na pod dy rek cją dr. Sta ni -
sła wa We la ny ka. Ola jest ab sol went ką Ze -
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spo łu Szkół im. Or ląt Lwow skich i PSM im.
F. Cho pi na w No wym Są czu. Obec nie uczy
się w Ze spo le Pań stwo wych Szkół Mu zycz -
nych im. K. Szy ma now skie go w War sza wie,
w kla sie prof. Pio tra Pa lecz ne go. Jest lau -
re at ką wa żnych kon kur sów pia ni stycz nych,
kon cer to wa ła ze zna ny mi or kie stra mi m.in.
Or kie strą Beetho ve now ską. Ja ko sty pen -
dyst ka Klu bu Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej
bra ła udział w Mię dzy na ro do wym Kon kur -
sie Pia ni stycz nym w No wym Or le anie
w USA. W War sza wie kształ ci się też jej
sio stra, Agniesz ka, skrzy pacz ka.

Po że gna nia
10 li sto pa da w wie -

ku 92 lat zmarł
w War sza wie Adam
Czar now ski (ur. 30
lip ca 1918 r. w Bia -
łej Wiel kiej), wy bit ny
współ cze sny kra jo -
znaw ca (czło nek
PTT i PTTK), pi sarz,
re por ter i pu bli cy sta,
dzien ni karz pi sma

„Po znaj swój kraj”, fo to gra fik, ko lek cjo ner
i znaw ca hi sto rii tu ry sty ki, zwią za ny ro dzin -
nie z zie mią mu szyń ską. Au tor 14 ksią żek
m.in.: Kra ina ty sią ca źró deł. O Zie mi Są -
dec kiej (1967), Przez Po gó rze Kar pac kie
i Be ski dy (1972), Do li na Po pra du (1982),
Stu dia i ma te ria ły z dzie jów kra jo znaw stwa
pol skie go i Słyn ni kra jo znaw cy (2006) oraz
licz nych wy staw fo to gra ficz nych (pio nier ski
cha rak ter mia ła gło śna eks po zy cja w War -
sza wie w 1958 pt. „Nie zna ny Be skid Są -
dec ki”). Przed śmier cią po da ro wał
mu zeum w Mu szy nie fo to gra fie z bo ga te go
cy klu „Mu szy na i oko li ce”.

Re por te rzy „SĄ DE CZA NI NA”

Pod znakiem „Strzelca”
i harcerskich happeningów

Uro czy sta msza św. od pra wio na przez
pro bosz cza ks. pra ła ta Ja na Sie dla rza
w ko ście le św. Ka zi mie rza, zło że nie kwia -
tów pod Po mni kiem Le gio ni stów, przy się ga
Związ ku Strze lec kie go „Strze lec” w stu le cie
Związ ku Strze lec kie go, wy stęp Or kie stry
Dę tej To wa rzy stwa Mi ło śni ków Mu zy ki
w Myst ko wie i Mszal ni cy, pro gram pa trio -
tycz ny w wy ko na niu wo ka li stów i re cy ta to -
rów z MOK oraz pa tro li har cer skich,
uczest ni czą cych w II Grze Miej skiej „Mel -
du ję nie pod le głość” im. hm. Ire ny Sty czyń -
skiej – oto naj wa żniej sze ak cen ty
ob cho dów te go rocz ne go Świę ta Nie pod le -
gło ści w No wym Są czu. 

Na pły cie ryn ku do wspól ne go od śpie wa -
nia pie śni le gio no wych we zwał sy gna łem
na trom bi cie Edward Gru ce la, je den z se -
nio rów ZHP. Wzdłuż ul. Ja giel loń skiej har -
ce rze, wy ko rzy stu jąc fla gi i re kwi zy ty,
za in sce ni zo wa li sce ny hi sto rycz ne, prze pla -
ta jąc je pie śnia mi pa trio tycz ny mi. Hap pe -
nin gi przy go to wa no pod okiem hm. Do ro ty
Wo la nin. Har ce rze po ka za li, że li sto pa do -
we świę to wa nie nie mu si być ani smut ne,
ani nud ne, ani pa te tycz ne. Sła wo mir
Szczer kow ski, do wód ca no wo są dec kie go
„Strzel ca”, od bie ra jąc z rąk kom ba tan tów
sztan dar Sto wa rzy sze nia By łych Żoł nie -
rzy 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich Ar -
mii Kra jo wej, po wie dział: – W 1910 ro ku,
na si po przed ni cy za czę li pra co wać z mło -
dzie żą po to, że by po ko nać za bor ców.
Po od zy ska niu nie pod le gło ści pra co wa li
z mło dzie żą, aby uzu peł niać sze re gi słu żb
mun du ro wych. Po II woj nie świa to wej wła -
dze lu do we de le ga li zo wa ły zwią zek,

a w 1989 ro ku zwią zek zo stał re ak ty wo wa -
ny… i dzia ła nie prze rwa nie do dziś…

Kom ba tan ci Le opold La chow ski i Jan
Ma za nec, przy po mnie li, że oni też
przed woj ną na le że li do Związ ku Strze lec -
kie go: – Je ste śmy dum ni, że kon ty nu uje cie
tę pięk ną tra dy cję. 

Zwią zek uho no ro wał swo imi od zna cze -
nia mi m. in.: pre zy den ta Ry szar da No wa -
ka, wi ce pre zy dent Bo że nę Ja wor,
ko men dan ta Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży
Gra nicz nej płk. Jó ze fa Ostap ko wi cza, An -
to ni nę Dzi kow ską dy rek to ra Ze spo łu Szkół
nr 2 im. Sy bi ra ków, pre ze sa Związ ku Kom -
ba tan tów i b. Więź niów Po li tycz nych Le -
opol da La chow skie go, nad le śni cze go
Nad le śnic twa w Sta rym Są czu Paw ła
Szczy gła i pre ze sa Sto wa rzy sze nia „Są -
dec kie Ho spi cjum” Ro ma na Po ręb skie go.
Or łem Strze lec kim za wie lo let nią słu żbę
wy ró żnio no: Bar tło mie ja Lu ber dę oraz sie -
rżan ta Sta ni sła wa Orze chow skie go. 

Zwią zek Strze lec ki „Strze lec” dzia ła w No -
wym Są czu od 1991 r., zrze sza ok. 140
dziew cząt i chłop ców. (L)
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Nie po do ba mi się ha sło „Od rzuć my po li ty kę, bu duj my mo sty” 
Prof. Ja dwi ga Sta nisz kis, so cjo log zwią za na z Uni wer sy te tem War szaw skim wy kła da rów nież w Wy -
ższej Szko le Biz ne su -NLU i do brze się czu je w No wym Są czu. Jest czę stym go ściem pro gra mów te le -
wi zyj nych, gdzie ko men tu je bie żą ce wy da rze nia. 

Nie do koń ca zga dzam się ze stwier dze niem, że wy bo ry sa mo rzą do we są o wie le wa żniej sze
niż te pro wa dzo ne na szcze blu cen tral nym. Mnie w ogó le nie po do ba ło się to ha sło: „Od rzuć -
my po li ty kę, bu duj my mo sty”, bo wa run ki, w któ rych funk cjo nu je się lo kal nie, za le żą od po li -
ty ki cen tral nej. Mię dzy ni mi jest wła śnie roz wój zrów no wa żo ny, któ ry two rzy ra my fi nan so we
– np. de cy zje w ośrod kach eu ro pej skich, ra my in we sty cyj ne – przede wszyst kim edu ka cja i in -
fra struk tu ra. W Pol sce od by wa się aku mu la cja ka pi ta łu w ma łych i śred nich fir mach, któ re
znaj du ją się na pro win cji, a tak zwa ny roz wój me tro po li tal ny, czy li gro ma dze nie środ ków
– w za chod niej czę ści kra ju i w du żych mia stach. W wo je wódz twie ma zo wiec kim, któ ry – wy -
da wał się – być tym te re nem, gdzie się bar dzo du żo in we stu je, zwy cię żył PiS z kon cep cją
zrów no wa żo ne go roz wo ju. Ten re jon tra ci, dla te go, że jest wy li cza na śred nia. Ten re gion i War -
sza wa wy da je się być bo ga tym re jo nem, a tak na praw dę jest jed nym z naj bied niej szych w Pol -
sce. Ra my po li tycz ne i efekt sy tu acji, że w wie lu po su nię ciach po dej mo wa nych przez apa rat

rzą dzą cy, ry zy ko kon cen tru je się na pra cow ni kach, jed no cze śnie zdej mu jąc je z pra co daw ców np. stra te gia sa mo za trud nie nia
czy ka pi ta li za cja rent. To two rzy ra my spo łecz ne, z któ ry mi mu si so bie ra dzić sa mo rząd. (P.L.)

Za kie row ni cą jak na rin gu
Pa weł Mi kul ski od ro ku pra cu je ja ko in struk tor jaz dy w Ośrod ku Kształ ce nia Kie row ców „Ju rek” w No -
wym Są czu. Obec nie uczy jeź dzić m.in. Be atę Le śnik, me da list kę mi strzostw Eu ro py w kick bo xin gu,
któ ra wbrew ste reo ty pom o ko bie tach, za kie row ni cą ra dzi so bie pra wie tak sa mo, jak na rin gu. 

Be ata, jak ka żdy kur sant ma gor sze i lep sze dni, na to miast jest am bit ną ko bie tą i nie dzi wię
się, że na rin gu od no si ta kie suk ce sy. My ślę, że z kie row ni cą bę dzie po dob nie. Nie po wi nie -
nem oce niać jej jaz dy przed eg za mi nem, mo gę na to miast przy to czyć na szą ostat nią przy go dę.
Kie ru ją cy po jaz dem przy zmia nie pa sa ru chu nie ustą pił nam pierw szeń stwa. W efek cie za ry -
so wał przód „el ki”. Za miast za trzy mać się i wy ja śnić za ist nia łą sy tu ację, zwy czaj nie po je chał
da lej. Zde ner wo wa ny tą sy tu acją za mie ni łem się z Be atą miej scem i uda łem się za kie row cą.
Wy nik dla nas był bar dzo po zy tyw ny, po nie waż spra wą za ję ła się po li cja. Ste reo ty pem jest, że
ko bie ty są „gor sze w te kloc ki”. Ła twość przy swa ja nia so bie wie dzy w za kre sie pro wa dze nia
sa mo cho du za le ży od in dy wi du al nych pre dys po zy cji, za an ga żo wa nia, my śle nia, a co za tym
idzie – umie jęt no ści prze wi dy wa nia sy tu acji na dro dze. A płeć nie ma tu żad ne go zna cze nia.
Wśród ko biet jest ty le sa mo do brych i złych kie row ców, jak i wśród mę żczyzn. Nie wi dzę żad -
nych ró żnic. (DE)

W chrze ści jań stwie tkwią du że re zer wy 
Do mi ni ka nin oj ciec Jan Gó ra jest pierw szą oso bą, któ ra go ści ła w WSB -NLU w No wym Są czu, w ra -
mach pro jek tu „Bench Ma sters”. Ini cja tor słyn nych spo tkań mło dzie ży w Led ni cy i bu dow ni czy Do mu
Świę te go Jac ka i Sank tu arium Mat ki Nie za wod nej Na dziei na Jam nej, opo wia dał stu den tom o tym,
jak żyć. 

Je stem z za ko nu że bra cze go. Do mi ni ka nie i fran cisz ka nie po wsta li wraz z mia sta mi i roz wi -
ja li się tak sa mo dy na micz nie jak one. Ja ko pierw si za czę li gło sić ka za nia – to by ła szyb ka
usłu ga dusz pa ster ska. I to wła śnie zo sta ło u do mi ni ka nów, na dal są szyb cy w swo im dzia ła niu
i od po wia da ją na zna ki cza su. Dla te go i ja od po wie dzia łem na to za pro sze nie. Mo de ra to rzy
szko ły do szli do wnio sku, że mo gę po wie dzieć coś na te mat or ga ni za cji du żych pro jek tów, ale
też o re zer wach tkwią cych w chrze ści jań stwie. Mo gę też wy po wia dać się na te mat re zerw eko -
no micz nych tkwią cych w chrze ści jań stwie. Mu szę za zna czyć, że za wsze naj wa żniej szy jest czło -
wiek i otwar ta oso bo wość. Szu ka nie in te re su szyb kie go i do raź ne go jest ska za ne
na nie po wo dze nie. Nie mo gę roz dzie lić te ma tów eko no micz nych od wia ry i swo je go ka płań -
stwa. Je stem do mi ni ka ni nem i in te re su je mnie, w ja ki spo sób mo żna gło sić Ewan ge lię w dzi -
siej szych cza sach. (DE)
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W wy bo rach 21 li sto pa da
wy bra li śmy 6 rad nych wo -
je wódz kich, 29 po wia to -
wych i 281 gmin nych.

Miesz kań cy Są dec czy zny w więk szo ści
po sta wi li na doj rza łych i do świad czo -
nych kan dy da tów, choć nie za bra kło i ta -

kich miejsc, gdzie za ufa no mło dym
i am bit nym.

Naj młod szy rad ny gmin ny to Grze -
gorz Bu gaj ski z Bą czej Ku ni ny. Ma 20 lat
i za sią dzie w Ra dzie Gmi ny Na wo jo wa.
Je dy nie rok wię cej ma Ma ciej Ja ne czek
z Piw nicz nej -Zdro ju. Obu szan sę star tu
dał ko mi tet Pra wa i Spra wie dli wo ści.

Naj wię cej świe czek na tor cie – 83,
ma Jan Sta wiar ski, rad ny gmi ny Cheł -
miec. Pi sze my o nim osob no (str.22-24).

W Chełm cu, we dług na szych ob li -
czeń, śred nia wie ko wa wy bra nych rad -
nych jest naj wy ższa w po wie cie
i wy no si 57 lat. Tyl ko o trzy la ta młod -
sza jest ra da w Ło so si nie Dol nej. W No -
wym Są czu śred nia wie ku rad ne go
mia sta to 52 la ta. Naj młod szy to 24-let -
ni Pa tryk Wi cher, naj star si na to miast to
Mie czy sław Gwi żdż, Ta de usz Kul pa

i Jó zef An to ni Wik tor, któ rzy ma ją
po 68 lat. Naj młod szą ra dę bę dą mieć
miesz kań cy Mu szy ny, gdzie śred nia
wie ku nie prze kra cza 44 lat. Rad ny Mar -
cin Se ku ła ma 30 lat i jest naj młod szy,
naj star sza jest Bar ba ra Ma jer ska (57 lat).

Ra dę Po wia tu No wo są dec kie go zdo -
mi no wa li pięć dzie się cio lat ko wie. Śred -
nia wie ku to 52,5. Naj star si – Adam
Ma zur z Mu szy ny i Sta ni sław Śmier ciak
z Po po wic – ma ją po 66 lat, naj młod si
– Jan Dzie dzi na z Wo li Ko sno wej i Zbi -
gniew Mił kow ski z Mił ko wej – po 39
lat. Młod si od po wia to wych są rad ni wo -
je wódz cy. Tu śred nia wie ku wy no si 47
lat. Naj star szy to 56-let ni An drzej Bul -
zak, naj młod szy 39-let ni Pa weł Śli wa.

Wkrót ce oka że się, czy współ pra ca
przed sta wi cie li wie lu po ko leń, bę dzie
uda na. KINGA BEDNARCZYK

Ar mia wie lu po ko leń…
… czy li rad ni mię dzy 20. a 83. ro kiem ży cia
Zna my już na zwi ska wszyst -
kich rad nych gmin nych, po -
wia to wych i wo je wódz kich.
Naj młod si z nich ma ją za le d -
wie po dwa dzie ścia lat. Naj -
star szy – po nad osiem dzie siąt.
W no wo ukon sty tu owa nych
ra dach za sią dą więc przed sta -
wi cie le wszyst kich po ko leń.

WYBORY 2010

Nowa Rada Miasta Nowego Sącza ze starymi prezydentami FOT. ELŻBIETA PACH
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P re zy den tem No we go Są cza
na ka den cję 2010–2014 już
w pierw szej tu rze zo stał po -
now nie Ry szard No wak – po -

pie ra ny przez wła sny ko mi tet wy bor czy
oraz Pra wo i Spra wie dli wość – po zy sku -
jąc 19 789 gło sów (60,14 proc.). 

Je go ry wa le zy ska li na stę pu ją cą ilość
gło sów: Piotr La cho wicz (PO) – 8 176
(24,85 proc.), Ka zi mierz Sas (po pie ra ny
przez SLD) – 3 115 (9,47 proc.), Wie -
sław Ką dzioł ka (Na sze Mia sto No wy
Sącz) – 1 032 (3,14 proc.) i Ta de usz No -
wak (Pra wi ca Rze czy po spo li tej) – 793
(2,41 proc.). 

Ry szard No wak zo stał je dy nym pre -
zy den tem po słu gu ją cym się szyl dem
PiS w Ma ło pol sce i jed nym z trzech
w kra ju.

W gło so wa niu do Ra dy Mia sta No -
we go Są cza w wy ni ku za sto so wa nia
przy po dzia le man da tów me to dy
d’Hond ta, pro mu ją cej naj sil niej sze
ugru po wa nia, 9 man da tów zdo by ła Plat -
for ma Oby wa tel ska (9 668 gło sów), 8
– Ko mi te ty Wy bor czy Ry szar da
No wa ka (9 936 gło sów), 6 – Pra wo
i Spra wie dli wość (7 700 gło sów). Do ra -
dy nie we szli przed sta wi cie le Ko mi te tu
Wy bor cze go Ka zi mie rza Sa sa (3 126

gło sów), ugru po wa nia Na sze Mia sto
No wy Sącz (1 401 gło sów) i Pra wi cy
Rzecz po spo li tej (317 gło sów)).

***
Oto skład wy ło nio nej no wej ra dy

(w na wia sie ilość otrzy ma nych gło sów): 
Plat for ma Oby wa tel ska – Piotr La -

cho wicz (1 195), Grze gorz Fec ko (332),
Jó zef Hoj nor (1 080), To masz Ba sta
(411), Grze gorz Do bosz (1 259), Jó zef
Gryź lak (639), Ta de usz Gaj dosz (250),
Jó zef A. Wik tor (675), Jan Opi ło (438); 

Ko mi tet Wy bor czy Ry szar da No -
wa ka – Je rzy Gwi żdż (909), Elżbie ta
Cho wa niec (478), Mie czy sław Gwi żdż

Wy bo ry sa mo rzą do we w No wym Są czu 

Prezydent 
Ryszard Nowak
bezkonkurencyjny
W No wym Są czu spo śród 66 986 upraw nio nych w gło so wa -
niu w 51 ko mi sjach ob wo do wych wzię ło udział 33 286 osób
(fre kwen cja: 49,69 proc., w kra ju – 47,21 proc.). W zde cy do -
wa nej więk szo ści po par li do tych cza so wych go spo da rzy mia -
sta, opo wia da jąc się za utrzy ma niem sta tus quo.

Statystyka

Naj lep si...
1. Grze gorz Do bosz (PO, ok. 3) – 1259 
2. Piotr La cho wicz (PO, ok. 1) – 1195 
3. Jó zef Hoj nor (PO ok. 2) – 1080
4. Bo że na Ja wor (KWW Ry szar da No wa ka, ok. 4) – 918 
5. Je rzy Gwi żdż (KWW Ry szar da No wa ka, ok. 1) – 909
6. Bar ba ra Ju ro wicz (PiS, ok. 3) – 767 
7. Ar tur Czer nec ki (PiS, ok. 2) – 751
8. Je rzy Wi tu szyń ski (PiS, ok. nr 1) – 682 
9. Jó zef Wik tor (PO, ok. 4) – 675 
10. Jó zef Gryź lak (PO, ok. 3) – 639

... i naj gor si
1. Ma rek Woź niak (Pra wi ca Rze czy po spo li tej, ok. 4) – 2 
2. Ka zi mierz Żmu da (Pra wi ca Rze czy po spo li tej, ok. 1) – 2
3. Se ba stian Kru czek (Pra wi ca Rze czy po spo li tej, ok. 4) – 3
4. Hen ryk Ma ku lak (Pra wi ca Rze czy po spo li tej, ok. 1) – 4
5. Ewa Sa mo der (Pra wi ca Rze czy po spo li tej, ok. 1) – 4
6. Piotr Du da (Pra wi ca Rze czy po spo li tej, ok. 3) – 5 
7. Bar ba ra Wy so czań ska (Na sze Mia sto, ok. 1) – 5
8. Ro bert Zie liń ski (Na sze Mia sto, ok. 3) – 5
9. Wie sław Fie dor (Pra wi ca Rze czy po spo li tej, ok. 4) – 5 
10. Krzysz tof Żmu da (Pra wi ca Rze czy po spo li tej, ok. 3) – 6

FOT. PG

SADECZANIN grudzień 2010_SADECZANIN  06-12-2010  14:20  Strona 11



12 Sądeczanin GRUDZIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

(628), An to ni Rącz kow ski (596), Ste -
fan Cho mon cik (499), Ta de usz Kul pa
(410), Bo że na Ja wor (918), Kon stan ty
Le gut ko (239); 

Pra wo i Spra wie dli wość – Je rzy
Wi tu szyń ski (682), Ja nusz Kwiat kow -
ski (455), Ar tur Czer nec ki (751), Bar -

ba ra Ju ro wicz (767) Pa tryk Wi cher
(384), Krzysz tof Żył ka (602).

***
Pre zy dent Ry szard No wak w ra dzie

znaj dzie opar cie w ko ali cji rad nych ze
swo je go ko mi te tu i PiS (ra zem 14 man -
da tów), a w ła wach opo zy cji po sta re -
mu za sią dą rad ni PO, choć te raz
licz niej si niż w po przed niej ka den cji. 

Ta bli czek w ga bi ne tach pre zy denc -
kich w no wo są dec kim ma gi stra cie nie
trze ba bę dzie zmie niać. Po po wo ła niu
(cze go na le ży się spo dzie wać) po now -
nie Je rze go Gwi żdża i Bo że ny Ja wor
na sta no wi ska wi ce pre zy den tów ich
miej sca w ra dzie zaj mą: Prze my sław

Gaw łow ski (283) i Grze gorz Mą dry
(225). 

W No wym Są czu o 23 man da ty rad -
nych ubie ga ło się 223 kan dy da tów. By -
ło by ich wię cej gdy by w okrę gu nr 2
za re je stro wa no li stę for mo wa ne go
w ostat niej chwi li Ko mi te tu Wy bor cze -
go „Na sze Mia sto No wy Sącz”. Nie
sta ło się tak ze wzglę du na uchy bie nia
pro ce du ral ne. Oka za ło się bo wiem, że
na zgło sze niu do Miej skiej Ko mi sji
Wy bor czej wid nia ły 123 pod pi sy z po -
par ciem, a nie wy ma ga nych 150.

Spo śród 23 rad nych mi nio nej ka -
den cji o re elek cją ubie ga ło się 20
(na li stach za bra kło Zo fii Piecz kow -
skiej, Ro ber ta So bo la i Krzysz to fa
Sy rzi sko). Smak po ra żki prze ży ło
sied miu rad nych: Jó zef Bo cheń ski,
Te re sa Ca ba ła, Jó zef Kacz mar czyk,
Bo gu mi ła Ka łu żny, Te re sa Krzak,
Ja cen ty Pięt ka i Ka zi mierz Sas. Nie -
obec ność te go ostat nie go w ra dzie
i w ogó le znik nięcie z lo kal nej sce ny
po li tycz nej le wi cy oraz po ra żka kan dy -
da ta PO na pre zy den ta Pio tra La cho wi -
cza już w I tu rze, to naj więk sze
nie spo dzian ki wy bo rów sa mo rzą do -
wych w No wym Są czu. Na „bia łym
ko niu”, jak za po wia dał, po wró cił
do ra tu sza Jó zef Hoj nor, któ re mu wio -
sną te go ro ku ra da wy ga si ła man dat
z po wo du zła ma nia usta wy o sa mo rzą -
dzie gmin nym (ja ko za rząd ca wspól not
miesz ka nio wych po zo sta wał w kon -
flik cie in te re sów, gdyż ułam ko wa
część ad mi ni stro wa nych przez rad ne go
bu dyn ków by ła wła sno ścią gmi ny). 

Naj młod szym kan dy da tem był 20–
let ni Krzysz tof Pa jor z Pra wi cy RP,
naj star szym Bo gu sław Bu dzyń ski (73
la ta) z KW Ka zi mie rza Sa sa.

Ryszard Nowak został
jedynym prezydentem
posługującym się szyldem
PiS w Małopolsce i jednym
z trzech w kraju.

S ier mię żna ulot ka La cho wi cza,
za pi sa na pa ro ma ba nal ny mi
ha sła mi o no wym mo ście i ob -
wod ni cach, o czym wszy scy

kan dy da ci trą bi li wo ko ło, po ja wi ła się
do pie ro na dwa ty go dnie przed wy bo ra -
mi i wy glą da ła na dzie ło przed szko la ka.
Sztam po wy bil l bo ard La cho wi cza z za -
gad ko wym uśmie chem kan dy da ta stra -
szył elek to rat tro chę dłu żej. W tym
cza sie Ry szard No wak co dzien nie bom -
bar do wał są de czan pierw szo rzęd nie
spo rzą dzo ną „ma ku la tu rą wy bor czą”.
Cze go tam nie by ło, spra woz da nie z 4-
let niej pra cy pa na pre zy den ta, ma ją ce
po stać ksią żecz ki; wi zy tów ki, ulot ka ta -
ka, ulot ka sia ka, pla ka cik je den, pla ka -
cik dru gi, a na wet zna la złem w skrzyn ce
pocz to wej płyt kę CD od „Ry cha” No -
wa ka. 

Jak dla mnie, hi tem kam pa nii urzę du -
ją ce go pre zy den ta by ło je go wspól ne
zdję cie z Je rzym Gwi żdżem (po noć au -
tor stwa Pio tra Droź dzi ka i je śli tak, to
wi dać rę kę są dec kie go cza ro dzie ja fo to -
gra fii, bo Ry szard No wak ze wzglę du
na swo ją po zba wio ną owło sie nia gło wę
nie jest wdzięcz nym „obiek tem” do sfo -
to gra fo wa nia, gdyż pra wie za wsze wy -
cho dzi jak... ma fio so). Na bil bor dzie,
utrzy ma nym w je sien nych kli ma tach, wi -
dzi my dwóch ele ganc kich i nie naj młod -
szych już pa nów (No wak, ow szem, ły sy,
za to Gwi żdż z oszro nio ną, do stoj ną gło -
wą, płasz cze u obu dżen tel me nów nie na -
gan ne, uśmiech cie pły), wy raź nie
za tro ska nych o No wy Sącz. Nie wspo -
mnę już o „to mi ku po etyc kim” Gwi żdża,
bo choć gra fo mań ski, chwy tał za ser ce
i o to za pew ne au to ro wi cho dzi ło. W ka -
żdym ra zie ta kie mu du eto wi mo żna po -
wie rzyć los mia sta i swo jej ro dzi ny.
Te mu ob ra zo wi Piotr La cho wicz nic nie
prze ciw sta wiał, żad nych emo cji i uczuć,
po pro stu głu pia ulot ka i krop ka.

Plat for mie Oby wa tel skiej za bra kło
pie nię dzy na kam pa nię La cho wi cza czy
po my słu? Te go nie wiem. Praw do po -
dob nie i jed no, i dru gie. W tym, co ro bił
sztab La cho wi cza, nie by ło my śli, du cha,
za pa łu i prze ko na nia; po dej rze wam na -
wet dy wer sję. Jak by sze fom są dec kiej
PO nie za le ża ło, że by pan Piotr zdo był
pre zy den tu rę? Mo że by wte dy za nad to
wy rósł, zmę żniał i doj rzał? 

Opo zy cja w pre zy dium Ra dy

2 grud nia br. w wy ni ku sku tecz nych ne go -
cja cji pre zy den ta Ry szar da No wa ka z li de -
ra mi klu bów rad nych wy bra no
kie row nic two Ra dy Mia sta No we go Są cza
w skła dzie: prze wod ni czą cy Je rzy Wi tu -
szyń ski (PiS), wi ce prze wod ni czą cy: Ste fan
Cho mon cik (KW Ry szar da No wa ka), Grze -
gorz Do bosz i Jan Opi ło (obaj PO).

WYBORY 2010
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Nie wiem, ja kie my śli kłę bi ły się
w gło wach stra te gów są dec kiej PO.
Za to wiem, że sa mo bój cza by ła de cy zja
spro wa dze nia do No we go Są cza,
w ostat nim ty go dniu kam pa nii, sze fa
MON Bo gu sła wa Kli cha i spe cja list ki
w eki pie Do nal da Tu ska od zwal cza nia
ko rup cji, Ju lii Pi te ry. Na wet, jak ktoś za -
mie rzał gło so wać na La cho wi cza, to mu -
siał zmie nić zda nie, kie dy zo ba czył
kan dy da ta do naj wy ższe go urzę du
w mie ście w to wa rzy stwie naj gor sze go
mi ni stra obro ny w III RP (se ria ka ta strof
lot ni czych, źle prze pro wa dzo na ope ra -

cja uza wo do wie nia ar mii rów na ją ca się
jej roz bro je niu i in ne cię żkie grze chy)
i ka ba re to wej pa ni mi ni ster od ko rup cji,
któ ra o afe rze ha zar do wej do wie dzia ła
się z ga zet. 

Je dy ną oso bi sto ścią PO, z któ rą Piotr
La cho wicz po wi nien był po ka zy wać się
w kam pa nii w No wym Są czu to po seł Ja -
ro sław Go win z Kra ko wa, li der kon ser -
wa tyw ne go skrzy dła par tii, au tor dość
roz sąd ne go pro jek tu usta wy o in vi tro,
po li tyk do brze od bie ra ny przez pro bosz -
czów. Ale Go wi nem La cho wicz się nie
afi szo wał, za to chwa lił się na kon fe ren -

cji pra so wej dłu go let nią zna jo mo ścią
z Bo gu sła wem Kli chem. Bo że słod ki!
Szta bow cy Plat for my i sam kan dy dat jak -
by nie ro zu mie li mia sta, w któ rym ży ją...

Hap pe nin ga mi z kor kiem wrę cza nym
kie row com na mo ście he leń skim wy bo -
rów w No wym Są czu się nie wy gra. Tu
nikt na ta kie sztucz ki się nie na bie rze.
Sącz to nie Ostrów Wiel ko pol ski czy in -
ny Szcze ci nek, przy ca łym sza cun ku dla
tych miast, za lud nio nych trze cim po ko -
le niem uchodź ców zza Bu ga, któ rzy na -
dal są wy ko rze nie ni. Du et: Ry szard
No wak – Je rzy Gwi żdż za grał kon cer to -
wo. W ich kam pa nii po brzmie wa ła sen -
ty men tal na nut ka, mi łość do miej sca
uro dze nia, wia ra, że No wy Sącz mo że
być pięk niej szy, że ra zem „Zro bi my jesz -
cze wię cej”. Kam pa nia La cho wi cza zio -
nę ła chło dem tech no kra ty, li czy kru py
wpa trzo ne go w słup ki i wy kre sy, a prze -
cież są de cza nie chcą mieć swo je go pre -
zy den ta, ukształ to wa ne go na ich
po do bień stwo. 

Trze ci raz Piotr La cho wicz szan sy
na pre zy den tu rę No we go Są cza nie do -
sta nie. Przej dzie do hi sto rii nad du naj -
co we go gro du, ja ko naj po wa żniej szy
ry wal pre zy den ta Ry szar da No wa ka
w dwóch ko lej nych wy bo rach sa mo rzą -
do wych AD'2006 i AD'2010. To i tak
nie źle, pan Piotr bę dzie miał o czym
opo wia dać wnu kom, a pó ki co wró ci się
do „oślej ła wy” w sa li na rad są dec kie -
go ra tu sza im. Sta ni sła wa Ma ła chow -
skie go i przez 4 la ta bę dzie zgła szał

in ter pe la cje i za py ta nia, z któ rych nic
nie wy ni ka.

Tro chę mi żal, bo w La cho wi czu wi -
dzia łem tak zwa ny po ten cjał. Że by jed -
nak wy grać wy bo ry, nie wy star czy być
uczci wym, po rząd nym oraz po sia dać ko -
rze nie kre so we, ko cha ją cą żo nę i dzie ci,
a ta kże stu dia dok to ranc kie. Trze ba lu -
dzi czymś po rwać, a te go pa nu Pio tro wi
za bra kło.

HEN RYK SZEW CZYK

Nie mo gło 
być ina czej

Piotr Lachowicz zasłużenie przegrał wybory
na prezydenta Nowego Sącza. Miał fatalną kampanię

wyborczą, że gorszą trudno sobie wyobrazić

Trzeci raz Piotr Lachowicz
szansy na prezydenturę
Nowego Sącza nie
dostanie.

PIotr Lachowicz Ryszard Nowak

FO
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Wy bo ry wój ta
GMI NA CHEŁ MIEC 

Ma rek Kwiat kow ski – 3 297 (28,21 proc.) 
Sta ni sław Po rę ba – 1 472 (12,59 proc.)
Ur szu la Żak – 966 (8,26 proc.) 
(FRE KWEN CJA – 60,78 PROC.) 

GMI NA GRÓ DEK N. DU NAJ CEM 

Ste fan Wo lak – 1 510 (42,69 proc.)
(FRE KWEN CJA – 53,79) 

GMI NA GRY BÓW

Piotr Woj tas – 2 917 (30,40 proc.) 
(FRE KWEN CJA – 55,68 PROC.) 

GMI NA KO RZEN NA

Wal de mar Ol szyń ski – 2 287 (35,20 proc.) 
(FRE KWEN CJA – 63,89)

GMI NA ŁA BO WA 

Piotr Izwor ski – 597 (25,02 proc.)
Pa weł Juś – 413 (17,31 proc.) 
Eu ge niusz Klim czak – 99 (4,15 proc.) 
Ju lian Mą ka – 35 (1,47 proc.) 
(FRE KWEN CJA – 60,74 PROC.) 

GMI NA RY TRO 

Ro bert To kar czyk – 898 (48,02 proc.) 
(FRE KWEN CJA – 64,88 PROC.)

Ber nard Sta wiar ski
5 953 (50,93 proc.)

Ma rek Jan czak
1 242 (52,05 proc.)

Wła dy sław Wnę trzak
972 (51,98 proc.)

Jó zef To biasz
2 072 (57,31 proc.)

Piotr Krok
6 678 (69,60 proc.)

Le szek Skow ron
4 211 (64,80 proc.)

GMI NA ŁO SO SI NA DOL NA

GMI NA NA WO JO WA 

Sta ni sław Go lon ka
2 431 (69,18 proc.)
(FRE KWEN CJA – 46,96 PROC.) 

Sta ni sław Kieł ba sa
2 150 (87,29 proc.)
(FRE KWEN CJA – 43, 26 PROC.) 

WYBORY 2010
II tu ra: Sie dlarz – Po to niec

Antoni Potoniec – 1290 (42,07 proc.)

Kazimierz Siedlarz
1776 (57,93 proc.)

GMI NA ŁĄC KO 
Ja nusz Klag – 2 844 (44,53 proc.)
Fran ci szek Mły nar czyk – 2 090 (32,72 proc.)
Ja cek Kwit – 1 453 (22,75 proc.)
(FRE KWEN CJA – 56,03 PROC.) 
II tu ra: Klag – Mły nar czyk

Franciszek Młynarczyk – 2490 (41,56 proc.)

Janusz Klag
3386 (58,44 proc.)

GMI NA PO DE GRO DZIE 
Mał go rza ta Gro ma la – 2 500 (45,41 proc.)
Sta ni sław Łat ka – 2 315 (42,05 proc.) 
Ma rek Uszko – 351 (6,37 proc.) 
Grze gorz Su do – 340 (6,18 proc.) 
(FRE KWEN CJA – 62,61 PROC.) 
II tu ra: Gro ma la – Łat ka

Stanisław Łatka – 2491 (48,64 proc.)

GMI NA KA MION KA WIEL KA 
Ka zi mierz Sie dlarz – 1 623 (42,41 proc.)
An to ni Po to niec – 1 255 (32,79 proc.) 
Cze sław Je leń – 949 (24,80 proc.) 
(FRE KWEN CJA – 56,13 PROC.)

Małgorzata Gromala
2630 (51,36 proc.)

Wy bo ry bur mi strza
MIA STO I GMI NA KRY NI CA -ZDRÓJ 
Emil Bo dzio ny – 2 459 (33,06 proc.)
Da riusz Reś ko – 2 090 (28,09 proc.)
Piotr Ry ba – 1 039 (13,93 proc.) 
Ka ta rzy na Zyg munt – 844 (11,35 proc.) 
Jan Bo li gło wa – 486 (6,53 proc.) 
Krzysz tof Cy coń – 369 (4,96 proc.) 
Jó zef Król – 154 (2,07 proc.)
(FRE KWEN CJA – 54,41 PROC.) 

STARZY I NOWI WŁODARZE
SĄDECKICH GMIN I MIAST
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MIA STO I GMI NA MU SZY NA

Jan Gol ba
4 441 (94,37 proc.) 
(FRE KWEN CJA – 52,96 PROC.)

MIA STO I GMI NA PIW NICZ NA -ZDRÓJ 

Ja cek Łu ka sik – 821 (22,52 proc.) 
An drzej Pu chal ski – 475 (13,03 proc.) 

Edward Bo ga czyk
2350 (64,45 proc.)
(FRE KWEN CJA – 45,29 PROC.)

MIA STO I GMI NA STA RY SĄCZ

Edward Cią gło – 1 726 (19,27 proc.)
(FRE KWEN CJA – 52,11 PROC.)

Ma rian Cy coń
7 233 (80,73 proc.)

MIA STO GRY BÓW 

Piotr Piech nik
1 729 (64,32 proc.)

Ja ro sław Gliń ski – 959 (35, 68 proc.) 
(FRE KWEN CJA – 55,29 PROC.) Z mia na war ty na stą pi ła też

w Po de gro dziu, gdzie Sta ni -
sła wa Łat ka prze grał, po cię -
żkiej wal ce, z Mał go rza tą

Gro ma lą, pierw szym na Są dec czyź nie
wój tem w spód ni cy. Z tru dem obro nił
się w II tu rze wy bo rów wójt Ka mion -
ki Wiel kiej Ka zi mierz Sie dlarz. Naj -
więk szą nie spo dzian kę spra wił wszak
Jó zef To biasz, ab sol went Po li tech ni ki
Kra kow skiej, lu do wiec, eme ry to wa ny
dy rek tor Ze spo łu Szkół w Gród ku, rad -
ny po wia to wy pierw szej ka den cji, któ -
ry w I tu rze gład ko po ko nał
urzę du ją ce go od 8 lat wój ta Ste fa -
na Wo la ka. 

W I tu rze naj wy ższą fre kwen cję od -
no to wa no w gmi nach, gdzie wal ka
o fo tel wój tow ski by ła naj bar dziej za -
żar ta: Ła bo wa – 60,74 proc., Cheł miec
– 60,78, Ko rzen na – 63,89 proc., a naj -
ni ższą tam, gdzie do tych cza so wi wło -
da rze nie mie li kon ku ren tów:
Na wo jo wa – 43,26 proc., Ło so si -
na Dol na – 46,96 proc. Zwra ca uwa gę
wy nik wój ta Chełm ca Ber nar da Sta -
wiar skie go, któ re go po par ło w I tu rze,
przy trzech kon ku ren tach 5953 wy bor -
ców. Z ta ką licz bą gło sów wcho dzi się
do Sej mu i wy da je się, że są dec kim
par la men ta rzy stom wy rósł groź ny kon -
ku rent, gdyż w naj więk szej gmi nie
wiej skiej w Pol sce jest jesz cze spo ry
re zer wu ar gło sów. 

Miesz kań cy gmi ny Ła bo wa nie da li
się na brać na „ko ta w wor ku” w po sta -
ci Paw ła Ju sia. Pro wa dzą cy od wio sny

agre syw ną kam pa nię kan dy dat „zni -
kąd” uzy skał 17,31 proc. gło sów. W tej
sa mej gmi nie swo isty re kord usta no wił
Ju lian Mą ka, zdo by wa jąc w wy bo rach
na wój ta… 35 gło sów! 

W pięk nym sty lu – 80,73 proc. gło -
sów – obro nił fo tel bur mi strza Sta re go
Są cza Ma rian Cy coń, naj star szy spo -

śród wło da rzy są dec kich (rocz -
nik 1940). Im po nu je wy nik bur mi strza
Mu szy ny Ja na Gol by, szcze gól nie na tle
re zul ta tu, ja ki osią gnął wójt Ło so si ny
Dol nej Sta ni sła wa Go lon ka. Obaj pa no -
wie nie mie li ry wa li, po dob nie jak wójt
Na wo jo wej Sta ni sław Kieł ba sa, z tym,
że Gol bę po par ło 94,37 proc. wy bor -
ców, a Go lon kę 69,18 proc. 

Kan dy da ci na wój tów i bur mi strzów
ze znacz kiem par tyj nym – na ten krok
zde cy do wa ło się tyl ko Pra wo i Spra -
wie dli wość – prze gra li sro mot nie: Po -
de gro dzie, Sta ry Sącz, mia sto Gry bów,
Kry ni ca -Zdrój.

(HSZ)

Wy bo ry na wój tów i bur mi strzów Są dec czy zny przy nio sły
spo ro nie spo dzia nek. Skoń czy ła się epo ka Fran cisz ka Mły -
nar czy ka, rzą dzą ce go gmi ną Łąc ko od 27 lat, któ re go za stą -
pił o po ło wę młod szy Ja nusz Klag. W Kry ni cy -Zdro ju
Emi la Bo dzio ne go, bur mi strza od dwóch ka den cji, po ko nał
w do gryw ce wy bo rów Da riusz Reś ko.

Reśko, Klag,
Gromala, Tobiasz

Zwraca uwagę wynik
wójta Chełmca Bernarda
Stawiarskiego, którego
poparło w I turze, przy
trzech konkurentach 5953
wyborców. Z taką liczbą
głosów wchodzi się do
Sejmu.

Dariusz Reśko
3338 (52,36 proc.)

II tu ra: Bo dzio ny – Reś ko

Emil Bodziony – 3037 (47,64 proc.)

SADECZANIN grudzień 2010_SADECZANIN  06-12-2010  14:20  Strona 15



16 Sądeczanin GRUDZIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

W ła dzę w po wie cie wzię ła
sku pio na wo kół sta ro sty
Ja na Go lon ki ko ali cja
trzech ugru po wań (SRS,

PO i SWS) li czą ca 16 osób, spy cha jąc
PiS do opo zy cji. Man da ty obro ni ło 15
z 29 do tych cza so wych rad nych. 

30 li sto pa da spo śród trzech kan dy da -
tów zgło szo nych na wi ce prze wod ni czą -
cych: Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go
Krzysz to fa Bo dzio ne go (PO), Ja -
na Dzie dzi ny (Są dec ki Ruch Sa mo rzą -
do wy) i Jó ze fa Le śnia ka (PiS) si łą 16
gło sów ko ali cji prze gło so wa no wy bór
dwóch pierw szych.

Nie ina czej prze bie ga ła elek cja sta ro -
sty i wi ce sta ro sty po wia tu. Jan Go lon ka
(Są dec ki Ruch Sa mo rzą do wy) po ko nał
w gło so wa niu kan dy da ta PiS Edwar da
Cią gło, zdo by wa jąc wszyst kie gło sy rad -
nych ko ali cji, a na stęp nie za pro po no wał
na sta no wi sko wi ce sta ro sty Mie czy sła -
wa Kieł ba sę (Są dec ka Wspól no ta Sa -
mo rzą do wa). I tu gło so wa nie nie
przy nio sło nie spo dzia nek. Za kan dy da -
tu rą Mie czy sła wa Kieł ba sy opo wie dzia -
ło się 16 rad nych, prze ciw 11, dwóch
wstrzy ma ło się od gło su.

No wy – sta ry sta ro sta za prio ry te to -
we w nad cho dzą cej ka den cji uznał kon -
ty nu ację dzia łań z po przed niej ka den cji,
m. in. bu do wę ob wod ni cy za chod niej
No we go Są cza i ha li spor to wej w Łąc -
ku. Sta ro sta wy ra ził na dzie ję, że ko ali -
cja prze trwa 4 la ta.

Do za rzą du po wia tu Go lon ka za pro -
po no wał Jó ze fa Broń skie go z Gry bo wa
(Są dec ki Ruch Sa mo rzą do wy) i Sta ni -
sła wa Wa na to wi cza z Kru żlo wej (PO).
Obaj gład ko prze szli, choć prze ciw ko
Broń skie mu gło so wa ło 11 rad nych,
a prze ciw ko Wa na to wi czo wi ca ła opo -
zy cyj na trzy nast ka. 

Pierw sza uchwa ła no wej ra dy do ty -
czy ła zwięk sze nia licz by człon ków za -
rzą du z czte rech do pię ciu. Nie oby ło się
przy tym bez cierp kich uwag opo zy cji,
któ ra za rzu ci ła sta ro ście mar no wa nie
pie nię dzy na wy so kie upo sa że nie „wła -
dzy po wia to wej”, przy zna nych po -
wszech nie nie wiel kich środ kach
fi nan so wych, któ ry mi dys po nu je sa mo -
rząd po wia to wy. Jak gro chem o ścia nę,
uchwa ła zo sta ła przy ję ta i na na stęp nej
se sji zo sta nie za pre zen to wa na kan dy da -
tu ra trze cie go człon ka za rzą du. Ta jem -

ni cą po li szy ne la jest, że fo tel w za rzą -
dzie cze ka na Ry szar da Po ra dow skie go
(PO) z Na wo jo wej, bo ta kie by ły usta le -
nia ko ali cjan tów. (HSZ)

W po wie cie po sta re mu: PiS ze pchnię ty do opo zy cji

Du et Go lon ka – Ba sta
Do Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go PiS wpro wa dzi ło 13
man da tów (36,71 proc. – 29 030 gło sów), Są dec ki Ruch
Sa mo rzą do wy – 8 (25,44 proc. – 20 118 gło sów), PO – 5
(19,52 proc. – 15 432) i Są dec ka Wspól no ta Sa mo rzą do wa
– 3 (18,05 proc. – 14 275).

PiS – Ze non Szew czyk (863), Ma rek Kwiat kow ski (1 904), Jó zef Le -
śniak (453), Fran ci szek Kan tor (933), Zbi gniew Mił kow ski (1 001), Zyg -
munt Pa ruch (1557), An to ni Ko szyk (773), An to ni Po rę ba (2 005),
Wie sław Pió ro (741), Jó zef Świ gut (1 218), Ma rian Ry ba (1 043), Sta ni -
sław Wę glarz (1 119), Edward Cią gło (1 184); 
SRS – Jan Dzie dzi na (2096), Jan Go lon ka (1527), Sta ni sław Mrzy głód

(970), Wie sław Ba sta (1 130), Jó zef Broń ski (1 256), Adam Ma zur
(1 140), Wło dzi mierz Olek sy (1 114), Ma rian Ku czaj (698); 
PO – Krzysz tof Bo dzio ny (2239), Sta ni sław Wa na to wicz (1 024), An -
drzej Gan carz (894), Ry szard Po ra dow ski (1 081), Da riusz Reś ko (1 931); 
SWS – Jó zef Głód (912), Mie czy sław Kieł ba sa (1 222), Sta ni sław
Śmier ciak (504).

Oto Ra da Po wia tu No wo są dec kie go IV ka den cji (w na wia sie ilość gło sów): 

WYBORY 2010

Jan Go lon ka

Wiesław Basta

FO
T.

 L
EŚ

FO
T.

 L
EŚ
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Na li stę PiS w na szym okrę gu
pa dło 76 801 gło sów (41,15
proc.), a na li stę PO – 53 883

(28,87 proc.). Li sta PSL uzy ska ła 17 686
gło sów (9,48 proc.), SLD – 12 538 (6,72
proc.), zaś a KWW Wspól no ta Ma ło pol -
ska Mar ka Na wa ry – 11 169 (5,98 proc.)
Po zo sta łe li sty nie li czy ły się. 

W okrę gu li ma now sko -no wo są dec -
ko -gor lic kim fre kwen cja wy nio sła 52,64
proc. (w ca łej Ma ło pol sce – 48,32 proc.)
Kar ty do urn wrzu ci ło za tem 212 686
z upraw nio nych 403 980 osób,

W wy ni ku po dzia łu man da tów wg
me to dy d’Hond ta man da ty przy pa dły
tyl ko PiS i PO. Par tia Ja ro sła wa Ka -
czyń skie go w na szym okrę gu wpro wa -
dzi ła do Sej mi ku 4 oso by, a par tia
Do nal da Tu ska – 2. Dla PiS to je den
man dat wię cej niż do tych czas, dla Plat -
for my też je den wię cej, ale to za ra zem
po dwo je nie do tych cza so we go sta nu po -
sia da nia. 

In dy wi du al nie naj lep szy wy nik w na -
szym okrę gu (dru gi w Ma ło pol sce) uzy -
skał li der li sty PiS An drzej Ro ma nek,

do tych cza so wy rad ny wo je wódz ki,
na któ re go gło so wa ło po nad 25 tys. wy -
bor ców. Ro ma nek wy grał we wszyst -
kich po wia tach w na szym okrę gu,
w No wym Są czu naj wię cej gło sów ze -
brał urzę du ją cy wi ce mar sza łek Ma ło -
pol ski Le szek Zegz da (PO). 

Do tych cza so wa prze wod ni czą ca Sej -
mi ku Ur szu la No wo gór ska ze Świd ni -
ka, li der li sty PSL, po mi mo nie złe go
wy ni ku in dy wi du al ne go man da tu nie
uzy ska ła. Pro wa dzą cy li stę SLD Pa weł
Ba du ra z No we go Są cza (dy rek tor pły -
wal ni nad Ka mie ni cą) na wet się o man -
dat nie otarł. 

Po tych wy bo rach Są dec czy zna po -
sia da 5 re pre zen tan tów w „par la men cie”
Ma ło pol ski, któ re go ro lę przy po dzia le
środ ków unij nych trud no prze ce nić. Tak
się sta ło, gdyż do Ro man ka, Ber dy -
chow skie go, Bul za ka i Zegz dy trze ba
do li czyć dy rek tor kę szpi ta la w Brze sku
Jo lan tę Szczu rek -Że laz ko, ro do wi tą są -
de czan kę, za miesz ka łą w mie ście
nad Du naj cem, któ ra w okrę gu tar now -
skim (nr 5) zdo by ła man dat z li sty PiS. 

Są dec czy zna ma 5 re pre zen tan tów w Sej mi ku ma ło pol skim, 
ale ni ko go we wła dzach wo je wódz twa 

Ro ma nek, Ber dy chow ski,
Bul zak, Zegz da, Szczu rek
Wy bo ry do Sej mi ku wo je wódz twa ma ło pol skie go po raz
pierw szy nie znacz nie wy gra ła Plat for ma Oby wa tel ska (PO
– 33, 82 proc., PiS – 31,69 proc.), ale w okrę gu nr 6, obej mu -
ją cym trzy po wia ty (no wo są dec ki, gor lic ki, li ma now ski)
i mia sto No wy Sącz tra dy cyj nie trium fo wa ło Pra wo i Spra -
wie dli wość, choć nie w ta kich roz mia rach, jak to się dzia ło
w prze szło ści. Wy bo ry do „par la men tu” ma ło pol skie go ma ją
już cha rak ter po li tycz ny i bez szyl du par tyj ne go nie mo żna
ma rzyć o man da cie.

Rad ni wo je wódz cy w okrę gu nr 6

Andrzej Romanek (PiS),
Łososina Dolna – 25 357 gł. 

Leszek Zegzda (PO), 
Nowy Sącz – 17 013 gł.

Zygmunt Berdychowski (PO), 
Niskowa – 13 642 gł.

Grzegorz Biedroń (PiS),
Limanowa – 10 280 gł.

Paweł Śliwa (PiS), 
Lipinki – 11 097 gł.

Andrzej Bulzak (PiS),
Świniarsko – 8 009 gł.

WYBORY 2010
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Jak gło so wał No wy Sącz? 

Le szek Zegz da (PO) – 6 888
An drzej Ro ma nek (PiS) – 5 300
Zyg munt Ber dy chow ski (PO) – 3 865
Pa weł Ba du ra (SLD) – 2 093 
An drzej Bul zak (PiS) – 1 974 
Mar ta Mor dar ska (PiS) – 1 969
Sta ni sław Sza rek (PiS) – 1 409
Wie sła wa Bor czyk (PO) – 712 
Pa weł Śli wa (PiS) – 697 
Grze gorz Bie droń (PiS) – 353 

Jak gło so wał po wiat no wo są dec ki? 

An drzej Ro ma nek (PiS) – 14 712 
Zyg munt Ber dy chow ski (PO) – 7 575
Le szek Zegz da (PO) – 5 972
An drzej Bul zak (PiS) – 5 380 
Jan Gol ba (PO) – 4 429
Pa weł Śledź (PiS) – 2 138 
Mar ta Mor dar ska (PiS) – 2 106
Sta ni sław Sza rek (PiS) – 1 785
Pa weł Ba du ra (SLD) – 1 491
Elżbie ta No wo gór ska (PSL) – 1 288

Jak gło so wa ła Ma ło pol ska? 

KW Plat for ma Oby wa tel ska RP – 378 798
gło sów (33,82 proc.) – 17 man da tów
KW Pra wo i Spra wie dli wość – 354 898 gło -
sów (31,69 proc.) – 16 man da tów 
KW Pol skie Stron nic two Lu do we – 115 646
gło sów (10,33 proc.) – 4 man da ty 
KW So jusz Le wi cy De mo kra tycz nej
– 106 000 gło sów (9,46 proc.) – 2 man da ty.

Gdy od da wa li śmy ten nu mer „Są de -
cza ni na” do dru ku trwa ło kon stru owa -
nie no wych władz wo je wódz twa. PO
za war ło ko ali cję z PSL (razem 21 man -
da tów), w opo zy cji po zo sta ło PiS
i SLD (razem 18 man da tów). Na no we -
go mar szał ka Ma ło pol ski ty po wa no
Mar ka So wę z Oświę ci mia, do tych cza -
so we go człon ka za rzą du. Nie ste ty,
z Kra ko wa nie do cho dzi ły do bre wie -
ści. W 5-oso bo wym za rzą dzie wo je -
wódz twa nie zna la zło się miej sce dla
re pre zen tan ta Są dec czy zny. Le szek
Zegz da, do tych cza so wy wi ce mar sza -
łek, miał je dy nie ob jąć funk cję prze -
wod ni czą ce go klu bu PO w Sej mi ku. 

Te go rocz na kam pa nia sa mo -
rzą do wa by ła bar dzo po my -
sło wa. Kan dy da ci prze ści ga li
się w spo so bach do tar cia
do wy bor cy: do je go prze ko -
nań – pro gra ma mi, a do emo -
cji – hap pe nin ga mi czy
ga dże ta mi. 

P o my słów na kam pa nię by ło
wie le. Ka żdy miesz ka niec
No we go Są cza, a czę sto i in -
nych miej sco wo ści w po wie -

cie, ka żde go dnia – co w kam pa nii
nor mal ne – wyj mo wał ze skrzyn ki
pocz to wej ster ty ulo tek kan dy da tów

i in nych ma te ria łów wy bor czych. Jed -
ni, tak jak Pra wo i Spra wie dli wość,
wrzu ca li do skrzy nek pocz to wych li -
sty od eu ro po sła Zbi gnie wa Zio bry,
któ ry po pie rał po szcze gól nych kan dy -
da tów: An drze ja Ro man ka i An drze -
ja Bul za ka do sej mi ku wo je wódz twa
czy Pio tra Ry bę na bur mi strza Kry ni -
cy -Zdro ju. In ni, jak ko mi tet Ry szar da
No wa ka, wy sy łali wy bor com opa słe
to mi ska z pod su mo wa niem do ko nań
ka den cji, a na wet pły tą. Nie któ rzy na -
rze ka li, że są też nę ka ni cią gły mi ma -
ila mi od szta bu pre zy den ta No wa ka,
za chę ca ją cy mi do za po zna nia się ze
stro ną kan dy da ta. Ich prze ciw ni cy zaś
roz da wa li i wrzu ca li do skrzy nek szy -
der cze na lep ki przed sta wia ją ce No wa -

Korki, wlepki,
pampersy 
i zwykłe ulotki
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ka i wi ce pre zy den ta Je rze go Gwi żdża
na tle za wa lo ne go mo stu he leń skie go
i ze wszyst ki mi ich, wy śmie wa ny mi
przez nie któ rych, dzia ła nia mi. Nie ste -
ty, twór cy tej an ty kam pa nii z braku
odwagi nie pod pi sa li się na tych na lep -
kach.

Nie wia do mo czy ka żdy, ale na pew -
no część no wo są de czan, do sta ła też
wier sze na pi sa ne przez wi ce pre zy den ta
Je rze go Gwi żdża, któ ry w dow cip ny
spo sób bro nił stro fa mi swo ich po my -
słów na upięk sza nie mia sta, w tym si ka -
ją ce go ry ce rzy ka spod Basz ty
Ko wal skiej. Te go, któ re go kontr kan dy -
dat No wa ka – Wie sław Ką dzioł ka
– ubie rał z ko lei, w ra mach wy bor cze go
hap pe nin gu, w pam per sa. Eki pa Ką -
dzioł ki w ostat nich dniach kam pa nii ce -
lo wa ła w po dob nych hap pe nin gach, bo
drwi ła z za kor ko wa ne go mostu, ofe ru -
jąc prze chod niom prze pra wę na dru gi
ko niec Du naj ca, za miast mo stem he leń -
skim, to pon to nem. Z po dob ny mi ak cja -
mi ru szy li kan dy da ci Plat for my
Oby wa tel skiej. Grze gorz Fec ko, kan dy -
dat na rad ne go No we go Są cza, kie row -
com sto ją cym w kor ku za czął roz da wać
kor ki do bu te lek, mó wiąc: – Ra zem od -
kor ku je my mia sto!

Kor ki i ba lo ni ki ze „smy cza mi” PO
roz da wa ła ta kże pod czas swej kon wen -

cji. Kan dy da ci Plat for my do sej mi ku
oraz na pre zy den ta No we go Są cza Piotr
La cho wicz spa ce ro wa li uli ca mi w to wa -
rzy stwie po sła Ja ro sła wa Go wi na i oso -
bi ście wrę cza li ulot ki prze chod niom,
za chę ca jąc do gło so wa nia.

By ło spo ro spo tkań z li de ra mi kra jo -
wy ch ugru po wań i przed sta wi cie la mi
rzą du, daw no nie wi dzia no w tak krót -
kim cza sie, tak licz ne go gro na po li ty -
ków „ze świecz ni ka”. By ły de ba ty
wy bor cze, się ga ją ce kan dy da tów do sej -
mi ku wo je wódz twa, na pre zy den ta sto -
li cy Są dec czy zny, ale też
na bur mi strzów, jak Kry ni cy -Zdro ju,
czy wręcz wój tów – np. Chełm ca.

Spo ro za cho du i pie nię dzy kosz to wa -
ło ko mi te ty wy bor cze wy pro du ko wa nie
spo tów wy bor czych. Ma ich wie le Je rzy
Gwi żdż, ma spot i Piotr La cho wicz czy
kan dy da ci na rad nych, jak Mar ta Mor -
dar ska.

Ta de usz Pa ta li ta, kan dy du ją cy do sej -
mi ku Ma ło pol ski z li sty PO, re kla mo wał
się wiel kim ba ne rem, na któ rym wy stę -
po wał w stro ju gó ral skim. Ba ner na kół -
kach cią gnął sa mo chód, przez me ga fo ny
pusz cza jąc tek sty wy bor cze i lu do we
pio sen ki. Chwy ty wy bor cze mo żna by
tak wy mie niać dłu go.

Ale by li też ta cy kan dy da ci – a jest
ich za pew ne przy tła cza ją ca, tyl ko
po pro stu ma ło wi docz na, więk szość
– któ rzy nie mie li moc ne go wspar cia lo -
gi stycz ne go i fi nan so we go swych
ko mi te tów, cza sem ma łych i ubo gich, al -
bo po pro stu nie chcie li pro wa dzić hucz -
nej kam pa nii peł nej chwy tów
i hap pe nin gów. Spę dza li dnie na żmud -
nych ob jaz dach swych okrę gów, dzie -
siąt kach roz mów i spo tkań. Al bo
po pro stu... pro si li przy ja ciół, by roz da li
w dziel ni cy ich skrom ne, dru ko wa ne
„po do mo we mu” ulot ki. 

– Nie chcę ude rzać w ta kie hap pe nin -
go we to ny, ja chcę za ofe ro wać praw dzi -
wą i żmud ną pra cę – tłu ma czył swą
skrom ną kam pa nię Grze gorz Ja siń ski,
dwa la ta te mu naj lep szy stu dent w Ma -
ło pol sce i 4. stu dent w kra ju, po tem or -
ga ni za tor dar mo wych kur sów m.in.
z ma te ma ty ki, a te raz kan dy dat na rad -
ne go No we go Są cza. Je go zna jo mi krą -
ży li po uli cach okrę gu nr 3,
od Gorz ko wa po Za wa dę. 

– Mam na dzie ję, że wy bor cy do ce nią
ta kich kan dy da tów jak ja, któ rzy nic nie
uda ją – mó wił dwa dni przed wy bo ra mi
pan Grze gorz. 

Nie ste ty, nie do ce ni li… 
BERNADETA WASZKIELEWICZ

WYBORY 2010
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Mo je ry my – oto ty tuł opu bli -
ko wa ne go w przeded niu wy -
bo rów sa mo rzą do wych
skrom ne go to mi ku wier szy
Je rze go Gwi żdża, wi ce pre zy -
den ta No we go Są cza, w prze -
szło ści pre zy den ta mia sta
i po sła na Sejm.

K to po prze czy ta niu mo ich ry -
mów nie do ce ni me go bez ta len -
cia, nie mo że być uzna ny
za mo je go przy ja cie la – za po -

wia da au tor, któ re mu w su kurs przy cho -
dzi znaw ca te ma tu, An drzej Górsz czyk:

„Je że li na pi szę, że są to ar cy dzie ła,
wszy scy po wie dzą, że ro bie przy słu gę
sta re mu kum plo wi. Je śli na pi szę, że te
wier sze są po praw ne, głę bo kie i for mal -
nie nie na gan ne, wyj dę na dy le tan ta
i nie uka, i fał szy we go po chleb cę. Mo gę
na pi sać praw dę. Są na iw nie nie udol ne.
Aż tak bar dzo, że wzru sza ją.”

An drzej Górsz czyk, twór ca Bal la dy
o Ti ta ni ku i nie for mal ne go hym nu na sze -
go mia sta Wróć do Są cza za uwa ża jesz -
cze: „Je rzy Gwi żdż jest spon ta nicz ny
i roz bra ja swo im bra kiem wy ra cho wa nia
i chę cią po dzie le nia się z na mi tym,
po pro stu, co czu je. Wier szy ki ma ją swój
hu mor i swo ją po wa gę. Choć ich ry my
wo ła ją o po mstę do nie ba, są to utwo ry
szcze re, żad nej spe ku la cji, żad nej ko kie -
te rii, żad ne go fał szu. Spon ta nicz na szcze -
rość Je rze go Gwi żdża jest po par ta dru gą
ce chą cha rak te ru, dzię ki któ rej uka zał się
ni niej szy to mik. Jest nią od wa ga”.

Utwo ry są ró żne: wspo mnie nio we,
pa trio tycz ne (Na rwik), po li tycz ne, pod -
ró żni cze (Wil no), a na wet ero tycz ne (Po -
lki). Jest w zbio rze ry mo wa ny spa cer
po są dec kich Plan tach i cier pie nie
o wczo raj szej bie sia dzie („dzi siaj mam
ka ca, kac nie po pła ca…”). Wzru sza, ja -
kże ina czej, wier szyk Po pro stu: 

„Kto ty je steś? Po lak ma ły”.
Od lat mat ki na ucza ły

te go wier sza swo je dzie ci.
Wiersz jest sta ry, a czas le ci…
Czuj ni re wo lu cjo ni ści po win ni zwró -

cić uwa gę na Par tię, któ ra koń czy się
prze stro gą do świad czo ne go i by wa łe go
na wie lu sa lo nach wła dzy po li ty ka:

Da ję ci ra dę oby wa te lu:
nie bądź na iw ny i dąż do ce lu,
choć by cię par tie zło tem ku si ły,
Ty licz wy łącz nie na wła sne si ły.
Ale prze bo jem nu mer je den, wręcz

po le mi ką z mal kon ten ta mi i kry ty kan ta -
mi, wy da je się wier szyk Są dec ki ry ce -
rzyk (wia do mo, ten spod zam ku):

(…) 
Tyl ko pa ru dzien ni ka rzy,
jak naj dal szych od oł ta rzy,
pła cze, dud ni, la men tu je,
że ry ce rzyk Sącz ze psu je.

Mó wią: on jest ta ki ma ły,
że jest nie zbyt oka za ły,
nie pa su je do kra iny,
gdzie cno tli we są dziew czy ny.

(…) 
Ale Sła wek nie ma ra cji,

ani sen su w swej nar ra cji
o tym, że ry ce rzyk szko dzi,
zło przy no si i za wo dzi.

Wro cław ko cha swe kra snal ki,
Oslo ro ze bra ne lal ki,
ko gut zdo bi Pa ryż ca ły,
a Bruk se lę chłop czyk ma ły.

Sącz ma swe go ry ce rzy ka
co jak Belg ma lut ki si ka,
i przy cią ga tłum ne rze sze,
ku ra do ści, ku ucie sze.

Wy my śli łem ry ce rzy ka
co pod zam kiem na szym si ka,
aby ka żdy dla ochło dy
mógł się na pić czy stej wo dy

Bo nie wiel kość ry ce rzy ka,
nie to jak i na co si ka,
ale czy sta wo da wszę dzie,
nie chaj w No wym Są czu bę dzie.
Pa na gwi żdżo we ry mo wan ki koń czy

Wy zna nie ser ca – przez pięć zwro tek
są dzi my, że jest ad re so wa ne do ja kieś
ta jem ni czej da my, gdy w fi na le oka zu -
je się, że obiek tem czu łych wes tchnień,
ad mi ra cji i cie płych słów jest... Oj czy -
zna. Pol ska.

No, no... Je że li na wet pu bli ka cja Mo -
ich ry mów wpi sa ła się w za wo alo wa ny
spo sób w trwa ją cą kam pa nię wy bor czą,
w któ rej Je rzy Gwi żdż brał prze cież ak -
tyw ny udział, to daj Bo że! Po eta w Ra -
tu szu to na dzie ja i szan sa na zła go dze nie
oby cza jów w są dec kim świat ku sa mo -
rzą do wym.

(LEŚ)

Poeta z Ratusza

Panagwiżdżowe
rymowanki kończy
Wyznanie serca – przez
pięć zwrotek sądzimy, że
jest adresowane do jakieś
tajemniczej damy, gdy
w finale okazuje się, że
obiektem czułych
westchnień, admiracji
i ciepłych słów jest...
Ojczyzna. Polska.
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Od Ber nar da do wie dzia łem
się, że zo sta łem rad nym,
z sa me go ra na przy le ciał

do mnie z no wi ną, że prze sze dłem w wy -
bo rach – opo wia da go spo darz. Bę dzie to
trze cia z rzę du ka den cja rad ne go Ja -
na Sta wiar skie go, a w su mie, po od ro -
dze niu się sa mo rzą du w 1990 ro ku,
czwar ty raz wy grał wy bo ry. Miał tyl ko
prze rwę w ka den cji 1994-1998, kie dy to
do man da tu za bra kło mu 3 gło sy i na wet
wie ko mu to „za wdzię cza” i tu wzrok
kie ru je w stro nę ostat nie go przed Ni sko -
wą nie ogro dzo ne go do mu w Bi czy cach
Dol nych, gdyż po dej rze wa szwin del
przy li cze niu gło sów. W swo jej pierw -
szej ka den cji był na wet wi ce prze wod ni -

czą cym ra dy, w ostat niej – na le żał
do naj pra co wit szych raj ców. Nie opu ścił
żad nej se sji Ra dy Gmi ny Cheł miec, ani
jed ne go po sie dze nia ko mi sji. – Za ko mu -
ny star to wa łem szes na ście ra zy i ani ra -
zu eg ze ku ty wa par tyj na w Chełm cu nie
zgo dzi ła się, że bym zo stał rad nym. Na -
zy wa li mnie re ak cjo ni stą – wspo mi na.

***
Jan Sta wiar ski uro dził się 9 ma -

ja 1927 ro ku w Bi czy cach Dol nych
(wte dy Bi czy cach Pol skich, bo by ły i Bi -
czy ce Nie miec kie) i ca łe ży cie mu tu
zle cia ło. 40 lat i 12 dni prze pra co wał ja -
ko mistrz ślu sar ski w ZNTK w No wym
Są czu, przez kil ka na ście lat upra wiał
pod szkłem ogór ki i po mi do ry, gdyż
w cza sie woj ny wy szko lił się na ogrod -
ni ka w ma jąt ku San gusz ków pod Tar no -
wem. Aż przy szedł czas, gdy koszt
wę gla na ogrze wa nie szkla rni prze rósł
zy ski z no wa li jek i zwi nął in te res. Dziś
szklar nie stra szą wy bi ty mi szy ba mi, ale
ta ka jest do la wie lu daw nych ba dy la rzy.

Zna ko mi ty ślu sarz, świet ny ogrod nik,
ale przede wszyst kim uro dzo ny spo łecz -
nik. Pan Jan ma czał pal ce we wszyst kich
przed się wzię ciach go spo dar czych i nie

tyl ko, w Bi czy cach i oko li cy. – Ta ki już
je stem, że nie po tra fię usie dzieć spo koj -
nie na tył ku, grzać się pod pie rzy ną, jak
in ni, tyl ko za wsze mu szę coś ro bić – tłu -
ma czy się.

W sta nie wo jen nym sze fo wał ko mi te -
to wi roz bu do wy szko ły. Po nie miec ki,
przed wo jen ny bu dy nek, tzw. Dan ków ka,
po więk szo no o 18 me trów. Po tem za an -
ga żo wał się w bu do wę ka pli cy w Bi czy -
cach. Po zwo le nie na ka pli cę pan Jan
wy mógł na funk cjo na riu szu SB, „opie -
ku ją cym się” ZNTK. – Chy ba by łeś
chło pie ochrzczo ny i nie za po mnia łeś,
jak cię mat ka pa cie rza uczy ła – oto, ja -
kich ar gu men tów użył wte dy Sta wiar ski.

Naj star szy rad ny w Pol sce miesz ka 
w Bi czy cach Dol nych

Po li ty ko wa li
w kon fe sjo na le
– Nie wiem kie dy przyj dzie ta „kar ta po wo ła nia”, to nie ode
mnie za le ży, ale ja się śmier ci nie bo ję, bo nie sta nę przed Pa -
nem Bo giem z pu sty mi rę ka mi – mó wi 83-let ni Jan Sta wiar ski
z Bi czyc Dol nych, naj star szy rad ny w Pol sce. W ostat nich
wy bo rach, kan dy du jąc z KWW „Zgo da Łą czy”, bez żad nej
kam pa nii, nie ma jąc ani jed nej ulot ki, gład ko zdo był man dat
rad ne go gmi ny Cheł miec, gdzie od 4 lat rzą dzi je go syn Ber -
nard (w im po nu ją cym sty lu obro nił urząd wój tow ski).

Za komuny startowałem
szesnaście razy i ani razu
egzekutywa partyjna
w Chełmcu nie zgodziła się,
żebym został radnym.
Nazywali mnie
reakcjonistą.

SAMORZĄD

Jan Sta wiar ski FOT. HSZ
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Ka pli ca szyb ko za mie nia ła się w sal kę
ka te che tycz ną (dziś słu ży dzie ciom
za sa lę gim na stycz ną, ale gmi na ma już
pro jekt ha li spor to wej), bo w mię dzy cza -
sie za czę ła się bu do wa ko ścio ła w są -
sied niej Ni sko wej. Pan Jan ne go cjo wał
z miesz kań ca mi Bi czyc i Ni sko wej
w imie niu ks. prof. Bo le sła wa Ku mo ra,
ini cja to ra i głów ne go fun da to ra, lo ka li -
za cję świą ty ni. – Na czel nik Chełm ca Jó -
zef Stud nic ki, Pa nie świeć nad je go
du szą, bo po rząd ny był czło wiek, po wie -
dział mi wte dy tak: „Bu duj cie ko ściół
na ro gu, jak się skrę ca do Ni sko wej,
w tym miej scu dam wam po zwo le nie”,
ale uparłem się na Szy ma no wi ce (przy -
sió łek Ni sko wej – przyp. red.) i tak się
sta ło – mó wi. Miał swój udział w re mon -
tach ko ścio ła w Trze trze wi nie: 

– Bla chę na ko ściół za ła twi łem w Ka -
to wi cach – opo wia da. – Dy rek to ro wi hu -
ty za wio złem 33 ki lo gra my kieł ba sy.
Na Śląsk po je cha łem po cią giem, bo
mia łem bi let za dar mo. Dra ło wa łem
z dwor ca z dwo ma tor ba mi, a tak pach -
nia ły, że wszy scy się za mną oglą da li.

Li stę za sług rad ne go z Bi czyc Dol -
nych mo żna by jesz cze dłu go cią gnąć.
Wszyst ko by ło wa żne, ale wszak dzie -
łem ży cia na sze go bo ha te ra jest spół ka
wo do cią go wa, jed na z naj star szych
na Są dec czyź nie. Sta wiar ski na ma wiał
lu dzi do za ło że nia spół ki i oso bi ście szu -
kał spo sob ne go miej sca do wier ce nia
trzech ujęć wod nych. Wią że się z tym

nie mi ła hi sto ria, wy da wa ło się, że ni ci
wyj dą z wo do cią gu. 

– Na pierw szym ze bra niu do sta łem
w pysk od Wnę ka Józ ka za to, że na sto -
le po ło ży łem de kla ra cje przy stą pie nia
do spół ki. Lu dzie się ro ze szli, a ja o ma -
ło się nie roz pła ka łem, lecz się nie pod -
da łem – wspo mi na. 

Dziś spół ka za opa tru je w zdro wą,
smacz ną wo dę po nad 3 ty sią ce do mostw
na te re nie Bi czyc Dol nych i Gór nych,

Trze trze wi ny, Ni sko wej, czę ści Chełm -
ca (Pa ścia Gó ra) i ma naj ni ższe ce ny
w po wie cie. Po kwiet nio wej pod wy żce
od bior cy pła cą 1,80 zł za ku bik wo dy.
Chęt nych do pod łą cze nia się do wo do -
cią gu przy by wa – bo no we do my wy ra -
sta ją w oko li cy, jak grzy by po desz czu
– i trze ba ru ry wy mie niać na więk sze. 

Sta wiar ski pre ze su je spół ce od 20 lat,
swój ga bi net rad ny za mie nił na ma ga zyn
pomp. – A gdzie mam trzy mać, wo lę je
mieć na oku, że by nie roz kra dli – wy ja -
śnia. Kie dy w lip cu te go ro ku na wal nym
ze bra niu spół ki w szko le w Bi czy cach
ogło sił re zy gna cję z funk cji pre ze sa, że

ni by jest już za sta ry i czas na mło de go
pre ze sa, to zro bił się wiel ki szum i lu dzie
po wie dzie li, że go nie wy pusz czą z sa li,
jak nie zmie ni de cy zji. 

– Za par li drzwi i nie da li mi wyjść, co
by ło ro bić – ule głem si le i prze mo cy
– opo wia da z uśmie chem.

Nie mo żna po wie dzieć, że by Jan Sta -
wiar ski nie był do ce nia ny. Go spo darz
ma ca łą ko lek cję od zna czeń, me da li
i dy plo mów. Naj więk szą du mą na pa wa
go od zna ka Za słu żo ny dla Zie mi Są dec -
kiej, przy zna na mu w 2007 ro ku przez
Ra dę Po wia tu No wo są dec kie go
„za wie lo let nią ak tyw ność spo łecz ną
i dzia łal ność na rzecz spo łecz no ści lo -
kal nej”. Od zna kę wpiął mu w kla pę ma -
ry nar ki sam sta ro sta Jan Go lon ka.
– Sta ro sta to jest chłop z ja ja mi, dru gie -
go ta kie go ze świe cą szu kać, to jest mój
sta ro sta – chwa li Go lon kę. 

***
Po za wszyst kim Jan Sta wiar ski jest

hi sto ry kiem ro dzin nej wsi. Miał 7 lat jak
umarł mar sza łek Pił sud ski, pa mię ta wej -
ście wojsk nie miec kich 5 wrze śnia 1939
ro ku do No we go Są cza, pa mię ta roz -
strze la ne go przez hi tle row ców w 1941
ro ku wiel ce za słu żo ne go pro bosz cza
Trze trze wi ny ks. Jó ze fa Bar dla i stoi mu
przed ocza mi ob raz roz cią gnię tej na ki -
lo metr, na ser pen ty nach bi czyc kich ko -
lum ny za ła do wa nych to bo ła mi
fur ma nek miesz kań ców Bi czyc Nie -
miec kich, opusz cza ją cych wieś w grud -

Nie można powiedzieć,
żeby Jan Stawiarski nie był
doceniany. Gospodarz ma
całą kolekcję odznaczeń,
medali i dyplomów.

FOT. HSZ
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niu 1944 ro ku, gdy już ze wscho du do -
cho dzi ły po mru ki zbli ża ją ce go się fron -
tu. Go spo darz od kil ku dzie się ciu lat
gro ma dzi wy cin ki pra so we na te mat Bi -
czyc i in ne ma te ria ły, po moc ne do spi -
sa nia dzie jów wsi. To nie ukoń czo ne
dzie ło za ty tu ło wa ne jest „Hi sto ria wsi
Bi czy ce” i ma po stać ka len da rium. Po -
prze dza je in wo ka cja: 
Ziemio moja sądecko, ukochanie Ty moje,
Jeśli przyjdzie Cię żegnać, jakże żałość ukoję.. 

Pod ro kiem 1945 au tor na pi sał:
„Po 1945 ro ku zo sta li śmy pod wpły wem
ko mu ni zmu. Nie by ło wol no ści słowa,
a ta kże obo wią zy wa ła ści sła cen zu ra
i wer bo wa no lu dzi do PZPR i OR MO,
któ rzy ska zy wa li i ka ra li nie win nych lu -
dzi. Nie wol no by ło wów czas słu chać ra -
dia Wol na Eu ro pa lub BBC...”

Pa nu Ja no wi cią gle bra ku je cza su
na ukoń cze nie kro ni ki. Miał na dzie ję,
że nie przej dzie w ostat nich wy bo rach
i bę dzie się mógł po świę cić opra co wa -
niu dzie jów ro dzin nej wsi, a tu pech
– zdo był man dat i zno wu mu si
odło żyć swo je za pi ski na 4 la ta. Czy
wcze śniej nie przyj dzie bia ła ko stu cha
z ko są? 

– Nie wiem, kie dy ta „kar ta po wo ła -
nia” przyj dzie, to nie ode mnie za le ży,
ale ja się śmier ci nie bo ję, bo wiem, że
jak się uro dzi łem, to i umrzeć mu szę,
lecz ja nie sta nę przed Pa nem Bo giem
z pu sty mi rę ka mi – za pew nia. Ks.
Edwar do wi Mi ko sio wi, pro bosz czo wi
Trze trze wi ny, Jan Sta wiar ski już daw no
su ro wo przy ka zał, że je go trum na nie
mu si być dę bo wa, ale na wie ku mu si być
umiesz czo ny na pis „So li dar ność”,
a na po grze bie lu dzie ma ją śpie wać
„Bo że coś Pol skę” i to tak, że by na Ryn -
ku w Są czu by ło sły chać.

– Bo ja za „So li dar ność” dał bym so -
bie w łeb z pi sto le tu strze lić, bo „So li -
dar ność” da ła nam wol ność, że by to
wszy scy lu dzie chcie li zro zu mieć! – de -
ner wu je się daw ny dzia łacz „So li dar no -
ści” Rol ni ków In dy wi du al nych. Utkwi ły
mu w pa mię ci wy po wie dzia ne w la -
tach 80. na od pu ście w Ka ni nie sło wa
ks. pra ła ta Sta ni sła wa Cza cho ra. Ów cze -
sny pro boszcz pa ra fii św. Ka zi mie rza
w No wym Są czu po cie szał Sta wiar skie -
go, że jesz cze do cze ka ją się wol nej Pol -
ski i jak się oka zu je – miał ra cję. 

– Kie dyś spe cjal nie po sze dłem
do spo wie dzi do księ dza Cza cho ra i po -
li ty ko wa li śmy w kon fe sjo na le przez pół
go dzi ny, aż lu dzie z ty łu za czę li mru czeć
– przy po mi na so bie.

Dzień roz po czy na od od śpie wa nia,
„Kie dy ran ne wsta ją zo rze…”. 

– Z ró żań cem się nie roz sta ję – mó wi
i na do wód wy cią ga z le wej kie sze ni
ma ry nar ki wy tar tą ko ron kę. Go spo darz
jest ko le gą z ła wy szkol nej zmar łe go
przed 8 la ty ks. prof. Bo le sła wa Ku mo -
ra, ro dem z Ni sko wej, wy bit ne go hi sto -
ry ka Ko ścio ła. – Kie dy zmarł ksiądz
Bo le sław, mój uko cha ny ko le ga, to po -
wie dzia łem do księ dza Pie prz ni ka, że
szko da ta ką gło wę cho wać do trum ny, bo
ile w tej gło wie jest wie dzy…

Nie ste ty, nie dłu go po tem od pro wa -
dzał na cmen tarz wła śnie ks. ka no ni ka
Sta ni sła wa Pie prz ni ka, wie lo let nie go
pro bosz cza Trze trze wi ny, dla któ re go
był kie row cą w wy pra wach do ku rii
i na od pu sty oraz po wier ni kiem naj -
skryt szych ta jem nic pa ra fial nych. 

Naj star szy rad ny w Pol sce jest do -
brym zna jo mym An dy Rot ten berg, by -

łej dy rek tor ki Ga le rii Na ro do wej
„Za chę ta” w War sza wie, któ ra w Bi czy -
cach Dol nych, pod prze wod nic twem pa -
na Jan szu ka ła przed trze ma la ty śla dów
swej ro dzi ny, co ład nie opi sa ła w ksią -
żce au to bio gra ficz nej „Pro szę bar dzo”. 

– Mo że je stem sta ry cia łem, ale mło -
dy du chem, o tak! – za ci snął pię ści
na po że gna nie rad ny Jan Sta wiar ski. Za -
po wie dział, że w tej ka den cji po świę ci
się roz wo jo wi spor tu, tu ry sty ki i re kre -
acji w gmi nie Cheł miec, gdyż tę ży zna
fi zycz na, szcze gól nie mło de go po ko le -
nia, jest naj wa żniej sza.

Ży czy my zdro wia pa nie Ja nie i jesz -
cze wie lu na stęp nych wy gra nych wy bo -
rów! 

HEN RYK SZEW CZYK

– Z różańcem się nie rozstaję
– mówi Jan Stawiarski i na
dowód wyciąga z lewej
kieszeni marynarki
wytartą koronkę. 

SAMORZĄD

FO
T.

 H
SZ
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O pra co wa nie pod ta kim ty tu -
łem – z ini cja ty wy Fun da cji
Są dec kiej – przy go to wał ze -
spół mło dych pra cow ni ków

no wo są dec kiej Pań stwo wej Wy ższej
Szko ły Za wo do wej pod kie run kiem dy -
rek to ra In sty tu tu Eko no micz ne go prof.
dr hab. Ta de usza Ku dła cza. Ga lę,
uświet nio ną wy stę pem or kie stry Stra -
ży Gra nicz nej, po pro wa dzi li Do ro ta
Po lań ska i Je rzy Bo chyń ski z Fun da cji
Są dec kiej.

Ho no ro we dy plo my wło da rze naj lep -
szych miast i gmin od bie ra li z sa tys fak cją.

– Wy ni ki ran kin gu, pod par te na uko -
wym au to ry te tem, utwier dza ją nas
w prze ko na niu, że pra co wa li śmy wła ści -
wie, że idzie my w do brym kie run ku
– stwier dził bur mistrz Kry ni cy, Emil
Bo dzio ny.

Kry ni ca ma ostat nio zna ko mi tą pas sę
w ró żne go ty pu ran kin gach. Przed mie sią -
cem uzna na zo sta ła za trze cią spo śród 200
gmin w Ma ło pol sce, a w kla sy fi ka cji
ogól no pol skiej, na 2497 gmin upla so wa -
ła się na wy so kim, 17 miej scu.

***
Po dob nie jak przed ro kiem pra ce ana -

li tycz ne przy spo rzą dze niu „Oce ny...”
wy ko nał ze spół do wo dzo ny przez spe -
cja list kę z za kre su fi nan sów sa mo rzą do -
wych dr Ka ta rzy nę Pe ter -Bom bik
w skła dzie: dr Piotr Li tyń ski, mgr Na ta -
lia Jaś kie wicz, mgr Pa weł Jur czak, mgr
Mo ni ka Ma ko wiec ka i mgr Agniesz ka
Zwo le nik. 

Pod lu pę wzię to kil ka na ście wskaź ni -
ków eko no micz nych 16 miast i gmin
z po wia tu no wo są dec kie go oraz mia sto
No wy Sącz. Nie zbęd nych in for ma cji
sta ty stycz nych uży czył pre zes Re gio nal -
nej Izby Ob ra chun ko wej w Kra ko wie,

Ja nusz Kot, a sta ły nad zór nad prze bie -
giem prac spra wo wał wi ce dy rek tor In -
sty tu tu Eko no micz ne go dr Ma rek
Re ichel. 

Ana li zę umiesz czo no w wy daw nic -
twie, opra co wa nym i ubo ga co nym o in -
ne sa mo rzą do we tre ści przez red.
Ber na de tę Wasz kie le wicz z por ta lu in -
for ma cyj ne go są de cza nin. in fo. 

Przy oka zji przy po mnia no do ko na nia
są dec kich sa mo rzą dów w mi nio nym

dwu dzie sto le ciu (wraz z uni kal nym wy -
ka zem wszyst kich rad nych w la -
tach 1990-2010). Wnio ski z tej lek tu ry
są opty mi stycz ne: re for ma sa mo rzą do -
wa na le ży do naj bar dziej uda nych
po 1990 r., cze go nie mo żna po wie dzieć
o prze obra że niach np. w słu żbie zdro wia
czy w dzie dzi nie pry wa ty za cji daw nych
przed się biorstw pań stwo wych. 

Obec ni w MOK bur mi strzo wie i wój -
to wie mó wi li zgod nym chó rem: to sa -

Mu szy na, Cheł miec i Kry ni ca -Zdrój 

Li de rzy sa mo rząd no ści
Mu szy na, Cheł miec i Kry ni ca -Zdrój – zna la zły się w czo łów ce ran kin gu naj bar dziej ak tyw -
nych gmin w 2009 ro ku. W po ło wie li sto pa da w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry w No wym Są czu
za pre zen to wa no „Oce nę ak tyw no ści gmin są dec kich za 2009 rok”.

FOT. LEŚ
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mo rząd, a nie upar tyj nio ny si łą rze czy
par la ment, stał się fun da men tem spo łe -
czeń stwa oby wa tel skie go, trwa łą in sty -
tu cją pol skiej de mo kra cji. Jest
au ten tycz nym suk ce sem de mo kra cji
i zda nym eg za mi nem w pol skiej szko le
wol no ści. Jest też do wo dem, że Po la cy
po tra fią łą czyć od wa gę i roz są dek, mą -
drość po li tycz ną z po li tycz ną wi zją.

– Są dec czy zna za wsze by ła ak tyw na,
dziś do sko na le wy ko rzy stu je swo ją szan -
sę – sta ro sta Jan Go lon ka mógł by po -
rów ny wać obec ne oży wie nie z la ta mi
tzw. eks pe ry men tu są dec kie go.

***
W ran kin gu wy od ręb nio no trzy

głów ne ka te go rie, kla sy fi ku jąc jed nost -
ki sa mo rzą do we pod wzglę dem: ge ne -
ro wa nia do cho dów, ak tyw no ści
in we sty cyj nej oraz dy na mi ki roz wo ju,
zwłasz cza z uwzględ nie niem po pra wy
sy tu acji fi nan so wej do lat po przed nich.

– Po zy tyw ne do świad cze nia skła nia -
ją nas do kon ty nu owa nia ocen ak tyw -
no ści sa mo rzą dów są dec kich rów nież
w la tach na stęp nych. Za sad ni czą prze -
słan ką ta kiej ini cja ty wy jest chęć wy -
ró żnia nia sa mo rzą dów, któ re w da nym
ro ku wy ka zy wa ły się naj więk szą ak tyw -

no ścią i z tej ra cji wy ró żnie nie ta kie
jest im na le żne. Zau wa ża my, że pod ję -
ta ini cja ty wa jest już z uzna niem przyj -
mo wa na przez wie le sa mo rzą dów.
Wy ra ża my na dzie ję, że ugrun to wu jąc
swo ją prak ty kę w ko lej nych la tach, zo -
sta nie ona po zy tyw nie za ak cep to wa -
na przez wła dze wszyst kich są dec kich
sa mo rzą dów – na pi sał we wstę pie prof.
Ta de usz Ku dłacz. 

Au to rzy opra co wa nia po słu ży li się
wie lo ma kry te ria mi po rów nu jąc m. in.:

re la cję nad wy żki ope ra cyj nej do wy dat -
ków bie żą cych i w prze li cze niu
na miesz kań ca, udział do cho dów wła -
snych w do cho dach ogó łem, do cho dów

wła snych per ca pi ta, udział wy dat ków
ma jąt ko wych w wy dat kach ogó łem, wy -
dat ki ma jąt ko we per ca pi ta (ilo raz wy -
dat ków ma jąt ko wych po nie sio nych
przez da ną jed nost kę i licz by jej miesz -
kań ców), ilość po zy ska nych środ ków
z bu dże tu UE w prze li cze niu na jed ne -
go miesz kań ca, wskaź nik sa mo fi nan so -
wa nia (czy li udział nad wy żki
ope ra cyj nej i do cho dów ma jąt ko wych
w wy dat kach ma jąt ko wych po nie sio -
nych przez da ną jed nost kę), re la cję wy -

dat ków ma jąt ko wych do wy dat ków
na ob słu gę za dłu że nia, za dłu że nie i ob -
słu gę dłu gu etc.

Trud no o lep szą lek tu rę (nie tyl ko dla
skarb ni ków miast i gmin) w przeded niu
wy bo rów sa mo rzą do wych.

Ge ne ral nie kon dy cja eko no micz -
na są dec kich miast i gmin jest nie zła.
W żad nej jed no st ce za dłu że nie nie
prze kra cza 60 proc. do cho dów, a wiel -
kość środ ków, któ re w da nym ro ku mo -
gą zo stać prze zna czo ne na spła tę rat
kre dy tów i po ży czek, wy kup pa pie rów
war to ścio wych, od set ki od kre dy tów
i po ży czek, jak rów nież spła tę kwot
wy ni ka ją cych z udzie lo nych po rę czeń
i gwa ran cji kształ tu je się na bez piecz -
nym po zio mie 15 proc. do cho dów bu -
dże to wych.

Ana li zu jąc ze sta wie nia cząst ko we
do wia du je my się np., że w re la cji nad -
wy żki ope ra cyj nej do wy dat ków bie żą -
cych pierw sze miej sce za ję ła
gmi na Cheł miec, wy prze dza jąc Na wo -
jo wą i Mu szy nę (przed ro kiem w tym
współ za wod nic twie przo do wa ły Sta ry
Sącz i Po de gro dzie). Ko men tu jąc suk -
ces wójt Chełm ca Ber nard Sta wiar ski,
wska zał na pro spe ri ty spół ki gmin nej
– ko pal ni su row ców skal nych, któ ra

Generalnie kondycja ekonomiczna sądeckich miast
i gmin jest niezła. W żadnej jednostce zadłużenie nie
przekracza 60 proc. dochodów, a wielkość środków, które
w danym roku mogą zostać przeznaczone na spłatę rat
kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych,
odsetki od kredytów i pożyczek, jak również spłatę kwot
wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji
kształtuje się na bezpiecznym poziomie 15 proc.
dochodów budżetowych.

SAMORZĄD
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przy no si rocz nie 7-8 mln zł do cho du
i ma zna czą cy wpływ na po sze rze nie
mo żli wo ści in we sty cyj nych gmi ny.

– Ja trak tu ję gmi nę jak spół kę pra wa
han dlo we go: szu kam wszę dzie oszczęd -

no ści (za czą łem od urzę du) i zy sków
– do dał wójt Sta wiar ski.

W po zo sta łych ana li zach wy li czo no,
że naj wy ższy po ziom nad wy żki ope ra -
cyj nej w prze li cze niu na miesz kań ca
w ro ku 2009 wy stą pił w gmi nie Kry ni -
ca -Zdrój osią ga jąc 737 zł, a pod wzglę -
dem udzia łu do cho dów wład nych
w do cho dach ogó łem naj wy ższe war to -
ści wy stą pi ły w gmi nie Kry ni ca -Zdrój
(0,66) i No wym Są czu (0,46), gdzie
– jak wi dać – bli sko po ło wę środ ków fi -
nan so wych po zy ska no z we wnętrz nych
źró deł. 

Po dob nie naj wię cej do cho dów wła snych
wprze li cze niu na jed ne go miesz kań ca osią -
gnę ły: mia sto i gmi na Kry ni ca -Zdrój
– 4058 zł i No wy Sącz – 1816 zł.

Ko lej ne ze sta wie nie: w 2009 ro ku
naj wy ższy wskaź nik udzia łu wy dat ków
ma jąt ko wych w wy dat kach ogó łem
osią gnę ła gmi na Mu szy na (0,48),
a w wy dat kach ma jąt ko wych per ca pi ta
– Kry ni ca z kwo tą 2442 zł, co świad czy
o du żym roz ma chu in we sty cyj nym
w obu uzdro wi skach.

Bar dzo cie ka wym po rów na niem jest
ska la po zy ska nych fun du szy z Unii Eu -
ro pej skiej – mo żli wość istot ne go do dat -
ko we go za si le nia fi nan so we go

w wa run kach ogra ni czo no ści za so bów
i sta le ro sną cych po trzeb.

„By jed nak otrzy mać to wspar cie
jed nost ki sa mo rzą du (jak i in ni be ne fi -
cjen ci) mu szą speł nić sze reg wa run ków
i po stę po wać zgod nie z przy ję ty mi pro -

ce du ra mi, mię dzy in ny mi w za kre sie
roz li cza nia po nie sio nych wy dat ków.
Istot ny ele ment sta no wi rów nież tzw.
wkład wła sny, któ ry dla czę ści, zwłasz -
cza nie wiel kich, jed no stek mo że sta no -

Jan Golba FOT. LEŚ

Autorzy rankingu 
pokusili się na koniec
o podsumowanie analiz
cząstkowych układając
niejako klasyfikację
generalną, w której
pierwsze miejsce przypadło
Muszynie – 166 pkt.,
drugie Chełmcowi – 162
pkt., trzecie Krynicy-Zdrój
– 154 pkt. Kolejne miejsca
zajęły: Nawojowa, Gródek
nad Dunajcem i Korzenna.
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Naj więk sze środ ki unij ne w prze li -
cze niu na miesz kań ca w ro ku 2009 uda -
ło się po zy skać gmi nie Mu szy na (267
zł). Ko lej ne miej sca za ję ły ta kie gmi ny
jak Sta ry Sącz, Na wo jo wa oraz No wy
Sącz.

***
Au to rzy ran kin gu po ku si li się na ko -

niec o pod su mo wa nie ana liz cząst ko -
wych ukła da jąc nie ja ko kla sy fi ka cję
ge ne ral ną, w któ rej pierw sze miej sce
przy pa dło Mu szy nie – 166 pkt., dru gie
Chełm co wi – 162 pkt., trze cie Kry ni cy -
-Zdrój – 154 pkt. Ko lej ne miej sca za ję -
ły: Na wo jo wa, Gró dek nad Du naj cem
i Ko rzen na.

Na ukow cy kil ka krot nie za zna czy li,
że z przed sta wio nej oce ny w żad nym
wy pad ku nie mo że wy ni kać wnio sek,
że sa mo rzą dy nie wy mie nio ne w gru pie
wy ró żnio nych by ły nie ak tyw ne. Ozna -
cza to je dy nie, że w 2009 ro ku ich ak -

tyw ność w świe tle usta lo nych kry te -
riów by ła ni ższa. Przy ję te po stę po wa -
nie wy ła nia nia li de rów opie ra się
bo wiem na tzw. oce nie względ nej (po -
rów naw czej). Tym nie mniej są one
pew nym ob ra zem za rad no ści sa mo rzą -
dów, któ rym oce na na ukow ców z pew -
no ścią po mo że w bu do wie no wej
ja ko ści w dzia ła niu w no wej ka den cji.
Rek tor PWSZ prof. Zbi gniew Śli pek
ape lo wał jed nak, że by wy ni ków ran -
kin gu nie wy ko rzy sty wać w bie żą cej
kam pa nii wy bor czej.

– Ja na pew no do te go we zwa nia się
za sto su ję, po nie waż nie mam w wy bo -
rach na bur mi strza ry wa la – od po wie -
dział Jan Gol ba, jed no cze śnie
za uwa ża jąc, że lau ry, któ re ode brał na -
le żą się je go po przed ni ko wi, ś. p. Wal -
de ma ro wi Ser wiń skie mu i je go za stęp cy
Wło dzi mie rzo wi To kar czy ko wi.

(L)
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wić istot ne ogra ni cze nie. Nie mniej jed -
nak efek ty mo żli we do osią gnię cia z wy -
ko rzy sta niem oma wia nych środ ków są
zna czą ce, z czym wią że się wzrost po pu -
lar no ści tej for my” – pi szą au to rzy
opra co wa nia.

SAMORZĄD

GENEROWANIE DOCHODÓW AKTYWNOŚĆ INWESTYCYJNA DYNAMIKA

1.  Chełmiec 62

2. Krynica-Zdrój 60

3. Muszyna 60

4. Gródek n/Dun. 47

5. Stary Sącz 41

6. Nowy Sącz 39

OCENA KOŃCOWA

1. Muszyna 166

2. Chełmiec 162

3. Krynica-Zdrój 154

4. Nawojowa 137

5. Gródek n/Dun. 132

6. Korzenna 122

1. Nawojowa 60

2. Muszyna 55

3. Stary Sącz 52

4. Krynica-Zdrój 45

5. Gródek n/Dun. 40

5. Korzenna 40

1. Chełmiec 61

2. Muszyna 51

3. Krynica-Zdrój 49

3. Korzenna 49

5. Gródek n/Dun. 45

6. Grybów (gmina) 44
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Ryszard Florek otrzymał
biznesowego Oskara

Ry szard Flo rek zo stał w so bo tę, 27 li -
sto pa da lau re atem na gro dy Przed się -
bior ca Ro ku 2010. Te go rocz ny kon kurs
był ósmą pol ską edy cją mię dzy na ro do -
we go pro gra mu współ za wod nic twa En -
tre pre neur of the Year, któ re go
or ga ni za to rem jest fir ma do rad cza
Ernst&Young.

Ry szard Flo rek jest za ło ży cie lem fir -
my Fa kro, pro du cen ta zna nych na świe -
cie okien da cho wych. Przed się bior stwo
po sia da 17-proc. udział w glo bal nym
ryn ku. Fir ma pro du ku je pół mi lio -
na okien da cho wych rocz nie, z cze go 70
proc. tra fia na eks port. Okna Fa kro są
ku po wa ne w Eu ro pie, USA, Ka na dzie,
Au stra lii, No wej Ze lan dii oraz w wie lu
kra jach Azji i Afry ki. Fir ma ma za kła dy
pro duk cyj ne w Pol sce, Ro sji, na Ukra -
inie i w Chi nach. Ka pi tu ła kon kur su na -
gro dzi ła Flor ka m.in. za „zbu do wa nie
od pod staw mię dzy na ro do we go przed -
się bior stwa, któ re od nio sło spek ta ku lar -
ny suk ces na świa to wych ryn kach”.

Fir ma Fa kro bę dzie re pre zen to wa ła
Pol skę pod czas mię dzy na ro do we go fi -
na łu kon kur su Ernst&Young World En -
tre pre neur of the Year w czerw cu 2011
ro ku w Mon te Car lo.

W kon kur sie „Przed się bior ca Ro ku”
bie rze udział rocz nie ok. 10 tys. kan dy -
da tów na ca łym świe cie. Jest on or ga ni -
zo wa ny od 1986 r. W USA, gdzie
zro dzi ła się idea kon kur su, na gro dy
przy zna wa ne je go zwy cięz com okre śla
się mia nem biz ne so wych Oska rów.

Ju ry – za rów no w Pol sce jak i na ca -
łym świe cie – oce nia kan dy da tów
na pod sta wie ich osią gnięć go spo dar -
czych. W Pol sce je go prze wod ni czą cym
jest Jan Krzysz tof Bie lec ki. Pierw szym
lau re atem tej na gro dy był Krzysz tof
Paw łow ski – twór ca Wy ższej Szko ły
Biz ne su – Na tio nal -Lo uis Uni ver si ty
w No wym Są czu.

Zła wia do mość
Wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż otrzy -

mał pi smo z Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad, w któ rym po in -
for mo wa no, że bu do wa pół noc nej ob -
wod ni cy No we go Są cza nie jest
uwzględ nio na w Pro gra mie Bu do wy
Dróg Kra jo wych i Au to strad od ro -
ku 2008 do ro ku 2012. Do dat ko wo nie
bę dzie mieć za pew nio ne go fi nan so wa -
nia co naj mniej do ro ku 2013, a to
z uwa gi na brak ak tu al nej de cy zji śro do -
wi sko wej (uchy lił ją w lu tym br. ge ne -
ral ny dy rek tor ochro ny śro do wi ska).
Wła dze mia sta i GDD KiA mia ły już go -
to wą do ku men ta cję te go za da nia (przy -

go to wa ną przez fir mę Mo sty Ka to wi ce),
jed nak war szaw ski de cy dent do pa trzył
się błę dów pro ce du ral nych w de cy zji
wo je wo dy ma ło pol skie go. Kil ka osób
w Chełm cu prze ciw sta wi ło się pro po no -
wa nej tra sie, zło ży ło pro te sty i oka za ły
się one – na ra zie – sku tecz ne.

– Przy po mnę, że to już dru ga de cy zja
śro do wi sko wa do ty czą ca te go przed się -
wzię cia, któ ra zo sta ła uchy lo na, pierw -
sza – w ro ku 2006, ta w br. W tzw.
mię dzy cza sie zmie ni ły się prze pi sy
– pod kre śla Mag da le na Cha ca ga, rzecz -
nicz ka ad mi ni stra cji dro go wej. – Te raz
wszyst ko za le ży od te go, jak szyb ko Re -
gio nal na Dy rek cja Ochro ny Śro do wi ska
roz pa trzy tę spra wę. Z te go, co już wie -
my, bę dzie my mu sie li zle cić wy ko na nie
peł nej in wen ta ry za cji przy rod ni czej dla
te go te re nu. Za tem mo że my po wie dzieć,
że na pew no w ro ku 2012 ob wod ni ca
pół noc na No we go Są cza nie zo sta nie
od da na do użyt ku. I w tej spra wie nie ma
wi ny na szej in sty tu cji ani władz No we -
go Są cza.

Po ślizg z mo stem
Z pra wie mie sięcz nym po śli zgiem

roz po czę to (16 li sto pa da) mon taż sta lo -
we go mo stu nad Po pra dem w Sta rym
Są czu. Po przed ni zo stał znisz czo ny pod -
czas czerw co wej po wo dzi. Przez wie le
ty go dni trwa ło usu wa nie szcząt ków po -

GO SPO DAR CZE LU STRO RE GIO NU
GOSPODARKA

FO
T.

 L
EŚ

FOT. JEC
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przed nie go obiek tu. Wy ko na nie no wych
fi la rów i przy czół ków, to ko lej ne ty go -
dnie. PKP od bu do wu je też znisz czo ne
to ro wi sko. Opóź nie nie wy ni ka z po sze -
rze nia za kre su ro bót. Po za bu do wą no -
we go mo stu umac nia ne są rów nież
brze gi Po pra du. Most bę dzie od da ny
do użyt ku w grud niu tuż przed świę ta -
mi Bo że go Na ro dze nia.

Pier wot nie plan za kła dał, że kon -
struk cja bę dzie mon to wa na od stro ny
Sta re go Są cza. Jed nak to się zmie ni ło,
i za czę to w tym miej scu, gdzie wo da ze -
rwa ła dźwi ga ry. Wy ko naw cą ro bót jest
fir ma IN TOP Tar no brzeg sp. z o.o. In -
we sty cja ma kosz to wać ok. 15 mln zł.

Ne wag mu si po cze kać
Me tro War szaw skie bę dzie mu sia ło

po now nie roz pa trzyć ofer ty zło żo ne
w prze tar gu na no we wa go ny dla pod -
ziem nej ko lej ki. Kra jo wa Izba Od wo -
ław cza uwzględ ni ła oba od wo ła nia
od de cy zji miej skiej spół ki. Ta po -
nad mie siąc te mu za naj ko rzyst niej szą
uzna ła ofer tę Sie men sa, któ ry wy stę pu -
je wspól nie z są dec kim Ne wa giem. KIO
uzna ła, że spół ki od wo łu ją ce się od de -
cy zji ko mi sji prze tar go wej Me tra (a są
to hisz pań ski CAF i cze sko -ro syj skie
kon sor cjum Sko da -Wa gon masz) nie
mia ły peł ne go wglą du w treść ofer ty zło -
żo nej przez Sie mens. Klau zu lą taj no ści

opa trzo ne by ły w niej m.in. in for ma cje
do ty czą ce mo cy sil ni ka, któ ry miał by
być in sta lo wa ny w wa go nach te go pro -
du cen ta.

Przy po mnij my, że w naj więk szym
w hi sto rii war szaw skie go Me tra prze tar -
gu na do sta wę 210 wa go nów w ce nach
net to naj ko rzyst niej szą ofer tę przy go to -
wał hisz pań ski CAF – 982 mln zł (brut -
to 1 mld 199 mln), Sie mens -Ne wag
osza co wał do sta wę wa go nów na 1
mld 069 mln zł (brut to 1 mld 305 mln),
a cze sko -ro syj ska gru pa Sko da -Wa gon -
masz – na 1 mld 108 mln zł (w od ró -
żnie niu od kon ku ren tów nie
przed sta wi ły one ce ny brut to). Osta tecz -
nie ko mi sja uzna ła za naj lep szą ofer tę
Sie men sa i Ne wa gu. Te raz trze ba bę dzie
ofer ty roz pa trzyć po now nie.

No wość na skrzy żo wa niach
Na skrzy żo wa niu ul. Dłu go sza,

Grodz kiej, Rej ta na i Na wo jow skiej
w No wym Są czu (obok Eu ro py II) za -
mon to wa no licz ni ki, któ re kie row com
i pie szym wska zu ją, ile ma ją cza su

na przej ście, prze jazd lub do mo men tu
zmia ny czer wo ne go na zie lo ne świa tło
(i od wrot nie też).

– Za ku pi li śmy jed no ta kie urzą dze nie
– in for mu je nas dy rek tor Miej skie go Za -
rzą du Dróg Grze gorz Mi rek. – Ono nie
jest dro gie. Za czę li śmy je te sto wać
na jed nym z naj bar dziej ru chli wych
skrzy żo wań. Na ra zie od zew ze stro ny
są de czan jest po zy tyw ny. Z ka żdej stro -
nie przy sy gna li za to rach jest usta wio ny
do dat ko wy elek tro nicz ny ze gar, któ ry
wska zu je, ile se kund zo sta ło nam do te -
go, by prze je chać lub przejść, al bo za ile
na stą pi zmia na świa teł. Je że li ta apa ra -

tu ra się spraw dzi, to roz wa ży my za in sta -
lo wa nie iden tycz nej w kil ku miej scach.

Ta ki sys tem (lub po dob ny) jest już
sto so wa ny w wie lu mia stach w Pol sce
i za gra ni cą. I do sko na le się spraw dza.
Roz ma wia li śmy z kil ko ma kie row ca mi
i pie chu ra mi. Wszy scy chwa li li ten po -
mysł.

Kon ce sje na wo dę z bą bel ka mi
W 2010 ro ku Mi ni ster stwo Śro do wi -

ska wy da ło sie dem no wych kon ce sji
na po szu ki wa nie i roz po zna wa nie wód
lecz ni czych. Czte ry z nich przy pa da ją
na Są dec czy znę. Do 1 li sto pa da wy da -
no dwie kon ce sje po szu ki waw cze
Spół dziel ni Pra cy „Piw ni czan ka” – Za -
kła do wi Pro duk cji Na tu ral nej Wo dy
Mi ne ral nej z Piw nicz nej -Zdro ju,
po jed nej przy zna no zaś Spół dziel ni
Pra cy „Mu szy nian ka” z Mu szy ny i fir -
mie „Mas spol” z No we go Są cza. Po zo -
sta łe po zwo le nia po wę dro wa ły
do wo je wódz twa war miń sko -ma zur skie -
go, ku jaw sko -po mor skie go i świę to -
krzy skie go. Do tej po ry wy da no
w kra ju 54 kon ce sje na wy do by wa nie
wód mi ne ral nych o cha rak te rze lecz ni -
czym. Więk szość z nich po sia da ją
uzdro wi ska. 

Re mont ura zów ki
300 tys. zł kosz to wać bę dzie re mont

od dzia łu ura zo wo -or to pe dycz ne go Szpi -
ta la Spe cja li stycz nym im. Ję drze ja Śnia -
dec kie go w No wym Są czu. Do sto so wa ny
zo sta nie do wy mo gów Mi ni ster stwa
Zdro wia. O ko niecz no ści re mon tu od -
dzia łu, któ rym kie ru je ja ko or dy na tor dr
n. med. An to ni Pa pież, mó wio no już
od daw na, ale na prze szko dzie sta wa ły
wzglę dy fi nan so we. Te raz pie nią dze są
i pra ce mo żna by ło za cząć. Ich za kres jest
sze ro ki. Wszyst kie po miesz cze nia zo sta -
ną wy ma lo wa ne, a w sa lach i na ko ry ta -
rzu wy mie nio ne po sadz ki. Pod ło gi
po kry je spe cjal na wy kła dzi na. Dzię ki
niej mo żna bę dzie wy rów nać ró żni cę po -
zio mów mię dzy nie któ ry mi sa la mi, a ko -
ry ta rzem. 

20 lat Są dec kie go Urzę du Pra cy
Kon fe ren cja pn. „Pu blicz ne słu żby

za trud nie nia – wczo raj i dziś” w Mia -
stecz ku Ga li cyj skim i wrę cze nie od zna -FO
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Taki system (lub podobny)
jest już stosowany w wielu
miastach w Polsce
i za granicą. I doskonale się
sprawdza. Rozmawialiśmy
z kilkoma kierowcami
i piechurami. Wszyscy
chwalili ten pomysł.

GOSPODARKA
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czeń za słu żo nym pra cow ni kom to wa -
rzy szy ły ob cho dom 20-le cia dzia łal no -
ści Są dec kie go Urzę du Pra cy. O ro li
miej sco we go „po śred nia ka” mó wi li za -
rów no urzęd ni cy (wi ce pre zy dent Bo że -
na Ja wor, peł no moc nik pre zy den ta ds.
spo łecz nych Mar ta Mor dar ska, dy rek tor
Wo je wódz kie go Urzę du Pra cy w Kra ko -
wie An drzej Mar ty nu ska), jak i przed -
sta wi cie le pra co daw ców m.in. Ur szu la
Du rań ska, dy rek tor ds. per so nal nych fir -
my „Wi śniow ski”. Ewo lu cję Są dec kie -
go Urzę du Pra cy na prze strze ni
mi nio nych 20 lat przed sta wi ła dy rek tor
pla ców ki Sta ni sła wa Skwar ło, któ ra z tej
okazji za pre zen to wa ła oko licz no ścio wą
pu bli ka cję, zre da go wa ną przez Wie sła -
wa Tur ka. Po wsta nie te go ty pu ad mi ni -
stra cji mia ło ści sły zwią zek
z trans for ma cją go spo dar czą i spo łecz -
ną, ja ką za po cząt ko wał w Pol sce Okrą -
gły Stół, wy bo ry par la men tar ne z 4
czerw ca 1989 r., a na stęp nie zde mo kra -
ty zo wa na for mu ła sa mo rzą dów.

W tym oto trud nym dla spo łe czeń -
stwa mo men cie po ja wia ją się urzę dy
pra cy, po my śla ne po cząt ko wo ja ko in -
sty tu cje ma ją ce zła go dzić bo lącz ki bez -
ro bo cia i osło nić tych, któ rych wy sy ła no
na „zie lo ną traw kę”. Na na szym są dec -
kim po dwór ku by ły to: Wo je wódz ki
Urząd Pra cy i Re jo no wy Urząd Pra cy,
któ re go kie row ni kiem (po tem dy rek to -
rem) by ła od sa me go po cząt ku Sta ni sła -
wa Skwar ło, eko no mist ka
z „No wo ma gu”, któ rą śmia ło mo żna na -

zwać głów ną współ twór czy nią no wo -
cze snej ad mi ni stra cji za trud nie nio wej
na Są dec czyź nie, ma ją cą du ży udział
w ogra ni cza niu skut ków bez ro bo cia.

W czerw cu 2006 r. je den do tej po ry
na Są dec czyź nie Urząd Pra cy po dzie lił
się na dwa: osob no dla mia sta, osob no
dla po wia tu. By ło to wła ści we po su nię -
cie. „Roz wód”, prze pro wa dzo ny w kul -
tu ral nej for mie, wy szedł obu stro nom
na zdro wie. Te raz wi dać, że oba urzę dy
spraw niej re agu ją na spe cy ficz ne po trze -
by bez ro bot nych za rów no z te re nu mia -
sta, jak i z te re nów wiej skich. Oba
urzę dy sta ra ją się po sze rzać ka ta log ofe -
ro wa nych usług. Prak tycz nie ka żdy bez -
ro bot ny ma szan sę w nim od na leźć coś
dla sie bie in te re su ją ce go. Sa my mi tyl ko
pro gra ma mi ma ją cy mi na ce lu ak ty wi -
za cję za wo do wą, czy li pro wa dzą cy mi
do za trud nie nia, obej mo wa nych jest
rocz nie ty sią ce bez ro bot nych. Te pro gra -
my to: szko le nia, sta że, przy go to wa nie
za wo do we, pra ce in ter wen cyj ne, re fun -
da cja kosz tów do po sa że nia i wy po sa że -
nia sta no wi ska pra cy, jed no ra zo wa
do ta cja na roz po czę cie dzia łal no ści go -
spo dar czej, ro bo ty pu blicz ne.

Oprócz pro gra mów fi nan so wa nych
z ró żnych fun du szy SUP i PUP na bie -
żą co świad czą na rzecz swo ich klien tów
na stę pu ją ce usłu gi: po śred nic two pra cy,
po rad nic two za wo do we i in for ma cja za -
wo do wa, usłu gi EU RES, po moc w ak -
tyw nym po szu ki wa niu pra cy. W 2010 r.
SUP prze zna czył na ak ty wi za cję lo kal -
ne go ryn ku pra cy po nad 17 mln zł.

Go to wi na zi mę
Za koń czo no pro ce du ry prze tar go we

na zi mo we utrzy ma nie dróg po wia to -
wych. W se zo nie zi mo wym 2010/2011,
pięt na stu wy ko naw ców, bę dzie dbać
o od po wied ni stan na wierzch -
ni 479,50 km dróg po wia to wych. Dro gi
utrzy my wa ne bę dą w trzech stan dar -
dach: III – 34,50 km, IV – 114,36 km
oraz V – 330,64 km.

In for ma cje na te mat wa run ków prze -
jezd no ści dróg po wia to wych od godz. 7.00
do godz. 15.00 udzie la ne bę dą pod nu me -
ra mi te le fo nów: (18) 448-40-74 oraz
(18) 448-40-73.

Od godz. 15.00 do godz. 7.00 oraz
w dni wol ne od pra cy, nie dzie le i świę ta

przez ca łą do bę pod nu me ra mi te le fo -
nów: 605 405 697 oraz 695 759 508,
a ta kże 609 187 108.

Od bu do wa li mur opo ro wy
Przy ul. Kra szew skie go w No wym Są -

czu do bie ga ją koń ca pra ce przy od bu do -
wie mu ru opo ro we go na Ka mie ni cy.
Po let nich po wo dziach wy as fal to wa ny
bul war za czął się ob su wać. W cią gu kil -
ku ty go dni zie mia tąp nę ła o po nad 1
metr. Wy ko naw cą za rów no prac pro jek -
to wych jak i bu dow la nych jest Za kład
Bu do wy Dróg Wło dzi mie rza Gry zły
z No we go Są cza. Fir ma zo bo wią za ła się
uzu peł nić znisz czo ny przez po wódź mur
ka mien ny na od cin ku 150 me trów, wraz
z od bu do wą dro gi spa ce ro wej. Zro bi ła to
za 900 tys. zł, co po win no sa tys fak cjo no -
wać in we sto ra, któ ry jesz cze przed roz -
strzy gnię ciem prze tar gu in for mo wał, że
za re zer wo wał ok. 1,2 mln zł na te pra ce. 

RE POR TE RZY „SĄ DE CZA NI NA”

Szefowie obu sądeckich urzędów
pracy, Stanisława Skwarło i Bogdan
Gołyźniak FOT. LEŚ

FOT. FLO

FOT. ARCH.
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Uro dził się w Łąc ku, wy cho wał
w Za kli czy nie, li ceum koń -
czył w War sza wie, stu dia geo -
lo gicz ne na Wy dzia le Na uk

o Zie mi Uni wer sy te tu Ślą skie go w So -
snow cu, pro wa dził hur tow nię i sklep
z tek sty lia mi oraz zaj mo wał się pie lę -
gna cją te re nów zie lo nych w Beł cha to -
wie. Łącz nie w ży ciu za li czył po nad 30
prze pro wa dzek.

Do stud niar stwa tra fił w ten spo sób,
że w 1993 r. za in we sto wał w zaj mu ją cą
się tym pro ce de rem fir mę czło wie ka
z Czę sto cho wy. Kon kret nie mó wiąc, sfi -
nan so wał za kup pod sta wo we go urzą -
dze nia w tym fa chu – wiert ni cy.
Naj pierw współ pra co wał z czę sto cho -
wia ni nem, ale gdy do strzegł, że tam ten
wy ko rzy stu je lu dzi, to po pół ro ku roz -
stał się z nie so lid nym wspól ni kiem. Wi -

dział bo wiem, jak tam ten ro bo tę, któ ra
po win na trwać gó ra 2-3 dni, prze cią ga
na wet do dwóch ty go dni, a w tym cza -
sie miesz ka u klien tów, ży wiąc się
u nich i sie dząc im na kar ku. Ta ki wy -
na lazł so bie spo sób na ży cie, że za ra biał,
za pew nia jąc so bie rów no cze śnie bez -
płat ne ja dło, kwa te rę i opie ru nek.

Ja ko się rze kło, po pół ro ku Izwor ski
roz po czął wier ce nie stud ni na wła sną rę -
kę. Sa mo dziel nie za de biu to wał w Mu -
chów ce k/Boch ni.

Klien ci wo lą ró żdżkę
Aby zbu do wać stud nię głę bi no wą,

trze ba przede wszyst kim wie dzieć, gdzie
mo żna zna leźć wo dę. Na Są dec czyź nie
nie ma z tym więk sze go kło po tu, bo
po pierw sze – wo da wy stę pu je w do sta -
tecz nych ilo ściach, a po dru gie – dość
płyt ko. Je dy nym pro ble mem jest to, że
czę sto trze ba się do niej do wier cić przez
twar de war stwy sko ru py ziem skiej
– ska ły.

Zwłasz cza w tym ro ku o wo dę by ło
wy jąt ko wo ła two, bo o ile w po przed -
nich, su chych la tach po ziom wód grun -
to wych opa dał, to w trak cie te go rocz nej
desz czo wej wio sny – znacz nie się pod -
niósł. Nie tyl ko wy rów nał nie do bór, lecz
na wet prze wy ższył z na wiąz ką. Zro bi ło
się pra wie tak, że wy star cza ło wy grze -
bać pal cem w zie mi le d wie ja mę, a już
zbie ra ła się w niej wo da. 

Do znaj do wa nia wo dy przy da je się
wie dza i do świad cze nie. Izwor ski wie -
dzę ma stąd, że stu dio wał geo lo gię
i z du żym praw do po do bień stwem po tra -
fi roz po znać rzeź bę te re nu i je go bu do -
wę, po któ rych mo żna spo dzie wać się
ist nie nia wo dy. Po nad to oczy wi ście
prze pro wa dza się ta kże wy wiad śro do -
wi sko wy i z nie go do wia du je my się,
gdzie wo da wy stę po wa ła po przed nio.
Nie mó wiąc już o tym, że Pol ska nie jest
prze cież ter rą in co gni to, lecz po sia da
ma py hy dro lo gicz ne. Izwor ski wier ce -
niem stud ni zaj mu je się od 1993 r., więc
i do świad cze nie też ma, co w su mie
spra wia, że z prze wi dy wa niem od po -
wied nich miejsc nie ma więk sze go kło -
po tu. Wy wier cił już kil ka set stud ni,
rocz nie pa rę dzie siąt, 2-3 mie sięcz nie,
a tyl ko naj wy żej raz na rok zda rza się,
że we wska za nym przez sie bie miej scu

Lu dzie z gło wą

Izwor ski
zna czy źró dla ny
Krzysz tof Izwor ski to nie spo koj na du sza. Za nim osiadł w No -
wym Są czu miesz kał w wie lu mia stach i ro bił ró żne rze czy.
Te raz zaj mu je się wier ce niem stud ni i stu diu je fi lo zo fię.

Ził z wiert ni cą FOT. IRP

GOSPODARKA
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wo dy nie znaj du je. I prze wa żnie w miej -
scach, gdzie klien ci zda wa li so bie spra -
wę z wy so kie go ry zy ka bra ku wo dy.

No i po nad to sto su je się me to dę ra -
die ste zyj ną, czy li ró żdżkę, któ ra wska -
zu je cie ki wod ne. I trze ba po wie dzieć,
że ró żdżka się spraw dza. Mo że nie
w 100 pro cen tach, ale na praw dę bli sko
tej licz by. W przy pad ku jej uży cia błąd
roz po zna nia wy no si 3-5%, na to miast
bez ra die ste zji i za wo do we go do świad -
cze nia – 50%, a więc na dwo je bab ka
wró ży ła. Me to da, któ ra da je tyl ko po ło -
wicz ne skut ki po le ga na mie rze niu opo -
ru elek trycz ne go w ska łach, ale
w po rów na niu z ta nio chą ró żdżki jest
kosz tow na, bo jed no ra zo we jej uży cie
kosz tu je 1500-2000 zł, a efekt jest nie -
pew ny i obar czo ny ogrom nym prze cież
mar gi ne sem błę du. Ró żdżka wy da je się
mo że za bo bo nem, ale spraw dza się
i uży wa ją jej na wet fir my więk sze od je -
go Za kła du Geo lo gicz no -Stud niar skie -
go Izwiert.

Praw dę po wie dziaw szy, przy je go
wie dzy i prak ty ce ró żdżka nie jest mu już
do ni cze go po trzeb ne, ale to klien ci do -
ma ga ją się te go ca łe go ró żdżkar stwa.
Mniej ufa ją na uce, a bar dziej tra dy cyj -
nym me to dom, więc z re zy gna cją wy cią -
ga tę swo ją hisz pań ską ró żdżkę,
speł nia jąc wy raź ne za po trze bo wa nie

spo łecz ne i ryn ko we. Jak się oka zu je, lu -
dzie wo lą mieć bo wiem do czy nie nia
z oto czo nym nim bem nie sa mo wi to ści
szar la ta nem niż z oschłym fa chow cem…
Więc nie dziw my się, że w ka żdej dzie -
dzi nie ży cia ty lu cwa nia ków i spry cia rzy
że ru je na ludz kiej na iw no ści!

Bo ro wa nie stu dzien ne
Kie dy już wia do mo, gdzie na le ży

wier cić, przy stę pu je się do tej ope ra cji.
Do bo ro wa nia słu ży wiert ni ca. Pierw sza
– ta, któ rą sfi nan so wał krót ko trwa łe mu
wspól ni ko wi z Czę sto cho wy – by ła me -
cha nicz na, a obec nie dys po nu je hy drau -
licz ną. Są to urzą dze nia sa mo jezd ne,
za mon to wa ne na cię ża rów kach mar ki
Ził. Po nie waż są użyt ko wa ne cza sem
w na praw dę trud nym te re nie, mu szą być
moc ne, więc ro syj skie na da ją się do te -
go jak ma ło któ re. Ty le, że – jak wia do -
mo – pa lą sto na sto. Więc Izwor ski
wy mie nił sil nik i wsta wił die slow ski.

Po nie waż na Są dec czyź nie nie bra ku -
je skał – zwię złe go pia skow ca i fi szu
kar pac kie go, wier ce nie jest mo zol ne.
Głów nym ele men tem wiert ni cy są świ -
dry – tzw. gry ze ry. Kosz tu ją 4-6 tys. zł
i nor mal nie wy star cza ją do wy wier ce nia
kil ku stud ni. Na to miast gdy trze ba
„prze gryźć się” przez twar dą ska łę, ta ki
gry zer star cza za le d wie na jed ną stud -
nię. Po nie waż pod czas wier ce nia moc -
no się na grze wa, ja ko chło dzi wa sto su je
się oczy wi ście wo dę. Po dob nie wo dą
wy płu ku je się też uro bek. Aże by do -
wier cić się do wo dy, trze ba się w nią za -
tem naj pierw za opa trzyć! 

Na le ży do wier cić się do trze cio rzę do -
wych złóż czy stej wo dy, od se pa ro wa -
nych od po wierzch nio wych warstw
sko ru py ziem skiej za po mo cą nie prze -
pusz czal nych dla opa dów at mos fe rycz -
nych po kła dów iłów i łup ków. Cza sem
mo żna na wet do trzeć do źró deł ter mal -
nych, czy li wo dy cie płej, a na wet go rą -
cej, ale Izwor ski na ra zie na ta kie nie
tra fił. Po dob nie jak na zło ża ga zu ziem -
ne go. W in nych re jo nach wy ko rzy stu je
się też tzw. stud nie ar te zyj skie, ale
na Są dec czyź nie nie ma ta kiej po trze by,
bo wo dy jest w bród, więc tym, któ rzy
nie wie dzą – na wet nie bę dzie my wy ja -
śniać, na czym owa ta jem ni cza ar te zyj -
skość po le ga.

W na szym re gio nie, w oko li cach Kry -
ni cy i Piw nicz nej, mo żna też nie kie dy
do ko pać się do źró deł wo dy mi ne ral nej,
ale wy ko na ne do tąd przez Izwor skie go
od wier ty nie do tar ły do prze my sło wych
ilo ści ta kiej wo dy i nie zo sta ły wy ko rzy -
sta ne ko mer cyj nie. A kie dyś pod czas po -
by tu w Chor wa cji ku pił wo dę mi ne ral ną,
któ ra na zy wa ła się… „Izvor ska”. Oka -
zu je się bo wiem, że sło wo „izvor” ozna -
cza w tym ję zy ku źró dło!

Stud nie wier ci się na głę bo kość
do 30 m, bo na ty le mo żna drą żyć bez
po zwo le nia po wo ła nych do te go in sty tu -
cji, jak np. Urzę du Gór ni cze go czy władz
lo kal nych. Kie dyś trze ba by ło uzy skać
po zwo le nie na ka żde wier ce nie, ale
od cza su wej ścia Pol ski do Unii Eu ro pej -
skiej obo wią zu ją li be ral niej sze re gu la cje,
je śli do ty czy to wier ce nia na po trze by
bu dow nic twa jed no ro dzin ne go.

Geo log -fi lo zof
Czer pa nie wo dy ze złóż trze cio rzę do -

wych jest prak tycz nie nie zau wa żal ne dla
ich po zio mu w tych war stwach. Jest tam
jej ca ła ma sa, chy ba ty le, co na po -
wierzch ni Zie mi w rze kach i je zio rach,
bo gdy by do dać mo rza i oce any – to

pew nie jest jej tam nie co mniej. By wa,
że wy stę pu je w pod ziem nych je zio rach,
ogrom nych bą blach wo dy uwię zio nych
w ska łach, lecz głów nie obec na jest
w ła wi cach skal nych, któ re są nią prze -
siąk nię te. Po nie waż cię żar te go wszyst -
kie go, co znaj du je się po nad ty mi
ła wi ca mi, jest tak ma syw ny, to ta wo da
wy ci ska na jest z tych spra so wa nych skał
i pod ta kim na po rem sa ma wy pły wa
spod zie mi. Zda rza się, że ci śnie nie jest
tak wiel kie, że wręcz wy try sku je. 

Krzysz tof Izwor ski z ró żdżką FOT. IRP

Studnie wierci się
na głębokość do 30 m, 
bo na tyle można drążyć
bez pozwolenia
powołanych do tego
instytucji, jak np. Urzędu
Górniczego czy władz
lokalnych. 
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Po wy wier ce niu otwo ru i do wier ce -
niu się do wo dy in sta lu je się ate sto wa ne
do ce lów spo żyw czych ru ry fil tro we
i ob sy pu je się je drob nym żwi rem bez
pia sku, na stęp nie obu do wę zwa ną daw -
niej cem bro wi ną (kie dyś z krę gów be to -

no wych, a te raz pla sti ko wych) z że liw -
nym wła zem oraz pom pę głę bi no wą,
któ ra tło czy wo dę do do mu. Te raz trze -
ba jesz cze wy ko nać pom po wa nie
oczysz cza ją ce, czy li prze pu ścić przez
in sta la cję tro chę wo dy, że by po zby ła się
za nie czysz czeń. I go to we.

Prze wa ga stud ni wier co nych nad ko -
pa ny mi po le ga na tym, że mo żna je
przy po mo cy kor ka iło we go uszczel nić
i od ciąć prze ni ka nie wód pod skór nych,
któ re bio rą się np. z opa dów at mos fe -
rycz nych i nio są ze so bą za nie czysz cze -
nia or ga nicz ne i che micz ne, jak np.
wy płu ka ne na wo zy sztucz ne. Ko piąc
stud nie, ra czej trud no do ko pać się
do czy stych wód trze cio rzę do wych,
a więc czer pie się z po wierzch nio wych,
któ re ma ją prze wa żnie ni ższą kla sę czy -
sto ści. Lu dzie uczą się na błę dach i np.
po wy ko pa niu 2-3 stud ni oka zu je się, że
wo da w nich jest nie zdro wa, więc na -
stęp ną ka żą już wier cić. Wo da trze cio -
rzę do wa nie po trze bu je środ ków
uzdat nia ją cych, po nad to jest smacz -
na i mięk ka – le piej się nią my je i pie -
rze. Nie mó wiąc o tym, że wy pad ki
pod czas wier ce nia się nie zda rza ją, a ko -
pa nie by wa nie bez piecz ne – zda rza ły się
przy pad ki śmier tel ne przez za sy pa nie.

Izwor ski do No we go Są cza prze niósł
się w 1996 r. dla te go, że by mieć bli żej
do pra cy. Na Są dec czyź nie lu dzie bo wiem
bu du ją bar dzo du żo do mów, wie le z nich
na te re nach nie uzbro jo nych, nie pod łą czo -
nych do wo do cią gu. Spo ro więc jesz cze
jest tu taj stud ni do wy wier ce nia, to też za -
miesz kał tu, gdzie jest ro bo ta. Po cząt ko -
wo w blo ku, ale w 2002 r. ku pił dział kę
w Wie lo po lu, wy bu do wał dom i oczy wi -
ście sam wy wier cił ko ło nie go stud -
nię. I wo dę pi ja się u nie go pro sto z kra nu. 

Zaś Izwiert zdą żył już wy pącz ko wać.
Po cząt ko wo Izwor ski wier cił stud nie
z bra tem Syl we strem, ale wy je chał on
do Nie miec, na to miast in ny brat – Bo -
gu sław – wier ci w kra inie dzie ciń stwa
– w re jo nie Za kli czy na. A by li
pra cow ni cy po za kła da li swo je fir my
i ro bią mu kon ku ren cję.

Stud niar stwo jest ro bo tą se zo no wą,
więc w dłu gie zi mo we wie czo ry Krzysz -
tof Izwor ski za brał się za za ocz ne stu dio -
wa nie fi lo zo fii na Uni wer sy te cie
Ja giel loń skim. Wkrót ce ma bro nić pra -
cy ma gi ster skiej o po glą dach Char le sa
Tay lo ra. Ten współ cze sny ka na dyj ski fi -
lo zof twier dzi, że czło wiek w ka żdych
wa run kach po wi nien być so bą.

IRE NE USZ PAW LIK

Stud nie obec nie nie przy po mi na ją
już tych z wia drem na łań cu chu
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l Salon Fryzjerski „JAROLA” s.c. Aleksandra Hajnosz-Michalik ,
Aleksandra Wingralek Jarosław w Nowym Sączu;

l „SARA” Fryzjer Damsko-Męski Elżbieta Najduch w Nowym Sączu;
l Fryzjer P.P.H.U. „NATALIA” Beata Kania w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski Barbara Pawlik w Nowym Sączu;
l Centrum Rekreacji WSB-NLU„OLIMP” w Nowym Sączu;
l Lecznica Weterynaryjna„SERWIN” Szpital Weterynaryjny w Nowym Sączu;
l „SYDA” Daniel Truszkowski w Nowym Sączu;
l Zakład Fryzjerski Czesława Olszak w Nowym Sączu;
l F.H.U. „KRYSZTAŁ” Anna Plata w Nowym Sączu;
l Firma Handlowo – Usługowa „Kręgielska” w Nowym Sączu;
l „UŚMIECH DZIECKA” s.c. Dorota Pierzga, Marta Mikulska w Nowym Sączu;
l Sklep Zielarsko-Medyczny „MELISA” s.c. w Nowym Sączu;
l Zakład Fryzjerski Stanisława Jasińska w Nowym Sączu;
l Salon Cosmetic Ewa Elster w Nowym Sączu;
l Galeria Obrazów oraz Salon Fryzjerski „Rene” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „OLIVIA” Dorota Kosal w Nowym Sączu;
l Handel Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi – Kwiaty

Irena Ptaczek w Nowym Sączu;
l Gabinet Stylizacji Paznokci Edyta Dobosz w Nowym Sączu;

l Studio Zdrowia – Gabinet Bolletic Elżbieta Górecka w Nowym Sączu;
l Centrum Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych „RÓŻA” Marta Głąbińska;
l Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu;
l Krynicka Organizacja Turystyczna w Krynicy-Zdroju;
l „TB” Tomasz Baliczek z Nowego Sącza;
l FRAMESI BEAUTY CENTER Karol Fedko w Nowym Sączu;
l ART-AN Estetyka Ciała w Nowym Sączu;
l EDDAR Edyta i Dariusz Wielocha z Królowej Górnej;
l Galeria Fryzur „COSMO” Bożena Ryba w Nowym Sączu;
l „Elite nails” Stylizacja paznokci Katarzyna Giedroń w Nowym Sączu;
l „Mały Robinson” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „Karin”, stylizacja paznokci, wizaż w Nowym Sączu;
l Gabinet stylizacji paznokci i wizażu „Joanna” w Nowym Sączu;
l „HABART” Stacja Kontroli Pojazdów w Powroźniku;
l Sądeckie Towarzystwo Sportowe w Nowym Sączu;
l Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu;
l Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu;
l Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;
l Osiedle „Zielony Gaj” (Chełmiec – Gaj);
l Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu.

GOSPODARKA
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F ir mę wpi sa łem do re je stru dzia -
łal no ści go spo dar czej 2 li sto pa -
da 1990 r. By łem wte dy jed nym
pra cow ni kiem, 10 lat póź niej

za trud nia łem 80 osób, obec nie – 140
– mó wi wła ści ciel za kła du Wie sław Le -
śniak, rocz nik 1958, ro dem
z Trze trze wi ny (przy szedł na świat
pod tą sa mą gwiaz dą, co... Ma don na, 16
sierp nia).

Za kład po wstał nie mal rów no cze śnie
z ro dzą cą się w Pol sce de mo kra cją, ale
w wy jąt ko wo nie ko rzyst nym oto cze niu
go spo dar czym. Bal ce ro wicz usi ło wał
(jak się oka za ło – sku tecz nie!) po -
wstrzy mać sza le ją cą in fla cję, skle py
świe ci ły pust ka mi. Wie sław za pa mię tał,
że wte dy bank PKO SA w No wym Są -
czu sku py wał do la ra za 9310 zł, po trą -
ca jąc 1000 zł ma rży, nie za le żnie
od su my trans ak cji („cink cia rze” po wo li
zwi ja li in te re sy). Dziś już ma ło kto pa -
mię ta ów cze sne ce ny: bo che nek chle ba
pszen ne go (0,7 kg) kosz to wał 1950 zł,
kost ka ma sła 0,25 kg – 2500 zł, 1 kg
scha bu – 21.700 zł, 1 kg mię sa wo ło we -
go – 14.300 zł, 1 kg ziem nia ków
– 500 zł, pi wo Oko cim – 3400 zł.
Na tar go wi skach za kro wę doj ną na le -
ża ło za pła cić pra wie 2 mln zł, a za pro -
się na chów – 280.000. zł. Mę skie
strzy że nie u fry zje ra kosz to wa -

ło 10.000 zł. Prze cięt ny no wo są de cza -
nin za ra biał mie sięcz nie nie co po -
nad 650 tys. zł (ok. 70 do la rów). 

Za kła da jąc fir mę mi mo mło de go
wie ku Wie sław Le śniak le gi ty mo wał się
już spo rym do świad cze niem. Ab sol went
szko ły ga stro no micz nej w No wym Są -
czu i tech ni kum prze twór stwa mię sne go

w Kra ko wie, pra co wał naj pierw w Re -
jo no wej Spół dziel ni Za opa trze nia i Zby -
tu w No wym Są czu, na stęp nie w PSS
„Spo łem” (gdzie po znał przy szłą żo nę,
Mał go rza tę Du ni kow ską, za stęp czy nię
kie row ni ka po pu lar ne go skle pu spo żyw -
cze go „U Waś ki” przy ul. Ja giel loń -
skiej). W la tach 1986-1990 był

20-le cie fir my „Le śniak”

Chluba
sądeckiego
masarstwa
20 li sto pa da uro czy stą mszą św. i ju bi le uszo wą bie sia dą uczczo -
no 20-le cie za kła du mię sne go „Le śniak” z No we go Są cza.

GOSPODARKA

20-lecie firmy Wiesław Leśniak świętował z rodziną FOT. SAW
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kie row ni kiem za kła du GS w Gor li -
cach. Ma sar stwa uczył się też od swo -
je go ś. p. oj ca, Edwar da. 

Z bie giem lat za kład przy ul. Axen -
to wi cza stał się chlu bą są dec kie go ma -
sar stwa. Wła ści ciel ma na swo im
kon cie licz ne ty tu ły i pre sti żo we wy ró -
żnie nia np. wi ce mi strza kra jo we go
Agro li gi. Klien ci ce nią po cho dzą ce
z tej fir my m.in. ta kie wy ro by jak pasz -
tet do mo wy i in dyk kró lew ski, wy so -
ko oce nio na też jest kieł ba sa swoj ska,
ka ba no sy i pie czeń szla chec ka. 

Wy ro by wę dzo ne w no wo cze snych
sza fach wę dzar ni czo -pa rzal ni czych
(ty pu „At mos”, „Lamb da”), cha rak te -
ry zu ją się nie po wta rzal ny mi wa lo ra mi
sma ko wy mi, na tu ral nym sma kiem
i aro ma tem. Obec nie za kład pro du ku -
je po wy żej 5 ton wę dlin i mię sa na do -
bę. Pro wa dzi skle py fir mo we
i hur tow nie. Pięć lat te mu uzy skał cer -
ty fi kat unij ny do ty czą cy wy ro bów spo -
żyw czych HACCP.

Fir ma po nad to szko li ma sa rzy
i prze pro wa dza eg za mi ny, a ma sa rze
są dec cy wy cho dzą cy spod rę ki Wie sła -
wa Le śnia ka są po szu ki wa ny mi fa -
chow ca mi w Niem czech, An glii,
Szko cji i Ir lan dii. 

„Le śniak” to do bra są dec ka mar ka.
Po tra fi spro stać unij nym stan dar dom

i śmia ło kon ku ro wać z wy ro ba mi eu -
ro pej ski mi.

God ne od no to wa nia jest też za an ga -
żo wa nie w dzia łal ność po za pro duk cyj -
ną: fir ma wspie ra ak cje cha ry ta tyw ne,
im pre zy kul tu ral ne i spor to we, a sam
wła ści ciel jest wi ce pre ze sem I -li go wej
San de cji.

Naj star szym pra cow ni kiem fir my
jest Adam Ja wor, a na stęp nie w ko lej -
no ści – Ta de usz Le śniak, Zbi gniew
Ko strze wa i Ma rek Du ni kow ski. Dy -
rek to rem za kła du jest An drzej Abram.
Pań stwo Le śnia ko wie ma ją tro je dzie -
ci: Ma rze na i Piotr pra cu ją już w ro -
dzin nej fir mie, a Jo an na stu diu je
za rzą dza nie na UJ. (L)

W ostat nich ty go dniach ju bi -
le usz 65–le cia dzia łal no ści
ob cho dzi ło Przed się bior stwo
Bu dow nic twa Wod ne go
i Ochro ny Śro do wi ska EKO -
WOD SA w No wym Są czu. 

R o do wód fir my się ga mar -
ca 1945 ro ku (jesz cze nie za -
koń czy ły się dzia ła nia wo jen ne
w Eu ro pie, za raz po wy zwo le -

niu No we go Są cza), gdy przy Sta ro stwie
Po wia to wym po wstał Urząd Wod no -
-Me lio ra cyj ny, da ją cy po czą tek obec ne -
mu przed się bior stwu.

Za ło ży cie la mi by li przed wo jen ni in ży -
nie ro wie, głów nie ab sol wen ci Po li tech -
ni ki Lwow skiej. Przed się bior stwo
wy ko ny wa ło pra wie wszyst kie ro bo ty
zwią za ne z sze ro ko ro zu mia ną go spo dar -
ką wod ną na te re nie po wia tu no wo są dec -
kie go, li ma now skie go, no wo tar skie go,
gor lic kie go, su skie go i in nych, głów nie
re gu la cją rzek, od wod nie niem (dre no wa -
niem) grun tów or nych, jak rów nież urzą -
dza niem sta wów ryb nych i bu do wą
oczysz czal ni ście ków.

Od 1982 r. przy ję to na zwę Przed się -
bior stwo Bu dow nic twa Wod ne go i Me -
lio ra cji. W 1994 przed się bior stwo
spry wa ty zo wa no i po wsta ła spół ka ak -
cyj na EKO WOD (pierw sza w ów cze -
snym wo je wódz twie no wo są dec kim).

Wa żniej sze ro bo ty re ali zo wa ne przez fir mę:
– ob wa ło wa nie Du naj ca w Ko tli nie Za kli czyń -
skiej (1969–1974);
– ob wa ło wa nie Ko tli ny No wo są dec kiej (1978–
1993), oko ło 35 km;
– ca łe kom plek sy dre no wań w by łym wo je -
wódz twie no wo są dec kim;
– sta wy ryb ne, oczysz czal nie ście ków, zbior ni ki
wod ne;
– od ro ku 1990 wy ko ny wa no ro bo ty zwią za ne
z bu do wą zbior ni ka w Czorsz ty nie;
– skła do wi ska od pa dów ko mu nal nych mię dzy
in ny mi dla Sta re go Są cza, Li ma no wej, Uścia
Gor lic kie go, Mu szy ny, No we go Są cza – re kul ty -
wa cja w Za wa dzie -Brze zi nach;
– sta bi li za cja osu wisk na te re nie gmi ny Sta ry
Sącz, Grom nik, Tym bark oraz miej sco wo ści No -
we Ry bie, Młyń czy ska, Bó br ka (Mycz kow ce),
Sier cza (Wie licz ka);

GOSPODARKA
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– ka na li za cja w miej sco wo ściach Czorsz tyn–
Nadzam cze, Moch nacz ka, Gry bów, Ko ście li sko;
– bu do wa nad brze ży z od mu le niem – zbior nik
Czchów;
– ro bo ty hy dro tech nicz ne – ob wod ni ca Po de -
gro dzie – Sta dła;
– ro bo ty zwią za ne z bu do wą dróg – ob wod ni ca
Lub nia, Ba li ce – Opat ko wi ce – au to stra da A–4;
– mo der ni za cja źró deł ka św. Kin gi w Sta rym Są czu. 

Spół ka za trud nia wy kwa li fi ko wa nych
pra cow ni ków, rów nież ta kich, co pra co wa -
li na kon trak tach za gra nicz nych, po sia da

wła sne za ple cze sprzę to wo -trans por to we
i cią gle roz sze rza asor ty ment ro bót do sto -
so wu jąc się do po trzeb ryn ku, na dą ża jąc
za po stę pem tech nicz nym.

Od 7 lat spół ka dzia ła w Sys te mie
ISO 9001–2000. Jest dwu krot nym lau -
re atem na gro dy Fa ir Play. Za rzą dza ją cy
spół ką pre zes inż. Ta de usz Suł kow ski
zo stał uho no ro wa ny w 2010 r. ty tu łem
Me ne dże ra Ro ku i na gro dą Kra kow skie -
go Zło te go Du ka ta.

(L)

65-le cie fir my „EKO WOD”

Bo ga ty do ro bek 
hy dro tech ni ków

Osuwisko w Siennej

Regulacja potoku Smolnik

Od mu la nie zbior ni ka w Sro mow -
cach Wy żnych
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Pod czas kon fe ren cji pra so wej
sze fo wie pla ców ki tłu ma czy li
me cha nizm ca łej ope ra cji, pod -
kre śla jąc, że jest to przy kład

„mo de lo we go prze kształ ce nia or ga ni za -
cyj no -praw ne go i wła sno ścio we go
w ochro nie zdro wia”. Mó wi li na ten te -
mat: pre zes spół ki z o.o. Cen trum Me -
dycz ne Ba to re go Jan Wro na, dy rek tor
Ry szard Pa tyk, wi ce dy rek tor dr An -
na Bu rzej i wi ce mar sza łek Le szek Zegz -

da ja ko przed sta wi ciel władz wo je wódz -
twa, któ re jest wła ści cie lem tej przy -
chod ni i nie ru cho mo ści.

Zda niem na szych roz mów ców wo kół
tej „pry wa ty za cji” krą ży wie le mi tów,
mnó stwo nie praw dzi wych ko men ta rzy,
roz sie wa ne są po gło ski, że np. pa cjen ci
bę dą mu sie li pła cić za usłu gi.

– To jest nie praw da! – za pew nia dy -
rek tor Ry szard Pa tyk. – Do na szych
pod opiecz nych wy sła li śmy kil ka ty się -

cy li stów z za pew nie niem, że prze -
kształ ce nie za kła du pu blicz ne go w nie -
pu blicz ny dla nich ozna cza tyl ko
zmia nę szyl du, że na dal bę dą udzie la -
ne bez płat ne świad cze nia zdro wot ne
w ta kim sa mym za kre sie i na iden tycz -
nych za sa dach, we dług kon trak tu
z NFZ. Je ste śmy prze ko na ni, że pa cjen -
ci tyl ko na tym zy ska ją.

***
W ro ku 2007 Sej mik Wo je wódz twa

Ma ło pol skie go przy jął uchwa łę in ten -
cyj ną w spra wie „prze kształ ceń or ga ni -
za cyj no–praw nych i wła sno ścio wych”
sied miu sa mo dziel nych za kła dów opie -
ki zdro wot nej. Do ty czy ło to dwóch pla -
có wek na Są dec czyź nie: Sa na to rium
„Nad Kry ni czan ką” w Kry ni cy (tam
pro ce du ra zo sta ła już prze pro wa dzo na)
i przy chod ni ko le jo wej.

Pierw sze po dej ście do utwo rze nia
spół ki w ro ku 2008 za koń czy ły się fia -
skiem (i od wo ła niem dy rek to ra Zdzi sła -
wa Ja błoń skie go, ta de cy zja spo tka ła się
wte dy z licz ny mi kry tycz ny mi uwa ga -
mi, bo wiem ten le karz wie le lat był sze -
fem tej pla ców ki, on też roz po czął jej
re mont).

No we mu kie row nic twu uda ło się rok
póź niej do pro wa dzić do stwo rze nia spół -
ki pra cow ni czej. Po kon sul ta cjach ze
związ ka mi za wo do wy mi, Ra dą Spo łecz -
ną SPZOZ OLK, usta lo no, że mo gą
do niej przy stą pić wy łącz nie oso by zwią -
za ne z za kła dem sto sun kiem pra cy (umo -
wa o pra cę). 29 stycz nia 2009 r.
w obec no ści no ta riu sza pod pi sa na zo sta ła
umo wa. Do spół ki z o.o. Cen trum Me -
dycz ne Ba to re go (na zwa od miej sca usy -
tu owa nia przy Al. Ba to re go) przy stą pi li
wszy scy eta to wo za trud nie ni (78 osób).

Póź niej roz po czę to żmud ny pro ces
re je stra cji fir my, m.in. wpi sa nia do KRS
i pro wa dzo no roz mo wy z Urzę dem
Mar szał kow skim na te mat za sad li kwi -
da cji sta rej przy chod ni. Po pro szo no
m.in. o opi nię Ra dy Mia sta w No wym

Cen trum Me dycz ne Ba to re go za stą pi daw ną przy chod nię ko le jo wą

Mo de lo we prze kształ ce nie
Do bie ga koń ca pro ces prze kształ ca nia Sa mo dziel ne go Pu -
blicz ne go Za kła du Opie ki Zdro wot nej Ob wód Lecz nic twa
Ko le jo we go (zwa ne go po wszech nie przy chod nią ko le jo wą)
w Nie pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej Cen trum Me dycz -
ne Ba to re go w No wym Są czu. Ta zmia na nie po win na nie po -
ko ić 20 tys. pa cjen tów, bo wiem na dal bę dą się bez płat nie
le czyć u tych sa mych le ka rzy, któ rych so bie wy bra li.

GOSPODARKA
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Są czu (by ły kon tro wer sje, ale osta tecz -
nie raj cy po wie dzie li „tak”).

Ma ło pol ski sej mik uchwa łę w tej
spra wie pod jął 30 sierp nia br. W do ku -
men cie spre cy zo wa no wszyst kie szcze -
gó ły do ty czą ce za sad prze ka za nia
w za rząd nie ru cho mo ści i wy po sa że nia
przy chod ni. Dzie rża wa w try bie bez -

prze tar go wym zo sta ła okre ślo na do 31
stycz nia 2031 ro ku (20 lat).

Zda niem Ja na Wro ny (do tej po ry był
głów nym księ go wym w OLK) i Ry szar -
da Pa ty ka, wszyst kie spra wy for mal ne
zo sta ną za koń czo ne na po cząt ku ro -
ku 2011. Z koń cem stycz nia przy chod -
nia za cznie dzia łać już ja ko Cen trum
Me dycz ne Ba to re go.

– Z przy chod nią ko le jo wą je stem
zwią za ny od dziec ka, bo wiem w niej się
le czy łem ja ko syn ko le ja rza – mó wi Le -
szek Zegz da. – Dla te go cie szę się, że

wła śnie w niej na stą pi ły wręcz mo de lo -
we zmia ny, któ re mo gą być przy kła dem
w słu żbie zdro wia. To wyj dzie tyl ko
na do bre pa cjen tom, o czym ka żdy mo -
że się prze ko nać, ob ser wu jąc, jak świet -
nie funk cjo nu ją spry wa ty zo wa ne
przy chod nie np. w No wym Są czu. Wła -
dze wo je wódz twa przy ję ły za sa dę, że
przy prze kształ ce niach nie sprze da ją
nie ru cho mo ści, dla te go do szło do dzie -
rża wy na 20 lat.

– To nie do ty czy wy po sa że nia i sprzę -
tu me dycz ne go, a ma my obec nie bar dzo
no wo cze sny – do da je dy rek tor Pa tyk.

– To mie nie spół ka za mie rza wy ku pić,
spła ca jąc je w ra tach. Oczy wi ście, ma -
ją tek zo sta nie przez rze czo znaw cę osza -
co wa ny i bę dą to wy ce ny ryn ko we.

***
Do daj my, że w ostat nich la tach „ko -

le jo wa” we wnątrz zo sta ła grun tow nie
od no wio na i zmo der ni zo wa na. Ci, któ -
rzy pa mię ta ją ją ja ko przy po mi na ją cą
sta ry la za ret, nie mo gą po znać ele ganc -
ko urzą dzo nych ko ry ta rzy, ga bi ne tów,
sal za bie go wych i po rad ni. Za ku pio no
no wo cze sną apa ra tu rę dia gno stycz ną.

War tość prac wy ko na nych w czte rech
eta pach osią gnę ła 3 mln zł.

– Te pie nią dze zo sta ły wy pra co wa ne
przez na szą przy chod nię – tłu ma czy pre -
zes Jan Wro na.

– Wła śnie od stro ny ul. Żół kiew skie -
go roz po czę li śmy ter mo mo der ni za cję ca -
łe go obiek tu – pod kre śla Ry szard Pa tyk.
– Jeże li tyl ko po go da po zwo li, to w cią -
gu czte rech mie się cy na sza przy chod nia
ta kże z ze wnątrz zmie ni swój wy gląd.
Ele wa cja po łą czo nych ze so bą bu dyn ków
bę dzie na praw dę bar dzo ład na.

PIOTR GRYŹ LAK

Dodajmy, że w ostatnich latach „kolejowa” wewnątrz
została gruntownie odnowiona i zmodernizowana. 
Ci, którzy pamiętają ją jako przypominającą stary
lazaret, nie mogą poznać elegancko urządzonych
korytarzy, gabinetów, sal zabiegowych i poradni.
Zakupiono nowoczesną aparaturę diagnostyczną.

WIY. BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTON

FOT. PG

FO
T.

 P
G

SADECZANIN grudzień 2010_SADECZANIN  06-12-2010  14:21  Strona 43



44 Sądeczanin GRUDZIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

Jed nym ze współ au to rów opra co -
wa nia jest są de cza nin, pro fe sor na -
uk przy rod ni czych i me dycz nych
An drzej Lo esch, za miesz ka ły

i pra cu ją cy obec nie w Lon dy nie.
Ma te riał do ty czy ści śle po wią za nej

z po wsta wa niem Al zhe ime ra po dob nej
cho ro by – tzw. amy lo ido zy i no we go
spo so bu jej le cze nia. Amy lo ido za to
po za ko mór ko we od kła da nie się ró żne -
go ro dza ju biał ka, któ re w efek cie mo -
że za blo ko wać funk cjo no wa nie tkan ki
i na rzą du. 

– Ba da nia zo sta ły wy ko na ne pod kie -
run kiem sze fa Wy dzia łu Me dy cy ny Uni -
ver si ty Col le ge Lon don – Roy al Free
Cam pus, prof. Mar ka Bria na Pe pys’a,
któ ry jest świa to wym li de rem w ba da niu
amy lo ido zy. Mo ja współ pra ca z prof.
Pe pys’em trwa od kil ku lat i jest bar dzo
owoc na. Te raz znów zo sta łem za pro szo -
ny do dal szych ba dan, cho ciaż spe cja li -
zu ję się w spra wach na czy nio wych,
au to no micz nym ukła dzie ner wo wym,
im mu no cy te che mii i mi kro sko pii elek tro -
no wej – mó wi prof. An drzej Lo esch.

Prof. An drzej Lo esch jest ro do wi tym
są de cza ni nem. Uro dził się 20 lip ca
w 1950 ro ku, na uki po bie rał w Szko le
Pod sta wo wej nr 3 im. Ja na Ko cha now -
skie go, a ma tu rę zda wał w I LO im. Ja -
na Dłu go sza. Je go brat Ja nusz jest
zna nym są dec kim ar chi tek tem, au to rem

pro jek tów mo der ni za cji sie dzib „So ko -
ła” w No wym i Sta rym Są czu.

An drzej (Wi told, Ma ria) Lo esch
w 1974 r. ukoń czył Uni wer sy tet Ja giel -
loń ski, po tem zwią zał się z Pol ską Aka -
de mią Na uk (1975-1992). Ha bi li to wał się
w 1988 r. Jest au to rem 200 opra co wań,
ma bo ga te do ko na nia na uko we w ba da -
niach (ma ją cych póź niej za sto so wa nie
w prak ty ce kli nicz nej) nad ukła dem ner -
wo wym m.in. w sy tu acji nie do krwie nia
mó zgu, od wod nie nia, hi per ter mii lub cu -
krzy cy. Spe cja li zu je się w mi kro sko pii
elek tro no wej i im mu no cy to che mii w ba -
da niach bio me dycz nych, a w szcze gól no -
ści w ba da niach na czyń krwio no śnych
i przy na czy nio wych ner wów au to no -
micz ne go ukła du ner wo we go Od 2005
jest pro fe so rem z no mi na cji pre zy den ta
Alek san dra Kwa śniew skie go.

– Na sta łe prze by wam na wy spach
od 1989 ro ku. Pra cu ję na Uni wer sy te cie
Lon dyń skim w Za kła dzie Ana to mii i Bio -
lo gii Roz wo ju. W wol nych chwi lach je -
żdżę na nar tach, pa sjo nu je mnie też
astro no mia i... go to wa nie.

Żo na ty z An giel ką Vi vien ne Ja ne.
Lo escho wie ma ją sy na Alek san dra.

***
Cie ka wost ką jest fakt, że bra cia Lo -

escho wie są wnu ka mi Alek san dra Szcze -
pa now skie go (oj ca ich mat ki Ma rii,
ży ją ce go w la tach 1863-1941), któ ry słu -
żył w gwar dii przy bocz nej ce sa rza Fran -
cisz ka Jó ze fa i wi dział w wie deń skim
Ho fbur gu przy wie zio ne z May er lin gu
(1889) zwło ki na stęp cy tro nu Ru dol fa.
Po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le gło -
ści przo dek Lo eschów prze niósł się
do No we go Są cza, bo Są dec czy zna przy -
po mi na ła mu oko li ce Wied nia. (LEŚ)

Są dec ki pro fe sor na tro pie sku tecz ne go le cze nia cho ro by Al zhe ime ra

An drzej Lo esch: 
kan dy dat do No bla!
W li sto pa do wym wy da niu „Na tu re”, jed ne go z naj star szych
(rok za ło że nia: 1869) i naj bar dziej pre sti żo wych cza so pism
na uko wych na świe cie uka zał się pio nier ski ar ty kuł opi su ją cy
efek ty ba dań ma ją cych na ce lu po szu ki wa nie przy czyn po -
wsta wa nia cho ro by Al zhe ime ra i jej sku tecz ne go le cze nia. 

WOKÓŁ NAS

An drzej Lo esch

Dziadek Loeschów był gwardzistą
cesarza Franciszka Józefa
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Mag da le na Mu siał po cho dzi
z Gor lic, pra cu je w fir mie geo -
de zyj nej i ma sztucz ną pra wą
pierś. Sie dzi my na prze ciw sie -
bie w gor lic kiej ka wiar ni. 

Spo glą da na mnie we so ła, ener -
gicz na i uśmiech nię ta ko bie ta.
Nie wi dać cho ro by ani smut ku
na jej twa rzy. Z me dycz ne go

punk tu wi dze nia jest zdro wa. Przed tem
jed nak nie by ło tak do brze. By ły kry -
tycz ne mo men ty, chwi le za ła ma nia,
prze war to ścio wa nie ca łe go wła sne go
świa ta i przy ja ciół, du żo stra chu, łez
i bó lu. Ma stek to mia, re kon struk cja pier -

si. Jed nak pa ni Mag da bar dzo szyb ko
do szła do sie bie po tej strasz li wej cho -
ro bie. Dla „Są de cza ni na” zgo dzi ła się
opo wie dzieć o swo jej wal ce z ra kiem. 

– Gu za wy ba da łam so bie dzień
przed syl we strem w 2007 ro ku. Po sta no -
wi łam od ra zu pójść do le ka rza i ca łe
szczę ście, że to zro bi łam – mó wi 32-let -
nia dziew czy na.

By ła wte dy w War sza wie na sta łej
de le ga cji i nie mal z mar szu wy bra ła się
pry wat nie do do brych le ka rzy. Naj pierw
usły sza ła od gi ne ko lo ga, że by zro bić
USG, po tem by ła biop sja. Dwa ty go dnie
póź niej wy ni ki.

– Jak zo ba czy łam mi nę pa ni dok tor
od ra zu wie dzia łam, że coś jest nie tak.

Oka za ło się, że to po dej rze nie ra ka. Do -
brze, że by łam tam z ko le żan ką, bo w ogó -
le nie wie dzia łam, co le kar ka do mnie
mó wi. Nie by łam w sta nie na wet do ku -
men tów do tecz ki wło żyć – wspo mi na. 

Bę dąc w War sza wie, na sza bo ha ter -
ka uda ła się na od dział on ko lo gicz ny
na Ur sy no wie, gdzie prze szła ba da nie
mam mo gra ficz ne oraz po wtór ne USG
i biop sję. Tro chę się wte dy roz kle iła
po tych ba da niach.

– Za czę łam roz ma wiać o tym z przy -
ja ciół ka mi, a łzy sa me do oczu na pły wa -
ły. Sia da łam cza sa mi w do mu i po pro stu
ry cza łam. Ale to by ła kwe stia kil ku dni,
po tem mi prze cho dzi ło – kon ty nu uje. 

Przy go to wa ła się na le cze nie w Kra -
ko wie, gdyż w sto li cy by ła sa ma, nie
mia ła ni ko go bli skie go w ra zie gdy by
po trze bo wa ła po mo cy. W Kra ko wie nie
po zo sta wio no jej złu dzeń. Le karz
stwier dził, że to rak i że cze ka ją ma stek -
to mia. Przez chwi lę Mag da za sta na wia -
ła się nad ope ra cją oszczę dza ją cą, ale
po dłu ższym na my śle jed nak zde cy do -
wa ła się na cał ko wi te usu nię cie pier si. 

– Ope ra cję mia łam nie ca ły mie siąc
po mo ich trzy dzie stych uro dzi nach, 8
kwiet nia 2008 ro ku. Kie dy w po nie dzia -
łek le karz Piotr Skot nic ki mnie za wia do -
mił, że na stęp ne go dnia o 8 ra no bę dę

ope ro wa na, ucie szy łam się. Chcia łam to
mieć za so bą jak naj szyb ciej. Nie ba łam
się. Je dy ny lęk, ja ki od czu wa łam, to ta
oba wa przed nar ko zą i świa tła mi w sa li
ope ra cyj nej. Nie wiem cze mu, ale ba łam
się tych lamp na su fi cie, to ta ki ir ra cjo -
nal ny lęk – śmie je się dziew czy na.

Pa mię ta tyl ko, że pie lę gniar ki za kry -
ły na rzę dzia, że by jej nie prze ra zi ły, dok -
tor przy ło żył ma skę z nar ko zą i za snę ła.
Ope ra cja trwa ła oko ło go dzi ny. Spa ła
po niej bar dzo ma ło, do pie ro po daw ce

Sia da łam cza sa mi w do mu i po pro stu ry cza łam

Wygrałam
z rakiem piersi Pamięta tylko, że

pielęgniarki zakryły
narzędzia, żeby jej nie
przeraziły, doktor przyłożył
maskę z narkozą i zasnęła.
Operacja trwała około
godziny. 
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mor fi ny za snę ła na ja kieś dwie, trzy go -
dzi ny. Na stęp ne go dnia bar dzo jej się
krę ci ło w gło wie, kie dy chcia ła usiąść.
Nie by ło si ły, pie lę gniar ka mu sia ła po -
móc jej się umyć. By ła ca ła oban da żo -
wa na. W ła zien ce za czę ła mdleć.

– W pią tek w no cy czu łam strasz ny
ból, ale nie wo ła łam pie lę gnia rek. Do -
pie ro na ob cho dzie po wie dzia łam le ka -
rzo wi, że bar dzo mnie bo li i do sta łam
ja kiś sil ny śro dek. 

W so bo tę zno wu mia ła bar dzo wy so -
ką tem pe ra tu rę, jesz cze w po nie dzia łek
ter mo metr wska zy wał 38 stop ni, ale we
wto rek by ło już w po rząd ku i pa cjent ka
zo sta ła wy pi sa na. 

Ży cie po ope ra cji
Ty dzień po wyj ściu ze szpi ta la umó -

wi ła się z przy ja ciół ką Asią w Kra ko -
wie. Asia ma 47 lat. Na ra ka
za cho ro wa ła 7 lat te mu. Umó wi ły się
w klu bie, gdzie Asia ćwi czy ła jo gę.
Mag da mia ła tam na nią po cze kać, a po -
tem za pla no wa ły sza leń stwo za ku po we.
Jed nak pa ni od jo gi ka za ła jej wejść
na sa lę, gdzie się ćwi czy. Wia do mo, że
wy ko ny wa ła tyl ko re lak su ją ce ćwi cze -
nia, żad ne go for so wa nia, tyl ko lek kie ru -
chy, ale hi sto ria za baw na. Dwa ty go dnie
po usu nię ciu pier si ama zon ka le ża ła
na sa li i ćwi czy ła jo gę. 

– Pierw szą che mię mia łam 20 ma ja,
w mia rę do brze to znio słam. Wia do mo,
że by ło mi sła bo, ale nie mia łam żad nych
wy mio tów. Szko da by ło wło sów, któ re
gar ścia mi wy pa da ły, dla te go nie mal
od ra zu ogo li łam się do ze ra – mó wi. 

Nie no si ła pe ruk, wo la ła chust ki. Nie
przej mo wa ła się tym, co lu dzie po wie -

dzą. Naj wa żniej sze by ło jej sa mo po czu -
cie. Je że li ko muś to prze szka dza ło, nie
mu siał się jej przy glą dać. Tuż przed dru -
gą che mią Mag da wy bra ła się na marsz
ama zo nek w Kra ko wie. Nio sła trans pa -
rent, udzie li ła też kil ku wy wia dów
do te le wi zji i ra dia. W su mie prze szła
czte ry che mie, ka żda w od stę pie trzech
ty go dni. Ca ły czas by ła ak tyw na w ży -
ciu to wa rzy skim, nad ra bia ła za le gło ści
wśród spo tkań ze zna jo my mi. Cią gle też
by ła za an ga żo wa na w spra wy zwią za ne
z ko bie ta mi cho ry mi jak ona. 

Re kon struk cję pier si mia ła do pie ro
w tym ro ku, 4 stycz nia. Dłu go cze ka ła
na ter min, bo cią gle się prze su wał. 

– Re kon struk cja by ła du żo bar dziej
bo le sna niż usu nię cie pier si – wspo mi -
na po czą tek ro ku gor lic ka ama zon ka.
– Ale mi mo te go, że wiem, ja ki to ból,
zde cy do wa ła bym się na to jesz cze raz.

Co trzy ty go dnie jeź dzi ła na tzw. do -
lew ki. Skó ra mu sia ła się na cią gnąć.
Na do lew kach by ła czte ry al bo pięć ra -
zy, sa ma do brze już nie pa mię ta.
Pod mię śniem mia ła wło żo ną pro te zę
i na po cząt ku mia ła pro ble my z od dy -
cha niem. Mie siąc po skoń czo nym le -
cze niu wró ci ła do pra cy, już
na miej scu, w Gor li cach. Ba da nia kon -
tro l ne wy ko nu je co trzy mie sią ce. Jest
za do wo lo na z no wej pier si i mi mo
ogrom ne go bó lu, ja ki mu sia ła zno sić
cie szy się, że to ją do padł rak, a nie jej
przy ja ciół kę, któ ra ma dziec ko. Wcze -
śniej nie za da wa ła so bie py tań ty pu
„dla cze go ja?”, te raz czę ściej ją do pa -
da ją. Jest już dwa i pół ro ku po ostat -
niej che mii. Wie, że mo gą być na wro ty
cho ro by, ale sta ra się o tym nie my śleć.
Tak jak o śmier ci. 

Nie nosiła peruk, wolała
chustki. Nie przejmowała
się tym, co ludzie
powiedzą. Najważniejsze
było jej samopoczucie.
Jeżeli komuś to
przeszkadzało, nie musiał
się jej przyglądać. 

WOKÓŁ NAS

Se sja zdję cio wa do ka len da rza,
z Mar ci nem Pro ko pem Marsz amazonek w Krakowie
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By ło ja sne, że de cy du jąc się
na re je stra cję, zo bo wią zu ję się
ta kże na ko lej ne kro ki z tym
zwią za ne. Na py ta nie, czy zo -
sta nę daw cą, pa dła krót ka
i zwię zła od po wiedź: tak. 

I n na od po wiedź by ła by ni czym wy -
rok śmier ci dla pa cjen ta, któ ry
i tak ży je z ta ką świa do mo ścią
– opo wia da To masz Heb da. 22

wrze śnia te go ro ku stał się daw cą szpi -
ku kost ne go dla 66-let nie go Szwe da. 

Przed ro kiem, pod czas pierw sze go
Są dec kie go Dnia Daw cy Szpi ku
– „Stu den ci w wal ce prze ciw bia łacz -
ce”, wraz z gru pą ko le gów
z Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo -
do wej w No wym Są czu tra fił do Wy -
ższej Szko ły Biz ne su – NLU, gdzie
trwa ła re je stra cja po ten cjal nych daw -
ców szpi ku. Uznał, że je śli od da nie kil -
ku mi li li trów krwi mo że w przy szło ści

– Nie bo ję się sa me go fak tu śmier ci,
bo to ka żde go z nas cze ka. Bo ję się tyl -
ko, co bę dzie wte dy z mo imi ro dzi ca mi,
ro dzeń stwem?

Nie wszyst kim się uda ło
Mag da wie, co to zna czy stra cić ko -

goś bli skie go. Jej ko le żan ka ama zon ka,
któ rą po zna ła na fo rum in ter ne to wym
nie wy gra ła wal ki z cho ro bą. Zmar ła 13
wrze śnia te go ro ku. 

– Bar dzo prze ży łam śmierć Mo ni ki,
dłu go nie mo głam się po zbie rać – do da je.

Obie dziew czy ny wy stą pi ły w se sji
zdję cio wej do ka len da rza wy da ne go
przez war szaw ską fun da cję Rak’n’roll.
Za ło ży ciel ką fun da cji jest ko bie ta, któ -
ra pod czas cią ży do wie dzia ła się, że
ma ra ka. Na szczę ście dziec ko uro dzi -
ło się zdro we i bez żad nych kom pli ka -
cji. Mag da Pro ko po wicz za pro si ła
w li sto pa dzie przy ja ciół ki na se sję
zdję cio wą do War sza wy. By ło to jesz -
cze przed re kon struk cją pier si Mag da -
le ny Mu siał, któ ra bez ogró dek
przy zna je, że ży cie gwiaz dy mu si być
cię żkie. Te cią głe po praw ki, ma ki ja że
i po zy. To wszyst ko jest cu dow ne, ale
też bar dzo mę czą ce. 

– Ka żda z nas by ła wy sty li zo wa -
na na gwiaz dę z lat 70, 80 i 90”. To by ło
nie sa mo wi te prze ży cie, szko da tyl ko, że
nie uka za ło się zdję cie zmar łej Mo ni ki. 

Mag da by ła paź dzier ni kiem, zaś Mo -
ni ka kwiet niem. Ta dru ga mia ła ope ra -
cję mie siąc przed na szą roz mów czy nią.
Na to miast mie siąc przed syl we strem
w ze szłym ro ku mia ła usu nię ty jaj nik.
Po tem nie ste ty prze rzu ty za ata ko wa ły
płu ca, ko ści i resz tę. W ostat niej fa zie
mia ła atak pa dacz ki, po któ rym dłu go
by ła w śpiącz ce. Po wy bu dze niu się
z niej, mia ła kło po ty z pa mię cią. Dziew -
czy na bar dzo cier pia ła i nie ste ty nie uda -
ło jej się wy grać.

Gor lic ka ama zon ka prze strze ga mło -
de dziew czy ny, że by za czę ły ba dać się
jak naj wcze śniej. Bo prze cież le piej wy -
kryć ra ka w je go po cząt ko wej fa zie.
Na ko niec do da je, że do pie ro wte dy, kie -
dy czło wiek jest bar dzo cho ry i wie, że
mo że umrzeć, wi dzi praw dzi wych przy -
ja ciół. We dle przy sło wia: praw dzi wych
przy ja ciół po zna je się w bie dzie…

AN NA MI KA

Do gro na 824 osób, któ re w ubie głym ro ku, pod czas pierw sze go Są -
dec kie go Dnia Daw cy Szpi ku „Stu den ci w wal ce prze ciw bia łacz ce”
w WSB -NLU, za re je stro wa ły się ja ko po ten cjal ni daw cy szpi ku kost ne go,
w tym do łą czy ło 366 FOT. GAJA

Obalam mity, że to boli. W moim 
przypadku zabieg wiązał się z dwoma 

nakłuciami w obie ręce 

Tomek podzielił
się szpikiem 
ze Szwedem 
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po móc w ura to wa niu ko muś ży cia, war -
to wes przeć ak cję. W lip cu te go ro ku
otrzy mał te le fon z Fun da cji DKMS, że
je go ko mór ki są zgod ne z ko mór ka mi
jed ne go z pa cjen tów ocze ku ją cych
na daw cę szpi ku. 

– In for ma cja, nie po wiem, za sko czy -
ła mnie. By ło jed nak ja sne, że de cy du -
jąc się na re je stra cję, zo bo wią zu ję się

ta kże na ko lej ne kro ki z tym zwią za ne.
Na py ta nie, czy zo sta nę daw cą, pa dła
krót ka i zwię zła od po wiedź: tak. In -
na od po wiedź by ła by ni czym wy rok
śmier ci dla pa cjen ta, któ ry i tak ży je
z ta ką świa do mo ścią – opo wia da To -
masz Heb da. 

Jesz cze w lip cu prze szedł wstęp ne
ba da nia krwi, póź niej ko lej ną se rię

w sierp niu. Na za bieg po bra nia ko mó -
rek ma cie rzy stych po je chał do kli ni ki
w Dreź nie. 

– Dziś oba lam wszyst kie mi ty, że to
bo le sny za bieg. W mo im przy pad ku wią -
zał się z dwo ma na kłu cia mi w obie rę ce.
Krew po bie ra na jest z ży ły, prze cho dzi
fil tra cję ko mó rek ma cie rzy stych i z po -
wro tem jest wpro wa dza na do krwio -
obie gu. Trwa to oko ło trzech go dzin.
W tym cza sie mo głem so bie le żeć i oglą -
dać te le wi zję – opo wia da Heb da. 

Do da je, że ta ki za bieg naj czę ściej sto -
so wa ny jest w przy pad ku, gdy bior cą
jest mę żczy zna. W przy pad ku ko biet
szpik po bie ra ny jest na ogół z ko ści bio -
dro wej. Ten za bieg mo że bo leć. 

– Ale nie tak bar dzo, jak to krą ży
w opo wie ściach. Roz ma wia łem z ta ki mi
daw ca mi. Czu je się miej sce na kłu cia kil -
ka dni po, sam za bieg od by wa się na to -
miast przy znie czu le niu. Nikt jed nak nie
pa mię ta o ja kim kol wiek bó lu, kie dy po -
my śli, że przy czy nił się do ura to wa nia ko -
muś ży cia – stwier dza To mek. 

Przed za bie giem mu siał przejść se rię
za strzy ków, któ re – jak mó wi – sam so -
bie apli ko wał.

– Mu sia łem przy jąć daw kę gra no cy -
tu – mó wi Heb da. – Ten lek przy spie sza
wy twa rza nie ko mó rek ma cie rzy stych,
któ re jak wia do mo uwal nia ją się, gdy
czło wiek jest cho ry. Po le ga to na oszu -
ki wa niu or ga ni zmu. W tym cza sie mo żna
czuć się nie co osła bio nym. 

To masz Heb da włą cza się w te go -
rocz ną ak cję „Stu den ci w wal ce prze ciw
bia łacz ce”, mię dzy in ny mi opo wia da jąc
o swo im do świad cze niu.

– Bę dę na WSB -NLU i chęt nie po roz -
ma wiam z ka żdym, kto ma wąt pli wo ści,
czy war to za re je stro wać się ja ko po ten -
cjal ny daw ca szpi ku. To nie jest nic strasz -
ne go, wręcz prze ciw nie. Uczu cie, ja ki mi
to wa rzy szy, gdy po my ślę, że mo głem ura -
to wać ko muś ży cie, trud no opi sać. 

To masz Heb da wie je dy nie, że bior -
ca je go ko mó rek ma cie rzy stych miesz -
ka w Szwe cji i ma 66 lat. Do pie ro
po dwóch la tach, je śli mę żczy zna wy ra -
zi ta ką chęć, mógł by się z nim spo tkać.

– By ło by to dla mnie ko lej ne nie zwy -
kłe do świad cze nie – po znać swo je go ge -
ne tycz ne go bliź nia ka – mó wi To mek. 

KA TA RZY NA GAJ DOSZ

To masz Heb da i Alek san dra Ku lig, stu den ci z No we go Są cza, ma ją za so bą
za bieg od da nia ko mó rek ma cie rzy stych, dzię ki któ rym mo gli ura to wać
ży cie dwóm ob co kra jow com. Do świad cze nia Oli Ku lig są po dob ne
do tych, o któ rych opo wia da nam To mek. Na za re je stro wa nie się ja ko po -
ten cjal ny daw ca szpi ku kost ne go zde cy do wa ła się spon ta nicz nie. – Rok
te mu zo ba czy łam pla ka ty za chę ca ją ce do udzia łu w ak cji, wła ści wie bez
za sta no wie nia pod ję łam de cy zję. Je śli tym mo gę po móc w ura to wa niu
ko muś ży cia, to co się za sta na wiać? – po my śla łam wów czas – opo wia da
Ola. – Po ja kimś cza sie zu peł nie za po mnia łam o ca łej spra wie, do pó ki, bę -
dąc w Lon dy nie, nie ode bra łam te le fo nu z Fun da cji DKMS Pol ska. Po in for -
mo wa no mnie, że mo gę zo stać daw cą dla cho re go pa cjen ta. Nie
wa ha łam się ani chwi li. Ucie szy łam się na wet, że mo gę ko muś po móc.
W 22 li sto pa da w kli ni ce w Dreź nie prze szła za bieg po bra nia ko mó rek
ma cie rzy stych. Dzię ki nim zdro wie mo że od zy skać 60-let nia Niem ka.
– Czu ję, jak bym zy ska ła dru gą ma mę – mó wi Ola FOT. GAJA

WOKÓŁ NAS
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Dla cze go wy bra li ście wła śnie No -
wy Sącz, a nie in ne pol skie mia sto,
jak Kra ków czy War sza wa?

NiG: – Tę sk ni li śmy za spo ko jem.
Choć No wy Sącz jest ma łym mia stem,
da je bar dzo wie le mo żli wo ści. Tak na -
praw dę ka żdy tu taj ży je swo im ży ciem,
sam so bie na rzu ca od po wied nie tem po.
Je śli chcesz pójść do te atru, je dziesz
do Kra ko wa, je śli w gó ry, to do Za ko pa -
ne go. W Ki jo wie nie mie li śmy ta kie go
kom for tu tam jest wszę dzie da le ko, cza -
sem że by z pra cy do do mu wró cić, trze -
ba stać w kor ku na wet pięć go dzin,
wszę dzie trze ba się spie szyć.

J: – No wo są dec czy zna jest bar dzo
bez piecz na, a do te go ta nia. Po mi mo,
że nie miesz kam bez po śred nio w No -
wym Są czu, ale w Mę ci nie, do je żdżam
tu taj do pra cy i uwa żam, że ro bię coś
po ży tecz ne go, po nie waż bar dzo wie lu
lu dzi chce się uczyć an giel skie go, więc
mo gę re ali zo wać się.

P: – Do sta łem kon trakt w San de cji,
zde cy do wa łem od ra zu i przy je cha łem.
Co w tym re jo nie jest fa scy nu ją ce go,
co mo że się naj bar dziej po do bać?

NiG: Na pew no przy ro da! Po nad to
my je ste śmy gre ko ka to li ka mi. No wy
Sącz i Kry ni ca ma ją wspa nia łą łem kow -

ską tra dy cję i to jest wła śnie naj bar dziej
nie sa mo wi te. Mo że my cho dzić tu taj
do cer kwi tak jak na Ukra inie. Choć je -
ste śmy ty sią ce ki lo me trów od na szych
praw dzi wych do mów, to czu je my się tu -
taj jak u sie bie, w ogó le nie od czu li śmy,
że kie dy kol wiek wy je cha li śmy stam tąd.

J: – Naj bar dziej fa scy nu ją mnie gó ry,
któ re wi dać mniej bądź bar dziej z ka żde -
go za kąt ka No we go Są cza. Po nad to
zwie rzę ta, któ re spa ce ru ją so bie po łą -
kach ni czym nie skre po wa ne. W Lon dy -
nie te go nie ma. Dla mnie jest to
nie zwy kła no wość.

P: – Są dec ki ry nek jest naj pięk niej -
szym miej scem, ja kie tu taj wi dzia łem.
Czy jest coś w tym miej scu, cze go
wam bra ku je?

NiG: – Ki szo nych po mi do rów, któ re
są jed nym z naj więk szych przy sma ków
ukra iń skiej kuch ni, a tu ni gdzie ich ku -
pić nie mo żna.

J: – W Lon dy nie jest ol brzy mia ró żno -
rod ność kul tu ro wa. Te go mi cza sem bra -
ku je, ale WSB -NLU wy na gra dza mi
wszyst ko.

P: – Żo ny, któ ra mu sia ła zo stać
w Cze chach, bo tam ma pra cę.
Czy zgo dzi li by ście się ze stwier -
dze niem, że No wy Sącz to wy jąt -
ko we mia sto?

NiG: – Oczy wi ście, że jest wy jąt ko we
w koń cu, dla te go je wy bra li śmy. Kie dy
pierw szy raz przy je cha li śmy tu taj, za ko -
cha li śmy się w tym miej scu i zde cy do wa -
li śmy zo stać.

J: – Tak, No wy Sącz jest zde cy do wa -
nie wy jąt ko wy, nie zwy kłe za kąt ki, pięk -
ne ma łe mia stecz ko osa dzo ne w gór skich
kra jo bra zach.

Nie któ rzy uwa ża ją, że nasze miasto jest nud ne. 
Dla cze go wo bec te go tak wie lu cu dzo ziem ców tu taj się osie dla?

Nowy Sącz widziany
oczami obcokrajowców
Po sta no wi li śmy do wie dzieć się, gdzie le ży praw da i prze py tać
zna jo mych ob co kra jow ców o ich zda nie na te mat zie mi są -
dec kiej. Na szy mi roz mów ca mi są: Nad ia i Gie nek (na zwi sko
zna ne re dak cji), ukra iń skie ma łżeń stwo od ro ku prze by wa ją ce
w No wym Są czu, John Si mon, lon dyń czyk, na uczy ciel WSB
– NLU, od pię ciu lat miesz ka ją cy w Mę ci nie, Pa wel Eismann
Czech, od kil ku mie się cy pił karz San de cji.

Pa wel Eismann FOT. JEC
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P: – Jest wy jąt ko wy, bo jest bar dzo
ta ni i ży cie tu taj jest nie po rów ny wal ne
do in nych miast.
Co my śli cie o tu byl cach? Czy kie -
dy kol wiek do świad czy łeś prze ja -
wów nie to le ran cji z ich stro ny?

NiG: – Nie by ło ta kie go zda rze nia.
Lu dzie są mi li i czę sto się uśmie cha ją.

J: – Nie, ni gdy. Są de cza nie w sto -
sun ku do mnie za wsze by li bar dzo wy -
ro zu mia li i przy ja ciel scy.

P: – Ge ne ral nie są spo ko. Nie spo -
tka ły mnie z ich stro ny żad ne nie przy -
jem no ści.

Czy zgo dzi cie się ze stwier dze -
niem, że to mia sto by wa iry tu ją -
ce, choć by ze wzglę du
na pa nu ją cy tu taj spo kój?

NiG: – Gdy wy cho dzisz na mia sto
po 22. pa nu ją cy spo kój by wa iry tu ją -
cy. Za zwy czaj spo kój, ci sza jest po zy -
tyw nym aspek tem, nie ste ty w tym
wy mia rze jest ina czej. O ta kiej po rze
mia sto wy mie ra. Na uli cach ro bi się
nie bez piecz nie i to jest iry tu ją ce.

J: – Spo kój ni gdy mi nie prze szka -
dzał. Miesz kam na wsi ta kże nie mo gę
się ska rżyć na ja kieś nie bez pie czeń -
stwa.

P: – Prze pro wa dzi łem się tu taj z 6-
let nim syn kiem, dla te go nie mia łem
jesz cze oka zji do obej rze nia mia sta no -
cą, więc cię żko jest mi się wy po wia dać.
Czy wią że cie z tym re jo nem ja -
kieś pla ny na przy szłość?

NiG: – Do pó ki nie wy bu du je my do -
mu, to nie osią dzie my ni gdzie na sta łe,
ale naj bli ższe la ta ma my za miar spę -
dzić tu taj oczy wi ście, je że li bę dzie my
mieć pra cę.

J: – Na ra zie zo sta nę tu taj, ile się da,
a póź niej czas po ka że.

P: – Przez naj bli ższe dwa la ta
na pew no tak, ze wzglę du na kon trakt,
któ ry wią że mnie z San de cją jed na kże
na ra zie nie ma co gdy bać o da le kiej
przy szło ści.

Roz ma wia ła PAU LI NA LI SIK

Sys tem awan su za wo do we go
na uczy cie li

Awans za wo do wy ozna cza dla na -
uczy cie li pro ces pla no wa nia i re ali za cji
ście żek ka rie ry za wo do wej. Sys tem
awan su za wo do we go, wpro wa dzo ny
w ro ku 2000, za stą pił ów cze śnie obo -
wią zu ją cy trzy stop nio wy mo del ka rie -
ry, opar ty na osią ga niu przez
na uczy cie li ko lej nych stop ni spe cja li za -
cji za wo do wej. Ro dza je stop ni awan su
za wo do we go, wa run ki nada wa nia ko -
lej nych stop ni awan su, dłu gość trwa nia
sta żu dla po szcze gól nych stop ni, or ga -
ny wła ści we w spra wie po wo ły wa nia
i skład ko mi sji kwa li fi ka cyj nych i eg za -
mi na cyj nych re gu lu ją nor my pra wa za -
war te w prze pi sach roz dzia łu 3a usta wy
z dnia 26 stycz nia 1982 r. Kar ta Na -
uczy cie la, na to miast w roz po rzą dze niu
Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej z 14 li sto -
pa da 2007 r., zmie nia ją cym roz po rzą -
dze nie z dnia 1 grud nia 2004 r.
w spra wie uzy ski wa nia stop ni awan su
za wo do we go przez na uczy cie li, okre -
ślo no spo so by od by wa nia sta żu, ro dzaj
do ku men ta cji za łą cza nej do wnio sku
na uczy cie la o pod ję cie po stę po wa nia

WOKÓŁ NAS

Dzień Nauczyciela FOT. GAJA
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kwa li fi ka cyj ne go lub eg za mi na cyj ne go,
za kres wy ma gań do uzy ska nia po szcze -
gól nych stop ni awan su za wo do we go,
tryb dzia ła nia ko mi sji kwa li fi ka cyj nych
i eg za mi na cyj nych, wzo ry za świad czeń
o uzy ska niu ak cep ta cji lub zda niu eg za -
mi nu oraz wzo ry ak tów nada nia stop ni
awan su za wo do we go. 

Sys te mem awan su za wo do we go ob -
ję ci są: na uczy cie le, wy cho waw cy i in -
ni pra cow ni cy pe da go gicz ni za trud nie ni
w peł nym wy mia rze w pu blicz nych oraz
nie pu blicz nych o upraw nie niach pu -
blicz nych: przed szko lach, szko łach i pla -

ców kach, dzia ła ją cych na pod sta wie
usta wy z 7 wrze śnia 1991 r. o sys te mie
oświa ty. Sys te mem awan su za wo do we -
go ob ję ci są rów nież na uczy cie le za trud -
nie ni w kil ku szko łach – ta kże ci, któ rzy
pra cu ją w ka żdej z nich w wy mia rze ni -
ższym niż po ło wa obo wiąz ko we go wy -
mia ru za jęć, łącz nie w wy mia rze co

naj mniej po ło wy obo wiąz ko we go wy -
mia ru za jęć.

Kar ta Na uczy cie la okre śla na stę pu ją -
ce stop nie awan su za wo do we go: na uczy -
ciel sta ży sta, na uczy ciel kon trak to wy,
na uczy ciel mia no wa ny, na uczy ciel dy -
plo mo wa ny i ty tuł ho no ro wy – Pro fe sor
Oświa ty. 

Wa run ka mi si ne qua no ne uzy ska nia
de cy zji ad mi ni stra cyj nej wła ści we go or -
ga nu o nada niu ka żde go ze stop ni awan -
su za wo do we go są: po sia da ne

od po wied nie go wy kształ ce nia i przy go -
to wa nia pe da go gicz ne go, od by cie sta żu
za koń czo ne go po zy tyw ną oce ną do rob -
ku za wo do we go oraz uzy ska nie ak cep -
ta cji ko mi sji kwa li fi ka cyj nej lub
eg za mi na cyj nej.

Czas trwa nia sta żu wy no si w przy -
pad ku ubie ga nia się o awans na sto pień
na uczy cie la kon trak to we go – 9 mie się -
cy, na uczy cie li mia no wa ne go i dy plo -
mo wa ne go – 2 la ta i 9 mie się cy. Oso by
po dej mu ją ce po raz pierw szy pra cę

Awans za wo do wy – je den wiel ki blef czy pre stiż i pie nią dze

(Nie) Tyl ko dla or łów
Awans za wo do wy dla na uczy cie li ozna cza osią ga nie ko lej nych szcze bli ka rie ry i fi nan so we
gra ty fi ka cje. Dla wy bit nych wią że się nad to z mo żli wo ścią ubie ga nia się o ho no ro wy ty tuł
Pro fe so ra Oświa ty. Uczniom i ich ro dzi com wy ższy sto pień awan su na uczy cie li wi nien gwa -
ran to wać za uwa żal nie lep szą ja kość na ucza nia. Dla szkół sta no wi je den z wy znacz ni ków pre -
sti żu i mo żli wość się ga nia po co raz to wy ższe po zy cje w ran kin gach. Tym cza sem na fo rach
in ter ne to wych na uczy cie li da się prze czy tać ta kie oto wpi sy: „Awans za wo do wy to je den
wiel ki blef, szcze gól nie w tych ma łych szko łach…”.

– Nie przeczę, że cały ten
awans to jedna wielka
bzdura i niewypał twórców
„wielkiej reformy”, ale
przedstawianie wszystkich
nauczycieli, którzy są już
„dyplomowani” jako
nierobów i krętaczy to
chyba przesada. (...). 

Dzień Edukacji Narodowej FOT. LEŚ
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w za wo dzie na uczy cie la, z dniem na -
wią za nia sto sun ku pra cy w szko le uzy -
sku ją z urzę du sta tus na uczy cie la
sta ży sty i roz po czy na ją staż na sto pień
na uczy cie la kon trak to we go. Na uczy ciel
sta ży sta przed kła da dy rek to ro wi szko ły
pro jekt pla nu roz wo ju za wo do we go
w cią gu 20 dni od dnia roz po czę cia za -
jęć. Na uczy cie le kon trak to wi i mia no -
wa ni – wnio ski o roz po czę cie sta żu wraz
z pro jek ta mi pla nów roz wo ju za wo do -
we go. Dy rek tor szko ły za twier dza pro -
jekt pla nu roz wo ju za wo do we go
na uczy cie la w ter mi nie 30 dni od dnia
roz po czę cia za jęć lub zwra ca go na -
uczy cie lo wi do po pra wy ze wska za -

niem, w for mie pi sem nej, za kre su nie -
zbęd nych zmian. Na uczy cie lo wi sta ży -
ście i na uczy cie lo wi kon trak to we mu
na czas od by wa nia sta żu, dy rek tor szko -
ły przy dzie la opie ku na spo śród na uczy -
cie li mia no wa nych lub dy plo mo wa nych
za trud nio nych w szko le. Je go obo wiąz -
kiem jest udzie la nie na uczy cie lo wi
wszel kiej po mo cy w za kre sie zwią za -
nym z od by wa niem sta żu oraz do przy -
go to wa nia i przed ło że nia dy rek to ro wi
szko ły pro jek tu oce ny do rob ku za wo do -
we go pod opiecz ne go. Na uczy ciel kon -
trak to wy mo że roz po cząć staż
na wy ższy sto pień awan su po prze pra -
co wa niu w szko le co naj mniej 2 lat,

a na uczy ciel mia no wa ny co naj mniej ro -
ku, li cząc od dnia nada nia po przed nie -
go stop nia awan su.

Po stę po wa nie kwa li fi ka cyj ne lub eg -
za mi na cyj ne, pro wa dzo ne przez ko mi -
sję kwa li fi ka cyj ną lub eg za mi na cyj ną,
ini cju je wnio sek za in te re so wa ne go na -
uczy cie la skie ro wa ny do wła ści we go or -
ga nu. 

W przy pad ku na uczy cie la sta ży sty
ak cep ta cję ko mi sji kwa li fi ka cyj nej po -
prze dza prze pro wa dza na z na uczy cie lem
roz mo wa. Dla na uczy cie la kon trak to we -

go ko niecz nym dla uzy ska nia ak cep ta cji
te go gre mium jest zda nie eg za mi nu. Ko -
mi sja kwa li fi ka cyj na, przed wy ra że niem
ak cep ta cji, ana li zu je do ro bek za wo do wy
na uczy cie la mia no wa ne go, ubie ga ją ce -
go się o awans na sto pień na uczy cie la
dy plo mo wa ne go. Pro ce du ra ta obej mu -
je ba da nie przed ło żo nej przez na uczy cie -
la do ku men ta cji i prze pro wa dze nie
roz mo wy, pod czas któ rej na uczy ciel od -

http://www.men.waw.pl/ak tu al/awans/ – Dział ser wi su MEN po -
świę co ny pro ce du rze awan su za wo do we go na uczy cie li 
http://www.oswia ta.org.pl/ – Dział por ta lu oświa to we go po świę -
co ny awan so wi za wo do we mu na uczy cie li – for mu la rze, przy kła dy
kon spek tów i pla nów roz wo ju, po ra dy
http://www.ipe.civ.pl/awans.php – Jest tu wszyst ko nt. awan su za -
wo do we go: pod sta wy praw ne, pro ce du ra awan su, wzo ry i przy kła dy pism
i wnio sków, przy kła do we pla ny roz wo ju, po ra dy, py ta nia i od po wie dzi 
http://www.mko.oeiizk.waw.pl/ – Wzo ry pism zwią za nych
z awan sem za wo do wym na uczy cie la 
http://www.pro fe sor.pl/ – Pro ce du ra awan su na sto pień na uczy -
cie la dy plo mo wa ne go, za da nia kan dy da ta, dy rek to ra oraz ko mi sji 

http://www.edu se ek.pl/na uczy ciel/awans/ – Po rad nik nt. pi sa -
nia pla nu roz wo ju za wo do we go, za wie ra też przy kła dy ta kich pla nów,
któ re mo żna ścią gnąć 
http://www.oeiizk.edu.pl/awans/ – Awans za wo do wy w świe tle
no wej Kar ty Na uczy cie la – opra co wa nie w po sta ci pre zen ta cji Po wer -
Po int; wzo ry do ku men tów zwią za nych z uzy ska niem ko lej ne go stop -
nia awan su za wo do we go 
http://www.znp.edu.pl/ – Plan roz wo ju za wo do we go – pro po zy cje
roz wią zań 
http://edu_jr.w.in te ria.pl/ – Ob szer na do ku men ta cja do ty czą ca
awan su za wo do we go, przy kła do we pla ny roz wo ju za wo do we go na -
uczy cie li ró żnych przed mio tów.

Przy dat ne lin ki

Postępowanie
kwalifikacyjne lub
egzaminacyjne,
prowadzone przez komisję
kwalifikacyjną lub
egzaminacyjną, inicjuje
wniosek zainteresowanego
nauczyciela skierowany
do właściwego organu. 

WOKÓŁ NAS
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po wia da na py ta nia człon ków ko mi sji
do ty czą ce wpły wu dzia łań i za dań zre -
ali zo wa nych przez sie bie w okre sie sta -
żu na pod nie sie nie ja ko ści pra cy szko ły,
w któ rej od by wał staż. 

Ko mi sje kwa li fi ka cyj na i eg za mi na -
cyj na po dej mu ją roz strzy gnię cia
w obec no ści co naj mniej 2/3 skła du
swo ich człon ków. Ka żdy z człon ków
ko mi sji oce nia speł nia nie przez na uczy -
cie la wy ma gań nie zbęd nych do uzy ska -
nia da ne go stop nia awan su
za wo do we go, w punk tach we dług ska li
od 0 do 10. Na uczy ciel zy sku je od po -
wied nio ak cep ta cję ko mi sji kwa li fi ka -
cyj nej lub zda je eg za min przed ko mi sją
eg za mi na cyj ną, je że li ob li czo na dla nie -
go śred nia aryt me tycz na uzy ska nych
punk tów wy no si co naj mniej 7.

Wnio ski zło żo ne do dnia 30 czerw ca
i do dnia 30 paź dzier ni ka da ne go ro ku
skut ku ją wy da niem de cy zji o nada niu
żą da ne go stop nia awan su lub de cy zji
o od mo wie nada nia stop nia awan su za -
wo do we go w ter mi nie od po wied nio
do dnia 31 sierp nia i 31 grud nia da ne go
ro ku.

Oso bie o sta tu sie na uczy cie la dy plo -
mo wa ne go, z co naj mniej 20 let nim
okre sem pra cy w za wo dzie, w tym co
naj mniej 10 let nim okre sem pra cy ja ko
na uczy ciel dy plo mo wa ny oraz po sia da -

ją cej zna czą cy do ro bek za wo do wy,
na wnio sek Ka pi tu ły do spraw Pro fe so -
rów Oświa ty, mi ni ster wła ści wy
do spraw oświa ty i wy cho wa nia mo że
nadać ty tuł ho no ro wy Pro fe so ra Oświa -
ty. Na uczy cie lo wi te mu or gan pro wa -
dzą cy szko łę wy pła ca jed no ra zo wą
gra ty fi ka cję pie nię żną w wy so ko ści 6
mie sięcz ne go ostat nio po bie ra ne go wy -
na gro dze nia za sad ni cze go.

Tym cza sem na fo rum…
– Awans za wo do wy to je den wiel ki

blef, szcze gól nie w tych ma łych szko łach.
Nie któ rzy awan su ją na za sa dzie do brych
ukła dów z dy rek cją. Nie ro bi nic, a dy -
rek tor ka „do bra ko le żan ka” pod bi je
wszyst ko. Wiem coś o tym, bo wi dzę to
w mo jej szko le. Ja zdo by wa łam awans
cię żką pra cą. Na to miast in na Pa ni uzy -
ska ła awans w ta jem ni cy. Leń śmier dzą -
cy otrzy mał awans tyl ko dla te go, że
dy rek tor ka ko le żan ka pod bi ła wszyst ko,
co nie mia ło miej sca. Jed na wiel ka fik -
cja. A że nu ją ce jest to, że dy rek tor nie
wsty dzi się, (…) ale cze mu się dzi wić, ta
sa ma dy rek tor ka nie zdo by ła awan su, bo
pod ło ży ła pla giat! I co z te go, od rzu ci li
pra cę, ale w tym ro ku znów star tu je.
Żad nej ka ry nie po nio sła (…).

– Pra cu ję w szko le (…), mia nu ję się
i … gu bię ide ały. Do ku men ta cja nie jest
od zwier cie dle niem pra cy znacz nej czę -
ści na uczy cie li (…) Awans skłó cił gro no

pe da go gicz ne i spra wił, że dzie ci nie są
już naj wa żniej sze – coś tu jest nie tak!”

– Swo je go opie ku na sta żu wi du ję (co
naj wy żej) raz na mie siąc, nie mo gę z nim
nor mal nie po roz ma wiać, bo sta le się
spie szy.

Sto pień awan su a wy na gro dze nie
Na wy na gro dze nie na uczy cie li szkół

i pla có wek pu blicz nych skła da ją się:
wy na gro dze nie za sad ni cze, do da tek
za wy słu gę lat, do da tek mo ty wa cyj ny,

do da tek funk cyj ny oraz do da tek za wa -
run ki pra cy, wy na gro dze nie za go dzi ny
po nadwy mia ro we i go dzi ny do raź nych
za stępstw, na gro dy i in ne świad cze nia
wy ni ka ją ce ze sto sun ku pra cy, z wy łą -
cze niem świad czeń z za kła do we go fun -
du szu świad czeń so cjal nych i do dat ków
so cjal nych (zgod nie z art. 30 Kar ty Na -
uczy cie la). 

Wy so kość wy na gro dze nia za sad ni -
cze go na uczy cie la uza le żnio na jest
od stop nia awan su za wo do we go, po sia -
da nych kwa li fi ka cji oraz wy mia ru za jęć
obo wiąz ko wych. Wy so kość do dat ko -
wych skład ni ków wy na gro dze nia, za le -
ży od po wied nio od: okre su
za trud nie nia, ja ko ści świad czo nej pra cy
i wy ko ny wa nia do dat ko wych za dań lub
za jęć oraz po wie rzo ne go sta no wi ska lub
spra wo wa nej funk cji. Ka żdy wzrost mi -
ni mal nych sta wek upo sa że nia za sad ni -
cze go na uczy cie la po cią ga za so bą
wzrost in nych skład ni ków wy na gro dze -
nia. Za rów no wy so kość sta wek do dat -
ków (sta żo we go, mo ty wa cyj ne go,
funk cyj ne go, za wa run ki pra cy) oraz
szcze gó ło we wa run ki przy zna wa nia
tych do dat ków, szcze gó ło we wa run ki
ob li cza nia i wy pła ca nia wy na gro dze nia
za go dzi ny po nadwy mia ro we i go dzi ny
do raź nych za stępstw, jak i wy so kość
oraz wa run ki wy pła ca nia na gród i in -
nych świad czeń wy ni ka ją cych ze sto -
sun ku pra cy, o ile nie zo sta ły one

okre ślo ne w usta wie lub w od ręb nych
prze pi sach, okre śla or gan pro wa dzą cy
szko łę – jed nost ka sa mo rzą du te ry to rial -
ne go, uwzględ nia jąc prze wi dy wa ną
struk tu rę za trud nie nia. 

Mi ni ster Edu ka cji Na ro do wej Ka ta -
rzy na Hall, pod pi su jąc 13 stycz nia 2010
r. roz po rzą dze nie w spra wie spo so bu
opra co wy wa nia spra woz da nia z wy so -
ko ści śred nich wy na gro dzeń na uczy cie li
na po szcze gól nych stop niach awan su za -
wo do we go w szko łach pro wa dzo nych

Wnioski złożone do dnia 30 czerwca i do dnia 30
października danego roku skutkują wydaniem decyzji
o nadaniu żądanego stopnia awansu lub decyzji
o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego
w terminie odpowiednio do dnia 31 sierpnia i 31 grudnia.

Uczniowie szkoły podstawowej
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przez jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne -
go, „zmu si ła” sa mo rzą dy do kształ to wa -
nia na uczy ciel skich wy na gro dzeń tak,
aby śred nie wy na gro dze nia na uczy cie li,
le gi ty mu ją cych się po szcze gól ny mi
stop nia mi awan su za wo do we go, by ły co
naj mniej rów ne śred nie mu wy na gro dze -
niu na uczy cie la po sia da ją ce go da ny sto -
pień awan su za wo do we go, okre ślo ne mu
zgod nie z art. 30 ust. 3 usta wy Kar ta Na -
uczy cie la. W przy pad ku ró żni cy in mi -
nus na uczy cie lom za trud nio nym
w szko łach i pla ców kach pro wa dzo nych
przez tę jed nost kę mu si zo stać wy pła co -
na kwo ta do dat ku uzu peł nia ją ce go. Nie
ozna cza to jed nak, że wszy scy na uczy -
cie le, na przy kład mia no wa ni, za trud -
nie ni w szko łach pro wa dzo nych przez
gmi nę X, otrzy ma ją wy na gro dze nie
w wy so ko ści śred nie go wy na gro dze nia
na uczy cie la (o któ rym mo wa w art. 30
ust. 3 Kar ty). Do ty czy to zwy kle tych,
któ rzy re ali zu ją wy łącz nie pen sum go -
dzin dy dak tycz nych, ich do dat ki są mi -
ni mal ne i nie otrzy mu ją na gród
pie nię żnych. Ró żni ce w wy so ko ści upo -
sa żeń na uczy cie li wy ni ka ją rów nież
z okre ślo ne go w tym roz po rzą dze niu
me cha ni zmu wy li cza nia przez sa mo rzą -
dy śred nich wy na gro dzeń na uczy cie li.

A na fo rum…
– Je stem od ro ku na uczy cie lem dy -

plo mo wa nym. Zro bi łam to dla pie nię -

dzy. Nie ża łu ję w tej chwi li, ale co ja mu -
sia łam przejść (…). To nie wi na na uczy -
cie li, że kom bi nu ją. Stwo rzo no im ta kie
wa run ki. Po pro stu wy ko rzy stu ją sy tu -
ację. (…). 

– Nie prze czę, że ca ły ten awans to
jed na wiel ka bzdu ra i nie wy pał twór ców
„wiel kiej re for my”, ale przed sta wia nie
wszyst kich na uczy cie li, któ rzy są już
„dy plo mo wa ni” ja ko nie ro bów i krę ta -
czy to chy ba prze sa da. (…). 

Awans po 10 la tach
Pierw sza de ka da re ali za cji idei awan -

su za wo do we go nie by ła ła twa. Czę ścio -
wo wy ni ka to z trud ne go dla la ików
ję zy ka pra wa za rów no oświa to we go, jak
i ad mi ni stra cyj ne go. Roz dział 3a Kar ty
Na uczy cie la i roz po rzą dze nie o awan sie

to ak ty pra wa wza jem nie się uzu peł nia -
ją ce, za tem na le ży czy tać je łącz nie.
Nad to o pro ce du rach od wo ław czych sta -
no wi k.p.a. Co wię cej, przy pad ki szcze -
gól ne, wy ma ga ją ce in ter pre ta cji,
zmu sza ją do się ga nia do jesz cze in nych
źró deł pra wa. 

In na z ba rier, w znacz nej mie rze
men tal na, to wy móg do ku men to wa nia
wła snej pra cy w for mie pla nu roz wo ju
za wo do we go i spra woz da nia z je go re -
ali za cji. No wa for mu ła awan su za wo do -
we go na uczy cie la spra wi ła, że dla
na uczy cie li sta ży sty i kon trak to we go
pod da nie się pro ce du rze awan su za wo -
do we go sta ło się ko niecz no ścią. Po nie -
waż sto pień awan su za wo do we go jest
po twier dza ny urzę do wo, na uczy ciel, by
owo po świad cze nie w for mie de cy zji ad -
mi ni stra cyj nej uzy skać, mu si prze ko nać
dy rek to ra szko ły, ro dzi ców, opie ku -
na sta żu i wresz cie ko mi sję kwa li fi ka -
cyj ną lub eg za mi na cyj ną, że do bra
opi nia o nim za słu gu je na for mal ne po -
twier dze nie. W in nej sy tu acji są na uczy -
cie le mia no wa ni, oni sa mi po dej mu ją
de cy zję o tym, czy chcą, czy też nie chcą
da lej awan so wać. 

Wie lu z na uczy cie li wciąż nie do -
strze ga sen su i ce lo wo ści swych sta rań
o ko lej ne stop nie awan su za wo do we go.
Dla wie lu jest to wy łącz nie ucią żli wość,
sze reg biu ro kra tycz nych i po wierz chow -
nych czyn no ści nie słu żą cych ni cze mu
po za po pra wą ich sy tu acji ma te rial nej,
wszak wy ższy sto pień awan su rów na się
wy ższe wy na gro dze nie za pra cę. 

LUD MI ŁA MAJ CHRZAK

Wielu z nauczycieli wciąż
nie dostrzega sensu
i celowości swych starań
o kolejne stopnie awansu
zawodowego. 

WOKÓŁ NAS

Awans za wo do wy dla na uczy cie li ozna cza osią ga nie ko lej nych szcze bli
ka rie ry i fi nan so we gra ty fi ka cje FOT. DE

FO
T.

 D
E

SADECZANIN grudzień 2010_SADECZANIN  06-12-2010  14:21  Strona 54



GRUDZIEŃ 2010 Sądeczanin 55

v www.sadeczanin.info

W są dec kim ra tu szu od był się
wie czór po świę co ny pa -
mię ci, zmar łe go przed ro -
kiem Ka zi mie rza Ca ba ka

(1941-2009), czło wie ka wie lu pa sji, zna -
ne go z ró żnych pól dzia łal no ści, na uczy -
cie la, me ne dże ra oświa ty, rad ne go kil ku
ka den cji (m. in. wi ce prze wod ni czą ce go
Ra dy Mia sta w la tach 2002-2006), dzia -
ła cza Ochot ni czych Huf ców Pra cy, To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci
i Pol skie go To wa rzy stwa Ma te ma tycz -
ne go (gdzie był pre ze sem i wi ce pre ze -
sem od dzia łu), za pa lo ne go sza chi sty

i ko lek cjo ne ra pysz nych aneg dot, wier -
ne go ki bi ca San de cji. 

Jak wie lu miał przy ja ciół i sym pa ty -
ków – świad czy ła peł na sa la i ży we, peł -
ne ser decz no ści wspo mnie nia.
Z ini cja ty wą zor ga ni zo wa nia wie czo ru
wspo mnień wy szło gro no je go przy ja -
ciół. Obec na by ła ro dzi na, współ pra cow -
ni cy, zna jo mi. Spo tka nie po prze dzi ła
pre zen ta cja zdjęć ilu stru ją cych ży cie za -
wo do we i pry wat ne ś. p. Ka zi mie rza.
Przy szli by li dy rek to rzy szkół Mie czy -
sław Alek san der („bu dow lan ka”) i Piotr
La sko („elek tryk”), a ta kże m.in. daw no

nie wi dzia ni w ra tu szu by li prze wod ni -
czą cy Ra dy Mia sta Piotr Paw nik i Ja cek
Chro now ski. 

Przy po mnia no m.in. po cząt ki je go
pra cy pe da go gicz nej w wiej skiej szko le
gdzieś pod Gry bo wem, la ta edu ka cji
w nie ła twej po wo jen nej rze czy wi sto ści,
ma tu rę w I LO (1959). Mo wa by ła o je -
go ro dzi cach, któ rzy wy cho wa li i wy -
kształ ci li 6 dzie ci („mat ka na pie cho tę
cho dzi ła z Ła bo wej do No we go Są cza
na Kaz ko we szkol ne wy wia dów ki”),
wsz cze pia jąc wszyst kim co dzien ną su -
mien ność, obo wiąz ko wość, pra co wi -
tość, a za ra zem to le ran cję i po god ny
sto su nek do ży cia.

Ka zi mierz Ca bak ukoń czył stu dia
w rze szow skiej Wy ższej Szko le Pe da go -
gicz nej (1969) oraz stu dia po dy plo mo -
we z za kre su or ga ni za cji i za rzą dza nia
oświa tą. Pra co wał ja ko wi zy ta tor-me to -
dyk ku ra to rium, a na stęp nie w la -
tach 1976-1982 był za stęp cą dy rek to ra
Ze spo łu Szkół Bu dow la nych, a w la -
tach 1981-1991 kie ro wał no wo są dec kim
„eko no mem”. Ostat nie la ta po świę cił
dzia łal no ści w OHP. 

Wspo mnie nia mi o nim po dzie li ła się
ko le żan ka z „bu dow lan ki”, te raz wi ce -
pre zy dent No we go Są cza Bo że na Ja wor,
któ ra w nie zwy kle cie płych sło wach

opo wia da ła o pierw szych dniach swo jej
na uczy ciel skiej pra cy i pierw szej ho spi -
ta cji na po zór groź ne go i oschłe go dy -
rek to ra, któ ry oka zy wał jej wie lo krot nie
po moc i życz li wość.

Ko lej ne „trzy gro sze” wspo mnień do -
rzu ci li: ko le ga ze stu diów, rów nież ma -
te ma tyk, b. pre zy dent Jó zef An to ni

Ka zi mierz Ca bak (1941-2009)

Nauczyciel,
samorządowiec,
przyjaciel

Jak wielu miał przyjaciół
i sympatyków – świadczyła
pełna sala i żywe, pełne
serdeczności wspomnienia.
Z inicjatywą
zorganizowania wieczoru
wspomnień wyszło grono
jego przyjaciół.
Obecna była rodzina,
współpracownicy, znajomi. 
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Wik tor, by ły pod wład ny i po tem na stęp -
ca, dy rek tor Ze spo łu Szkół Eko no micz -
nych Gra cjan Foł ta, ko le dzy z SLD
– Ka zi mierz Sas i Sta ni sław Ka im, dy -
rek tor Wy dzia ły Oświa ty UM Wal de -
mar Ol szyń ski, rad ny Ro bert So bol,
Aga ta Foł ta z OHOP, na uczy ciel wy cho -

wa nia fi zycz ne go Wła dy sław Mę żyk
oraz ro dzi na: żo na Te re sa, sio stry – Da -
nu ta Ca bak -Fiut i Ja dwi ga oraz sio strze -
niec Pa weł Ba du ra. Przej mu ją co
za brzmia ła re la cja z ostat nich mie się cy
ży cia: cię żką cho ro bę zno sił ar cy dziel -
nie, nie po ska rżył się ani jed nym sło -
wem na zły los.

Wszy scy przy wo ły wa li Ca ba ko we
za le ty i umie jęt no ści, a za ra zem po -

wszech nie zna ne po czu cie hu mo ru. Kil -
ka z je go nie śmier tel nych „ka wa łów”
przy to czo no te raz w sa li ra tu szo wej, co
pew nie mu sia ło roz ba wić pa trzą ce go
gdzieś z nie bios ich au to ra.

Oka za ło się rów nież, że Ka zi mierz
Ca bak miał du że za słu gi przy sko ja rze -
niu dwóch par ma łżeń skich: Wik to rów
i Foł tów.

– Stu dio wa li śmy ra zem w Rze szo wie,
pod ko niec lat sześć dzie sią tych na je den
z ostat nich ba li przed ma gi ster ką za pro -
si łem dziew czy nę, któ ra mi się bar dzo
po do ba ła. Gdzieś przed pół no cą pan -
na Kry sty na po sta no wi ła jed nak wra cać
do do mu, bo – istot nie – bar dziej z Kaz -
kiem in te re so wa li śmy się bie sia dą
przy sto le, a nie tań ca mi. Gdy oświad -
czy ła, że wy cho dzi Ka zek nie ocze ki wa -
nie scho wał jej… bu ty (a zi ma by ła
wte dy tę ga). Ja zy ska łem czas, że by ją
udo bru chać i… tak zo sta ła mo ją żo ną,
a ja w re wa nżu by łem świad kiem z ko lei
na Kaz ko wym ślu bie! – opo wia dał Jó zef
An to ni Wik tor.

– Był ta ki okres (kwie cień 2006), że
na sku tek roz ma itych prze si leń w Ra dzie
Mia sta od wo ła ny był ów cze sny prze wod -
ni czą cy i wi ce prze wod ni czą cy (Ja cek
Chro now ski i Ro bert So bol). Nie zdo ła -
no jed nak w ich miej sce po wo łać zmien -
ni ków. Ka zi mierz był je dy nym człon kiem
pre zy dium i je dy nym wład nym do zwo ła -
nia ko lej ne go po sie dze nia ra dy. Żar to -

wał wte dy: „Pil nuj cie mnie, bo mo gę
gdzieś wy je chać, al bo pójść na ba ciar kę
i do koń ca ka den cji nie bę dzie już żad nej
se sji, stra ci cie nie tyl ko wła dzę, ale i…
swo je die ty”. Cie szył się wte dy wy jąt ko -
wą opie ką rad nych ze wszyst kich ugru -
po wań, a w ogó le zna ny był
z umie jęt no ści do ga dy wa nia się z ry wa -
la mi po li tycz ny mi, bo był czło wie kiem
zgo dy i kom pro mi su – oto je den z epi zo -
dów z dzia łal no ści sa mo rzą do wej Ka zi -
mie rza Ca ba ka przy to czo ny pod czas
spo tka nia. (LEŚ)

SĄDECZANIE

Wszyscy przywoływali
Cabakowe zalety
i umiejętności, a zarazem
powszechnie znane
poczucie humoru. Kilka
z jego nieśmiertelnych
„kawałów” przytoczono
teraz w sali ratuszowej, co
pewnie musiało rozbawić
patrzącego gdzieś z niebios
ich autora.
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Do dziś za sta na wiam się jak
to mo żli we, że by ab sol -
went Pry wat ne go Tech ni -

kum Bu dow la ne go, któ re wy po ży cza ło
sa le do za jęć w Szko le Pod sta wo wej nr 1
im. Ada ma Mic kie wi cza, kie ro wał dziś
ab sol wen ta mi Ha rvar du, wy kła dał
na uczel niach biz ne so wych i pro wa dził
pri va te ban king: in te re sy naj bo gat szych
lu dzi w Eu ro pie z tzw. port fe lem ob słu gi
war tym mi liard zło tych? Czy to szczę ście
w ży ciu, czy też jed nak de ter mi na cja
i kon se kwen cja w dą że niu do za ło żo ne -
go so bie ce lu?

Uro dził się 9 paź dzier ni ka 1974 ro ku
w pię cio oso bo wej ro dzi nie: dwo je star -
sze go ro dzeń stwa; ma ma, Ma ria Szram -
ka -Ry ba by ła na uczy ciel ką i dy rek tor ką
Szko ły Pod sta wo wej nr 15 w No wym
Są czu; oj ciec – pra co wał w No wo są dec -
kim Kom bi na cie Bu dow la nym, a po tem
pro wa dził wła sną fir mę. 

Mar cin imał się ró żnych za jęć. Jak
dziś mó wi: szu kał sa me go sie bie i swo -
jej dro gi. Krót ko upra wiał boks (tre ner
Ra do sław Pie trz kie wicz wró żył mu
świet ną ka rie rę), zaj mo wał się ulicz ny mi

ilu mi na cja mi, oświe tle niem biur. Dłu żej
za ko twi czył w fir mie Er bet, któ ra wte dy
ła pa ła wiatr roz wo jo wy w ża gle, sztur -
mu jąc z po wo dze niem re gio nal ny ry nek
bu dow la ny. Mło de mu bu dow lań co wi
spa dły na gło wę kosz to ry sy, prze tar gi
i pierw sza po wa żna in we sty cja: re mont
ge ne ral ny i ara nża cja sie dzi by Kre dyt
Ban ku przy ul. Ja giel loń skiej. Z po wie -
rzo ne go za da nia wy wią zał się wzo ro wo.

– Pra ca w Er be cie oka za ła się nie -
zwy kle wa żna w ukształ to wa niu mo je go
po dej ścia do ży cia, do wy ko ny wa nia
obo wiąz ków za wo do wych. Tu zo ba czy -
łem na wła sne oczy, że mo żna pro wa dzić
biz nes na ce cho wa ny głę bo ką ety ką za -
wo do wą, uczci wo ścią, sza cun kiem dla
pra cow ni ka. Wie le za wdzię czam ter ce -
to wi pre ze sów: To ma szo wi Ćwi kow skie -
mu, Ro ma no wi Sło wi ko wi i Ra fa ło wi
Sta nusz ko wi. Nie zmie nia to jed nak fak -
tu, że wy ko rzy sty wa łem w tej fir mie za -
le d wie kil ka pro cent swo ich mo żli wo ści.
Roz sa dza ło mnie, czu łem, że mój po ten -
cjał jest o wie le więk szy. Za na mo wą ko -
le żan ki, Mo ni ki Dziu ba now skiej,
za trud nio nej wów czas w od dzia le BPH
(po tem w Mul ti Ban ku), zło ży łem pa pie -
ry o przy ję cie do Ci ti ban ku.

Był rok 1998. Li czą cy bli sko dwie -
ście lat ame ry kań ski Ci ti bank, pro wa -
dzą cy dzia łal ność w po nad stu kra jach,
na le żał do naj więk szych in sty tu cji fi nan -
so wych na świe cie. W Pol sce sta wiał
pierw sze kro ki, no wo jor ska cen tra la
kom ple to wa ła pol ską za ło gę i po szu ki -
wa ła przed sta wi cie la na Ma ło pol skę
i Pod kar pa cie. Gdy by Ame ry ka nie wer -
bo wa li pra cow ni ków zgod nie z ban ko -
wy mi stan dar da mi, Mar cin nie miał by
żad nych szans. Nie miał bo wiem eko no -
micz ne go wy kształ ce nia, ani też jed ne -
go dnia sta żu w ja kiej kol wiek in sty tu cji
fi nan so wej. Na do da tek na jed no miej -
sce pra cy przy pa da ło po nad trzy dzie stu
kan dy da tów.

– Po dwóch mie sią cach ocze ki wa nia,
gdy pra wie już stra ci łem na dzie ję na ja -
kiś sy gnał, za pro szo no mnie na roz mo -
wę kwa li fi ka cyj ną do Kra ko wa. I od ra zu
pech: z po wo du awa rii au ta spóź ni łem
się trzy go dzi ny. Nie zra żo ny jed nak do -
tar łem na miej sce. I po sta wi łem na swo -
im! Dzię ki otwar to ści, szcze ro ści i…
sta now czo ści.

Są de cza nin
w szwaj car skim
ban ku
MAR CIN RY BA. Hi sto ria jak z baj ki o Kop ciusz ku, są dec ki
amer cian dre am, któ ry za pro wa dził chło pa ka za miesz ka łe go
w są siedz twie mu rów Bia łe go Klasz to ru w No wym Są czu
na fo tel wi ce pre ze sa jed ne go z naj bar dziej eli tar nych ban ków
szwaj car skich – Mil len nium Ba nque Privée przy Pla ce du
Mo lard w Ge ne wie, w kra ju ko ja rzą cym się z naj lep szy mi
na świe cie ze gar ka mi, pre cy zyj ną tech ni ką i uro kli wy mi sto -
ka mi nar ciar ski mi.

Marcin Ryba FOT. LEŚ
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Fi nał roz mo wy z ban kow ca mi z Ame -
ry ki był mniej wię cej na stę pu ją cy:

– Pro szę nas prze ko nać do za trud nie -
nia pa na….

– Ja mu szę do stać tę pra ce!
– A to dla cze go!
– Bo chcę zmie nić swo je ży cie!
– Pięk ny cel, ale co na tym sko rzy sta

nasz bank?
– Nie znaj dzie cie lep sze go i bar dziej

pra co wi te go re zy den ta! Bę dę pra co wał
dla was 15 go dzin na do bę.

Mar cin do trzy mał sło wa. W cią gu
kil ku na stu mie się cy pro wa dzo ne przez
nie go przed sta wi ciel stwo osią gnę ło naj -
lep sze wy ni ki w kra ju. Sze fo wie by li
zdu mie ni: wy sła li go na szko le nie
na Flo ry dę, gdzie po ka zy wa no go ja ko
przy kład do na śla do wa nia. Przy dzie li li
sa mo chód słu żbo wy, nie ską pi li pre mii
i in nych apa na ży. W 2000 r. awan so wa li
na sta no wi sko dy rek to ra od dzia łu
w War sza wie. Na de cy zję o prze pro -
wadz ce z Kra ko wa do sto li cy miał…
jed ną mi nu tę. Gdy za py tał, kie dy za czy -
na pra cę w sie dzi bie przy ul. Se na tor -
skiej na prze ciw ko Te atru Wiel kie go,
usły szał: ju tro, o dzie wią tej.

To by ły naj bar dziej sza lo ne mie sią ce
w je go do tych cza so wym ży ciu. Pra cu -
jąc non stop swo je sie dem na ście me trów
kwa dra to wych w wy naj mo wa nym
miesz ka niu na Pra dze (nad skle pem
noc nym) od wie dzał je dy nie no cą.

– Czu łem się jak na fron cie. Przy szło
mi już nie tyl ko dbać o wy nik fi nan so wy,
ale też ste ro wać biu ro kra cją ban ko wą.
Mia łem do pie ro 26 lat, moi pod wład ni
by li dwa ra zy star si, wy kształ ce ni, wła -
da ją cy ob cy mi ję zy ka mi, le gi ty mu ją cy
się spo rym do świad cze niem. Ban ko wość
to ta ka ma ła wo jen ka. Ry wa li zu je my
z kon ku ren cją ze wnętrz ną i we wnętrz ną.
Tu nie po mo gą „ukła dy”, na ci ski, zna jo -
mo ści czy krzy ki jak na bu do wie. Li czy
się bo wiem wy mier ny wy nik, ar gu men -
ty, au to ry tet, za ufa nie. Mo ją za ło gę po -
sta wi łem przed wy bo rem: al bo bę dę
wa szym do zor cą, al bo pro mo to rem wa -
szych po my słów, mo że cie sie dzieć ma ło -
pro duk tyw nie za biur kiem od 9 do 17,
al bo wpa dać do biu ra na go dzin kę lub
dwie, ale mieć efek ty. Wy bie raj cie…

Mar cin zbu do wał w Ci ti ban ku sieć te -
le mar ke tin gu, wte dy no wa tor skiej me to -
dy po zy ski wa nia klien tów. Sprzy ja ła mu
hos sa fi nan so wa, oży wie nie go spo dar -
cze. Ja ko pierw szy w Pol sce do star czał
na tych miast (na te le fon) kar ty kre dy to -
we i ban ko ma to we sa mo cho dem do do -
mów. Wkrót ce za czął się spe cja li zo wać
w per so nal nej ob słu dze klien tów, dys -
kret nych roz mo wach i in dy wi du al nych
ne go cja cjach. Dbać o fi nan so we ma jąt ki
lu dzi z pierw szych stron ga zet: ce le bry -
tów, po li ty ków, ak to rów. Mar cin znów
„wy krę cił” je den z naj lep szych wy ni -
ków, tym ra zem w Eu ro pie. Za rząd Ci ti -

bank Gro up w No wym Jor ku uznał go
za wzór in no wa cyj no ści i no wej ja ko ści
ser wi su. Po le cił mu ob je chać swo je
agen dy od To ron to po Du bai w ce lu ob -
ja śnie nia pra cow ni kom „jak to się ro bi?”

Ko lej na przy spie szo na edu ka cja:
rów no le gle ze stu dia mi w Ka to wi cach
Mar cin ru szył w świat, po znał dzie siąt -
ki lot nisk na kil ku kon ty nen tach, set ki
no wych lu dzi i ob ce oby cza je. Z uwa gi

na mło dy wiek i wy gląd stu den ta wzbu -
dzał zwią za ne z tym nie do wie rza nie,
któ re aku rat w ban ko wym świat ku nie
jest po żą da ne, bo lu dzie wo lą po wie rzać
swo je pie nią dze oso bom no bli wym
i na wy gląd sta tecz nym.

– Ni czym ak tor sta ra łem się sztucz nie
po sta rzeć: za pu ści łem bro dę, uży wa łem
oku la rów z gru by mi opraw ka mi. 

W swo im war szaw skim biu rze
(z oknem na Ogród Sa ski) zre zy gno wał
z kla sycz nej ban ko wej ara nża cji. Wpro -
wa dził skó rza ne me ble, eks klu zyw ny
ba rek z trun ka mi naj wy ższej kla sy. Ka -
wę po da wał w in kru sto wa nych zło tem
kunsz tow nych fi li żan kach Fürsten berg
i ser wo wał wy ra fi no wa ne śnia da nia (np.
jaj ka po be ne dyk tyń sku), któ re po da wa li
uśmiech nię ci kel ne rzy z ho te lu „Bri -
stol”. Sa la do ne go cja cji fi nan so wych
przy po mi na ła ele ganc ką, za cisz ną re -
stau ra cję. Klien ci czu li się tu, jak by do -
stą pi li naj wy ższe go wta jem ni cze nia.

– I znów w 2005 r. po czu łem to, co
kie dyś w Er be cie. Że mo je mo żli wo ści są
więk sze. Nę ci ły mnie na stęp ne wy zwa -
nia. By łem już po trzy dziestce i za czą łem
kal ku lo wać. W Pol sce w ban ko wo ści
wsze dłem na sam szczyt. Mia łem świet -
ną pra cę, wy ma rzo ne wa run ki fi nan so -
we, per spek ty wy roz wo ju. Są dzi łem, że
do cze kam już w Ci ti ban ku do eme ry tu -
ry. Ale by łem jak pił karz Le gii czy Wi -

SĄDECZANIE

Sala do negocjacji
finansowych przypominała
elegancką, zaciszną
restaurację. Klienci czuli się
tu, jakby dostąpili
najwyższego
wtajemniczenia.

Andrzej Wiśniowski, Marcin Ryba, Ryszard Nowak FOT. LEŚ
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sły, któ ry ma rzy o grze w Re alu lub Bar -
ce lo nie. Ja kże nie sko rzy stać z tej szan -
sy, sko ro po ja wi ła się oka zja trans fe ru?
Je dy na, któ ra już się póź niej nie po wtó -
rzy, raz na ca łe ży cie. Nie je den na mo -
im miej scu wy brał by sta bi li za cję, świę ty
spo kój. Ja jed nak znów zmie ni łem swo -
je ży cie dia me tral nie, o 180 pro cent,
rzu ca jąc się na naj głęb szą, ja ką mo żna
so bie wy obra zić, wo dę.

Tra fił do Mil len nium Ba nque
Privée w Ge ne wie z za da niem eks plo ra -
cji ban ko wej Eu ro py środ ko wej. Za nim
pod pi sał kon trakt („sam nie za pro po no -
wał bym lep sze go…”), spę dził trzy mie -
sią ce w Cam brid ge na in ten syw nej
na uce En glish bus si nes i mię dzy na ro do -
wej ban ko wo ści. Na stęp ne trzy mie sią -
ce stu dio wał szwaj car skie pra wo,
po dat ki i ban ko wość (spe cy ficz ną i od -
mien ną od ogól no eu ro pej skiej).

– To by ło pół ro ku wy ję te z ży cio ry su,
prak tycz nie nie spa łem tyl ko po ły ka łem
to ny ma te ria łów. Nie kry ję, że mia łem
chwi le zwąt pie nia, ludz ka prze cież rzecz,
ale ten mój upar ty, są dec ki cha rak ter
zwy cię żył. Wi docz nie mam bez cen ny dar
bo ży: umie jęt ność i ła twość nie ustan ne -
go ucze nia się.

Mar cin Ry ba jest dziś wi ce pre ze sem
ban ku. Zaj mu je się ob słu gą pry wat nych
for tun bo ga tych lu dzi. Gdy do nich
dzwo ni, od bie ra ją te le fon o ka żdej po -
rze dnia i no cy. Jest part ne rem, nie
urzęd ni kiem. Po ma ga wy da wać pie nią -
dze (co przy ol brzy mich for tu nach nie
jest ta kie pro ste): or ga ni zu je pry wat ne
kon cer ty ulu bio nej gwiaz dy, ku pu je sa -

mo lo ty, ża glow ce, win ni ce, re zy den cje
i li mi to wa ne ze gar ki mar ki Pa tek,
na któ re trze ba cze kać… kil ka na ście lat.
Pła cą cy za te cza so mie rze set ki ty się cy,
a na wet mi lio ny (!) fran ków mi lio ne rzy
nie ma ją po ję cia, że ich ban kie ra i za ło -
ży cie la słyn nej szwaj car skiej fir my łą czy
wspól na, pol ska na ro do wość: An to ni
Pa tek uro dził się na Lu belsz czyź nie,
a ban kier w No wym Są czu.

Mar ci na ni czym śre dnio wiecz ne go
con cier ge nie dzi wią żad ne zle ce nia: np.
po śred nic twa w za ku pie to ny… zło ta,
w ki lo gra mo wych sztab kach. Wśród je -
go klien tów nie bra ku je naj bar dziej za -
mo żnych Po la ków. Kry zys – kry zy sem,
ale we dług sza cun ku In sty tu tu Ba dań
nad Go spo dar ką Ryn ko wą gro no obec -
nych i po ten cjal nych klien tów pri va te
ban king to bli sko 100 000 Po la ków po -
sia da ją cych po wy żej 500 000 zł płyn -
nych ak ty wów o łącz nej war to ści
po nad 100 mld zł.

Na ra zie Mar ci no wi wy da je się, że
Szwaj ca ria jest miej scem, w któ rym
osiadł już na sta łe. Ce nio ny jest nie tyl -
ko za wy jąt ko wą in tu icję za wo do wą i fa -
cho wość, ale też za per fek cyj ną
dys kre cję (jak to w szwaj car skim ban -
ku). Nie od dziś wia do mo, że naj więk -
sze pie nią dze naj bar dziej lu bią ci szę.

Zro zu mie nie po trzeb klien ta to sed no
ban ko wo ści pry wat nej. Dla te go na świe -
cie fun da men tem tej usłu gi jest we alth
ma na ge ment, czy li kom plek so we za rzą -
dza nie ca łym ma jąt kiem. Klien ci Mar ci -
na to ra czej nie re ki ny biz ne su świe że go
cho wu i gra cze gieł do wi. To lu dzie, któ -
rych głów ną mo ty wa cją jest nie po mna -
ża nie ka pi ta łu, ale je go ochro na. Oca lić
war tość zgro ma dzo ne go ma jąt ku
przed in fla cją – to już suk ces. Tu sa tys -
fak cja klien ta jest wa żniej sza od mak sy -
ma li za cji zy sku ban ku. Te go ty pu
ban ko wość pry wat na wy ma ga za ży łych
re la cji i in dy wi du al ne go po dej ścia do za -
rzą dza nia ma jąt kiem klien ta, a w tym
Mar cin jest mi strzem. Bo w je go fa chu
ani mięk kość dy wa nów, ani mar ka ze -
gar ka czy ko lor kar ty kre dy to wej nie de -
cy du je o suk ce sie, lecz sku tecz ność
w po mna ża niu ak ty wów klien ta.

Mar cin jest pro fe so rem w sztu ce or -
ga ni zo wa nia i ste ro wa nia ope ra cja mi fi -
nan so wy mi klien ta po stro nie za rów no

ak ty wów (de po zy ty, fun du sze, nie ru -
cho mo ści, udzia ły we wła snym przed -
się bior stwie, opcje me ne dżer skie), jak
i pa sy wów (zo bo wią za nia kre dy to we,
re zer wy na okres eme ry tal ny itp.). 

Po tra fi ja ko ma ło kto kom plek so wo
spoj rzeć na po trze by klien ta. Klien ci,
któ rzy wcze śniej z du ży mi opo ra mi
otwie ra li przed ban kow ca mi taj ni ki ca -
łe go swo je go ży cia, nie tyl ko fi nan so we -
go, te raz ma ją Mar ci na i je go bank
za głów ne go i naj lep sze go do rad cę.

Czy jed nak znów, za rok al bo dwa,
Mar cin nie po czu je, że wy ko rzy stu je
swo je mo żli wo ści za le d wie na pół
gwizd ka i rzu ci szwaj car ską sta bi li za cję
wraz z klien ta mi -mi liar de ra mi na rzecz
ko lej ne go wy zwa nia?

***
W sztur mie na ban ko we szczy ty Mar -

cin nie za nie dbał ży cia oso bi ste go. Oże -
nił się w Ad ria ną, ma cór kę So nię,
żo na te raz znów jest przy na dziei. Po zo -
stał skrom nym, re flek syj nym czło wie -
kiem, nie ma ni fe stu ją cym osten ta cyj nie
swo jej za mo żno ści, ce nią cym sta re są -
dec kie przy jaź nie, swój ro do wód znad

Du naj ca i Ka mie ni cy, wier nym za sa dom
ety ki w biz ne sie.

Z jed ną ewi dent ną sła bo ścią:
do szwaj car skich bom bo nie rek z cze ko -
lad ka mi w kształ cie szta bek ze zło ta.

Przy zna je też, że – zwłasz cza w po -
cząt ko wym eta pie ban ko wej ka rie ry
– po ma ga ło mu to, że przed sta wia jąc się
pod kre ślał, że po cho dzi z No we go Są cza.

– Lu dzie ja koś cie plej pa trzy li
na mnie, na bie ra jąc wy czu wal ne go za -
ufa nia. Ten są dec ki, po zy tyw ny pro tek -
cjo nizm był wa żną sprę ży ną na mo jej
dro dze za wo do wej.

JE RZY LE ŚNIAK

Zajmuje się obsługą
prywatnych fortun
bogatych ludzi. Gdy do nich
dzwoni, odbierają telefon
o każdej porze dnia i nocy.
Jest partnerem, nie
urzędnikiem.
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Jak się mo żna był spo dzie wać, już
po za koń cze niu wie czo ru spe cjal -
nie dla fo to re por te rów za ara nżo wa -
no hołd (na wzór słyn ne go ob ra zu

Ja na Ma tej ki). Na tro nie za siadł sam Pro -
fe sor, a cześć na klęcz kach od dał mu za -
ku ty w zbro ję (po dob ny do Wła dy sła wa
Ja gieł ły) są dec ki ar ty sta i ko ner wa tor
dzieł sztu ki Wa cław Ja giel ski.

Zgod nie z tra dy cją pod czas be ne fi su
prym na sce nie wo dził Le szek Bo la now -

ski, ale Pro fe sor nie chciał być od nie go
gor szy. Mó wił du żo o hi sto rii, dzie lił się
swo imi re flek sja mi na te mat prze szło ści
i współ cze sno ści, choć za zna czył, że le -
piej się czu je w cza sach św. Kin gi niż
dzi siej szych.

Przy oka zji za żar to wał z sie bie
i z pro wa dzą ce go: – Ja je stem po rząd -
nym czło wie kiem, po dob nie jak pan, pa -
nie Lesz ku, ale je stem ta kim sa mym
ga du łą jak pan….

***
– To już nasz 25. be ne fis – za czął pro -

gram Le szek Bo la now ski. – Przez na szą
sce nę prze wi nę li się prze świet ni go ście, ta -
cy jak Je rzy Hof f man, Ja nusz Olej ni czak,
Zo fia Ry siów na, Le szek Ma zan i wie lu in -
nych. Dzi siaj do łą czy do nas ta kże zna ko -
mi tość na uko wa, hi sto ryk, me die wi sta,
na de wszyst ko przy ja ciel No we go Są cza
– pan pro fe sor Fe liks Ki ryk.

Ka ba ret wy sta pił w swo im że la znym
skła dzie: Mał go rza ta Biel, Ol ga Bo la -
now ska, Ewa Du biń ska, Krzysz tof Biel,
Le szek Bo la now ski, Pa weł Fe renc i An -
drzej Jó ze fow ski (wszy scy w stro jach hi -
sto rycz nych).

Li der Er go przy znał się, że po nie waż
w swo im ży ciu pa rę tek stów hi sto rycz -
nych po peł nił, więc sta nął przed pu bli -
ką i sza now nym roz mów ca z wiel ką…
tre mą. A po nie waż be ne fi sant (nie my -
lić z be ne fi cjen tem) za zwy czaj na po -
cząt ku za ży wa kro pli (pro cen to we go
od tre mia cza w szla chet nym brą zo wa -
wym ko lo rze), więc tym ra zem ra czy li
się owym le kiem obaj dżen tel me ni. I po -
tem już im po szło.

***
Mo men ta mi, jak to w ka ba re cie, by -

ło za baw nie, sa ty rycz nie, a dłu ższe wy -
wo dy prze ry wa ne by ły zbio ro wym
re fre nem „Kur desz, ku desz, nad kur de -
sza mi”. Pro fe sor, ma ją cy świet ne po czu -
cie hu mo ru, wy gło szał bar dzo mą dre
uwa gi na te mat hi sto rii, roz wi jał an ge -
do ty, ko men to wał roz ma ite fak ty.

Z wie lu sen ten cji wy no to wa li śmy
m.in. to, że: hi sto ryk to jest ta ki tro chę
mą dry czło wiek, któ ry po tra fi du żo po -
wie dzieć o prze szło ści, ale już co do przy -

KULTURA

Prof. Fe liks Ki ryk w ro li Zyg mun ta Sta re go

Hołd (nie)pru ski
w No wym Są czu
Po nad trzy go dzi ny trwał be ne fis prof. dr. hab. Fe lik sa Ki ry ka
w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry. Wy bit ny hi sto ryk zwią za ny
od wie lu lat z Są dec czy zną, zo stał 20 li sto pa da za pro szo ny
do No we go Są cza przez Ka ba ret Er go. Ty tuł spo tka nia „Hoł -
dy (nie) pru skie” na wią zy wał do „bra nży” uczo ne go, spe cja li -
sty od wie ków śred nich.

Zgodnie z tradycją podczas
benefisu prym na scenie
wodził Leszek Bolanowski,
ale Profesor nie chciał być
od niego gorszy. Mówił
dużo o historii, dzielił się
swoimi refleksjami
na temat przeszłości
i współczesności.

FO
T.
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szło ści, to wy po wia dać się ra czej nie mo -
że; są na ro dy któ re nie ma ją swo jej hi sto -
rii, po nie waż nie mia ły… hi sto ry ków.

Prof. Fe liks Ki ryk wy ja śnił, dla cze -
go Bo le sław Wsty dli wy był wsty dli wy
(był im po ten tem, wo dzem też nie -
szcze gól nym, za to zna ko mi tym go -
spo da rzem, pro to pla stą Ka zi mie rza
Wiel kie go). Zda niem na ukow ca,
w tym ma łżeń stwie to Kin ga by ła oso -
bą wio dą cą. Uza sad nił też, że Wan da
nie chcia ła Niem ca, bo Po la cy za wsze
nie chęt nie od no si li się do ger mań skie -
go „drang nach Osten”.

W cią gu trzech go dzin wę dro wał hi -
sto ryk przez wie ki pol skich dzie jów,
m.in. ra zem z Ja nem III So bie skim wi -
tał się z Ma ry sień ką w Sta rym Są czu
(nie w No wym jak są dzą nie któ rzy).
O żo nie po grom cy Tur ków pod Wied -
niem po wie dział, że do naj uro dziw szych
to ona nie na le ża ła. Mó wił o nie zli czo -
nych na ło żni cach nie któ rych wład ców
(pol skich i fran cu skich), któ re on giś na -

zy wa no… do rot ka mi (tak okre śla no pa -
nie lżej szych oby cza jów). Od no sił sie
też do kro nik Win cen te go Ka dłub ka
i Ja na Dłu go sza.

***
Le szek Bo la now ski przy po mniał, że

w ro ku 1933, kie dy na świat pod Sa no -
kiem przy szedł Fe liks Ki ryk uro dzi li się
m.in. Je an Paul Bel mon do, Ja mes
Brown, Ta de usz Chy ła, Le szek Dro -
gosz, Je rzy Gro tow ski, Hen ryk Mi ko łaj
Gó rec ki, Je rzy Ha ra sy mo wicz Yoko
Ono, Krzysz tof Pen derc ki, Ro man Po -
lań ski, Je rzy Po łom ski i... Je rzy Urban.

Pod czas wie czo ru zor ga ni zo wa no też
kon kurs wie dzy hi sto rycz nej. Zwy cię ży -
ła zna na ger ma nist ka An na Waw rzy -
niak, któ ra otrzy ma ła w na gro dę ksią żkę
z de dy ka cją au to ra. Bo ha ter spo tka nia
od bie rał licz ne hoł dy i upo min ki, m.in.
od wi ce pre zy dent Bo że ny Ja wor i wi ce -
mar szał ka Lesz ka Zegz dy. Swój udział
miał też Te atr Ro bot ni czy im. Bo le sla -
wa Bar bac kie go, któ ry za pre zen to wał

Nie wy star czy zwy czaj ny mar ny pne gi ryk
Kie dy świę to ma wiel ki Fe liks Ar cy–Ki ryk
Na wieść, że bę dzie czczo ny pięk nym be ne fi sem
Na tych miast się zja wi li sław ni dzie jo pi se
Nie ba cząc na reu ma tyzm, dziar sko wsta li z mo gił
Wy cho dząc, by od dać co ce sar skie Ar cy–Ki ry ko wi
Ży wiąc cia sną piędź zgrzeb na wło sie ni cą
Ki to wicz z He ro do tem, Kro mer z Ja sie ni cą
Ka lin ka, Koź mian, Szuj ski, czy li ca ła kli ka
Bra ci star szych z Kra ko wa, kwiat z te ki Stań czy ka

Lecz gdy dzie ła Ki ry ka przej rze li po krót ce
Po ki wa li głow mi, strze li li po wód ce
Po czym jak dżen tel me ni, że by nie dać pla my
Zgodb nym chó rem orze kli: ko le dzy, wra ca my.
Rzekł Szy mon Aske na zy, co sik zda je mi sie
Żem mar ny gmin ny pi sarz przy tym dzie jo pi sie
Sro mo ta, wstyd i ob ciach przy tak mą drym chło pie
Więc ci cha czem jak stań czy cy ta kże się za ko pię
Zaś Dłu gosz że by nie wpaść w de pre sje, kom plek sy
Jął pręd ko do Kro ni ki do łą czać anek sy 
A chcąc zro bić wra że nie, krzyk nął przed się har dzie
Że to on miał przy wi lej pi sać o Grun wal dzie 

Za po mniał, że z krzy ża ki woj na dzi siaj tyż
Na Kra kow skim Przed mnie ściu w po tycz ce o krzyż
Kli mat ta kże swoj ski, bo na wet War sza wa

Śre dnio wie cze men tal ne od le wa do pra wa
Od hi sto rii pod ró bek spec bi skup Win cen ty
Stwier dził skrom nie, nie wie dząc, że zo sta nie świę tym
Z nim się mie rzył nie bę dę, choć je stem Ka dłu bek
Bo jesz cze wyj dzie na to, żem przy nim pół gło wek
Bo coż, że mam Po pie la, Szwe czy ka i Kra ka
Jak Ki ryk ma Pi te rę i po sła Błasz cza ka
Gdy ze chce mi do rów nać, to mi za raz strze li
Baj kę o za cho wa niu po li tycz nych elit

Gall od ra zu sie pod dał, nie to, że się lę kał
Ale z pro stej przy czy ny, nie ste ty wy mię kał
Nic na to nie po ra dzę, że gło śniej jest o nim
Bo pro blem tkwi w na zwi sku, on ma, ja ano nim
Po my ślał Jan ko z Czarn ko wa, gdzież dzi siaj kró le wicz
Ktoś jak Ka zi mierz Wiel ki er go Mar cin kie wicz
Kto wie, obu Kaz ków łą czył wspól ny cel
Jed nym by ła Es ter ka, dru gim Isa bel le
Bo wie dzą z da wien daw na już wżdy na ro do wie
Że praw dzi wa hi sto ria ro dzi się w al ko wie

Za py tał kie dyś stu dent Ma estro Ki ry ka
Dla cze go pan hi sto rii współ cze snej uni ka
Mistrz od rzekł: Pro szę pa na, mo że to jest dziw ne
Z Pol ska kło pot mam dzi ki, więc pal cem nie kiw nę
By ją dzi siak opia sać od mo rza po Ta try
Nie hi sto ryk po trzeb ny, tu trze ba psy chia try!

Panegiryk dla Feliksa Arcy-Kiryka AUTOR: LESZEK BOLANOWSKI

FOT. JEC
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Nasz por tal in ter ne to wy są de -
cza nin. in fo wy star to wał z no -
wym pro jek tem „Są de cza nin
Mło dych”. Ofer ta skie ro wa -
na jest do uczniów i stu den -
tów, któ rzy po wa żnie my ślą
o ka rie rze dzien ni kar skiej. 
„Są de cza nin Mło dych” sta no wi te raz
część na szej stro ny in ter ne to wej. Jej
od bior ca mi, a jed no cze śnie au to ra mi
są mło dzi lu dzie. Do współ pra cy
przy two rze niu pod stro ny za chę ca my
ich wszyst kich. Za na szym po śred -
nic twem ma ją oka zję po dzie lić się
cie ka wy mi in for ma cja mi o so bie,
swo ich zna jo mych, wy da rze niach, ja -
kie ma ją miej sce nie tyl ko na szkol -
nym po dwór ku, pro ble mach, ja kie
nę ka ją ich po ko le nie. Jed no cze śnie
pro jekt da je im nie po wta rzal ną mo -
żli wość na bra nia do świad cze nia
dzien ni kar skie go i szli fo wa nia
warsz ta tu. 

Do „Są de cza ni na Mło dych” do łą -
czy li już ucznio wie są dec kich li ce ów
i gim na zjów, m.in. Ze spo łu Szkół nr 3
im. B. Bar bac kie go, Ze spo łu Szkół
Ogól no kształ cą cych im. J. Dłu go sza
czy Aka de mic kie go Li ceum i Gim na -
zjum im. Bo le sła wa Chro bre go. Za chę -
ca my ta kże po zo sta łe szko ły
do włą cze nia się w roz bu do wę stro ny.
Przy sy łaj cie swo je pro po zy cje, no we
po my sły, uwa gi. To od za an ga żo wa nia
mło dych bo wiem za le ży wy gląd tej
czę ści por ta lu.

Udział w pro jek cie jest bez płat ny,
nie mniej re dak cja chce na gro dzić naj -

bar dziej ak tyw nych adep tów. Śledź cie
więc na sze ła my, wkrót ce ogło si my
kon kurs, a tym, któ rzy już dziś za an ga -
żu ją się w pra cę nad „Są de cza ni nem
Mło dych”, ła twiej bę dzie się gnąć
po lau ry. Mie sięcz nik „Są de cza nin”
rów nież jest otwar ty na pro po zy cję ze
stro ny uczniów i stu den tów. Au to rzy
naj lep szych wy wia dów, re por ta ży, mo -
gą li czyć, że ich tek sty uka żą się w ko -
lej nych nu me rach ga ze ty. 

Pisz cie do nas na ad res e -ma ilo wy
k.gaj dosz@sa de cza nin.in fo al bo
dzwoń cie tel. (18) 441-42-12. 

(GA JA)

frag ment „Zem sty” Alek san dra Fre dry
(słyn ną sce nę z mu rem gra nicz nym).

***
Fe liks Ki ryk ja ko prze wod ni czą cy

Ko le gium Re dak cyj ne go „Rocz ni ka
Są dec kie go” mó wił o fe no me nie te go
wy daw nic twa, któ re uznał za jed no
z naj lep szych te go ty pu pism w Pol sce.
Chwa lił zmar łe go kil ka lat te mu se kre -
ta rza re dak cji Mie czy sła wa Smo le nia
i je go na stęp ców: Lesz ka Mi gra łę i Je -
rze go Le śnia ka.

Za py ta ny o to, jak trak tu je No wy Są -
cz i czy to mia sto od wza jem nia je go
wiel ki sen ty ment, od po wie dział:

– Je stem ca łym ser cem wmie sza ny,
wpro wa dzo ny w kon tekst roz ma itych
spraw no wo są dec kich. Uwa żam, że to
jest jed no z miast nie źle rzą dzo nych
przez lu dzi, któ rzy do strze ga ją kul tu rę.
To chciał bym pod kre ślić. Czy No wy
Sącz mnie ak cep tu je? W ja kimś sen sie
są do wo dy te go, choć by te raz pań stwo
mnie słu cha ją, choć pew nie nie za wsze
w tym, co mó wi łem, by ło wszyst ko zna -
ko mi te. A nad to mam po czu cie, że je -
stem tu taj po trzeb ny. A to po czu cie
wy ni ka z fak tu, że w oczach lu dzi i cza -
sem w ich sło wach wi dzę ak cep ta cję.
Ja je stem za do wo lo ny ze swo ich związ -
ków z Są czem i mam na dzie ję, że ten
stan mo je go du cha jest od wza jem nia -
ny przez są de czan.

Po za koń cze niu ofi cjal ne go spo tka -
nia, więk szość uczest ni ków prze mie ści -
ła się na ul. Ro ma now skie go, gdzie
w piw ni cach „Im pre sji” do bia łe go ra -
na trwa ły tra dy cyj ne „eks ce sy nie kon -
tro lo wa ne”.

PIOTR GRYŹLAK

Sa de cza nin.in fo 
otwie ra się
na mło dych

KULTURA
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W przeded niu Świę ta Nie pod -
le gło ści w są dec kim „So ko le”
od by ła się pre mie ra fil mu Ze -
gar, opo wia da ją ce go o hi sto rii
ostat nie go stu le cia mia sta wi -
dzia nego przez pry zmat wie -
ko we go cza so mie rza z wie ży
ra tu szo wej. 

W uro czy stej ga li, obok twór -
ców fil mu i licz nie zgro -
ma dzo nej pu blicz no ści,
udział wzię ły wła dze mia -

sta na cze le z pre zy den tem Ry szar dem
No wa kiem. Go ści wi ta no pier ni ka mi
z wi ze run kiem… ze ga ra ra tu szo we go,
wy pie czo ny mi w pie kar ni An drze ja
Dan ka. 

Do ku ment, któ ry prze zna czo no te le wi -
zji pu blicz nej, opar to o uni kal ne ma te ria -
ły ar chi wal ne, a przede wszyst kim
po ru sza ją cą nar ra cję Ja na Do brzań skie go,
współ cze sne go – a w ko lej no ści trze cie go
– opie ku na ma gi strac kie go cza so mie rza. 

Po po ka zie nie któ rzy z wi dzów nie
kry li wzru sze nia. Pre zy dent Ry szard No -
wak gra tu lu jąc Ja no wi Do brzań skie mu
pod kre ślił, że pod cho dzi on do ze ga ra
z wy jąt ko wym ser cem i pa sją, bar dzo
czę sto mo żna na wet od nieść wra że nie,
że do strze ga w nim ży wą du szę.

– Cza sem za sta na wia my się w do mu
i wspól nie żar tu je my, że mo że to ra tusz
i pra ca mę ża jest na pierw szym miej scu,
a do pie ro na dru gim ro dzi na – stwier dzi -
ła Da nu ta Do brzań ska, żo na ze gar mi strza.

Ze gar od bli sko 110 lat jest zna kiem
roz po znaw czym Kró lew skie go Mia sta.
Bez nie go trud no so bie wy obra zić ry nek
i ra tusz.

Pod tym ze ga rem Jó zef Pił sud ski zgo -
lił bro dę, w je go ser cu pięk na Ży dów ka
Ber ta oca li ła ży cie, a na wet wy buchł
strajk „So li dar no ści”. Opo wie ścia mi i re -
flek sja mi z dzie jów są dec kie go ze ga ra
dzie lą się m.in. An drzej Szka ra dek, prof.
Bo gu sław Kołcz, An na Gry giel -Hu ryn
i Je rzy Le śniak.

Au to ra mi fil mu są Mar cin Ko wal ski
(dzien ni karz i hi sto ryk, lau re at dzien ni -

kar skiej na gro dy Grand Press 2009)
wraz z Pio trem Bie dro niem i Grze go -
rzem Kop ciem (PB TE AM FILM z Kra -
ko wa). 

Jed nym z wąt ków fil mu jest opo -
wieść o ukry wa ją cej się pod czas oku pa -
cji hi tle row skiej w wie ży ra tu szo wej
pod ze ga rem – za wie dzą Hen ry ka Do -
brzań skie go – mło dej dziew czy nie ży -
dow skiej Ber cie Ko ren man, któ ra
ucie kła z ży dow skie go get ta. Tkwiąc ty -
go dnia mi w cia snej ko mo rze pod ze ga -
rem na wie ży, oca li ła ży cia. Opie ko wał
się nią Ste fan Ma zur, pra cow nik fir my
Do brzań skich. 

Hen ryk wraz ze Ste fa nem ura to wa li
dziew czy nę w ostat niej chwi li, w dniu,
kie dy na sta cję ko le jo wą wje cha ły wa -
go ny by dlę ce, do któ rych wtrą ca no tłu -
my Ży dów i wy wo żo no do obo zu
w Be łżcu.

Po woj nie Ber ta i Ste fan zo sta li ma -
łżeń stwem. W ich do mu, w Lu bli nie, nie
by ło ze ga rów, po nie waż ich bi cie przy -
po mi na ło bo le sne prze ży cia z lat woj ny.
W uszach Ber ty dźwię cza ło mia ro we ty -
ka nie ze ga ra na ra tu szo wej wie ży,
chrzęst ma szy ne rii, pod któ rą w cia snym
po miesz cze niu, w po zy cji pół le żą cej,
spę dzi ła wie le mie się cy. Ten dźwięk był
dla niej przy po mnie niem kosz ma ru.

Ma gi strac ki ze gar wy ma ga sta łe go
na krę ca nia: raz na do bę. Czy ni to obec -
nie Jan Do brzań ski ju nior, rocz nik 1953,
ab sol went szko ły ze gar mi strzow skiej
w Kra ko wie (1971), od 1990 wła ści ciel
ro dzin ne go za kła du przy ul. Ja giel loń -
skiej, spad ko bier ca i kon ty nu ator tra dy -
cji oj ca i dziad ka, opie kun i kon ser wa tor
ma gi strac kie go ze ga ra.

Aby wyjść na wie żę z ze ga rem na le -
ży prze mie rzyć 122 stop nie scho dów
do gó ry i ty leż sa mo w dół. Me cha nizm
ze ga ra znaj du je się 12 me trów po ni żej
tar czy. Przez do bę cię żar ki ze ga ra wie -
żo we go po ko nu ją dy stans wła śnie 12
me trów. (LEŚ)

W ro li głów nej Jan Do brzań ski

Pre mie ra fil mu Ze gar

KULTURA

Jan Dobrzański, kadr z filmu Zegar
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Ja ki był Pa ni pierw szy kon takt
z pia ni sty ką?

Uro dzi łam się w Kry ni cy i tu taj spę -
dzi łam pierw sze la ta mo je go ży cia.
Miesz ka łam z ro dzi ca mi i ro dzeń stwem
naj pierw na osie dlu Ty siąc le cia, a na -
stęp nie na uli cy Ko ściusz ki, nie da le ko
Dep ta ka i Pań stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej. Na ukę gry na for te pia nie roz po czę -
łam cał kiem przy pad ko wo. Ma ma
ku pi ła syn te za tor i ra zem z bra tem szu -
ka ła na kla wia tu rze pierw sze go mo ty wu
fu gi d -moll Ba cha, jed nak nie mo gli go
od two rzyć. Le gen da ro dzin na gło si, że
po de szłam do in stru men tu i bez błęd nie
od na la złam ten mo tyw. Mia łam wte dy
za le d wie pięć lat. Wte dy ma ma za pro -
wa dzi ła mnie do pa ni Ro za lii Ja rzą bek,
u któ rej za czę łam po bie rać pry wat ne
lek cje. Pa ni pro fe sor w spo sób pro fe sjo -
nal ny wpro wa dzi ła mnie w taj ni ki gry
na for te pia nie i w świat nut, za nim jesz -
cze na uczy łam się czy tać. Na stęp nie
przez sześć lat uczęsz cza łam do kry nic -
kiej Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej, któ -
ra przed rokiem ob cho dzi ła 50-le cie.
W tej szko le sta wia łam pierw sze, ale
naj wa żniej sze kro ki. I tak za czę ła się
mo ja przy go da z mu zy ką. 

Za baw ne wy da rze nie zwią za ne ze
szko łą, któ re Pa ni za pa mię ta ła?

Na eg za mi nie wstęp nym do szko ły
trze ba by ło za śpie wać pio sen kę, cze go
bar dzo nie cier pia łam. Ko mi sja pro si ła
mnie „Ba siu, za śpie waj pio sen kę”.
„Nie!” – od po wia da łam. „Ba siu, za śpie -

waj”. „Nie!”. W koń cu ma ma wy pro wa -
dzi ła mnie z sa li i da ła klap sa, co mia ło
mnie prze ko nać do nie chcia ne go wy stę -
pu wo kal ne go. Po czym wró ci łam i zdu -
szo nym gło sem za śpie wa łam

przed ko mi sją pio sen kę pt. „Gdzie żeś ty
by wał czar ny ba ra nie?”. Na co wszy scy
za re ago wa li grom kim śmie chem, gdyż
ów cze sny kie row nik fi lii na zy wał się
Eu ge niusz Ba ran. Na to miast ja jesz cze
dłu go po tem my śla łam, że to mój śpiew
ko mi sję tak roz śmie szył.
Czy trud no by ło po go dzić na ukę
gry na for te pia nie z na uką szkol ną?

Mia łam czas za rów no na na ukę
w Szko le Mu zycz nej, jak i na za ba wy
z ró wie śni ka mi. Cho ciaż oczy wi ście by -
ło go znacz nie mniej. Lu bi łam lek cje
mu zy ki, a do gry na pia ni nie nikt mnie
nie zmu szał. I tu taj chcia łam pod kre ślić
znów wa żną ro lę pierw sze go na uczy cie -
la, któ ry,  je śli jest do brym pe da go giem,
po tra fi za chę cić do na uki. Dziec ko na -
wet nie czu je, że to na uka, po nie waż ba -
wi się tym, co ro bi. Wszyst ko za le ży
od do brej or ga ni za cji dnia. Trze ba go tak
za pla no wać, aby był czas na gra nie,
na na ukę w szko le i rów nież na za ba wy.
Na pew no le piej jest dziec ko za pi sać
na na ukę gry na ja kimś in stru men cie,
niż zo sta wić je sa me mu so bie. Mu zy ka
roz wi ja wszech stron nie oso bo wość, uła -
twia my śle nie lo gicz ne. A za tem, im
wcze śniej dziec ko bę dzie mia ło z nią
kon takt, tym le piej bę dzie się ono roz -
wi ja ło. Są to te zy po par te ba da nia mi na -
uko wy mi. 
Co Pa ni za wdzię cza kry nic kiej
szko le?

Kry nic ka szko ła by ła dla mnie, a są -
dzę, że ta kże dla mo ich ko le ża nek i ko le -
gów, wy jąt ko wym miej scem. Cho ciaż
w cza sach, gdy do niej cho dzi łam, wa -
run ki w niej by ły spar tań skie. Pa mię tam
pie cy ki, któ ry mi się do grze wa li śmy i so -
ple lo du zwi sa ją ce ze spłucz ki w to a le cie.
Ale dla mnie, wów czas ma łe go dziec ka,
naj wa żniej sza by ła nie po wta rzal na at -
mos fe ra. Szko ła by ła bar dzo przy tul na,
a ucznio wie mie li bli ski kon takt z na -
uczy cie la mi. Pro fe sor Ja rzą bek by ła dla
nas dru gą ma mą. Pro wa dzo ne przez nią
lek cje ryt mi ki czy for te pia nu by ły nie sa -
mo wi cie barw ne i uroz ma ico ne. 
Pierw sze Pa ni suk ce sy? 

Na kon kur sy pia ni stycz ne jeź dzi łam
już od trze ciej kla sy szko ły pod sta wo -
wej. Bra łam udział w I, II i III Prze glą -
dzie Uczniów Klas For te pia nu
PSM I i II stop nia wo je wódz twa no wo -

Bar ba ra Ka raś kie wicz 

Nie jestem
niewolnikiem
fortepianu
Swój ta lent do mu zy ki ob ja wi ła w wie ku pię ciu lat. Od ra zu
tra fi ła pod skrzy dła kry nic kiej na uczy ciel ki gry na for te pia nie
Ro za lii Ja rzą bek. Dziś pia nist ka Bar ba ra Ka raś kie wicz kon -
cer tu je po ca łym świe cie, ostat nio pro mu jąc swo ją naj now szą
so lo wą pły tę z utwo ra mi współ cze sne go bry tyj skie go kom po -
zy to ra, Mi cha ela Gar ret ta.

Mama kupiła syntezator
i razem z bratem szukała
na klawiaturze pierwszego
motywu fugi d-moll Bacha,
jednak nie mogli go
odtworzyć. Legenda
rodzinna głosi, że
podeszłam do instrumentu
i bezbłędnie odnalazłam
ten motyw. Miałam wtedy
zaledwie pięć lat. 

KULTURA
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są dec kie go (1985, 1986 i 1987r.), a ta -
kże w Ogól no pol skich Prze słu cha niach
w Czę sto cho wie (1986r). Im pre zy ta kie
mo ty wu ją bar dzo do pra cy, po ja wia się
ele ment ry wa li za cji, trze ba więc na nich
do brze wy paść. Ar tur Ru bin ste in ma -
wiał, że na suk ces skła da się je den pro -

cent ta len tu, je den pro cent szczę ścia i 98
pro cent pra cy...
Jak da lej po to czy ło się Pa ni ży cie
za wo do we?

Ro dzi ce prze pro wa dzi li się do Ło dzi,
aby umo żli wić mi po ukoń cze niu kry -
nic kiej szko ły dal szą edu ka cję mu zycz -
ną. Na ukę kon ty nu owa łam w łódz kim
Li ceum Mu zycz nym, a na stęp nie
w Aka de mii Mu zycz nej i na stu diach
po dy plo mo wych w Ka to wi cach. Ca ły
czas kon cer to wa łam i na gry wa łam pły -
ty. Przez kil ka lat miesz ka łam w Szko -
cji, gdzie udzie la łam lek cji na uki gry
na for te pia nie. Obec nie je stem zwią za -
na ja ko wy kła dow ca z In sty tu tem Mu -
zy ki Aka de mii im. Ja na Dłu go sza
w Czę sto cho wie. Pra ca ze stu den ta mi
roz wi ja mnie i do pin gu je. Mam już
w pla nach na gra nie na stęp nej pły ty, cze -
ka ją dal sze kon cer ty.
Pa ni ulu bie ni kom po zy to rzy?

In te re su ją mnie przede wszyst kim
kom po zy to rzy za po mnia ni, któ rych
utwo ry nie gosz czą na sta łe w re per tu -
arach sal kon cer to wych, a ich mu zy ka
war ta jest te go, aby ją wy ko ny wać.
Z pol skich kom po zy to rów ce nię oczy wi -
ście Cho pi na, a uwiel biam Szy ma now -
skie go. Wy ko nu ję ró żne ga tun ki mu zy ki.
Wła śnie uka za ła się mo ja so lo wa pły ta
z utwo ra mi ży ją ce go Bry tyj czy ka, Mi -
cha ela Gar ret ta, in spi ro wa ny mi jaz zem,
blu esem, mu zy ką roc ko wą i lu do wą.
A wy ko naw cy?

Uwiel biam tem pe ra ment Mar thy
Ar ge rich, głę bię wy ra zu i uczu cio -
wość Woj cie cha Świ ta ły, ko lo ryt
brzmie nia i wy obraź nię dźwię ko wą
Lesz ka Mo żdże ra, mą drość mu zycz ną
Pio tra An der szew skie go, nie ska zi tel -
ność Kry stia na Zi mer ma na. Ostat nio
się gam czę sto do na grań wcze śniej -
szych wiel kich mi strzów pia ni sty ki,
ta kich jak Ar tur Ru bin ste in, Jó zef
Hof f man czy Wło dzi mierz Ho ro witz.
Ja kie ce chy cha rak te ru po wi nien
mieć pia ni sta?

Przede wszyst kim wra żli wość, wy -
obraź nię, kre atyw ność. Oczy wi ście wa -
żna jest też pa sja i za pał do pra cy, gdyż
mu zy ka jest sztu ką za zdro sną i wy ma -
ga ją cą nie ustan ne go sa mo do sko na le nia.
Po za tym wa żna jest wy trwa łość, kon -
se kwen cja i od por ność na stres, któ ry

jest nie od łącz nym to wa rzy szem wy ko -
naw ców. 
Pa ni po za mu zycz ne za in te re so wa -
nia?

Nie je stem nie wol ni kiem swo je go za -
wo du, cho ciaż wiem, że po win nam
uwa żać na rę ce, czy li tę część cia ła, któ -
rą pra cu ję. Mi mo to je żdżę na nar tach
i ły żwach, a nie daw no ukoń czy łam kurs
sal sy. Po za tym du żo czy tam, sta ram się
na dą żać za roz wo jem ki ne ma to gra fii. 
Ja ki jest te raz Pa ni zwią zek z Kry -
ni cą?

Do Kry ni cy za wsze wra cam jak
do do mu, bo mam tu przy ja ciół. A z pro -
fe sor Ro za lią Ja rzą bek utrzy mu ję sta ły,
cie pły i ser decz ny kon takt. Lu bię ca łą
Kry ni cę, ale szcze gól nie bli skie są dla
mnie oko li ce uli cy Ko ściusz ki, na któ rej
się wy cho wa łam, gdzie la tem jeź dzi łam
na ro we rze, a zi mą na san kach. Uwiel -
biam gó ry w ogó le, a to szcze gól ne
miej sce, ja kim jest Kry ni ca, do da je mi
za wsze mnó stwo ener gii. 

MAŁ GO RZA TA KA REŃ SKA

Bar ba ra Ka raś kie wicz

Wy bit nie uta len to wa na pia nist ka, zna na
w Pol sce i po za jej gra ni ca mi. Ukoń czy ła ka -
to wic ką Aka de mię Mu zycz ną im. Ka ro la Szy -
ma now skie go w kla sie prof. Mo ni ki
Si kor skiej–Woj ta chy, a na stęp nie stu dia po -
dy plo mo we u wy bit ne go pol skie go pia ni sty,
prof. Woj cie cha Świ ta ły. Zdo by ła wie le na -
gród na kon kur sach pia ni stycz nych, m. in.:
na IV Mię dzy na ro do wym Kon kur sie im. K.
Szy ma now skie go w Ło dzi, na Kon kur sie Pia -
ni stycz nym im. Fry de ry ka Cho pi na w War -
sza wie, na Fe sti wa lu Pia ni sty ki Pol skiej
w Słup sku i Kon kur sie Mu zy ki XX wie ku
w War sza wie oraz na Kon kur sie imie nia W.
A. Mo zar ta w Gdań sku. Pia nist ka kon cer tu je
w kra ju i za gra ni cą, m.in. w Au strii, Niem -
czech, Wiel kiej Bry ta nii, Mek sy ku, Es to nii,
Cze chach. W jej re per tu arze znaj du ją się
utwo ry od ba ro ku po mu zy kę współ cze sną.
Na gra ła dwie pły ty za wie ra ją ce utwo ry for -
te pia no we Ro ma na Stat kow skie go, a na po -
cząt ku grud nia 2009 r. uka za ła się jej
ko lej na pły ta so lo wa z utwo ra mi współ cze -
sne go bry tyj skie go kom po zy to ra, Mi cha ela
Gar ret ta. 

Bar ba ra Ka raś kie wicz w dzieciństwie

Bar ba ra Ka raś kie wicz ra zem z Ma -
rio lą Cie nia wą uświet ni ła swo im
wy stę pem for te pia no wym Zło ty
Ju bi le usz Pań stwo wej Szko ły Mu -
zycz nej I stop nia w Kry ni cy -Zdro ju,
któ ry od był się 21 li sto pa da ub. r.
Po cząt ki jej ka rie ry pia ni stycz nej
zwią za ne są bo wiem z tą szko łą. 
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Wspo mnie nia 
prof. Bo le sła wa Fa ro na

W li sto pa dzie uka za ła się nie zwy kła
ksią żka prof. Bo le sła wa Fa ro na pt. Po -
wrót do ko rze ni. No wy, po sze rzo -
na i uzu peł nio na wer sja Ko rze ni (1977)
i Po wro tu do ko rze ni (2000), pu bli ka cji
o cha rak te rze bio gra ficz nym i wspo -
mnie nio wym, na wskroś prze siąk nię -
tych są dec ki mi wąt ka mi. 

Jest to swo je go ro dza ju są dec ka an -
to lo gia, oso bi sta pieśń o zie mi są dec kiej,
de dy ko wa na wnu kom: Ma cie jo wi i Mi -
ko ła jo wi, od wo łu ją ca się do wszech -
obec ne go we wcze śniej szych
pu bli ka cjach ży cio we go mot ta au to ra,
za czerp nię te go z Or ka now skich wska -
zań: Nie prze ci naj ko rze ni łą czą cych cię
z ro dzin ną zie mią, choć byś na koń cu
świa ta się zna lazł. 

Na okład ce sta ry sad w Łąc ku, a w 23
szki cach pro fe sor, pa trio ta lo kal ny, ro dem
z Czar ne go Po to ka k. Łąc ka, ab sol went
„Dłu go szo wej Ro dzi ny”, póź niej szy rek -
tor kra kow skiej Wy ższej Szko ły Pe da go -
gicz nej i mi ni ster oświa ty, pu bli cy sta,
hi sto ryk i kry tyk li te ra tu ry, je den z naj -
bar dziej za słu żo nych i wy bit nych Są de -
czan, przy po mi na dom ro dzin ny, je go
tra dy cje, są sia dów i zna jo mych, na uczy -
cie li (na cze le z ma gi strem, ja kże ina czej,
An to nim Sit kiem) i ko le gów szkol nych,
za przy jaź nio nych ar ty stów, księ ży i ko lo -

ro wych od mień ców, przy po mi na la ta
woj ny i kres dy mią cych „su śni”, do nie -
daw na jesz cze sta łe go ele men tu łąc kie go
i czar no po toc kie go kra jo bra zu. Ka żdy ze
szki ców za słu gu je na od ręb ne, ob szer -
niej sze omó wie nie i pew nie przy j dzie
na to czas.

Jest tu miej sce ta kże na przy jaźń
z wy bit ną pi sar ką dla dzie ci i mło dzie -
ży, Ma rią Kow nac ką, któ ra w nie da le -
kim Ry trze spo tka ła Ro ga sia z do li ny
Roz to ki, jest rów nież opis oko licz no ści
wy jaz du ma tu rzy sty Bol ka na stu dia po -
lo ni stycz ne do Kra ko wa. 

Ca łość ubo ga ca aneks z re cen zja mi,
przy czyn ka mi i omó wie nia mi twór czo -
ści au to ra pió ra An drze ja Zię by, Ja -
na Piesz cza cho wi cza i Pio tra
Fa ro na oraz in for ma cje o pier wo dru kach
tek stów z obec ne go wy daw nic twa, za -
miesz czo nych wcze śniej w ró żnych cza -
so pi smach i pe rio dy kach.

Przy tocz my jesz cze dwie istot ne opi -
nie:

W od ró żnie niu od wie lu swo ich ko le -
gów -pro fe so rów (Bo le sław Fa ron) ma
„lek ką rę kę” do pi sa nia. „Ko rze nie” to
wzru sza ją ca opo wieść o wta jem ni cze -
niach ro dzin nych, pierw szych wid no krę -
gach i pierw szych ry tach na du szy
chłop ca z Czar ne go Po to ka, któ re mu pi -
sa na by ła oso bli wa, nie wol na od ostrych
za krę tów ka rie ra – za uwa ża zna ny kra -
kow ski po eta Jó zef Ba ran.

Bo le sław Fa ron nie na pi sał tej ksią żki
chłod nym, spra woz daw czym pió rem. To
pió ro pro wa dzo ne jest przez pa mięć
prze nik nię tą uczu ciem, wier no ścią.
Wier no ścią, któ ra nie przy bla dła wsku -
tek ko niecz nej roz łą ki, za miesz ka nia
w du żych mia stach i pra cy na od po wie -
dzial nych sta no wi skach w dzie dzi nie na -
uki, oświa ty i kul tu ry – twier dzi Ju lian
Ka wa lec, au tor Tań czą ce go ja strzę bia.

To za pro sze nie czy tel ni ka w pod róż
do no stal gicz nej kra iny dzie ciń stwa,
do ro dzin ne go gniaz da, roz snu wa ją ce
czar pa mią tek za mknię tych w mat czy nej
skrzy ni, spar tań skie go – jak sam ma -
wia, ale sku tecz ne go wy cho wa nia przez
oj ca („pa mię taj, sy nu, jak się na zy -
wasz”), to za pro sze nie na szla ki kra jo -
bra zo we, kul tu ral ne i li te rac kie Be ski du
Są dec kie go, Wy spo we go i Gor ców
– od sła nia ją ce nie zli czo ne „ma gicz ne
miej sca”, któ re przez la ta na nie go
wpły wa ły, lub też któ re sam za uwa żał,
wy cza ro wy wał i unie śmier tel niał…
– ko men tu je Pa na bol ko we wspo mnie -
nia prof. Bo gu sław Kołcz, dy rek tor
Aka de mic kie go Li ceum i Gim na zjum
im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go w No -
wym Są czu.

No wy Po wrót do ko rze ni czy ta się
jed nym tchem. Tak to już jest: im je ste -
śmy star si, tym chęt niej i mi lej wspo mi -
na my mło de la ta.

Ta kiej ksią żki o Są dec czyź nie i Są de -
cza nach jesz cze nie by ło.

Opo wieść o dwóch mia stach
Wy daw nic two No wy Sącz – Na rwik.

Opo wieść o dwóch mia stach zre ali zo wa -
no w ra mach pro jek tu hi sto rycz no -kul -

No we ksią żki -san de cja na i nie tyl ko

Kto czy ta, nie błą dzi

Nowy Powrót do korzeni
czyta się jednym tchem.
Tak to już jest: im jesteśmy
starsi, tym chętniej i milej
wspominamy młode lata.
Ta kiej ksią żki o Są dec czyź -
nie i Są de cza nach jesz cze
nie by ło.

SĄDECZANIE
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tu ral ne go, upa mięt nia ją ce go wspól ne
dzie dzic two hi sto rycz ne pol sko -nor we -
skie. Przed sta wia ono kon tak ty No we go
Są cza i Na rwi ku na prze strze ni ostat -
nich 70 lat. 

Pu bli ka cja osa dzo na jest ta kże w kon -
tek ście hi sto rycz nym zwią za nym z wal -
ka mi o Na rwik wio sną 1940 ro ku
Sa mo dziel nej Bry ga dy Strzel ców Pod ha -
lań skich, w któ rej bra li udział Są de cza nie.

Ksią żka obej mu je kil ka wąt ków: 
– prze bieg kam pa nii nor we skiej

z pod kre śle niem zna cze nia pierw sze go
zwy cię stwa alian tów nad Niem ca mi
w II woj nie świa to wej;

– re la cje pol skich i nor we skich
uczest ni ków bi twy o Na rwik;

– ge ne zę i kro ni kar ski za pis kon tak tów
part ner skich Na rwi ku i No we go Są cza;

– współ cze sne wi zy tów ki Na rwi ku
i No we go Są cza;

– pro gram ob cho dów 70. rocz ni cy bi -
twy na rwic kiej w 2010 ro ku w No wym
Są czu, w tym: mię dzy na ro do wą kon fe -
ren cję „Hi sto ria dwóch miast – hi sto -
rycz na bi twa”, wy sta wę fo to gra ficz ną pt.
„Part ner znad fior dów” Pio tra Droź dzi -
ka, wi zy ty stu dyj ne grup pol sko -nor we -
skich oraz ple ne ro we ora to rium
mu zycz no -hi sto rycz ne.

Ca łość przed się wzię cia sfi nan so wa -
no z po zy ska ne go przez mia sto No wy
Sącz gran tu w wy so ko ści 565 tys. zł
z Fun du szu Wy mia ny Kul tu ral nej dzie -
lo ne go przez Mi ni ster stwo Kul tu ry
i Dzie dzic twa Na ro do we go w ra mach
Me cha ni zmu Fi nan so we go EOG oraz
Nor we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we -
go. Do tej kwo ty 63,5 tys. do ło ży ło mia -
sto No wy Sącz.

Był to pierw szy grant z Nor we skie go
Me cha ni zmu Fi nan so we go dla mia sta
No we go Są cza, a zor ga ni zo wa ne wspól -
nie ob cho dy na rwic kie by ły ko lej nym
wa żnym kro kiem wzbo ga ca ją cym re la -
cje po mię dzy No wym Są czem a Na rwi -
kiem, po mię dzy Pol ską a Nor we gią. 

Re ali za cja pro jek tu da ła mo żli wość
czer pa nia z kul tu ry, hi sto rii i do rob ku
ar ty stycz ne go obu miast part ner skich.
Mło dzież i do ro śli mie li oka zję wza jem -
nie po zna wać bo ga te tra dy cje i współ -
cze sne do ko na nia.

Au to rzy ksią żki: Je rzy Le śniak, Sła -
wo mir Si ko ra, Le szek Mi gra ła.

Są de cza nie w Ma ło pol sce 
Ry szard No wak i Je rzy Gwi żdż, An -

drzej Czer wiń ski i Jó zef An to ni Wik tor,
Zo fia Piecz kow ska i Bo że na Ja wor, An -
drzej Szka ra dek i Ka zi mierz Sas – oto
nie któ rzy z są dec kich pre zy den tów i rad -
nych ró żnych szcze bli (by łych i obec -
nych), któ rych bio gra my ozdo bio ne
zdję cia mi zna la zły się w ksią żce pt. Sa -
mo rzą dow cy w Ma ło pol sce 1990-2010. 

Pu bli ka cja wy da na z oka zji 20-le cia
sa mo rzą du te ry to rial ne go w Pol sce za -
wie ra po nad 300 syl we tek ma ło pol skich
dzia ła czy sa mo rzą do wych. To po zy cja
uni kal na na tle wy daw nictw do ku men -
tu ją cych funk cjo no wa nie de mo kra cji sa -
mo rzą do wej w na szym kra ju.

Kry te ria do bo ru osób by ły trzy:
umiesz czo no tu wszyst kich rad nych
i człon ków za rzą du wo je wódz twa ma ło -
pol skie go, sa mo rzą dow ców (pre zy den -
tów, bur mi strzów, wój tów i rad nych
szcze bla pod sta wo we go) wy ró żnia ją -
cych się zna czą cym do rob kiem oraz
człon ków i dzia ła czy Ko mi te tów Oby -

wa tel skich, ja ko ide owe go fun da men tu
re sty tu cji sa mo rzą du te ry to rial ne go
przed 20 la ty.

Au to rzy po sił ko wa li się an kie ta mi
i po wszech nie do stęp ny mi en cy klo pe -
dia mi, pu bli ka cja mi ty pu „who is who”,
kwe ren da mi w pra sie re gio nal nej i lo -
kal nej, a na wet oświad cze nia mi ma jąt -
ko wy mi.

Ca łość uzu peł nia ją skie ro wa ne
do ma ło pol skich sa mo rzą dow ców wy -
stą pie nia trzech wiel kich Po la ków pod -
czas po by tów w Kra ko wie: pa pie ża
Ja na Paw ła II, Ry szar da Ka czo row skie -
go i An drze ja Stel ma chow skie go.

Sa mo rzą do wy lek sy kon bio gra ficz ny
zre da go wa li: Woj ciech Stań czyk (re dak -
tor na czel ny), Ja nusz Mierz wa, Bar tosz
Lip szyc, Ma rek Hań de rek i Hen ryk
Szew czyk, dzien ni karz zna ny z ła mów
„Są de cza ni na” i por ta lu in for ma cyj ne go
są de cza nin.in fo.

Ge ne rał bo ha ter
Na kła dem De par ta men tu Wy cho wa -

nia i Pro mo cji Mi ni ster stwa Obro ny Na -
ro do wej uka za ła się ksią żka pt. Ge ne rał
bry ga dy Jó zef Ku stroń. Po cho dzą cy
z No we go Są cza do wód ca 21. Dy wi zji
Pie cho ty Gór skiej po legł 16 wrze -
śnia 1939 r. w oko li cach Lu ba czo wa.

Au to rem głów nej czę ści tej pu bli ka -
cji jest Adam Ła zar, na uczy ciel hi sto rii
z Lu ba czo wa, któ ry był ini cja to rem
nada nia imie nia Jó ze fa Ku stro nia miej -
sco wej szko le. Na kar tach li czą cej ok.
stu stron ksią żki śle dzi my lo sy ge ne ra ła
i je go ro dzi ny, do ra sta nie, stu dia, słu żbę
woj sko wą, doj ście do wa żnych funk cji,
aż po bo ha ter ską śmierć na po lu wal ki.

Autorzy posiłkowali się
ankietami i powszechnie
dostępnymi
encyklopediami,
publikacjami typu „who is
who”, kwerendami w prasie
regionalnej i lokalnej,
a nawet oświadczeniami
majątkowymi.
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Spo ro mo że my się też do wie dzieć
o for ma cji strzel ców pod ha lań skich,
o 21 dy wi zji, o jej funk cjo no wa niu
i sym bo li ce. Szkic na ten te mat za mie -
ścił kpt. Ar tur Sur macz. Do dat ko wą
atrak cją są licz ne fo to gra fie, bo ga ta bi -
blio gra fia, in deks na zwisk i miej sco -
wo ści. 

Wie le lat te mu red. Je rzy Ste in hauf
w „Dzien ni ku Pol skim” tak na pi sał
o Jó ze fie Ku stro niu: „Ge ne rał, my śli -
ciel, fi lo zof, po eta, praw nik, eko no mi -
sta i ma te ma tyk, roz mi ło wa ny w gre ce
i san skry cie. Oso bo wość nie zwy kle bo -
ga ta, któ rą mo żna by z po wo dze niem
ob dzie lić kil ku lu dzi”.

Ewa i Roman Hasslingerowie
wśród ogólnopolskich
autorytetów

Ewa i Ro man Has slin ge ro wie z No -
we go Są cza są bo ha te ra mi jed ne go
z kil ku dzie się ciu roz dzia łów ksią żki pt.
Au to ry te ty wy da nej przez Gdań ski
Are opag.

Are opag to za po cząt ko wa ny 10 lat
te mu w Gdań sku cykl dys ku sji, spo -
tkań z wy bit ny mi spe cja li sta mi i znaw -
ca mi z ró żnych dzie dzin na uki oraz
se mi na riów na te ma ty etycz ne. Tym ra -
zem uczest ni ków za pro szo no do na pi -
sa nia ksią żki de dy ko wa nej ich
au to ry te tom.

„W ten spo sób po wstał al bum naj -
pięk niej szych ludz kich uczuć, fa scy na -
cji, war to ści. Ka ta log cnót nie
do prze ce nie nia. To świat pe łen uczci -
wych, mą drych, do brych, życz li wych,
wier nych ide ałom i god nie ży ją cych lu -
dzi. Przy mio ty mno żą się na kar tach

na szej ksią żki i ry su ją świat, w któ rym
chcia ło by się żyć na co dzień, a nie je -
dy nie od świę ta” – pi sze w przed mo -
wie Ka ta rzy na Że la zek, re dak tor
wy daw nic twa.

Na nie daw nej pro mo cji al bu mu
w Gdań sku, pod czas ob cho dów Świę -
ta Nie opo dle glo ści, obec ni by li m.in.
Zbi gniew Brze ziń ski, Nor man Da vies,
prof. Je rzy Bral czyk.

Au tor ką tek stu „Ży cie god nie prze -
ży te” o ma łżeń stwie Ha aslin ge rów jest
rów nież są de czan ka, Ma ria Bar ba ra
Sta blew ska (z do mu Kieł czów na), za -
miesz ka ła kie dyś na Sta rej Ko lo nii. La -
bo rant ka me dycz na i hu ma nist ka,
żo na le ka rza, mat ka Ro ber ta (też le ka -
rza) i Kin gi (stu dent ki han dlu za gra -
nicz ne go), bab cia 8-let niej Ka ro lin ki
i 5-let nie go Mak sy mi lia na.

Opi sa na hi sto ria to czy się w wie ko -
wym dwo rze Chwa li bo gów na Za łu biń -
czu w No wym Są czu, któ ry po swo im
wu jo stwie prze ję li Has slin ge ro wie. Wie -
le wąt ków, od ra to wa nia od ru iny za byt -

ko wej bu dow li i pra cy w go spo dar stwie
ogrod ni czym dla pod re pe ro wa nia do -
mo we go bu dże tu, po dzia łal ność cha ry -
ta tyw ną przy pa ra fii i w struk tu rach
„So li dar no ści”, wresz cie in ter no wa nie
(Ro man w szpi ta lu wię zien nym prze -
szedł po wa żną ope ra cję). 

God ne ży cie sę dzi wej już dziś pa ry.
BI BLIO FIL

KULTURA

„W ten sposób powstał
album najpiękniejszych
ludzkich uczuć, fascynacji,
wartości. Katalog cnót nie
do przecenienia. To świat
pełen uczciwych, mądrych,
dobrych, życzliwych,
wiernych ideałom i godnie
żyjących ludzi. Przymioty
mnożą się na kartach
naszej książki i rysują
świat, w którym chciałoby
się żyć na co dzień, a nie
jedynie od święta”.

Sześć ludz kich szkie le tów
– naj praw do po dob niej za mo -
żnych i za słu żo nych
oby wa te li mia sta, a być mo że
zmar łych za kon ni ków, frag -
men ty tru mien i ich okuć
oraz gwoź dzi, frag men ty
szkla nych zni czy, mo ne ty
– to tyl ko część zna le zisk,
któ re ujaw ni ły ar che olo gom
dwie od kry te kryp ty, znaj du -
ją ce się nie gdyś pod nie ist nie -
ją cym dziś ko ścio łem
klasz tor nym o.o. Fran cisz ka -
nów w No wym Są czu.

T a kie efek ty przy nio sły ba da -
nia son da żo we, pro wa dzo ne
przez kil ka ty go dni ko ło ko -
ścio ła ewan ge lic kie go w No -

wym Są czu przez ma łżeń stwo
ar che olo gów: Bar ba rę Mu siał -Urbań -
ską i Bar tło mie ja Urbań skie go. Zle ci -
ła je, w związ ku z pla no wa nym
re mon tem ko ścio ła (ka pli cy Prze mie -
nie nia Pań skie go) pa ra fia ewan ge lic ko -
-au gs bur ska pw. Prze mie nie nia
Pań skie go w No wym Są czu. Ba da nia
pro wa dzo ne by ły pod nad zo rem kon -
ser wa to ra za byt ków. Ar che olo dzy na -
tra fi li na ludz kie szcząt ki w nie wiel kim
i sto sun ko wo płyt kim wy ko pie, znaj du -
ją cym się za le d wie kil ka me trów
od ka pli cy. 

– Wy kop (o wy mia rach 2 na 2,70
me tra) zna lazł się w środ ko wej czę ści
daw ne go ko ścio ła pw. Na ro dze nia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny, któ ry kie dyś
wcho dził w skład ze spo łu klasz tor ne go
fran cisz ka nów, na przej ściu łą czą cym
nie ist nie ją cy ko ściół z obec ną ka pli cą
Lu bo mir skich. Na jej ścia nie wi dać
zresz tą jesz cze spę ka nia, w miej scu,
gdzie przej ście zo sta ło za mu ro wa ne.
Obec nie wcho dząc do ka pli cy mo żna
ta kże zo ba czyć za mu ro wa ną ni szę
– mó wi Bar tło miej Urbań ski z Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu,
ar che olog i kie row nik ba dań son da żo -
wych. Ko ściół klasz tor ny zo stał ro ze -
bra ny u schył ku XVIII w. W te re nie,
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gdzie się znaj do wał, nikt jesz cze nie
pro wa dził ba dań ar che olo gicz nych.

Pań stwo Urbań scy przy stę pu jąc
do prac w te re nie, nie są dzi li na wet, że
za le d wie pół me tra pod zie mią na tra fią
już na pierw sze trzy nie kom plet ne
szcząt ki ludz kie, naj praw do po dob niej
dzie ci, al bo na sto lat ków. Ich płeć nie jest
jesz cze wia do ma. Ko ści by ły roz rzu co -
ne, zde kom ple to wa ne i nie uło żo ne ana -
to micz nie. W pierw szych dniach
son da żu Bar tło miej Urbań ski przy pusz -
czał, że szcząt ki naj praw do po dob niej
zo sta ły tam prze nie sio ne z in ne go miej -
sca po chów ku. Dzi siaj, spe cja li ści m.in.
an tro po lo dzy, ar che olo dzy, pro wa dzą cy
ba da nia dys po nu jąc więk szą ilo ścią wy -
do by te go ma te ria łu ar che olo gicz ne go

i hi sto rycz nym ma te ria łem źró dło wym,
bę dą mo gli okre ślić wiek, płeć wy do by -
tych szcząt ków. Wraz ze ścią ga niem ko -
lej nych warstw zie mi za czął wy ła niać
się za rys dwóch krypt, w któ rych cho -
wa no zmar łych, znaj du ją cych się
pod po sadz ką ko ścio ła klasz tor ne go o.o.
Fran cisz ka nów. W jed nej z nich ar che -
olo dzy od ko pa li ko lej ne dwa – le piej za -
cho wa ne szkie le ty naj praw do po dob niej
mę żczy zny i ko bie ty, le żą ce bar dzo bli -
sko sie bie. Zna le zio no je na głę bo ko -
ści 1,5 me tra. Cie ka wost ką jest to, że ich
czasz ki zo sta ły ob ło żo ne cię żki mi ka -
mie nia mi, a na ustach jed nej z nich znaj -
do wa ła się bar dzo sko ro do wa na blasz ka.
Kie row nik prac przy pusz cza, że mo że to
być ka wa łek mo ne ty, al bo me da lik. 

– Ta ka ob sta wa ka mien na wo kół głów
mo że świad czyć o bli żej nam nie zna nym
zwy cza ju po chów ku zmar łych – mó wi
Bar tło miej Urbań ski – Kryp ta zo sta ła
uszko dzo na. Część mu ru gra ba rze mu -
sie li ro ze brać, aby po cho wać jed ną
z tych osób. Szkie le ty za cho wa ły się sto -
sun ko wo do brze, bo znaj do wa ły się
w głęb szych war stwach zie mi.

W tej sa mej kryp cie, ale po prze ciw -
nej stro nie le ża ła ludz ka czasz ka, a wo -
kół niej wi docz ny był na zie mi ob rys
trum ny, któ ra zbu twia ła. Bar tło miej

Urbań ski nie wy klu cza, że rów nie do -
brze mo gą to być szkie le ty po cho wa -
nych za kon ni ków, a nie wy klu czo ne
ja kiś fun da to rów np. ko ściel ne go oł ta -
rza. Jesz cze więk szą nie spo dzian kę ta
sa ma kryp ta spra wi ła, gdy ar che olo dzy
wko pa li się w głąb. Ich oczom uka za ła
się po sadz ka z czer wo nej ce gły, a na niej

Tajemnice
kościoła
franciszkanów

Państwo Urbańscy
przystępując do prac
w terenie, nie sądzili
nawet, że zaledwie pół
metra pod ziemią natrafią
już na pierwsze trzy
niekompletne szczątki
ludzkie, dzieci, albo
nastolatków.
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do brze za cho wa ny szkie let. Na le żał on
do zmar łej oso by, któ rej czasz ka od sło -
ni ła się ba da czom w wy ższych war -
stwach wy ko pu. 

– Na ra zie chciał bym się wstrzy mać
z da to wa niem po wsta nia kryp ty, choć
nie ukry wam, mam swo ją hi po te zę

na ten te mat, ale za wcze śnie jesz cze
o niej mó wić – do da je ba dacz. Szkie let
ludz ki na dnie dru giej kryp ty był do brze
za cho wa ny, choć bra ko wa ło mu ko ści
udo wych i pisz cze li. Są dec cy ar che olo -
dzy przy pusz cza ją, że bra ku ją ce ko ści
mo gą znaj do wać się wśród in nych, wy -
do by tych lu zem. 

– Ma syw ność ko ści, zwłasz cza twa -
rzy, wska zy wa ła by na to, że jest to mę -
żczy zna – uwa ża Urbań ski.

Oprócz szkie le tów uda ło się na tra fić
w wy ko pie na spo ro szkla nych frag men -
tów naj praw do po dob niej sta rych zni czy,
po cho dzą cych – jak się wy da je
z XVIII i XIX wie ku. Trze ba wziąć
pod uwa gę, że jesz cze u schył ku XIX w.
w tej czę ści mia sta znaj do wał się prze -
nie sio ny sar ko fag Do bka Łow czow skie -
go, pod sto le go Zyg mun ta III Wa zy,
po sła do Tur cji, Szwe cji, Mo skwy, wła -
ści cie la Wie lo po la i Za beł cza, któ ry zo -
stał póź niej prze nie sio ny pod wie żę.
Na tra fio no ta kże na wie le nie kom plet -
nych ko ści, okuć tru mien nych, mo net
m.in. bo ra tyn ki (Ja na Ka zi mie rza
z XVII wie ku i li tew ską). Jed ną z tych

mo net wy do był współ pra cu ją cy z ar che -
olo ga mi przed sta wi ciel No wo są dec kie -
go Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Hi sto rii
i Eks plo ra cji w No wym Są czu.

– Na tra fi li śmy na sześć za cho wa nych
szkie le tów. Ma my też spo ro ze bra ne go
ma te ria łu, któ ry te raz trze ba zba dać
– wstęp nie pod su mo wu je ba da nia Bar -
tło miej Urbań ski. – Jak są dzę w tych
kryp tach by ło wię cej po chów ków.
Na tak ma łym te re nie od kry li śmy dwie
krypty. Je stem prze ko na ny, że ta kich,
pod po sadz ką ko ścio ła o.o. Fran cisz ka -
nów znaj do wa ło się wię cej. Cze ka ją tyl -
ko na od kry cie i przy pusz czam, że
od kry je my w nich wię cej po chów ków.
Trze ba so bie zdać spra wę, że od cza sów
śre dnio wie cza, gdy fun do wa no i bu do -
wa no ko ścio ły, pod ich po sadz ka mi cho -
wa no mni chów, pro bosz czów,
fun da to rów, lu dzi za słu żo nych. Te dwie
kryp ty – to po dej rze wam pierw szy ele -
ment ukła dan ki.

Ar che olo gów cze ka te raz ana li za wy -
do by te go ma te ria łu, za byt ków, szu ka nie
ana lo gii. Od ko pa ne kryp ty zo sta ną te raz
od po wied nio za bez pie czo ne. 

Ze spół po klasz tor ny o.o. Fran cisz ka nów, z ko ścio łem pw. Na ro dze nia
Naj święt szej Ma rii Pan ny, po wstał w 1297 r. z upo wa żnie nia Wa cła -
wa II. Usy tu owa ny w pół noc no -za chod niej czę ści mia sta stał przy mu -
rach obron nych. Go tyc ki ko ściół wznie sio no na no wo w dru giej
poł. XIV w. po po łu dnio wej stro nie za bu do wań klasz tor nych. Klasz tor
zbu do wa ny w czwo ro kąt, oto czo ny ka pli ca mi, prze zna czo ny był dla za -
kon ni ków. 
W 1662 r. Jan Do bek Łow czow ski ufun do wał ka pli cę gro bo wą p.w. św.
Ber nar dy na, ja ko wo tum za szczę śli wy po wrót z bi twy pod Cho ci miem.
W 1635 r. ap te karz są dec ki Szy mon Wol ski wy sta wił ka pli cę p.w. św.
Ka ta rzy ny. W la tach 1654–1672 prze kształ co na zo sta ła przez po więk -
sze nie – z fun da cji Kon stan te go Lu bo mir skie go – sta ro sty są dec kie go,
pier wot na ka pli ca Prze mie nie nia Pań skie go. By ła ona miej scem kul tu
i mia ła być ka pli cą gro bo wą ro du. Bez więk szych zmian ar chi tek to nicz -
nych do trwa ła do na szych cza sów.
Ko ściół klasz tor ny był po far nym św. Mał go rza ty naj chęt niej uczęsz cza -
nym przez miesz czan są dec kich. Za bu do wa nia fran cisz kań skie by ły
miej scem sej mi ków szlach ty są dec kiej.
Po żar ko ścio ła w 1753 r. nad wy rę żył je go mu ry. Na stęp ny w 1769 r.,
wy ni kły naj praw do po dob niej z nie ostro żno ści Ży dów ma ją cych
swo je do mo stwa przy mu rach klasz to ru, znisz czył go zu peł nie.
Na sku tek „ka sa ty jó ze fiń skiej” za mar ło w 1785 r. ży cie klasz tor ne.
Z na ka zu za bor czych władz au striac kich ko ściół zo stał roz bu rzo ny,

znik nę ły przy nim ka pli ce, oprócz ka pli cy Prze mie nie nia Pań skie go.
Zwią za ny z hi sto rią mia sta Ve ra icon prze nie sio ny zo stał w 1782 r.
do ko ścio ła far ne go. Po tem Ży dzi za ku pi li po fran cisz kań skie za bu -
do wa nia wraz z ka pli cą Prze mie nie nia Pań skie go, wpła ca jąc
do skar bu Au strii 500 flo re nów reń skich. W 1800 r. sprze da li oni bu -
dyn ki za kwo tę 2200 zło tych reń skich gmi nie ewan ge lic kiej za ło żo -
nej dla ko lo ni stów nie miec kich w No wym Są czu i oko li cy. W ka pli cy
Prze mie nie nia Pań skie go po wstał ko ściół au gs bur skie go i hel wec -
kie go wy zna nia. W za bu do wa niach po klasz tor nych, w prze kształ co -
nych skrzy dłach od stro ny pół noc nej i wschod niej po wsta ła szko ła
nie miec ka i miesz ka nie pa sto ra. 
Upań stwo wio ne po II woj nie świa to wej bu dyn ki po klasz tor ne wró ci ły
do zbo ru ewan ge lic kie go w 1991 r.
Z hi sto rycz ne go kompleksu do dzi siaj prze trwa ły:
– ka pli ca Prze mie nie nia Pań skie go, ja ko ko ściół ewan ge lic ki,
– dwa skrzy dła za bu do wań po klasz tor nych z wie żą,
– w bu dyn ku ko ścio ła ewan ge lic kie go znaj du je się uszko dzo ny na -
grob ny po sag Ja na Do bka Łow czow skie go wy ko na ny w czer wo nym
mar mu rze. W ścia nach są: mar mu ro wy kar tusz z her ba mi i wier szo wa -
ne epi ta fium Zo fii z Mar cin kow skich – żo ny J. Do bka Łow czow skie go
zmar łej w 1611 r., mar mu ro wa ta bli ca z hi sto rią ko ścio ła Na ro dze nia
Naj święt szej Ma rii Pan ny 

źró dło: www.no wy sacz.lu te ra nie.pl

Hi sto ria kom plek su klasz tor ne go pa ra fii No wy Sącz – Sta dła
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Wszyst ko wska zu je na to, że
w przy szłym ro ku na te re nie ze spo łu
po klasz tor ne go o.o. Fran cisz ka nów ra -
tun ko we ba da nia ar che olo gicz ne bę dą
kon ty nu owa ne. Od sła nia ne bę dą m.in.
fun da men ty obec ne go ko ścio ła ewan -
ge lic kie go, by oce nić ich stan. Ma to
zwią zek z pla no wa nym re mon tem bu -
dyn ku. Nie za le żnie od ich efek tów
z pew no ścią przy czy nią się one do po -
sze rze nia wie dzy o hi sto rii mia sta i ze -

spo łu po klasz tor ne go. Kom pleks po -
fran cisz kań ski jest wpi sa ny do re je stru
za byt ków.

Pra ce ar che olo gicz ne wpi su ją się
w trwa ją cy od ubie głe go ro ku re mont
kom plek su klasz tor ne go, któ ry pro wa -
dzo ny jest sta ra niem Ra dy Pa ra fial nej
Ko ścio ła Ewan ge lic ko -Au gs bur skie go
(lu te rań skie go) w No wym Są czu.
W przy szłym ro ku za cznie się dru gi je -
go etap, któ ry sku pi się na re mon cie ge -
ne ral nym ko ścio ła.

– Pla nu je my za mon to wa nie w nim
ogrze wa nia, któ re go prak tycz nie ko ściół
nie po sia da od mo men tu wy bu do wa nia,
czy li od 1670 ro ku – mó wi Do mi nik
Chmie lew ski, skarb nik pa ra fii, czło nek
Ra dy Pa ra fial nej ko ścio ła ewan ge lic ko -
-au gs bur skie go w No wym Są czu.

– Chcie li by śmy za in sta lo wać ogrze wa -
nie pod ło go we -sek to ro we, a to wią że się
z mon ta żem pod zie mią in sta la cji.
W związ ku z tym, ten te ren mu si być
wcze śniej prze ba da ny przez ar che olo -
gów. Pla nu je my ta kże osu szyć i za kon -
ser wo wać fun da men ty ko ścio ła.
Dal szym eta pem prac ar che olo gicz nych
bę dzie prze ba da nie miej sca, na któ rym
stał daw ny ko ściół. Być mo że uda się od -
kryć je go fun da men ty, czy fun da men ty
klasz to ru i je wy eks po no wać i wkom po -
no wać w ogród, któ ry w przy szłym ro ku
chcie li by śmy tu taj za ara nżo wać.

Nie wy klu czo ne, że to, co zo sta ło i ma -
my na dzie ję zo sta nie jesz cze od kry te, bę -
dzie udo stęp nio ne dla tu ry stów i sta nie się
jesz cze jed ną atrak cją No we go Są cza.

IGA MI CHA LEC
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Uzna jąc zna cze nie sek to ra pro du ku ją ce go żyw ność
wy so kiej ja ko ści, ale rów nież bio rąc pod uwa gę kosz -
ty z tym zwią za ne, od kil ku lat Unia Eu ro pej ska
wspie ra gru py pro du cen tów żyw no ści m.in. w dzia łal -
no ści in for ma cyj nej i pro mo cyj nej. 

Ce lem unij ne go dzia ła nia jest zwięk sze nie po py tu na pro duk ty rol ne
i spo żyw cze ob ję te sys te ma mi ja ko ści żyw no ści, wspie ra nie grup pro du cen -
tów zrze sza ją cych pod mio ty, któ re ak tyw nie uczest ni czą w tych sys te mach
oraz zwięk sze nie za in te re so wa nia kon su men tów te ma ty ką ja ko ści żyw no -
ści, jej spe cy ficz ny mi wła ści wo ścia mi i za le ta mi. 

Do stęp ne dla dzia ła ją cych w Pol sce pro du cen tów środ ki mo gą być prze -
zna czo ne wy łącz nie na pro mo cję pro duk tów wy twa rza nych w ra mach sys -
te mów ja ko ści żyw no ści tj.:

Kto mo że uzy skać środ ki?
Pro du cen ci pro wa dzą cy na te re nie Pol ski pro duk cję w sys te mach ja ko -

ści żyw no ści w od nie sie niu do okre ślo nych pro duk tów lub spo so bu pro duk -
cji mo gą, dzia ła jąc w for mie gru py pro du cen tów, wnio sko wać o środ ki
na dzia ła nia in for ma cyj ne i pro mo cyj ne. Ja ko gru pę pro du cen tów uzna je
się or ga ni za cję o do wol nej for mie praw nej, któ ra zrze sza pro du cen tów żyw -
no ści wy so kiej ja ko ści.

Na to miast pod mio ty dzia ła ją ce na pod sta wie prze pi sów pra wa spół -
dziel cze go (np. spół dziel nie mle czar skie czy też gmin ne spół dziel nie), któ -
re sa me lub ich człon ko wie wy twa rza ją pro duk ty w ra mach sys te mów
ja ko ści żyw no ści, mo gą sa mo dziel nie wnio sko wać o środ ki na dzia ła nia in -
for ma cyj ne i pro mo cyj ne.

O G Ł O S Z E N I E  P Ł A T N E

Środki finansowe 
na promocję żywności 
o uznanej wysokiej jakości

JE ŻE LI JE STEŚ PRO DU CEN TEM ŻYW NO ŚCI TRA DY CYJ NEJ, RE GIO NAL NEJ 
LUB EKO LO GICZ NEJ – SKO RZY STAJ Z UNIJ NE GO WSPAR CIA NA JEJ PRO MO CJĘ

Wspólnotowego systemu certyfikacji produktów
regionalnych i tradycyjnych

Jakość i tradycja

Rolnictwa Ekologicznego

Integrowanej Produkcji
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Któ re dzia ła nia pod le ga ją do fi nan so wa niu?
Do pła ta mi ob ję te są pro wa dzo ne wy łącz nie na ryn ku we wnętrz nym UE

ró żno rod ne dzia ła nia (np. dzia ła nia pu blic re la tions, re kla ma, udział w tar -
gach, wy sta wach, se mi na ria, szko le nia, pu bli ka cje, itp.) re ali zo wa ne ja ko
po je dyn cze ak cje (np. pro duk cja bro szu ry) lub spój ny ze staw dzia łań wdra -
ża nych mak sy mal nie przez 2 la ta (np. cy klicz ny udział w tar gach, wraz z pro -
mo cją w pra sie, TV i re kla mą ze wnętrz ną out do or to wa rzy szą cą tar gom).
Pro mo cja nie mo że do ty czyć pry wat nych ma rek, a je dy nie spe cy ficz nych
cech pro duk tów, ich ja ko ści oraz wa lo rów. Ma za za da nie zwięk szać wie dzę
kon su men tów na te mat pro duk tów, łań cu cha pro duk cji, sys te mu kon tro li,
stan dar dów ja ko ścio wych. Ope ra cja mo że sta no wić jed no ra zo we dzia ła nie
lub spój ny ze staw dzia łań wdra ża ny nie dłu żej niż przez 2 la ta, jed nak nie
póź niej niż do dnia 30 czerw ca 2015 r.

Nie za le żnie od ro dza ju po dej mo wa nych dzia łań, środ ki do stęp ne dla be -
ne fi cjen ta są wy pła ca ne ja ko re fun da cja wy no szą ca 70% fak tycz nie po nie -
sio nych kosz tów kwa li fi ko wal nych net to. Re ali za cja ope ra cji nie mo że być
fi nan so wa na z żad nych in nych środ ków pu blicz nych.

Jak uzy skać do fi nan so wa nie?
Chcąc uzy skać środ ki na prze pro wa dze nie dzia łań in for ma cyj nych lub

pro mo cyj nych żyw no ści o uzna nej wy so kiej ja ko ści na le ży zło żyć do Agen -
cji Ryn ku Rol ne go wnio sek o przy zna nie po mo cy. 

Skła da nie wnio sków od by wa się w try bie cią głym do osią gnię cia kwo ty
co naj mniej 110 % do stęp nych środ ków fi nan so wych wy no szą cych 30 mln
eu ro, do stęp nych w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich.

Jak przy go to wać po praw ny wnio sek?
Wszyst kie wnio ski w ra mach dzia ła nia skła da się na for mu la rzach udo -

stęp nia nych przez Agen cję Ryn ku Rol ne go na stro nie in ter ne to wej ARR
www.arr.gov.pl w dzia le Pro mo cja Żyw no ści > „Pro mo cja ze środ ków
PROW 2007-2013”. 

Pod sta wo wym ele men tem wnio sku jest opis pla no wa nej ak cji pro mo -
cyj no-in for ma cyj nej, któ ry po wi nien za wie rać in for ma cje do ty czą ce ope ra -
cji, w szcze gól no ści:

• uza sad nie nie po trze by re ali za cji,
• cel re ali za cji,
• pro duk ty ob ję te przed się wzię ciem,

• za sięg te ry to rial ny,
• miej sce re ali za cji,
• stra te gię,
• gru py do ce lo we,
• har mo no gram pla no wa nych do zre ali zo wa nia za dań,
• plan fi nan so wy,
• pla no wa ne re zul ta ty.

Wszyst kie zło żo ne wnio ski są roz pa try wa ne przez Agen cję Ryn ku Rol ne -
go w cią gu 60 dni, po czym na stę pu je za war cie umo wy i roz po czę cie re ali -
za cji za dań. 

W za le żno ści od dłu go ści re ali za cji ope ra cji osta tecz na wy pła ta środ ków
fi nan so wo wych be ne fi cjen to wi mo że od by wać się:

• kwartalnie, jeżeli operacja jest realizowana w kilku etapach, każdy etap
trwa co najmniej 3 miesiące,
• po zrealizowaniu działania, jeżeli operacja ma być realizowana
w jednym etapie przez nie więcej niż 6 miesięcy.

Re ali zu jąc ope ra cję z do fi nan so wa niem w ra mach dzia ła nia „Dzia ła nia
in for ma cyj ne i pro mo cyj ne” w PROW na le ży prze strze gać kil ku pod sta wo -
wych re guł, któ re mo gą za wa żyć na pra wi dło wym roz li cze niu ope ra cji tj.:

• koszty mogą być ponoszone wyłącznie od dnia zawarcia umowy,
do dnia zakończenia realizacji operacji określonego w umowie;
• należy na wszystkich sporządzonych materiałach (w tym przekazach
audiowizualnych) zamieszczać wyraźną i czytelną informację o wkładzie
Wspólnoty Europejskiej w finansowanie działań;
• należy informować Agencję o szczegółowych terminach realizacji działań
w ramach operacji: szkoleń, emisji reklamy, targów, konferencji itp. 
• należy przekazywać Agencji wszelkie projekty materiałów
informacyjnych i promocyjnych (m.in. materiałów drukowanych,
audiowizualnych, layoutów reklamy prasowej, layoutów strony
internetowej itp.) sporządzonych w ramach operacji, w celu sprawdzenia
zgodności projektów z obowiązującymi przepisami krajowymi
i wspólnotowymi,
• na le ży prze ka zy wać Agen cji go to we ma te ria ły in for ma cyj ne i pro mo -
cyj ne lub in ne do ku men ty po twier dza ją ce zre ali zo wa nie ope ra cji lub jej
czę ści wraz z wnio skiem o płat ność.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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S ta wiam na ro dzi nę: jak ją mam
obok sie bie, to ona mnie ocie -
pla… – oto de wi za ży cio wa se -
nior ki ro du But sche rów, le ka rza

sto ma to lo gii Wła dy sła wy But scher,
z do mu Gur gul, po wtó rzo na w wy wia -
dzie dla Ra dia Kra ków w jed nym z cy -
klicz nych na grań red. Ja na Stęp nia z tej
roz gło śni o za słu żo nych są dec kich ro -
dzi nach. 

Uczest ni czy łam w tym na gra niu i by -
ło ono im pul sem, aby o ro dzie But sche -
rów na pi sać coś wię cej. O je go
wie lo na ro do wo ścio wych związ kach ro -
dzin nych, o ko li ga cjach z in ny mi, zna -
ny mi są dec ki mi fa mi lia mi, o tra dy cjach
pa trio tycz nych kul ty wo wa nych w co -
dzien nym ży ciu, o za mi ło wa niach ko lej -
nych po ko leń w ró żnych dzie dzi nach
na uki, sztu ki, spor tu, tech ni za cji, o lu -

dziach głę bo ko uczci wych, kie ru ją cych
się w ży ciu har cer ską przy się gą. 

***
Ród But sche rów za do mo wił się

w na szym gro dzie już w XVIII w. Nie -
zna ny nam z imie nia But scher, o za wo -
dzie płat ne rza i ko wa la, wę dru jąc
po Eu ro pie w po szu ki wa niu pra cy przy -
był w na sze stro ny z Au strii, za trzy mał
się w No wym Są czu na ów cze snym tzw.
Przed mie ściu Wę gier skim. Miej sce do -
bre, zna ny trakt han dlo wy pro wa dzą cy
do Sta re go Są cza, ku ru bie żom Pol ski.
Osiadł tu na sta łe, za ło żył ro dzi nę.

Pierw szym zna nym z imie nia But -
sche rem, któ ry za cho wał tra dy cyj ny za -
wód ko wa la – co po twier dza ją
za cho wa ne do ku men ty ro dzin ne – był
ży ją cy w po ło wie XIX wie ku Jan But -
scher, oże nio ny z Te re są z do mu Laur.

Je go syn An to ni But scher oże nił się
z Ma rian ną ze Świercz ków. Wy cho wa li
tro je dzie ci: dwóch sy nów – An to nie go
Ja na i Igna ce go Pio tra (ur. w ma ju 1869)
oraz cór kę Ma rię Ku ne gun dę (1862-
1907). Igna cy Piotr jest pro to pla stą dru -
giej li nii ro du, ma ją cej swo je
gniaz do na „Pie kle”, przy ul. Lwow -
skiej. Z tej li nii wy wo dzi się m.in. wy -
bit ny spor to wiec, Le szek But scher,
pierw szy w Pol sce tycz karz, któ ry prze -
kro czył ma gicz ną wy so kość 5 me trów.

Ma rian na umar ła 30 li sto pa da 1896
r., An to ni 23 kwiet nia 1901 r. Oj cow ski
za kład prze jął star szy syn An to ni Jan.

AN TO NI
Uro dził się 3 ma ja 1867 r., zmarł 20

mar ca 1938 r. Je go żo ną by ła Kin ga ze

Smo lar ków (ur. 1 mar ca 1879 r., zm. 28
stycz nia 1954 r.).

An to ni szyb ko stał się w No wym Są -
czu zna nym fa chow cem w rze mio śle ko -
wal skim, w któ rym – za nim sam zdo był
ty tuł mi strza – kształ cił się pil nie naj -
pierw ja ko cze lad nik u mi strza ko wal -
skie go Ada ma Si mo na. Do śmier ci oj ca
pra co wał w ro dzin nym warsz ta cie ko -
wal skim przy ul. Ja giel loń skiej 51/53.

Uro czy ste wy zwo li ny w 1902 r. da ły
mu obok ko wal stwa do dat ko wy za wód
mi strza ko ło dzie ja i po woź ni ka, po zwo -

li ły za ło żyć w po sze rzo nych za bu do wa -
niach warsz ta to wych zna ny po tem
na ca łą oko li cę „Warsz tat ko wal ski i ko -
ło dziej ski”. Na po cząt ku XX w. był to
je den z naj no wo cze śniej szych za kła dów
rze mieśl ni czych w mie ście. Tu klien ci
mo gli za mó wić od kry te fa eto ny, fur -
man ki, brycz ki, ko la sy, sa nie, o czym
świad czą za cho wa ne anon se re kla mo we
w ró żnych pu bli ka cjach. 

An to ni jeź dził ty mi po jaz da mi na jar -
mar ki po oko li cy, a na jed nym z nich

Przed wojną w zakładzie 
przy ul. Jagiellońskiej 51/53 montowano 

automobile i ciężarówki marki Ford

Mała saga rodu
Butscherów

Nieznany nam z imienia
Butscher, o zawodzie
płatnerza i kowala,
wędrując po Europie
w poszukiwaniu pracy
przybył w nasze strony
z Austrii, zatrzymał się
w Nowym Sączu

HISTORIA

Antoni Butscher (1867–1938)
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– aku rat w Sta rym Są czu – po znał dziew -
czy nę, wy cho wan kę pen sji sióstr Kla ry -
sek, Kin gę, któ ra zo sta ła je go żo ną. 

Z bie giem lat An to ni wy spe cja li zo -
wał się w na pra wach i re mon tach aut,
oso bo wych i cię ża ro wych. W opo wie -
ściach ro dzin nych za cho wał się prze kaz
o tym, jak bab cia Kin ga na od pust swo -
jej pa tron ki do Sta re go Są cza by ła
z wiel ką fan ta zją wie zio na w od kry tym,
ele ganc kim ka brio le cie pro wa dzo nym
oso bi ście przez kie row ni ka warsz ta tu
pa na Ryb kę.

Wcze śniej, za rzą dów bur mi strza
Wła dy sła wa Bar bac kie go, An to ni But -
scher peł nił funk cję rad ne go, udzie lał się
w To wa rzy stwie Gim na stycz nym „So -
kół” (w sze re gi or ga ni za cji przy pro wa -
dził też swo ich sy nów). Ma więc
skrom ną ce gieł kę w kre owa niu zło te go
okre su w roz wo ju mia sta, w bu do wie

wo do cią gów i elek try fi ka cji, w ubo ga -
ca niu ży cia kul tu ral ne go i spo łecz ne go.

Kin ga i An to ni mie li czwór kę sy nów:
Ar tu ra, Ada ma, Zbi gnie wa i Je rze go.

AR TUR
Urodził się w 1901 r., ab sol went są -

dec kie go I Gim na zjum, któ ry ja ko do ra -
sta ją cy mło dzie niec z ogrom ną pa sją
re ali zo wał swe za mi ło wa nia ra dio tech -
nicz ne, wy ka zu jąc przy tym wiel ką
przed się bior czość. Za ło żył wła sny ser -
wis na pra wy ra dio od bior ni ków, od 1928
r. pro wa dził wła sny sklep. Wcze śniej,
w 1926 r. w sa li głów nej są dec kie go ra -
tu sza zor ga ni zo wał jed ną z pierw szych
(w Pol sce) wy staw pre zen tu ją cą naj wy -
ższej ja ko ści sprzęt ra dio wy. 

Na prze ło mie lat dwu dzie stych i trzy -
dzie stych oj cow ski za kład ko ło dziej ski
prze kształ cił w wy twór nię ka ro se rii
i mon tow nię sa mo cho dów. Zo stał li cen -
cjo no wa nym przed sta wi cie lem Ford
Mo tor Com pa ny z De tro it. Tak, to nie
baj ka! W No wym Są czu w okre sie mię -
dzy wo jen nym skła da no od pod staw naj -
no wo cze śniej sze mo de le le gen dar nych
ame ry kań skich sa mo cho dów. Z za kła du
But sche rów przy ul. Ja giel loń skiej wy -
je żdża ły w świat za rów no automobile,
jak i cię ża rów ki mar ki Ford.

W wol nych chwi lach Ar tur udzie lał
się w te atrze To wa rzy stwa Dra ma tycz -
ne go, był ak to rem i re ży se rem, współ -
pra co wał m.in. z Bo le sła wem
Bar bac kim, któ ry uwiecz nił go (wraz
z żo ną Ja dwi gą, z do mu Pa jor) na oko -
licz no ścio wym ob ra zie, zbio ro wym por -
tre cie lu dzi Mel po me ny, na ma lo wa nym
w 1922 r.

Gdy wy bu chła woj na, Ar tur z ro dzi -
ną przedostali się do Lwo wa. W 1940 r.
But sche ro wie zo sta li wy wie zie ni na Sy -
bir, skąd – na szczę ście – do tar li do for -
mu ją cej się ar mii An der sa i prze szli
szla kiem II Kor pu su do Bag da du.
W 1943 r. w sto li cy Ira ku przy pol skim
woj sku po wstał Te atr Dra ma tycz ny. Ar -
tur obok wy ko ny wa nia funk cji woj sko -
wych wraz z żo ną i sy nem Alek san drem
wcie lał się w ro le te atral ne dzia ła ją ce go
bez żad nych przerw w wa run kach fron -
to wych te atru. Ko niec woj ny za stał But -
sche rów we Wło szech, gdzie pod ję li
de cy zję o emi gra cji do An glii.

Na Wy spach Ar tur pra co wał ja ko kie -
row nik dzia łu te ra pii za ję cio wej w pol -
skim szpi ta lu w Ma ble don
pod Lon dy nem. Od 1947 r. wraz z ma -
łżon ką i sy nem wy stę po wał na sce nie
pol skie go Te atru Dra ma tycz ne go w Lon -
dy nie. Grał też w Te atrze Pol skim ZASP
i Te atrze Ak to ra w Lon dy nie. Ostat ni raz
– w 1960 r. – wy stą pił w sztu ce Mar ka
Hła ski pt. Bo ha te rom nie udzie la się kre -

dy tu. Był też przez ja kiś czas współ pra -
cow ni kiem sek cji pol skiej ra dia BBC.

But sche ro wie moc no prze ży li tra -
gicz ną śmierć sy na Alek san dra, któ ry
zgi nął w wy pad ku sa mo cho do wym w
wieku 44 lat 10 kwiet nia 1970 r.
„Dzidek”, wła ści ciel wie lu ta len tów,
imał się wie lu za jęć (pro wa dził m.in.
zgod nie z ro dzin ną tra dy cją fir mę prze -
wo zo wą), był też aktorem i wzię tym tre -
ne rem te ni sa. Kil ka mie się cy po tej
tra ge dii, 29 paź dzier ni ka 1970 r., zmarł
Ar tur. Ja dwi ga prze ży ła mę ża i sy -
na o kil ka na ście lat. Wszy scy spo czy wa -
ją na lon dyń skim cmen ta rzu, She en
Ce me te ry, w kwa te rze Związ ku Ar ty -
stów Scen Pol skich.

ADAM
Uro dził się 18 ma ja 1904 r. Po gim -

na zjum w No wym Są czu ukoń czył Pry -
wat ną Szko łę Han dlo wą w Kra ko wie,
po któ rej do stał za trud nie nie ja ko urzęd -
nik w są dec kim ma gi stra cie. Pra co wał
w nim od 1927 r. aż do wy bu chu II woj -
ny świa to wej. Od 1936 r. był kie row ni -
kiem Kan ce la rii Za rzą du Miej skie go.
Jed no cze śnie dłu gie la ta peł nił spo łecz -
ną funk cję se kre ta rza Związ ku Re zer wi -
stów. W 1938 r. za za słu gi na po lu pra cy

Trzy pokolenia Butscherów

Sko li ga co ne trzy ro dzi ny: But sche -
ro wie, Stan ko wie i Wi dło wie

„Dzidek” Butscher (1927–1970)
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spo łecz nej zo stał od zna czo ny przez pre -
mie ra Fe li cja na Sła wo ja Skład kow skie -
go Srebr nym Krzy żem Za słu gi. 

Je go wiel ką pa sją by ło ama tor skie fo -
to gra fo wa nie, pro jek to wa nie i wy ko ny -
wa nie re klam ki no wych dla
ki na w „So ko le” oraz jaz da na mo to cy -
klach (nie rzad ko wła sno ręcz nie przez
nie go mon to wa nych) i udział w za wo -
dach mo to cy klo wych.

Se kun do wa ła mu w tym wier nie żo -
na Ja dwi ga (ur. 6 sierp nia 1910 r.,
zm. 14 li sto pa da 1994 r.), z do mu Stan -
ków na, cór ka Pio tra Stan ka, cech mi strza
kra wiec kie go, któ re go za kład kra wiec -
ki znaj do wał w do mu przy ul. Dłu go -
sza 39, oraz Ma rii, z do mu Fa bry, któ rej
przod ko wie wy wo dzi li się z Wę gier. 

Ja dwi ga (jesz cze za cza sów pa nień -
skich w la tach 1930-1932) i Adam na le -
że li rów nież do są dec kie go
To wa rzy stwa Dra ma tycz ne go. Ja dwi dze
przy szło grać głów ne ro le w po pu lar -
nych wów czas spek ta klach.

W przeded niu woj ny z Hi tle rem,
Adam ma mo żli wość ja ko pra cow nik
ma gi stra tu sko rzy stać z przy słu gu ją ce -
go mu zwol nie nia ze słu żby woj sko wej.
Nie sko rzy stał jed nak z te go przy wi le -
ju, zgło sił się do woj ska, wal czył w woj -
nie obron nej w 1939 ro ku. Do stał się
wte dy do nie wo li nie miec kiej prze by -
wa jąc m.in. w obo zie je niec kim w Lu -
dwig sha fen, gdzie do cze kał
wy zwo le nia i na stęp nie we Wło szech
wstą pił do 6. Puł ku Pan cer ne go „Dzie -
ci Lwo wa”, po pu lar nie na zy wa ne go ze
wzglę du na na szyw kę na rę ka wie mun -

du ru (rę ka z sza blą) – „Ciach Pa ła -
szem”. Po dob nie, jak star szy brat Ar tur,
Adam tra fił do Wiel kiej Bry ta nii, gdzie
po de mo bi li za cji na uczył się ję zy ka an -
giel skie go. Opo wia dał po la tach sy nom,
że w Szko cji przy szło mu na wet wy do -
by wać owce spod śnie gu.

Z Wysp Bry tyj skich na wią zał kon takt
z żo ną i sy nem w kra ju, pra gnął ścią gnąć
ich na za chód i wy je chać ra zem do No -
wej Ze lan dii, ale wła dza lu do wa nie da ła
im zgo dy na pasz por ty. Adam po wró cił
więc do kra ju w paź dzier ni ku 1947 r. Co
ty dzień mu siał mel do wać się na UB, miał
kło po ty ze zna le zie niem pra cy. Wresz cie
za trud nił się w no wo są dec kiej słu żbie
zdro wia, awan su jąc stop nio wo do sta no -
wi ska kie row ni ka d/s ad mi ni stra cyj nych
w Przy chod ni Ob wo do wej. Na eme ry tu -
rę prze szedł w 1970 r., zmarł trzy la ta
póź niej (1 czerwca 1970 r.). Ja dwi ga
i Adam wy cho wa li dwóch sy nów: An -
drze ja, na zy wa ne go „przed wo jen nym”
i Woj cie cha „po wo jen ne go”.

ZBI GNIEW
Uro dził się 28 ma ja 1908 r. Po ma tu -

rze w I gim na zjum ukoń czył – ja ko
pierw szy w ro dzi nie – stu dia wy ższe:
pra wo na Uni wer sy te cie im. Ja na Ka zi -
mie rza we Lwo wie. An ga żo wał się ak -
tyw nie w są dec kim har cer stwie i PCK
(był za stęp cą pre ze sa od dzia łu sę dzie go
Sta ni sła wa Wą so wi cza). Od 1932 r. od -
by wał prak ty kę w no wo są dec kim są -
dzie, od 1937 r. peł nił funk cję ase so ra
są do we go, a od 1939 r. pra co wał ja ko
sę dzia grodz ki.

W 1937 r. oże nił się z Ma rią Sty czyń -
ską, zwa ną piesz czo tli wie „Ma niu sią”,
rów nież har cer ką i dzia łacz ką PCK (by -
ła se kre ta rzem od dzia łu).

W chwi lą wy bu chu II woj ny świa to -
wej Zbi gniew z ra mie nia PCK udzie lał
wie lo ra kiej po mo cy wy sie dlo nym
i zbie gom z cen tral nej Pol ski, or ga ni zo -
wał pra cę wo lon ta riu szy spie szą cych
z po mo cą bied nym i za gu bio nym. By ła
to już pra ca kon spi ra cyj na, pod czuj nym
okiem władz oku pa cyj nych. Rów no le -
gle two rzył pod zie mie Związ ku Wal ki
Zbroj nej w Gru pie Są do wej w ra mach
In spek to ra tu ZWZ „No wy Sącz”. Przy -
jął pseu do nim „Szer szeń”, a je go żo -
na Ma ria – „Baś ka”. Ich miesz ka nie
przy ul. Dłu go sza 12 a za mie nio no
na ba zę kon tak to wą są dec kie go pod zie -
mia – In spek to ra tu ZWZ, skład ni cę kon -
spi ra cyj nej pra sy, prze cho wal nię
ku rie rów i uchodź ców, po dą ża ją cych
w dal szą dro gę na Bu da peszt. W do mu
But sche rów kar mi ło się głod nych, za -
opa try wa no w odzież i nie zbęd ne do ku -
men ty.

SĄDECZANIE

Pracownicy firmy Butscherów, lata trzydzieste

Jadwiga i Adam Butscherowie na
przejażdżce motocyklowej

Maria i Zbigniew Butscherowie
w Tatrach
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28 mar ca 1941 r. do miesz ka nia But -
sche rów na wsku tek zdra dy w pod zie -
miu i słyn nej ak cji Niem ców pod na zwą
„Bar Han ka” wpa dło ge sta po aresz tu jąc
gło wę ro dzi ny, „Szer sze nia”. W be stial -
ski spo sób prze słu chi wa ny w są dec kim
wię zie niu, ni ko go nie zdra dził, zo stał
prze wie zio ny do tar now skie go wię zie -
nia, a po tem do Oświę ci mia i wraz z in -
ny mi Są de cza na mi (m. in
z Sta ni sła wem Wą so wi czem, Wła dy sła -
wem Joń cem) zo stał roz strze la ny 11 li -
sto pa da 1941 r. pod okry tą po nu rą
sła wą „Ścia ną Śmier ci”. 

Ci, któ rzy prze ży li pie kło Oświę ci -
mia, wspo mi na li póź niej jak prze nie sie -
ni do jed nej ce li są dec cy więź nio wie,
świa do mi, co ich cze ka wcze snym ran -
kiem, ca łą noc śpie wa li pie śni pa trio -
tycz ne, wzno si li okrzy ki i prze ka zy wa li
po że gna nia dla ro dzin.

Po woj nie na zwi sko Zbi gnie wa
umiesz czo no na ta bli cy pa miąt ko wej

na pierw szym pię trze gma chu są du
przy ul. Pi jar skiej, w gro nie pra cow ni -
ków są dec kiej Te mi dy, któ rzy od da li ży -
cie za oj czy znę pod czas II woj ny
świa to wej.

MA RIA „MA NIU SIA”
Uro dzi ła się 21 wrze śnia 1910 r.

w zna nej ro dzi nie rze mieśl ni czo -ku piec -
kiej Sty czyń skich, wy cho wy wa na w tra -
dy cji so ko lej i har cer skiej. W sze re gi
har cer stwa wstą pi ła ja ko dzie się cio let -
nia uczen ni ca Szko ły Pod sta wo wej im.
Kró lo wej Ja dwi gi, przy rze cze nie skła -
da ła przez ob li czem druh ny Ol gi Mał -
kow skiej w 1922 r. W 1938 r. do słu ży ła
się stop nia harc mi strzy ni ma jąc na kon -
cie pięt na ście har cer skich spraw no ści,

pro wa dząc wie le obo zów i wy praw,
uczest ni cząc w zlo tach har cer skich
– Pra ga (1931), Gödöllö (1933), Spa ła
(1935). Od 1934 r. pro wa dzi ła I Miej ski
Hu fiec Żeń ski w No wym Są czu.

Po ukoń cze niu Se mi na rium Na uczy -
ciel skie go w No wym Są czu w la -
tach 1931–1935 uczy ła w szko łach
pod sta wo wych w Otfi no wie, Żab nie
i Za ba wie k. Tar no wa.

W pierw szych dniach II woj ny świa -
to wej wraz z Ma rią Gru be rów ną peł ni -
ła in for ma cyj ny dy żur har cer ski
w są dec kim ma gi stra cie, po tem or ga ni -
zo wa ła od pod staw punk ty do ży wia nia
i świe tli cę dla bied nych dzie ci. Po ma -
ga ła dzia ła jąc i wy ko rzy stu jąc ro dzin -
ne zna jo mo ści w ewa ku acji mło dzie ży
mę skiej na wschód, or ga ni zo wa ła po -
moc dla „ucie ki nie rów” i żoł nie rzy po -
wra ca ją cych z roz bi te go fron tu,
udzie la ła – od po wied nio wcze śniej
prze szko lo na – wraz z in ny mi har cer -
ka mi, pierw szej po mo cy sa ni tar nej lu -
dziom ran nym ulo ko wa nym w szpi ta lu,
wspie ra ła uchodź ców, któ rzy chcie li
do stać się do ar mii Si kor skie go. Mia ła
na wet czas i si ły, aby peł nić dy żu ry
na sta cji PKP i udzie lać in for ma cji wy -
sie dlo nym, za pew nić im je dze nie, ubra -
nie, lo kum.

Po tem, w mia rę swo ich mo żli wo ści
za ła twia ła opie kę nad sie ro ta mi i pół sie -
ro ta mi. Na du żą ska lę współ pra co wa ła
z Ja dwi gą Wol ską w Ra dzie Głów nej
Opie kuń czej.

Gdy ge sta po za aresz to wa ło jej mę ża
i wy kry ło ma te ria ły kon spi ra cyj ne w ich
miesz ka niu, na ja kiś czas za prze sta ła
dzia łal no ści pod ziem nej. Pod ko -
niec 1941 r. do szła ją wieść o roz strze -
la niu mę ża. Mi mo tych okrop nych
do świad czeń wró ci ła do kon spi ra cji. 

By ła świet ną, opa no wa ną ku rier ką
na tra sie ko le jo wej No wy Sącz – Kra -
ków, No wy Sącz – Kry ni ca. Gdy Niem -
cy wpa dli na jej trop, ucie kła
do War sza wy, gdzie za miesz ka ła u swej
sio stry Sta ni sła wy Ra cię skiej, rów nież
kon spi ra tor ki pań stwa pod ziem ne go,
któ ra wcią gnę ła ją do słu żby sa ni tar nej
AK w dziel ni cy Żo li borz. Obie sio stry
or ga ni zo wa ły za pa sy le karstw i środ ków
opa trun ko wych dla ap tek i szpi ta li ków
po lo wych, gro ma dzi ły i wy sy ła ły pacz -

ki żyw no ścio we dla więź niów obo zów
kon cen tra cyj nych i je niec kich. Pod czas
po wsta nia war szaw skie go „Ma niu sia”
zgar nię ta wraz z sio strą przez hi tle row -
ców, by ła „ży wą tar czą”, co opi sa ła we
wspo mnie niach pt. „Jak spa li łam uli cę
Kró lew ską”, opu bli ko wa nych w „Al ma -
na chu Są dec kim”.

Prze ży ła klę skę po wsta nia, obóz
w Prusz ko wie, za ła du nek do wa go nów
nie miec kich, któ re wio zły ją do obo zu
je niec kie go. Spraw ność har cer ska i za -
pra wa kon spi ra cyj na dały jej si łę i gdzieś
w oko li cach Mi la nów ka ucie kła z trans -
por tu, w paź dzier ni ku 1944 r. wró ci ła
wraz z sio strą do No we go Są cza. Po woj -
nie z wiel ką ener gią włą czy ła się w pra -
cę in struk tor ską re ak ty wo wa ne go
har cer stwa. Wy szła po now nie za mąż,
za me ce na sa Sta ni sła wa Dłu go pol skie -
go. Pra co wa ła w od dzia le Na ro do we go
Ban ku Pol skie go. Awan se za wo do we
i pła co we unie mo żli wi ło jej „ka pi ta li -
stycz ne po cho dze nie” i po sia da nie ro dzi -
ny w An glii. Nie zra żo na udzie la ła się
spo łecz nie, bra ła udział w ak cjach cha -
ry ta tyw nych, spa ja ła wraz z in ny mi har -
ce rzy se nio rów, two rząc Star szo har cer ski
Krąg Se nio ra, dzia ła ją cy pod ta ką na zwą
do dziś.

W 1970 r. prze szła na eme ry tu rę,
w 1983 r. zo sta ła po raz dru gi wdo wą,
ode szła na za wsze 2 li sto pa da 1998 r.
Mia łam wiel ką przy jem ność i za szczyt
wie lo krot nie z nią roz ma wiać. Jest dla
mnie świe tla ną Oso bą, któ ra swym ży -

W bestialski sposób
przesłuchiwany w sądeckim
więzieniu, nikogo nie
zdradził, został przewieziony
do tarnowskiego więzienia,
a potem do Oświęcimia
i wraz z innymi
Sądeczanami.

Jerzy Butscher w Poskromieniu
złośnicy
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cio ry sem łą czy trzy zna mie ni te są dec kie
ro dy: Sty czyń skich, But sche rów i Dłu -
go pol skich. Zna ny hi sto ryk Jó zef Bie -
niek tak o niej na pi sał: „Głów ną ro lę
w dzia łal no ści Ma rii ode gra ły wa lo ry
oso bi ste – wiel ki urok, hu ma nizm, kul -
tu ra ży cia, wy su bli mo wa ne do mak si -
mum war to ści mo ral ne, ła twość
współ ży cia z oto cze niem, od wa ga a za -
ra zem umie jęt ność i kon se kwen cja w re -
ali zo wa niu czo ło wych na ka zów
har cer stwa – przede wszyst kim od sa mej
sie bie, a skró to wo na zwał bym to – mą -
dra do broć i do bra mą drość.”

„Ma niu sia” ma swo ją „ce gieł kę” we
współ cze snej hi sto rii kul tu ry pol skiej.
Za raz po woj nie, wraz z huf co wym Ze -
no nem Re mi, za opie ko wa ła się mło -
dym, uzdol nio nym har ce rzem
Wła dy sła wem Ha sio rem. Po mo gła mu
pod jąć na ukę w Szko le Ke na ra w Za ko -
pa nem, słu ży ła mu za wsze wszech stron -
ną i ofiar ną po mo cą (ta kże fi nan so wą)
i ser decz no ścią przez ca ły okres edu ka -
cji, a po tem pod czas stu diów na Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w War sza wie. Li sty
ar ty sty do Ma rii But sche ro wej
z lat 1947–1968 zo sta ły opra co wa ne
i opu bli ko wa ne w ksią żce Ire ny Sty -
czyń skiej i An to nie go Kro ha pt. Są dec -
ki ro do wód Wła dy sła wa Ha sio ra.

JER ZY
Naj młod szy syn An to nie go i Kin gi

uro dził się 18 wrze śnia 1920 r. Ma tu rę

zdał tuż przed wy bu chem II woj ny świa -
to wej. O stu diach mógł tyl ko po ma rzyć.
Uda ło mu się ja ko mło de mu czło wie ko -
wi unik nąć wy wóz ki, miesz kał w do mu
ro dzin nym wraz z ro dzi ną Ada ma.
Po woj nie za ło żył wła sną ro dzi nę (żo -
na Da nu ta z d. Ba biarz, cór ka Mar ta),
pra co wał w Wy dzia le Fi nan so wym Pre -
zy dium Po wia to wej Ra dy Na ro do wej
i ca łą swo ją pa sję prze le wał na pra cę

w To wa rzy stwie Dra ma tycz nym. Po -
dob nie jak czy ni li to wcze śniej je go
dwaj star si bra cia. Nie ste ty, te atr nie po -
do bał się wła dzom, bo „sze rzył drob no -
miesz czań ską kul tu rę i pod trzy my wał
du cha przed wo jen ne go te atru”. Zo stał
w dra stycz ny spo sób roz wią za ny
w 1951 r. Ro dzi nie po zo sta ło zdję cie Je -
rze go z ostat nie go spek ta klu: Po skro -
mie nia zło śni cy W. Szek spi ra.

Ja ko nie po praw ny opty mi sta i za pa -
le niec przy Związ kach Za wo do wych

Pra cow ni ków Pań stwo wych i Spół dziel -
czo ści –na ba zie ze spo łu świe tli co we go
– za ło żył Te atr La lek z praw dzi we go
zda rze nia, stał się je go du szą, kie row ni -
kiem i re ży se rem. Mo bi li za cja lu dzi,
któ rzy za an ga żo wa li się w to te atral ne
przed się wzię cie, prze szła naj śmiel sze
ocze ki wa nia. Sa mi zdo by wa li re kwi zy -
ty, pro jek to wa li i wy ko ny wa li lal ki, ara -
nżo wa li. Je rzy wy ko ny wał sce no gra fie
do pierw szych spek ta kli. W 1952 r. od -
by ła się pre mie ra baj ki O strasz nym
smo ku i dziel nym szew czy ku, któ rą gra -
no w jed nym ro ku 60 ra zy.

Je rzy – udrę czo ny cią gły mi bo ja mi
z wła dza mi – zmarł 7 paź dzier ni ka 1957
r. Jak da lej wspo mi na je den z je go ko le -
gów: „Je rzy od szedł, ale roz pę dzo -
na ma chi na, czy li Te atr La lek by ła nie
do za trzy ma nia przez wła dze – trwał
do lat osiem dzie sią tych.”

AN DR ZEJ
Syn Ada ma i Ja dwi gi, uro dził się 6

kwiet nia 1934 r. Oj ca ma ło pa mię ta, tro -
chę ja ko dziec ko ze spa ce rów po mie ście
i oko li cy, z wy cie czek do Rab ki. Gdy oj -
ciec po woj nie wró cił do do mu sie dem -
na sto let ni ab sol went I LO wy je chał
na stu dia na Wy dzia le Me cha nicz nym
– spe cjal ność sa mo cho dy, na Po li tech ni -
ce Kra kow skiej. Stu dia i zdo by te
spe cja li za cje da ły mu od ra zu mo żność
so lid nej pra cy. Naj pierw by ła funk cja in -
spek to ra w Geo fi zy ce Prze my słu Naf to -

HISTORIA

Zaraz po wojnie, wraz
z hufcowym Zenonem
Remi, zaopiekowała się
młodym, uzdolnionym
harcerzem Władysławem
Hasiorem. Pomogła mu
podjąć naukę w Szkole
Kenara w Zakopanem.

Artur Butscher (1920–1957) w roli Kościuszki na scenie teatru Towarzystwa Dramatycznego w Nowym Sączu
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we go, po tem głów ne go kon struk to ra
w fir mie MA DRO. Po tem „ścią gnię ty”
przez żo nę do No we go Są cza przez 30
lat, aż do eme ry tu ry, pra co wał ja ko pe -
da gog w Ze spo le Szkół Sa mo cho do -
wych im. inż. Ta de usza Tań skie go.
Przez 15 lat peł nił funk cję wi ce dy rek to -
ra tej pla ców ki, cha rak te ry zu jąc się ści -
słym umy słem po łą czo nym
z za in te re so wa nia mi hu ma ni stycz ny mi.
Po ło żył du że za słu gi w zbu do wa niu tej
szko ły i ubo ga ce niu jej pro fi lu, w osią -
gnię ciach uczniów, wsz cze pia jąc im
m.in. za mi ło wa nie do że glar stwa na Je -
zio rze Ro żnow skim, o czym wspo mi -
na ko man dor Ta de usz Ży gło wicz
w XXXV to mie „Rocz ni ka Są dec kie go”. 

Za pro szo ny w 2008 r. na 25-le cie
daw nych ma tu rzy stów otrzy mał ma kiet -
kę je go ulu bio ne go sa mo cho du ze zna -
mien nym pod pi sem: „Isto ta wspo mnień
po le ga na tym, że nic nie prze mi ja”

– Elias Ca net ti – Pro fe so ro wi mgr. inż.
An drze jo wi But sche ro wi.” 

Od po cząt ku na rze czeń stwa Ada ma
i Wła dy sła wę „Dziu nię” łą czy ło har cer -
stwo (przez wie le lat by li opie ku na mi
dru żyn i obo zów, obec nie dzia ła ją
w Star szo har cer skim Krę gu Se nio ra),
żeglarstwo, pod ró że i tu ry sty ka. An drzej
w 1978 r. za ło żył Ko ło Ka ra wa nin go we,
któ re go zo stał prze wod ni czą cym. Wte -
dy na wy pra wy tram pin go we jeź dzi ło
się sy ren ka mi i fia ta mi 125 p. 

WOJ CIECH
Dru gi syn Ada ma, uro dził się w 1952

r. Stra żnik ro dzin nej tra dy cji i pa mią tek.
Wy cho wa ny w at mos fe rze aten cji
do sztuk wsze la kich, po ma tu rze
w II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej ukoń -
czył Wy dział Ar chi tek tu ry na Po li tech -
ni ce Kra kow skiej. Jed nym z je go
pro fe so rów był Wik tor Zin.

Woj cie cha na zy wa ją w ro dzi nie „cho -
dzą cą en cy klo pe dią wie dzy o re gio nie
i za byt kach”. Nad zwy czaj skrom ny, pa -
sjo nat i eru dy ta, po chło nię ty pra cą twór -
czą w ró żnych miej scach re gio nu, trud no
do stęp ny, gdyż prze zor nie „dla świę te go
spo ko ju” nie po sia da te le fo nu ko mór ko -
we go. Pra co wał m.in. w Biu rze Ba dań
i Do ku men ta cji Za byt ków, Pań stwo wej
Słu żbie Ochro nie Za byt ków w No wym
Są czu, a ostat nio w Pra cow ni Pro jek to -
wej „Tar ko -But scher” i Wy dzia le Kul tu -
ry UM No we go Są cza trosz cząc się
o za byt ki. Dał się po znać też w Sta rym
Są czu, gdzie za pro jek to wał i za ara nżo -
wał no we oto cze nie źró deł ka św. Kin gi
w są siedz twie klasz to ru Kla ry sek;
w Kry ni cy -Zdro ju, gdzie ja ko współ pro -
jek tant (z Mar kiem Tar ko i je go żo ną Ka -
ta rzy ną) po zo sta wił po so bie dwie
re ali za cje: „Hy dro pa tię” i ho tel „Mo tyl”
oraz pro jekt re wi ta li za cji Bul wa rów Die -
tla, prze zna czo ny do wdro że nia w 2011
r. Przy wra cał też do świet no ści dwór
Bre zów w Wi to wi cach Dol nych.

PA WEŁ
Uro dził się w 1968 r. Ja ko dzie się cio -

la tek za czął sa mo dziel nie że glo wać, kil -
ka lat póź niej zo stał dru ży no wym
dru ży ny wod nej w Szko le Pod sta wo wej
nr 18 im. Ka ro la Szy ma now skie go
w No wym Są czu, w 1983 r. – in struk to -

rem że glar stwa. Po dob nie jak ro dzi ce
był har ce rzem. Od 1979 r. ośmio krot nie
ja ko że glarz, in struk tor i ofi cer pły wał
na mo rzach i oce anach m.in. w Ope ra -
cji Ża giel na „Za wi szy Czar nym”
(1986), a ta kże na „Po go rii”, „Da rze
Mło dzie ży” i „Du naj cu”. Jest dwu na sto -
krot nym zdo byw cą pu cha rów pierw -
szych miejsc w re ga tach, ostat ni laur
zdo był ja ko se nior w naj młod szej za ło -
dze, wraz ze swo ją cór ką i jej ró wie śni -
ka mi w 2009 r. Od dzie się ciu lat pły wa
na wła snym jach cie „Kir ke”.

Z wy kształ ce nia in for ma tyk i eko no -
mi sta, współpra co wał z „Opti mu sem”,
obec nie pro wa dzi wła sną fir mę kom pu -
te ro wą „Skip per”. Że glar ską pa sję dzie li
z żo ną Ga bry sią (le kar ką ro dem ze Ślą -
ska) i cór ką Alą, któ ra prze ja wia też za -
mi ło wa nia do li te ra tu ry i po ezji,
wy gry wa jąc kon kur sy re cy ta tor skie i po -
etyc kie w szko le i Pa ła cu Mło dzie ży.

***
– Ca ła na sza ro dzi na ma jąc tak

wspa nia łych przod ków do na śla do wa nia
nie zmar no wa ła swo ich szans ży cio -
wych. Wszy scy czu je my się sil ni, do war -
to ścio wa ni i szczę śli wi – po wia da
Wła dy sła wa „Dziu nia” But sche ro wa.

Dzie je ro du But sche rów to hi sto ria
naj pięk niej szych ludz kich uczuć, fa scy -
na cji, war to ści, to świat mą drych, wier -
nych ide ałom i god nie ży ją cych lu dzi.
Księ ga wciąż otwar ta…

AN NA TO TOŃ
FOT. ARCH. RODZINY BUTSCHERÓW

Władysława i Andrzej Butscherowie

Pa weł But scher, cór ka Ala (z le wej)
i ko le żeń stwo na J. Ro żnow skim

Wojciech Butscher, architekt
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P i smo do wo je wo dy z 6 sierp -
nia 1984 r. to sie dem stron za -
wie ra ją cych na zwi ska
i pod sta wo we in for ma cje

(imiona ro dzi ców, miej sce uro dze nia,
za miesz ka nia itd.) o kil ku na stu dzia ła -
czach opo zy cji z No we go Są cza, aresz -
to wa nych w 1984 ro ku za dzia łal ność
w zde le ga li zo wa nym związ ku „So li dar -
ność” i roz po wszech nia nie „tre ści po ni -
ża ją cej ustrój i or ga ny na czel ne PRL
oraz fał szy wych wia do mo ści mo gą cych
wy rzą dzić po wa żną szko dę in te re som
PRL”. Do sierp nia wszy scy zo sta li zwol -
nie ni na mo cy amne stii, ale ca ły czas
słu żby spe cjal ne ich kon tro lo wa ły.

Czę ści z nich wła dza nie ka za ła zwal -
niać al bo nie sta wia ła prze szkód w po -
wro cie do pra cy, co naj wy żej
przy kla ski wa ła po my słom na de gra da -
cję ze sta no wi ska czy zmia nę miej sca
za trud nie nia. I tak su ge ro wa no, że „nie
jest wska za ne z uwa gi na pre zen to wa ną
po sta wę i mo żli wość kon ty nu owa nia
nie le gal nej dzia łal no ści” po zo sta wie nie
Hen ry ka Naj du cha na sta no wi sku bry -
ga dzi sty w NO WO MAG -u, tak sa mo
„dal sze za trud nie nie na eta cie se kre ta -
rza Ra dy Pra cow ni czej w Są dec kich Za -
kła dach Elek tro-Wę glo wych nie jest
wska za ne” Krzysz to fa Mi cha li ka. Zbi -
gniew Bo cheń ski – jak punk tu je płk
Gro dec ki – „zo sta nie przy ję ty do pra cy
ale na in ne sta no wi sko”. Krzysz tof Dą -
brow ski „w przy pad ku zło że nia po da nia

o przy ję cie zo sta nie za ła twio ne po zy tyw -
nie, ale na in ne sta no wi sko i w in nym
od dzia le Re jo nu Dróg Pu blicz nych” (był
kie row ni kiem Ba zy Sprzę tu i Trans por -
tu RDP No wy Sącz). Słu żby po zwo li ły
też „po zy tyw nie roz pa trzyć” po da nia
o po now ne przy ję cie do pra cy w Za kła -
dach Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we go
w No wym Są czu Kon stan te go Ko na ra
oraz Ta de usza Pa jo ra. Ewa An drze jew -
ska tuż po amne stii do sta ła na wet pod -
wy żkę, choć Wo je wódz kie Biu ro
Pro jek tów w No wym Są czu mu siało się
z te go tłu ma czyć: „Pod wy żka mi zo sta li
ob ję ci wszy scy pra cow ni cy WBP, któ rym
upły nął okres awan so wa nia”.

Ale przy nie któ rych na zwi skach płk
Gro dec ki umiesz czał sta now czą for muł -
kę: „Przy ję cie w/w do pra cy jest nie -
wska za ne ze wzglę du na na dal
pre zen to wa ną wro gą po sta wę i znacz ne
praw do po do bień stwo kon ty nu owa nia
nie le gal nej dzia łal no ści.” To oczy wi ście
wpis, a wła ści wie roz kaz do ty czą cy nu -
me ru 1 wspo mnia nej li sty – An drze ja
Szka rad ka, przy wód cy „So li dar no ści”
w No wym Są czu. Był in ter no wa ny słyn -
nej no cy 1981 ro ku, gdy gen. Woj ciech
Ja ru zel ski wpro wa dził w Pol sce stan
wo jen ny. Wy szedł nie mal po ro -
ku. I zno wu aresz to wa ny 8.03.1984 r.,
zwol nio ny 1.08.1984 r. Szka ra dek był
za trud nio ny w No wo są dec kiej Fa bry ce
Urzą dzeń Gór ni czych NO WO MAG
od ro ku 1965 do 8 czerw ca 1984 r. Wte -

Byli bez pracy, 
bo powiedzieli komunie „nie” 
Interesujący pre zent otrzy mał na Mi ko łaj ki, a wła ści wie na 29. rocz ni cę wpro wa dze nia sta nu
wo jen ne go, szef są dec kiej „So li dar no ści” An drzej Szka ra dek. To „wy kaz aresz to wa nych
za nie le gal ną dzia łal ność w struk tu rach pod ziem nych” wy sła ny w 1984 ro ku do wo je wo dy no -
wo są dec kie go przez płk. Je rze go Gro dec kie go, sze fa Wo je wódz kie go Urzę du Spraw We -
wnętrz nych w No wym Są czu. Gro dec ki przy zna je w nim ja sno, że nie któ rych dzia ła czy
opo zy cji apa rat re pre sji po sta no wił po zba wić na trwa łe pra cy. Szka ra dek nie miał za trud nie nia
pra wie 5 lat, aż do wy bo rów 4 czerw ca 1989 ro ku, któ re roz po czę ły upa dek PRL.

HISTORIA
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dy to – jak gło si wpis puł kow ni ka – zo -
stał „zwol nio ny de cy zją dy rek cji za kła -
du po upły wie 3 mie się cy
tym cza so we go aresz to wa nia”. Wia do -
mo, że de cy zji tej żad na dy rek cja w PRL
nie pod ję ła sa mo wol nie, tyl ko dla te go,
że ta kie do sta ła in struk cje.

Po dob ny mi „de cy zja mi dy rek cji”
wy rzu co no z pra cy w Są dec kich Za kła -
dach Elek tro-Wę glo wych w No wym Są -
czu Grze go rza Saj da ka (po 11 la tach
za trud nie nia) a z PKP – WA GO NOW -
NIA No wy Sącz Ry szar da Paw łow skie -
go (pra co wał tu 12 lat). Obaj wy szli
z aresz tu 31 lip ca 1984 r. i obaj też do -
sta li od płk Gro dec kie go klau zu lę: „po -
now ne przy ję cie w/w do pra cy jest
nie wska za ne...”

Od dziel ny los spo tkał Zbi gnie wa
Szkar ła ta, też wy rzu co ne go „de cy zją
Za rzą du” ze Spół dziel ni In wa li dów im.
J. Mar chlew skie go w No wym Są czu.
Ale już w trak cie je go aresz tu spół dziel -
nia „pod ję ła ofi cjal ne sta ra nia o uchy le -
nie za sto so wa ne go środ ka
za po bie gaw cze go w sto sun ku do Zbi -
gnie wa Szkar ła ta. Po rę cze nie

za w/w zło ży ła Ra da Nad zor cza Sp -ni
oraz Za kła do wa Or ga ni za cja Par tyj na.
Kie dy opu ścił areszt, płk Gro dec ki mi -
ło sier nie od no to wał: „w chwi li obec nej
Zbi gniew Szkar łat wy ma ga le cze nia
szpi tal ne go z uwa gi na zły stan zdro wia.
Jest in wa li dą III gru py. W przy szło ści
za mie rza pod jąć pra cę w ma cie rzy stym
za kła dzie”. Dwa la ta póź niej Szkar łat
zo stał do tkli wie po bi ty przez „nie zna -
nych spraw ców” i zmarł.

(BW)

Ten wy kaz to był pre zent dla pa na
od In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej?

– Nie, od zna jo mych. To z by łe go
Urzę du Wo je wódz kie go w No wym Są -
czu. Nie mo gę zdra dzić do kład nie skąd
mam ten do ku ment. Dzi wi mnie, że ta -
ki mi spra wa mi jak ten wy kaz zaj mo -
wał się szef Wo je wódz kie go Urzę du
Spraw We wnętrz nych w No wym Są -
czu, sam puł kow nik Je rzy Gro dec ki.
Prze cież wie lo ma spra wa mi zaj mo wał
się je go za stęp ca ds. bez pie czeń stwa,
a tą aż sam szef. Nie sa mo wi ta rzecz.
Po ka zu je, jak wa żny był nasz po wrót
z wię zień, jak re je stro wa li wszyst ko co
nas do ty czy ło.
Ale nie dla te go ten do ku ment
jest wa żny.

– Jest wy jąt ko wy, bo wiem we
wszyst kich ra por tach Ko men dy Wo je -
wódz kiej Mi li cji po 1982 ro ku, któ re
es be cja sła ła do War sza wy, in for mo wa -
ła tyl ko, że dzia ła cze „So li dar no ści”
wy szli z wię zie nia i nie chcą pod jąć
pra cy. Kie dy by li śmy da lej prze śla do -
wa ni, mie li śmy re wi zje, by li śmy prze -
słu chi wa ni czy wzy wa ni na po li cję, to
ja oczy wi ście mó wi łem: „Ale się mści -
cie, bo ja nie mo gę zna leźć pra cy”. Oni
się za wsze te go wy pie ra li, mó wi li, że
to nie praw da, że oni nie in ge ru ją, nikt

nam nie prze szka dza itd. I to jest
pierw szy do ku ment, któ ry po twier dza
jed nak to, co mó wi łem ja: oni in ge ro -
wa li. Na pi sa nie ta kie go krót kie go zda -
nia, że „jest nie wska za ne przy ję cie go
do ma cie rzy ste go za kła du pra cy”, by -
ło po pro stu wil czym bi le tem
do wszyst kich przed się biorstw na te re -
nie No we go Są cza i oko lic.
Ile lat pan nie miał pra cy?

– Kie dy wy sze dłem z in ter no wa nia
w li sto pa dzie 1982 ro ku (po 11 mie sią -
cach aresz tu – red.), to jesz cze mnie
przy ję to do NO WO MAG -u. Ale po tem
zno wu mnie za mknię to 6 mar ca 1984
ro ku, zwol nio no z pra cy i po wyj ściu
z aresz tu już do pra cy nie przy ję to.
Prak tycz nie do wy bo rów 1989 ro ku
po pro stu nie mia łem pra cy. Tu ła łem się
po pry wat nych przed się bior stwach.
Mię dzy in ny mi pra co wa łem w ce giel ni
na Myst ko wie, ale tyl ko dla te go mnie
tam przy ję to, że tra fi łem na agen ta.
Chciał pa na zwer bo wać?

– Nie, pil no wał mnie. Zwer bo wa no
go i ta kie mu da no za da nie. Nie wy -
trzy ma łem i zwol ni łem się po dwóch
la tach. Wie dzia łem, że coś nie gra, a on
się nie chciał przy znać. Po wie dzia łem:
„Uła twię pa nu i zwol nię się”. Wte dy
od mó wił im dal szej współ pra cy. Po -

Dali nam wilczy bilet
Rozmowa z ANDRZEJEM SZKARADKIEM, 
szefem sądeckiej „Solidarności”

Szkaradek był zatrudniony
w NOWOMAG-u od 1965 r.
do 8 czerwca 1984 r. Wtedy
to – jak głosi wpis
pułkownika – został
„zwolniony decyzją
dyrekcji zakładu
po upływie 3 miesięcy
tymczasowego
aresztowania”. 

Andrzej Szkaradek – 11 listopada na sądeckim Rynku FOT. HSZ
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wie dział, że z te go, na co się umó wił, już
się wy wią zał i ko niec. To mo żna wy czy -
tać dzi siaj z do ku men tów IPN.

A wra ca jąc do te go do ku men tu, to
z nie go wy ni ka wresz cie, że nie wszy -
scy mie li mo żli wość po wro tu do pra cy...
Mo że my po wie dzieć coś o ka żdej
z tych osób? Pierw szy jest pan,
dru gi jest Hen ryk Naj duch...

– Tak, on wró cił do swo je go za kła du.
Nie wró cił, oprócz mnie, Grze siek Saj -
dak i Ry siek Paw łow ski. Grze siek Saj -
dak też za trud nił się w fir mie pry wat nej,
a te raz pro wa dzi wła sną dzia łal ność. Ry -
siek po szedł na ren tę. Obaj moc no an -
ga żo wa li się w wy bo ry w 1989 ro ku. To

wszyst ko. Po zo sta li mie li mniej sze lub
więk sze pro ble my w pra cy, ale w za kła -
dach pra cy ich zo sta wio no. Je den z nich
Zby szek Szkar łat nie ży je. W 1986 ro -
ku cię żko go po bi li, zmarł nie od zy -
skaw szy przy tom no ści. Do dziś
spraw ców nie zna le zio no.
A te pro ble my mia ły po czą tek
w no cy z so bo ty na nie dzie lę, czy li
z 12 na 13 grud nia 1981 ro ku...
Gdzie pa na wte dy za sta li?

– „So li dar ność” już od li sto pa da pro -
wa dzi ła ob ser wa cje, mie li śmy prze cie -
ki, że od by wa ją się ja kieś ru chy wojsk
i mi li cji. Pró bo wa li śmy się więc zor ga -
ni zo wać na ró żne sce na riu sze. Wy szły

in struk cje na wy pa dek wej ścia wojsk so -
wiec kich do Pol ski czy straj ku ge ne ral -
ne go. Two rzy li śmy za pa so wy, tzw. dru gi
sze reg związ ko wych lu dzi w za kła dach
pra cy. Wte dy, przed sa mym 13 grud nia,
był już plan prze nie sie nia od dzia łu Za -
rzą du Re gio nu „S” w Ma ło pol sce do du -
że go za kła du pra cy – ZNTK.
W Gdań sku ob ra do wa ła Ko mi sja Kra -
jo wa „S” i mie li śmy ca ło noc ne dy żu ry
na słu chu, cze ka li śmy na in for ma cje
stam tąd. Nie przy pusz cza li śmy tyl ko
jed ne go: że oni po tra fią nam to zro bić
jesz cze w ro ku 1981, przed świę ta mi
Bo że go Na ro dze nia. Wie dzie li śmy, że
oni są zdol ni do wpro wa dze nia sta nu

HISTORIA

An drzej Szka ra dek i Ta de usz Nit ka w En cy klo pe dii So li dar no ści

Bio gra my dwóch są de czan: An drze ja Szka rad ka i Ta de usza Nit ka zna la -
zły się w I to mie En cy klo pe dii So li dar no ści, mo nu men tal nej pu bli ka cji
przy go to wa nej przez Wy daw nic two Wo lu men we współ pra cy z In sty -
tu tem Pa mię ci Na ro do wej i Sto wa rzy sze niem Po ko le nie. W au li „So ko -
ła” w Kra ko wie przy ul. Pił sud skie go od by ła się ma ło pol ska pro mo cja
en cy klo pe dii. Wzię ła w niej udział grup ka są de czan na cze le z Ta de -
uszem Nit ką i Je rzym Gi zą, są de cza ni nem osia dłym pod Wa we lem.
Ta de usz Nit ka wzru szo ny kart ko wał gru be to misz cze i prze czy tał swój
chwa leb ny bio gram so li dar no ścio wy, zna czo ny m.in. uwię zie niem
w 1982 ro ku w gru pie ko le gów z ZNTK za dru ko wa nie i kol por to wa nie
pod ziem nych „Wia do mo ści No wo są dec kich”. 
– Ta pu bli ka cja ma dać świa dec two praw dzie hi sto rycz nej i być trwa łym
po mni kiem za słu żo nych lu dzi „So li dar no ści”, bez któ rych zwią zek by nie
prze trwał – mó wił Prze my sław Miś kie wicz, pre zes Sto wa rzy sze nia Po -
ko le nie, zrze sza ją ce go by łych dzia ła czy NZS. To w krę gu lu dzi Po ko le -
nia, zwią za nych w la tach 80. z bez de bi to wy mi wy daw nic twa mi
zro dzi ła się myśl wy da nia „En cy klo pe dii So li dar no ści”. – Przy go to wu jąc
mo no gra fię związ ku na 20-le cie „So li dar no ści”, uświa do mi li śmy so bie,
jak szyb ko czas pły nie, uby wa świad ków, a gdy lu dzie od cho dzą, to hi sto -
ria umie ra. Po my śle li śmy wte dy, że sko ro w Pol sce mię dzy wo jen nej uda ło
się spi sać uczest ni ków Po wsta nia Stycz nio we go, to my spi sze my lu dzi,
któ rym za wdzię cza my wol ną Pol skę – do dał Miś kie wicz.
Pro jekt ro dził się bó lach, na brał im pe tu, gdy w pra ce włą czy ła się IPN
a z po mo cą po śpie szyła Kan ce la ria Pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go.
Pier wot nie pla no wa no ze brać ok. 5 ty się cy bio gra mów i ha seł rze czo -
wych, zgro ma dzo no 7,5 ty sią ca. Dzie ło by ło za mie rzo ne na pięć to -
mów, bę dzie mi ni mum sie dem. W te re nie przez kil ka lat pra co wa ła
praw dzi wa ar mia an kie te rów, któ rzy do cie ra li do lu dzi „So li dar no ści”
i wy peł nia li 48-stro ni co wą an kie tę.
– Bar dzo bo le śnie od czu li śmy ka ta stro fę smo leń ską, w któ rej zgi nął mię -
dzy in ny mi ś.p. pre zes In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Ja nusz Kur ty ka
– mó wił da lej Prze my sław Miś kie wicz. – Pre zes Kur ty ka roz ta czał
nad En cy klo pe dią pa ra sol ochron ny, za pew niał środ ki i bar dzo mu za le -
ża ło na jej wy da niu. Po je go śmier ci, na gle od czu li śmy brak środ ków i do -

praw dy nie wiem, czy uda nam się do pro wa dzić dzie ło do koń ca. 
Łu kasz Ka miń ski, dy rek tor Biu ra Edu ka cji Pu blicz nej IPN w War sza wie
opo wia dał ja kie by ły kry te ria do bo ru na zwisk do pierw sze go to mu En -
cy klo pe dii. – Zna leź li się w niej lu dzie ze świecz ni ka „So li dar no ści”, ale
też oso by zna ne tyl ko w swo ich śro do wi skach lo kal nych – tłu ma czył.
– Sta ło się tak, bo od ra zu przy ję li śmy za ło że nie, że pierw szy tom, to nie
ma być „I li ga” So li dar no ści, a na przy kład pią ty tom – „B kla sa”. Ko lej -
ność umiesz cza nie bio gra mów nie ma zna cze nia i nie wią że się z za słu -
ga mi dla związ ku. 
I tom En cy klo pe dii So li dar no ści – Opo zy cja w PRL 1976-1989 au to rzy
de dy ko wa li „Le cho wi Ka czyń skie mu, Ja nu szo wi Kur ty ce, To ma szo wi
Mer cie, An drze jo wi Prze woź ni ko wi, Sła wo mi ro wi Skrzyp ko wi, Wła dy -
sła wo wi Sta sia ko wi – wszy scy zgi nę li pod Smo leń skiem. (HSZ)
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wo jen ne go, ale są dzi li śmy, że da dzą
jesz cze lu dziom po świę to wać.

Te go dnia przy je cha łem zmę czo ny.
My śla łem: w po nie dzia łek prze no si my
się na ZNTK, to pój dę do do mu się wy -
ką pać, prze śpię się po rząd nie, bo mia -
łem pa rę dni dy żu ru. Tak zro bi łem, ale
na gle w no cy ktoś pu ka do drzwi i wo -
ła: „An drzej, otwórz!”. My śla łem, że
zna jo my ksiądz chciał in ter wen cji, bo
miał kło po ty z mi li cją. Wzią łem i, ta ki
za spa ny, otwo rzy łem. No i już się nie
da ło ich wy pchać. Mie li świet ne ro ze -
zna nie.

Po wie dzie li, że ma ją na kaz in ter no -
wa nia i ma cha li mi tym pa pie rem. Zo -
stał w do mu, ale gdzieś zgi nął.
Przy któ rejś re wi zji mu sie li go zna leźć
i za brać.

Wte dy wie dzia łem, że z ni mi są nie
prze lew ki i tyl ko ty le wy dę bi łem, że
ubra łem się cie pło. To mnie ura to wa ło,
bo zi ma by ła strasz na. Naj bar dziej dziś
pa mię tam tę pod róż su ką mi li cyj ną
do Za łę ża. Mróz, za mieć, nic nie by ło
wi dać, śnie gu na sy pa ło. W cza sie jaz dy
na wet da łem swo ją kurt kę Ryś ko wi Za -
gór skie mu, ko le dze z SZEW -u. Mia łem
swe ter, a je go w pi ża mie wzię li z ho te lu
ro bot ni cze go.
Po tem sie dział pan w do bo ro wym
to wa rzy stwie.

– W Za łę żu ko ło Rze szo wa sie dzia ła
ca ła Ma ło pol ska po łu dnio wa, bo Kra -
ków był w Wi śni czu ko ło Boch ni. Ich
prze wieź li do Za łę ża do pie ro przed Wi -
gi lią. Z na mi by ła już Sta lo wa Wo la,
Rze szów, Kro sno, Tar nów i San do -
mierz. Po tem do wieź li Lu blin, la tem lu -
dzi z war szaw skiej Bia ło łę ki. Cie ka wie
by ło. Ale nie ca ły czas tam sie dzia łem,
bo zwie dzi łem też wię zie nie w Uher -
cach i w Łup ko wie, skąd pod ko niec li -
sto pa da 1982 ro ku wy sze dłem
z in ter no wa nia. Nie któ rych prze wieź li
też na Kiel ce -Pia ski.
Świę ta by ły kiep skie...

– No tak. Naj smut niej sze. Sa mi je so -
bie or ga ni zo wa li śmy w ce li, bo ce le by -
ły za mknię te. Sie dzie li śmy w nich
po czte rech. Jak szło się na spa cer czy
do łaź ni, to też ce la mi, trud no więc by -
ło o kon takt z in ny mi. Do pie ro Wiel ka -
noc od by ła się już na świe tli cy i księ ża
nas już wte dy czę sto od wie dza li.

Kie dy po zwo li li wam na kon tak ty
z ro dzi ną?

– Pierw szy kon takt był na No wy Rok.
Nie chcie li na wet mó wić ro dzi nie, gdzie
nas wio zą, ale się szyb ko do wie dzia ła.
Naj wię cej in for ma cji mie li śmy do pie ro
wte dy, kie dy bi skup tar now ski Je rzy Able -
wicz od wie dził nas w No wy Rok w Za łę -
żu. Wy pusz czo no nas na je den ko ry tarz,
wresz cie mo gli śmy zo ba czyć, kto zo stał
za mknię ty, wcze śniej nie mie li śmy żad -
nych kon tak tów. Pierw sza więc by ła ewi -
den cja ko le gów: kto sie dzi i gdzie.
Na na szym skrzy dle aku rat nie by ło kry -
mi na li stów, ca łe prze zna czy li dla lu dzi
„So li dar no ści”.

Do pie ro po tej po słu dze bi sku piej ze -
lża ło pra wo wię zien ne. My śmy od po -
cząt ku wal czy li o pra wa więź nia
po li tycz ne go. Nie wy kła da li śmy więc

na ze wnątrz tzw. ko stek, czy li zło żo nych
ubrań, nie chcie li śmy mel do wać – ca ły
czas trwał ta ki opór o sta tus więź nia po -
li tycz ne go, czy li za cho wa nie in ne niż
kry mi na li stów. No i uda wa ło się.
No i nie mar no wa li ście te go cza su.

– By ło cie ka wie, bo to był też ele -
ment pod trzy my wa nia du cha, że by się
nie pod da wać tyl ko wal czyć, tym ra zem
ze słu żbą wię zien ną o pra wa, o wi dze -
nia, o to, że by nas nie prze szu ki wa li
przed i po wi dze niu z ro dzi na mi,
o więk szą ko re spon den cję, dłu ższe spa -
ce ry al bo by nam ce le otwar to i by śmy
mo gli się spo ty kać. Dru ko wa li śmy prze -
cież w Za łę żu swo ją ga zet kę wię zien ną
i zro bi li śmy pocz tę obo zo wą. Śmie li śmy
się, jak stra żni cy szu ka li ma szy ny dru -
kar skiej. Bo wy my śli li śmy cie ka we

tech ni ki dru kar skie: zdol ny ar ty sta gra -
fik Le szek Dzie wul ski z Kra ko wa rzeź -
bił for mę w płyt kach li no leum, któ re
kła dli wte dy po wszech nie na pod ło gach,
w ce lach też. Sma ro wa li śmy to pa stą
roz pusz czo ną ze środ ka mi bhp i na pa -
pier. Po tem księ ża nam przy no si li, co
by ło po trzeb ne, na wet z kla wi sza mi nie -
któ ry mi mie li śmy ta ką współ pra cę, bo
tam też pra co wa ło spo ro po rząd nych lu -
dzi z oko lic Rze szo wa, Łup ko wa czy
Uherc.

By ło też du żo pro fe so rów z Ka to lic -
kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go, więc
uru cho mio no wszech ni cę związ ko wą.
By ły wy kła dy hi sto rycz ne, po li tycz ne,
o go spo dar ce. W su mie to wię zien ne ży -
cie szyb ko le cia ło.

Po tem by ła też wal ka z UB -eka mi
i in ny mi in ter no wa ny mi o nie pod pi sy -
wa nie lo ja lek, o nie cho dze nie na prze -
słu cha nie, prze ko ny wa nie ko le gów, że by
nie zga dza li się na skła da ne im pro po -
zy cje emi gra cji i nie opusz cza li Pol ski.
Ca ły czas by ło za ję cie. Na wet na ma wia -
li śmy lu dzi, że by nie bra li urlo pów ani
prze pu stek z aresz tu, bo pró bo wa li nas
ni mi zmięk czyć i po ró żnić. Ja też do sta -
łem w lip cu 14 dni wol ne go i nie przy -
ją łem ich. In ni się dzi wi li, a ja
tłu ma czy łem żo nie: „Je stem tu bez -
praw nie za mknię ty, to dla cze go mam
brać urlop sko ro po win ni mnie po pro -
stu wy pu ścić?” To prze ko ny wa nie ko le -
gów by ło naj więk szym wy zwa niem.

Nie któ rzy pi sa li es be kom ela bo ra ty
o swo jej dzia łal no ści, ale i tak nie wy -
szli od za raz do do mu. Na stęp nym ra -
zem wci ska no im lo jal ki, po tem
pró bo wa no na mó wić na współ pra cę.
Wnio sek na su wał się sam: naj le piej by -
ło nie roz ma wiać z ni mi. Dziś mam ta -
kie in for ma cje: dwóch z nas,
in ter no wa nych, po szło wte dy na współ -
pra cę. Je den ko le ga z Są cza pi sał cha -
rak te ry sty ki wszyst kich in ter no wa nych
i da wał SB cen ne in for ma cje, np. kto, je -
go zda niem, bę dzie pro wa dził na dal
dzia łal ność opo zy cyj ną.

Nie wszy scy więc eg za min zda -
li. I nie mam pre ten sji o to. To by ła se -
lek cja in ter no wa nych: kto spraw dził się
w wię zie niu, ten spraw dził się póź niej.

Roz ma wia ła
BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Najbardziej dziś pamiętam
tę podróż suką milicyjną
do Załęża. Mróz, zamieć,
nic nie było widać, śniegu
nasypało. W czasie jazdy
nawet dałem swoją kurtkę
Ryśkowi Zagórskiemu,
koledze z SZEW-u. Miałem
sweter, a jego w piżamie
wzięli z hotelu robotniczego.
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P o wy ższa uwa ga, a przede
wszyst kim za cho wa ne źró dła
z dzia łal no ści or ga nów sa mo -
rzą do wych, uza sad nia ją przed -

sta wie nie syl we tek wło da rzy No we go
Są cza od „au striac kie go” bur mi strza Ju -
lia na Gu tow skie go do Sta ni sła wa No wa -
kow skie go – ostat nie go wło da rza mia sta
przed wy bu chem II woj ny świa to wej.

Ju lian Gu tow ski 
Spra wo wał urząd bur mi strza No we -

go Są cza przez trzy la ta, od stycz -

nia 1867 r. do po cząt ku 1870. Z pro to -
ko łów z po sie dzeń Ra dy Mia sta wy ni -
ka, iż Gu tow ski (na co dzień wła ści ciel
fol war ku) peł nił obo wiąz ki go spo da rza
mia sta su mien nie, po dej mu jąc wraz
z ra dą w okre sie swo je go urzę do wa niu
co naj mniej dwie wa żne spra wy z punk -
tu wi dze nia roz wo ju i przy szło ści No -
we go Są cza. Pierw sza z nich do ty czy ła
po trze by po wo ła nia w na szym mie ście
ka sy oszczęd no ści; dru ga wią za ła się
z oka za niem czuj ne go za in te re so wa nia
pla nom bu do wy ko lei że la znej ma ją cej
po łą czyć Ko szy ce z Tar no wem via No -
wy Sącz. Od no tuj my w tym miej scu, iż
ża den z wy mie nio nych pro jek tów nie
zo stał sfi na li zo wa ny w okre sie bur mi -
strzow skiej ka den cji Gu tow skie go,
w oby dwu jed nak spra wach przy go to -
wa ny zo stał wła ści wy grunt pod ich
przy szłą po myśl ną re ali za cję.

Wy da je się, że z dwóch wy mie nio -
nych wy żej kwe stii szcze gól nie na glą cą
by ła ko niecz ność roz wią za nia pro ble -
mów w za kre sie sto sun ków kre dy to -
wych po przez po wo ła nie od po wied niej
in sty tu cji da ją cej miesz kań com No we -
go Są cza mo żli wość ko rzyst ne go lo ko -
wa nia oszczęd no ści i ofe ro wa nia
ta nie go kre dy tu. W pro jek cie sta tu tu za -

my śla nej przez Ra dę Mia sta ka sy
oszczęd no ści czy ta my: „Ce lem ka sy
(...) jest na strę cza nie na wet mniej za mo -
żnym war stwom spo łe czeń stwa spo sob -
no ści do bez piecz ne go prze cho wa nia,
opro cen to wa nia i przy mna ża nia za osz -
czę dzo ne go gro sza, a prze to za chę ca nie
lud no ści miej sco wej do oszczęd no ści,
a w na stęp stwie te go do pod nie sie nia
do bro by tu i mo ral no ści”. War to do dać,
że są dec ka ka sa oszczęd no ści po wsta ła
w 1870 r., tuż po re zy gna cji Gu tow skie -
go z urzę du bur mi strzow skie go. By ła
dzie sią tą te go ro dza ju in sty tu cją fi nan -
so wą w Ga li cji, utwo rzo ną 16 lat po za -
ło że niu pierw szej ka sy we Lwo wie.
Gwo li spra wie dli wo ści nad mień my, że
głów nym orę dow ni kiem utwo rze nia ka -
sy oszczęd no ści w No wym Są czu był
An drzej Kar piń ski, któ ry pod no sząc
na po sie dze niach ra dy prze ko ny wu ją ce
ar gu men ty za jej utwo rze niem, do pro -
wa dził do uno wo cze śnie nia sto sun ków
kre dy to wych w na szym mie ście.

War to jesz cze dodać, że za ka den cji
bur mi strza Gu tow skie go po wsta ła
w No wym Są czu Czy tel nia Miesz czań -
ska i od dział To wa rzy stwa Pe da go gicz -
ne go.

Na pod sta wie pro to ko łów z po sie -
dzeń ra dy nie spo sób stwier dzić, ja -
kie do kład nie po wo dy pchnę ły
bur mi strza Gu tow skie go do re zy gna -
cji z peł nio nej funk cji. Ogól nie in for -
mu je nas o tym fak cie pro to kół z 7
stycz nia 1870 r. za wie ra ją cy ta ki oto
pas sus: „Pan bur mistrz Gu tow ski
z po wo du uwa gi na okól ni ku wy zy wa -
ją cym człon ków ra dy na po sie dze nie,
przez pa na Brze skie go rad ne go za -
miesz czo nej, tą uwa gą ja ko bur mistrz
ob ra żo ny, dzię ku je za man dat”. Spra -
wa re zy gna cji cią gnę ła się na po sie -
dze niach ra dy jesz cze przez kil ka
na stęp nych ty go dni, prak tycz nie
do koń ca pierw szej de ka dy lu te go,
kie dy to Ju lia na Gu tow skie go za stą -
pił na urzę dzie bur mi strza Onu fry
Prus -Trem bec ki.

Onu fry Prus -Trem bec ki
Był bur mi strzem No we go Są cza

przez kil ka mie się cy ro ku 1870. Wg nie -
pu bli ko wa nych usta leń bio gra ficz nych
Ma ria na No wa ka, był uczest ni kiem po -

Poczet dawnych
włodarzy
Nowego Sącza
Au to no mia ga li cyj ska wią żą ca się z ustęp stwa mi wła dzy cen -
tral nej na rzecz ogra ni czo ne go sa mo rzą du, wy ra zi ła się m.in.
w tre ści usta wy z 12 sierp nia 1866 r. re gu lu ją cej ustrój i dzia łal -
ność gmin. Usta wa ta od da wa ła w rę ce lo kal nej spo łecz no ści
sto sun ko wo du że kom pe ten cje przy na le żne bez po śred nio ra -
dzie miej skiej oraz bur mi strzo wi kie ru ją ce mu pra cą ma gi stra tu.

HISTORIA
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wsta nia li sto pa do we go, a od 1840 r. le -
ka rzem zdro jo wym w Szczaw ni cy. Je go
co dzien nym ubio rem by ła cza ma ra, od -
święt nym zaś kon tusz z gu za mi, pas
słuc ki i ka ra be la. 

W No wym Są czu zwa ny był po pu lar -
nie „oj cem”, co za wdzię czał nie tyl ko
do bro dusz ne mu wy glą do wi i si wej bro -
dzie, ale przede wszyst kim swo je mu ser -
decz ne mu sto sun ko wi do lu dzi. „Dla
ka żde go miał sło wa mi łe i uprzej me.
Klien te la je go w No wym Są czu by ła licz -
na i skła da ła się z in te li gen cji, któ rej im -
po no wał spo so bem by cia, ale le czył
ta kże licz ne rze sze bie da ków nie bio rąc
ho no ra riów, nie jed no krot nie ku pu jąc
i przy no sząc im le kar stwa”.

Onu fry Prus -Trem bec ki zna ny był ze
swo jej dba ło ści o roz wój sa ni tar ny No -
we go Są cza. Cho ciaż więk szość je go za -
sług po ło żo nych dla roz wo ju na sze go
mia sta nie by ło zwią za nych z krót kim
okre sem spra wo wa nia prze zeń urzę du
bur mi strzow skie go, to jed nak wła śnie
za je go ka den cji po wsta ło sto wa rzy sze -
nie w ce lu wspie ra nia ubo gich gim na -
zja li stów, któ re w póź niej szym cza sie
przy bra ło na zwę: „To wa rzy stwo Bur sy
dla ubo giej mło dzie ży szkół są dec kich”,
z fun du szy któ re go wy bu do wa no
pod ko niec XIX w. Bur sę im. Ta de usza
Ko ściusz ki.

Do daj my jesz cze, że do ce nie nie Onu -
fre go Pru sa -Trem bec kie go ja ko le ka rza
i spo łecz ni ka zna la zło swój wy raz
w nada niu by łe mu bur mi strzo wi przez
Ra dę Mia sta No we go Są cza ty tuł ho no -
ro we go oby wa te la. 

Jo hann Jo han ni des
(Jo han Jo ha ni des) 

Naj star szy spis człon ków gmi ny
ewan ge lic kiej w No wym Są czu
z lat 1800–1801 za wie ra na zwi ska
osiem na stu ro dzin po cho dze nia nie -
miec kie go, wśród któ rych wid nie je na -
zwi sko Jo han ni des. Naj bar dziej zna nym
przed sta wi cie lem tej ro dzi ny był Jo hann
Jo han ni des, któ ry – jak wy ni ka to
z Księ gi Pro to ko łów Ra dy Miej skiej
– spra wo wał urząd bur mi strza No we go
Są cza przez dwa la ta, od czerw ca 1870 r.
do po ło wy ro ku 1872.

Jo hann Jo han ni des z za wo du był
maj strem ko tlar skim. Hi sto ry cy za li cza -
ją go (tak jak i po zo sta łych bur mi strzów
epo ki au to no micz nej) do tro skli wych
go spo da rzy mia sta, przy pi su jąc mu za -
słu gę wy bru ko wa nia Ryn ku ka mie -
niem, na co prze zna czyć miał swo je
bur mi strzow skie wy na gro dze nie. „(...)
Cie szył się w No wym Są czu du żym au -
to ry te tem, dbał o je go in te re sy, sta rał
się o pod nie sie nie go spo dar ki i wy glą -
du mia sta. Był przy tym czło wie kiem
skrom nym”. War to nad mie nić, iż
w okre sie spra wo wa nia przez Jo han ni -
de sa funk cji bur mi strza mia ło miej sce
otwar cie Se mi na rium Na uczy ciel skie -
go, któ re funk cjo no wa ło w No wym Są -
czu przez kil ka lat (w lo ka lu wy na ję tym
przez dr. Onu fre go Trem bec kie go), za -
nim prze nie sio ne zo sta ło do Tar no wa;
za ło żo na zo sta ła też w Ryn ku dru ga
w mie ście ap te ka.

Przy krzej szą spra wą w okre sie ka -
den cji bur mi strzow skiej Jo han ni de sa,

by ła ko niecz ność zwol nie nia kan ce li sty
ma gi strac kie go Wła dy sła wa Iskre wi cza,
któ ry do pu ścił się sprze nie wie rze nia
pie nię dzy urzę do wych na su mę 485 złr.
i 29 c. De cy zję o „su spen za cji” urzęd ni -
ka po wzię ła Ra da Mia sta w dniu 24
sierp nia 1871, po dej mu jąc uchwa łę
o od da le niu kan ce li sty ze słu żby.

Wa len ty Brze ski 
Pierw sze po sie dze nie Ra dy Mia sta

No we go Są cza pod prze wod nic twem
Wa len te go Brze skie go od by ło się 28
sierp nia 1872 r. Rzą dy bur mi strzow skie
Brze skie go nie trwa ły dłu go – za le d wie
rok – ja ko że już we wrze śniu 1973 r.
naj wy ższy urząd miej ski ob jął po nim
Igna cy Pło choc ki. Na le ży stwier dzić, iż
w chwi li ob ję cia sta no wi ska bur mi strza
Wa len ty Brze ski był zu peł nie do brze za -
zna jo mio ny ze spra wa mi ad mi ni stra cyj -
ny mi No we go Są cza, choć by z te go
po wo du, że za ka den cji swo je go po -
przed ni ka, Jo han na Jo han ni de sa, spra -
wo wał funk cję za stęp cy bur mi strza,
a we wcze śniej szych la tach na le żał
do ak tyw niej szych człon ków Ra dy
Miej skiej.

Pry wat nie Wa len ty Brze ski był wła -
ści cie lem ma jąt ku na Gorz ko wie, ale je -
go wła ści wym za wo dem by ło
kra wiec two. W krót kim okre sie za rzą -
dza nia spra wa mi No we go Są cza nie za -
pi sał się ja kimś szcze gól nym
osią gnię ciem. Pod je go prze wod nic -
twem Ra da zaj mo wa ła się wie lo ma co -
dzien ny mi spra wa mi, wśród któ rych
wie le miej sca zaj mo wa ła pro pi na cja,
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znaj du ją ca się głów nie w rę kach ży dow -
skich, po bór tzw. „ko pyt ko we go” na ro -
gat kach mia sta, za pew nie nie kwa ter dla
zwięk sza ją ce go się sta nu oso bo we go 20.
puł ku pie cho ty.

Bu dżet ro ku 1873 po ka zu je, że wła -
dze mia sta z tru dem za spa ka ja ły po -
trze by miesz kań ców No we go Są cza.
Świad czy o tym wy raź na nie rów ność
po mię dzy przy cho da mi a roz cho da mi;
te pierw sze sza co wa ne by ły na bli -
sko 35 ty się cy reń skich, gdy tym cza -
sem po stro nie wy dat ków wid nia ła
su ma opie wa ją ca na gru bo po nad 42 ty -
sią ce ów cze snej wa lu ty au striac kiej.
War to przy tej oka zji od no to wać, iż
głów ną po zy cję w do cho dach sta no wi -
ły do cho dy z praw i przy wi le jów miej -
skich, w czym mie ści ła się dzie rża wa
pro pi na cji i tar go we go; w wy dat kach
zaś kosz ty za rzą du miej skie go i utrzy -
ma nie dóbr, w tym m.in. rocz ne za rob -
ki bur mi strza – 600 złr. plus przy dział
drze wa opa ło we go; se kre ta rza Ra dy
Miej skiej – 600 złr. plus do da tek oso -
bi sty; sie rżan ta stra ży po li cyj nej – 200
złr.; opraw cy sta łe go, tu dzież stró ża
noc ne go – w oby dwu przy pad kach
po 84 złr.

Igna cy Pło choc ki
Z za wo du kra wiec – wy bra ny zo stał

na sta no wi sko bur mi strza No we go Są -
cza 3 wrze śnia 1873 r. Wy so ki urząd
miej ski peł nił przez po nad dwa la ta,
do grud nia 1876 r., kie dy to ustą pił god -
no ści bur mi strzow skiej dr. Wło dzi mie -
rzo wi Ol szow skie mu.

W cza sie ka den cji bur mi strzow skiej
Pło choc kie go Ra da Mia sta bo ry ka ła się
głów nie z ty po wy mi spra wa mi bie żą cej
ad mi ni stra cji, jak kol wiek raj com miej -
skim przy szło w tym cza sie zaj mo wać
się rów nież bar dziej da le ko się żny mi pla -
na mi. Z za cho wa nych pro to ko łów z po -
sie dzeń Ra dy Mia sta wy ni ka, iż obok
spraw po wsze dnich, ta kich jak li cy ta cje,
dzie rża wy, re gu lo wa nie bie żą cych wy -
dat ków gmin nych, po dej mo wa no kwe -
stie mniej ty po we, wy ma ga ją ce więk szej
wy obraź ni i umie jęt no ści pa trze nia
w dal szą przy szłość. Wspo mnieć w tym
miej scu na le ży przede wszyst kim o spra -
wie lo ka li za cji w No wym Są czu dwor ca
ko le jo we go, któ re go bu do wa dzię ki sta -
no wi sku Ra dy za pla no wa na zo sta ła ko -
rzyst nie, tj. bli żej mia sta ani że li
po cząt ko wo prze wi dy wa no. Z ca łą pew -
no ścią bur mi strzo wi i ca łej Ra dzie bar -
dzo za le ża ło na za ła twie niu tej spra wy
zgod nie z in te re sem No we go Są cza, sko -
ro zwierzch ność miej ska pod ję ła wów -
czas zo bo wią za nie, iż mia sto przej mie
na sie bie po ło wę kosz tów w ce lu zbu do -
wa nie dro gi z Grodz kie go do dwor ca,
po to by ten był „zbli żo ny do mia sta”.

Do spraw istot nych za li czyć na le ży
rów nież owoc ne sta ra nia ma gi stra tu od -
no śnie bu do wy szko ły żeń skiej (o czym
świad czy przy zna nie na ten cel No we -
mu Są czo wi przez Ra dę Szkol ną Kra jo -
wą do ta cji w wy so ko ści 8 tys. złr.),
a ta kże od rzu ce nie pro po zy cji Ró ży Ka -
wec kiej z ba ro nów Bru nic kich co
do kup na przez mia sto bę dą cej w jej po -
sia da niu re al no ści na po trze by kwa te ru -
ją ce go woj ska.

Z rze czy mniej istot nych i cał kiem
drob nych wspo mnij my o prze zna cze -
niu 50 reń skich na rzecz ubo gich miesz -
kań ców No we go Są cza z oka zji 25-le cia
wstą pie nia na tron ce sa rza Fran cisz ka
Jó ze fa; skon fi sko wa niu Ja ku bo wi Gel le -
ro wi be czuł ki z wód ką za to, że na Ku -
no wie „na ob sza rze dwor skim do mia sta
na le żą cym obok tra sy ko lei że la znej wy -
szynk sa mo wład nie pro wa dził”; prze ka -
za niu kwo ty 50 złr. dla po go rzel ców
z Piw nicz nej; tu dzież o po sta no wie niu
od no śnie „ko nia si we go, któ ry oślepł,
ja ko nie zdat ne go do po cią gu si ka wek
stra ży ognio wej, sprze dać na jar mar ku
w Sta rym Są czu za kwo tę 48 reń skich”.

Wło dzi mierz Ol szew ski
Pierw sze po sie dze nie Ra dy Mia sta

No we go Są cza pod prze wod nic twem
no we go bur mi strza dr. praw Wło dzi mie -
rza Ol szew skie go mia ło miej sce 11
stycz nia 1877 r., ostat nie zaś na po cząt -
ku r. 1887, do cza su wy bo ru na je go na -
stęp cę Ka ro la Sla vi ka. W po rów na niu
do krót kich ka den cji swo ich po przed ni -
ków ad wo kat Ol szew ski dłu go spra wo -
wał za rząd nad spra wa mi No we go
Są cza, przy czym nie wąt pli wie był to
okres ob fi tu ją cy w wa żne dla mia sta in -
we sty cje i pla ny, ma ją ce za wa żyć nad je -
go dal szym roz wo jem.

Na pod sta wie pro to ko łów i uchwał
Ra dy Mia sta mo żna stwier dzić, że naj -
wa żniej szy mi spra wa mi po dej mo wa ny -
mi przez zwierzch ność ma gi strac ką
w in te re su ją cym nas dzie się cio le ciu by -
ły kwe stie do ty czą ce kwa te ro wa nia woj -
ska, lo ka li za cji no we go cmen ta rza,
za ło że nia par ku miej skie go, bu do wy ko -
lei trans wer sal nej, po ło że nia płyt chod -
ni ko wych na nie któ rych uli cach mia sta,
wy ko pa nia ulicz nych ka na łów ście ko -
wych. Na le ży za uwa żyć, iż wie le z po -
dej mo wa nych wów czas za mie rzeń
zo sta ło sfi na li zo wa nych za rzą dów bur -
mi strza Ol szew skie go, któ re mu wraz
z Ra dą mo żna przy pi sać za słu gi od no -
śnie po wsta nia Ogro du Miej skie go,
ukoń cze nia bu do wy szko ły żeń skiej im.
Św. Ja dwi gi, uzy ska nia od Mi ni ster stwa
Spraw We wnętrz nych kon ce sji na od by -
wa nie w No wym Są czu co rocz nie czte -
rech jar mar ków. Na le ży od no to wać, że
w tym wła śnie cza sie pod ję to rów nież
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bu do wę ko szar dla 20. puł ku pie cho ty
i przed się wzię to po wa żne za bie gi ce lem
utwo rze nia no we go cmen ta rza, któ re go
po wsta nie ze wzglę du na wy mo gi sa ni -
tar ne sta wa ło się dla mia sta pro ble mem
wy jąt ko wo pa lą cym.

Do ku men ty źró dło we po ka zu ją ta -
kże jak wie le uwa gi Ra da Miej ska po -
świę ca ła ró żne go ro dza ju ob cho dom
rocz ni co wym, szcze gól nie zaś tym,
któ re do ty czy ły ro dzi ny ce sar skiej.
Z wiel ką skru pu lat no ścią od no to wy -
wa no uchwa ły raj ców no wo są dec kich
ma ją ce uświet nić na przy kład 25-let -
nią rocz ni cę „za ślu bin ma łżeń skich
Ich Ce sar skich Mo ści przy pa da ją cą
na dzień 24 kwiet nia 1879 r.”, co wy -
ra zić się mia ło udzia łem in gre mio
Ra dy Mia sta w na bo żeń stwie ko ściel -
nym oraz urzą dze niem w mie ście ilu -
mi na cji, po dob nie zresz tą jak i dwa
la ta póź niej w przy pad ku ślu bu ar cy -
księ cia Ru dol fa (na stęp cy tro nu)
z kró lew ną bel gij ską Ste fa nią. Z rów -
nie wiel ką aten cją trak to wa no in ne
oso bi sto ści pań stwo we, choć by zwią -
za ne go z No wym Są czem Ju lia na Du -
na jew skie go, z ra cji po wo ła nia go
na sta no wi sko Mi ni stra Skar bu w rzą -
dzie au striac kim.

Do spraw cie ka wych, nie kie dy ta -
kże za baw nych, z ja ki mi przy szło ze -
tknąć się Ra dzie pod prze wo dem
bur mi strza Ol szew skie go, za li czyć
mo że my: za miar urzą dze nia w No -
wym Są czu przez Aka de mię Umie jęt -
no ści sta cji me te oro lo gicz nej,
„w miej sce na przód w Po de gro dziu
ist nie ją cej”; skar gę wnie sio ną przez
oo. Je zu itów prze ciw ko ma gi stra to wi
w spra wie udzie le nia Naf ta le mu Do -
rman no wi po zwo le nia na po sta wie nie
wy chod ka przy mu rze cmen ta rza ko -
ścio ła po nor ber tań skie go; a ta kże za -
rzą dze nie stwier dza ją ce, że „kto
na pu blicz nej dro dze, na uli cy lub pla -
cu pu blicz nym w sta nie nie trzeź wym,
za cho wa się nie spo koj nie, lub z nad -
mier ne go uży cia na po jów roz grze wa -
ją cych, choć by za cho wy wał się
spo koj nie, po pad nie w ubez wła sno -
wol nie nie sił fi zycz nych lub w bez przy -
tom ność, ule ga ka rze pie nię żnej
w wy so ko ści 15 reń skich lub ka rze
aresz tu do dni pię ciu”.

Ka rol Sla vik
Z po cho dze nia Czech, le karz z za wo -

du, zo stał wy bra ny bur mi strzem No we go
Są cza 28 mar ca 1887 r. W tym sa mym
dniu Ra da Miej ska w kom ple cie 36
człon ków wy bra ła sze ściu ase so rów: Wa -
len te go Brze skie go (by łe go bur mi strza),
dr. Le ona Ber so na, Lu dwi ka Do bro wol -
skie go, Lu cja na Li piń skie go, Aaro na Ne -
ben zah la oraz Mar ci na Stu be ra. Po now ny
wy bór dr. Sla vi ka na sta no wi sko bur mi -
strza do ko nał się 17 mar ca 1892 r.,
przy czym tym ra zem do ze spo łu naj bli -
ższych współ pra cow ni ków bur mi strza wy -
bra no: Lu cja na Li piń skie go (ja ko
za stęp cę), po now nie Le ona Ber so -
na i Aaro na Ne ben zah la, oraz Ro ma na Ja -
ku bow skie go, Kon ra da Alek san dra
i An drze ja Li ga czew skie go.

W sied mio let nim okre sie bur mi -
strzow skich rzą dów dr. Ka ro la Sla vi ka
No wy Sącz roz wi jał się w spo sób wi -
docz ny. Na le ży od no to wać, że rzą dy
zwierzch no ści miej skiej do pro wa dzi ły
w tym cza sie do zre ali zo wa nia bu do wy
ko szar na Grodz kim, otwar cia no wo za -
ło żo ne go cmen ta rza na przed mie ściu
„Mły ny Ham ry”, zor ga ni zo wa nia Ogro -
du Jor da now skie go na Wól kach, prze -
pro wa dze nia wiel kich za le sień
w Że leź ni ko wej, Pa szy nie i Fal ko wej.
Od no tuj my też, iż wła dza miej ska za an -
ga żo wa ła się w pro jekt prze bu do wy ul.
Tar now skiej, pod ję ła spra wę bu do wy
rzeź ni, roz po czę ła dys ku sję na te mat ko -
niecz no ści bu do wy no we go szpi ta la.

Wie le uwa gi po świę co no też wa żkim
rocz ni com i ju bi le uszom. Wpraw dzie

w przy pad ku 40. rocz ni cy wstą pie nia
na tron ce sa rza Fran cisz ka Jó ze fa „Je go
Ce sar ska i Kró lew sko Apo stol ska Mość
ra czył naj mi ło ści wiej ob ja wić ży cze nie,
by za nie cha no uro czy ste go ob cho du
i ogra ni czo no się do ak tów do bro czyn no -
ści”, ale przy dwóch dal szych oka zjach
rocz ni co wych: 600-le cia No we go Są cza
i 100-le cia uchwa le nia Kon sty tu cji 3 Ma -
ja, nie ha mo wa nych już czyn ni ka mi ze -
wnętrz ny mi, po stę po wa no bar dzo
uro czy ście, z od by ciem nad zwy czaj nych
se sji uświet nia ją cych ju bi le usze.

Okres rzą dów bur mi strza Sla vi ka
zna czył się w hi sto rii mia sta, nie ste ty, ta -
kże wy da rze nia mi tra gicz ny mi, dwo ma
wiel ki mi po ża ra mi, z któ rych szcze gól -
nie dru gi, z 17 kwiet nia 1894 r., spo wo -
do wał strasz li we wręcz znisz cze nia.
Stra ty, ja kie po nio sło wów czas mia sto
(spło nął m.in. ra tusz) po głę bio ne zo sta -
ły przez ka ry god ne za nie dba nia stra ży
ognio wej, któ rej „si kaw ki by ły za pcha -
ne pia skiem, w becz kach przed wy bu -
chem ognia nie by ło wo dy, a na stry chu
ra tu szo wym znaj do wa ły się sien ni ki”.

Bur mistrz Ka rol Sla vik zmarł w trak -
cie swo jej ka den cji, w li sto pa -
dzie 1894 r., na sku tek za ka że nia krwi
w wy ni ku ska le cze nia do zna ne go pod -
czas ak cji prze ciw po ża ro wej.

Lu cjan Li piń ski
Bur mi strzow skie rzą dy Lu cja na Li -

piń skie go roz po czę ły się ofi cjal nie w li -
sto pa dzie 1894 r., po jed no gło śnym
wy bo rze te go ener gicz ne go no ta riu sza
na naj wy ższy urząd miej ski, z tym, że
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spra wy No we go Są cza zna la zły się w je -
go rę kach już kil ka mie się cy wcze śniej,
co mia ło zwią zek z po gar sza ją cym się
sta nem zdro wia Ka ro la Sla vi ka, bez po -
śred nie go po przed ni ka Li piń skie go
na sta no wi sku bur mi strza. Za rzą dza nie
spra wa mi No we go Są cza po zo sta wa ło
w ge stii Lu cja na Li piń skie go przez 5 lat,
do ro ku 1899, któ re to pię cio le cie za li -
czyć na le ży do okre sów naj bar dziej efek -
tyw nych pod wzglę dem pod ję tych
in we sty cji ko mu nal nych, i to w per spek -
ty wie ca łej XIX -wiecz nej hi sto rii mia sta.

In ten syw ny ruch bu dow la ny wią zał
się w tym cza sie nie tyl ko z po czy na nia -
mi bur mi strza Li piń skie go, ale wy ni kał
rów nież z ko niecz no ści po dyk to wa nej
wiel ki mi znisz cze nia mi po czy nio ny mi
przez ka ta stro fal ne po ża ry w ro ku 1890
i 1894. Cho ciaż po dej mo wa nych spraw
by ło wie le, o czym świad czy ło m.in. spo -
rzą dze nie przez in ży nie ra Mar ci na Ma -
ślan kę pla nu re gu la cji i ka na li za cji mia sta
(za kła da ją ce go m.in. 12-me tro wą sze ro -
kość ulic łącz nie z chod ni ka mi), to jed -
nak naj wię cej kon tro wer sji bu dzi ła
for so wa na przez bur mi strza kwe stia wy -
bu do wa nia w Ryn ku no we go ra tu sza.
Roz bu dzo nych emo cji w tej spra wie do -
wo dzi ła ogni sta dys ku sja to czą ca się
na ła mach miej sco wej pra sy, uwi dacz nia -
ją ca się w ar ty ku łach „Miesz cza ni na”,
któ ry wy łusz czał swą opi nię na stę pu ją -
co: „Mia sto na sze ubo gie, za dłu żo ne, bez
prze my słu więk sze go, za tem do bra go -
spo dar ka za le ca wy bu do wa nie do mu wy -
god ne go [...], lecz ni gdy rze czy
zbyt kow nych, na ja kie ku sić się mo gą sto -
łecz ne mia sta”. Do daj my, że z punk tu
wi dze nia „ra tu szo wych” pla nów bur mi -
strza Li piń skie go jesz cze więk szą trud -
ność spra wia ło w tej kwe stii twar de,
opo zy cyj ne sta no wi sko czę ści rad nych,
któ rzy do koń ca, ale jed nak na pró żno,
sprze ci wia li się pro jek to wi bu do wy ma -
gi stra tu wg za ło żeń bu dow ni cze go miej -
skie go Ja na Pe ro sia.

Wy bu do wa nie no we go ra tu sza li sty
do ko nań bur mi strza Li piń skie go nie za -
my ka ło, prze ciw nie je dy nie efek tow nie
ją otwie ra ło. Współ cze sny hi sto ryk
w opar ciu o spra woz da nie za la -
ta 1894−1899 pod su mo wy wał je na stę -
pu ją co: „(...) w okre sie in ten syw nej
od bu do wy po po ża rze zbu do wa no 149

no wych do mów, w więk szo ści (po za Za -
ka mie ni cą) mu ro wa nych; w ich licz bie
zna la zły się wpraw dzie tyl ko 4 ka mie ni -
ce dwu pię tro we, lecz już znacz nie wię cej
(49) ka mie nic i do mów jed no pię tro -
wych”. Na le ży w tym miej scu uzu peł nić,
że w tym sa mym cza sie prze pro wa dzo -
no roz bu do wę ko szar woj sko wych; od -
sło nię to na Plan tach po mnik Ada ma
Mic kie wi cza i do ko na no ko lau da cji
szko ły, któ rej nada no imię wiel kie go
wiesz cza; zre ali zo wa no bu do wę ko ścio -
ła ko le jo we go p.w. św. Elżbie ty; od no -
wio no znisz czo ny po ża rem ko ściół
Świę te go Du cha; utwo rzo no szko łę im.
św. Stanisława Kostki (potem Wła dy sła -
wa Ja gieł ły) w po bli żu sta cji ko le jo wej.

Przy po mi na jąc po stać Lu cja na Li piń -
skie go, nie spo sób przy tej oka zji nie
wspo mnieć o je go za słu gach po ło żo nych
na rzecz od dzia łu no wo są dec kie go Pol -
skie go To wa rzy stwa Gim na stycz ne go
„So kół”. W tym miej scu nad mień my
tyl ko, że druh Li piń ski był współ za ło ży -
cie lem (w 1887 r.) i pierw szym pre ze -
sem tej kul tu ro twór czej i pa trio tycz nej
or ga ni za cji pro mie niu ją cej na ca łe ży cie
spo łecz ne No we go Są cza, sto jąc na jej
cze le jesz cze kil ka lat po ustą pie niu
z urzę du bur mi strza, aż do ro ku 1904.

Wła dy sław Bar bac ki
Ob jął urząd bur mi strza w 1900 r.

i zaj mo wał to sta no wi sko do 1918 r.,
z tym że w okre sie I woj ny świa to wej
(po wy jeź dzie Bar bac kie go do Wied nia)
za rząd mia sta fak tycz nie spo czy wał
w rę ku Wik to ra Olek se go, ów cze sne go

wi ce bur mi strza. Do ko nu jąc bi lan su rzą -
dów Wła dy sław Bar bac kie go na le ży je
uznać za kon ty nu ację dzie ła Lu cja na Li -
piń skie go. Za sad ni cza ró żni ca po le ga ła
jed nak na tym, że no wy bur mistrz roz -
bu do wę i mo der ni za cję No we go Są cza
re ali zo wał na znacz nie więk szą ska lę
ani że li je go po przed nik, przy kła da jąc
przy tym bar dzo wie le uwa gi do wpro -
wa dze nia w mie ście no wo cze snych
urzą dzeń ko mu nal nych.

W krót kim ry sie bio gra ficz nym nie
spo sób za wrzeć na wet czę ści do ko nań
te go nie zmier nie za słu żo ne go dla No we -
go Są cza czło wie ka. Nie wąt pli wie jed -
nak w bur mi strzow skim ży cio ry sie dr.
Wła dy sła wa Bar bac kie go (z za wo du
praw ni ka) nie mo że zbrak nąć wzmian ki
na te mat pierw szo pla no wych z punk tu
wi dze nia roz wo ju mia sta in we sty cji,
do któ rych za li czyć na le ży bu do wę ka -
na li za cji i wo do cią gów oraz za pro wa -
dze nie elek trycz no ści. Za zna czyć war to,
że re ali za cji tych pro jek tów to wa rzy szy -
ło m.in. zlo ka li zo wa nie te re nów wo do -
no śnych w Świ niar sku, jak rów nież
wy bu do wa nie Miej skie go Za kła du Ener -
ge tycz ne go. Rów nie do nio słe znacz nie
mia ło zre ali zo wa nie w 1906 r. wcze -
śniej szych pla nów zor ga ni zo wa nia no -
we go szpi ta la przy ul. Młyń skiej
za pro jek to wa ne go na 92 łó żka. Rze czą
cie ka wą ze współ cze sne go punk tu wi -
dze nia jest rów nież to, że w tam tym
okre sie, ści ślej w 1905 r. do szło do czę -
ścio wej od bu do wy zam ku, cze go do ko -
na no w opar ciu o pro jekt Ze no na Adama
Re mie go. 

Z wie lu dal szych po czy nań bur mi strza
mo żna wy mie nić choć by udział Wła dy -
sła wa Bar bac kie go w po wo ła niu ko mi te -
tu bu do wy ka pli cy szkol nej (po wsta łej
w 1912 r.), dal szą roz bu do wę ko szar, uru -
cho mie nie kil ku szkół (w tym 4-kla so wej
mę skiej im. S. Ko nar skie go i 4-kla so wej
żeń skiej im. Kle men ty ny z Tań skich Hof -
f ma no wej), wy bu do wa nie dwor ca ko le jo -
we go, któ ry za stą pił skrom ną sta cję
ist nie ją cą od lat 70. Uzu peł nij my, że wie -
le z wy mie nio nych in we sty cji mo gło po -
wstać dzię ki za po bie gli wo ści bur mi strza,
któ ry po tra fił wy ko rzy stać po my ślą sy tu -
ację fi nan so wą pań stwa au stro -wę gier skie -
go dla za cią gnię cia ni sko pro cen to wych
a dłu go ter mi no wych po ży czek.
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Po mi mo nie kwe stio no wa nych za sług,
Wła dy sła wo wi Bar bac kie mu nie bra ko -
wa ło nie prze jed na nych wro gów. „Na le -
że li do nich so cja li ści. Nie chęt ne by ły
mu też pew ne oso by sku pio ne wo kół
„So ko ła” (...). So cja li ści od gra ża li się
na wet za ma chem na oso bę Bar bac kie -
go. Z te go po wo du ustą pił za raz po woj -
nie ze sta no wi ska bur mi strza”.

Do daj my, że 22 li sto pa da 1992 r. pod -
czas ob cho dów 700-le cia No we go Są -
cza od sło nię to ta bli ca upa mięt nia ją cą
oso bę tego wy bit ne go no wo są de cza ni -
na. Ta bli ca ta wmu ro wa na zo sta ła w ze -
wnętrz ną ścia nę ko ścio ła Świę te go
Du cha; jej tekst w ostat nim zda niu na -
wią zu je do re li gij nej po sta wy bur mi strza
ja ko dłu go let nie go pre fek ta So da li cji
Ma riań skiej od zna czo ne go or de rem Pro
Ec c le sia et Pon ti fi ce.

Wik tor Olek sy
Z za wo du ku piec – urząd bur mi strza

No we go Są cza spra wo wał przez pięć lat,
od mar ca 1920 r. do po cząt ku 1925 r.,
fak tycz nie jed nak spra wy mia sta zna la -
zły się w je go rę kach w chwi li wy bu -
chu I woj ny świa to wej, co wy ni ka ło
z za stę po wa nia w obo wiąz kach nie obec -
ne go już tym cza sie bur mi strza Bar bac -
kie go. W przy pad ku Wik to ra Olek se go
kie ro wa nie spra wa mi No we go Są cza
przy pa dło na wy jąt ko wo trud ny okres,
zwią za ny m.in. z cię żką sy tu acją apro -
wi za cyj ną, skut ku ją cą w li sto pa -
dzie 1917 r. na wet roz ru cha mi
po wsta ły mi na tle po gar sza ją ce go się za -
opa trze nia w żyw ność i pod sta wo we

pro duk ty prze my sło we. Nic też dziw ne -
go, że w tam tym cza sie dzia łal ność
władz sa mo rzą do wych z ko niecz no ści
sku piać się mu sia ła na nie za wsze sku -
tecz nym mi ni ma li zo wa niu ucią żli wo ści
wy ni ka ją cych ze sta nu woj ny, cze go
przy kła dem choć by re kwi zy cja w 1917
r. dzwo nów ko ściel nych do ko na -
na na po trze by ar mii au stro -wę gier skiej. 

Obiek tyw ne trud no ści na ra sta ją ce
w la tach Wiel kiej Woj ny i cię żka sy tu -
acja miesz kań ców No we go Są cza
w pierw szym okre sie mię dzy woj nia
spo wo do wa ły, że oso ba bur mi strza
Olek se go sta ła się obiek tem ła twej, cho -
ciaż ra czej nie za słu żo nej kry ty ki.
„Na wie cach i ze bra niach [bur mistrz]
by wał moc no kry ty ko wa ny, a za nie dba -
nia i trud ny stan go spo dar ki miej skiej,
przy pi sy wa no je go nie udol no ści. Nie
mo gąc na dal kie ro wać ży ciem mia sta,
przy bra ku po par cia ze stro ny współ pra -
cow ni ków, Wik tor Olek sy zło żył re zy -
gna cję ze swo jej funk cji”.

Wspo mi na jąc Wik to ra Olek se go war -
to wspo mnieć, że ja ko czło wiek sto ją cy
na cze le No we go Są cza, na prze ło -
mie 1918 i 1919 r. wcho dził w mie ście
w skład Pol skiej Ko mi sji Li kwi da cyj nej
re pre zen to wa nej ta kże przez hr. Ada ma
Stad nic kie go, ks. in fu ła ta Aloj ze go Gó ra -
li ka, Bo le sła wa Wit ti ga, Jó ze fa Ma ciusz -
ka, dr. Ja na Ster ko wi cza i Ada ma So pa tę.

Ro man Si chra wa
Po re zy gna cji ze sta no wi ska bur mi -

strza Wik to ra Olek se go, co sta ło się
na po cząt ku 1925 r., ster rzą dów miej -

skich ob jął dr Ro ma na Si chra wa (z za -
wo du ad wo kat), któ ry przez naj bli ższe
dwa la ta kie ro wał spra wa mi No we go Są -
cza ja ko ko mi sarz rzą do wy. Wła ści we go
wy bo ru dr Si chra wy na sta no wi sko bur -
mi strza Ra da Miej ska do ko na ła 10 grud -
nia 1927 r., wspie ra jąc go na wy so kim
urzę dzie miej skim przez okres ko lej nych
sied miu lat, do 2 sierp nia 1934 r. Wspo -
mnij my, że po wy jeź dzie z No we go Są -
cza w 1939 r. je go na stęp cy (pre zy den ta
mia sta Sta ni sła wa No wa kow skie go) dr
Si chra wa z ko niecz no ści po now nie pod -
jął się kie ro wa nia spra wa mi miej ski mi,
tym ra zem jed na kże przyj mu jąc bar dzo
nie wdzięcz ną ro lę – pol skie go za stęp cy
nie miec kie go Bürger me iste ra (Sta ad -
kom mis sa ra).

Po wszech nie wia do mo, iż dr Si chra -
wa znaj du jąc się na tym sta no wi sku wy -
peł niał swo ją po win ność w spo sób
naj god niej szy, po zo sta wia jąc po so bie
wdzięcz ną pa mięć no wo są de czan. Nad -
mień my w tym miej scu, iż nie cho dzi
tu taj wy łącz nie o wspa nia ły gest Si chra -
wo wy – dzie się cio krot ne go wpi sa nia
swo je go na zwi ska na żą da ną przez ge -
sta po li stę za kład ni ków (co wzbu dzi ło
po dziw u sa me go Sta ad kom mis sa ra Ha -
ine`go), ale ta kże o je go oku pa cyj ną
dzia łal ność, któ ra sku pia ła się na umo -
żli wie niu oso bom pra gną cym prze do -
stać się na Za chód nie le gal ne go
prze kro cze nia gra ni cy.

Jed nym z cie kaw szych epi zo dów
z mię dzy wo jen ne go ży cio ry su Ro ma -
na Si chra wy by ło pod ję cie prze zeń dzie -
ła od bu do wy zam ku sta ro ściń skie go, co
uwi docz ni ło się w po wo ła niu Ko mi te tu
Od bu do wy Zam ku dzia ła ją ce go pod je -
go prze wod nic twem. „Mi mo we wnętrz -
nych spo rów i kło po tów fi nan so wych
pra ce prze pro wa dzo ne by ły szyb ko i fa -
cho wo (...). Za sad ni czy etap prac ukoń -
czo no w ro ku 1938, kie dy do sal
zam ko wych prze nie sio ne zo sta ły zbio ry
Mu zeum Zie mi Są dec kiej”.

Do daj my, że po za koń czo nej oku pa -
cji nie miec kiej dr Si chra wa raz jesz cze
sta nął na cze le ad mi ni stra cji No we go
Są cza, przyj mu jąc po wie rzo ną mu funk -
cję pre zy den ta mia sta. God ność tę peł -
nił krót ko, do chwi li swo jej ry chłej
śmier ci, któ ra na stą pi ła 23 kwiet -
nia 1945 r.
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Sta ni sław No wa kow ski
Far ma ceu ta z za wo du i wy kształ ce -

nia – wy bra ny zo stał pre zy den tem przez
Ra dę Miej ską No we go Są cza 2 sierp -
nia 1934 r. i god ność tę pia sto wał
przez 5 lat, do wrze śnia 1939 r.

W mię dzy wo jen nej hi sto rii No we go
Są cza oso ba Sta ni sła wa No wa kow skie go
nie wy ró żnia się nad zwy czaj ny mi osią -
gnię cia mi, wy da je się jed nak, że nie któ re
są dy do ty czą ce pre zy den ta cią gle po zo sta -
ją nie ści słe i roz mi ja ją się z rze czy wi sto -
ścią. Cho dzi tu taj przede wszyst kim
o stwier dze nie ja ko by pre zy dent No wa -
kow ski w ostat nich dniach sierp nia 1939r.
był „nie wi dzial ny”, co au to ma tycz nie da -
je po wód do te go, aby ra czej dość ni sko
oce nić po czy na nia wła dzy miej skiej
w trud nym cza sie bez po śred nio po prze -
dza ją cym na paść Nie miec na Pol skę. 

Nie prze cząc ogól ne mu są do wi, że
wła dze ad mi ni stra cyj ne mia sta, po dob -
nie jak i woj sko we da ły się wów czas po -
nieść pa ni ce, na le ży w tym miej scu
za uwa żyć, że do ku men ty źró dło we wy -
raź nie stwier dza ją, że w kry tycz nym
okre sie sierp nia 1939 r. (ści ślej 28 te goż
mie sią ca) pre zy dent No wa kow ski, rze -
ko mo „nie wi dzial ny”, prze wod ni czył
po sie dze niu ma gi stra tu, w któ rym to ze -
bra niu bra li udział rów nież: Sta ni sław
Kru pa, dr Sta ni sław Ćwi kow ski, Jan Ło -
bo dziń ski, Sa mu el Ma schler i dr Mo -
jżesz Ste in metz.

LESZEK MIGRAŁA
Re pro duk cje por tre tów i zdjęć po cho dzą z ko lek cji

Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu. Au to ra mi ob -
ra zów są: Ka zi mierz Po chwal ski i Bo le sław Bar bac ki.

94 Sądeczanin GRUDZIEŃ 2010 v www.sadeczanin.info

Jó ze fa Ró żań skie go zna ją
na Pod ha lu wszy scy, ale nie
tyl ko ja ko pszcze la rza. Bo Jó -
zef Ró żań ski, to czło wiek -in -
sty tu cja na Pod ha lu.
Uro dzo ny 28 li sto pa da 1931 r.
swo im ży cio ry sem mógł by ob -
dzie lić nie jed ną bio gra fię. 

A b sol went Wy ższej Szko ły
Wy cho wa nia Fi zycz ne go
w Kra ko wie, a póź niej tre ner
w klu bach spor to wych „Pod -

ha le” i „Gor ce”. Przez la ta pra co wał
w szkol nic twie ja ko na uczy ciel i wi ce -
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 1
w No wym Tar gu. Od 1966 ro ku peł nił
ta kże obo wiąz ki dy rek to ra naj pierw
Pań stwo we go Do mu Dziec ka, a póź -
niej (od 1974 r.) Spe cjal ne go Za kła du
Wy cho waw cze go w No wym Tar gu. Ja -
ko czło nek Stron nic twa De mo kra tycz -
ne go od da wał się ta kże słu żbie
pu blicz nej. W la tach 60. XX w. był
rad nym (a by wa ło, że i prze wod ni czą -
cym Pre zy dium) Miej skiej Ra dy Na ro -
do wej w No wym Tar gu. W 1976 ro ku
w okrę gu No wy Sącz uzy skał man dat
po sła do Sej mu PRL i przez dwie ka -
den cje za sia dał w ła wach po sel skich
na Wiej skiej w War sza wie. Jak dzi siaj
opo wia da, ra zem z by łą pre mier RP
Han ną Su choc ka (rów nież wte dy po -
słan ką z SD) sta ra li się, w tych trud -
nych cza sach, bu do wać zrę by opo zy cji
w so cja li stycz nym par la men cie. A kie -
dy zre zy gno wał z dzia łal no ści po li -
tycz nej, cze ka ła na nie go, jak na gó ra la
z krwi i ko ści przy sta ło, mo że naj bar -
dziej od po wie dzial na mi sja. W 1986
ro ku sta nął na cze le Związ ku Pod ha lan

w No wym Tar gu. A po burz li wym pu -
blicz nym ży ciu by ły już tyl ko pszczo -
ły i pa sie ka, któ rą na zwał „Pod la sem”.

Jó zef Ró żań ski, to nie zrów na ny ga -
wę dziarz, ale prze cież tra dy cja Sa ba ły
(Ja na Krzep tow skie go) zo bo wią zy wa ła
te go Pod ha la ni na, dla te go nie mo żna się
dzi wić kra so mów czym zdol no ściom
gó ra la Jó ze fa. Od da ję mu głos, nie chaj
opo wie o swo jej pszcze lar skiej pa sji:

Mo ja pa sie ka „Pod la sem” stoi
w Spyt ko wi cach -Pod le siu, 2 km
od szo sy Za bor nia -Chy żne w sa mym
środ ku la su świer ko wo -jo dło we go

nad po to kiem Sar nów ką (500 m
od źró dła), któ ry jest do pły wem Ska -
wy. Go spo dar stwo pa siecz ne skła da się
dzi siaj z 25 ro dzin pszcze lich (kie dyś
by ło ich 50), któ re za miesz ku ją ule
mo jej wła snej kon struk cji, na zwa ne
„ula mi pod ha lań ski mi”. Kon struk cja
i wy ko na nie ty chże uli zo sta ły do sto -
so wa ne do su ro wych wa run ków kli ma -
tycz nych Pod ha la. Prócz te go po sia dam
ta kże ule „gó ral skie”, w któ rych bu do -
wie wy ko rzy sta ne zo sta ły ele men ty ar -
chi tek to nicz ne tak ty po we dla na sze go
re gio nu. W pa sie ce mam ta kże za byt -
ko we ule i sta ry sprzęt pszcze lar ski,

Z cy klu „Pszczo ły i lu dzie”

„Galeria św. Ambrożego”
od Józefa Różańskiego
dla Kamiannej

Józef Różański, to
niezrównany gawędziarz,
ale przecież tradycja
Sabały zobowiązywała
tego Podhalanina,
dlatego nie można się
dziwić krasomówczym
zdolnościom górala
Józefa. 

ROZMAITOŚCI
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któ ry zbie ra łem na ca łym Pod ha lu, two -
rząc tzw. „Skan sen Pszcze lar ski Pod ha -
la”. Dzi siaj po sia dam po nad 40 cen nych
eks po na tów, któ rych po cho dze nie udo -
ku men to wa łem i opi sa łem. Naj star sze
ule ma ją po nad 130 lat. W mo jej pa sie -
ce stwo rzy łem „Ga le rię św. Am bro że -
go”- pa tro na pszcze la rzy. Skła da się
na nią po nad 120 prac pla stycz nych wy -
ko na nych w ró żnych tech ni kach i for -
mach przez ar ty stów pro fe sjo nal nych,
lu do wych i ama to rów oraz wy ró żnio ne
pra ce po kon kur so we dzie ci i mło dzie ży.
Pa sie ka „Pod la sem” wraz z Mło dzie żo -
wym Do mem Kul tu ry w No wym Tar gu
or ga ni zo wa ła, co 5 lat kon kurs pla stycz -

ny pod ty tu łem „Św. Am bro ży – pa tron
pszcze la rzy”. Naj lep sze pra ce są eks po -
no wa ne w ple ne rze po mię dzy ula mi
w ró żnych sty lo wych i re gio nal nych ka -
plicz kach, a ta kże w sa mej pra cow ni
pszcze lar skiej.

W 2003 ro ku część pa sie ki prze nio -
słem do Ro bo wa w Gor cach, oko ło 4 km
od cen trum No we go Tar gu. Mie ści się
ona 800 m n. p. m. nad po to kiem Ro bo -
wian ką, któ ry wpa da do po to ka Ko wa -
niec, a ten do Du naj ca. W le cie gosz czę
w swo jej pa sie ce pszcze la rzy z kra ju
i za gra ni cy a ta kże wy ciecz ki szkol ne.
Czę sto od wie dza ją mnie ta kże ma łe gru -
py ro dzin ne i od bior cy mio du a ta kże
licz ne or ga ni za cje i sto wa rzy sze nia:
Zwią zek Pod ha lan, Ko ła Go spo dyń,
GOPR, nie spo sób wszyst kich wy mie -
nić. Co ro ku dla sta łych od bior ców mio -
du i za pro szo nych go ści or ga ni zu ję
w pa sie ce „Pod la sem” ma jów kę z bo ga -
tym i ró żno rod nym pro gra mem. Mo ja
pa sie ka jest lau re at ką wie lu kon kur sów
na wzo ro wą pa sie kę. W 1998 ro ku
zdo by ła I miej sce w kon kur sie wo je -
wódz kim i I miej sce w kon kur sie mię -
dzy związ ko wym, na to miast w 1999
i 2006 ro ku za ję ła I miej sce w Kon kur -
sie Re gio nu Ma ło pol skie go. Ta kże
w 2006 ro ku zo sta łem uho no ro wa ny sta -
tu et ką im. Ks. dr. Ja na Dzie rzo na (naj -
wy ższe od zna cze nie Pol skie go Związ ku
Pszcze lar skie go – przyp. M. R.). Od bior -
ców mio du za pra szam do pa sie ki, ży cząc

zdro wia, a ko le gom pszcze la rzom po -
wia dam: Niech się le je miód!

Ne stor ma ło pol skich pszcze la rzy Jó -
zef Ró żań ski bę dzie ob cho dził w przy -
szłym ro ku 80. rocz ni cę uro dzin. I jak
mi po wie dział, co raz trud niej mu do glą -
dać wspa nia łe go pszcze lar skie go zbio -
ru, któ ry kom ple to wał przez wie le lat.
Jed nak głę bo kie prze świad cze nie, że
„Skan sen Pszcze lar ski Pod ha la” i „Ga -
le ria św. Am bro że go” win ny nie ustan -
nie za świad czać i opo wia dać lu dziom
o hi sto rii i tra dy cji pszcze lar skie go rze -
mio sła, Jó zef Ró żań ski zde cy do wał się
po da ro wać wszyst kie eks po na ty ze
„Skan se nu Pszcze lar skie go Pod ha la”
po czę ści Urzę do wi Mia sta w No wym
Tar gu, a po czę ści Urzę do wi Gmi ny
w Spyt ko wi cach. I ta mże mo żna już
oglą dać prze pięk ne zbio ry z „Pa sie ki
pod la sem”.

A dla Czy tel ni ków „Są de cza ni na”
mam sen sa cyj ną i zna ko mi ta wia do mość.
„Ga le ria św. Am bro że go” po wy sta wach
w No wym Tar gu i Ludź mie rzu zo sta nie
w ma ju przy szłe go ro ku ofia ro wa na oso -
bi ście przez Jó ze fa Ró żań skie go pa sie ce
„Barć” Emi lii i Jac ka No wa ków w Ka -
mian nej. Mam na dzie ję, że re dak cja „Są -
de cza ni na” wy my śli coś spe cjal ne go
na tę oka zję! Mu si my Jó ze fa Ró żań skie -
go przy jąć z ho no ra mi, że by mógł po wie -
dzieć: – Przy je cha łem z Pod ha la, ale
je stem Są de cza ni nem! Hej!

MA CIEJ RY SIE WICZ
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A by ło to tak: gna łam mo ją ny ską
z Gry bo wa. A że od sa me go
ra na nic nie ja dłam, do padł
mnie wil czy głód. Wzię łam

więc na cel i ząb mo tel, chy ba na zy wa się
Or lę, tuż za ser pen ty na mi Be re stu, a jesz -
cze przed Krzy żów ką, sław ny z te go, że
raz obiad spo żył w nim ksiądz Pa weł Łu -
kasz ka, by ły bram karz re pre zen ta cji Pol -
ski w ho ke ju na lo dzie. Za je żdżam
– a tam re mont, bru ko wa nie do jaz du. 

To już dru gi raz! By ło to chy ba la toś
w ma ju, gdy w po dob nych oko licz no -
ściach, kie dy już czło wie ko wi ciem no
się ro bi przed ocza mi z gło du, ostat kiem
sił do tur la łam się do rze czo ne go mo te -

lu, a tam oczy wi ście re mont. Czy oni
tam w ogó le coś go tu ją po mię dzy ty mi
re mon ta mi? Trze ci raz chy ba już się nie
sku szę, a je śli na wet sko rzy stam, to bia -
da wam, bo bę dę nie co ob ra żo na…

No to zje cha łam z tej Krzy żów ki
na zła ma nie kar ku i pę dzę da lej. Pstrą -
gar nia w Roz to ce Wiel kiej i Wa tra
w No wej Wsi też oczy wi ście jak
na złość nie czyn ne. Ja wiem – li sto pad,
ale co mnie to ob cho dzi, gdy aku rat ko -
nam z gło du i tak na pu sto do No we go
Są cza nie do ja dę ży wa! Mo ja krew do -
słow nie pie ni się o glu ko zę! Ale co to?
Zza za krę tu wy ła nia się wy ba wie nie
w po sta ci Za jaz du Smrek!

Wpa dam i za raz od drzwi spa zma tycz -
nie wo łam o pie ro gi, tę ży cio daj ną stra wę,
ten elik sir ży cia, po karm nie śmier tel nych
bo gów, któ ry na wet umie ra ją ce go po tra fi
po sta wić na no gi. A po nie waż gwał tow -
nie po trze bu ję pa szy tre ści wej, są to pie -
ro gi z mię sem (9 zł).

I po ja wia się przede mną pół mi sek
pa ru ją cych ma łżo win na fa sze ro wa nych
mie lon ką. Rzu cam się na nie łap czy -
wie, pa rzę się ni mi, więc po ły kam kę -
sy bez gry zie nia. I na gle… Coś mnie
po wstrzy mu je, wręcz od rzu ca! To
smród! Bo one śmier dzą! Cuch ną go -
to wa ny mi ko ść mi lub su ro wy mi fla ka -
mi wo ło wy mi. Nie, mo spa nie, ja te go
jeść nie bę dę!

Lecz ze dwa -trzy jed nak zdą ży łam
prze łknąć. I ca łe szczę ście, że tyl ko tak

ma ło. Bo wiem po trzech go dzi nach po -
czu łam de li kat ne ukłu cia w żo łąd ku.
Naj pierw rzad kie, po tem w co raz mniej -
szych od stę pach cza su i już nie de li kat -
ne, bo co raz sil niej sze. Nie mu szę
do da wać, co się dzia ło da lej… Żo łą dek
do ku czał mi jesz cze na stęp ne go dnia ra -
no. A co by by ło, gdy bym zja dła wszyst -
kie dzie sięć!

Do dzi siaj pró bu ję prze tra wić sens te -
go trau ma tycz ne go wy da rze nia, obrać
z fał szy wej łu pi ny po zo rów i prze gryźć
się do je go praw dzi we go zna cze nia. Bo
to prze cież był za mach! Jest ja sne jak
słoń ce, że to spi sek re stau ra to rów, któ -
rym nie w smak są mo je nie prze kup ne
re cen zje! Naj pierw pre zy dent, te raz
– Ły żka. Nie za bi jaj cie nas!

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W ska li od 0 do 10 Za jaz do wi Smrek przy dzie lam

0 punk tów za po da wa nie tru ci zny za miast je dze nia.

Ły żka stra wy (19)

Spi sek i za mach

Ostat nio że ru ję w oko li cach Kry ni cy -Zdro ju. W li sto pa dzie
opi sa łam zdro jo wą re stau ra cję Dwóch Świę tych oraz ka wiar -
nię w pen sjo na cie Wi sła, w nie od le głych mie sią cach choć by
Karcz mę Ci chy Ką cik i Ar ka dię na sta cji ben zy no wej w No -
wej Wsi. I w tej sa mej nie no wej już dla mnie wsi wpa dłam
nie daw no do Za jaz du Smrek. 

Ar sze ni ku tu nie po da ją, ale za truć mo gą... FOT. ŻY ŁY

To już drugi raz! Było to
chyba latoś w maju, gdy
w podobnych
okolicznościach, kiedy już
człowiekowi ciemno się
robi przed oczami z głodu,
ostatkiem sił doturlałam
się do rzeczonego motelu,
a tam oczywiście remont. 

ROZMAITOŚCI
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„Zagadka Kroniki
Sądeckiej rozwiązana”

Sza now na Re dak cjo, 
W li sto pa do wym nu me rze „Są de cza -

ni na” w ar ty ku le pt. „Za gad ka Kro ni ki
Są dec kiej roz wią za na” au tor stwa red.
Igi Mi cha lec uka zał się ży cio rys prof.
Fe lik sa Rap fa, za wie ra ją cy kil ka nie ści -
sło ści, któ re pra gnę spro sto wać. 

Au tor ka pi sze, że prof. F. Rapf był
pre ze sem To wa rzy stwa Tu ry stycz ne go
„Be skid” 1920-1939 i PTTK 1945-
1952. W rze czy wi sto ści, do „Be ski du”
wstą pił w 1922 ro ku, a or ga ni za cji, któ -
rej na zwa brzmia ła Pol skie To wa rzy stwo
Ta trzań skie Od dział „Be skid”, pre ze so -
wał w okre sie od 11 ma ja 1924 do 19 lu -
te go 1949. Nie mógł być na to miast
pre ze sem PTTK od 1945, po nie waż or -
ga ni za cja ta po wsta ła do pie ro 17 grud -
nia 1950, po wy mu szo nym przez wła dze
ko mu ni stycz ne roz wią za niu dzień wcze -
śniej Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań -
skie go. Co wię cej, Fe liks Rapf nie był
ni gdy pre ze sem PTTK. 

I jesz cze jed na istot na rzecz. In for ma -
cja, że „zre da go wał oso bi ście pu bli ka cje
pierw szych prze wod ni ków po Be ski dzie
Są dec kim, Po gó rzu Ro żnow skim, po Li -
ma now skim” jest nie praw dzi wa. Rapf
wy dał kil ka ulo tek na te mat szla ków
na Po gó rzu Ro żnow skim (być mo że też
o Be ski dzie Są dec kim i o Li ma now -
skim). Nie by ły to jed nak w żad nym
przy pad ku prze wod ni ki. Słyn ny prze -
wod nik po Be ski dach, zwa ny przez ca łe
po ko le nie tu ry stów „bi blią”, wy dał prof.
Ka zi mierz So snow ski już w lip cu 1914.
Prof. Fe liks Rapf na pi sał na to miast pio -
nier ski prze wod nik po Pie ni nach wy da -
ny w ma ju 1933.

Z poważaniem,
Maciej Zaremba, 

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Oddział „Beskid” im. prof. Feliksa

Rapfa w Nowym Sączu 

Ce ny na szych cia stek
nie są wy so kie

Po prze czy ta niu ar ty ku łu za miesz -
czo ne go w mie sięcz ni ku „Są de cza nin”
(nu mer li sto pa do wy), no szą ce go ty tuł:

„Kry ni ca rze zi miesz ków”, zmu sze ni je -
ste śmy do usto sun ko wa nia się do nie go. 

Uwa ża my, że prze kro czył on gra ni -
ce ety ki dzien ni kar skiej, znie sła wia
do bre imię fir my i mi ja się z praw dą.
Ty tuł: „Kry ni ca rze zi miesz ków” su ge -
ru je, że ta kich au tor ka, ukry wa ją ca się
pod pseu do ni mem Ży wi sła wa Ły żka,
zna la zła. I dla wzmoc nie nia te go
stwier dze nia cy tu je frag ment tek stu
po raz dru gi: „Uzdro wi sko sta ło się
Kry ni cą rze zi miesz ków, któ rzy swój
po nu ry pro ce der upra wia ją w ma je sta -
cie pra wa”.

I ko go pa ni Ły żka ba da na oko licz -
ność po nu re go pro ce de ru? Są to tyl ko
dwa obiek ty: „Ma ło po lan ka” i „Wi sła”.

Po prze pro wa dze niu dziw ne go
śledz twa, w post scrip tum do ar ty ku łu
jed no znacz nie stwier dza, kto jest owym
rze zi miesz kiem w Kry ni cy pi sząc:
„Ale wi docz nie „Wi sła” w Kry ni cy -
-Zdro ju na sta wio na jest nie na go ści,
któ rych trak tu jei się z sza cun kiem, lecz
nie mi ło sier ne łu pie nie fra je rów, ce -
prów, je le ni”.

Za pew nia my pa nią Ły żkę, że trak tu -
je my na szych go ści z wiel kim sza cun -
kiem, a oni są bar dzo za do wo le ni
z na szych usług. Do wo dem na to są
licz ne wpi sy w na szych księ gach pa -
miąt ko wych, do wglą du dla tro pi cie li
be ze ceń stwa w Kry ni cy. 

Co do na szych wy pie ków w ka wiar -
ni, au tor ka mi ja się z praw dą. Ce ny nie
są wy so kie, brak w jej ar ty ku le po rów -
na nia z ce na mi w in nych ka wiar niach.
Nie wie my gdzie pa ni Ły żka kon su mo -
wa ła ser nik za 15 zł, bo nie ja dła go
w na szym lo ka lu. Nasz ser nik kosz tu -
je 7,50 zł, ten sam ser nik z do dat ka -
mi 12,30 zł i nie jest to por cja
mi kro sko pij na, jak twier dzi au tor ka.

Na sze kel ner ki pra cu ją w za wo dzie
wie le lat, nikt tak jak one nie dba o go -
ści, są przez nich lu bia ne i do ce nia ne
za pro fe sjo na lizm. Kar ty me nu są do -
stęp ne. Są go ście, któ rzy py ta ją tyl ko
o ciast ka i nie in te re su je ich kar ta me nu,
wte dy są in for mo wa ni rów nież o ce nie
cia stek. 

Dziw ne, że ma jąc ta ką pew ność co
do swo ich ra cji p. Ły żka nie mia ła od -
wa gi, że by pod pi sać się swo im praw dzi -
wym imie niem i na zwi skiem. 

„Wi sła” po wró ci ła do ro dzi ny
po wie lu la tach; pra co wa li śmy cię żko
z ca łym per so ne lem, że by przy wró cić
jej re no mę sprzed woj ny. Uda ło się nam
to. Cie szy my się sza cun kiem i za ufa -
niem na szych go ści, ar ty kuł p. Ły żki
na ru sza do bre imię na szej fir my.

W związ ku z tym ocze ku je my, że
nasz list bę dzie umiesz czo ny bez ko rekt
re dak cyj nych w gru dnio wym nu me rze
„Są de cza ni na”. W prze ciw nym ra zie
bę dzie my zmu sze ni bro nić na sze go do -
bre go imie nia na dro dze są do wej.

Lu cy na i Piotr Ka miń scy
Kry ni ca Gór ska 

***

Od pi sa ne ły żką
Bi ję się w pier si, ale tyl ko lek ko, że -

by nie na ba wić się ura zów pro wa dzą -
cych do ma stek to mii. Fak tycz nie
za pła ci łam 15 zł za ser nik, ale nie zwró -
ci łam uwa gi, iż by ło to za dwie por cje,
czy li jed na kosz to wa ła w isto cie 7,50 zł.
Ser nik so lo nie był za tem tak prze ra ża -
ją co dro gi jak my śla łam i na pi sa łam.
Ale też prze cież nie ta ni. 

Wła ści cie le „Wi sły” nie za prze cza -
ją, że kre mów ka kosz tu je u nich 8 zł,
szar lot ka aż 11,50 zł i jesz cze sa mi
z sie bie po da ją, iż ser nik z do dat ka mi
– 12,30 zł. W ni czym to nie pod wa ża
mo jej – i nie tyl ko mo jej! – te zy
o zdzier stwie pa nu ją cym w Kry ni cy -
-Zdro ju, zwłasz cza w bra nży re stau ra -
cyj no -ka wiar nia nej. Za tem ty tuł li stu
Lu cy ny i Pio tra Ka miń skich „Ce ny na -
szych cia stek nie są wy so kie” na le ży
uznać za odro bi nę nie wy wa żo ny. Jest
te raz ja sne jak słoń ce, dla cze go me nu
w „Wi śle” nie jest – de li kat nie mó wiąc
– eks po no wa ne… 

Wła ści cie le ma ją też ra cję, że por cje
cia stek nie są u nich mi kro sko pij ne. Te -
go prze cież nie na pi sa łam, wręcz wspo -
mnia łam o „znor ma li zo wa nych
pa ra me trach”. Sza now ni Czy tel ni cy sa -
mi oce nią, czy 11,50 lub 12,30 zł za nor -
mal ne ciast ko jest ce ną przy stęp ną czy
za wy żo ną. I na pod sta wie wnio sków
pły ną cych z tej oce ny – za de cy du ją, czy
wy bio rą się do „Wi sły” na ciast ka, czy
też ra czej się nie wy bio rą…

Ży wi sła wa Ły żka
(dla przy ja ciół – Sław cia)

* DO I OD REDAKCJI
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REGULAMIN PROMOCYJNEJ
PRENUMERATY MIESIĘCZNIKA

„SĄDECZANIN”
1. Ni niej szy re gu la min okre śla za sa dy pro mo cyj nej, świą -

tecz nej pre nu me ra ty cza so pi sma „Są de cza nin”, wy da wa -
ne go przez Fun da cję Są dec ką.

2. Za mó wie nia na pre nu me ra tę przyj mo wa ne są wy łącz -
nie na okres jed ne go ro ku (12 nu me rów).

3. Ofer ta pro mo cyj na jest wa żna do 10 I 2011 r. (de cy du je
da ta wpły wu na le żno ści na ra chu nek ban ko wy wy daw cy).

4. Mie sięcz nik „Są de cza nin” wy da wa ny jest 12 ra zy w ro ku.
5. Mie sięcz nik „Są de cza nin” mo żna za mó wić:
nwy peł nia jąc za miesz czo ny po ni żej for mu larz zgło sze -

nio wy i wy sy ła jąc go na ad res: Re dak cja mie sięcz ni ka
„Są de cza nin” ul. Gło wac kie go 34a 33-300 No wy Sącz,
npocz tą elek tro nicz ną na ad res: re kla ma@sa de cza nin.in fo.
6. Za mó wie nie zło żo ne do 10 stycz nia uru cha mia pre nu -

me ra tę od nu me ru stycz nio we go do gru dnio we go w 2011 r.
7. Ce na pre nu me ra ty nie mo że ulec zmia nie w cza sie

trwa nia ak tyw nej pre nu me ra ty. 
8. Koszt pre nu me ra ty rocz nej wy no si:
nprzy za mó wie niu mie sięcz nie 1 eg zem pla rza – 60 zł brut to

nprzy za mó wie niu mie sięcz nie 2 eg zem pla rzy – 156 zł brut to

nprzy za mó wie niu mie sięcz nie 3 eg zem pla rzy – 234 zł brut to

nprzy za mó wie niu mie sięcz nie 4 eg zem pla rzy – 312 zł brut to

nprzy za mó wie niu mie sięcz nie 5 eg zem pla rzy  – 390 zł brut to

9. Za mó wie nie po win no za wie rać da ne na byw cy: imię
i na zwi sko, ad res oraz opcjo nal nie: na zwę pod mio tu pro -
wa dzą ce go dzia łal ność go spo dar czą, NIP, imię i na zwi sko
oso by za ma wia ją cej, oraz ad res do wy sył ki.

10. Pierw sze trzy dzie ści osób, któ re opła cą pre nu me ra tę
przed 10 stycz nia 2011 otrzy ma upo mi nek: ple cak z lo go
„Są de cza ni na”, pięć dzie się ciu ko lej nych pre nu me ra to rów
otrzy ma pre zent - far tu szek (o ko lej no ści przy zna nia upo -
min ku de cy du je da ta wpły wu peł nej kwo ty za pre nu me ra -
tę na kon to wy daw cy).

11. Wy sył ki ka żde go nu me ru do ko nu je się mię dzy 10 a 15
dniem ka żde go mie sią ca na koszt wy daw cy. 

12. Pierw szy nu mer jest wy sy ła ny do 80 pierw szych pre -
nu me ra to rów z upo min kiem, pod wa run kiem, że peł -
na wpła ta na le żno ści do tar ła na ra chu nek wy daw cy
do dnia 10 stycz nia. 

13. Nie ma mo żli wo ści re zy gna cji z za mó wio nej pre nu me -
ra ty oraz zwro tu do ko na nej wpła ty.

14. Re gu la min wcho dzi w ży cie z dniem 1 grud nia 2010 r.
15. Za mó wie nie pre nu me ra ty jest rów no znacz ne z ak -

cep ta cją ni niej sze go re gu la mi nu. 
16. W spra wach nie ob ję tych ni niej szym re gu la mi nem de -

cy du je wy daw ca.

PRENUMERATA
Z NAGRODAMI

30

50

Pierwsze trzydzieści osób, 
które opłacą prenumeratę przed
10 stycznia 2011 otrzyma 
plecak z logo „Sądeczanina”

pięćdziesięciu kolejnych
prenumeratorów otrzyma

prezent – praktyczny 
fartuszek kuchenny

Formularz zgłoszeniowy
Zamawiam prenumeratę miesięcznika „Sądeczanin” na 2011 rok
o 1 egzemplarz – 60 zł brut to rok
o 2 egzemplarze – 156 zł brut to rok
o 3 egzemplarze – 234 zł brut to rok 
o 4 egzemplarze – 312 zł brut to rok
o 5 egzemplarzy – 390 zł brut to rok

imię i na zwi sko ......................................................................................................................................
adres ..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
adres do wysyłki ..................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
nazwa firmy (jeżeli wymagane) .......................................................................... NIP ..................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji
procesu dystrybucji prenumeraty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883)

Data i podpis ...........................................................................................................................................

Sądeczanin
www.sadeczanin.info
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Nasze salony:

www.fabrykabeskid.pl

Niech radość i pokój płynący z przeżywania Świąt Bożego Narodzenia towarzyszy Państwu przez 
cały Nowy Rok. Życzymy, aby nadchodzący rok był czasem pełnym wielu wspaniałych chwil, spełnił 
zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań. 

 Pracownicy fabryki mebli BESKID

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

MEBLE DLA WSZYSTKICH

www.mebledlawszystkich.plNAJWI KSZY WYBÓR
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