
PANORAMA WSI SĄDECKICH – DŁUGOŁĘKA-ŚWIERKLA D1-20

M I E S I Ę C Z N I K  N I E Z A L E Ż N Y

LUTY 2011 Nr 2 [38]  | Rok IV     Cena 5 zł (w tym 8% VAT)  |  NR INDEKSU 259071 v www.sadeczanin.info

Mo unt
Vin son

Z No we go Są cza na An tark ty dę 
w dro dze po Ko ro nę Zie mi 14

WY PRA WA NA

Wybieramy Sądeczanina 2010 Roku v Łącko: ewolucja zamiast rewolucji
v Sądecka lista Auschwitz v Rozmowa z kustoszem Bazyliki św. Małgorzaty

A n t a r k t y d a

Vinson 
Massif South

Pole

Mount Vinson (4892 m)

SADECZANIN luty 2011_SADECZANIN  31-01-2011  01:28  Strona 1



SADECZANIN luty 2011_SADECZANIN  31-01-2011  01:28  Strona 2



LUTY 2011 Sądeczanin 3

v www.sadeczanin.info2.2011 | w numerze:

Szczęściem nie jest to, co daje nam los, 
ale to, czego nie zabiera
Ma za le d wie 20 lat i w tak mło dym wie ku sta nę ła przed wy bo rem: in wa -
lidz two al bo ży cie. Ania Ba jer ska wy bu dzi ła się z nar ko zy ze świa do mo ścią,
że wła śnie le ka rze ją ura to wa li, am pu tu jąc część no gi – pi sze Iga Mi cha lec.

Gwarancja na 300 prań
Kie dyś był tu młyn i tar tak, jed no cze śnie, dzi siaj bu dy nek ma zu peł nie in -
ne prze zna cze nie. Mie ści fir mę, któ ra za opa tru je ho te le, pen sjo na ty i do -
my pry wat ne przede wszyst kim w bie li znę po ście lo wą i de ko ra cje okien ne
– pi sze Ire ne usz Paw lik.
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Pa nie Jó ze fie,
pro szę po tar gać
re zy gna cję!
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Jó zef Go ściej po 40 la tach gro ma -
dze nia zbio rów i opie ki nad Mu -
zeum Szkol nym w Mar cin ko wi cach
zło żył re zy gna cję i to w oko licz no -

ściach, o któ rych nie chce gło śno mó wić.
Wy rę czy my go. Na oczach pa na Jó ze fa
idzie na za tra ce nie dzie ło je go ży cia, zaś
eme ry to wa ny na uczy ciel ję zy ka pol skie -
go, a hi sto ryk z za mi ło wa nia – prze gry -
wa w nie rów nym po je dyn ku z dy rek cją
Ze spo łu Szkół im. Wła dy sła wa Or ka na,
któ ra po mi mo ta kie go pa tro na, nie ro zu -
mie, ja ki skarb po sia da.

Po za wa le niu się da chu pa ła cu Mo -
raw skich, zbio ry prze nie sio no do szko -
ły, gdzie mia ły prze cze kać re mont
dwor ku, by po tem wró cić na sta re śmie -
ci. Tym cza sem w trak cie śli ma czą ce go
się re mon tu po ja wi ły się no we, co raz
dzi wacz niej sze po my sły na wy ko rzy sta -
nie dwor ku, cze mu to wa rzy szy ły ró żne
zło śli wo ści wzglę dem stra żni ka sta ro ci.
Nie wcho dząc w szcze gó ły efekt jest ta -
ki, że od po ło wy ze szłe go ro ku zbio ry
mu ze al ne są za aresz to wa ne, a ku stosz
nie ma do nich do stę pu. Krwa wi ser ce
Pa na Jó ze fa, bo nie mo że na oli wić sław -
ną klę czań ską ro pą ko lek cji XIX -wiecz -
nych ze ga rów ścien nych, od ku rzyć
por tre tów bra ci Po tocz ków, pierw szych
chłop skich po słów z Są dec czy zny, prze -
wie trzyć po żół kłych fo to gra fii ostat nie -
go dzie dzi ca Mar cin ko wic i świa dectw
szkol nych z au striac ką pie czę cią. Po No -
wym Ro ku ku stosz miał już dość upo -
ko rzeń i zło żył re zy gna cję, opa tru jąc ją
przej mu ją cym te sta men tem (czy taj
na str. 98). 

Jó zef Go ściej to jed na z pięk niej -
szych po sta ci Są dec czy zny, choć nie
jest Są de cza ni nem z uro dze nia, a po -
nad trzy ty sią ce eks po na tów, któ re
zgro ma dził, ob ra zu ją cych hi sto rię
szko ły, wsi i re gio nu, to ewe ne ment
na ska lę ogól no pol ską. 

Mam wie le uwag do no ta bli po wia tu
no wo są dec kie go (or gan za ło ży ciel ski
Ze spo łu Szkół w Mar cin ko wi cach), ale
za jed no za wsze ce ni łem sta ro stę Ja -
na Go lon kę i spół kę: za świa do mą i kon -
se kwent ną pra cę na rzecz utrwa la nia
to żsa mo ści Są de czan, ochro nę dzie dzic -
twa kul tu ro we go na szych oj ców, pie lę -
gno wa nie tra dy cji i hi sto rii. Te mu słu żą
od zna cze nia „Za słu żo ny dla Zie mi Są -
dec kiej”, pęcz nie ją ca pły to te ka po wia -
to wa, kon kur sy i prze glą dy, na któ re
sta ro stwo nie szczę dzi gro sza. Dla te go
dzi wi ogrom nie, że Go lon ka do pu ścił
do de gra da cji Jó ze fa Go ście ja
i w oczach pod wład nych sta ro sty eme -
ry to wa ny pro fe sor szko ły śred niej
o przed wo jen nych ma nie rach prze gry -
wa z nie okrze sa ny mi wy rob ni ka mi
oświa ty w Mar cin ko wi cach, bo trud no
ich na zwać na uczy cie la mi z po wo ła nia. 

Pa nie Jó ze fie, pro szę się nie pod da -
wać! Pro szę po tar gać re zy gna cję i po -
mi mo prze ży tych chwa leb nie lat, sta nąć
mę żnie do ostat nie go bo ju. Pro szę so bie
przy po mnieć sło wa swo je go imien ni ka
– Jó ze fa Pił sud skie go, któ ry dwu krot nie
ba wił w dwor ku Mo raw skich w Mar cin -
ko wi cach, cze mu Pan po świe cił jed ną
z sal mu ze al nych: „Być zwy cię żo nym
i nie ulec – to zwy cię stwo!”.

Henryk Szewczyk
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No wy most ko le jo wy
Wy da rze niem mie sią ca z pew no ścią by ło otar -

cie no we go mo stu ko le jo we go na Po pra dzie, po -
mię dzy No wym a Sta rym, Są czem. Czytaj – str. 23

Oby wa te le nr 1
Pierw szym dziec kiem, ja kie przy szło na świat

w no wym ro ku w szpi ta lu im. Ję drze ja Śnia dec -
kie go w No wym Są czu był syn Lau ry i Grze go -
rza Heb dów z Kra sne go -Po toc kie go
(gmi na Cheł miec). Ma lu szek ob wie ścił krzy kiem
swo je na ro dzi ny o godz. 6.05. Pa nią Lau rę mąż
przy wiózł na od dział po ło żni czy w syl we stro wą
noc, tuż przed pół no cą. Pierw szą miesz kan ką No -
we go Są cza zo sta ła uro dzo na 3 stycz nia Mar tyn -
ka (na zdjęciu), cór ka Jo lan ty i Krzysz to fa
Gnia dych. Dziew czyn kę i jej ma mę od wie dzi ła
z pre zen ta mi wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor.

CBŚ w San de cji
Agen ci Cen tral ne go Biu ra An ty ko rup cyj ne go

za trzy ma li 20 stycz nia trzy oso by zwią za ne z klu -
bem spor to wym San de cja: by łe go wi ce pre ze -
sa 46-let nie go Lesz ka L., by łe go
za wod ni ka 43-let nie go To ma sza S. oraz za przy -
jaź nio ne go z klu bem przed się bior cę 49-let nie go
Ja nu sza S. Wszy scy zo sta li prze wie zie ni do Pro -
ku ra tu ry Ape la cyj nej we Wro cła wiu, gdzie usły -

sze li za rzu ty ko rup cyj ne do ty czą ce se zo nu pił kar -
skie go 2004/05. Pro ku ra tor pro wa dzą cy śledz -
two za sto so wał wo bec by łe go pre ze sa klu bu 15
tys. zł po rę cze nia ma jąt ko we go i do zór po li cyj -
ny. By ły pił karz ja ko śro dek za po bie gaw czy otrzy -
mał po rę cze nie ma jąt ko we w wy so ko ści 1,5 tys.
zł i do zór po li cyj ny. Wo bec przed się bior cy za sto -
so wa no do zór po li cyj ny.

Od chu dza nie Stra ży Gra nicz nej
Zwol nie nia w Kar pac kim Od dzia le Stra ży Gra -

nicz nej w No wym Są czu: wy po wie dze nia otrzy -
ma nie ba wem 30 cy wi lów, a do koń ca ro ku 90
mun du ro wych. W 2010 r. ze Stra żą Gra nicz ną
w No wym Są czu po że gna ło się 39 cy wi lów i 70
funk cjo na riu szy (ode szło na eme ry tu rę lub do po -
li cji). Od dział, w któ rym słu ży 1100 osób, prze wi -
dzia ny jest do li kwi da cji po 2012 r. Od chu dza nie
Stra ży Gra nicz nej jest kon se kwen cją człon ko stwa
Pol ski w Unii Eu ro pej skiej i znie sie nia kontroli po -
łu dnio wej gra ni cy pań stwa. Na po łu dniu z ist nie -
ją cych trzech od dzia łów – Ra ci bórz, Kłodz ko,
No wy Sącz – wska za no do li kwi da cji ten ostat ni.
Po gra nicz ni cy nie znik ną jed nak z re gio nu i na dal
bę dą tu taj sta cjo no wać w for mie jed nost ki, ale
już nie ko men dan tu ry. W No wym Są czu ma też
po zo stać Or kie stra Re pre zen ta cyj na Stra ży Gra -
nicz nej – du ma La chów i gó ra li.

An drzej Dłu gosz w no wej ro li
Pod czas wal ne go ze bra nia spra woz daw czo -wy -

bor cze go za rząd To wa rzy stwa Mi ło śni ków Sta re go
Są cza zde cy do wał o po wie rze niu funk cji pre ze sa
An drze jo wi Dłu go szo wi – ku sto szo wi Mu zeum Re -
gio nal ne go im. Se we ry na Udzie li. Za stą pił on zmar -
łe go we wrze śniu 2010 r. Ja na Kosz ku la.

Kin ga – pre zy den tem
Krzysz tof Paw łow ski po wie rzył funk cję pre -

zy den ta WSB -NLU w No wym Są czu... swo jej cór -

ce, Kin dze. Mi mo, że pa ni pre zy dent jest ener -
gicz ną i rzut ką oso bą, ukoń czy ła m.in. WSB -NLU
i Szko łę Głów ną Han dlo wą w War sza wie, to jed -
nak de cy zja ta wy wo ła ła kon ster na cję w śro do -
wi sku aka de mic kim. Ma gi ster, któ ra ma
nad zo ro wać pra cę pro fe so rów?

Jo an na Kru pa z „Ko ra lem”
Pra cow ni cy fir my „Ko ral” po twier dzi li in for ma -

cję, że na te go rocz nych spo tach re kla mo wych fir -
mo wych wy ro bów bę dzie go ści ła sex -mo del ka
Jo an na Kru pa. Nie chce się wie rzyć w in for ma cję
ta blo idów, że za 45-se kun do wą re kla mów kę są -
dec cy po ten ta ci lo do wi mie li za pła cić 1 mln zł.
Dziew czy na. Ow szem, grze chu war ta, ale aż ta cy
roz rzut ni to pa no wie Jó zef i Ma rian z pew no ścią
nie są…

Zmia ny ka dro we w szpi ta lu
Zmia ny ka dro we w Szpi ta lu Spe cja li stycz nym

im. Ję drze ja Śnia dec kie go w No wym Są czu: za -
stęp cą dy rek to ra ds. lecz nic twa zo stał An drzej
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Fu giel, or dy na tor od dzia łu ne fro lo gii, za trud nio -
ny w tej pla ców ce od 25 lat. Bę dzie jed no cze śnie
peł nić do tych cza so we obo wiąz ki le ka rza i or dy -
na to ra. Na sta no wi sko wi ce dy rek to ra ds. per so -
nal nych po wo ła no Li dię Ze lek, a na czel nej
pie lę gniar ki – Jo lan tę Ka miń ską.

„Spa do chro niarz” z cen tra li ZUS
Pre zes Za kła du Ubez pie czeń Spo łecz nych Zbi -

gniew Der dziuk, po wo łał na sta no wi sko dy rek to -
ra od dzia łu ZUS w No wym Są czu An drze ja
Ja nu sze wi cza. No wy dy rek tor ma 60 lat i jest
ab sol wen tem Po li tech ni ki War szaw skiej. Peł nił
m.in. funk cję prze wod ni czą ce go ra dy nad zor czej
ZUS, dy rek to ra I od dzia łu ZUS w War sza wie,
a ostat nio zaj mo wał sta no wi sko dyrektorskie cen -
tra li ZUS.

Le karz fał szo wał re cep ty
Do są du re jo no we go w No wym Są czu wpły nął

akt oska rże nia prze ciw ko le ka rzo wi Ro ber to wi
R., któ ry w la tach 2004-2008 wy pi sał 1361 fał -
szy wych re cept dla in wa li dów wo jen nych,
upraw nia ją cych do bez płat nych le ków. Na te re -
cep ty wy da no far ma ceu ty ki o war to ści po -
nad 191 tys. zł. Za pła cił za nie ap te kom
ma ło pol ski NFZ. 

Stu lat ka w Dą bro wej
100 lat ukoń czy ła są de czan ka, miesz kan ka Pry -

wat ne go Do mu Opie ki „Dar Bo ży” w Dą bro wej, Ja -
dwi ga Den kow ska, b. na uczy ciel ka ję zy ka
ro syj skie go m.in. w II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej
w No wym Są czu. Z tej oka zji ży cze nia ju bi lat ce
zło żył wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż.

No wy Sącz w obiek ty wie
W trze ciej edy cji kon kur su fo to gra ficz ne go „No -

wy Sącz w obiek ty wie” od by wa ją ce go się pod pa -
tro na tem pre zy den ta Ry szar da No wa ka,
spo śród 175 prac na de sła nych przez 90 au to rów
ju ry pod prze wod nic twem Pio tra Droź dzi ka
pierw sze miej sce przy zna ło Woj cie cho wi Ku dli -
ko wi z No we go Są cza za zdję cie „Wra cam od He -
le ny...”, dru gie – Ja nu szo wi Choj nac kie mu (ze
Sta re go Są cza za zdję cia: „Po ra nek przy Fran cisz -
kań skiej” i „Da le ko i bli sko”, trze cie – Mar cie Król
(go dło „Da ne oso bo we”) z No we go Są cza za zdję -
cie „Po mię dzy co dzien no ścią”. 

Świń ska gry pa w No wym Są czu
13 stycz nia w są dec kim szpi ta lu im. J. Śnia dec -

kie go wpro wa dzo no pro fi lak tycz ny za kaz od wie -
dzin pa cjen tów w związ ku z przy pad kiem tzw.
świń skiej gry py (na od dział in ten syw nej te ra pii

tra fił cho ry za ka żo ny wi ru sem A/H1N1 i za padł
w śpiącz kę far ma ko lo gicz ną). W Ma ło pol sce od -
no to wa no w stycz niu 33 przy pad ki tzw. świń skiej
gry py.

Śmi głow ce w Bie go ni cach
Przy ba zie stra ży po żar nej w Bie go ni cach ofi -

cjal nie uru cho mio no Wy dział Ob sług Tech nicz nych
Biu ra Lot nic twa Stra ży Gra nicz nej, ob słu gu ją cy
przez ca łą do bę śmi głow ce wy ko rzy sty wa ne m.
in. w sy tu acjach za gro żeń klę ska mi ży wio ło wy -
mi, ra to wa nia ży cia ludz kie go oraz wspie ra nia ra -
tow ni ków GOPR i TOPR. Wy dział zo stał
prze nie sio ny z pod lu bel skie go Ra daw ca. Ko rzy -
stać z nie go bę dzie ta kże po li cja. Ba zą, le gi ty mu -
ją cą się cer ty fi ka ta mi UE i NA TO, kie ru je kpt.
Ja cek Dą bek. Po sia da ona han gar o po wierzch -
ni 1000 m², wia tę na cy ster nę, po miesz cze nia ad -
mi ni stra cyj ne i lą do wi sko z pły tą głów ną
i po sto jo wą (po nad 10,5 tys. m²). Obiekt jest mo -
ni to ro wa ny i wy po sa żo ny w spe cja li stycz ny sprzęt
lot ni czy i in for ma tycz no -łącz no ścio wy. Kosz to wał
prze szło sie dem mi lio nów zło tych. 

100. rocz ni ca uro dzin 
Mat ki Mar ce li ny

Sio stry Nie po ka lan ki z No we go Są cza ob cho dzi -
ły uro czy ście set ną rocz ni cę śmier ci Bło go sła wio -
nej Mat ki Mar ce li ny Da row skiej – za ło ży ciel ki
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Zgro ma dze nia Sióstr Nie po ka la ne go Po czę cia Naj -
święt szej Ma rii Pan ny. Uro czy sto ściom w Bia łym
Klasz to rze prze wod ni czył bp An drzej Jeż. Ży cio -
rys bł. Mar ce li ny Da row skiej omó wi ła też w re fe -
ra cie pt. „Zaw sze by łam szczę śli wa” sio stra
Waw rzy na, Mat ka Ge ne ral na Zgro ma dze nia Sióstr
Nie po ka la ne go Po czę cia NMP (CSIC). Uczen ni ce
szko ły sióstr nie po ka la nek przy go to wa ły oko licz -
no ścio wy pro gram ar ty stycz ny pt. „Wspo mnie nia
Iren ki”. 

Mu zeum bez opie ku na
78-let ni Jó zef Go ściej, twór ca i wie lo let ni ku stosz

Szkol ne go Mu zeum Hi sto rycz ne go przy Ze spo le
Szkół im. Wła dy sła wa Or ka na w Mar cin ko wi cach
(w tym izby pa mię ci bi twy sto czo nej z Ro sja na mi
przez le gio ni stów Jó ze fa Pił sud skie go 6 grud -
niu 1914 r.) – ewe ne men tu na ska lę ogól no pol -
ską – zre zy gno wał z funk cji opie ku na zbio rów
mu ze al nych. Po wo dem by ła de cy zja dy rek cji szko -
ła od ma wia ją ca mu po mo cy w utrzy ma niu w na -
le ży tym sta nie zgro ma dzo nych przez 40 lat
eks po na tów. Czytaj – str. 4

Wy ró żnie nie dla Iwo ny Droź dzik
Pod czas no wo rocz ne go spo tka nia To wa rzy stwa

Przy ja ciół Lwo wa i Kre sów Po łu dnio wo -Wschod -
nich w po miesz cze niach pa ra fii Świę te go Du cha
w No wym Są czu Zło tą Od zna ką Ho no ro wą To wa -

rzy stwa od zna czo no Iwo nę Droź dzik, ku sto sza
i kie row ni ka dzia łu sta rych dru ków Są dec kiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej. Lwo wia cy tym sa mym da li
wy raz uzna nia pa ni Iwo nie za jej wie lo let nią dzia -
łal ność na rzecz upo wszech nia nia wie dzy o Kre -
sach. Kil ka mie się cy te mu pod jej kie row nic twem
w pod zie miach sie dzi by bi blio te ki, w ka mie ni cy
Lu bo mir skich, zor ga ni zo wa no ar cy cie ka wą, im -
po nu ją cą wy sta wę o związ kach No we go Są cza ze
Lwo wem. Iwo na Droź dzik jest rów nież za an ga żo -
wa na w ubo ga ce nie i dzia łal ność Izby Lwow skiej
im. dra Je rze go Ma sio ra w Aka de mic kim Li ceum
i Gim na zjum w No wym Są czu.

Ja wo rzy na na to pie
Na Ja wo rzy nie Kry nic kiej uru cho mio no no wą

tra sę nar ciar ską (nr VI) o dłu go ści 1100 me trów.
Do wo zi na nią no wo cze sna 4-oso bo wa ko lej krze -
seł ko wa o prze pu sto wo ści 2400 osób na go dzi nę.
Ja wo rzy na w te go rocz nym ran kin gu ser wi su nar -
ty. onet. pl uzna na zo sta ła za naj lep szą sta cję nar -
ciar ską w Pol sce w 2011. 

Oświa to we lau ry
Suk ce sy oświa to we: Mag da le na Sko czeń,

uczen ni ca II LO im. M. Ko nop nic kiej w No wym
Są czu za kwa li fi ko wa ła się do fi na łu 35. Ogól no -
pol skiej Olim pia dy Hi sto rycz nej, któ ry od bę dzie
się w Gdań sku 2-4 kwiet nia. Na to miast Ze spół
Szkół Elek trycz no -Me cha nicz nych im. gen. Jó ze -
fa Ku stro nia z No we go Są cza zna lazł się na dru -
giej po zy cji (za Tech ni kum Łącz no ści nr 14
w Kra ko wie). w ran kin gu 200 szkół tech nicz nych
pro wa dzo nym przez dzien nik „Rzecz po spo li ta”
i„Per spek ty wy”. Szerzej – str. 39

No wy -sta ry pre zes PTH
Pod czas ze bra nia spra woz daw czo -wy bor cze

Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go
w No wym Są czu po now nie pre ze sem li czą ce go 48

osób sto wa rzy sze nia zo stał Le szek Za krzew ski,
pra cow nik No vi tu sa. Na wi ce prze wod ni czą ce go
wy bra no Bog da na Po goń ca, se kre ta rza Ma rię
Kru czek, skarb ni ka Alek san drę Opal ską, człon -
ków za rzą du – Grze go rza Ol szew skie go i Paw -
ła Te reb kę. Ko mi sje re wi zyj ną utwo rzy li: Jan
Ru cha ła (prze wod ni czą cy), An to ni Szcze pa nek
i Mi chał Sach.

God ne ży cie An to nie go Go lon ki
15 stycz nia 90. uro dzi ny ob cho dził An to ni Go -

lon ka, za słu żo ny sa dow nik z Kad czy w gmi nie
Łąc ko, oj ciec m.in. zna nych sa mo rzą dow ców
– sta ro sty no wo są dec kie go, Ja na, b. prze wod ni -
czą ce go Ra dy Mia sta Sta re go Są cza, Edwar da oraz
pre zes Łąc kie go Ban ku Spół dziel cze go, Ma rii Ry -
sie wicz. Ju bi lat pod czas woj ny był żoł nie rzem AK,
a ro dzin ny dom Go lon ków, tzw. wil la „Sza rot ka”
był ba zą par ty zanc ką. Po woj nie A. Go lon ka dzia -
łał w pod zie miu nie pod le gło ścio wym, w od dzia -
le Sta ni sła wa Piszcz ka, brał udział m.in.
w wy sa dze niu w po wie trze po mni ka Ar mii Czer -
wo nej w No wym Są czu.

Z Bro dwayu na we se le Fi ga ra
MCK „So kół” za pro si ło na ko lej ną edy cję cy klu

„Wie czo ry Ma ło pol skie”, w któ rym są de cza nie bę dą
mie li oka zję usły szeć i zo ba czyć kon cert mu si ca lo -
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wy Broad way Stre et – mo ja dro ga w wy ko na niu
Edy ty Krze mień i Ja ku ba Wo cia la, a ta kże – 4 lu te -
go – ope rę ko micz ną We se le Fi ga ra W. A. Mo zar ta
w in sce ni za cji War szaw skiej Ope ry Ka me ral nej.

Na stęp cy Ka spa ro wa
W prze pro wa dzo nym w Ze spo le Szkół Elek -

trycz no -Me cha nicz nych im. gen. Jó ze fa Ku stro -
nia w No wym Są czu IV Me mo ria le Ja na Bor ka
(zmar łe go w 2007 r. pe da go ga tej szko ły, zna ne -
go sza chi sty), nie ofi cjal nych szkol nych mi strzo -
stwach Są dec czy zny w sza chach zwy cię żył
Ma te usz Bu gaj ski (ZSE -M), przed Mi cha łem
Po pio łem (Gim na zjum nr 2) i Szy mo nem Tom -
czy kiem (I LO). Za wo dy ro ze gra no sys te mem
szwaj car skim na dy stan sie 7 rund. Po raz pierw -
szy te sto wa no spe cjal ne sza chow ni ce, umo żli -
wia ją ce prze ka zy wa nie ru chów fi gur sza cho wych
na bie żą co do in ter ne tu.

Tar cza dla ks. Sta ni sła wa Je ża
Ra da Mia sta No we go Są cza jed no gło śnie pod ję -

ła uchwa łę o przy zna nie Tar czy Her bo wej „Za słu żo -
ny dla No we go Są cza” ks. in fu ła to wi Sta ni sła wo wi
Je żo wi, ro do wi te mu są de cza ni no wi, któ ry przez
wie le lat pra co wał ja ko mi sjo narz w Afry ce,
a od 1986 r. jest 13. z ko lei rek to rem Pol skiej Mi sji
Ka to lic kiej w po bli żu pla cu Con cor de w Pa ry żu, za -
ło żo nej w 1836 r. przez Ada ma Mic kie wi cza.

Zać mie nie słoń ca
4 stycz nia w No wym Są czu do sko na le wi docz -

ne by ło za ćmie nie słoń ca, któ re usta wi ło się
w jed nej li nii z księ ży cem i zie mią. Ok.
godz. 9.30 księ życ za sło nił po nad 80 proc. tar -
czy sło necz nej, znaj du ją cej się na po łu dnio wo -
-wschod nim ho ry zon cie. Na stęp na oka zja
ob ser wa cji te go rzad kie go zja wi ska nada rzy
się 20 mar ca 2015 r.

Bu dżet No we go Są cza
Więk szo ścią gło sów są dec cy rad ni uchwa li li bu -

dżet na 2011 rok. Za pro jek tem zgło szo nym przez
pre zy den ta opo wie dzia ło się 17 rad nych z klu bów
Dla Mia sta i PiS oraz 3 rad nych PO (Grze gorz Do -
bosz, Jó zef Gryź lak i Jan Opi ło, 5 rad nych (To masz
Ba sta, Grze gorz Fec ko, Ta de usz Gaj dosz, Piotr La -
cho wicz z klu bu PO i nie zrze szo ny Jó zef Hoj nor) by -
ło prze ciw, na to miast Jó zef An to ni Wik tor (PO)
wstrzy mał się od gło su. W uchwa lo nym bu dże cie
No we go Są cza do cho dy mia sta ma ją się gnąć re kor -
do wej kwo ty: 373,5 mln zł, w tym do cho dy bie żą -
ce – 356 mln zł i do cho dy ma jąt ko we – 17,5 mln
zł. Na to miast za pla no wa ne wy dat ki wy nio sły 394,3
mln zł, w tym ma jąt ko we – 40,3 mln zł. Z fun du -
szy Unii Eu ro pej skiej – 13,4 mln zł. De fi cyt (20,8
mln zł) za pla no wa no zrów no wa żyć kre dy ta mi dłu -
go ter mi no wy mi. Naj po wa żniej szą po zy cją bu dże -
tu jest oświa ta i wy cho wa nie: 154,8 mln zł
(utrzy ma nie 14 szkół pod sta wo wych, 5 szkół spe -
cjal nych (pod sta wo wych, gim na zjów i za wo do -
wych), 8 przed szko li, 8 gim na zjów, 8 li ce ów
ogól no kształ cą cych, 1 li ceum pro fi lo wa ne go, 8
szkół za wo do wych, cen trum kształ ce nia usta wicz -
ne go i prak tycz ne go). Wa żniej sze in we sty cje i wy -
dat ki ma jąt ko we: utrzy ma nie i re mon ty dróg
po wia to wych i gmin nych – 12,9 mln zł, do fi nan -
so wa nie trans por tu miej skie go (MPK) – 10,5 mln
zł, prze bu do wa ul. Kró lo wej Ja dwi gi wraz z bu do -
wą ka na li za cji (współ fi nan so wa na ze środ ków UE)
– 10,1 mln zł (w tym 8,6 mln zł z UE), prze bu do wa
ulic: Ma ła Po rę ba i Bie go nic kiej – 4,2 mln zł, bu do -
wa szkol nej ha li spor to wej przy ul. Szkol nej – 2 mln
zł, bu do wa od cin ka uli cy łą czą cej ul. Grot t ge ra z ul.
Grun waldz ką, za pew nia ją ce go do jazd do no wej ko -
men dy po li cji – 1,7 mln zł, do ku men ta cja na kon -
ser wa cję, ter mo mo der ni za cję i mo der ni za cję 10
bu dyn ków szkol nych (m. in. szkół nr 8, 9, 14 i 19
oraz II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej i „bu dow lan ki”)
– 1,6 mln zł, na by cie nie ru cho mo ści przy ul. My -
śliw skiej w Za beł czu – 1,5 mln zł, mo der ni za cja
kry tej pły wal ni – 1,5 mln zł, prze bu do wa ul. Dłu -
go sza, od ul. Mic kie wi cza do ul. Na wo jow skiej – 1,5
mln zł, bu do wa oświe tle nia sta dio nu San de cji

– 1,25 mln zł, prze bu do wa ul. Na wo jow skiej (od ul.
Dłu go sza do ul. Kró lo wej Ja dwi gi) – 1,2 mln zł, in -
sta la cja ko lek to rów sło necz nych w bu dyn kach po -
mo cy spo łecz nej (z fun du szy UE).

W Bruk se li o ko lei
De le ga cja wo je wódz twa ma ło pol skie go na cze -

le z wi ce mar szał kiem Mar kiem Cie pie lą przed sta -
wi ła w Bruk se li unij ne mu ko mi sa rzo wi ds.
trans por tu Siim Kal la so wi pro jekt bu do wy i mo -
der ni za cji li nii ko le jo wej z Kra ko wa przez Pod łę -
że i Pie kieł ko do No we go Są cza i gra ni cy pań stwa,
sta no wią cej frag ment naj do god niej sze go po łą -
cze nia Bał ty ku z Mo rzem Czar nym i Bał ka na mi.
Sa mo rząd wo je wódz ki za bie ga o fun du sze unij -
ne na tę in we sty cję (koszt: ok. 5 mld zł), któ rej
roz po czę cie pla nu je się po 2015 r.

Odeszli
8 stycz nia w wie ku nie speł -

na 54 lat zmarł Piotr Krzysz -
toń (ur. 18 li sto pa da 1957
w No wym Są czu), na uczy ciel
w Szko le Pod sta wo wej i Gim -
na zjum im. Ja na Paw ła II we
Flo ryn ce, b. dy rek tor szko ły
w Kąc lo wej (gmi na Gry bów),

ab sol went I LO im. Ja na Dłu go sza w No wym Są -
czu, geo graf z wy kształ ce nia (Uni wer sy tet Ślą -
ski, 1980). Ja ko mi ło śnik fo to gra fii i tu ry sty ki
za ło żył gru pę fo to gra ficz ną „Ko ty pod ró żne”, sku -
pia ją cą mło dych pa sjo na tów fo to gra fo wa nia. Or -
ga ni zo wał dla mło dzie ży cie ka we za ję cia
kra jo znaw czo -fo to gra ficz ne i ple ne ry, któ rych
efek tem był wy da ny w 2007 r. al bum Be skidz kie
cer kwie – sześć pór ro ku.

***
11 stycz nia w wie ku 60 lat

zmarł ks. Ka zi mierz Je dy -
nak, pro boszcz pa ra fii Ka ni -
na (ur. 12 lu te go 1951 r.
w Brze sku, wy świę co ny na ka -
pła na w 1976 r.). Ja ko wi ka -
riusz pra co wał w pa ra fiach:
Łu żna, Czer min, Po de gro dzie,

Gum ni ska i Ci ko wi ce. Od ro ku 1989 peł nił urząd
pro bosz cza pa ra fii Ka ni na, a od 1999 r. był wi ce -
dzie ka nem de ka na tu Li ma no wa.

***
26 stycz nia zmarł dr Wła dy sław Kru czek, za -

słu żo ny na uczy ciel hi sto rii w No wym Są czu. Po -
że gna nie Pro fe so ra – str. 49-51.

REPORTERZY „SĄDECZANINA”
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Uczcij my ła wecz ką pro fe so ra Ja na Sło wi kow skie go!
Dzia ła cze Sto wa rzy sze nia Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Part ner stwo dla Zie mi Są dec kiej” z gmi ny Po de gro -
dzie za ape lo wa li o uczcze nie mar mu ro wą ła wecz ką w No wym Są czu zmar łe go 13 grud nia ub. r. we Wro -
cła wiu prof. Ja na Sło wi kow skie go, są de cza ni na, wy bit ne go chi rur ga, bo ha te ra cza sów woj ny. 

Pro po nu je my lo ka li za cję ła wecz ki -po mni ka pro fe so ra Sło wi kow skie go pod szpi ta lem lub na przy -
kład na Plan tach. Ta ka po stać, jak pro fe sor Sło wi kow ski za słu gu je na trwa łe upa mięt nie nie, aby
mło de po ko le nie wie dzia ło, co to był za czło wiek. Ja ko mło dy le karz w są dec kim szpi ta lu ode grał
klu czo wą ro lę w uda nej uciecz ce z lecz ni cy w lip cu 1940 ro ku Ja na Kar skie go, wię zio ne go przez
ge sta po ku rie ra pol skie go pań stwa pod ziem ne go, któ ry dwa la ta póź niej prze ka zał przy wód com
Za cho du praw dę o za gła dzie Ży dów. Uciecz ka Kar skie go kosz to wa ła ży cie po nad 30 są de czan roz -
strze la nych i za mę czo nych przez Niem ców w obo zach kon cen tra cyj nych. Ta bli ca z ich na zwi ska mi
i krót kim opi sem wy da rze nia mo gła by być czę ścią ta kiej ła wecz ki. Je ste śmy w po sia da niu ko pii ory -
gi nal nych wspo mnień Ja na Kar skie go, któ re otrzy ma li śmy dzię ki ini cja ty wie pa ni Alek san dry So -
la re wicz, cór ki pro fe so ra Sło wi kow skie go. Wspo mnie nia te pu bli ko wa ne by ły w Sta nach

Zjed no czo nych w 2000 ro ku przez Ja na Kar skie go, a do ty czy ły bo ha ter skich czy nów Ja na Sło wi kow skie go i Są de czan, któ rzy
zgi nę li tra gicz nie w od we cie oku pan ta. 

(HSZ)

Die ce zja Tar now ska cha rak te ry zu je się ży wą wia rą 
Pa pież Be ne dykt XVI na pi sał list apo stol ski z oka zji 225. rocz ni cy po wsta nia die ce zji tar now skiej. Pod -
kre śla w nim, że die ce zja cha rak te ry zu je się ży wą wia rą i zdro wą po bo żno ścią. List zo stał od czy ta ny
w ko ścio łach w nie dzie lę 9 stycz nia. 

(…) Dzię ku ję Bo gu za to, że za siew świę to ści wy da je dzi siaj bło go sła wio ne owo ce i że – jak wiem
– Die ce zja Tar now ska cha rak te ry zu je się ży wą wia rą i zdro wą po bo żno ścią. Wy ra ża się to mię dzy
in ny mi w licz nym uczest nic twie wier nych w nie dziel nych i świą tecz nych Mszach świę tych, w czę -
stym kar mie niu się Cia łem Pań skim i w co dzien nej ad o ra cji Naj świętsze go Sa kra men tu w ko lej -
nych pa ra fiach Die ce zji. (…) Więź z Bo giem, któ ra ro dzi się ze słu cha nia sło wa Bo że go i ży cia
sa kra men tal ne go, umac nia się w ro dzi nach, któ re z od wa gą i wy trwa ło ścią speł nia ją ro lę do mo -
wych ko ścio łów – szkół wia ry, na dziei i mi ło ści. (…) Chrze ści jań skie ro dzi ny są rów nież ży zną gle -
bą, na któ rej wzra sta ją po wo ła nia do słu żby Bo żej. Od wie lu lat cie szy cie się naj więk szą w Pol sce
licz bą mło dych lu dzi, któ rzy nie lę ka ją się pre sji współ cze snej kul tu ry i po dej mu ją z uf no ścią od -
wa żną de cy zję pój ścia za Chry stu sem przez ca łe ich ży cie w po słu dze ka płań skiej czy za kon nej. (…

) Cen ny jest rów nież wkład wa szej die ce zji w po moc w od ro dze niu Ko ścio ła ka to lic kie go w wie lu kra jach Eu ro py Wschod niej.
(…) Nie za stą pio ną ro lę w ży ciu ca łej die ce zji i po szczegól nych pa ra fii peł nią wier ni świec cy, ak tyw nie uczest ni czą cy w dzie -
le ewan ge li za cji w ra mach przy na le żno ści do ru chów i sto wa rzy szeń ka to lic kich. 

(BW)

Dla cze go te a nie in ne przy chod nie wy gra ły kon kur sy 
Po seł Ar ka diusz Mu lar czyk (PiS) ocze ku je kon tro li prze bie gu za wie ra nia umów przez od dział NFZ w Kra ko -
wie, a je śli „prze bie gnie bez re flek syj nie” za mie rza zgło sić wnio sek o od wo ła nie sze fa ma ło pol skie go fun du -
szu, a na wet za wia do mić pro ku ra tu rę o po peł nie niu prze stęp stwa przy kon trak to wa niu usług przez NFZ. 

Mi ni ster zdro wia po win na się za sta no wić, czy od po wied ni lu dzie za rzą dza ją od dzia łem Na ro -
do we go Fun du szu Zdro wia w Kra ko wie. Do tąd nie by ło pro ble mów w ma ło pol skiej ochro nie zdro -
wia, do pie ro po zmia nie per so nal nej roz po czę ły się kło po ty. Jest wie le wąt pli wo ści, dla cze go te
a nie in ne przy chod nie wy gra ły kon kur sy. Brak kon trak tów z NFZ spo wo du je, że za kła dy opie ki
zdro wot nej bę dą mu sia ły zwol nić część per so ne lu me dycz ne go, oba wia ją się o to np. pie lę gniar ki.
W szpi ta lu w No wym Są czu mo że to ozna czać ko niecz ność zwol nie nia kil ku na stu osób. Nie otrzy -
ma ło kon trak tów wie le spe cja li stycz nych przy chod ni w po wia tach li ma now skim, no wo są dec kim
i gor lic kim. Cho rzy się gu bią, nie wie dzą u ko go mo gą kon ty nu ować le cze nie i bę dą mu sie li jeź dzić
do le ka rza do od le głych miej sco wo ści. Bę dzie ich ba dał le karz, któ ry ich nie ope ro wał, któ ry ich
na wet nie zna. Prze wle kle cho rzy bę dą mu sie li zmie nić le ka rza po 10 czy na wet 20 la tach. Kon trak -

tów nie do sta ły po wie lu la tach pra cy do świad czo ne pla ców ki i ośrod ki. A otrzy ma ły je czę sto no we przy chod nie, bez od po -
wied nie go za ple cza ka dro we go i sprzę to we go, któ re da wa ły ce ny dum pin go we na usłu gi. Przez co ja kość ofe ro wa nych
świad czeń bę dzie ni ższa. (BW)
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W tym gro nie są przed się bior -
cy, księ ża, sa mo rzą dow cy,
stra żak, sze fo wa do mu po -
mo cy spo łecz nej itd. Ca ła

je de nast ka, to lu dzie wy jąt ko wi, któ rzy
swo ją pra cą i do ko na nia mi przy czy nia ją
się do świet no ści Są dec czy zny, choć po -
zo sta wa li do tej po ry tro chę w cie niu. 

W lo kal nych me diach, w lu tym br.
trwa ple bi scyt, w któ rym ka żdy mo że
wska zać swo je go fa wo ry ta do ty tu łu.
Rów nież w por ta lu sa de cza nin. in fo
mo żna wy peł nić spe cjal ny ku pon kon -
kur so wy. 

Gło sy pod li czy i ogło si wy ni ki ple -
bi scy tu je go ka pi tu ła, któ rej prze wod -

ni czy Zyg munt Ber dy chow ski, pre zes
Fun da cji Sa dec kiej, a za sia da ją
w niej oprócz sta ro sty no wo są dec kie -
go Ja na Go lon ki i przed sta wi cie la
pre zy den ta No we go Są cza, m.in. ta -
kże do tych cza so wi lau re aci kon kur su
oraz lu dzie me diów. W tym gro nie
nie bra ku je re pre zen tan ta re dak cji
„Są de cza ni na”.

Są de cza ni na 2010 Ro ku po zna my
na po cząt ku mar ca, pod czas ga li
w MCK „So kół” w No wym Są czu. 

***
Do te go nu me ru na sze go pi sma do -

łą czo na jest ulot ka, w któ rej pre zen tu -

Ka pi tu ła ple bi scy tu „Są de cza nin Ro ku”, or ga ni zo wa ne go
od trzy na stu lat przez Fun da cję Są dec ką, spo śród zgło szo nych
przez ró żne śro do wi ska i sto wa rzy sze nia kan dy da tu ry, no mi -
no wa ła do za szczyt ne go ty tu łu za 2010 rok 11 osób.

Jedenastu wspaniałych
Gala plebiscytu „Są de cza nin Ro ku” w 2010 r. FOT. PG

PLEBISCYT
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h, ludzie nietuzinkowi
1998 r. – Bar ba ra Sza ro ta, na uczy ciel ka i pe da gog
1999 r. – ks. pra łat Sta ni sław Li sow ski, pro boszcz pa ra fii św. Mał go rza ty w No wym Są czu 
2000 r. – ks. Mie czy sław Cze kaj, pro boszcz pa ra fii w Bo gu szy
2001 r. – Wie sław Czop, przed się bior ca bu dow la ny z Po de gro dzia
2003 r. – Ry szard Flo rek, za ło ży ciel i pre zes fir my FA KRO 
2004 r. – Ks. Ja nusz Szczyp ka, ku stosz Sank tu arium M. B. Ró żań co wej w Przy do ni cy 
2005 r. – gen. Zyg munt Sta ni szew ski, ko men dant Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej 
2006 r. – Krzysz tof Mącz ka, ani ma tor Gru pie Mo dli tew nej Św. Oj ca Pio przy Ba zy li ce Św. Mał go rza ty. 
2007 r. – Piotr Droź dzik, ar ty sta fo to gra fik
2008 r. – An na Szcze pa nik–Dzia do wicz, le karz psy chia tra 
2009 r. – Ry szard No wak, pre zy dent No we go Są cza

Do tych cza so wi lau re aci ple bi scy tu „SĄ DEC ZA NIN RO KU”
je my 11. kan dy da tów do ty tu łu oraz
dru ku je my ku pon kon kur so wy. Wy -
peł nio ny ku pon na le ży ode słać do koń -
ca lu te go na ad res re dak cji (33-300
No wy Sącz, ul. Bar bac kie go 57).
Wśród osób, któ re we zmą udział
w ple bi scy cie, jak co ro ku, roz lo su je -
my atrak cyj ne na gro dy (sprzęt AGD),
roz da ne na uro czy sto ści ogło sze nia wy -
ni ków kon kur su. 

Do tych cza so wych lau re atów ple bi -
scy tu nie mu si my się wsty dzić (czy -
taj obok) i tak na pew no bę dzie i tym
ra zem. 

(HSZ) 
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Pre zes Za rzą du Miej sko – Gmin ne go Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Mu szy nie. Brał czyn ny udział
w po mo cy miesz kań com Mu szy na – Fol wark
pod czas czerw co wej po wo dzi w 2010 ro ku. Po -
my sło daw ca i kon struk tor ory gi nal ne go ma lu cha
na szy nach, po jaz du po wsta łe go w trzy dni, by
do po szko do wa nych przez po wódź miesz kań ców
Fol war ku mo gła do trzeć po moc.

n

Bu dow ni czy i Dy rek tor Die ce zjal ne go Cen trum
Piel grzy mo wa nia im. Ja na Paw ła II w Sta rym
Są czu. Ko or dy na tor ośrod ka for ma cyj no -re ko -
lek cyj ne go na bło niach w Sta rym Są czu. Znaj -
du je się w nim bi blio te ka i mu zeum
gro ma dzą ce pa miąt ki po Ja nie Paw le II. Za an ga -
żo wa ny w ży cie kul tu ral ne re gio nu, współ or ga -
ni za tor piel grzy mek oraz spo tkań
kul tu ral no -re li gij nych dla miesz kań ców Zie mi
Są dec kiej. Lau re at Od zna ki Ho no ro wej Za słu żo -
ny dla Zie mi Są dec kiej. n

Naj star szy rad ny w Pol sce, w li sto pa dzie ub. r.
w wie ku 83 lat po raz ko lej ny zdo był man dat
rad ne go gmi ny Cheł miec. Za słu żo ny spo łecz nik,
m.in. prze wod ni czą cy ko mi te tu roz bu do wy
szko ły i bu do wy ka pli cy w Bi czy cach Dol nych
oraz ko ścio ła w Ni sko wej. Za ło ży ciel i od po -
nad 20 lat pre zes spół ki wo do cią go wej za opa -
tru ją cej w smacz ną i ta nią wo dę po nad 2,5 tys.
do mostw w Bi czy cach Dol nych i Gór nych, Trze -
trze wi nie, Ni sko wej i czę ści Chełm ca.

n

Je zu ita z pa ra fii NSPJ w No wym Są czu. Cha ry -
zma tycz ny za kon nik, dusz pa sterz mło dzie ży,
świet ny re ko lek cjo ni sta, mistrz ży cia du cho we -
go. Opo wia da mło dym lu dziom o uro dzie ży cia,
da je prak tycz ne wska zów ki, jak od na leźć je go
sens i nim się cie szyć. Licz ny mi przy kła da mi po -
ka zu je, jak Ewan ge lię mo żna prze ło żyć na co -
dzien ność. Za ło ży ciel dusz pa ster stwa mło dych
„Ma gis” w No wym Są czu. Mu zyk, współ au tor
pły ty z pie śnia mi pa trio tycz ny mi, au tor pu bli ka -
cji ksią żko wych. n

Pre zes Za kła du Prze twór stwa Mle czar skie go Do -
mi nik w Dą bro wej, jed ne go z nie wie lu pry wat -
nych mle czar ni w Pol sce po łu dnio wej, któ rą 10
lat wcze śniej za kła dał wraz ze swo imi ro dzi ca -
mi. Zna ny ze wspie ra nia przed się wzięć kul tu ral -
nych i spor to wych urzą dza nych przez
or ga ni za cje po za rzą do we. Ma na swo im kon cie
wie le na gród i wy ró żnień, m.in. Or ła Agro biz ne -
su i sta tu et kę za naj lep szy pro dukt Agro pro mo -
cji 2009 r. w Na wo jo wej.

n

Wła ści ciel Go spo dar stwa Pa siecz ne go „Są dec ki
Bart nik” w Stró żach. Fir ma na wią zu je do ko rze ni
pol skie go pszcze lar stwa i pro pa gu je zdro wy styl
ży cia, zgod ny z na tu rą, cze go bart nic two i pro -
duk ty pszcze lo po chod ne są naj lep szym sym bo -
lem. Za ło ży ciel Mu zeum Pszcze lar stwa
w Stró żach, za słu żo ny wy daw ca al bu mów i po -
rad ni ków pszcze lar skich. Zdo byw ca wie lu na gród
i wy ró żnień za ca ło kształt mu ze al no -skan se no -
wej dzia łal no ści pa sie ki, m.in. go dła „Te raz Pol ska”
i„Kra kow skie go Du ka ta”. n

O. Fa bian Błasz kie wicz SJ

Ks. Tadeusz Sajdak Jan Stawiarski Adam Tokarczyk

Janusz Dominik Janusz Kasztelewicz

JEDENASTU WSPANIAŁYCH – NOMINOWA
PLEBISCYT
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Miesz ka niec Li bran to wej, skrom ny pra cow nik
Za kła du Ga zow ni cze go w No wym Są czu, któ ry
w ma ju 2010 r. ura to wał dwie mło de oso by
uwię zio ne w pło ną cym au cie pod czas groź ne go
wy pad ku. Sam zo stał po wa żnie po pa rzo ny, wie -
le mie się cy spę dził w szpi ta lu na le cze niu i re ha -
bi li ta cji. Za swo ją bo ha ter ską po sta wę
uho no ro wa ny m.in. Me da lem,, Za Dziel ność
i Od wa gę”, nada nym przez pre zy den ta RP Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go.

n

Dy rek tor Po wia to we go Ośrod ka Wspar cia dla
Osób z Za bu rze nia mi Psy chicz ny mi w Mu szy nie.
Z jej ini cja ty wy po wsta ło Sto wa rzy sze nie
na Rzecz Osób Nie peł no spraw nych i Ich Opie ku -
nów „Spo sób na Ży cie”. Or ga ni za tor ka ak cji cha -
ry ta tyw nych na te re nie Mia sta i Gmi ny
Mu szy na, któ rych ce lem jest przede wszyst kim
po moc oso bom nie peł no spraw nym. Ini cja tor ka
co raz now szych form ak tyw no ści dla osób nie -
peł no spraw nych, m.in. kur sów ję zy ka mi go we -
go i kom pu te ro wych, re ha bi li ta cji. n

Wła ści ciel fir my ma sar skiej „Le śniak”. Zdo byw ca
wie lu pre sti żo wych ty tu łów i wy ró żnień w ogól -
no pol skich kon kur sach na wy ro by wę dli niar skie,
mię dzy in ny mi ty tu łu wi ce mi strza kra jo we go
„Agro li gi”. Zna ny ze swo je go za an ga żo wa nia
w dzia łal ność cha ry ta tyw ną oraz ze wspie ra nia
przed się wzięć kul tu ral nych i spor to wych urzą -
dza nych przez or ga ni za cje po za rzą do we. Od lat
zwią za ny z klu bem spor to wym San de cja No wy
Sącz, w któ rym od trzech lat jest wi ce pre ze sem.

n

Funk cjo na riusz Stra ży Miej skiej w No wym Są -
czu, dzia łacz Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża, re -
kor dzi sta w No wym Są czu pod wzglę dem
od da nej ho no ro wo krwi. Zo stał uho no ro wa ny
Zło tym Krzy żem Za słu gi oraz Me da lem 50–le cia
Ho no ro we go Krwio daw stwa PCK za wie lo let nią
dzia łal ność na rzecz roz wo ju Ru chu Ho no ro we -
go Krwio daw stwa PCK.

n

Eme ry to wa ny pro boszcz pa ra fii pw. Świę tych
Apo sto łów Pio tra i Paw ła w Ło so si nie Dol nej.
Bu dow ni czy no we go ko ścio ła, ple ba ni oraz ka -
pli cy cmen tar nej. Or ga ni za tor wie lu przed się -
wzięć kul tu ral nych, spo łecz nik. Na gro dzo ny
Od zna ką za Krze wie nie Folk lo ru Są dec kie go,
Od zna ką Ho no ro wą z ty tu łem Za słu żo ny dla Zie -
mi Są dec kiej. Au tor pu bli ka cji i ksią żek o te ma -
ty ce hi sto rycz no -re li gij nej, kro ni karz zie mi
ło so siń skiej.

n

Celestyn Żeliszewski Maria Żuchowicz

Wiesław Leśniak Józef Nowogórski Ks. prałat Władysław Piątek

ANI DO TYTUŁU SĄDECZANINA 2010 ROKU

Kapituła plebiscytu
„Sądeczanin 2010 Roku” 

Zyg munt Ber dy chow ski (prze wod ni czą cy),
pre zes Fun da cji Są dec kiej 
Jan Go lon ka, sta ro sta no wo są dec ki
Ma rek Ole niacz, se kre tarz Urzę du Mia sta
No we go Są cza
Kry sty na Uczkie wicz, eme ry to wa na na -
uczy ciel ka są dec kich szkół 
Bo gu sław Kołcz, dy rek tor Aka de mic kie go
Gim na zjum i Li ceum im. Bo le sła wa Chro bre -
go w No wym Są czu
Bar ba ra Sza ro ta, lau re at ka ple bi scy tu w 1998 r. 
Piotr Droź dzik, lau re at ple bi scy tu w 2007 r.
An na Szcze pa nik-Dzia do wicz, lau re at ka
ple bi scy tu w 2008 r. 
Piotr Gryź lak, MCK „So kół” w No wym Są czu
Je rzy Le śniak, re dak cja „Rocz ni ka Są dec kie go” 
Wła dy sław Mat czuk, dy rek tor biu ra Fun -
da cji Są dec kiej
Hen ryk Szew czyk, mie sięcz nik „Są de cza nin”
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ZWar sza wy po le cie li śmy sa mo -
lo tem do Ma dry tu i po kil ku
go dzi nach ocze ki wa nia ko lej -
nym sa mo lo tem do San tia go de

Chi le, sto li cy Chi le. I kie dy wy da wa ło
się, że naj gor sze ma my już za so bą – lot
przez Atlan tyk trwał kil ka na ście go dzin
– to na lot ni sku po wia do mio no nas, że
z ta kim tru dem za ku pio na „swoj ska
kieł ba sa od Le śnia ka” z No we go Są cza
nie mo że być przez nas wwie zio na na te -

ry to rium Chi le. Ser ce mi się kra ja ło, gdy
cel ni cy z ta kim tru dem prze wie zio ną
z Pol ski kieł ba sę kro ją i wrzu ca ją do ko -
sza. Do pie ro po tym smut nym wy da rze -
niu do wie dzia łem się, że w więk szo ści
kra jów obo wią zu je za kaz wwo że nia
żyw no ści z oba wy przed przy wle cze -
niem ja kiejś cho ro by.

***
Przy go da z kieł ba są kosz to wa ła nas,

nie ste ty, spóź nie nie na ko lej ny sa mo lot,

któ rym mie li śmy le cieć do Pu en ta Are -
nas, mia sta wiel ko ści No we go Są cza,
po ło żo ne go na sa mym koń cu świa ta.
Po kil ku go dzi nach ocze ki wa nia, uda ło
nam się jed nak za ła pać na ko lej ny sa mo -
lot, tak że w miej scu prze zna cze nia by -
li śmy we dług pol skie go cza su w środ ku
no cy. Tu taj mie li śmy do swo jej dys po -
zy cji je den dzień, któ ry był prze zna czo -
ny na szko le nie w je dy nej fir mie, któ ra
prze wo zi lu dzi na An tark ty dę. Fir ma
na zy wa się „An tark tik Lo gi stik Eks pe -
dy cion”, a szko le nie po le ga ło na po in -
for mo wa niu o pa nu ją cych wa run kach
kli ma tycz nych oraz o spo so bach jak naj -
lep sze go przy go to wa nia się do spę dze -
nia tam cza su. Po szko le niu, któ re trwa ło
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Z No we go Są cza na An tark ty dę 
w dro dze po Ko ro nę Zie mi

Wy pra wa na
Mo unt Vin son
Wy pra wa na Mo unt Vin son (4892 m n.p.m.), naj wy ższą gó rę
An tark ty dy, za czę ła się dla mnie dru gie go dnia Świąt Bo że go
Na ro dze nia, kie dy trze ba się by ło spa ko wać i je chać naj pierw
do Kra ko wa, a po tem do War sza wy.

FOT. ARCH. ZYGMUNTA BERDYCHOWSKIEGO

SUPERWYDARZENIE
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dwie go dzi ny, mie li śmy czas do swo jej
dys po zy cji, ale i tak nikt z nas nic cie -
ka we go nie ro bił, bo wszy scy by li śmy
już my śla mi na An tark ty dzie.

Wy lot z Pu en ta Are nas na stą pił 29
grud nia i po czte rech go dzi nach i trzy -
dzie stu mi nu tach lo tu by li śmy w ba zie
Pa triot Hills na An tark ty dzie (ba -
za na Wzgó rzach Pa trio tów). Ba za ta
jest nie zwy kle no wo cze sna, dba łość
o śro do wi sko na tu ral ne wi dać tu na ka -
żdym kro ku. Pro wa dzą cy ba zę Ame ry -
ka nie dba ją o tu ry stów jak rzad ko gdzie,
zwłasz cza wi dać to w kuch ni: du żo ró -
żnych dań do wy bo ru, stół szwedz ki,
mo żna by ło jeść do wo li. W tym miej -
scu trze ba po wie dzieć sło wo na te mat
ście ków, od pad ków i śmie ci. To, co się
nie da prze ro bić na miej scu, wę dru je
na kon ty nent do Chi le, gdzie jest uty li -
zo wa ne. Jak na to pa trzy łem, to aż mi się
wie rzyć nie chcia ło, że tak to per fek cyj -
nie mo że być zor ga ni zo wa ne.

Gdy wy lą do wa li śmy, to wy da wa ło
się nam, że bar dzo szyb ko po le ci my da -
lej, już na sam lo do wiec u pod nó ża
szczy tu Mo unt Vin son. Nie ste ty, oka za -
ło się, że za rów no 29 jak i 30 grud nia
nie mo że my le cieć, po nie waż w ba zie
pod tą gó rą za le gła mgła. Do brze, że
mia łem ksią żkę, ale nu da i tak da wa ła
się we zna ki. Tro chę z po dzi wem pa trzy -
łem na Ame ry ka nów, któ rzy mie li bar -
dzo am bit ny pro gram przy go to wu ją cy
ich do wspi nacz ki. Tre no wa li wią za nie
li ny, wy cho dze nie ze szcze lin lo do wych
o wła snych si łach itd. Ro sja nie i Po la cy
nie ćwi czy li nic, wy cho dząc z za ło że nia,
że al bo już wszyst ko po tra fi my, al bo że
umie jęt no ści te nie bę dą nam w ni czym
po trzeb ne. W ba zie, jak mi po wie dzia -
no, za trud nio nych jest na sta łe w okre -
sie ark tycz ne go la ta po nad trzy dzie ści
osób: kie row ców, ku cha rzy, le ka rzy, me -
te oro lo gów i pi lo tów. Ba za ta jest punk -
tem po śred nim w dro dze na Bie gun
Po łu dnio wy (stąd jest „tyl ko” 1000 km)
i na szczyt Mo unt Vin son. Wszyst ko jest
tu do sko na le zor ga ni zo wa ne: du ży na -
miot do spo ży wa nia po sił ków, osob ny
– speł nia ją cy ro lę świe tli cy, gdzie
wy świe tla no fil my, po sił ki o sta łych po -
rach i czy ste to a le ty. W tej ba zie przy -
szło nam spę dzić pierw szą ark tycz ną
noc. Ka żdy z nas był ogrom nie zdzi wio -

ny, kie dy się oka za ło, że nie tyl ko nie by -
ło zim no, ale wręcz go rą co. W no cy
czło wiek się bu dził i zdej mo wał ko lej ne
war stwy odzie nia wcze śniej tak pie czo -
ło wi cie na sie bie na kła da ne go. Ra no
oka za ło się, że w no cy by ło tyl ko mi -
nus 10 stop ni i te raz mo gę to po wie -
dzieć, że by ła to je dy na ta ka noc

na An tark ty dzie, bo po zo sta łe już by ły
nor mal ne, co ozna cza ło tem pe ra tu ry
od 20 do 30 stop ni mro zu. W dzień pa -
no wa ła wspa nia ła po go da, tyl ko
w przed ostat ni dzień wy pra wy tem pe ra -
tu ra spa dła znacz nie po ni żej ze ra,
a przede wszyst kim po ja wił się sil ny
wiatr, co w kil ka mi nut mo gło do pro wa -
dzić do od mro żeń.

***
Po dwóch dniach ocze ki wa nia wresz -

cie szef ba zy prze ka zał nam in for ma cję,
na któ rą cze ka li śmy od sa me go po cząt -

ku: wy lot za dwie go dzi ny! Prze lot
na lo do wiec od był się w dwóch tu rach.
Naj pierw du żym sa mo lo tem, któ ry za -
brał szes na ście osób le cie li śmy oko ło 90
mi nut, a po tem ma łym sa mo lo ci kiem
już tyl ko kil ka mi nut i by li śmy na lo -
dow cu (brzmi to tro chę dziw nie, bo
prze cież na An tark ty dzie wszę dzie jest
lo do wiec, ale na si prze wod ni cy tak mó -
wi li i tak już zo sta ło). To by ła już wy so -
kość dwa ty sią ce sie dem set me trów. Ten
dru gi, ma ły sa mo lo cik był po trzeb ny,
dla te go że nie wy ma gał dłu gie go pa sa
star to we go i lą do wa nia, co umo żli wia ło
lą do wa nie na lo dow cu. W przy pad ku te -
go pierw sze go, więk sze go sa mo lo tu by -
ło by to nie mo żli we. W ba zie wyj ścio wej
za trzy ma li śmy się jesz cze na Syl we stra,
że by nie spę dzać go w po je dyn kę,

Wylot z Puenta Arenas
nastąpił 29 grudnia i po
czterech godzinach i
trzydziestu minutach lotu
byliśmy w bazie Patriot
Hills na Antarktydzie (baza
na Wzgórzach Patriotów).
Baza ta jest niezwykle
nowoczesna, dbałość o
środowisko naturalne
widać tu na każdym kroku.

FOT. ARCH. ZYGMUNTA BERDYCHOWSKIEGO
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w gru pie bo wiem za wsze raź niej. Gru -
pa nie by ła jed nak du ża, nie wię cej jak
pięt na ście osób, po za ob słu gą ba zy
– czte rech Po la ków, dwóch Ro sjan, Ru -
mun ka, Włoch, Bry tyj czy cy,
Ame ry ka nie i Ko re ań czy cy. Syl we ster
też nie ty po wy, bo przy bla sku słoń ca.
O tym jesz cze nie pi sa łem, ale na An -
tark ty dzie jest te raz la to, co ozna cza, że
ca ły czas jest ja sno i świe ci słoń ce. To,

co trze ba jesz cze o tym Syl we strze na -
pi sać to to a sty, któ re wzno szo ne by ły
wie lo krot nie, w za le żno ści, kie dy w da -
nym kra ju wi ta no No wy Rok. I tak
pierw si roz po czę li Ro sja nie, po tem Eu -
ro pej czy cy, a na koń cu Ame ry ka nie. 

Na dru gi dzień by ła już ostra mar -
szru ta na wy so kość 2700 me trów. Wy -
so kość co praw da nie wiel ka, ale za to
ba gaż ogrom ny. Na spe cjal nie przy go to -
wa nych sa niach mu sie li śmy wy cią gnąć
ca ły po trzeb ny do wej ścia na szczyt
sprzęt oraz żyw ność. Na ka żde go mę -
żczy znę przy pa da ło nie mniej jak 50 ki -
lo gra mów (ko bie ty mia ły ta ry fę
ulgo wą), a to już jest spo ro. Pierw szy

dzień to pra wie sie dem go dzin wę drów -
ki, prze rwa nej tyl ko dwa ra zy na kil ku -
na sto mi nu to we od po czyn ki, ale
po nie waż to był po czą tek, to mo gę po -
wie dzieć, że po za Da nie lem, któ ry otarł
no gi, ni ko mu nic się nie przy tra fi ło

i po tak dłu giej wę drów ce w cią gu kil -
ku na stu mi nut po sta wi li śmy na mio ty.

Je dze nia, przy naj mniej na po cząt ku,
by ło spo ro i do wy bo ru: ziem nia ki
z prosz ku, ham bur ge ry, pa rów ki, ser to -
pio ny jesz cze nie za mar z nię ty na kość,
nor mal na buł ka, tro chę tyl ko su cha,
mar mo la da, ma sło. Dla te go ka żde mu
do pi sy wał hu mor, tym bar dziej, że na -
za jutrz mie li śmy po ko nać tyl ko trzy go -
dzin ną tra sę w ra mach akli ma ty za cji.
Tra sa by ła co praw da krót ka i po ko ny -
wa li śmy ją w za sa dzie bez ob cią że nia,
ale ro bi ła wra że nie. Ścia na stro ma tak
bar dzo, że bez do dat ko wej li ny nie uda -
ło by się jej po ko nać i trze ba by ło bar dzo
uwa żać. Ja ka kol wiek po mył ka mo gła by
skoń czyć się upad kiem i… le piej nie
my śleć, co da lej.

Pod bu do wa ni szyb kim wej ściem
i zej ściem na wy so kość mniej wię -
cej 3000 me trów, na stęp ne go dnia roz -
po czę li śmy marsz do ba zy
na po zio mie 3700 me trów. W pierw -
szym eta pie mar szru ty oby ło się bez nie -
spo dzia nek, szyb kie po dej ście i ta ka
pew ność, że już nic nad zwy czaj ne go się
nie wy da rzy. Ale po go da spła ta ła nam
fi gla. Słoń ce za kry ły chmu ry i po ja wił
się wiatr. Prze wod nik od ra zu uprze dził
nas, że na wet 10 mi nut ta kie go wia tru
przy tej tem pe ra tu rze mo że spo wo do -
wać od mro że nia. Wy da wa ło się jed nak,
że do ba zy jest tak bli sko, że nie ma po -
trze by się do dat ko wo ubie rać. Bar dzo
te go póź niej ża ło wa łem, bo co praw da
do ba zy by ło rze czy wi ście nie da le ko,
lecz przy sze dłem już moc no wy chło -
dzo ny (przez pięć mi nut sta ra łem się
roz grzać, ubie ra jąc swo ją gru bą kurt kę
pu cho wą i ma cha jąc rę ka mi na wszyst -
kie stro ny, ale i tak nic to nie da ło).
Po go rą cej her ba cie i lek kiej prze ką sce
wpa ko wa łem się do śpi wo ra i cze ka łem
aż przyj dzie sen. A ten nie przy cho dził,
bo cią gle by ło mi zim no; za ży łem dwie
ta blet ki Ibu pro fe nu i do pie ro wte dy
drgaw ki usta ły.

***
W dzień ata ku szczy to we go 4 stycz -

nia uzna łem, że mu szę być do brze ubra -
ny, aby nie po wtó rzy ła się ta ka hi sto ria
i dla te go oprócz kurt ki i spodni pu cho -
wych za ło ży łem bie li znę ter mo ak tyw ną
i po lar. Na sza ma ła grup ka wy ru szy ła

W bazie wyjściowej zatrzymaliśmy się jeszcze na
Sylwestra, żeby nie spędzać go w pojedynkę, w grupie
bowiem zawsze raźniej. Grupa nie była jednak duża, nie
więcej jak piętnaście osób, poza obsługą bazy – czterech
Polaków, dwóch Rosjan, Rumunka, Włoch, Brytyjczycy,
Amerykanie i Koreańczycy.

FO
T.

 A
RC

H
. Z

YG
M

U
N

TA
 B

ER
D

YC
H

O
W

SK
IE

G
O

SUPERWYDARZENIE

SADECZANIN luty 2011_SADECZANIN  31-01-2011  01:28  Strona 16



LUTY 2011 Sądeczanin 17

v www.sadeczanin.info

z obo zu ja ko ostat nia. Dwóch Po la ków,
Ro sja nin i Włoch Ma rio, któ ry jak się
po tem oka za ło był naj go rzej z nas za akli -
ma ty zo wa ny. Mo je nie szczę ście po le ga -
ło na tym, że w tej czte ro oso bo wej
gru pie sze dłem bez po śred nio przed Ma -
rio, co ozna cza ło, że ile kroć on zwal niał,
to ja mu sia łem go po cią gnąć. Ten pierw -
szy od ci nek na sze go wej ście, nie wię cej
jak dwie go dzi ny mar szu, to by ła dla
mnie praw dzi wa ka tor ga. Cię żko by ło
pra wie tak, jak z sa nia mi pierw sze go
dnia, z tym tyl ko, że to by ło już po nad 4
ty sią ce me trów, a na ta kiej wy so ko ści
ka żdy wy si łek od czu wa się po dwój nie.
Nie mo głem nic po wie dzieć, bo raz, że
nie znam an giel skie go, a dwa – li na, któ -
rą by li śmy spię ci (na An tark ty dzie ka żdy
dzień wę drów ki wią zał się z obo wiąz ko -
wym spię ciem li ną) od dzie la ła mnie
od Wło cha na osiem me trów. Ale kie dy
za czą łem my śleć, że nic mnie już nie
ura tu je i nie dam ra dy wy cią gnąć te go
Ma ka ro nia rza na szczyt – prze wod nik
za rzą dził od po czy nek i za dał py ta nie, kto
chce iść szyb ciej, a kto wol niej. Oczy wi -
ście, na tych miast się zgło si łem do tej
szyb szej gru py, do któ rej do łą czył Ro -
man. I w ta kim dwu oso bo wym skła dzie,
pro wa dze ni przez Mak sa (dru gie go z ro -
syj skich prze wod ni ków) roz po czę li śmy

szturm na szczyt. Od ra zu po czu łem się
le piej, lżej mi się zro bi ło. 

Bar dzo szyb ko, choć szli śmy nie zwy -
kle wol no, mi nę li śmy wszyst kie gru py,
któ re te go dnia po sta no wi ły zdo być
szczyt. To by ło nie sa mo wi te uczu cie, jak
czło wiek od zy ski wał moc no za chwia ną
wia rę, że da ra dę wejść na szczyt. Ale
te go hu ra op ty mi zmu star czy ło, jak mi
się wy da je, nie dłu żej, jak na dwie go -
dzi ny. A po tem to już za czę ło się od li -

cza nie kro ków po mię dzy cho rą giew ka -
mi, któ ry mi ozna ko wa na by ła tra sa.
Na mo je szczę ście Ro man kil ka ra zy po -
pro sił o prze rwę, bo w ostat niej fa zie
wej ścia na szczyt prze ży wał kry zys.
Kro ki sta wa ły się co raz mniej sze i wol -
niej sze, to w za sa dzie nie by ły kro ki, ale
ta kie od li cza nie od le gło ści w sto pach.
W tej czę ści wspi nacz ki kon cen tro wa -
łem się tyl ko na tym, aby sta wia ne prze -
ze mnie kro ki by ły rów ne, aby ca ły czas
po ru szać się w tym sa mym tem pie, bo
ka żda zmia na tem pa to do dat ko wy wy -
si łek, czło wiek do sta je za dysz ki i za czy -
na ją się kło po ty. W ostat niej fa zie
wę drów ki pew no ści sie bie do da wa ło mi
też i to, że ile kroć spoj rza łem za sie bie,

W dzień ataku szczytowego
4 stycznia uznałem, że
muszę być dobrze ubrany,
aby nie powtórzyła się taka
historia i dlatego oprócz
kurtki i spodni puchowych
założyłem bieliznę
termoaktywną i polar.

Warto wiedzieć

5 stycz nia pre zes Fun da cji Są dec kiej, Zyg munt
Ber dy chow ski sta nął na Mo unt Vin son
(4892 m n. p. m.), oto czo nym lą do lo dem naj -
wy ższym szczy cie An tark ty dy, zdo by tym
po raz pierw szy 18 grud nia 1967 r. przez Ame -
ry ka nów (pierw sze go pol skie go wej ścia do ko -
na ła Ma rio la Po piń ska 16 stycz nia 1995 r.). 
Tym sa mym przy bli żył się do zdo by cia Ko -
ro ny Zie mi, naj więk szych gór wszyst kich
kon ty nen tów, co nie uda ło się jesz cze żad -
ne mu są de cza ni no wi. Na szczy cie roz wi nął
fla gi po wia tu no wo są dec kie go i No we go
Są cza. 
Dro gę po Ko ro nę Zie mi Z. Ber dy chow ski roz po -
czął w 2007 r. od wej ścia na Mont Blanc, naj -
wy ższy szczyt Eu ro py. Wy czy nu do ko nał w 190.
rocz ni cę wej ścia na ten szczyt pierw sze go Po -
la ka, An to nie go Mal czew skie go, w 1818 r. 
Po tem po sta wił sto pę na El bru sie (2009),
naj wy ższym szczy cie Kau ka zu, za li cza ną
przez nie któ rych geo gra fów do Sta re go Kon -
ty nen tu, a na stęp nie Ki li man dża ro w Afry ce
(2009) i Acon ca gua, naj wy ższej gó rze Ame -
ry ki Po łu dnio wej (2010). Wy pra wa na
McKin ley w Ame ry ce Pół noc nej w kwiet -
niu 2010 r. by ła nie uda na, Ber dy chow ski
o ma ło jej nie prze pła cił ży ciem i bę dzie mu -
siał wró cić na Ala skę. 
Do kom ple tu po zo sta ła Gó ra Ko ściusz ki, naj -
wy ższy szczyt Au stra lii, ewen tu al nie jesz cze
Pun cak Jaya szczyt w Gó rach Śnie żnych na No -
wej Gwi nei i wresz cie – Mo unt Eve rest w Hi -
ma la jach, naj wy ższa gó ra na szej pla ne ty.
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to nie wi dzia łem ni ko go, na wet An gli -
ków, któ rzy wy szli od nas du żo wcze -
śniej, a to z ko lei ozna cza ło, że ma my
jesz cze spo ry za pas cza su, aby do trzeć
na szczyt. 

Kie dy we szli śmy na grań szczy tu,
wy da wa ło mi się, że naj gor sze ma my
już za so bą. Ale dla od mia ny tym ra zem
trze ba by ło strasz nie uwa żać, bo po jed -
nej i dru giej stro nie roz po ście ra ły się

pra wie pio no we, kil ku set me tro we urwi -
ska. Czło wiek bał się ode rwać oczu
od li ny, spoj rzeć na bok, aby przez przy -
pa dek nie zo ba czyć, co mu gro zi, al bo
nie daj Bo że stra cić rów no wa gę. Uda ło

się! Po sze ściu i pół go dzi nach mar szu
zdo by li śmy szczyt Mo unt Vin son. Ra -
dość ogrom na, że jed nak da łem ra dę.

***
Dłu go, w trak cie kil ku go dzin ne go

mar szu po wrot ne go za sta na wia łem się,
co po wi nie nem po wie dzieć na koń cu.

Naj pierw chciał bym po dzię ko wać
Bo gu, że mo głem dzię ki Je go opatrz no -
ści tra fić do tak wspa nia łe go miej sca,
nie po rów ny wal ne go z ni czym, co do -

tych czas wi dzia łem. Po tem mu szę po -
dzię ko wać mo je mu Ta cie, że na uczył
mnie być upar tym w dą że niu do wy zna -
czo nych ce lów. Na de wszyst ko jed nak
pra gnę po dzię ko wać żo nie Ma rio li, bez
któ rej nie uda ło by mi się w ży ciu ni cze -
go do ko nać. Za cier pli wość, wy ro zu -
mia łość i po moc…

ZYG MUNT BER DY CHOW SKI

Najpierw chciałbym
podziękować Bogu, że
mogłem dzięki Jego
opatrzności trafić do tak
wspaniałego miejsca,
nieporównywalnego
z niczym, co dotychczas
widziałem.

Fundacja Sądecka, Katolickie
Stowarzyszenie „Civitas Christiana”

w Nowym Sączu oraz Oddział
„Beskid” Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w Nowym Sączu

serdecznie zapraszają 
na prelekcję z przeźroczami

MOJA WYPRAWA NA
ANTARKTYDĘ

będącej pokłosiem noworocznej
podróży Zygmunta Berdychowskiego

i jednym z etapów jego wędrówki
po Koronę Ziemi, siedem najwyższych

szczytów wszystkich kontynentów.

Spotkanie odbędzie się 11 lutego 2011 r.
(piątek) o godz. 17 w siedzibie

Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas
Christiana”, przy ul. Kardynała

Wyszyńskiego 3 w Nowym Sączu.

M I E S I Ę C Z N I K  I  P O R T A L  I N T E R N E T O W Y

FUNDACJA 
SĄDECKAFO
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l Salon Fryzjerski „JAROLA” s.c. Aleksandra Hajnosz-Michalik ,
Aleksandra i Jarosław Wingralek 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.
l Gabinet Masażu i Neuromobilizacji „FizjoMed” Marta Ryfiak

w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Wiesława Wokacz w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „Jola” Jolanta Sikorska w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „Ewa” Grzegorz Wańczyk w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Agnieszka Sołoduszkiewicz w Nowym Sączu;
l Centrum Kosmetyczne Karolina Zasowska w Nowym Sączu;
l Studio Fryzur i Urody „LAWENDA” Beata Iwańska w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyki Estetycznej „LAWENDA” Ewa Żygłowicz w N.Sączu;
l Gabinet Kosmetyki Dłoni „LAWENDA” Beata Małgorzata Chrzan w N. Sączu;
l Angielskie ABC/Centrum Korepetycji Joanna Tomyślak w N. Sączu;
l Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu.
l „Multimed Sp. z o. o.” w Nowym Sączu;
l „Bizart” – biżuteria, Wioletta Olszowska, Nowy Sącz;
l Salon fryzjerski „Revolution”, Katarzyna Gargas, Nowy Sącz;
l Salon fryzjerski, Anna Pietrzak, Nowy Sącz.

Fun da cja Są dec ka i re dak cja mie sięcz ni ka
„Są de cza nin” oraz por ta lu in for ma cyj ne go
sa de cza nin.in fo prze nio sła się z ul. Gło -
wac kie go do no wej sie dzi by przy ul. Wła -
dy sła wa Bar bac kie go 57 w No wym Są czu. 

Ła two do nas tra fić, są sia du je my ze zna ną
pie kar nią „Da nek”, co jest do brem zna kiem, bo
my kar mi my Czy tel ni ków sło wem pi sa nym
i sta ra my się to ro bić rze tel nie. Ma my na dzie ję,
że ser wo wa ne przez nas in for ma cje bę dą na dal
„chle bem po wsze dnim” Są de czan.

Na Wól kach ma my du żo lep sze wa run ki
do pra cy, przy by ło po koi i kom pu te rów, wszyst ko
pach nie no wo ścią. Wzmoc nie niu uległ ta kże ze -
spół re dak cyj ny, gdyż nasz Wy daw ca ma sze ro kie
pla ny i na mie sięcz ni ku, i por ta lu się nie skoń czy. 

W so bo tę 29 stycz nia uro czy ście wpro wa dzi -
li śmy się do no wej sie dzi by. 

Za pra sza my na szych Czy tel ni ków do no wej
re dak cji. 

Ze spół Re dak cyj ny „Są de cza ni na”

Z Przetakówki
na Wólki Piekarnia „Danek”

„Sądeczanin”
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PRZE PRO WADZ KA RE DAK CJI „SĄ DE CZA NI NA” 
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Po li ty ków raz oce nia się le piej,
raz go rzej. Wy bie ra się ich, a po -
tem de tro ni zu je. Ale te go już
Kla go wi nikt nie od bie rze – 978

gło sa mi prze wa gi nad sil nym ry wa lem
w wy bo rach sa mo rzą do wych 2010 r.
prze szedł do łąc kiej hi sto rii.

Kam pa nię roz po czy nał póź no, dłu go
się do swych za mia rów nie przy zna wał
i wie lu miesz kań ców nie wie rzy ło, że
trwa ją ca 27 lat era Mły nar czy ka na praw -
dę mo że się skoń czyć. Fakt, że 65-let ni
dziś by ły go spo darz Łąc ka nie miał te go
atry bu tu co Klag: świe żo ści i no wo cze -
sno ści. Fak tem jest też, że na je go nie ko -
rzyść dzia ła ła po wa żna cho ro ba, na ja ką
za padł, oraz to, że oka zał się „bar dziej pa -
pie ski niż pa pież” i zu peł nie nie po trzeb -
nie wy znał w oświad cze niu lu stra cyj nym,
iż zo sta jąc w 1983 r. na czel ni kiem gmi ny
współ pra co wał z wy dzia łem do spraw
wy znań Urzę du Wo je wódz kie go w No -
wym Są czu, za li cza nym do or ga nów bez -
pie czeń stwa PRL. Nie był agen tem, lecz
to wszyst ko ra zem wzię te ścią gnę ło
na nie go czar ne chmu ry. A jed nak wy ni -
kiem wy bo rów (prze grał dru gą tu rę re la -
cją gło sów 58 do 42 proc., pierw szą – 33
do 45 pro cent) był roz ża lo ny. – Je że li mo -
ja do tych cza so wa cię żka pra ca w gmi nie
nie da ła lu dziom do my śle nia i jest ona
nie do ce nio na, to mo że nie ma sen su się
sta rać – mó wił Fran ci szek Mły nar czyk
na sze mu por ta lo wi www.sa de cza nin.in fo.

Her bat ka z Mły nar czy kiem
– To są de mo kra tycz ne wy bo ry – tłu -

ma czy nie śmia ło swą wy gra ną Ja nusz
Klag. A py ta ny o re la cje z by łym wój tem,
do da je: – Je ste śmy w kon tak cie z pa nem
Mły nar czy kiem, spo ty ka my się tu w urzę -
dzie na her bat ce, roz ma wia my. Pan Mły -
nar czyk wy po czy wa w tej chwi li.

Chęt nie więc tu na dal za glą da. Nic
dziw ne go, sko ro 27 lat co dzien nie, czę -

sto i w dni wol ne, cho dził w to sa mo
miej sce i do te go sa me go ga bi ne tu. Mó -
wi ło się, że no wy wójt po wie rzy Mły -
nar czy ko wi ja kąś sa tys fak cjo nu ją cą
funk cję, na przy kład do rad cy. Bo łąc cza -
nie są ludź mi kon cy lia cyj ny mi, chcie li
zmian ale ni ko mu nie chcą ro bić krzyw -
dy, i naj chęt niej uci szy li by te dziw ne
wy rzu ty su mie nia, ja kie po wy bo rach
błą ka ją się po nie któ rych du szach, ja -
kimś pre zen tem dla Mły nar czy ka.
– Za wcze śnie o tym mó wić – kwi tu je

na ra zie Klag. Ale od po wia da tak
na więk szość py tań: i o suk ce sy, i o pla -
no wa ne zmia ny w urzę dzie czy po li ty ce
gmi ny. – Na suk ce sy przyj dzie jesz cze
czas, na ra zie jest pra ca nad bu dże tem
oraz kon ty nu acja za ło żeń i pro gra mów.
Ro bi my ana li zę urzę du, na te mat ewen -
tu al nych zmian przyj dzie jesz cze czas
roz ma wiać – koń czy szyb ko. Na ja kie
in we sty cje po sta wi? – Na pew no dro go -
we, opra co wa nie pro jek tów ka na li za cyj -
nych, mo der ni za cja oczysz czal ni
ście ków. Szko ły też po trze bu ją re mon tów
– wy li cza i też nie są to pla ny za ska ku -
ją ce a ko niecz ne dla więk szo ści gmin.

Miesz kań cy wy bra li Kla ga, ale wie -
dzie li, że nie sta wia ją na re wo lu cję tyl -
ko ewo lu cję. W ga bi ne cie by łe go wój ta
no wy wła ści wie nic nie zmie nił, bo
„po co na ra żać po dat ni ków na do dat ko -
we wy dat ki”. Mły nar czyk spo koj nie
więc mo że się czuć, jak u sie bie. 

Klag prze ko ny wał w kam pa nii, że
sta wia i na tra dy cję, i na no wo cze sność,
i roz wój. I miesz kań cy gmi ny te go wła -
śnie wy da ją się chcieć: że by ktoś płyn -
nie, bez wstrzą sów, po pro wa dził ich w tą
no wo cze sność. Ko mi tet Kla ga – Wspól -
no ta Sa mo rzą do wa Gmi ny Łąc ko
– zgod nie z tą wi zją zdo był dzie sięć
z pięt na stu man da tów rad nych gmin -
nych. Ma więc kom fort wła dzy, bez pro -
ble mu wy gra ka żde gło so wa nie i mo że
zmie niać co i jak chce. Ale ni gdzie się
nie spie szy.

Tu tej szy, co wy rósł z sa du
Ja nusz Klag nie jest try bu nem lu do -

wym ani wiel kim po li tycz nym mów cą,
nie po rwał w kam pa nii mas, nie spra wu -
je rzą du dusz. Miał in ne atu ty – po ka zał
się ja ko sku tecz ny bo jow nik o wpro wa -
dze nie Łąc ka na eu ro pej skie sa lo ny, do -
bry sa dow nik i do rad ca. Ale pierw szym
i pew no jed nym z naj wa żniej szych atu -
tów był ten, że „jest tu tej szy z dzia da

Łąc ki prze wrót wła dzy

Ewolucja zamiast rew
Mo że się wy da wać cał kiem zwy czaj ny: chło pak z sa du,
przed 40-tką, ra czej skrom ny i ci chy. Ma ja kąś do dat ko wą
pra cę i na pew no je den ele ganc ki gar ni tur w no wo cze snym
sty lu, acz z po ły skiem. Sło wem: jak ca ła ma sa łąc czan i są de -
czan, „faj nych chło pa ków z są siedz twa”. A jed nak uda ło mu
się coś nie zwy czaj ne go: za koń czył po nad ćwierć wie cze wła -
dzy Fran cisz ka Mły nar czy ka! Prze ła mał sta rą i roz po czął
w Łąc ku no wą epo kę – Ja nu sza Kla ga.

Kampanię rozpoczynał
późno, długo się do swych
zamiarów nie przyznawał
i wielu mieszkańców nie
wierzyło, że trwająca 27 lat
era Młynarczyka naprawdę
może się skończyć. 

SAMORZĄD
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pra dzia da”. Je go ro dzi na od po ko leń
miesz ka w gmi nie Łąc ko. – Moi pra -
dzia do wie już tu miesz ka li, je ste śmy
na sta łe złą cze ni z tą zie mią – pod kre śla
on sam.

Uro dził się 24 stycz nia 1972 r. w Łąc -
ku, miesz ka w Czerń cu. Ma ma Zo fia,
oj ciec Adam – naj więk szy au to ry tet
Kla ga. Nie ste ty, zmarł wie le lat te mu.
– Był mo im men to rem, wy znacz ni kiem.
Być mo że dzię ki nie mu je stem tu, gdzie
je stem. Na pew no tak jest. Bar dzo du żo
mu za wdzię czam. To był fan ta stycz ny
czło wiek i wię cej na ten te mat nie chcę

mó wić – uci na, wi dać, że wciąż prze ży -
wa stra tę oj ca. – Ma ma na to miast by ła
tro chę prze ra żo na tym wszyst kim, kam -
pa nią, wy bo ra mi, zresz tą wca le się jej
nie dzi wię. Ale wspie ra mnie i ca ły czas
jest bli sko – do da je no wy wójt.

Ma dwie sio stry – star sza jest mę żat -
ką i pra cu je w re ha bi li ta cji, młod sza do -
pie ro koń czy stu dia praw ni cze.
Żo na wój ta, Elżbie ta, jest na uczy ciel ką.
Ma ją dwóch sy nów: Do mi ni ka i Ma te -
usza (12 i 7 lat). – Zaw sze du żo pra co -
wa łem, ale te raz mam jesz cze wię cej
obo wiąz ków, to nie jest 8 go dzin tyl ko
ca ła do ba pra cy. Dla te go spo tka nia z ni -
mi są jesz cze bar dziej cen ne. Roz mo wy
z żo ną by ły trud ne, ale wy pra co wa li śmy
wspól nie tę de cy zję – mó wi Klag o ro -
dzi nie i kan dy do wa niu w wy bo rach
na go spo da rza Łąc ka.

Choć się wy kształ cił, choć mógł
„wejść na sa lo ny”, wszyst ko co ro bił
krą ży ło wo kół łąc kiej gmi ny. Ni gdy stąd
nie wy je chał. – Od lat funk cjo nu ję
w tym te re nie, mam stycz ność z miesz -
kań ca mi i być mo że za ufa nie do mnie,
oso by młod szej i no wej, wpły nę ło na ich
wy bór – oce nia, co kie ro wa ło wy bor ca -
mi, że po sta wi li na nie go.

Koń czył Szko łę Pod sta wo wą im. Sta -
ni sła wa Wil ko wi cza w Łąc ku (1979
– 1987). Po tem – Tech ni kum
Ogrod ni cze w Msza nie Dol nej – tech nik

ogrod nik, spe cjal ność sa dow nic two, wa -
rzyw nic two, szkół kar stwo i kwia ciar -
stwo (1992 – 1987). Z Są dec czy zny
wy je żdżał tyl ko na stu dia – na Wy dzia -
le Tech ni ki i Ener ge ty ki Rol nic twa
na Aka de mii Rol ni czej im. Hu go na Koł -
łą ta ja w Kra ko wie zdo był ty tuł ma gi stra
in ży nie ra (1993 – 1998). Po tem ukoń -
czył stu dia po dy plo mo we: Stu dium wie -
dzy o Unii Eu ro pej skiej „Agro -Unia”

na Uni wer sy te cie Rol ni czym im. Hu go -
na Koł łą ta ja w Kra ko wie (2009/2010).

Ka rie rę za wo do wą za czął w trud nym
za wo dzie… win dy ka to ra. Ład nie się to
na zy wa ło: spe cja li sta ds. za opa trze nia
i win dy ka cji w Przed się bior stwie Ob ro -
tu Zwie rzę ta mi i Mię sem „Ra pid”
(1998-2000) w Mosz cze ni cy Ni żnej.

wolucji
Janusz Klag nie jest
trybunem ludowym ani
wielkim politycznym
mówcą. Miał inne atuty
– pokazał się jako
skuteczny bojownik
o wprowadzenie Łącka
na europejskie salony,
dobry sadownik i doradca.

Ja nu sz Kla g FOT. BW
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– Szcze gól nie ta win dy ka cja du żo mnie
na uczy ła, wiem z czym to się wią że. Tro -
chę przejść z te go ty tu łu by ło – wspo mi -
na. – Na uczy ła mnie trzeź wo pa trzeć
na świat i ta kie goż po dej ścia do lu dzi,
in sty tu cji, firm. Nie za wsze to co z po zo -
ru wy glą da pięk nie ta kie jest. Po za tym
wy stę po wa nie o za le głe środ ki to trud -
na ro la. Trze ba mieć wzgląd na ró żne
kwe stie.

Mi mo po ucza ją ce go star tu, a mo że
wła śnie dla te go, dość szyb ko po wró cił
do sa du. Pięć lat, do 2005 r., pro wa dził
ro dzin ne go spo dar stwo sa dow ni cze.
– Po sze dłem do szko ły ogrod ni czej, po -
nie waż mój ta to po sia dał go spo dar stwo
sa dow ni cze i w ogó le Czer niec jest miej -
sco wo ścią, gdzie bar dzo du żo osób
upra wia sa dow nic two. Tak by łem wy -
cho wy wa ny – przy zna je.

Do dziś w wol nych chwi lach pra cu je
przy swym sa dzie. Że by od re ago wać,
jak mó wi. – Cza sa mi dro gi ró żnie nas
pro wa dzą, ale ca ły czas je stem zży ty
z sa dow nic twem. Po pro stu w tej chwi li
miesz kań cy wy bra li mnie na to sta no wi -
sko, więc mo im prio ry te tem jest za an ga -
żo wa nie w to, by gmi na się do brze
roz wi ja ła. Ale do sa du wra cam – mó wi.

Ze stra ża ka sa mo rzą do wiec
Ale już 5 lat te mu za czął z sa du wy -

cho dzić i szu kać no wych wy zwań. Na -
dal za wsze na te re nie Łąc ka. Zo stał
do rad cą rol ni czym w Ma ło pol skim

Ośrod ku Do radz twa Rol ni cze go w Na -
wo jo wej. Te ren dzia ła nia: gmi na Łąc ko.
W 2006 ro ku – człon kiem rad nad zor -
czych Spół dziel ni Ogrod ni czej w No -
wym Są czu i Łąc kie go Ban ku
Spół dziel cze go. I za czął sta wiać pierw -
sze kro ki w po li ty ce – zo stał rad nym
gmin nym w Łąc ku i prze wod ni czą cy
Ko mi sji Rol nic twa.

Uda ło mu się zdo być man dat, bo ja ko
do rad ca rol ni czy i spo łecz nik był już
zna ny w tej nie du żej gmi nie. Za kła dał
Sto wa rzy sze nie Łąc ka Dro ga Owo co wa,
któ re go jest wi ce pre ze sem. – Za czę ło się
to od wy jaz dów do Au strii, do miej sco -
wo ści Puh, gdzie jest fan ta stycz na dro ga
owo co wa. Lu dzie z miast przy je żdża ją
i mo gą od wie dzać te go spo dar stwa, ku -
po wać ich pro duk ty. Ta ka też by ła na sza
wi zja – wspo mi na po cząt ki sto wa rzy sze -
nia i wi dać, że jest to te mat, przy któ rym
ten ma ło mów ny czło wiek się roz krę ca.
Nie ską pi słów. – W tej chwi li łąc kie jabł -
ko jest już za re je stro wa ne ja ko pro dukt
re gio nal ny. Co jest osią gnię ciem bar dzo
du żym i nie tu zin ko wym. Bo ile tych miej -
sco wo ści w Pol sce mo że się po dob nym
pro duk tem po szczy cić? Jest to pierw sze
jabł ko i dru gi owoc w Pol sce, obok tru -
skaw ki ka szub skiej, za re je stro wa ny ja ko
pro dukt re gio nal ny – mó wi z wy raź nym
za an ga żo wa niem. Opo wia da o ber liń -
skich 76. Mię dzy na ro do wych Tar gach
Grüne Wo che (Zie lo ny Ty dzień), na któ -
rych łąc kie jabł ko mia ło swój sto lik w ra -
mach sto iska Ma ło pol ski.

Czy bę dzie też wal czył o le ga li za cję
śli wo wi cy, z któ rą w kra ju Łąc ko ko ja -
rzy się bar dziej niż z jabł kiem? – Mam
te go świa do mość, na pew no trze ba się
tej spra wie przyj rzeć i coś miesz kań com
za pro po no wać. Ale do pie ro kil ka ty go -
dni je stem na urzę dzie! – od po wia da, bo
jesz cze za pew ne nie ma kon kret ne go
po my słu.

Ko lej ny mi atu ta mi, dzię ki któ rym był
zna ny i uzna ny w ma łej spo łecz no ści
Łąc ka, by ło pi sa nie pro jek tów o gran ty
unij ne na kon fe ren cje sa dow ni cze z oka -
zji świąt Kwit ną cej Ja bło ni czy za gra -
nicz ne szko le nio wa dla człon ków
sto wa rzy sze nia i in sty tu cji zwią za nych
z gmi ną. No i to, że był se kre ta rzem
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej w Czerń cu:
– Z dzia da pra dzia da dzia ła my w stra -

ży. Mój oj ciec i dzia dek by li stra ża ka mi,
ja też. Nie wy obra ża łem so bie, by by ło
ina czej. Zresz tą Czer niec jest moc no
zży ty ze stra żą, du żo osób do niej na le -
ży. To pierw szy sto pień wta jem ni cze nia
w dzia łal no ści na rzecz da nej miej sco -
wo ści, a po tem – gmi ny.

Wspo mi na, że daw niej pra ca w stra -
ży to by ły przede wszyst kim wy jaz dy
do po ża rów. Dziś straż zaj mu je się też
za bez pie cza niem im prez, wy je żdża
do wy pad ków dro go wych. – Cha rak ter
stra ży się zmie nił, ale wspo mnień jest

bar dzo du żo. Z mło dzie żo wą dru ży ną
po żar ni czą czę sto jeź dzi li śmy na za wo -
dy spraw no ścio we i nie rzad ko je wy gry -
wa li śmy. Kie dy dziś się spo ty ka my, to
mi ło się to wspo mi na oglą da ją zdję cia
z lat 80. – opo wia da Klag. – De cy zja by -
ła trud na, by kon ku ro wać z pa nem Mły -
nar czy kiem. Bar dzo du żo lu dzi
su ge ro wa ło mi, bym to zro bił. Ale de cy -
zja na le ża ła do mnie i ją pod ją łem.
Straż, sto wa rzy sze nie i in ne funk cje,
któ re peł ni łem, by ły po cząt kiem dro gi,
któ rą po sze dłem. Otwo rzy ły mi ho ry -
zon ty, spo strze głem że mo żna coś do -
bre go dla miesz kań ców zro bić. Wte dy
za szcze pił się we mnie ten bak cyl.

Nie na le ży do żad nej par tii. Choć pra -
co wał z wie lo ma dzia ła cza mi PSL,
na przy kład w Ma ło pol skim ODR
w Na wo jo wej. 

Je go hob by są spor ty mo to ro we. Lu -
bi oglą dać raj dy, sam też jeź dził na mo -
to cy klu. W je go ga ra żu wciąż stoi
mo to cykl en du ro do po ru sza nia się w te -
re nie. – Stoi za kon ser wo wa ny, przy kry -
ty. Pew nie cze ka na sy nów, bo ja już
chy ba nie bę dę miał na to cza su – oce -
nia re ali stycz nie.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Udało mu się zdobyć
mandat, bo jako doradca
rolniczy i społecznik był już
znany w tej niedużej
gminie. Zakładał
Stowarzyszenie Łącka
Droga Owocowa, którego
jest wiceprezesem. 

Janusz Klag z rodziną w 100-lecie
OSP Czerniec FOT. ARCH.
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W tym wa żnym dla ko -
lei i dla Są dec czy zny wy -
da rze niu, ma ją cym
zna cze nie po nad lo kal ne,

wziął udział mi ni ster in fra struk tu ry Ce -
za ry Gra bar czyk, któ ry wraz z ofi cje la mi
za in au gu ro wał w spe cjal nym po cią gu
„pa pie skim”, wy pro du ko wa nym w są -
dec kim Ne wa gu (po pro wa dzo nym przez
ma szy ni stę Ka zi mie rza Bo ro we go i kie -
row ni ka skła du Je rze go Tom czy ka) kur -
sy na nie czyn nej od sied miu mie się cy
tra sie. 

Most po świę cił pro boszcz pa ra fii ko -
le jo wej w No wym Są czu, ks. Jó zef Bi -

rec ki, za gra ła gó ral ska ka pe la, pro mi -
nen ci ko le jo wi (m. in. Wło dzi mierz
Żmu da, dy rek tor od dzia łu w Kra ko wie
Cen trum Re ali za cji In we sty cji PKP
Pol skie Li nie Ko le jo we) pro mie nio wa li
du mą.

Most w Bie go ni cach był dwu krot nie
od bu do wy wa ny: w 1945 r. po wy sa dze -
niu przez Niem ców i w 1958 r. po wiel -
kiej ów cze snej po wo dzi na Są dec czyź nie.
Tym ra zem, wo bec cał ko wi tej ru iny, zo -
stał zbu do wa ny od no wa i przy by li w so -
bot nie po łu dnie mo gli prze ko nać się
o so lid no ści obiek tu i na wierzch ni to ro -
wej, z pod bu do wą, no we go ty pu pod kła -

da mi i szy na mi, do sto so wa ny mi do du -
żych pręd ko ści, na wet do 160 km na go -
dzi nę (ale to na ra zie od le głe ma rze nie
na tej tra sie?!).

Z za da nia w szyb kim cza sie (pra ce
ziem no -tech nicz ne roz po czę to 7 paź -
dzier ni ka 2010 r.) do brze wy wią za ła się
spół ka In top z Tar no brze ga, któ ra za ofe -
ro wa ła naj ni ższą ce nę: 14 mln zł (in ni
ofe ren ci w prze tar gu wy ce ni li swo ją
usłu gę na 24-32 mln zł). Kil ka dni wcze -
śniej most prze szedł po myśl nie pró by
ob cią że nio we (pod jed no ra zo wym na ci -
skiem czte rech lo ko mo tyw, ka żda o wa -
dze 80 ton). Wy trzy ma łość kon struk cji
spraw dzi li fa chow cy z Po li tech ni ki Rze -
szow skiej.

Po wódź mu nie groź na
Most jest kon struk cją sta lo wą, z bel -

ką no śną opar tą na czte rech przę słach
(dwa – po 35 m i dwa – po 42 m), o dłu -
go ści 154 m i sze ro ko ści 5,5 m. Wa -

Pierwszy nowy most kolejowy od czasów cesarza Franciszka Józefa…

„Jacek” na Popradzie

15 stycz nia 2011 r., w stru gach desz czu uro czy ście otwar to no -
wy most na Po pra dzie w Bie go ni cach, mię dzy No wym a Sta -
rym Są czem, od bu do wa ny wraz z to rem ko le jo wym na li nii
nr 96 Tar nów – Le lu chów. Po przed ni obiekt w tym miej scu zo -
stał zbu rzo ny przez gwał tow ny atak po wo dzi 4 czerw ca 2010 r.

FOT. JEC

GOSPODARKA
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ży 450 ton. Po sa do wio ny na pa lach,
z żel be to wy mi przy czół ka mi, po wi nien
te raz oprzeć się ka żdej po wo dzi – za -
pew niał Grze gorz Bu ka ła, dy rek tor
tech nicz ny In to pu.

Za kres ro bót ob jął ta kże od two rze nie
sie ci trak cyj nej i ure gu lo wa nie ko ry ta
rze ki na dłu go ści ok. 500 m oraz usu nię -
cie znisz czo nych ele men tów kon struk -
cji. Utrud nie niem by ła ostra zi ma (śnie gi
i mro zy), ja ka na de szła jesz cze w li sto -
pa dzie.

Ko le ja rze są dec cy na cze le z dy rek -
to rem Za kła du Li nii Ko le jo wych PKP
w No wym Są czu, Wło dzi mie rzem Zę -
bo lem i na czel ni kiem sek cji eks plo ata -
cji An drze jem Kieł ba są, nie ukry wa li

ra do ści: ok. 150 osób po zo sta ją cych
od sze ściu mie się cy na tzw. po sto jo wym
lub od de le go wa nych do pra cy w od le -
głych miej sco wo ściach Pol ski po łu dnio -
wej, po wró ci ło do nor mal nej pra cy.

Te re sa Kan tor, dy żur na ru chu w Ry trze,
pra co wa ła np. w Cha bów ce, Ro ki ci -
nach, Ra bie Wy żnej lub Su chej Be -
skidz kiej, przy je żdża jąc do ro dzin ne go
do mu raz na dwa ty go dnie. Te raz po -
wró ci ła na sta re sta no wi sko pra cy.

Od da ny do użyt ku most jest pierw -
szym no wym obiek tem te go ty pu na hi -
sto rycz nej li nii tar now sko -le lu chow skiej,
uru cho mio nej za cza sów Fran cisz ka Jó -
ze fa w 1876 r. Ochrzczo no go imie niem
„Ja cek” (na pa miąt kę po zmar łym
w trak cie re ali za cji in we sty cji dy rek to -
rze fir my In top, Jac ku Lip skim). Od sło -
nię cia ta blicz ki z imie niem mo stu
do ko na ła żo na zmar łe go, Be ata Lip ska.

In we sto rem by ły Pol skie Li nie Ko le -
jo we SA (Cen trum Re ali za cji In we sty -
cji, Od dział w Kra ko wie).

Pre zes Pol skich Li nii Ko le jo wych
PKP Zbi gniew Sza frań ski wy ra ził ży -
cze nie, aby w przy szło ści ta kie in we -
sty cje po wsta wa ły po wo do wa ne
roz wo jem pol skie go ko lej nic twa, a nie
znisz cze nia mi po wo dzio wy mi: – To
dzień suk ce su dla ko le ja rzy, ale po trze -
ba wię cej ta kich in we sty cji. Po nad po -
ło wa mo stów ko le jo wych prze kro czy ła
bli sko sto lat.

Udro żnio nym szla kiem pierw sze po -
cią gi to wa ro we na Sło wa cję wy ru szy ły
w no cy z 15 na 16 stycz nia 2011 r. Mi -
ni ster Ce za ry Gra bar czyk pod kre ślił
eko no micz ne zna cze nie przy wró co ne go
ru chu: tą dro gą, przez gra ni cę w Mu szy -

Na czte rech przę słach (dwa
– po 35 m i dwa – po 42 m),
o dłu go ści 154 m i sze ro ko -
ści 5,5 m. Wa ży 450 ton. Po -
sa do wio ny na pa lach,
z żel be to wy mi przy czół ka -
mi, po wi nien te raz oprzeć
się ka żdej po wo dzi.

GOSPODARKA
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nie – Pla vcu mie sięcz nie prze wo żo ne
by ło przed czerw co wą ka ta stro fą 200
tys. ton ła dun ku. To naj wa żniej sza dro -
ga że la zna na po łu dnie Eu ro py, tyl ko tu
mo żli wy jest trans port to wa ro wy o to -
na żu 2 tys. ton na tzw. ha ku.

W okre sie cię żkie go kry zy su pol skie -
go ko lej nic twa so bot nie wy da rze nie nie -
sie po wiew opty mi zmu, któ ry mi ni ster
Gra bar czyk sta rał się jesz cze spo tę go wać
za po wie dzią przy stą pie nia do re mon tu

ge ne ral ne go dwor ca PKP w No wym Są -
czu w 2012 r. Stwier dził to sto jąc jak by
za wsty dzo ny w pod par tym drew nia nym
rusz to wa niem ho lu hi sto rycz ne go dwor -
ca. Wspo mniał też o kon ty nu acji prac
stu dial nych nad bu do wą li nii Kra ków
– Pod łę że – Pie kieł ko – No wy Sącz.

Mi ni ster obie cał też „przy ci snąć” ko -
le jo wych bon zów do ko rek ty (w mar cu
lub w grud niu br.) roz kła du jaz dy i przy -
wró ce nia bez po śred nie go po łą cze nia
Są dec czy zny ze sto li cą (co by ło czymś

zu peł nie nor mal nym już przed wie -
kiem). Ta ką ofer tę ma sfor mu ło wać
spół ka In ter ci ty.

Tak by ło 4 czerw ca…
Do dzie ła znisz cze nia do szło na za -

jutrz po świę cie Bo że go Cia ła, w pią -
tek 4 czerw ca 2010 r., ok. godz. 17.15
za wa lił się most ko le jo wy mię dzy No -
wym a Sta rym Są czem, nie da le ko ul.
Elek tro do wej w Bie go ni cach. Fa la po -

wo dzio wa na Po pra dzie ze rwa ła dwa
przę sła mo stu. Jed no osia dło na dnie,
a dru gie po pły nę ło z nur tem rze ki na od -
le głość ok. 400 me trów. 

Tym sa mym prze rwa ny zo stał na po -
nad pół ro ku ruch po cią gów na słyn nej,
hi sto rycz nej li nii tar now sko -le lu chow -
skiej mię dzy No wym Są czem a Mu szy -
ną i Kry ni cą, i da lej w kie run ku
na Ko szy ce, Bu da peszt i Bał ka ny. Kur -
su ją ce tę dy po cią gi to wa ro we skie ro wa -
no na przej ścia gra nicz ne w Zwar do niu

i w Ze brzy do wi cach oraz na uru cho mio -
ne awa ryj nie przej ście w biesz czadz kim
Łup ko wie (ma ją ce, nie ste ty, 10-krot nie
mniej szą prze pu sto wość).

Zdję cia zni ka ją ce go w to pie li mo stu,
wy ko na ne przez przy pad ko wych ob ser -
wa to rów i umiesz czo ne na por ta lu
TVN24, obie gły w prze ka zie te le wi zyj -
nym ca łą Pol skę i sta no wi ły głów ny
news z re la cji wal ki z po wo dzią. Je go
ża ło sne szcząt ki, szar pa ne nur tem rze ki,
ro bi ły przy gnę bia ją ce wra że nie. Dwóch
mę żczyzn, któ rzy wpa dli przy ka ta stro -
fie do rze ki, zdą ży ło wy do stać się
na brzeg.

JE RZY LE ŚNIAK

Od da ny do użyt ku most jest pierw szym no wym obiek tem
te go ty pu na hi sto rycz nej li nii tar now sko -le lu chow skiej,
uru cho mio nej za cza sów Fran cisz ka Jó ze fa w 1876 r.
Ochrzczo no go imie niem „Ja cek” (na pa miąt kę po zmar -
łym w trak cie re ali za cji in we sty cji dy rek to rze fir my In top,
Jac ku Lip skim). Od sło nię cia ta blicz ki z imie niem mo stu
do ko na ła żo na zmar łe go, Be ata Lip ska.

FOT. JEC
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„Trzy Ko ro ny” pod ko niec 2012 r.
W kwa dra cie po mię dzy uli ca mi

Lwow ską, Krań co wą i Mo drze jew skiej,
na te re nie po tzw. tan de cie i b. spół dziel -
ni „Twór czość”, fir ma Geo Tech z Ka to -
wic roz po czę ła od wier ty ma ją ce na ce lu
zba da nie no śno ści i sta bil no ści grun tu
pod pla no wa ną bu do wę ga le rii han dlo -
wej „Trzy Ko ro ny”. Trzy pię tro wa ga le -
ria ma być cen trum han dlo wym,
usłu go wym i roz ryw ko wym z sie cią
pię ciu kin mul ti plek so wych oraz dwu -
po zio mo wym par kin giem. Pa ra me try
kom plek su: po wierzch nia za bu do wy
– 18,7 tys. m2, po wierzch nia użyt ko wa
– 63 tys. m2, po wierzch nia do wy na ję -
cia – 32 tys. m2. In we sto rem jest spół -
ka CD Lo cum re pre zen tu ją ca
To wa rzy stwo Fun du szy In we sty cyj nych
Co per ni cus Ca pi tal SA. Ska la kosz -
tów: 350 mln zł. In we stor na był dział ki
pod ga le rię za 55,5 mln zł (w tym za 30
mln zł za 88 arów daw ne go tar go wi ska
od mia sta No we go Są cza). Ga le ria
otwo rzy po dwo je w czwar tym kwar ta -
le 2012 r.

Są dec czy zna, nie ste ty, 
na mar gi ne sie

Nie wie le są dec kich ak cen tów zna la -
zło się w pro jek cie bu dże tu wo je wódz -
twa ma ło pol skie go na 2011 rok:

spo śród 1 mld 370 mln zł wy dat ków
na in we sty cje prze zna czo no 670 mln zł,
w tym 20 mln zł na bu do wę ob wod ni cy
Po de gro dzia i 2,4 mln zł na bu do wę
Ośrod ka On ko lo gicz ne go Szpi ta la Spe -
cja li stycz ne go im. J. Śnia dec kie go
w No wym Są czu. Znacz nie po wa żniej -
sze kwo ty tra fi ły na mo der ni za cję dróg
wo je wódz kich m.in. nr 977 na od cin ku
Tar nów – Ko niecz na (22 mln zł), nr 783
na od cin ku Ol kusz – Wol brom – Mie -
chów (w su mie 30 mln), nr 962 Ja błon -
ka Oraw ska – Lip ni ca Wiel ka – gra ni ca
pań stwa (14 mln zł), dro gi wo kół lot ni -
ska w Ba li cach (20 mln). W 2011 r. po -
wsta nie most w Klusz kow cach (23 mln)
oraz ob wod ni ce Do bczyc (36 mln zł)
i Szczu ro wej (23 mln zł), a ta kże zbior -
nik re ten cyj ny Jo ni na (ok. 10 mln zł). 

No wy most pod Wier chom lą
Miesz kań cy osie dla Ba ra niac ki Po tok

w Wier chom li Wiel kiej ko ło Piw nicz nej
do cze ka li się no we go, so lid ne go mo stu.
Za stą pił on most, któ ry w czerw cu ubie -
głe go ro ku znisz czy ła po wódź. Wez bra -
ny po tok Wier chom lan ka, któ ry
za mie nił się w rwą cą rze kę, po rwał sta -
ry most – je dy ne po łą cze nie z gmi ną, ja -
kie mie li miesz kań cy osie dla Ba ra niac ki
Po tok. Miesz ka tam kil ka dzie siąt osób.
Po czerw co wej po wo dzi po tok zmie nił

zu peł nie swój bieg, dla te go wy ko naw -
ca, któ ry sta wiał no wy most, mu siał
rów nież od two rzyć li nię brze go wą. No -
wą żel be to wą prze pra wę bu do wa ła
przez kil ka ostat nich mie się cy Fir ma
Usłu go wa „Log Bud” z Kry ni cy. Na ten
czas wy ko naw ca po sta wił pro wi zo rycz -
ny most, dzię ki któ re mu miesz kań cy
Ba ra niec kie go Po to ku mie li po łą cze nie
z po zo sta łą czę ścią gmi ny. War to do dać,
że ta część Wier chom li sta je się po wo li
cen trum kwa ter pry wat nych i agro tu ry -
sty ki, z uwa gi na to, że nie opo dal dzia ła
i prę żnie roz wi ja się sta cja nar ciar ska.
In we sty cja w Wier chom li Wiel kiej po -
chło nę ła pra wie 1,5 mln zło tych, z cze -
go mi lion w for mie do ta cji
Piw nicz na -Zdrój otrzy ma ła z Mi ni ster -
stwa Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni -
stra cji na usu wa nie skut ków po wo dzi.
Po zo sta łą kwo tę gmi na wy ło ży ła z wła -
sne go bu dże tu. Eki py bu dow la ne za koń -
czy ły pra ce pod ko niec ubie głe go ro ku.
Most ma po nad 21 me trów dłu go ści i 6
me trów sze ro ko ści. Jezd nia na mo ście
ma 3,5 me tra sze ro ko ści.

Wy re mon to wa ny zo stał też in ny, ma -
ły most w Wier chom li Wiel kiej na dro -
dze gmin nej. Był uszko dzo ny
po po wo dzi. Na pra wia li go pra cow ni cy
Za kła du Bu do wy Mo stów z Klę czan.
Kosz ty przed się wzię cia wy nio sły po -
nad 64 tys. zło tych. Na pra wio no ta kże

GO SPO DAR CZE LU STRO RE GIO NU

Wi zu ali za cja pro jek tu BIU RO PRO JEK TO WO -DO RAD CZE AR KUS MAR KA GA CHOW SKIE GO Z GLI WIC

GOSPODARKA
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znisz czo ny prze pust pod Pu stą w Wier -
chom li Ma łej. Za da nie wy ko na ła fir ma,
któ ra bu do wa ła most do osie dla Ba ra -
niac ki Po tok. War tość za da nia wy nio sła
po nad 311 tys. zło tych, z cze go 99 proc.
sta no wi ło do fi nan so wa nie z MSWiA.

Re no wa cja ryn ku w Gry bo wie
Gry bów otrzy mał po nad 912 ty się cy

zło tych unij ne go do fi nan so wa nia na „kom -
plek so wą re no wa cję Ryn ku”. Pro jekt zło -
żo ny kil ka na ście mie się cy te mu
do Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go zo stał wy so ko oce nio ny
i zna lazł się wśród tych, któ re Za rząd Wo -
je wódz twa Ma ło pol skie go wy brał do do -
fi nan so wa nia. Za da nie ma za mknąć się
w cią gu nie speł na dwóch lat. Je go war tość
opie wa na 1,3 mln zło tych, choć nie wy klu -
czo ne, że mia sto bę dzie mu sia ło za cią gnąć
kre dyt, al bo po życz kę, by za pew nić tzw. fi -
nan so wy wkład wła sny.

W ra mach kom plek so wej re no wa cji
ryn ku zo sta nie wy re mon to wa na je go
na wierzch nia. Ko cie łby, któ ry mi wy -
bru ko wa ne jest cen trum mia sta zo sta ną
ścią gnię te i na no wo uło żo ne. Za nim to
jed nak na stą pi po ło żo na zo sta nie ka na -
li za cja i siec wo do cią go wa. Ta pierw sza,
ist nie ją ca w cen trum mia sta w szcząt ko -
wej for mie pa mię ta jesz cze XIX w.
Chod ni ki też zmie nią się nie do po zna -
nia. Za stą pią je pły ty gra ni to we.

– W ra mach re wi ta li za cji pla nu je my
ta kże wy dzie le nie w ryn ku miej sca re -
kre acyj ne go, gdzie mo żna bę dzie od po -
cząć – po wie dział Piotr Piech nik,

bur mistrz Gry bo wa. – Chce my, by sta -
nę ła tam nie wiel ka fon tan na. Pra gnę li -
by śmy rów nież prze nieść z ryn ku
przy sta nek au to bu so wy w miej sce, po -
za ści słym cen trum mia sta, gdzie te raz
za trzy mu je się część au to bu sów i bu sy
ko mu ni ka cji pry wat nej. Bar dzo się cie -
szę, że nasz pro jekt zo stał do ce nio ny
i otrzy mał do fi nan so wa nie unij ne.

Re wi ta li za cja bę dzie naj praw do po -
dob niej prze bie gać eta pa mi. Po win -
na ru szyć wio sną te go ro ku. Nie ste ty
miesz kań cy Gry bo wa bę dą mu sie li li -
czyć się z utrud nie nia mi, bo z pew no -
ścią ta kie bę dą, gdy ry nek za cznie się
mo der ni zo wać.

Mi lio no wa ku ra cja 
ser ca uzdro wi ska

Za rząd Spół ki Ak cyj nej Uzdro wi sko
Kry ni ca -Że gie stów zło żył ofi cjal ne
wnio ski o do fi nan so wa nie no wych in -
we sty cji war to ści 35 mln zł. Spra wa do -
ty czy mo der ni za cji Pi jal ni Głów nej,
No we go Do mu Zdro jo we go i No wych
Ła zie nek Mi ne ral nych. 

– Pierw szy wnio sek o do ka pi ta li zo -
wa nie spół ki kwo tą 25 mln zł zło żo ny zo -
stał do Mi ni stra Skar bu Pań stwa, dru gi
o 10 mln zł do Urzę du Mar szał kow skie -
go – in for mu je pre zes UKŻ Ja ro sław
Han dzel. – Po zy ska ne pie nią dze prze -
zna czy my na do fi nan so wa nie re mon tu
i mo der ni za cji Pi jal ni Głów nej oraz sys -
te mu cie płow ni cze go obiek tów: No wy
Dom Zdro jo wy, No we Ła zien ki Mi ne ral -
ne oraz Pi jal nia Głów na. 

Jak pod kre śla pre zes, za kła da się, że
przy nie zmie nio nej bry le Pi jal ni Głów -
nej, uzy ska się do dat ko we po wierzch nie
użyt ko we. Na dal prio ry te to wą funk cją
obiek tu po zo sta nie wo do lecz nic two,
jed na kże po wsta ną rów no cze śnie no wo -
cze sne sa le kon fe ren cyj no -kon gre so we
(m. in. na uży tek Fo rum Eko no micz ne -
go i Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry).
Wstęp ny pro jekt za kła da, że prze bu do -
wa na i zmo der ni zo wa na zo sta nie „Kon -
cer to wa”, któ ra zwięk szy swo ją
„po jem ność” do 500 miejsc (wraz z ko -
niecz nym za ple czem). 

– Re ali za cja in we sty cji wzmoc ni roz -
wój funk cji uzdro wi sko wych i tu ry stycz -
nych Kry ni cy -Zdro ju i po zwo li bu do wać
jej atrak cyj ność tu ry stycz ną w od nie sie -
niu do no wych ga łę zi tu ry sty ki, ta kich
jak tu ry sty ka kon gre so wa, kon fe ren cyj -
na, biz ne so wa, wy sta wien ni cza – do da -
je Ja ro sław Han dzel. – Pi jal na sta nie
się je dy nym, speł nia ją cym wy mo gi,
a za ra zem w peł ni no wo cze snym ośrod -
kiem kul tu ral no -kon gre so wym w uzdro -
wi sku. Prze wi du je się, że roz po czę cie
prac re mon to wo -mo der ni za cyj nych na -
stą pi w po ło wie wrze śnia 2011 r.,
w więk szo ści za koń czo nych w sierp -
niu 2012 r. Osta tecz ne za koń cze nie tej
in we sty cji pla nu je się na pierw szy
kwar tał 2013 r.

Luk su sy w Czar nym Po to ku
W kry nic kim Czar nym Po to ku do bie -

ga koń ca bu do wa ogrom ne go ośrod ka
ho te lo wo -re kre acyj ne go. Przed sta wi cie -
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le war szaw skiej spół ki J. W. Con struc -
tion Hol ding pla nu ją je go otwar cie
jesz cze w I kwar ta le 2011 ro ku.
W skład ze spo łu wie lu no wo cze snych
bu dyn ków, po łą czo nych spe cjal ny mi
prze wiąz ka mi, wej dzie m.in. czte ro -
gwiazd ko wy ho tel z 238 po ko ja mi oraz
pię cio gwiazd ko wy ośro dek SPA/We -
lness. W tej czę ści oprócz sal kon fe ren -
cyj nych znaj dzie się lob by wraz
z głów ną re cep cją i re stau ra cja mi, któ -
re po miesz czą ok. 400 osób.

Po wierzch nia za bu do wy wy no -
si 8.274 m2, użyt ko wa – 13.403,33 m2,
bal ko ny i ta ra sy – 1.268,59 m2.

– Ró żno rod na ofer ta za in te re su je
nie tyl ko ca łe ro dzi ny, ale ta kże klien -
tów biz ne so wych – do da je wi ce pre zes
spół ki in we stor skiej Ro bert Wój cik.
– Mam tu przede wszyst kim na my śli
go ści, któ rzy ka żde go ro ku przy je żdża -
ją do Kry ni cy na Fo rum Eko no micz ne.
Dzię ki lo ka li za cji nie da le ko jed ne go
z naj słyn niej szych w tym re jo nie ośrod -
ka spor tów zi mo wych, pla nu je my dla
go ści na sze go ho te lu wpro wa dze nie
au to bu sów kur su ją cych do sta cji nar -
ciar skiej na Ja wo rzy nie Kry nic kiej.

Przy po mnij my, że „Czar ny Po tok”
przez dłu gi czas na le żał do tar now -
skich Za kła dów Azo to wych. Kil ka lat
te mu nie ru cho mość na by ła war szaw -
ska spół ka ak cyj na J. W. Con struc tion
Hol ding. Pro jekt mo der ni za cji i roz bu -
do wy ośrod ka po wstał we wła snej pra -
cow ni pod kie run kiem ar chi tek ta
Ma riu sza Szpo to wi cza. Po cząt ko wo

prze wi dy wa no mniej szy za kres prze -
bu do wy, dla te go pla no wa no, że w ro -
ku 2008 po ja wią się w tym miej scu
pierw si go ście. Póź niej jed nak
w znacz nym stop niu roz sze rzo no in -
we sty cję. Tym spo so bem po wsta je
ogrom ny ze spół bu dyn ków ho te lo -
wych, zde cy do wa nie naj więk szy
w Kry ni cy -Zdro ju.

Pierw szym wy ko naw cą ro bót by ła
buł gar ska fir ma Ku rort no Stro itel stvo,
któ rej jed nak do syć szyb ko po dzię ko -
wa no. Po cząt ko wo sza co wa no, że
przed się wzię cie bę dzie kosz to wa ło 70
mln zł, ale to są da ne z ro ku 2007.
Dziś wia do mo, że war tość wszyst kich
wy ko na nych prac i urzą dze nia po -
szcze gól nych obiek tów bę dzie znacz -
nie wy ższa.

Nie któ rzy miej sco wi wła ści cie le
pen sjo na tów i do mów wcza so wych
oba wia ją się, czy nie stra cą klien tów,
kie dy „Czar ny Po tok” zo sta nie uru cho -
mio ny. In ni „lu dzie z bra nży” za sta na -
wia ją się nad tym, czy te kil ka set
miejsc noc le go wych bę dzie od po wied -
nio wy ko rzy sty wa nych. Czy bę dzie ty -
lu go ści (nie pod czas Fo rum
Eko no micz ne go, Fe sti wa lu Ja na Kie -
pu ry, czy w se zo nie zi mo wym) np.
wio sną lub je sie nią, kie dy Kry ni ca
prze ży wa tzw. mar twy se zon i w ośrod -
kach zwy kle pa nu ją pust ki?

Wi dząc wiel ki za kres ro bót, mo żna
są dzić, że spół ka, de cy du jąc się na tę lo -
ka li za cję, zro bi ła sto sow ny biz ne splan
i przy go to wa ła się na ka żdą ewen tu al -
ność. Sły szy my też ar gu ment, że do Kry -
ni cy -Zdro ju przy je żdża ją ró żni go ście.
Jed ni wy bio rą spę dze nie urlo pu w eks -
klu zyw nym ho te lu, in ni skie ru ją się
do zna ne go od lat pen sjo na tu, a jesz cze
in ni wy bio rą kwa te rę pry wat ną.

***
J. W. Con struc tion Hol ding SA to naj -

więk szy pol ski de we lo per miesz ka nio wy
i ge ne ral ny wy ko naw ca wie lu po wa żnych
in we sty cji. 4 czerw ca 2007 r. spół ka za -
de biu to wa ła na Gieł dzie Pa pie rów War -
to ścio wych w War sza wie. Wła ści cie lem
i prze wod ni czą cym ra dy nad zor czej fir -
my jest Jó zef Ka zi mierz Woj cie chow ski,
zna ny ki bi com spor to wym ja ko pre zes
klu bu Po lo nia War sza wa.

REPORTERZY „SĄDECZANINA”

FO
T.

 W
I Z

U
 A

LI
 ZA

 C
JA

: B
IU

 RO
 P

RO
 JE

K T
Ó

W
 J.

 W
. C

O
N

 ST
RU

C T
IO

N
SA

.

Fir ma Te ra mie ści się przy ul.
Dą brow skiej w No wym Są -
czu w bu dyn ku li czą cym 115
lat. Na jed nym z ka mie ni
pod mu rów ki wy ry ta jest bo -
wiem da ta 1896. 

K ie dyś był tu młyn i tar tak, oby -
dwa jed no cze śnie (miej my na -
dzie ję, że mą ki nie mie sza no
tam z tro ci na mi…) i oby dwa

na pę dza ne wo dą, dla któ rej sztucz ny ka -
nał, tzw. mły nów kę, prze ko pa no z po bli -
skiej Ka mie ni cy. Do dzi siaj
w pod zie miach obiek tu znaj du ją się sta -
re czę ści: że liw ne tur bi ny i ko ła za ma -
cho we oraz ka mien ne żar na.

Dzi siaj bu dy nek ma zu peł nie in ne
prze zna cze nie – mie ści spół kę, któ ra za -
opa tru je ho te le, pen sjo na ty i do my pry -
wat ne przede wszyst kim w bie li znę
po ście lo wą i de ko ra cje okien ne. Wła ści -
cie la mi spół ki Te ra jest ro dzeń stwo,
od któ rych imio na po cho dzi na zwa fir -
my: Te re sa Mi cha lik i Adam Sob czyk.

Ro dzeń stwo
Ona to ab sol went ka dwóch fa kul te -

tów Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go: hi -
sto rii (pra ca ma gi ster ska u prof.
Alek san dra Kraw czu ka na te mat mi tów
pla toń skich) i na uk po li tycz nych ze spe -
cja li za cją dzien ni kar ską (pra ca mgr
o pra sie są dec kiej). Ale prak ty kę dzien -
ni kar ską mia ła tyl ko w roz gło śni ra dio -
wej UJ – Al ma Ra dio, bo szyb ko
wy by ła do Gre cji, gdzie zaj mo wa ła się
biu ro kra cją w naj star szej tam tej szej fir -
mie fu trzar skiej. Po po wro cie do Pol ski
uczy ła hi sto rii i wie dzy o spo łe czeń -
stwie w II LO im. Ko nop nic kiej w No -
wym Są czu. Rok te mu prze szła
na eme ry tu rę na uczy ciel ską, ale nie
ozna cza ło to spo czyn ku, bo już od lat łą -
czy ła pra cę pe da go gicz ną z dzia łal no -
ścią go spo dar czą w Te rze. W fir mie
od po wia da za biu ro kra cję i spra wy han -
dlo we. Kie dyś ta kże za księ go wość, ale
od cza su, kie dy spół ka za trud nia 40
osób, le piej po wie rzyć tę dział kę oso bie
wy spe cja li zo wa nej w tym kie run ku. 

Z ko lei Adam Sob czyk to ener ge tyk
z wy kształ ce nia i za wo du, przez la ta
pra co wał w no wo są dec kim Za kła dzie
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Ener ge tycz nym, gdzie do chra pał się na -
wet sta no wisk głów ne go me cha ni ka
i ener ge ty ka. Po tem udzie lał się w me -
ta lo wej Spół dziel ni Pra cy Du na jec. Ale
naj bar dziej zna ny jest z dzia łal no ści
PTTK -owskiej, ostat nio ja ko pre zes Od -
dzia łu Be skid w No wym Są czu. By wa -
ło, że wcho dził w skład Za rzą du
Głów ne go PTTK. Spra wu je nie tyl ko
funk cje, lecz ta kże prak ty ku je ja ko prze -
wod nik z upraw nie nia mi na No wy Sącz
oraz oko li ce bli ższe i nie co dal sze. Na -
to miast w Te rze nad zo ru je za opa trze nie
i pro duk cję.

Rejs w nie zna ne
Fir mę Te ra za ło ży li w 1993 r.,

a w spół kę prze kształ ci li ją dwa la ta póź -

niej i wła śnie od 1995 r. da tu ją jej rze -
czy wi ste ist nie nie. Praw da jest ta ka, że
po wo ła li ją do ży cia z chę ci zy sku. Np.
na uczy ciel przez wie le lat miał przed so -
bą per spek ty wę nie ustan ne go wią za nia
koń ca z koń cem al bo do ra bia nia kor ka -
mi, czy li ko re pe ty cja mi. Że by wyjść
na swo je, na le ża ło roz po cząć dzia łal -
ność go spo dar czą na wła sną rę kę. A że
cza sy by ły ta kie, w któ rych pra wie ca ły
na ród po prze ło mie ustro jo wym rzu cił
się w spie nio ny nurt han dlu i pro duk cji,
więc za okrę to wa li się na ten rejs ta kże
oni.

Że coś na le ży ro bić, by ło ja sne – za -
cho dzi ło tyl ko py ta nie, co? Te re sa Mi -
cha lik przez po nad pół ro ku
prze pro wa dza ła ro ze zna nie ryn ku. Bo

nie sztu ką jest roz po cząć – sztu ką jest
tra fić w za po trze bo wa nie od bior ców,
utrzy mać się na po wierzch ni, nie osiąść
na mie liź nie czy za to nąć. Wy bór bra nży
na stę po wał dro gą eli mi na cji, wśród po -
my słów, któ re za ję ły miej sca na po dium
na le ży wy mie nić szy cie bie li zny oso bi -
stej i han del oli wą, oczy wi ście z Gre cji,
bo ta jest – jak uwa ża znaw czy ni cy wi -
li za cji grec kiej – naj lep sza.

Ale osta tecz nie olim pij ski waw rzyn
trium fal ny ode bra ło szy cie bie li zny po -
ście lo wej, czy li fa cho wo się wy ra ża jąc
– tek sty liów do mo wych, oraz de ko ra cje
okien ne. Ar gu men tem „za” był fakt, że
w tej dzie dzi nie mo da tak szyb ko nie ga -
lo pu je i nie trze ba bez u stan nie za nią na -
dą żać, co prze cież sta le ge ne ru je kosz ty.
Sza lę zwy cię stwa prze wa ży ła jed nak
świa do mość, że za no si ło się na to, iż
aku rat na na szym gór skim i pod gór skim
te re nie dy na micz nie bę dą się roz wi ja ły
usłu gi ho te lar skie. Mo że dzi siaj ta ki
spo sób my śle nia wy da je się oczy wi sty,
ale trze ba by ło za ry zy ko wać wte dy! 

W ten spo sób dzi siaj Te ra za opa tru je
ho te le, pen sjo na ty i ogół chęt nych
w koł dry, po dusz ki, śpi wo ry, po ściel, fi -
ran ki, za sło ny, ob ru sy, ser we ty, ścier ki,
su kien ki, czy li po krow ce na krze sła,

ręcz ni ki, szla fro ki, ochra nia cze na ma -
te ra ce itp. Mo żna ku pić go to we, mo żna
za mó wić uszy cie, mo żna też sko rzy stać
z usłu gi kom plek so wej po łą czo nej z ara -
nża cją wnętrz.

Z Chin aku rat nie
Po le ga to na tym, że wła ści ciel ho te -

lu, pen sjo na tu czy lo ka lu ga stro no micz -
ne go pra gnie wy po sa żyć swój
przy by tek, więc przy je żdża do nie go

Lu dzie z gło wą

Gwa ran cja
na 300 prań Tera zaopatruje hotele,

pensjonaty i ogół chętnych
w kołdry, poduszki, śpiwory,
pościel, firanki, zasłony,
obrusy, serwety, ścierki,
sukienki, czyli pokrowce
na krzesła, ręczniki,
szlafroki, ochraniacze
na materace itp.

Współ wła ści ciel ka Te ry – Te re sa Mi cha lik FOT. IRP
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umyśl na oso ba z Te ry (prze wa żnie jest
to An na Oracz), przy wo zi prób ni ki tka -
nin, kon tra hent wy bie ra ga tu nek i ko lo -
ry sty kę. Umyśl na oso ba do ko nu je
na miej scu od po wied nich po mia rów
i no tu je pa ra me try tych ob sta lo wa nych
prze ście ra deł (w ofer cie są ta kże z gum -
ką), po sze wek, koł der, po du szek, fi ra -
nek, ob ru sów, ręcz ni ków itp.

Te ra słu ży ta kże do radz twem w spra -
wach es te tycz nych. Od stro ny pla stycz -
nej zaj mu je się tym Piotr Mi cha lik, syn
sze fo wej, a przede wszyst kim stu dent ar -
chi tek tu ry na Po li tech ni ce Kra kow skiej
i ar chi tek tu ry wnętrz na Aka de mii Kra -
kow skiej im. Fry cza -Mo drzew skie go.

Po po wro cie oso by umyśl nej do cen -
tra li ze spół 20 kraw co wych, czy li po ło -

wa ca łej za ło gi, przy stę pu je do re ali za -
cji za mó wie nia. Do te go ce lu spro wa dza
się tka ni ny z Por tu ga lii, Tur cji, Hisz pa -
nii i Bel gii. Rów nież z an dry chow skie -
go An dro po lu na po ściel. Szy je się
na ja poń skich ma szy nach Ju ki, na ka -
żdej szpu li na wi nię te jest 5 km ni ci,
a od cie ni ni ci jest pa rę se tek.

Ta nie ma te ria ły do pro duk cji im por tu -
je się też za pew ne z Chin… A nie, tu nie -
spo dzian ka: z Chin aku rat w ogó le nie.
Po pierw sze opła cal ne by ło by im por to -
wa nie du żych par tii, ca łych kon te ne rów
da ne go asor ty men tu, a nie pa ru bel ma -
te ria łu w da nym ko lo rze. Po za tym ist nie -
ją pew ne za strze że nia co do ja ko ści
chiń skiej pro duk cji. A Te ra chce być uto -
żsa mia na z wy so ką ja ko ścią wy ro bów. 

Es te ty ka gra ni czą ca z ele gan cją
Przede wszyst kich cho dzi o trwa łość.

Stan dar do wa gwa ran cja wy no si rok, ale
w tym asor ty men cie mie rzy się ją ra czej
w licz bie prań, któ re wy trzy ma ją prze -
ście ra dła, za sło ny i ręcz ni ki za nim się
spio rą. Je śli cho dzi o ho te le, to tam po -
ściel i ręcz ni ki od świe ża się pra wie co -
dzien nie, więc pro du cent mu si
za gwa ran to wać, że prze trwa ją przy naj -
mniej 300 bli skich spo tkań trze cie go
stop nia z żrą cym prosz kiem i szar pią cą
pral ką. Tam, gdzie go ście prze by wa ją
w sys te mie tur nu so wym, pie rze się rza -
dziej. A tak w ogó le trwa łość za le ży
od ga tun ku tka ni ny, a więc w osta tecz -
nym roz ra chun ku – od jej ce ny.

Po dru gie, Te ra sta wia na es te ty kę
swych wy ro bów gra ni czą cą wręcz z ele -
gan cją oraz ja kość wy ko na nia, bo wy -
ma ga nia wciąż ro sną i kon ku ren cja nie
pró żnu je.

O wy so ką ja kość Te ra sta ra się nie
tyl ko w wy ro bach eks klu zyw nych
na spe cjal ne za mó wie nie, ale ta kże
w bar dziej ta śmo wej pro duk cji, od po -
wied niej np. dla go spo darstw agro tu ry -
stycz nych. Świad czy o tym fakt, że

na po ściel mar ki Te ra mo żna na tknąć się
w sie ci skle pów GS „Sa mo po moc
Chłop ska”. Ale nie tyl ko, bo Te ra ma też
sieć skle pów pa tro nac kich.

Gdy już za mó wie nie zo sta nie wy ko -
na ne, wszyst ko zo sta nie skro jo ne, uszy te
i upra so wa ne, wte dy jed no z czte rech fir -
mo wych aut do staw czych za bie ra tę pro -
duk cję, za wo zi na miej sce i mon tu je.
Kom plek so wość na le ży bo wiem ro zu -
mieć ja ko usłu gę od A do Z, od pro jek tu
do in sta la cji. 

Te ra ope ru je w Pol sce po łu dnio wej,
na Pod ha lu, Po gó rzu Kar pac kim, Kie -
lec czyź nie. Na na szym te re nie fir ma za -
pew ni ła ara nża cję wnętrz przy kła do wo
w spa So lar w Szczaw ni cy, Sa na to rium
Le śnik -Drze wiarz, Pre zy den cie i Ato sie
w Kry ni cy -Zdro ju, fa krow skiej Ak ti vii
w Mu szy nie -Zdro ju, no wo są dec kich re -
stau ra cjach Ryp sów ka i Im pre sja itd.

Fir ma pre zen tu je swe wy ro by na tar -
gach bra nży ho re ca (ho te le, re stau ra cje,
ca te ring) w Kra ko wie. W sfe rze pla nów
znaj du je się eks pan sja na Sło wa cję.

IRE NE USZ PAW LIK

O wysoką jakość Tera stara
się nie tylko w wyrobach
ekskluzywnych na specjalne
zamówienie, ale także
w bardziej taśmowej
produkcji, odpowiedniej np.
dla gospodarstw
agroturystycznych.
Świadczy o tym fakt, że
na pościel marki Tera można
natknąć się w sieci sklepów
GS „Samopomoc Chłopska”. 

Kraw co we szy ją prze ście ra dła…

Współ wła ści ciel Te ry – Adam Sob czyk z pa miąt ka mi po sta rym tar ta ku

FO
T.

 IR
P

GOSPODARKA
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O r ga ni za cje zwal cza ją ce nie -
rów ne trak to wa nie od daw -
na zaj mu ją się pro ble mem
dys kry mi na cji w ogło sze -

niach o pra cę. W 2009 r. Pol skie To wa -
rzy stwo Pra wa An ty dy skry mi na cyj ne go
przed sta wi ło ra port pt. „Rów ne trak to -
wa nie w za trud nie niu. Prze pi sy a rze czy -
wi stość”. Na 61 tys. prze ana li zo wa nych
ogło szeń o pra cę, w bli sko 25 tys. przy -
pad ków stwier dzo no na ru sze nie pra wa.
Czy przez rok sy tu acja się po pra wi ła? 

– Świa do mość pra co daw ców w tym
za kre sie jest więk sza. Na dal zaj mu je my
się pro ble mem dys kry mi na cji w ogło sze -
niach, ale już nie spo rzą dza my ra por tu.
Zaj mu je my się je dy nie ty mi spra wa mi,
któ re zgła sza ją do nas lu dzie – mó wi
Mo ni ka Zi ma z Za rzą du PTPA. – Je śli
ktoś uwa ża, że nie zo stał przy ję ty do pra -
cy ze wzglę du na dys kry mi na cję, mo że
się zgło sić do Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy lub zło żyć po zew prze ciw ko pra co -
daw cy w Są dzie Pra cy. Bę dzie jed nak
mu siał udo wod nić, że nie zo stał przy ję -
ty, bo pra co daw ca fa wo ry zo wał in nych.
Na ru sza jąc prze pi sy w ogło sze niu pra -
co daw ca po peł nia wy kro cze nie i mo że
po nieść ka rę. Z No we go Są cza nie mie -
li śmy do tej po ry skarg.

Jed ną z naj czę ściej spo ty ka nych form
dys kry mi na cji w ogło sze niach o pra cy
jest wska zy wa nie kon kret nej płci. Ogło -
sze nia w bra nży ga stro no micz nej zwy -
kle wy klu cza ją mę żczyzn, ofer ty pra cy
fi zycz nej – ko bie ty. „Za trud nię eks pe -

dient ki do sprze da ży ciast” – in for mu je
na stro nie z bez płat ny mi ogło sze nia mi
cu kier nia Woł czań ski. Dzwo nię za py tać,
czy CV mo je go mę ża zo sta ło by roz pa -
trzo ne. – Mę żczyź ni też mo gą wy sy łać
do ku men ty. Z te go co wi dzę, jest już kil -
ka apli ka cji od mę żczyzn. Po szu ku je my
po pro stu oso by do cu kier ni – po wie -
dzia ła nam roz mów czy ni. 

Z ko lei fir ma Atel kom, spe cja li zu ją -
ca się w ser wi sie te le fo nów i ak ce so riów
ko mór ko wych, po szu ku je sprze daw cy

do Cen trum Han dlo we go Eu ro pa.
Na no wo są dec kim por ta lu za mie ści ła
anons, w któ rym in for mu je o chę ci za -
trud nie nia mę żczy zny „od 20-35 lat”. 

– Prak ty ka po ka zu je, że mę żczyź ni
bar dziej zna ją się na spra wach ser wi su,
np. na bu do wie wy świe tla cza – mó wi re -
kru ter ka. – Apli ka cję mo że wy słać ka -
żdy, bo nie któ re ko bie ty ta kże się na tym
zna ją. Jed nak przy zna je, że wśród 30
pra cow ni ków fir my nie ma ani jed nej
ko bie ty. Gdy ujaw niam, że je stem dzien -
ni kar ką, pa ni zmie nia zda nie. 

– Oczy wi ście ko bie ty też mo gą wy sy -
łać CV. Je śli speł nia ją kry te ria to oczy -
wi ście za pra sza my je na roz mo wę. To
nie jest tak, że ko goś z gó ry od rzu ca my.
W tym ogło sze niu nie ma żad nej dys kry -
mi na cji ze wzglę du na płeć czy wiek
– mó wi wprost, jak by spo dzie wa ła się
te le fo nu w tej spra wie. 

Gra ni cę wie ko wą okre śli ła ta kże re -
kru ter ka w biu rze nie ru cho mo ści „Me -
ri tum” przy ul. Lwow skiej. Po szu ku je

pra cow ni ka w wie ku mi ni mum 25 lat.
Ja ko po ten cjal ny kan dy dat dzwo nię
pod wska za ny nu mer. Py tam, czy mo ja
apli ka cja zo sta nie od rzu co na, je śli
mam 24 la ta. Roz mów czy ni mó wi, że
tak ma ła roz bie żność wie ku nie sta no wi
pro ble mu, a za miesz cze nie wi de łek wie -

Są dec kie ofer ty pra cy 

Nie dla wszyst kich?
Pra wo unij ne za bra nia dys kry mi na cji. Okre śla to Dy rek ty -
wa 2000/43/WE, przy ję ta przez Ra dę Unii Eu ro pej skiej 29
czerw ca 2000 r. Wpro wa dzi ła za sa dę rów ne go trak to wa nia
osób, bez wzglę du na po cho dze nie. Za sa da ta do ty czy ta kże
rów ne go do stę pu do pra cy i re kru ta cji, w tym ta kże w ogło -
sze niach o pra cy, o czym, nie ste ty, nie wszy scy są dec cy
pra co daw cy pa mię ta ją.

Ta kie ogło sze nie nie jest dys kry mi -
nu ją ce, ale zda niem wła ści cie la por -
ta lu z ogło sze nia mi – nie wia ry god ne.

Jedną z najczęściej
spotykanych form
dyskryminacji
w ogłoszeniach o pracy jest
wskazywanie konkretnej
płci. Ogłoszenia w branży
gastronomicznej zwykle
wykluczają mężczyzn, oferty
pracy fizycznej – kobiety. 
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ko wych mia ło na ce lu „od stra sze nie”
apli kan tów w wie ku 18 lub 19 lat.

Przed sta wi cie le in nej fir my, pro wa -
dzą cej lo kal w Ga le rii San de cja, po szu -
ku ją sprze daw cy w skle pie
z za baw ka mi. W ogło sze niu pod kre ślo -
no: „Po szu ku je my mło dych osób”.
Dzwo nię z py ta niem, w ja kim prze dzia -
le wie ko wym ma się mie ścić kan dy dat.
Roz mów czy ni wy ja śnia, że gór na gra ni -
ca wie ku to 30 lat, na to miast ni ższej nie
usta lo no. Dla cze go star sze oso by nie są
mi le wi dzia ne? – Bo trze ba się tro chę
po schy lać, po no sić pu deł ka, trze ba się
tro chę znać na rze czy... Star sza oso ba
też mo że zło żyć do ku men ty, de cy zja na -
le ży do wła ści ciel ki – tłu ma czy ko bie ta. 

Ra do sław Skow ron, ad wo kat z kan -
ce la rii Ka czor, Klim czyk, Pu cher, Wy -
piór uwa ża, że ta kie sfor mu ło wa nie ma
znie chę cić star szych kan dy da tów do od -
po wia da nia na ogło sze nie. Po dob nie jak
za pis o mo żli wo ści pra cy w „mło dym,
dy na micz nym ze spo le”. Z ko lei mło de
mat ki rza dziej bę dą apli ko wać na sta no -
wi sko, gdzie wy ma ga się „dys po zy cyj -
no ści i mo bil no ści”. Pra co daw cy nie

po win ni wska zy wać kon kret ne go wie ku
kan dy da ta lub su ge ro wać, w ja kim prze -
dzia le wie ko wym ma się on mie ścić.
O za trud nie niu po win ny bo wiem de cy -
do wać kwa li fi ka cje, a nie wiek. 

Wąt pli wo ści praw ni ków bu dzą ta kże
wy mo gi po sia da nia przez kan dy da tów
wła sne go sa mo cho du lub miesz ka nia
w okre ślo nym miej scu. Mo że to su ge ro -
wać, że do ku men ty apli ka cyj ne nie któ -
rych kan dy da tów po wę dru ją od ra zu
do ko sza, bez wzglę du na ich me ry to -
rycz ne kom pe ten cje. Tak wła śnie jest
w przy pad ku grill ba ru Ke bab al -Ha sir
przy ul. Lwow skiej. Lo kal po szu ku je
oso by do roz wo że nia za mó wio nych po -
sił ków. 

– Czy mam szan sę zdo być pra cę, je -
śli nie mam sa mo cho du? Bar dzo mi za -
le ży – py tam, po da jąc się za kan dy dat kę.
– Nie, w ta kiej sy tu acji na wet nie ma
po co apli ko wać – roz wie wa mo je wąt -
pli wo ści roz mów ca. – Nie ma my słu żbo -
wych sa mo cho dów i wła śnie dla te go
szu ka my osób, któ re je ma ją. Na py ta -
nie, dla cze go oso by bez au ta nie ma ją
szans, pan uci na: – Bo na no gach nie da
się roz no sić.

Z ko lei fir ma ubez pie cze nio wa ADS
Fi nan se, pro wa dzą ca re kru ta cję na te re -
nie kil ku miast, od kan dy da tów
na sprze daw ców po lis wy ma ga „nie na -
gan nej apa ry cji”. Wy krę cam wska za ny
nu mer, aby do wie dzieć się, czy są ja kieś
szcze gól ne wy ma ga nia od no śnie wy glą -
du. – Cho dzi o to, że by nikt nie przy szedł
w prze tłusz czo nych wło sach i sta rej wy -
mię tej ma ry nar ce – sły szę w słu chaw ce.
– Ma my XXI wiek i wy ma ga my od swo -
ich pra cow ni ków, że by by li schlud ni.
Pro szę się tym nie przej mo wać i wy -
słać CV, ode zwie my się. 

In na pra co daw czy ni, któ ra ofe ru je pra -
cę dla fi zjo te ra peu ty, ocze ku je „po nad -
prze cięt nej apa ry cji i kul tu ry fi zycz nej”.
Zda niem Ra do sła wa Skow ro na ce chy ta -
kie jak po czu cie hu mo ru lub ład ny wy -
gląd nie mo gą być oce nio ne obiek tyw nie,
gdyż są kwe stią gu stu.

Ogól no pol skie por ta le z płat ny mi
ogło sze nia mi przy wią zu ją du żą wa gę
do tre ści za miesz cza nych anon sów.
– Sta ra my się mo de ro wać ogło sze nia
pod ką tem dys kry mi na cji i zwra ca my
na to uwa gę pra co daw com. Jed nak mu -

szę przy znać, że ta kie ofer ty po ja wia ją
się co raz rza dziej – mó wi Elżbie ta Fla -
siń ska, z por ta lu Pra cuj.pl. – Wie dza
pra co daw ców na te mat obo wią zu ją ce go
pra wa jest co raz więk sza. Co raz rza dziej
zda rza się, że okre śla ją wiek kan dy da ta.
Na to miast cza sa mi pi szą, że po szu ku je
np. asy stent ki, za miast asy sten ta/asy -
stent ki, su ge ru jąc, że po win na to być ko -
bie ta. Nasz por tal za wie ra ofer ty pra cy
głów nie dla spe cja li stów. A jak jest
na bez płat nym są dec kim por ta lu ogło -
sze nio wym? Mar cin Ko wa lik z In ter ne -
to wych Ser wi sów Ogło sze nio wych
mó wi, że por tal nie pro wa dzi mo de ra cji
ze wzglę du na dys kry mi na cję w ogło -
sze niach. Nie ofi cjal nie do wie dzie li śmy
się, że usu wa ne są ogło sze nia nie wia ry -
god ne, np. ta kie, w któ rych de cy du je ko -
lej ność zgło szeń.

Jak wal czyć z dys kry mi na cją w ogło sze -
niach? Zda niem Mag da le ny Jan czew skiej,
eks pert ki ds. spo łecz no -go spo dar czych or -
ga ni za cji Pra co daw cy RP, po móc mo że
kam pa nia in for ma cyj na z za rzą dza nia ró -
żno rod no ścią. Spe cja list ka uwa ża, że z po -
wo du ma le ją cej licz by osób w wie ku
pro duk cyj nym fir my bę dą mu sia ły zmie nić
na sta wie nie wo bec grup do tych czas go rzej
trak to wa nych. 

Je śli uwa ża my, że ofer ta pra cy nas
dys kry mi nu je, mo że my zwró cić się
po po ra dę do Pań stwo wej In spek cji Pra -
cy. No wo są dec ki od dział Okrę go we go
In spek to ra tu Pra cy mie ści się przy ul.
Dłu go sza 73. Mo że my ta kże po pro sić
o po ra dę praw ni ka. Je śli zde cy du je my
się wy to czyć pro ces pra co daw cy
przed Są dem Pra cy, mo że my żą dać od -
szko do wa nia nie ni ższe go niż mi ni mal -
ne mie sięcz ne wy na gro dze nie.

KA TA RZY NA PA SIUT

Z kolei firma
ubezpieczeniowa ADS
Finanse, prowadząca
rekrutację na terenie kilku
miast, od kandydatów
na sprzedawców polis
wymaga „nienagannej
aparycji”.

Mę żczy zna ura żo ny ta kim anon sem
mo że udać się po po ra dę do PIP

GOSPODARKA
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22 li sto pa da ze szłe go ro ku mi nę ła
pierw sza rocz ni ca ob ję cia przez
Księ dza Pra ła ta urzę du pro bosz cza
naj wa żniej szej pa ra fii No we go Są -
cza i Są dec czy zny i zwią za nych
z tym urzę dem funk cji pre po zy ta
ka pi tu ły ko le giac kiej i ku sto sza ba -
zy li ki. Ja kie re flek sje to wa rzy szą
Księ dzu po 14 mie sią cach pra cy
wśród są de czan?

– Rok po by tu w pa ra fii i pra cy dla
pro bosz cza to czas sto sun ko wo nie dłu -
gi, ale zwy kle już po ro ku w ró żnych in -
sty tu cjach i or ga ni za cjach do ko nu je się
bi lan su do ko nań i wy da rzeń. Kie dy gło -
si łem pierw sze ka za nie ja ko pro boszcz
pa ra fii św. Mał go rza ty, to po wie dzia łem,
że chciał bym być „Bo żym ogrod ni -
kiem”, a więc tym, któ ry wcho dzi na te -
ren, gdzie coś już od daw na jest po sia ne
i ro śnie. I trze ba to umac niać w prze -
strze ni wia ry, oby cza jów, dzia łal no ści
cha ry ta tyw nej i wszel kiej dzia łal no ści
zwią za nej z apo stol stwem. Mu szę do -
dać, że No wy Sącz nie był dla mnie zie -
mią nie zna ną. Po cho dzę ze Szczu ro wej,
tak sa mo jak ksiądz pra łat Sta ni sław
Cza chor z po bli skich Nie dzie lisk, wa żna
po stać No we go Są cza. Tu wła śnie w No -
wym Są czu, w 1979 ro ku, pod okiem ks.
Cza cho ra od by łem prak ty kę dusz pa ster -
ską ja ko kle ryk, i po now nie w mar -
cu 1980 ro ku już ja ko dia kon,
przed świę ce nia mi ka płań ski mi. Za tem
mo ja po słu ga w bez po śred nim przy go -
to wa niu do ka płań stwa wią że się z No -
wym Są czem i pa ra fią świę te go
Ka zi mie rza.
I ja kie my śli to wa rzy szą Księ dzu
Pra ła to wi po ro ku pro bosz czo wa -
nia?

– Po tych kil ku na stu mie sią cach pra -
cy mo gę stwier dzić, że pa ra fia świę tej
Mał go rza ty, mia sto No wy Sącz, to
płod na zie mia, któ ra ro dzi do bre owo -
ce. Mam na my śli cho cia żby ży cie sa -
kra men tal ne wier nych, mi sje
pa ra fial ne, któ re prze ży li śmy w na szej
wspól no cie pod ha słem „Źró dło mi ło -
ści, któ ra prze mie nia”. By ło to jed no
z wa żniej szych wy da rzeń pa ra fial nych
w ostat nich 10 la tach, bę dą cym też nie -
ja ko zwień cze niem mo je go ro ku pra cy
ka płań skiej w No wym Są czu z ze spo -
łem ka pła nów, któ rzy po słu gu ją bez -

po śred nio ja ko wi ka riu sze i ka te che ci,
jak i z ty mi ka pła na mi, któ rzy ma ją
swo je funk cje die ce zjal ne, ale są z na -
mi na co dzień. Ewan ge lia jed nak nie
zna sło wa „suk ces”, dla te go nie chciał -

bym w tej per spek ty wie pa trzeć na co -
kol wiek, co się wy da rzy ło w No wym
Są czu. Na to miast trze ba do strze gać
pew ną owoc ność ży cia du cho we go
wier nych, prze pro wa dzo nej ka te che zy,

Bogactwem
Sądecczyzny 
jest rodzina
Rozmowa z KS. PRAŁATEM DR. JANEM PIOTROWSKIM,
proboszczem parafii św. Małgorzaty w Nowym Sączu

FOT. LEŚ
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wy słu cha nych spo wie dzi, uczest nic twa
w na bo żeń stwach. Na le ży wi dzieć co
się wią że za rów no z ob cho da mi wiel -
kie go od pu stu ku czci Prze mie nia Pań -
skie go, jak i tych skrom nych trzech dni
na po cząt ku wrze śnia ubie głe go ro ku,
kie dy dzię ko wa li śmy za 225 lat obec -
no ści ob ra zu Je zu sa Prze mie nio ne go.
Zo stał on prze nie sio ny do na sze go ko -
ścio ła pod ko niec XVIII wie ku z ko -
ścio ła fran cisz ka nów. Cie ka wost ką
jest, że sta ło się to w tym sa mym cza -
sie, kie dy po wsta ła die ce zja tar now ska,
któ rej ju bi le usz 225-le cia wła śnie ob -
cho dzi my. 
Jak Ksiądz Pra łat oce nia re li gij ność
są de czan, bo przy naj mniej w ze -
wnętrz nym wy mia rze wy glą da to
nie źle. We dle nie daw no opu bli ko -
wa nych sta ty styk ko ściel nych, je śli
cho dzi o dwa pod sta wo we wskaź -
ni ki: obec ność na nie dziel nych
mszach świę tych – do mi ni kan tes
oraz przy stę po wa nie do sa kra -
men tu ko mu nii świę tej – com mu -
ni can tes Są de cza nie przo du ją, są
wręcz re kor dzi sta mi. 

– Świat współ cze sny fa scy nu je się
sta ty sty ka mi. Mod ne jest bi cie re kor -

dów i na co dzień też ich ocze ku je my
w ró żnych dzie dzi nach: spor tu, pro duk -
cji i te sa me pra wi dła chcia ło by się od -
nieść do ży cia re li gij ne go. Oczy wi ście,
w ja kiś spo sób one też mó wią o pew -
nym za an ga żo wa niu wier nych w ży cie
re li gij ne, ale rze czy wi sto ści wia ry nie
da się opi sać tyl ko licz ba mi, cho ciaż
spo sób ta kiej oce ny zie mi są dec kiej jest

bar dzo ko rzyst ny. Mam oka zję prze by -
wa nia w wie lu śro do wi skach w kra ju
i za wsze sły szę wie le cie płych słów
pod ad re sem Są dec czy zny. Jest się
z cze go cie szyć. Na to miast, tam gdzie
się po da je pew ne oce ny, ko niecz ne jest
też kry tycz ne py ta nie. Mo że my się py -
tać o „in te li gen cję” na szej wia ry, jak tą

wia rę po głę bia my czy ta niem Pi sma
Świę te go, do brej lek tu ry i na ile wia ra
in spi ru je na szą co dzien ność, ży cie spo -
łecz ne i go spo dar cze. Bo prze cież nie
kto in ny, ale to chrze ści ja nie są w sa mo -
rzą dach i pro wa dzą przed się bior stwa.
Bar dzo wa żne jest to co po wie dział Oj -
ciec Świę ty Jan Pa weł II w en cy kli ce
Fi des et ra tio (Wia ra i ro zum), że wia -
ra i ro zum są jak dwa skrzy dła, któ re
wzno szą czło wie ka ku Bo gu. Czło wiek
po cząt ku XXI wie ku po wi nien od czy -
tać po trze bę tych dwóch skrzy deł.
Oczy wi ście mó wi my o chrze ści ja nach,
o lu dziach kon se kro wa nych ła ską chrztu
św. Na sta ły cza sy, któ re wy ma ga ją au -
ten tycz ne go świa dec twa wia ry już nie
w kon fron ta cji z prze śla do wa niem, z ja -
kąś sy tu acją trud ną, ale wła śnie z do ko -
ny wa niem wy bo rów i ocen. To jest
wszyst ko po trzeb ne, że by po czuć się
au ten tycz nym chrze ści ja ni nem i ośmie -
lić się żyć ła ską chrztu świę te go. 
Ksiądz Pra łat ma bo ga te do świad -
cze nie dusz pa ster skie, wie le lat
spę dził na mi sjach w Afry ce i Ame -
ry ce Po łu dnio wej, kształ cił się
w Pa ry żu i czym, na tym tle, wy ró -
żnia się są dec ka re li gij ność? 

Po tych kilkunastu
miesiącach pracy mogę
stwierdzić, że parafia
świętej Małgorzaty, miasto
Nowy Sącz, to płodna
ziemia, która rodzi dobre
owoce.
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– Od kry wa jąc przed la ty no wą rze -
czy wi stość i w ogó le ży cie w Afry ce,
bez tru du mo głem stwier dzić, że śro do -
wi sko, w ja kim sam wy ro słem, śro do wi -
sko re li gij nie bo ga te, da je czło wie ko wi
bar dzo du żo. Po mi mo że cza sy spo łecz -

ne i po li tycz nie by ły zu peł nie in ne niż
dzi siej sze. I wła śnie trwa nie w łań cu chu
po ko le nio wym, prze ży wa nia wia ry,
świa dec twa i trwa ło ści ro dzi ny
– wszyst ko to jest ogrom nym bo gac -
twem. Rów nież w Pe ru, któ re kul tu ro wo
i cy wi li za cyj nie bar dzo ró żni ło się
od ów cze snej Lu do wej Re pu bli ki Kon -
go, mo głem prze ży wać po dob ne sy tu -
acje. Jed na z pa ra fia nek pe ru wiań skich,
któ ra do tar ła do Cen trum For ma cji Mi -
syj nej w War sza wie, aby być na ti ve spe -
aker i uczyć przy szłych mi sjo na rzy,
kie dyś po wie dzia ła: „Je że li cze goś wam
za zdrosz czę, to ro dzi ny”. Bo mia ła oka -
zję po znać w Pol sce ro dzi ny na szych
kan dy da tów na mi sje, uczest ni czyć
w na bo żeń stwach. To by ło dla niej głę -
bo kim prze ży ciem i my ślę, że mu si my
na uczyć się ce nić, al bo na no wo od kryć,
że ro dzi na, wie lo po ko le nio wość to jest
ogrom ne bo gac two. Dziś świat się in dy -
wi du ali zu je. Obej mu je to na ukę i pro -
duk cję, to do ty czy wszyst kich dzie dzin
ży cia, i jest to po trzeb ne, bo ro dzi dy na -
mi kę, po stęp, od kry cia. Ta kie pro ce sy
nie po win ny jed nak w ża den spo sób za -
in fe ko wać ro dzi ny, że by ją tak po dzie -
lić, że póź niej trud no jest to wszyst ko
skle ić w jed ną ca łość. Bo wiem trwa ła
ro dzi na da je po czu cie bez pie czeń stwa,
wza jem ne go sza cun ku i mi ło ści. W re -
la cjach ro dzin nych rzą dzą in ne pra wi dła
niż w na uce i pro duk cji. Re asu mu jąc,
ro dzi na jest wiel kim skar bem Są dec czy -
zny i na moc ną, zdro wą ro dzi nę zwra cał
uwa gę w swo jej po słu dze Jan Pa weł II.
Je den z pierw szych do ku men tów na sze -
go pa pie ża, ad hor ta cja apo stol ska Fa mi -
lia ris con sor tio mó wi o wspól no cie
ro dzin nej. To jest wiel ka pro gra mo wa
ka te che za o ży ciu ro dzi ny we współ cze -
snym świe cie. 
Czy mo żna po wie dzieć, że pro ce sy
la icy za cyj ne, ruj nu ją ce w tej chwi li
na Za cho dzie Eu ro py spo łe czeń -
stwa ka to lic kie nie raz o wiel kich
tra dy cjach jak by do No we go Są cza
jesz cze nie do tar ły? 

– Są to pro ce sy po wol ne, cza sa mi na -
wet nie zau wa żal ne, i za wsze jest nie spo -
dzian ką do strze że nie już złych skut ków
tych pro ce sów. Bra ku je nam wra żli wo -
ści, że by to w po rę do strzec, ale ży czył -
bym mo jej pa ra fii i zie mi są dec kiej,

że by ro dzi na by ła tym pięk nym spo -
iwem tra dy cji, kul tu ry, so li dar no ści, do -
bra, któ re tu przez wie ki się do ko ny wa ły.

***
Ko ściół to rów nież miej sce kul tu,
szy ku je się no wa świą ty nia w No -
wym Są czu i to pod we zwa niem
bło go sła wio ne go Ja na Paw ła II, co
pięk nie ko re spon du je z ma jo wy mi
uro czy sto ścia mi w Rzy mie. 

– Pla ny bu do wy ko ścio ła w No wym
Są czu na osie dlu Bar skie, choć wy pa da -
ło by uści ślić czy to osie dle Bar skie, czy
We ster plat te, przy ję ło się mó wić, że
Bar skie – ma ją już kil ku let nią hi sto rię.

Ks. pra łat Jan Pio trow ski 

Uro dził się 5 stycz nia 1953 r. w Szczu ro wej.
Po ukoń cze niu Wy ższe go Se mi na rium Du -
cho we go w Tar no wie świę ce nia ka płań skie
otrzy mał w ro ku 1980. Przez 6 lat (1985–
1991) pra co wał w Kon go Braz za vil le, dzi siej -
sza Re pu bli ka Kon ga. Stu dio wał w Pa ry skim
In sty tu cie Ka to lic kim. Po uzy ska niu dok to ra -
tu w Aka de mii Teo lo gii Ka to lic kiej wy je chał
do Pe ru, gdzie przez trzy la ta (1997–2000)
pra co wał w die ce zji Cho si ca. Od 2000
do paź dzier ni ka 2010 r. był dy rek to rem kra -
jo wym Pa pie skich Dzieł Mi syj nych, od 2001
r. – kon sul to rem Ko mi sji Epi sko pa tu Pol ski
ds. Mi sji, a od 2003 r. – człon kiem Kon gre ga -
cji Ewan ge li za cji Na ro dów w Wa ty ka nie. Był
re dak to rem na czel nym cza so pism wy da wa -
nych przez Wy daw nic two Pa pie skich Dzieł
Mi syj nych Mis sio–Po lo nia: Mi sje Dzi siaj,
Świat Mi syj ny, Świa tło Na ro dów. Przez kil ka
lat wy kła dał mi sjo lo gię na Uni wer sy te cie
Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go w War sza -
wie. Au tor licz nych ar ty ku łów na uko wych
i po pu lar no -na uko wych w za kre sie mi sjo lo -
gii. Wła da pię cio ma ję zy ka mi: fran cu skim,
an giel skim, wło skim, hisz pań skim oraz mu -
nu ku tu ba (ję zyk uży wa ny na po łu dniu Kon -
ga). Jeź dzi na ro we rze. Słu cha mu zy ki
po wa żnej i an dyj skiej. Lu bi do brą lek tu rę
z za kre su hi sto rii i an tro po lo gii kul tu ry.
Ja ko pro boszcz i pre po zyt ka pi tu ły ko le giac -
kiej wpro wa dzo ny do ba zy li ki św. Mał go rza -
ty 22 li sto pa da 2009 r. za stą pił na urzę dzie
ks. dr. An drze ja Je ża, któ re go pa pież Be ne -
dykt XVI mia no wał bi sku pem po moc ni czym
die ce zji tar now skiej.
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Mój bez po śred ni po przed nik, obec ny
ksiądz bi skup An drzej Jeż roz po czął
przy go to wa nia do za ku pu te re nu i to mu
się uda ło do ko nać. Ja tyl ko mo głem po -
sze rzyć tę dział kę pod ko ściół. Ma po -
wierzch nię 56 arów, któ re są wła sno ścią
hi po tecz ną pa ra fii. Przy chyl ny kli mat ze
stro ny or dy na riu sza die ce zji bi sku pa
Wik to ra Skwor ca spra wił, że mo że my
gro ma dzić fun dusze na bu do wę ko ścio -
ła z ta cy uzbie ra nej w pierw sze nie dzie -
le mie sią ca. Są to ele men ty, pó ki co,
jesz cze drob ne, ale wa żne i po trzeb ne
na eta pie przy go to wań do bu do wy ko -
ścio ła.
Jak du ży to bę dzie ko ściół? 

– Pro jek tan tem ko ścio ła jest ar chi tekt
Sta ni sław Ra taj ski z Ty chów. Ko sciół
bę dzie miał oko ło 590 m2 po wierzch ni
plus chór i za ple cze. Wszyst ko ra zem
bę dzie li czy ło oko ło 800 m2, więc nie
bę dzie to ko ściół gi gan tycz ny. Zbu du je -
my go na po zio mie, jak ufam, na szych
mo żli wo ści tech nicz nych. Pro jekt kon -
cep cyj ny zo stał za twier dzo ny przez ku -
rię die ce zjal ną w Tar no wie 19
lu te go 2010 ro ku i ar chi tekt pra cu je
obec nie nad pla nem tech nicz nym. Wi -
zu ali za cja ko ścio ła zo sta ła przed sta wio -
na w pa ra fial nym mie sięcz ni ku „Na sze
Spo tka nia”, a ka pła nem od po wie dzial -
nym za bu do wę świą ty ni jest ksiądz Zbi -
gniew Bier nat. 

Pra gnę tu do dać, że oprócz przy go to -
wań ma te rial nych, rze czą ogrom nie wa -
żną, wa żniej szą niż ja kie kol wiek środ ki
ma te rial ne, jest kli mat du cho wy, że jed -
nak ten ko ściół jest po trzeb ny, speł ni
swo ją ro lę dusz pa ster ską w kształ to wa -

niu wier nych, któ rzy kie dyś bę dą sta no -
wić no wą pa ra fię. We dług ob li czeń bi -
sku pa An drze ja Je ża no wa pa ra fia
bę dzie li czy ła oko ło sześć ty siący wier -
nych. Ten ko ściół jest po trzeb ny. Kie dy
pa trzy my na geo gra fię pa ra fii w No wym
Są czu, to ona jest wię cej niż fa tal na. Pa -
ra fia św. Mał go rza ty, li czą ca po nad 22
ty się cy wier nych, roz cią ga się od Ryn -
ku aż po Na ści szo wą. Jest to pa ra fia
ogrom na, zbyt du ża, dość po wie dzieć,
że ko lę da u nas trwa trzy la ta, bo nie je -

ste śmy w sta nie obejść wszyst kich pa ra -
fian w cią gu jed ne go ro ku. 

Pa trząc z re al nym opty mi zmem
na bu do wę przy szłej świą ty ni, je stem
opty mi stą i wie rzę, że wier ni na szej pa -
ra fii i ca łe go No we go Są cza we sprą tę
bu do wę. Są prze cież miej sco wo ści nie -
wiel kie, nie raz bar dzo ubo gie pa ra fie,
któ re bu do wa ły ko ścio ły. Sam mia łem
oka zję bu do wać ko ścio ły w Afry ce, Pe -
ru i dzię ki Bo gu te dzie ła zo sta ły ukoń -
czo ne i słu żą wier nym. Dla te go je stem
pe łen na dziei, że to dzie ło jest mo żli we
do wy ko na nia. 
Kie dy roz pocz ną się pra ce bu dow -
la ne przy no wej świą ty ni?

– Ufam, że jesz cze w tym ro ku. Chcie -
li by śmy roz po cząć od po sta wie nia czę ści

bu dyn ku dusz pa ster skie go, aby na po czą -
tek mo gła tam po wstać ka pli ca. Przy ka -
pli cy mo gli by śmy roz po cząć
dusz pa ster stwo z dzieć mi i oso ba mi star -
szy mi, po nie waż osie dle wy bu do wa ne 40
lat te mu – za miesz ku je już wie le osób
bli skich sie dem dzie siąt ki i na wet star -
szych. W wy mia rze du cho wych przy go -
to wań do bu do wy ko ścio ła nie mo żna
po mi nąć dwóch wy da rzeń. Przede
wszyst kim paź dzier ni ko wej pro ce sji
z krzy żem na plac bu do wy no we go ko -
ścio ła, któ ra się od by ła na za koń cze nie
mi sji świę tych. Pro ce sja zgro ma dzi ła du -
żą ilość wier nych i to wy da rze nie sa mo
w so bie by ło świa dec twem wia ry. A ko -
lej ne to pa ster ka, Msza świę ta o pół no cy
w Bo że Na ro dze nie, któ ra zgro ma dzi ła
oko ło 1200 osób. Są to spra wy, któ re da -
ją wie le ra do ści i dla mnie są od po wie -
dzią na ka za nie, w któ rym mó wi łem
o po trze bie bu do wy ko ścio ła. To ka za nie
wy gło si łem w ostat nią nie dzie lę czerw ca
ze szłe go ro ku. By ło to mo je jed no z trud -
niej szych ka zań. Ży je my w cza sach,
gdzie w ogó le pew ne pro po zy cje pod da -
je się bar dzo ła two kry ty ce, a bu do wę ko -
ścio ła w szcze gól no ści. Sa mo
przed się wzię cie bu do wy no wej świą ty ni,
sa mo w so bie, nie jest rze czą ła twą. Pro -
ces przy go to wań jest bar dzo dłu gi: kon -
cep cja ar chi tek to nicz na, je go oce na,
wy bór i za twier dze nie pla nu, to są rze czy,
któ re trze ba tak prze pro wa dzić, że by da -
wa ły sa tys fak cję ca łej wspól no cie pa ra -
fial nej, bo tyl ko wte dy lu dzie bę dą się
iden ty fi ko wa li z no wym ko ścio łem. 
Kie dy bę dzie my się cie szyć no wą
świą ty nią, ja ka to jest per spek ty -
wa cza so wa: trzy, mo że pięć lat? 

Bez piecz niej bę dzie mó wić o pię ciu
la tach, choć przy obec nych tech no lo -
giach i tech ni ce bu dow la nej – mo że to
trwać kró cej. Na pew no po mo że nam
pa tron ko ścio ła. W die ce zji tar now skiej
bę dzie to pierw sza świą ty nia pod we -
zwa niem bło go sła wio ne go Ja na Paw -
ła II. Ksiądz bi skup Wik tor Skworc nie
tyl ko wy ra ził zgo dę na ta kie go pa tro -
na no we go ko ścio ła, ale i ra dość, że mia -
sto No wy Sącz bę dzie mia ło świą ty nię
pod ta kim we zwa niem.

***
Ksiądz Pra łat do koń czył w li sto pa -
dzie ze szłe go ro ku swo ją dru gą,

Pro bosz czo wie pa ra fii far nej w No wym Są czu w okre sie die ce zji tar now skiej: 

Ja kub Pstru szyń ski (1787–1800) – ur. 1746, zm. 1800 w N. Są czu; 
Bar tło miej Jan czy (1801–1852) – ur. 1766 w Sro mow cach Wy żnych, zm. 1852 w N. Są czu; 
Jan Ma cha czek (1853–1882) – ur. 1794 w Kat schen (Git schin) w Cze chach, zm. 1882 w N. Są czu; 
Woj ciech Ko wa lik (1882–1887) – ur. 1813 w Pod czer wo nem, zm. 1887 w N. Są czu; 
Aloj zy Gó ra lik (1888–1926) – ur. 1845 w By si nie k. My śle nic, zm. 1926 w N. Są czu; 
Ro man Ma zur (1926–1948) – ur. 1879 w Tu cho wie, zm. 1948 w N. Są czu; 
Wła dy sław Le siak (1949–1977) – ur. 1908 w Jo dło wej, zm. 1977 w N. Są czu; 
Sta ni sław Li sow ski (1977–2000) – ur. 1930 w Piw nicz nej, zm. 2000 w Gli wi cach;
Wal de mar Dur da (2000–2007) – ur. 1959 w Dur dach k. Ba ra no wa San do mier skie go, zm. 2007 w N. Są czu;
An drzej Jeż (2007–2009) – ur. 1963 w Li ma no wej, od 28 li sto pa da 2009 bi skup po moc ni czy die ce zji;
Jan Pio trow ski (obec ny pro boszcz)

Rodzina jest wielkim
skarbem Sądecczyzny i na
mocną, zdrową rodzinę
zwracał uwagę w swojej
posłudze Jan Paweł II.
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pię cio let nią ka den cję dy rek to ra
kra jo we go Pa pie skich Dzieł Mi syj -
nych. Czy to już de fi ni tyw ny ko -
niec z dzia łal no ścią mi syj ną?

– Po ćwierć wie czu pra cy dla mi sji
trud no jest tę pra cę de fi ni tyw nie za koń -
czyć. Ow szem, for mal nie za koń czy łem
dzia łal ność dy rek to ra kra jo we go Pa pie -
skich Dziel Mi syj nych, ale na dal je stem
kon sul to rem Ko mi sji Epi sko pa tu Pol ski
do Spraw Mi sji. Czu ję się zwią za ny ze
śro do wi skiem mi syj nym i w ja kiś spo -
sób jesz cze szu kam od po wie dzi na te
wszyst kie wy da rze nia, któ re się do ko na -
ły w mo im ży ciu w ostat nich kil ku na stu
mie sią cach, kie dy przy je cha łem do No -
we go Są cza. My ślę, że pra ca dusz pa ster -
ska otwie ra ty le mo żli wo ści współ pra cy
i po mo cy mi sjo na rzom, że w No wym
Są czu też mo gę być uży tecz ny dla na -
szych mi sjo na rzy. Tych wspa nia łych ka -
pła nów i bi sku pów, któ rych znam z lat
swo jej po słu gi za rów no w Kon go jak

i Pe ru, czy z ra cji peł nie nia funk cji dy -
rek to ra kra jo we go Pa pie skich Dzieł Mi -
syj nych. 
Dzię ki Księ dzu Pra ła to wi No wy
Sącz ma szan sę stać się jed nym
z moc niej szych w kra ju ośrod ków
wspar cia mi sji?

– Na po zio mie dusz pa ster skim nie
bra ku je ta kich miejsc, że by wspo mnieć

cho cia żby pa ra fię w Tyl ma no wej, któ ra
od lat or ga ni zu je wa ka cyj ny fe styn mi -
syj ny. Jest to rzecz nie po wta rzal -
na w ska li ogól no pol skiej. Chciał bym,
że by no wo są dec ka Gó ra Ta bor by ła

rów nież wa żnym punk tem od nie sie nia
dla po mo cy mi sjom i mi sjo na rzom.
Ilu Są de czan pra cu je obec nie
na mi sjach? 

– Na to py ta nie trud no mi od po wie -
dzieć, bo z die ce zji tar now skiej wy wo -
dzi się oko ło 265 osób pra cu ją cych
obec nie na mi sjach. W tym gro nie jest
kil ku na stu mi sjo na rzy, któ rych znam
oso bi ście, po cho dzą cych z Są dec czy zny.
Nie trze ba da le ko się gać, bo w ogó le
pierw si mi sjo na rze w Kon gu to by li
dwaj no wo są de cza nie: obec ny re zy dent
w na szej pa ra fii ksiądz An drzej Pio trow -
ski, któ ry w 1973 ro ku wy je chał
do Afry ki wraz z księ dzem Sta ni sła wem
Je żem, od ćwierć wie cza rek to ra Pol skiej
Mi sji Ka to lic kiej we Fran cji. Ci dwaj
Są de cza nie by li wśród trzech pierw -
szych tar now skich mi sjo na rzy. Na mi -
sjach w Ar gen ty nie od 31 lat pra cu je
Są de cza nin ks. Alek san der Pisz czek.
Z daw nych wi ka riu szy pa ra fii świę tej
Mał go rza ty ksiądz An to ni Li choń pra -
cu je w Pe ru, w Ar gen ty nie i Bra zy lii
pra co wał ksiądz Krzysz tof Dar łak,
a w Kon gu ksiądz Bro ni sław Ro siek.
Wresz cie jest coś nie zwy kłe go, ja kiś

Według obliczeń biskupa
Andrzeja Jeża nowa parafia
będzie liczyła około sześć
tysiący wiernych. Ten
kościół jest potrzebny. Kiedy
patrzymy na geografię
parafii w Nowym Sączu, to
ona jest więcej niż fatalna.
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znak, że oby dwaj bi sku pi mi syj ni po -
cho dzą z zie mi są dec kiej. Uro dzo ny
w Że leź ni ko wej Wiel kiej bi skup Jó zef
Sła by, re demp to ry sta, mój ko le ga
w Cen trum For ma cji Mi syj nej, pra cu je
w Ar gen ty nie, a nasz ka płan tar now ski
z pa ra fii w Sie dl cach ksiądz Ja nusz Ka -
le ta jest bi sku pem w Ka zach sta nie. 
Cze mu mi sje są tak wa żne? Dla cze -
go Są de cza nie po win ni się czuć

od po wie dzial ni za bu do wę ka pli cy
w dżun gli afry kań skiej, czy na ukę
re li gii w An dach? 

– Od po wiedż znaj dzie my w sło -
wach Je zu sa: „Idź cie na ca ły świat
i na uczaj cie wszyst kie na ro dy”. Jest to
za da nie po nad cza so we. So bór Wa ty -
kań ski II uro czy ście po twier dził, że
Ko ściół z na tu ry swo jej jest mi syj ny,
a więc nie mo że nie gło sić Ewan ge lii.

Nam, lu dziom ochrzczo nym, tę praw -
dę wie lo krot nie przy po mniał pa pież
Jan Pa weł II. W li ście apo stol skim No -
vo mil len nio in eun te na za koń cze -
nie 2000 ro ku ju bi le uszo we go pi sał, że
mi sje są nie tyl ko spra wą spe cja li stów,
ale ca łe go lu du Bo że go. Mi sje to spra -
wa wia ry i w tej prze strze ni wia ry
i świa dec twa współ pra cy mi syj nej mo -
że na ró żnych po zio mach upla so wać
się ka żdy chrze ści ja nin. Ka żdy,

na mia rę swo ich mo żli wo ści mo że
wspo móc mi sje, za rów no w spo sób
du chow ny, przez mo dli twę, jak i ma te -
rial nie, w za le żno ści od te go, jak kto
się czu je na si łach. 

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

De ka nat Uja no wi ce: 90 % fre kwen cja na mszach św.

70,5 proc. wier nych die ce zji tar now skiej cho dzi na nie dziel ną Mszę
św., a 23,1 proc. przyj mu je Ko mu nię Świę tą. To w przy pad ku fre kwen -
cji nie wiel ki, bo 0,5 proc. wzrost, na to miast mniej szy o 1,5 proc. jest
wskaź nik do ty czą cy przyj mo wa nia Ko mu nii świę tej. Naj praw do po dob -
niej bę dą to naj wy ższe wskaź ni ki do mi ni can tes i com mu ni can tes
w Pol sce.

Da ne do ty czą ce prak tyk re li gij nych w die ce zji tar now skiej opra co wa -
no na pod sta wie li cze nia wier nych w ko ścio łach w dniu 24 paź dzier ni -
ka 2010 ro ku.

„W die ce zji tar now skiej na dal mo że my się cie szyć wy so ką fre kwen cją
wier nych na nie dziel nych Mszach Świę tych. Jest to nie wąt pli wie, spo wo -
do wa ne ogrom ną pra cą ka pła nów w pa ra fiach i pod czas ka te che zy
w szko łach. Dla wier nych, po cząw szy od ma łych dzie ci a skoń czyw szy
na star szych i cho rych jest wie le pro po zy cji do za an ga żo wa nia się w ru -
chach i sto wa rzy sze niach ka to lic kich oraz gru pach mo dli tew nych, w któ -
rych do ko nu je się for ma cja chrze ści jań ska i po głę bie nie re li gij nej
świa do mo ści. To wpły wa na udział w nie dziel nej Eu cha ry stii i czę ste

przyj mo wa nie Ko mu nii Świę tej. W kil ku miej scach zo sta ła za ini cjo wa -
na sta ła ca ło dzien na ad o ra cja. To wszyst ko wpły wa na tak wy so ki
wskaź nik prak tyk re li gij nych w die ce zji tar now skiej” – uwa ża ks. Jan
Bar to szek, za stęp ca dy rek to ra Wy dzia łu Dusz pa ster stwa Ogól ne go Ku -
rii Die ce zjal nej w Tar no wie, któ ry opra co wał ba da nia.

Naj wię cej osób, bo 90 proc. uczęsz cza do ko ścio ła w de ka na cie Uja -
no wi ce na Są dec czyź nie. Wy so ka po nad 80-pro cen to wa fre kwen cja
jest ta kże w de ka na tach: Li ma no wa, Pil zno, Sta ry Sącz i Cię żko wi ce.

Naj wię cej osób, bo 43,5 proc. przy stę pu je do Ko mu nii w de ka na cie
Bo bo wa. Po nad 30-pro cen to wy wskaź nik com mu ni can tes jest w de ka -
na tach Tu chów, Uja no wi ce i Szcze pa nów. 

W sa mym Tar no wie do ko ścio ła w nie dzie lę cho dzi od 34 do 66 proc.
wier nych. Naj wy ższa fre kwen cja, bo po nad 138 proc. jest w ko ście le
księ ży fi li pi nów.

W No wym Są czu naj wię cej wier nych, bo po nad 141 proc. cho dzi
na msze św. do ko ścio ła Du cha św., pro wa dzo ne go przez je zu itów. Fre -
kwen cja w in nych świą ty niach wy no si od 40 do 76 proc. (DSI)

Pierw si mi sjo na rze w Kon gu
to by li dwaj no wo są de cza -
nie: obec ny re zy dent w na -
szej pa ra fii ksiądz An drzej
Pio trow ski, któ ry w 1973 ro -
ku wy je chał do Afry ki wraz
z księ dzem Sta ni sła wem Je -
żem, od ćwierć wie cza rek to -
ra Pol skiej Mi sji Ka to lic kiej
we Fran cji. 

WOKÓŁ NAS
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Są dec ki „elek tryk” w gro nie 
naj lep szych szkół w Pol sce

Na sukces
pracuje się
latami

W swo jej hi sto rii prze szła wie le, w
cza sie II woj ny świa to wej oku pan -
ci wy ko rzy sty wa li jej uczniów, ja -
ko si łę ro bo czą, wy wo zi li na

przy mu so we ro bo ty do Nie miec. W ro ku szkol -
nym 1962/63 roz po czę to bu do wę obec nej sie dzi -
by przy uli cy Li ma now skie go. Dziś w tym
bu dyn ku uczy się mło dzież VII LO, tech ni kum
za wo do we go i za sad ni czej szko ły za wo do wej. 

Kie dy 2006 r. pod na zwą Ze spół Szkół Elek -
trycz no -Me cha nicz nych im. gen. Jó ze fa Ku stro -
nia szko ła ob cho dzi ła 120-le cie ist nie nia, by ło o
niej gło śno w No wym Są czu. Te raz z po wo du
suk ce su Tech ni kum nr 7 gło śno jest w ca łej Pol -
sce, są dec ki „elek tryk za jął w ran kin gu „Rzecz -
po spo li tej” i „Per spek tyw” dru gie miej sce w
kra ju, za Tech ni kum Łącz no ści z Kra ko wa. W
czter na stym już ran kin gu wzię ło udział pięć i pół
ty sią ca śred nich szkół tech nicz nych, wy ło nio no
dwie ście naj lep szych. Mo żna po wie dzieć, że
pierw sza set ka to ści sła eli ta, dla te go mię dzy in -
ny mi to dru gie miej sce mo żna uznać za wy jąt -
ko wy suk ces.

Po raz pierw szy osob no oce nia no li cea i tech -
ni ka, zwięk szo no też ilość kry te riów. Tym ra zem
o po zy cji szko ły de cy do wa ły nie tyl ko suk ce sy
uczniów w olim pia dach, ale ta kże wy ni ki ma tur

i opi nie o szko łach wy ra żo ne przez na uczy cie li
aka de mic kich. Przy oka zji głów ne go ran kin gu
był też ran king ma tu ral ny, w któ rym „elek tryk”
za jął trze cie miej sce w Pol sce. Dość pre cy zyj nie
usta lo no wskaź ni ki i wa gę po szcze gól nych kry -
te riów: olim pij skie go na 30 proc., ma tu ral ne go
z eg za mi nów pod sta wo wych i do dat ko wych na
w su mie 60 proc., a 10 proc. sta no wi ła opi nia
wy ższych uczel ni o ab sol wen tach ka żdej ze
szkół. Wie lu mó wi, że po raz pierw szy jest to
ran king praw dy.

– Uwa żam, że ogrom nym suk ce sem jest zna -
leźć się w pierw szej set ce te go ran kin gu – mó wi
Wa len ty Sza rek, dy rek tor szko ły. – Ma my dru -
gie miej sce, zło ży ły się na to suk ce sy uczniów,
na uczy cie le im tyl ko po ma ga ją – do da je z uśmie -
chem. – Dzię ki olim pia dom na si ucznio wie zdo -
by li dwa na ście in dek sów, w więk szo ści na stu dia
tech nicz ne, na do wol ne, wy bra ne kie run ki, bo
wła śnie mię dzy in ny mi w olim pia dach: elek trycz -
nych, elek tro nicz nych, me cha tro nicz nych osią ga -
li świet ne wy ni ki.

Na uczy cie le przed mio tów za wo do wych: Jó -
zef Po mie tło i An drzej Ko śció łek po ma ga ją w
przy go to wa niach olim pij czy kom od lat.

– Tu nikt ni ko go nie zmu sza, mło dzież ma my
am bit ną – mó wi Jó zef Po mie tło. – Kie dy ucznio -
wie są w dru giej kla sie py ta my wszyst kich, bez
wy jąt ku, kto jest chęt ny za ba wić się w olim pia dę
na po zio mie szkol nym, zgła sza się wte dy od stu
do stu pięć dzie się ciu chęt nych. 

W ubie głym ro ku, w Kro śnie, kie dy w
trzech olim pia dach ucznio wie są dec kie go
„elek try ka” zdo by li sześć in dek sów, je den z ar -

Naj pierw by ła Szko ła Prze my sło wa Uzu peł nia ją ca, o po -
pi sach jej uczniów pi sa no już w 1886 ro ku. Przy niej po -
wsta ła Szko ła Han dlo wa Uzu peł nia ją ca kształ cą ca
w bra nżach ogól no za wo do wej i me ta lo wej. Przez la ta
zmie nia ła na zwy, sie dzi bę i za kres kształ ce nia.

Można
powiedzieć, że
pierwsza setka
to ścisła elita,
dlatego między
innymi to
drugie miejsce
można uznać za
wyjątkowy
sukces.

FOT. KAT
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ty ku łów pra so wych za ty tu ło wa no „Od -
le cie li wszyst kim, jak Au stria cy w Pla -
ni cy” – to po rów na nie do nar cia rzy
au striac kich, któ rzy zde kla so wa li ca ły
świat w mi strzo stwach w lo tach nar -
ciar skich. 

– Nic nie mo żna tu ro bić na si łę – wy -
ja śnia An drzej Ko śció łek. – Mło dzi lu -
dzie mu szą chcieć się uczyć. My tyl ko

ma my spra wić, że by im się chcia ło
chcieć. No, a po tem tro chę przy pil no wać
i ca ły czas wspie rać. Są ta cy ucznio wie,
któ rzy oce ny ma ją dość mier ne, a w
olim pia dach osią ga ją re we la cyj ne wy ni -
ki i od wrot nie: tych z do bry mi oce na mi
trud no prze ko nać do udzia łu w olim pia -
dach, a po tem czę sto ża łu ją. 

Na suk ces w ran kin gu na ło ży ły się
też bar dzo do bre wy ni ki ubie gło rocz -
ne go eg za mi nu ma tu ral ne go, za rów no
w czę ści obo wiąz ko wej jak i w roz sze -
rzo nej. Zda wal ność eg za mi nu ma tu ral -
ne go wy nio sła po nad 97 pro cent, co
da ło szko le bar dzo wy so ki wskaź nik do
oce ny.

War to też zwró cić uwa gę, że więk -
szość szkół bio rą cych udział w ran kin gu
to szko ły jed no bra nżo we, a są dec kie
tech ni kum kształ ci w pię ciu za wo dach:
elek tro ni ka, elek try ka, me cha tro ni ka, in -
for ma ty ka i te le in for ma ty ka. W sa mym
tech ni kum jest oko ło sze ściu set
uczniów, mó wiąc mło dzie żo wym slan -
giem wy krę cić ta ki wy nik przez tak
du żą i zło żo ną szko łę jest nie po rów ny -
wal nie trud niej niż w kształ cą cej tyl ko w
jed nym kie run ku.

– Nie mia łem pro ble mu z wy bo rem
szko ły – mó wi Mar cin Na le pa z IVa. –
O „elek try ku” od lat mó wi się po pro -
stu, że to świet na szko ła. Uczę się, ale
jest i miej sce na za in te re so wa nia (re ali -
za cja dźwię ku) i na spo tka nia z dziew -
czy ną też mu szę mieć czas. Od dziec ka
cie ka wi ło mnie wszyst ko, co zwią za ne z
elek try ką. Po za tym moi ro dzi ce są elek -
try ka mi, mo żna, więc się by ło spo dzie -
wać, że tu tra fię. 

Dy rek tor Wa len ty Sza rek mó wi, że
naj więk szą chwa łę przy no szą szko le
ucznio wie spo za mia sta, z miej sco wo ści
po ło żo nych w pro mie niu 50 km od No -
we go Są cza.

Mar cin Na le pa po cho dzi z Na wo jo wej,
jest fi na li stą dwóch olim piad, zdo byw cą
in dek sów na dwie uczel nie. Z ta kim ba -
ga żem koń czy w tym ro ku szko łę i spo -
koj nie mo że za cząć ka rie rę stu den ta. Bo
ab sol wen ci są dec kie go „elek try ka”, jak
za pew nia dy rek tor szko ły, przez stu dia
prze cho dzą „gład ko, jak po ma śle”.

Ro bert Wal czak do je żdża z Ja dam -
wo li, je den z naj lep szych olim pij czy ków
bę dzie elek tro ni kiem. – W trze ciej kla -
sie za in te re so wa ła mnie przed się bior -
czość – tłu ma czy Ro bert. – Mar ke ting
jest tym, w czym czuł bym się do brze, ale
osta tecz nie wy bio rę pew nie AGH, bo ła -
twiej o pra cę po tech nicz nej uczel ni.
Oczy wi ście mam i czas na przy jem no ści,
na fo to gra fię.

Pa weł Ja no wiec z Ko rzen nej pa sjo -
nu je się elek tro ni ką, ale z pol skie go na
świa dec twie też miał szóst kę. W su mie
za udział w olim pia dach tech nicz nych i
śred nią ocen 5, 4 otrzy mał sty pen dium
pre mie ra. 

– Lu bię ćwi cze nia, za ję cia prak tycz -
ne, ale teo ria też jest faj na – mó wi Pa -

Są tacy uczniowie, którzy
oceny mają dość mierne,
a w olimpiadach osiągają
rewelacyjne wyniki
i odwrotnie: tych z dobrymi
ocenami trudno przekonać
do udziału w olimpiadach,
a potem często żałują.

WOKÓŁ NAS
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weł. – No i wia do mo, że bez zna jo mo ści
teo rii tech ni ki zro zu mieć się nie da. 

– Ka żdy czło wiek ma to coś, coś, w
czym jest naj lep szy – tłu ma czy z -ca dy -
rek to ra Kry sty na, Rem biasz, któ ra pra -
cu je w tej szko le 35 lat i by ła
na uczy ciel ką obec ne go dy rek to ra – my
ma my im po móc to coś od na leźć. I nie
jest tak, że w na szej szko le są sa me anio -
ły, to są nor mal ni mło dzi lu dzie w okre -
sie doj rze wa nia, trud nych wy bo rów i
ma ją swo je za usza mi. Tak jak wszy scy
mło dzi chcą wszyst kie go po pró bo wać,
cza sem nie pa nu ją nad emo cja mi, tak,

że roz wa lo ne no sy też się zda rza ją, ma -
my tak jak w in nych szko łach, trud no ści
wy cho waw cze. Ale jak, któ ryś z chłop -
ców coś zbroi i boi się przyjść do mnie
na dy wa nik, al bo sam przyj dzie ze
spusz czo ną gło wą to ja już wiem, że bę -
dą z nie go lu dzie. Trze ba mło dzie ży po -
świę cać du żo cza su i uwa gi, roz ma wiać
i oka zy wać im sza cu nek. Ten sza cu nek

do nas, do ro słych wra ca. Mło dzież lu bi
wbrew pa nu ją cym prze ko na niom ład i
ści śle okre ślo ne nor my. Jak ro bi li śmy
an kie ty za do wo le nia wśród uczniów to
na py ta nie, co ce nią naj bar dziej, naj wię -
cej by ło od po wie dzi, że dys cy pli nę?
Szko ła mu si być po ukła da na.

Eg za min za wo do wy w są dec kim
Tech ni kum Elek trycz nym nie jest ła two
zdać, ale po wo dze nie na nim da je wy -
mier ne ko rzy ści. Dy plom szko ły jest ho -
no ro wa ny w ca łej Unii Eu ro pej skiej.
Czy li ka żdy, kto się nim le gi ty mu je, mo -
że pod jąć le gal ną pra cę. 

Ga blo ta z pu cha ra mi za osią gnię cia
spor to we zaj mu je ca łą ścia nę na pierw -
szym pię trze, nie spo sób wy mie nić, za
co jest ka żdy z nich. Na ta bli cy przy po -
ko ju na uczy ciel skim dy plo my: za udział
w kon kur sie re cy ta tor skim, uczest nic -
two w ak cji „Mło da krew ra tu je ży cie” i
po mo cy miesz kań com Kłod ne go. Są też
in for ma cje o dys ko te ce na rzecz cho re -
go Wojt ka, o ko lej nym wie czor ku po -
etyc kim, na któ rym ucznio wie re cy tu ją
wła sne wier sze.

– Je ste śmy po to, że by stwo rzyć na -
szym uczniom wa run ki do wszech stron -
ne go roz wo ju – mó wi dyr. Wa len ty
Sza rek. – Prze pis na suk ces? Wie le lat
cier pli wej pra cy. Zrów no wa żo ne funk -
cjo no wa nie ka żdej ze sfer ży cia szko ły.

Wszyst ko, co dzie je się w szko le mu si
mieć od po wied nią ran gę. No i sil ne po -
czu cie od po wie dzial no ści re ali zo wa nych
za mie rzeń po łą czo ne z że la zną kon se -
kwen cją, jak we wszyst kim, co ma pro -
wa dzić do suk ce su.

Me dial ny szum jesz cze trwa, ale w
ży ciu szko ły nic to nie zmie nia, wszyst -
ko jest tak jak ka żde go ro ku. Jak ka żde -
go ro ku w su mie dzie wię ciu set uczniów
i ich na uczy cie le pra cu ją na wy so ki po -
ziom szko ły i opi nię o niej. Ran king
„Rzecz po spo li tej” i „Per spek tyw” to
pod su mo wa nie wy ni ków w na uce za
bie żą cy rok, mo że, więc za ję te w nim
dru gie miej sce oprócz słusz ne go po wo -
du do du my przy po mi na, że war to. No i
jesz cze, że być uczniem są dec kie go
„elek try ka” do cze goś zo bo wią zu je.

KATARZYNA TOKARCZYK

Olimpijczycy Elektryka
w ostatnich czterech latach:

2009/2010
Ma te usz Gu mu lak – śred nia ocen 5,25;
Ja kub Sa ra ta; Da niel Wi niar ski; Ma te usz Ole -
siak; Mar cin Na le pa; Mar cin Ra dom ski; To -
masz Chro now ski
2008/2009
Da mian Ko ro na – śred nia ocen 5,14
2007/2008
Mi ro sław Ba sta – śred nia ocen 5,04
Mi łosz Przy by ło wicz
2006/2007
Ber nard Za czyk – śred nia ocen 5,22 sty pen -
dium pre ze sa Ra dy Mi ni strów w ro ku szkol -
nym 2005/06; Bar tło miej Flo rek

Dy rek to rzy ZSEM

1955-1966 – Sta ni sław Ja wor;
1966-1975 – Sta ni sław Ba ran;
1975-1982 – Edward Wierz bic ki;
1982-2006 – Ka zi mierz Sas (w okre sie spra -
wo wa nia man da tu po sła na Sejm RP w la -
tach 1994-2005 obo wiąz ki dy rek to ra peł nił
Piotr La sko).
Od 1 kwiet nia 2007r. dy rek to rem ZSE -M jest
Wa len ty Sza rek, za stęp cą ds. wy cho waw -
czych Kry sty na Rem biasz, a za stęp cą ds. dy -
dak tycz nych Zbi gniew Ku dlik.

Egzamin zawodowy
w sądeckim Technikum
Elektrycznym nie jest łatwo
zdać, ale powodzenie
na nim daje wymierne
korzyści. Dyplom szkoły
jest honorowany w całej
Unii Europejskiej.

FO
T.
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K oń czy ny nie uda ło się ura to -
wać. Tak dra ma tycz ne skut ki
mia ło ogól no ustro jo we za pa le -
nie szpi ku kost ne go zdia gno -

zo wa ne u tej mło dziut kiej dziew czy ny,
któ ra te raz cze ka na lek ką pro te zę
z włók na wę glo we go. Rze szom lu dzi
do brej wo li, na prze ło mie grud nia
i stycz nia br. uda ło się ze brać na jej za -
kup po nad 28 tys. zł.

Na wóz ku in wa lidz kim sie dzi ślicz -
na, drob na dziew czy na o znie wa la ją cym
wręcz uśmie chu. Tro szecz kę za że no wa -
na nie spo dzie wa nym szu mem me dial -
nym wo kół jej oso by. Roz ma wia my
w prze rwie mię dzy wy kła da mi. Ania
Ba jer ska stu diu ję za ocz nie pe da go gi kę
re so cja li za cyj ną w Pań stwo wej Wy ższej
Szko le Za wo do wej w No wym Są czu.
Obec nie jest na dru gim ro ku. Na le ży
do naj lep szych stu den tek. 

Ania z nie peł no spraw no ścią wy ni ka -
ją cą z wro dzo nych wad ukła du kost ne go
wal czy od uro dze nia. Prze szła już kil ka -
na ście ope ra cji, w tym tę naj bar dziej dra -
ma tycz ną: am pu ta cję no gi. Przed nią
świet nie so bie ra dzi ła. By ła, mi mo swo -
ich ogra ni czeń ru cho wych, pra wie sa mo -
dziel na. Dziś jest jej znacz nie trud niej.
Ro dzi ce z po świę ce niem do wo żą Anię
na za ję cia i cze ka ją, aż cór ka je skoń czy.
Do pie ro wte dy wra ca ją do do mu. 

Spe cja li stycz ne szpi ta le i kli ni ki,
od mo men tu, gdy przy szła na świat są

dla Ani dru gim do mem. W ro dzin -
nej Nie cwi, ma leń kiej miej sco wo ści
w gmi nie Ko rzen na, przez więk szość
swo je go ży cia by ła go ściem. Dziew czy -
na uro dzi ła się z prze pu kli ną opo no wo–
rdze nio wą krę go słu pa. W tej cho ro bie
do cho dzi m.in. do nie do wła dów lub po -
ra żeń mię śni koń czyn i tu ło wia, za bu -
rzeń ukła du kost ne go, a ta kże zła mań.
Mo gą two rzyć się obrzę ki, od le ży ny,
trud no go ją ce się ra ny. Do tknię te nią
oso by nie pra wi dło wo usta wia ją sto py,
któ re ule ga ją rów nież znie kształ ce niu.
Z wy ro ka mi lo su Ania wal czy od po -
cząt ku. Kie dy się uro dzi ła, jej ro dzi ce
usły sze li od le ka rzy dia gno zę, któ ra nie
mie ści ła im się w gło wie.

– Le ka rze nie da wa li mi du żych szans
na prze ży cie – mó wi Ania. Jej ma lut ki
or ga nizm nie pod dał się. Choć ob cią żo -
ny cho ro bą sta rał się so bie ra dzić, jak
naj le piej umiał. Ania prze szła pierw szą,
po tem na stęp ną ope ra cję, a po tem już
prze sta ła li czyć.

– Więk szość mo je go ży cia wy peł ni ły
po by ty w szpi ta lach, kli ni kach w kra ju
i za gra ni cą: we Fran cji i w Niem czech.
Raz by ły dłu ższe, raz krót sze – opo wia -
da. – Mo je dzie ciń stwo do szó ste go ro -
ku ży cia, by ło wiel kim pod ró żo wa niem
po szpi ta lach. W do mu by łam go ściem.

Cho ro ba Ani spo wo do wa ła, że ma
spa ra li żo wa ną dol ną część cia ła. Jej or -
ga nizm ma ten den cje do two rze nia
trud no go ją cych się ran. Ka żde, cho cia -
żby naj mniej sze za dra pa nie, ka żda ran -
ka, z po zo ru nie win nie wy glą da ją ca
jest dla niej spo rym pro ble mem. In fek -
cja, któ ra, mi mo za bie gów pie lę gna cyj -
nych wda ła się w zwy kłe otar cie
na sto pie, mi mo dłu gie go le cze nia
skoń czy ła się u Ani am pu ta cją pod -
udzia pra wej no gi. Ra na trud no się go -

Szczę ściem nie jest to, co 
nam los, ale to, cze go nie
Ma za le d wie dwa dzie ścia lat i w tak mło dym wie ku sta nę ła
przed wy bo rem: in wa lidz two, al bo ży cie. 18 paź dzier ni ka
ubie głe go ro ku Ania Ba jer ska wy bu dzi ła się z nar ko zy
w Szpi ta lu Kli nicz nym im. prof. Ada ma Gru cy w Otwoc ku
ko ło War sza wy ze świa do mo ścią, że le ka rze wła śnie ją ura to -
wa li, am pu tu jąc jej część pra wej no gi.

Ania Bo jar ska w szpi ta lu FOT. K. RO SIEK
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iła. By ły okre sy, gdy wy glą da ła w mia -
rę do brze, ale by ły też, gdy by ła okrop -
na. Za ka że nie za ata ko wa ło kość
pod udzia i w efek cie roz wi nę ło się
ogól no ustro jo we za pa le nie szpi ku kost -
ne go. Do Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Szpi ta la Kli nicz ne go im. prof. Ada ma
Gru cy w Otwoc ku pod War sza wą, jed -
ne go z naj więk szych ośrod ków ura zo -

wo -or to pe dycz nych w kra ju skie ro wał
Anię opie ku ją cy się nią le karz Piotr
Bu dzyń ski z Kry ni cy-Zdro ju. 

– Do szpi ta la w Otwoc ku przy je cha -
łam na kon sul ta cję. Le ka rze po obej rze -
niu ra ny i no gi po wie dzie li, że za gro żo ne
jest mo je ży cie. Ko niecz na jest na tych -
mia sto wa ope ra cja. Bro ni łam się
przed nią. Le ka rze uświa do mi li mi, że
mu szę wy bie rać: am pu ta cja no gi, al bo
ży cie. Cho ro ba tak szyb ko po stę po wa ła.

Ogól no ustro jo we za pa le nie szpi ku
kost ne go od bi ło się rów nież ne ga tyw nie
na pra cy ne rek dziew czy ny. Le wa już
nie funk cjo nu je, a pra wa z tor bie la mi,
pra cu je, jak orze kli le ka rze w 60 proc.
Ania stoi wiec przed wi zją ko lej nej ope -
ra cji.

– Pierw szy ty dzień po am pu ta cji
– wspo mi na – to był nie ty le ból fi zycz -
ny, do któ re go się przy zwy cza iłam, ale
psy chicz ny. Bu dzi łam się, ze świa do mo -

ścią, że nie mam czę ści no gi. Do tej po -
ry, na swój spo sób by łam sa mo dziel na.
Te raz uświa do mi łam so bie, że bę dę mu -
sia ła uczyć się wszyst kie go od no wa. Pa -
mię tam chwi lę, już po ope ra cji, gdy
ze spół le kar ski przy szedł na wi zy tę. Pod -
nie sio no ki kut i po czu łam tyl ko, jak bez -
wład nie spa da. Wte dy zła pa ła go
pie lę gniar ka. Po my śla łam wów czas, że
do pó ki są wo kół mnie lu dzie, któ rzy chcą
mi po móc, to już jest coś. Kie dyś prze -
czy ta łam mą dre sło wa. Szczę ściem nie
jest to, co da je nam los, ale to, cze go nie
za bie ra. Cho ro ba za bra ła mi część no -
gi, ale da ła przy ja znych mi lu dzi, któ rzy
są obok mnie. Wiem, że mam ko cha ją cą
ro dzi nę, ko le żan ki i ko le gów, któ rzy, gdy
mi by ło na praw dę cię żko wy cią gnę li
do mnie rę kę, po wie dzie li, że nie wol no
się pod da wać. 

W szpi ta lu, na dru gi dzień po ope ra -
cji za czę ła się żmud na i bo le sna re ha bi -
li ta cja.

– Szo kiem dla mnie by ło, gdy przy -
szedł re ha bi li tant i ka zał mi wstać. Po -
my śla łam, Bo że, prze cież nie je stem
w sta nie na wet usiąść, a co do pie ro
wstać. Ból był ogrom ny. Sta nę łam
przy łó żku, a po po licz kach cie kły mi łzy

z bó lu. To by ło za le d wie pięć mi nut.
Z ka żdym dniem by ło jed nak co raz le -
piej. Ma ło kto zda je so bie spra wę z te -
go, że po am pu ta cji no gi, ma się ta kie
wra że nie, jak by ki kut wa żył sto ki lo.
Choć od mo jej ope ra cji upły nę ło kil ka
mie się cy, da lej od czu wam bó le fan to mo -
we. Bę dąc w to a le cie ła pa łam się
na tym, że pró bo wa łam sta nąć na pra -
wą no gę. 

Ania do szó ste go ro ku prak tycz nie
nie cho dzi ła. Nie spraw ne nó żki spra wia -
ły, że prze miesz cza ła się po do mu po -
ma ga jąc so bie rę ko ma, by ła
no szo na przez ro dzi ców Wan dę i Ja -
na oraz ro dzeń stwo. Po tem wspie ra ła się
na cho dzi ku, a póź niej na ku lach.
Na nich po ru sza ła się jesz cze do am pu -
ta cji. Dziel na dziew czy na ukoń czy ła
szko łę pod sta wo wą i gim na zjum w Ko -
rzen nej, po tem Li ceum Pro fi lo wa ne
(pro fil eko no micz no -ad mi ni stra cyj ny)
w Ze spo le Szkół nr 6. Kie dy stan jej
zdro wia gwał tow nie się po gor szył
w trze ciej -ma tu ral nej mia ła in dy wi du al -
ny tok na ucza nia. Po zda niu ma tu ry zło -
ży ła do ku men ty na swój wy ma rzo ny
kie ru nek psy cho lo gię kli nicz ną w Uni -
wer sy te cie Ja giel loń skim w Kra ko wie.

o da je
e za bie ra

Na wóz ku in wa lidz kim sie -
dzi ślicz na, drob na dziew -
czy na o znie wa la ją cym
wręcz uśmie chu. Tro szecz kę
za że no wa na nie spo dzie wa -
nym szu mem me dial nym
wo kół jej oso by. 

FOT. MIGA
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Ku jej ogrom nej ra do ści przy ję to ją, ale
stu dio wa nie w mie ście od le głym o po -
nad sto ki lo me trów oka za ło się nie mo -
żli we. Z ma rze nia jed nak nie re zy gnu je,
i wie rzy, że kie dyś się speł ni.

– Go rą co w to wie rzę – przy zna je.
– Są dzę, że je stem w sta nie bar dzie zro -
zu mieć lu dzi cho rych. Wiem z au top sji,
co to jest ból fi zycz ny i psy chicz ny, izo -
la cja, bo więk szość swo je go ży cia spę -
dzi łam, z uwa gi na cho ro bę w czte rech
ścia nach, za zwy czaj od dzia łów szpi tal -
nych. Chcia ła bym po ma gać in nym cho -
rym, dać im na dzie je, że nie wszyst ko
stra co ne. Sa mi mu si my też szu kać w so -
bie tej si ły.

***
Po dwu ty go dnio wym po by cie

w szpi ta lu w Otwoc ku, z któ re go wy szła
z wie lo ma le kar ski mi za le ce nia mi wró -
ci ła na uczel nię, bo zbli ża ły się eg za mi -
ny. Ty dzień po Syl we strze po je cha ła
do Po znań skich Za kła dów Or to pe dycz -
nych, jed nych z naj lep szych w Pol sce
pro du ku ją cych pro te zy, gdzie spe cja li sta
pro te tyk wziął pierw sze ob mia ry. Bę dą

one jesz cze ko ry go wa ne, gdyż no ga
po am pu ta cji mu si się na le ży cie wy go ić
i dojść do sie bie. Ko lej na wi zy ta za pla -
no wa na jest w tym mie sią cu. 

Ania ma na dzie ję, że za ło ży pro te zę
mo że w mar cu, al bo w kwiet niu i po wo li
za cznie uczyć się cho dzić. Ze bra no na to
po nad 28 tys. zło tych. Zbiór kę pie nię dzy
na ten cel za ini cjo wa li przed świę ta mi
Bo że go Na ro dze nia jej ko le żan ki i ko le -

dzy z uczel nia nej gru py: An na Ja nusz,
Ka ta rzy na Gi zic ka, Aga ta Ku zak,
Krzysz tof Ko tas, Mag da le na Ka łu ziń -
ska, Ka ta rzy na Ro siek, An na Li piń ska,
Bar ba ra Nę dza, Grze gorz Gwi żdż i Mo -
ni ka Sze li ga. Do nich do łą czy li in ni stu -
den ci oraz wła dze Pań stwo wej Wy ższej
Szko ły Za wo do wej, któ re ta kże w swo -
im gro nie ze bra li pie nią dze. Ak cja pro -
wa dzo na by ła 11, 12, 16, 17 i 18
grud nia. Do brym du chem te go przed się -
wzię cia by ła doc. dr Zdzi sła wa Za cło na,
pro rek tor ds. na uki, współ pra cy i roz wo -
ju. Ze bra no po nad 7,5 tys. zł.

Jed na z ko le ża nek Ani, idąc za cio -
sem do tar ła do sie dzi by Sto wa rzy sze -
nia na Rzecz In te gra cji Śro do wisk
Aka de mic kich ORION, któ re współ -
pra cu je z Fun da cją Ja śka Me li „Po -
za Ho ry zon ty” i po pro si ła o po moc
w dal szym zbie ra niu pie nię dzy. Na le -
żą cy do nie go mło dzi lu dzie, jak cho -
cia żby je go pre zes Pa tryk Wi cher,
Mi chał Mół ka i in ni za czę li dzia łać.
Ania zo sta ła pod opiecz ną or ga ni za cji
za ło żo nej przez nie peł no spraw ne go
zdo byw cę dwóch bie gu nów. 19 grud -
nia ubie głe go ro ku Fun da cja Jaś ka Me -
li „Po za Ho ry zon ty” we współ pra cy ze
Sto wa rzy sze niem „ORION” zor ga ni zo -
wa ła na uli cach No we go Są cza zbiór kę
pu blicz ną, w któ rej uzy ska no kwo tę
po nad 12 tys. zł. Przed są dec kimi ko -
ścio ła mi i na ryn ku, pod czas Są dec kiej
Wi gi lii dla Ani kwe sto wa ło po nad 50
wo lon ta riu szy – człon ków sto wa rzy -
sze nia ORION, Fun da cji „Po za Ho ry -

Ogólnoustrojowe zapalenie
szpiku kostnego odbiło się
również negatywnie
na pracy nerek dziewczyny.
Lewa już nie funkcjonuje,
a prawa z torbielami,
pracuje, jak orzekli lekarze
w 60 proc. Ania stoi więc
przed wizją kolejnej
operacji.
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zon ty”, na cze le z Jaś kiem Me lą i je go
ma mą Ur szu lą, ko le żan ki i ko le dzy ze
stu diów, człon ko wie Szkol ne go Ko ła
Tu ry stycz no -Kra jo bra zo we go „Gó ry
na Kół kach” dzia ła ją ce go przy Ze spo -
le Szkół nr 1 w No wym Są czu. Ofia ro -
daw cy wpła ca li ta kże pie nią dze dla
mło dziut kiej dziew czy ny na kon to Fun -

da cji Jaś ka Me li. Z in dy wi du al nych
wpłat na nie uzy ska no kwo tę bli sko 8,3
tys. zł. Tak więc łącz nie ze bra no po -
nad 28 tys. zło tych, a to wy star czy, by
Ania mo gła znów w mia rę sa mo dziel -
nie się po ru szać.

– To moi wspa nia li ko le dzy ze stu -
diów – ini cja to rzy zbiór ki pie nię dzy
pierw si wy cią gnę li do mnie rę kę i po -
mo gli wy do stać się z doł ka, w któ ry
wpa dłam, ale te go chy ba nie da ło się
unik nąć. Ra dzi łam so bie, jak umia łam,
ale po tym, co prze szłam, przy szedł kry -
zys. W pew nym mo men cie by ło mi bar -
dzo cię żko. Przy szło za ła ma nie, mo że
nie fi zycz ne, ale psy chicz ne. Moi ko cha -
ni ro dzi ce, naj bli żsi, wspa nia łe ko le żan -
ki i ko le dzy z ro ku, uczel ni po ka za li mi,
że nie wszyst ko stra co ne i, że kie dyś mo -
że bę dę cho dzić. Mam ta ką na dzie ję.
Bra ku je mi słów, aby po dzię ko wać rze -
szom lu dzi, któ rzy za an ga żo wa li się w tą
ak cję, któ rzy wrzu ci li do pusz ki, choć -
by przy sło wio wą zło tów kę. Dzię ku ję
z ca łe go ser ca. Bóg za płać.

– Ta pro te za po zwo li Ani od mie nić
ży cie, choć w czę ści od zy skać spraw -
ność, sa mo dziel ność i wia rę we wła sne
mo żli wo ści – mó wi Mi chał Mół ka z Za -
rzą du Sto wa rzy sze nia „Orion”. – Dzię -
ku je my wszyst kim wo lon ta riu szom
i ofia ro daw com.

Ja siek Me la, któ ry po znał Anię, przy -
znał, że jest wy jąt ko wą, cie płą, oso bą,
ema nu ją cą ra do ścią ży cia. I ta ka jest. 

– Je stem pod wra że niem, że w tak
krót kim cza sie uda ło się ze brać pie nią -
dze dla tej wy jąt ko wej dziew czy ny. Ania

jest pod opiecz ną mo jej fun da cji i da lej
mo że li czyć na na szą po moc – po wie -
dział Ja siek Me la.

– Ja siek, to cha ry zma tycz ny mło dy
czło wiek, o ogrom nej we wnętrz nej ra do -
ści – mó wi Ania. – Jest nie peł no spraw -
ny, a spro stał ta kim wy zwa niom,
z któ ry mi nie jed no krot nie zdro wi lu dzie

nie by li by so bie w sta nie po ra dzić. Po -
ka zał, że mo żna re ali zo wać swo je ma -
rze nia i ce le. Ma gło wę, peł ną pla nów,
za mie rzeń i to mnie w nim uję ło. Ży je
na mak sa. Ży czy ła bym ka żde mu tej si ły
i wy trwa ło ści, ja ką on ma.

An na Ja nusz, ko le żan ka Ani ze stu -
denc kiej gru py, przy zna je, że jest po -
mysł, by zro bi ła pra wo jaz dy. Trze ba
jed nak przy sto so wać sa mo chód do po -
trzeb oso by nie peł no spraw nej.

– Ania za słu gu je na to, aby jej po móc.
Sa ma ni gdy by o nią nie po pro si ła. Po -
trze bu je pie nią żków na re ha bi li ta cję
i dal sze le cze nie – do da je. – Chce my na -
wią zać kon takt z fir mą bu dow la ną, któ -
ra zgo dzi ła by się wy ko nać pro jekt
pod jaz du w do mu Ani i zli kwi do wać ba -
rie ry ar chi tek to nicz ne. Do tej po ry nie -
zbęd ne prze rób ki, by Ania mo gła się
w nim po ru szać fi nan so wa li jej ro dzi ce.
Mo że ja kaś fir ma mo gła by to zro bić cha -
ry ta tyw nie, al bo np. ofia ro wać ma te riał
bu dow la ny.

IGA MI CHA LEC 

Ty też możesz pomóc

Oso by, któ re chcia ły by po móc Ani mo gą
wpła cać pie nią dze na kon to ban ko we Fun -
da cji „PO ZA HO RY ZON TY”. Po da je my je go nu -
mer: 79 88040000 0000 0023 9551 0001
z do pi skiem: Dla ANI BA JER SKIEJ. 
Mo żna prze ka zy wać ta kże 1 proc. w for mie
od pi su od po dat ku dla fun da cji (to sa mo
kon to) i z tym sa mym do pi skiem.

Jedna z koleżanek Ani, idąc za ciosem dotarła do siedziby
Stowarzyszenia na Rzecz Integracji Środowisk
Akademickich ORION, które współpracuje z Fundacją
Jaska Meli „Poza Horyzonty” i poprosiła o pomoc
w dalszym zbieraniu pieniędzy.
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Dwa dni wcze śniej do ra tu sza
wró cił z ple ba nii ko ścio ła św.
Ka zi mie rza krzyż, któ ry
przed trze ma de ka da mi to wa -

rzy szył pro te stu ją cym. Ope ra cję prze no -
sin krzy ża za ini cjo wał prze pro wa dził
po ci chu, na wy raź ne ży cze nie Ra tu sza,
bo mia ło być ma ni fe sta cyj nie, Piotr Ma -
słow ski, ani ma tor Dusz pa ster stwa Lu dzi
Pra cy przy pa ra fii ko le jo wej.

Go spo da rza mi spo tka nia był prze -
wod ni czą cy Ra dy Mia sta Je rzy Wi tu -
szyń ski i szef są dec kiej „S” An drzej
Szka ra dek, a wiel ki mi nie obec ny mi: Je -
rzy Wy skiel, któ ry ja ko szef „S”
w WPK prze wod ni czył tam te mu straj -
ko wi, i Jan Bud nik, rów nież wa żna po -
stać wy da rzeń sprzed 30 la ty. Obu
we te ra nom są dec kiej „S” IPN po sta wił
za rzut współ pra cy po 13 grud nia 1981
ro ku z SB. Nie wszyst kim się spodo ba -
ło, że Wy skiel i Bud nik nie otrzy ma li
za pro sze nia do ra tu sza. W ku lu aro wych
roz mo wach obu rzał się m.in. Sta ni sław

Ci choń ski, eme ry to wa ny dzia łacz „S”
w ZNTK. 

W kli mat tam te go cza su wpro wa dził
obec nych red. Sła wo mir Si ko ra, wte dy
ko re spon dent „Dzien ni ka Pol skie go”,
któ ry sta rał się uczci wie re la cjo no wać
pro test w re żi mo wej pra sie. Si ko ra czy -
tał na głów ki ga zet sprzed 30 la ty. – 9
stycz nia 1981 ro ku w Są czu by ło mroź -
niej niż na Ka spro wym Wier chu, mi -
nus 20 stop ni – żar to wał. 

Hi sto rię straj ku przy po mniał je den
z je go przy wód ców Je rzy Gwi żdż.
– Po roz mo wach z wła dza mi wo je wódz -
ki mi – wspo mi nał wi ce pre zy dent
– w któ rych za sia da li lu dzie, któ rzy nie
by li są de cza na mi z uro dze nia i nie czu li
mia sta ani re gio nu, uzna li śmy, że do szli -
śmy do ścia ny z ty mi ludź mi nic nie
wskó ra my. Po sta no wi li śmy sie dzieć
w ra tu szu do pó ki nie przy je dzie de le ga -
cja rzą do wa z War sza wy i na po wa żnie
zaj mie się na szy mi po stu la ta mi.

9 stycz nia 1981 ro ku ok. godz. 10 li -
de rzy sa dec kiej „S” zło ży li ko lej ną wi -
zy tę pre zy den to wi Wie sła wo wi
Olek se mu i kie dy jak zwy kle go spo darz
roz ło żył bez rad nie rę ce, to pół set ki osób
za ję ło sa lę ob rad. Na pręd ce uło ży li li -
stę 10 po stu la tów, któ re wy wie szo no
na ra tu szu. Związ kow cy ko czo wa li
w ma gi stra cie przez dwa dni, miesz kań -
cy do no si li im je dze nie, a na wet cy try -
ny, któ re by ły wów czas ra ry ta sem. 11
stycz nia 1981 ro ku, to by ła nie dzie la, ks.
Ta de usz Dłu bacz z pa ra fii św. Ka zi mie -
rza (nie ży ją cy już ka pe lan pre zy den ta
RP) od pra wił dla straj ku ją cych mszę

W sądeckim ratuszu wspominano słynny strajk
okupacyjny sali obrad im. Stanisława

Małachowskiego sprzed 30 laty 

Odnowa to
piękny kwiat
– De cy zja o straj ku za pa dła na spo tka niu w do mu Ja na Bud ni -
ka, bo u mnie żo na by ła tuż przed roz wią za niem z dru gim
dziec kiem i nie chcia łem jej de ner wo wać – wspo mi nał Je rzy
Gwi żdż. Przy akom pa nia men cie do cho dzą ce go zza okien kon -
cer tu or kie stry Owsia ka w sa li ob rad są dec kie go ra tu sza od by -
ło się w nie dziel ne po po łu dnie 9 stycz nia br. spo tka nie gwar dii
so li dar no ścio wej z oka zji 30. rocz ni cy straj ku oku pa cyj ne go
w te jże sa li re pre zen ta cyj nej im. St. Ma ła chow skie go.

Do ratusza wrócił z plebanii
kościoła św. Kazimierza
krzyż, który przed trzema
dekadami towarzyszył
protestującym. Operację
przenosin krzyża
zainicjował przeprowadził
po cichu, na wyraźne
życzenie Ratusza, bo miało
być manifestacyjnie, Piotr
Masłowski.

Roman Piszczek FOT. HSZ
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św., a o godz. 21 za miast de le ga cji rzą -
do wej z War sza wy do sa li ob rad wtar -
gnął z hu kiem od dzia łu ZO MO.
Zo mow cy, któ rymi do wo dził ko men -
dant We resz ka, wy pro wa dzi li związ -
kow ców z ra tu sza, na szczę ście obe szło
się bez uży cia pa łek, o czym zde cy do -
wa ła War sza wa. By ła to pierw sza si ło -
wa ak cja wła dzy lu do wej po pod pi sa niu
Po ro zu mień Sierp nio wych, choć jesz cze
bez bi cia, kaj da nek i wię zie nia. 

Po tem od był się mil czą cy po chód
z krzy żem, za bra nym z ra tu sza, przez
opu sto sza łe mia sto do ów cze snej sie dzi -
by „S” w Do mu Ro bot ni czym przy ul.
Zyg mun tow skiej, gdzie kon ty nu owa no
strajk do 16 stycz nia. Te go dnia w War -
sza wie roz po czę ły się roz mo wy z de le -
ga cją rzą do wą. O No wym Są czu by ło
gło śno w ca łej Pol sce.

– Po mi mo ta kie go fi na łu oku pa cji
ra tu sza, nasz strajk za koń czył się zwy -
cię stwem. W wy ni ku roz mów w War sza -
wie, a po tem w ZNTK w No wym Są czu,
spa dły gło wy kil ku dzie się ciu prze wod -
ni czą cych gmin nych rad na ro do wych,
se kre ta rzy, pre ze sów i dy rek to rów. Słu -
żbie zdro wia prze ka za no sze reg obiek -
tów zaj mo wa nych przez par tię, lżej
za czę ło się od dy chać na Są dec czyź nie
– opo wia dał Je rzy Gwi żdż. 

***
Ko lej nym punk tem uro czy sto ści był

film do ku men tal ny o straj ku, na krę co ny
w 2001 ro ku. Na ekra nie po ja wi ły się
zdję cia ar chi wal ne. Szcze gól nie cen ny
był za pis dźwię ko wy dra ma tycz nych ne -
go cja cji straj ku ją cych z pre zy den tem
Olek sym i pro ku ra to rem re jo no wym
Ste fa nem Sa ła ga nem tuż przed wkro -
cze niem do ak cji ZO MO. – Je że li ja
opusz czę tę sa lę, to bę dę mu siał opu ścić
to mia sto – sły chać pod nie sio ny głos Ja -
na Bud ni ka. – Sa la ob rad nie na le ży
do pre zy den ta Olek se go, czu je my się
współ go spo da rza mi No we go Są cza – to
już głos Sta ni sła wa Ci choń skie go. Jed -
nak ule gli go łej si le.

Na stęp nie, tak jak 30 lat te mu, za for -
te pia nem w sa li ob rad są dec kie go ra tu -
sza usiadł An drzej Górsz czyk, a Ze non
Za łub ski za śpie wał je go słyn ną bal la dę
o to ną cym „Ty ta ni ku”. – Ta pio sen ka to
był nasz pro test prze ciw ko kart kom
na żyw ność i bez na dziei tam tych dni,Franciszek Palka FOT. HSZ
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kraj to nął, a wła dza się ba wi ła – wy ja -
śniał au tor pio sen ki. A po tem, tak sa mo
jak w 1981 ro ku, od śpie wa no wią zan kę
ko lęd. Na for te pia nie przy gry wał To -
masz Wo lak, or ga ni sta z ko ścio ła ko le -
jo we go.

Po mi mo pod nio słe go na stro ju nie
obe szło się bez za baw nych mo men tów.
Sła wo mir Si ko ro po pro sił o po ka za nie
się sa li Cze sła wa Dą brow skie go, sze fa
są dec kiej De le ga tu ry ZR Ma ło pol ska

w 1981 ro ku, a dziś skrom ne go eme -
ry ta, któ re go pa rę dni przed spo tka -
niem „uśmier ci ła” jed na z ga zet.
– Wia do mość o śmier ci Cze sła wa Dą -
brow skie go oka za ła się moc no prze sa -
dzo na – stwier dził Si ko ra.

Na ko niec uczest ni cy straj ku
sprzed 30. la ty usta wi li się do pa miąt ko -
we go zdję cia pod krzy żem, któ ry im to -
wa rzy szył w tam tych dra ma tycz nych
chwi lach i do nie daw na wi siał w sal ce
na ple ba nii ko ścio ła św. Ka zi mie rza. Ten
krzyż zo sta nie już na za wsze w ra tu szu.

– Wy ko na łem go dla straj ku ją cych
na proś bę księ dza Sta ni sła wa Cza cho ra.
Po cząt ko wo pla no wa łem wy rzeź bić po -
stać świę tej Mał go rza ty, pa tron ki mia -
sta, ale w koń cu zde cy do wa li śmy się
na krzyż – wspo mi nał Fran ci szek Pal ka,

są dec ki rzeź biarz zwią za ny z pa szyń ską
szko łą twór ców lu do wych. 

Na pa miąt kę spo tka nia ju bi le uszo we -
go roz da wa no po więk szo ne zdję cie ra -

tu sza sprzed 30 la ty. Fa sa dę ma gi stra tu
ozda bia ło ha sło uło żo ne wów czas przez
Je rze go Gwi żdża: „Od no wa to pięk ny
kwiat, któ ry wy ro śnie tyl ko na gle bie
o na zwie spra wie dli wość”. 

HEN RYK SZEW CZYK

– Po mi mo ta kie go fi na łu oku pa cji ra tu sza, nasz strajk za -
koń czył się zwy cię stwem. W wy ni ku roz mów w War sza -
wie, a po tem w ZNTK w No wym Są czu, spa dły gło wy
kil ku dzie się ciu prze wod ni czą cych gmin nych rad na ro do -
wych, se kre ta rzy, pre ze sów i dy rek to rów. 

JE RZY GWI ŻDŻ

Uczestnicy strajku po 30 latach FOT. LEŚ

Tabliczka pod krzyżem FOT. HSZ

Emocje nie wygasły

Ewa Stawowczyk i Andrzej Górszczyk

Czesław Dąbrowski i Józef Grzyb
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N ie bra kło tych, któ rym z pa -
sją prze ka zy wał swo ją wie -
dzę i któ rzy dzię ki Je go
me to dycz nej pra cy i za an ga -

żo wa niu z ła two ścią się ga li po tem
po in dek sy i lau ry w olim pia dach hi sto -
rycz nych, a po la tach by li ro dzi ca mi,
któ rzy na wy cho wa nie i wy kształ ce nie
od da wa li mu swo je dzie ci. By li i ci, któ -
rym choć po czę ści za szcze pił prze ko -
na nie, że hi sto ria vi tae ma gi stra est.

***
Po cho dził z Ptasz ko wej (ur. 25 lu te -

go 1950 r.) z ro dzi ny chłop skiej, ukoń -
czył I LO im. Ja na Dłu go sza im.
Ja na Dłu go sza w No wym Są czu i kra -
kow ską Wy ższą Szko łę Pe da go gicz ną
(1973). Tuż po otrzy ma niu dy plo mu,
pod jął pra cę w II LO im. Ma rii Ko nop -
nic kiej w No wym Są czu i tej szko le po -
zo stał wier ny do koń ca. 

Pra cę dok tor ską (1996) po świę cił ba -
da niu lo sów na uczy cie li w Ma ło pol sce
w la tach oku pa cji hi tle row skiej. Efek ty
ba dań zna la zły się póź niej w ksią żce Na -
uczy cie le Ma ło pol scy. Por tret zbio ro -

wy 1939–1945 (2004). Spe cja li zo wał się
też w dzie jach szkol nic twa lu do we go
w Ga li cji (opra co wa nie: Szkol nic two lu -
do we w Ga li cji w świe tle kry ty ki pra so wej
„Szkol nic twa Lu do we go”). Pu bli ko wał
w Rocz ni ku Ko mi sji Na uk Pe da go gicz -
nych PAN, był współ au to rem mo no gra fii

No we go Tar gu. Dzia łał ak tyw nie w Pol -
skim To wa rzy stwie Hi sto rycz nym, w la -
tach 1980–1988 i 1994–2001 peł nił
funk cję człon ka Ko mi sji Re wi zyj nej Od -
dzia łu PTH w No wym Są czu. Współ or -
ga ni zo wał wie le se sji hi sto rycz nych dla

mło dzie ży szkół są dec kich, a ta kże wy -
cie czek hi sto rycz nych.

W 2010 r. – wraz z żo ną, Ma rią
(rów nież dok to rem na uk hu ma ni stycz -
nych, od 1985 r. wi ce dy rek to rem II Li -
ceum) – zo stał ob da rzo ny god no ścią
Ho no ro we go Człon ka Pol skie go To wa -
rzy stwa Hi sto rycz ne go, wy jąt ko wym
wy ró żnie niem dla hi sto ry ków -dy dak -
ty ków, swo je go ro dza ju Oska rem w tej
dzie dzi nie oraz na gro dą spe cjal ną pre -
zy den ta No we go Są cza w ple bi scy cie
Są de cza ni na 2009 Ro ku. 

Wła dy sław Kru czek (1950–2011)

Że gnaj, 
Pro fe so rze
26 stycz nia br. w wie ku 61 lat w No wym Są czu zmarł za słu -
żo ny na uczy ciel hi sto rii w miej sco wym II LO im. Ma rii Ko -
nop nic kiej w No wym Są czu, dr Wła dy sław Kru czek. Dwa
dni póź niej po grzeb w ro dzin nej Ptasz ko wej, w zi mo wej sce -
ne rii cmen ta rza na wzgó rzu, zgro ma dził rze sze Je go wy cho -
wan ków, ab sol wen tów z daw nych i ostat nich lat, przy ja ciół,
mi ło śni ków Klio, ko le gów pe da go gów i obec nych uczniów. 

Przez blisko cztery 
dekady przyczyniał się
do tworzenia
wizerunku II Liceum jako
jednej z najlepszych
placówek oświatowych
w województwie
małopolskim. 

FOT. LEŚ
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Był ab so lut nym re kor dzi stą Pol ski
(nie do ści głym li de rem w eli tar nym Sto -
wa rzy sze niu Na uczy cie li Olim pij skich)
je śli cho dzi o ilość wy cho wan ków, któ -
rzy by li lau re ata mi lub fi na li sta mi olim -
piad – hi sto rycz nych, wie dzy o Pol sce
i świe cie współ cze snym, wie dzy praw -
ni czej i wie dzy o Unii Eu ro pej skiej oraz
o dzie jach par la men ta ry zmu w Pol sce.
Miał „no sa” w wy ła wia niu naj zdol niej -
szych, któ rych ota czał ofiar ną, me ry to -
rycz ną opie ką, po ma gał w roz wi ja niu
in te lek tu al nych aspi ra cji. 

Ko le dzy na uczy cie le mó wi li: „Kru -
czek ma pa tent na olim pij czy ków”.
Spod je go rę ki wy szło bli sko 70
uczniów -lau re atów, za pew nia jąc so bie
in dek sy bez ko niecz no ści zda wa nia eg -
za mi nu wstęp ne go lub – po wej ściu no -
wej ma tu ry – udzia łu w kon kur so wej
re kru ta cji. Pierw szym olim pij czy kiem
był w ro ku szkol nym 1973/1974 Ja nusz
Maj cher kie wicz, ostat nim – Lech Du -
biń ski w 2008 r. 

Le gion je go wy cho wan ków peł ni
dziś od po wie dzial ne funk cje i sta no wi -
ska w kra ju i za gra ni cą. 

Przez bli sko czte ry de ka dy przy czy -
niał się do two rze nia wi ze run ku II Li -
ceum ja ko jed nej z naj lep szych
pla có wek oświa to wych w wo je wódz -
twie ma ło pol skim. 

Od zna czo ny Krzy żem Ka wa ler skim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski (2003).

Non omnis mo riar, 
Dro gi Wład ku...

– Two je odej ście zbu rzy ło na sze pla -
ny, zbu rzy ło nasz spo kój, wstrzą snę ło
szkol ną spo łecz no ścią i po grą ży ło w ża -
ło bie. Bo jak to tak na gle mo żna odejść?
Zo sta wić dom, ro dzi nę, nas, swo ją szko -
łę? Za trzy mać hi sto rię, któ ra ma się
wciąż to czyć? Pau lo Co el ho po wta rzał:
„Dziś czy ju tro, ka żdy dzień jest do bry,
by odejść z te go świa ta”. Ale my są dzi -
my ina czej. Jak wie le, Wład ku, Ci za -
wdzię cza my. Od wie lu lat bu do wa łeś
re no mę II LO ja ko wy cho waw ca, na -
uczy ciel hi sto rii, opie kun olim pij czy ków.
Już ni gdy nie wej dziesz z uśmie chem
do sa li 35 i do po ko ju na uczy ciel skie go.
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Nie otwo rzysz dzien ni ka, nie wy wo łasz
do od po wie dzi tych, któ rych „wy brał
los”. Nie po sta wisz żad nej oce ny, nie
przy go tu jesz ko lej ne go olim pij czy ka.
Trud no się z tym po go dzić, ale my wie -
rzy my: non omnis mo riar, Dro gi Wład -
ku. Zaw sze bę dziesz w na szej pa mię ci!
– ty mi sło wa mi po że gnał na gro bem
Wła dy sła wa Krucz ka dy rek tor II LO
im. Ma rii Ko nop nic kiej, Ta de usz Or -
licz.

Za byt ko wy (z 1555 r.) ko ściół pw.
Wszyst kich Świę tych, pe reł ka ar chi -
tek tu ry drew nia nej, nie po mie ścił
wszyst kich przy by łych na uro czy sto -
ści po grze bo we. Li tur gię ża łob ną
kon ce le bro wa ło kil ku księ ży, wśród
nich pro boszcz Ptasz ko wej ks. Jó zef
Kmak, pro boszcz pa ra fii św. Ka zi mie -
rza z No we go Są cza ks. Jan Sie dlarz
(ro dem z Ptasz ko wej) i pro boszcz pa -
ra fii w Czar nej Tar now skiej ks. Sta ni -
sław Ja nusz, krew niak i kra jan
Zmar łe go, któ ry wy gło sił spe cjal ną
ho mi lię, peł ną oso bi stych wspo mnień,
ja kie łą czy ły go z Wła dy sła wem
Krucz kiem. Na zwał je go ży cie słu żbą
dla mło dzie ży i oj czy zny. Przy po -
mniał też Je go za an ga żo wa nie
przy bu do wie ko ścio ła w osie dlu Mi -
le nium w No wym Są czu.

Opra wę mu zycz no -wo kal ną za -
pew nił chór z II LO i or ga ni sta To masz
Wo lak. Wie niec w imie niu władz No -
we go Są cza zło ży li wi ce pre zy dent
Bo że na Ja wor i prze wod ni czą cy Ra dy
Mia sta Je rzy Wi tu szyń ski, w asy ście
funk cjo na riu szy Stra ży Miej skiej. Zło -

ży li też kon do len cje i sło wa po krze -
pie nia żo nie i ro dzeń stwu Zmar łe go,
z proś bą o prze ka za nie ich ta kże mat -
ce, któ ra z po wo du sę dzi we go wie ku
nie by ła w sta nie wziąć udzia łu
w ostat nim po że gna niu sy na.

JE RZY LE ŚNIAK

Mo je wspo min ki

frag men ty pu bli ka cji ju bi le uszo wej II LO 
im. M. Ko nop nic kiej pt. „Ba śnie i le gen dy Dru giej Bu dy”

(…) Póź niej do łą czył do nas Pro fe sor Kru czek, któ ry roz snu wał przed na mi wi zje i uro -
ki stu denc kie go ży cia, a my, sma ku jąc ka żde je go sło wo, za ta pia li śmy się w ma rze niach
o tym co przed na mi. (…) A sko ro już o hi sto ry kach mo wa, słów kil ka o tym pierw szym,
czy li o Pro fe so rze Wła dy sła wie Krucz ku. Po sia dał li cen cję na suk ces. Ma wia no o nim, że to
jed no oso bo wa fa bry ka olim pij czy ków. Swe in dek sy za wdzię cza li mu m.in. Ma rek Jur czak,
Bo guś Ki jak no i oczy wi ście na sza naj ja śniej sza gwiaz da – Ar tur Schne ider. Nie ucho dził
za ty po we go „tal ke ra”, wy strze li wu ją ce go ty sią ce słów na mi nu tę. Swe my śli for mu ło wał
wol niej, wa żąc ka żde sło wo z nie zwy kłą wprost sta ran no ścią, a na wet lek kim na masz cze -
niem. Lek cje pla no wał w naj drob niej szych de ta lach i rzad ko co ucho dzi ło je go do sko na łej
pa mię ci. Nie sto so wał żad nych ta ryf ulgo wych, a wszel kie prze ja wy le ser stwa eli mi no wał
z że la zną wprost kon se kwen cją. Na co dzień Pro fe sor pre fe ro wał styl spor to wo -luź ny: nie -
śmier tel ne dżin sy, ta każ blu za, cza sa mi swe ter. Zwłasz cza w cie płe dni przy cho dził w roz -
pię tej do po ło wy swe go po tę żne go tor su ko szu li, z pod wi nię ty mi szpa ner sko man kie ta mi.
Je go wy spor to wa na syl wet ka i ciem na kar na cja spra wia ły, że na sze ko le żan ki wy cho dzi ły
z tych lek cji jak by nie co za mro czo ne..., i chy ba lu bi ły hi sto rię. 

Pa nie Pro fe so rze! W imie niu ca łej kla sy IV B (ma tu ra 1986) dzię ku ję Pa nu za wszyst ko!
JA RO SŁAW RO LA

FO
T.

 L
EŚ

FO
T.

 L
EŚ

SADECZANIN luty 2011_SADECZANIN  31-01-2011  01:28  Strona 51



52 Sądeczanin LUTY 2011 v www.sadeczanin.info

To „Gar ga mel” spra wił, że
w nie dzie lę na mszę św. dla
dzie ci w ko ściół ku ko le jo -

wym cią gnę ła i na dal cią gnie dzia twa
z ca łe go Są cza, a na wet spo za mia sta. 

O. Adam Ku bisz spo czy wa w gro -
bow cu oj ców je zu itów na cmen ta rzu ko -
mu nal nym przy ul. Rej ta na. Na gro bie
za wsze są świe że kwia ty i pa lą się zni cze. 

***
Wto rek, 20 stycz nia 2009 ro ku. Zwy -

czaj na da ta z ka len da rza. Dzień jak co
dzień, mo gło by się wy da wać. Jed nak nie
był to zwy kły dzień dla pa ra fian z ko -
ścio ła ko le jo we go nie. Pa mię tam, że by -
ło cie pło, jak na zi mę, kil ka stop ni
po wy żej ze ra, wiał lek ki wiatr, prze no -
szą cy dym ze zni czy znad cmen ta rza ko -

mu nal ne go. Świe ci ło słoń ce, jak by i ono
chciało wy słać jesz cze swe pro my ki oj -
cu „Gar ga me lo wi” w cza sie je go po -
grze bu. Tam te go dnia udał się do Oj ca
w nie bie, nie do SP nr 8, gdzie za zwy -
czaj spę dzał po ran ki, opo wia da jąc dru -
go kla si stom o Bo gu... 

Przy szły je zu ita uro dził się 2 lu te -
go 1944 r. we wsi Jel na w wo je wódz twie
pod kar pac kim. W lip cu 1962 r. zło żył
pierw sze ślu by za kon ne. Pra co wał
w Wam bie rzy cach, Gli wi cach, Wro cła -
wiu i wresz cie przez prze szło 20 lat
w No wym Są czu. Wy ko rzy stu jąc do -
świad cze nie, prak ty kę i wie dzę, ja ką na -
był we Wro cła wiu, wraz z o. Je rzym
Ki tą, „Kla kie rem” za po cząt ko wał dzia -
łal ność ze spo łów dzie cię cych, któ re
w prze cią gu lat we współ pra cy „Gar ga -
me la” i „Kla kie ra” ro sły w si łę. Przez la -
ta słu żył dzie ciom, któ re szcze gól nie
uko chał. To dla nich za ło żył „Smer fy”,
„El fy” i in ne chór ki, to dla nich or ga ni -
zo wał obo zy, któ re od by wa ły się naj -
pierw w Bo row ni cach nie opo dal
Piw nicz nej–Zdro ju, po tem w do mu je -
zu itów w Sta rej Wsi ko ło Brzo zo wa.
Dzie cia ki mo gły za na praw dę nie wiel -
kie pie nią dze spę dzić kil ka na ście dni
wa ka cji z Bo giem i „Gar ga me lem”,
oczy wi ście. 

Miał nie zwy kłą si łę, wia rę i hart du -
cha, po tra fił po cie szyć ka żde go mal ca;
z dzie ci nie śmiał się, wspie rał je we
wszyst kim, choć cza sem mo że zbyt po -
ryw czo i gwał tow nie. Ta ki jed nak był,
słu żył uśmie chem i do bro cią, ale i rów -
nież, gdy za szła ta ka po trze ba, od po -
wied nią ka rą i na ucz ką. Zwy kle nie
po zwa lał, ja ko ka te che ta, na nie po słu -
szeń stwo czy za nie dby wa nie przez
dzie ci, np. obo wiąz ków szkol nych.
Wy cho wy wał po swo je mu, ale po bo -
że mu.

Nie ma chy ba w Są czu oso by, któ ra
nie sły sza ła by o „Gar ga me lu” z ko ścio -
ła przy Zyg mun tow skiej. Wie lu lu dzi
mó wi ło, że mógł jesz cze po żyć – po mi -
mo swe go wie ku (2 lu te go 2009 skoń -
czył by 65 lat), ener gii i za pa łu do pra cy
mógł mu po zaz dro ścić nie je den mło dy.

Mi nę ły dwa la ta, w ko ście le ja koś
ina czej, nie tyl ko naj młod szym bra ku je
„eks pre so wych” i je dy nych w swo im ro -
dza ju ka zań, żar to bli wych aneg dot, czy

O. Adam Ku bisz SJ 

Gar ga mel
16 stycz nia br. mi nę ła dru ga rocz ni ca śmier ci o. Ada ma Ku bi -
sza, zwa ne go „Gar ga me lem”, je zu ity z pa ra fii ko le jo wej
w No wym Są czu, za ło ży cie la i opie ku na dzie cię cych ze spo -
łów mu zycz nych, uwiel bia ne go przez ma lu chów i ro dzi ców.
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nie zwy kłej cha ry zmy, en tu zja stycz ne go
cha rak te ru i po czu cia hu mo ru oj ca Ku -
bi sza. Był czło wie kiem po moc nym
i uczyn nym, nie ist niał dla nie go pro -
blem, któ re go nie mo żna by roz wią zać.
Jed no cze śnie ce cho wa ła go skrom ność,
ni gdy nie ocze ki wał dla sie bie żad ne go
pre zen tu, choć by na uro dzi ny w dniu wi -
gi lii. 

Gdy przyj mo wał sym bo licz ne
„Ziarn ko Gor czy cy” pod czas V edy cji
kon kur su w 2005 ro ku, uśmie chał się
tyl ko skrom nie. Za słu żył jed nak na ty tuł
lau re ata i to w stu pro cen tach. Jak bar -
dzo ko le jo wi pa ra fia nie i są de cza nie
w ogó le go ko cha li, świad czy ła ilość lu -
dzi na cmen ta rzu w dniu po grze bu oraz

licz ba mszy za mó wio nych za je go du -
szę. Wraz z „Gar ga me lem” ode szła do -
broć, uśmiech, któ ry za wsze go ścił
na je go twa rzy. Ode szła ra dość…

Te raz tej ra do ści jak by mniej... 

AGNIESZ KA MA ŁEC KA
uczen ni ca kla sy II A

VI LO im. B. Bar bac kie go w N. Są czu
***

Szyb ko do tarł do nie ba
i wsko czył Pa nu Bo gu
na ko la na

Oni tak na praw dę ni gdy nie
od cho dzą. Mo że nam się tak
tyl ko wy da wać. Uży te nie -
wła ści wie sło wa spra wia ją,

że ro dzi się w nas wra że nie, że „ode szli
na za wsze”. Jed ni dłu go cho ru ją. In ni
cał kiem krót ko. Nie któ rzy zni ka ją we
śnie. Cza sem któ re muś zda rzy się odłą -
czyć w trak cie czyn no ści dnia co dzien -
ne go. Nie któ rym przy tra fi się coś
na głe go, a nie szczę śli we go. Umie ra ją,
po zo sta wia jąc po so bie pust kę, któ rej
nikt, ani nic już nie wy peł ni. Pust kę,
w któ rą pa ku je my z cza sem na szą co -
dzien ność i po tych pierw szych dniach
strasz li we go bó lu, wy bie ga my w przy -
szłość two rząc te raź niej szość. Ale nikt
z nich ni gdy i ni gdzie nie od cho dzi! Ba,
oni na wet są za wsze ży wi. W na szych
my ślach wciąż opo wia da ją nam nie zli -
czo ne hi sto rie, mru żą oczy w ten cha -
rak te ry stycz ny spo sób, uśmie cha ją się
jak za wsze do spraw wa żnych i co dzien -
nych. Za słu cha ni w na szą po trze bę by -
cia bli sko, są w ka żdym mo men cie.
Mo żna z ni mi roz ma wiać, śmiać się
i pła kać, nie cze ka jąc aż przyj dą, jak by -
ło pod czas, gdy ży li. 

„Gar ga mel” od szedł w stycz nio wy
po ra nek dwa la ta te mu. Tak nor mal nie.
Bez dłu gie go cho ro wa nia. Ra no wstał,
wy ko nał wszyst kie swo je dzien ne spra -

wy, jak co ra no i... za nie po ko ił swą nie -
obec no ścią lu dzi, któ rzy cze ka li, by wy -
peł nił wła śnie swo ją obec no ścią ich
ży cie te go ran ka. Je go nie po trzeb ne mu
wte dy już cia ło zo sta ło w ła zien ce, po -
rzu co ne na zie mi ni czym zdję ta pi ża ma.
On zaś, jak za pew nia li wszy scy, szyb ko
do tarł do nie ba, by wsko czyć Pa nu Bo -
gu na ko la na i stam tąd pa trzeć so bie
na nas. I na na sze wszyst kie spra wy
i spraw ki. Ale on nie od szedł! Je że li sły -
szę, gdy ktoś mó wi, że po szedł do nie -
ba, to mam wra że nie, że ra czej nie bo
przy cią gnął tu, bli żej zie mi, bli żej do na -
sze go świa ta, do na szych z ży ciem zma -
gań. Nie mógł odejść zbyt da le ko, bo
za bar dzo czu ję je go obec ność. Zbyt
gło śno sły szę cza sa mi je go prze śmiew -
czą ri po stę do te go, co tu, wśród nas się
dzie je. Był mi strzem krót kich, a traf nych
ko men ta rzy. Nie za prze stał ko men to wa -
nia. Kto na uczył się przy nim słu chać,
ten sły szy.

Mo ja przy go da z „Gar ga me lem” roz -
po czę ła się, gdy przy go to wy wał mo ją
naj star szą cór kę do I Ko mu nii świę tej.
Za raz też po je cha łam z nim na obóz
do Piw nicz nej. Bo wte dy na let nie obo -

zy jeź dzi ło się z Są cza do Piw nicz nej -
-Zdro ju, do Bo row nic. Msza świę ta
z wi do kiem na gó ry, na ta kiej wy so ko -
ści, że do nie ba już tyl ko ciut, ciut. Mo -
że wy star czy ło by nie co na pal cach się
wspiąć, al bo wy cią gnąć rę kę do gó ry, by
zła pać Pa na Bo ga za no gi? Ale po co też
by ło ła pać Pa na Bo ga za no gi, sko ro
mia ło się „Gar ga me la” na wy cią gnię cie
rę ki? Spra wie dli wie ob dzie lał Bo żą mi -

Przez lata służył dzieciom,
które szczególnie ukochał.
To dla nich założył
„Smerfy”, „Elfy” i inne
chórki, to dla nich
organizował obozy, które
odbywały się najpierw
w Borownicach nieopodal
Piwnicznej–Zdroju, potem
w domu jezuitów w Starej
Wsi koło Brzozowa.
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ło ścią wszyst kich wo kół sie bie. Ni ko mu
nie ską pił. Ni gdy nie ża ło wał też słów,
któ re z po zo ru mo gły gorz ko sma ko wać,
ale pro wa dzi ły czło wie ka do wzro stu.
Z ja ką nie zwy kłą mą dro ścią pod cho dził
do tych naj bar dziej przez sie bie uko cha -
nych, do dzie ci?! Ni gdy się nad ni mi nie
roz czu lał, on je po pro stu ko chał. Tak
mą drej mi ło ści, cho ciaż w nie wiel kim
pro cen cie, mógł by ka żde mu ro dzi co wi
dać Pan. A Pan „Gar ga me la” nie uczy -
nił na wet ro dzi cem. Za to uczy nił go Oj -
cem wszyst kich, któ rzy po tra fi li
po wie dzieć Oj cze.

Czy bra ku je mi „Gar ga me la”?
Z pew no ścią bra ku je mi je go od wie dzin.
Bra ku je wa ka cyj nych wy jaz dów i dłu -
gich go dzin spę dza nych ostat nio
w Orze chów ce na roz mo wach o wszyst -
kim, co po stron ne mu słu cha czo wi wy -
da wa ło by się ma ło wa żne. Je go
zna mien ne „mat ka” brzmi w mo jej pa -
mię ci, jak sło wa mo dli twy wy uczo nej
w dzie ciń stwie i dro giej ser cu, jak naj -
cen niej sze wspo mnie nie. Cza sem mó wił

po imie niu, ale rzad ko, dla te go „Do rot -
ka”, któ re wy szło z je go ust jest jesz cze
cen niej sza niż owa „mat ka”.

Po da ro wał mi wie le cu dow nych
wspo mnień, prze żyć i do znań. Jed nak
naj cen niej szym da rem „Gar ga me la” jest
przy jaźń mię dzy mną a oso bą, któ rą po -
sta wił kie dyś przede mną i nie mal po -

wie dział „Mat ko, oto syn twój”, choć to
„cór ka” jest w rze czy wi sto ści.

Mo je ży cie za peł nio ne jest obec no -
ścią „Gar ga me la”. Bo on nie od szedł!
Przy cią gnął nie bo bli żej mnie i sie dząc
na ko la nach u Pa na Bo ga trwa ze mną
we wszyst kim, co mi się przy tra fia, idzie
za mną ka żdą dro gą, któ rą po dą żam
i wierz cie, lub nie, sły szę je go traf ne
uwa gi i ko men ta rze do ca łej rze czy wi -
sto ści, któ ra ogar nia świat wo kół mnie.

Mam wra że nie, że wte dy, przed la ty
i przez ca łe la ta po tem, to mnie przy go -
to wy wał do I Ko mu nii. Na pew no przy -
go to wał mnie do praw dzi we go
spo tka nia z Bo giem.

Jak mo że go bra ko wać, sko ro ty le go
wo kół?

DO RO TA WO LA NIN
Hu fiec ZHP im. Bo ha te rów Zie mi

Są dec kiejw No wym Są czu

Jeżeli słyszę, gdy ktoś
mówi, że poszedł do nieba,
to mam wrażenie, że raczej
niebo przyciągnął tu, bliżej
ziemi, bliżej do naszego
świata, do naszych z życiem
zmagań. Nie mógł odejść
zbyt daleko, bo za bardzo
czuję jego obecność.
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31 grud nia 2010 r. w wie ku 62
lat zmarł na gle w War sza wie
eme ry to wa ny pi lot Adolf Mro -
zow ski – Są de cza nin, któ ry ca -
łe swe mło dzień cze i do ro słe
ży cie zwią zał z lot nic twem.

Ja ko mło dy chło piec za czął la tać
na szy bow cach, a na stęp nie na sa -
mo lo tach w Ło so si nie Dol nej. Był
uta len to wa nym pi lo tem. Swą pra -

cą i ta len tem wy wal czył so bie miej sce
w sa mo lo to wej ka drze na ro do wej
w akro ba cji. Jed no cze śnie pra co wał ja -
ko kie row ca w sta ro są dec kim Ośrod ku
Trans por tu Le śne go. Je go ży cio wa pa -
sja ka za ła mu jed nak za mie nić fo tel kie -
row cy na fo tel pi lo ta pa sa żer skich
sa mo lo tów i za wio dła go do Pol skich
Li nii Lot ni czych LOT. 

W cią gu pa ru za le d wie lat zo stał ka -
pi ta nem naj pierw na AN -24, po tem
na pierw szych pa sa żer skich od rzu tow -

cach TU -134, użyt ko wa nych przez na -
sze go na ro do we go prze woź ni ka. Me an -
dry ży cio we po cząt ku lat
osiem dzie sią tych rzu ci ły Adol fa Mro -
zow skie go za Wiel ką Wo dę, do Sta nów
Zjed no czo nych. Po ko nu jąc trud ne pro -
ce du ry ame ry kań skie go Urzę du Lot nic -
twa Cy wil ne go uzy skał li cen cję pi lo ta
za wo do we go. Nie da ne mu by ło jed nak
za siąść za ste ra mi sa mo lo tów ko mu ni -

ka cyj nych. Wró cił więc do pra cy w za -
wo dzie kie row cy. Wiel ki mi
cię ża rów ka mi prze mie rzał szla ki Ame -
ry ki Pół noc nej. Kie dy sy tu acja w Pol sce
ule gła zmia nie, nie bez trud no ści wró cił

do oj czy zny. Zno wu pod jął pra cę
w LOT. La tał na sa mo lo tach da le ko dy -
stan so wych, mię dzy kon ty nen tal nych,
na Bo ein gach 767.

Pod czas pew ne go syl we stro we go lo tu
do Pe ki nu w za ło dze zna la zła się uro cza
ste war des sa, „Kwia tu szek” (jak ją na -
zwał), Ża net ta. Po zna li się, za przy jaź ni -
li. Przy jaźń nie po strze że nie prze ro dzi ła
się w mi łość i po zo sta li z so bą do koń ca. 

Ko le dzy, któ rzy z nim la ta li, pod kre -
śla ją, iż Adol fa ce cho wa ło za wsze opa -
no wa nie (na wet w bar dzo trud nych
sy tu acjach nie tra cił zim nej krwi) oraz
po go da du cha i po czu cie hu mo ru. Był
za fa scy no wa ny tech ni ką, szcze gól nie
lot ni czą i mo to ry za cyj ną. Z kom pu te ra -
mi spo tkał się pod czas szko le nia
na B 767, a ich taj ni ki sta ły się je go ko -
lej ną ży cio wą pa sją. Kie dy po zwa lał mu
na to czas, od da wał się jesz cze jed nej
pa sji – nur ko wa niu i że glar stwu. 

Od lat zma gał się z pro ble ma mi
zdro wot ny mi, któ re w koń cu za owo co -
wa ły gorz ką wcze śniej szą, zdro wot ną
eme ry tu rą pi lo ta. I tak do bie gło kre su
je go ży cie Po la ka – tu ła cza, pa trio ty.
Wró cił do swej są dec kiej Ma łej Oj czy -
zny, by w dniu 7 stycz nia 2011 ro ku
spo cząć na go łąb ko wic kim cmen ta rzu
w No wym Są czu. Oprócz ro dzi ny,
Zmar łe go że gna ło gro no lot ni czych
przy ja ciół, pi lo tów PLL LOT i ma cie -
rzy ste go Ae ro klu bu Pod ha lań skie go.
Po mi mo trud nych wa run ków po go do -
wych, je den spo śród lo tow skich ka pi ta -
nów przy le ciał swo im ma łym
sa mo lo ci kiem, by po że gnać Do lka tak,
jak to go dzi się pi lo tom.

„Pi lo ci nie umie ra ją, pi lo ci od la tu ją”
– tak za wsze mó wi nam nasz lot ni czy ka -

pe lan, 82-let ni o. Do mi nik Or czy kow ski,
rów nież syn Zie mi Są dec kiej z Mę ci ny.

Od le ciał od nas jesz cze je den wspa -
nia ły Pi lot, Czło wiek, Przy ja ciel.

MIE CZY SŁAW DZIA DO WICZ

Wspo mnie nie o Adol fie Mro zow skim (1948-2010)

Pi lo ci nie umie ra ją
– pi lo ci od la tu ją

Ko le dzy, któ rzy z nim la ta li, pod kre śla ją, iż Adol fa ce cho -
wa ło za wsze opa no wa nie (na wet w bar dzo trud nych sy -
tu acjach nie tra cił zim nej krwi) oraz po go da du cha
i po czu cie hu mo ru. Był za fa scy no wa ny tech ni ką, szcze -
gól nie lot ni czą i mo to ry za cyj ną. 
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Po dro dze był Au schwitz i od -
dział par ty zanc ki „Ta ta ra”.
Je rzy Bo gusz jest więź niem

oświę cim skim z pierw sze go trans por tu
o bar dzo ni skim nu me rze obo zo -
wym: 61. Dziś czu je obo wią zek prze ka -
zy wa nia praw dy o tam tym cza sie, ku
prze stro dze po ko leń.

Po dwu let nim po by cie w Au schwitz
po zo sta ły mu ra ny fi zycz ne i psy chicz -
ne: cho ro bo wa wrzo do wa, któ ra przy -
nio sła w efek cie, już po woj nie, re sek cje
żo łąd ka; chro nicz ne, po wta rza ją ce się
owrzo dze nie le wej no gi, bli zny – po zo -
sta ło ści po bi ciu, pod świa do ma skłon -
ność do po zo sta wia nia po kar mów

„na za pas” (tzw. kom pleks „pół”). Przez
wie le lat trud no mu by ło prze zwy cię żyć
pe sy mizm (KZ Syn drom) i nie wia rę
w do broć lu dzi, prze ko na nie o trium fie
bez kar ne go okru cień stwa i zwy cię stwie
zła nad do brem. Czę sto śni ły mu się
po no cach sło wa nie miec kie go ka po:
Jork, wo hast du de inen Gott (Jur ku,
gdzie masz swo je go Bo ga?).

Trze ba by ło wiel kie go sa mo za par cia
i pra we go cha rak te ru, że by po tak okrop -
nych prze ży ciach po wró cić do ja ko ta kiej
nor mal no ści. Ta ką od trut ką był sport, wę -
drów ki po gó rach i ży cie to wa rzy skie
mło dzie ży, któ re go ośrod kiem by ła wil la
„Ma rya”, za rów no pod czas oku pa cji, jak
i tuż po niej. Je rzy był czę ścią tzw. ka re -
ty (jak w po ke rze), któ rą two rzy li oprócz
nie go He la Bar bac ka, Ni na Sza fra nów -
na i Adam Śle piak, a ta kże do łą cza li:
Ma ry sia Zet gru be rów na, Dan ka Szka -
rad ków na, Ir ka i Wan da Gar bu siń skie,
Miet ka Mi ga czów na, Ka ja Pi woń ska, Ja -
siu Wró blew ski, Wło dek Pro ha ska, Zyg -
munt Głów czyk. Spo ty ka li się
na „wie czo rach czwart ko wych”, po pi ja li
grza ne win ko mar ki „Sa mos”, chcąc
uchwy cić za bra ną przez woj nę mło dość.

***
Je rzy Bo gusz uro dził się w do mu

przy ul. Po przecz nej w No wym Są -
czu 27 wrze śnia 1921 r. ja ko syn Lu dwi -
ki z d. Ma gie ra i Jó ze fa, pro fe so ra
li ceum. Mat ka po cho dzi ła z Bo bo wej,
gdzie dzia dek Je rze go – Jó zef Ma gie ra
był dy rek to rem szko ły, a na wet bur mi -
strzem. 

Je rzy Bo gusz

Świa dek
Braciom Boguszom dopisało wojenne

szczęście. Jerzy przeżył Auschwitz, 
Stanisław – Kozielsk

Mój roz mów ca ma 90 lat. Mi mo sę dzi we go wie ku kro czy
ener gicz nym kro kiem uli ca mi ro dzin ne go mia sta. Po od wie -
dzi nach w gim na zjum Chro bre go, w któ rym po bie rał na uki
jesz cze za ży cia Jó ze fa Pił sud skie go, pro wa dzi mnie na Sta ry
Cmen tarz, gdzie spo czy wa ją do cze sne szcząt ki są dec kich pa -
trio tów, w tym zna ne go mu bli sko Bo le sła wa Bar bac kie go,
któ re mu – wspól nie z póź niej szą gwiaz dą fil mu i te atru, Da -
nu tą Sza flar ską – za wdzię cza swój de biut sce nicz ny. Za miast
ak to rem, zo stał pro fe so rem Po li tech ni ki Kra kow skiej.

Jerzy Bogusz, więzień nr 61
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Je rzy edu ka cję po bie rał w szko łach
po wszech nych im. Ja na Ko cha now skie -
go i Ada ma Mic kie wi cza, a na stęp nie
w II Gim na zjum im. Kró la Bo le sła wa
Chro bre go i Li ceum im. Ja na Dłu go sza
(pro fil ma te ma tycz no -fi zycz ny) w No -
wym Są czu. W la tach chło pię cych przy -
jaź nił się z to wa rzy sza mi za baw
nad Łu bin ką: Zbysz kiem Ko mię gą, Tad -
kiem Stan kiem, Zbysz kiem Ro lą, Tad -
kiem Gło dem, Miet kiem Mi ku siń skim,
Fred kiem Opo ką i Tad kiem Roz wa dow -
skim.

Na sce nie z... Da nu tą Sza flar ską
Z bie giem lat ro dzi ce po sta wi li dom

przy ul. Ko cha now skie go. Bo gu szo wie
przy jaź ni li się z Bo le sła wem Bar bac -
kim, ar ty stą ma la rzem i au to rem in sce -
ni za cji te atral nych. Ma ma Je rze go,
Lu dwi ka bra ła udział w przed sta wie -
niach (m. in. ja ko Go spo dy ni w We se lu
Wy spiań skie go). Je rzy, ja ko mło dy chło -
pak, wy stą pił m.in. w przed sta wie niach
Ta jem ni czy Dżems i Tom cio Pa luch,
obok Tad ka Men de low skie go i ob sa dzo -
nej w ro li Pietr ka Da nu ty Sza flar skiej,
są de czan ki, póź niej szej sław nej ak tor ki
fil mo wej i te atral nej. Po tem już w gim -
na zjum, w po pu lar nym wów czas pi śmie
mło dzie ży szkol nej „Zew Gór” umiesz -
czał swo je drze wo ry ty.

Je rzy za pa mię tał do dziś po grzeb mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w ma ju 1935
r., oso bi ście brał udział w sy pa niu kop ca
ku czci Mar szał ka na So wiń cu. Wra że -
niem nie za po mnia nym by ła zor ga ni zo -

wa na przez ulu bio ne go prof. Fe lik sa
Rap fa szkol na wy ciecz ka w kla sie pierw -
szej li ceum na tra sie No wy Sącz – Lwów
– War sza wa – Śląsk, a ta kże obo zy nar -
ciar skie w Zwar do niu. W ma ju 1939 r.
Je rzy, wraz z Ta de uszem Lan ge rem, ja ko
je dy ni z kla sy po je cha li do Za ko pa ne go
na za wo dy FIS, a ska kał wte dy wspa nia -
le jak dziś Adam Ma łysz – Sta szek Ma -
ru sarz.

Po ma tu rze, Je rzy udał się do Lwo wa,
by pod jąć stu dia na tam tej szej Po li tech -
ni ce. Za miesz kał z ko le gą Stasz kiem
Szcze pa ni kiem w do mu aka de mic kim
na prze ciw ko par ku Stryj skie go. Tam za -
sko czył go wy buch woj ny. Prze żył bom -
bar do wa nia mia sta, wi dział wiel ki po żar
sław nej fa bry ki li kie rów Ba czew skie go.
Wraz z gru pą ko le gów usi ło wał zgło sić
się na ochot ni ka do Woj ska Pol skie go,
ale unie mo żli wi ła im to wrze śnio wa
agre sja Związ ku So wiec kie go na zie mie
pol skie. Po wró cił pie szo do ro dzin ne go
do mu. Włą czył się w dzia łal ność kon -
spi ra cyj ną przy prze rzu cie przez gra ni -
cę na Wę gry ochot ni ków pra gną cych
wstą pić do for mu ją cej się we Fran cji
emi gra cyj nej ar mii pol skiej. 

Wię zień nr 61
28 kwiet nia 1940 r. zo stał aresz to wa -

ny i osa dzo ny przez oku pan ta w są dec -
kim wię zie niu. Pod czas pierw sze go
prze słu cha nia obe rwał po twa rzy od nie -
ja kie go Ger har da, są de cza ni na, któ ry
wstą pił do ge sta po, star sze go ko le gi
z gim na zjum. Po sze ścio ty go dnio wym

po by cie w wię zie niu i ko lej nych bru tal -
nych prze słu cha niach zo stał prze wie zio -
ny do tar now skie go wię zie nia, obok
m.in. Ja na Kro kow skie go, Woj cie cha
Drew nia ka i Ka zi mie rza Si chra wy (sy -
na bur mi strza No we go Są cza).

14 czerw ca na dwor cu ko le jo wym
w Tar no wie, ulo ko wa ny wraz ze współ -
więź nia mi w wa go nach oso bo wych, są -
dził, że bę dzie de por to wa ny do ja kiejś

nie miec kiej fa bry ki lub na ro bo ty rol ne
w Rze szy. Gdy do je chał po cią giem
do Kra ko wa, ob ser wo wał roz ra do wa -
nych hi tle row ców świę tu ją cych wkro -
cze nie ich wojsk do Pa ry ża. Wresz cie
do tarł do ce lu: or ga ni zo wa ne go, hi tle -
row skie go obo zu kon cen tra cyj ne go Au -
schwitz. Otrzy mał nu mer 61. Miał
wów czas 18 lat i był jed nym z 728 Po -
la ków, pierw szych więź niów po li tycz -
nych w tym pie kle na zie mi.

La gerfűhrer Karl Fritsch przy wi tał
pierw szy trans port sło wa mi: „Nie przy -

Jerzy, jako młody chłopak,
wystąpił m.in.
w przedstawieniach
Tajemniczy Dżems i Tomcio
Paluch, obok Tadka
Mendelowskiego
i obsadzonej w roli Pietrka
Danuty Szaflarskiej,
sądeczanki, późniejszej
sławnej aktorki filmowej
i teatralnej.

Danuta Szaflarska i Jerzy Bogusz

Tomcio Paluch w reż. B. Barbackiego, 1928 r.
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je cha li ście do sa na to rium, ale do nie -
miec kie go obo zu kon cen tra cyj ne go, nie
ma stąd in ne go wyj ścia niż przez ko min
kre ma to rium”.

Rze czy wi ście już wkrót ce kre ma to -
rium nie na dą ża ło z pa le niem zwłok.
W nie ludz kich wa run kach po ni ża nia fi -
zycz ne go i psy chicz ne go, Je rzy pra co -
wał ko lej no w ró żnych ko man dach:
sto lar ni, bu dow la nych, roz biór ko wym
„Ab bruch kom man do”, szkla rzy (tam
naj dłu żej, po nad rok), w szpi ta lu obo zo -
wym, gdzie po ope ra cji cho rej no gi,
przy życz li wej pro tek cji funk cyj ne go
więź nia Ka zi mie rza Szczer bow skie go,
ko le gi ze szkol ne go te atrzy ku, za trud -
nio no go w kan ce la rii szpi tal nej do ob -
słu gi kar to tek szpi tal nych. 

– Za pra wia łem ki tem i mon to wa łem
szy by w oknach w do mu ko men dan ta
obo zu Ru dol fa Hössa i w ko sza rach We -
hr mach tu, gdzie w ko ry ta rzach sta ły
skrzyn ki, do któ rych żoł nie rze wkła da li
su chy, nie wy ko rzy sta ny chleb. Ukrad -
kiem chleb ten wkła da li śmy do skrzyn ki
na rzę dzio wej, przy kry ty szyb ką oraz ki -
tem wy no si li śmy do szklar ni aż do mo -
men tu, gdy przy ła pa no nas na tej
„kra dzie ży”. Za pła ci łem za to ka rą go -
dzin ne go „słup ka”, za skrę po wa ne
na ple cach rę ce po wie szo no mnie
na bel ce stry cho wej. Bar dzo to bo le sne,
po zdję ciu mnie z za wie sze nia upa dłem
na nos, ale i tak by łem szczę śli wy, że

unik ną łem ska za nia na kar ny po byt
w blo ku śmier ci.

Wstrzą sa ją cy opis obo zo wej ge hen ny,
strasz li wych szy kan i tor tur, be stial stwa
es es ma nów i he ro icz nej wal ki o prze -
trwa nie da je Je rzy Bo gusz we wspo mnie -
niach „Raz pod wo zem, raz na wo zie”.

– Li sto pa do wy, za mglo ny desz czem
i wil go cią świat. Apel wie czor ny po pra -
cy, ciem no, po nu ro, wte dy do cho dzi
do nas fa tal na in for ma cja: „einer fehlt”
(jed ne go więź nia brak). Wy ją sy re ny
alar mo we w obo zie, pa da kar ny roz kaz

„al les lau fschritt” (wszy scy bie giem).
Pę dzą nas do oko ła du że go, peł ne go bło -
ta pla cu ape lo we go opraw cy spod zna -
ku SS i ka po wie (nie miec cy funk cyj ni
więź nio wie, prze stęp cy za wo do wi, sa dy -
ści), bi ją ko go do pad ną. Dech za pie ra
pier si, pa da my, zry wa my się, bie gnie my
na dal. Szu kam oka zji, aby choć na chwi -
lę wy po cząć. W mo men cie, gdy opraw -
cy są za ję ci in ny mi, ska cze w bok,
w ciem ność po za ota cza ją cy nas pier -
ścień do zor ców, skąd ob ser wu ję upior -

ne wi do wi sko, ka ru ze lę bie gną cych,
udrę czo nych, bi tych więź niów, przy od -
gło sie wrza sków i ję ków mal tre to wa -
nych. Od po czy wam, ale co bę dzie, gdy
mnie znaj dą, pew nie za tłu ką, bez za sta -
no wie nia wbie gam więc do piw ni cy są -
sia du ją ce go blo ku, a tam wię zień, Żyd
wpra wia przy du żym sto le szy by do kwa -
ter okien nych. Pro szę: po zwól zo stać,
ukryj mnie. Wy stra szo ny po chwi li wy -
krztu sił: po ma gaj, po da waj kwa te ry,
uda waj, że tu pra cu jesz. Do ce ni łem je -
go od wa gę i życz li wość, mógł za tę po -
moc tra gicz nie za pła cić. By łem
świad kiem wie lu mor dów na je go współ -
bra ciach do ko ny wa nych w sa dy stycz ny,
zwy rod nia ły spo sób. Nie śmiem ich opi -
sy wać, bo wi dok tych okru cieństw prze -
kra cza ludz ką wy obraź nię.

***
Nie ocze ki wa nie 1 kwiet nia 1942 r.

zo stał zwol nio ny z obo zu, „ludz kie go
pie kła za dru ta mi”. 

– Do dziś nie po tra fię ze stu pro cen to -
wą pew no ścią po wie dzieć cze mu i ko mu
za wdzię cza łem po wrót do No we go Są -
cza. Mo żli wo ści są dwie: al bo ge sta -
po chcia ło pod dać mnie in wi gi la cji
i po nit ce do kłęb ka roz pra co wać pod zie -
mie w No wym Są czu; al bo – jak kol wiek
to za brzmi – za wdzię czam tę czę ścio wą

Otrzymał numer 61. Miał
wówczas 18 lat i był jednym
z 728 Polaków, pierwszych
więźniów politycznych
w tym piekle na ziemi.

Świadectwo gimnazjalne, 1937 r.

Tarnów, transport do Auschwitz,14.04.1942 (w kółku J.Bogusz) FOT. ZB
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wol ność sze fo wi ge sta po He in ri cho wi
Ham ma no wi… Po nad to mat ka mo ja
prze ka za ła po plecz ni ko wi Ha man na,
Gor ce, bi żu te rię dla je go ko chan ki.

Ham man swe go cza su cię żko za cho -
ro wał, we zwał le ka rza, któ rym oka zał
się brat Je rze go – Sta ni sław. Pa cjent
chciał za pła cić za ozdro wień czą ku ra cję,
ale le karz nie wziął pie nię dzy, wspo -
mniał jed nak o bra cie, Je rzym, uwię zio -
nym w Au schwitz. Oto zło żo ność
ludz kiej na tu ry: w be stii, któ ra za ka to -
wa ła wie lu nie win nych lu dzi w No wym
Są czu, mo gła ode zwać się ja kaś po trze -
ba wdzięcz no ści…

– Przy wi ta ły mnie ko cha ne, nie przy -
tom nie uszczę śli wio ne oczy mat ki, łzy ra -
do ści. Na wet do bry, zrów no wa żo ny
oj ciec, nie mógł opa no wać też wzru sze -
nia… Mu sia łem mel do wać się na ge sta -
po, a za ra zem bo ry kać się ze zro zu mia łą,
lecz bo le sną nie uf no ścią oto cze nia.

Z wil li „Ma rya” do „Ta ta ra”
Po po wro cie do No we go Są cza, mi -

mo ge sta pow skiej ob ser wa cji („opie -
kun” ge sta po wiec Lin dert stra szył go
po wro tem do obo zu), w ro ku 1943 Je -
rzy Bo gusz włą czył się po now nie w an -
ty nie miec ką dzia łal ność kon spi ra cyj ną.

Kon takt na wią zał w wil li „Ma rya”,
gdzie za cho dził do da rzo nej mło dzień -
czym uczu ciem He lut ki, bra ta ni cy Bo -
le sła wa Bar bac kie go. 

– Gór ne po miesz cze nia wil li zaj mo wa -
li ofi ce ro wie nie miec cy, bu dy nek był
strze żo ny przez uzbro jo nych żoł nie rzy.
Jed nak Bar bac kim na par te rze ze zwo lo -
no na przyj mo wa nie bli skich im osób.
Pew ne go dnia za pro szo no mnie do po ko -
iku słu żą ce go za ciem nię fo to gra ficz ną,
a kie dy za świe co no świa tło – osłu pia łem!
By ło tam kil ku zna nych mi ko le gów (m.
in. Adam Śle piak i Zyg munt Głów czyk),
a na pod ło dze le ża ły pi sto le ty i gra na ty.
Oczy wi ście. mo je osłu pie nie skwi to wa no
grom kim śmie chem. I tak po now nie wkro -
czy łem w świat kon spi ra cji.

Przez sześć ty go dni pra co wał w Bau -
dien ście, m.in. ła do wał żwir nad Du naj -
cem, a na stęp nie ja ko kre ślarz i po moc
tech nicz na w Urzę dzie Go spo dar ki
Wod nej kie ro wa nym przez inż. Pie tru -
szew skie go, a po tem ja ko tech nik me lio -
ra cyj ny w Urzę dzie Wy ży wie nia
i Rol nic twa (na by te do świad cze nie za -
wo do we z ró żnych dzie dzin in ży nier -
skich przy da ło się po woj nie), co
chro ni ło go przed wy wie zie niem na ro -
bo ty przy mu so we do Nie miec. Mniej
ostro żny był je go przy ja ciel Jan Król
(brat Ire ny Sty czyń skiej), roz strze la ny
w tym cza sie w le sie w Rdzio sto wie.

La tem 1944 r. Je rzy wstą pił do od -
dzia łu par ty zanc kie go dzia ła ją ce go
w re jo nie Be ski du Są dec kie go, któ rym
do wo dził mjr Ju lian Zu bek „Ta tar”.
Przy jął pseu do nim „Ga cek”. To by ły no -
we prze ży cia, udział w ró żnych ak cjach,
m.in. w roz bro je niu nie miec kiej stra ży
tar ta ku w Piw nicz nej.

Do dziś, wraz z ko le ga mi, by ły mi
par ty zan ta mi, co ro ku od wie dza grób
„Ta ta ra”, by od dać hołd swe mu do wód -
cy. To wa rzy szą te mu spo tka nia z mło -
dzie żą na szla kach par ty zanc kich m.in.
przy pa miąt ko wym po mni ku obok szko -
ły w Łom ni cy po świę co nej dzia łal no ści
par ty zanc kie go od dzia łu „Ta ta ra”. 

Ro we rem na stu dia do Kra ko wa
Tym cza sem po woj nie akow cy zo sta li

wy ję ci spod pra wa. Je rzy nie ujaw nił się.
Bez po śred nio po uciecz ce Niem ców za -
trud nił się w Urzę dzie Ziem skim.

– Nasz dom za ję li Ro sja nie, pa no szy li
się wszę dzie, na uli cy sta ły sa mo cho dy
cię ża ro we z po ci ska mi do ka tiu szy, któ re
na zy wa li or gan ka mi Sta li na. Z po koi
znik nę ły fi ran ki i za sło ny, prze ro bio ne
na su kien ki dla żoł nie rek. Wi dzia łem ra -
bun ki skle pów, ale ogól nie Ro sja nie

krzyw dy nam nie ro bi li. W mar cu 1945 r.
ru skim sa mo cho dem do star cza ją cym
amu ni cje na front, a po tem na ro we rze
po je cha łem do Kra ko wa, mo im ma rze -
niem by ły stu dia, któ rych nie zdą ży łem
roz po cząć w 1939 r. Zda łem eg za min
na wy dział ar chi tek tu ry Po li tech ni ki, ry -
so wa łem m.in. gło wi cę ko lum ny na dzie -
dziń cu wa wel skim. Za ję cia roz po czę ły się
na po cząt ku ma ja, woj na jesz cze trwa ła.
W mię dzy cza sie pod ró żo wa łem na ro we -Kennkarta
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rze (po cią gi z po wo du uszko dzo nych to -
rów jesz cze nie kur so wa ły) kil ka krot nie
do Kra ko wa i z po wro tem, jaz da ta zaj -
mo wa ła mi 8 go dzin. W koń cu wy lą do -
wa łem na Wy dzia le In ży nie rii Lą do wej
i Wod nej Aka de mii Gór ni czo -Hut ni czej,
po li tech ni kę bo wiem po sta no wio no ulo -
ko wać w Gli wi cach, a jej kra kow ską
część przy łą czyć do AGH.

Po stu diach Je rzy Bo gusz, pra co wał
m.in. w kra kow skim Ener go pro jek cie,
a na stęp nie ja ko dr inż. bu dow nic twa lą -
do we go, na Po li tech ni ce Kra kow skiej
(asy stent, do cent, spe cja li sta od me cha -

ni ki bu dow li). Prze pro wa dzał sze reg ba -
dań i eks per tyz ma ją cych za sto so wa nie
w prze my śle m.in. po mia ry ob cią że nia
Mo stu Dęb nic kie go w Kra ko wie. W la -
tach 1960–1978 był kie row ni kiem na -
uko wym Punk tu Kon sul ta cyj ne go
Po li tech ni ki Kra kow skiej (spe cjal ność:
in ży nie ria sa ni tar na) w No wym Są czu. 

Tuż po woj nie, by wa jąc w ka pli cy
szkol nej (czy li ko ście le św. Ka zi mie rza)
za uwa żył przy bocz nym oł ta rzu dziew -
czy nę, któ rej za po zna nie uła twił mu
Fran ci szek Czu chra, za mi ło wa ny tu ry -
sta, po tem świa dek na ich ślu bie.
Na rand ki uma wiał się na… Elia szów -
ce, Ha li Ła bow skiej, Tur ba czu czy Lu -
bo niu. Zna jo ma z ko ścio ła, Wan da
Ip poldt, stu dent ka ar chi tek tu ry, zo sta ła
w 1951 r. je go żo ną. By ła in ży nie rem ar -
chi tek tem, au tor ką pod ręcz ni ków dla
tech ni ków bu dow la nych, ce nio nym pe -
da go giem. Zmar ła 8 ma ja 2010 r. w wie -
ku 81 lat.

Bo gu szo wie wy cho wa li trój kę dzie -
ci; Da nu tę (ur. 1952), Woj cie cha
(ur. 1954) i Pio tra (1972). 

Oj ciec 
Oj ciec Je rze go – Jó zef Bo gusz (ur. 12

czerw ca 1884 w Sie dli skach, pow. Gor li -
ce, zm. w 1971 w No wym Są czu), syn Ja -
na (ko wa la z za wo du) i Ro za lii z d.
Cy rań skiej, był ab sol wen tem I Gim na -
zjum w No wym Są czu (1905) i fi lo lo gii
kla sycz nej na UJ (1909), a na stęp nie na -
uczy cie lem gre ki i ła ci ny, a ta kże wy cho -
wa nia fi zycz ne go. Po cząt ko wo uczył
w Sa no ku, a po tem w II Gim na zjum i Li -
ceum im. Bo le sła wa Chro bre go i I LO im.
J. Dłu go sza w No wym Są czu (eme ry tu -
ra 1951 r.). 

Jesz cze przed I woj ną świa to wą dzia -
łał w To wa rzy stwie Szko ły Lu do wej
i TG „So kół” (na czel nik okrę gu), w la -
tach dwu dzie stych brał udział w zjaz -
dach so kol stwa, udzie lał się
w To wa rzy stwie Dra ma tycz nym m.in.
ja ko nie za stą pio ny su fler pod czas przed -
sta wień te atral nych.

Był pre kur so rem tu ry sty ki gór skiej,
kur sów nar ciar skich dla gim na zja li stów
(w lu tym 1925 zor ga ni zo wał m.in. wy -
pra wę nar ciar ską z No we go Są cza
do Kry ni cy, w 1928 – za wo dy bie go we
i sko ki w Ko sa rzy skach), se kre ta rzem

Od dzia łu PTT „Be skid” w No wym Są -
czu i człon kiem za rzą du tej or ga ni za cji
w la tach 1927–1935, bli skim współ pra -
cow ni kiem prof. Fe lik sa Rap fa.

Po woj nie, mi mo za awan so wa ne go
wie ku, dzia łał w PTTK, wspól nie z dłu -
go let nim pre ze sem od dzia łu „Be skid”,
Wła dy sła wem Sten de rą.

Brat 
Sta ni sław Ma rian Bo gusz (ur. 14

sierp nia 1912 w Bo bo wej, zm. 11 mar -
ca 1978 w No wym Są czu), ab sol -
went I Gim na zjum im. Ja na Dłu go sza
w No wym Są czu i Wy dzia łu Le kar skie -
go UJ z 1935 r. był zna nym le ka rzem
w No wym Są czu. W pierw szych dniach
woj ny obron nej w 1939 r. otrzy mał
przy dział mo bi li za cyj ny i awans na pod -
po rucz ni ka, po dą żał na wschód, aby do -
łą czyć do swo je go 6. Puł ku Ar ty le rii

Lek kiej (z Kra ko wa). In ter no wa ny przez
woj ska so wiec kie zna lazł się w obo zie
w Ko ziel sku, skąd wy wo żo no ofi ce rów
do Ka ty nia. Nie zdą żył przy szyć
gwiazd ki ofi cer skiej na umun du ro wa niu
i to ura to wa ło go od śmier ci. 

Póź niej w ra mach wy mia ny jeń ców,
zo stał prze ję ty przez Niem ców i tra fił
do sta la gu VII A pod Wied niem, skąd
– na in ter wen cję dy rek to ra szpi ta la
w No wym Są czu dr. Sta ni sła wa Stu chłe -
go – zo stał zwol nio ny (na mo cy kon -
wen cji ge new skiej do ty czą cej
pra cow ni ków słu żby zdro wia) w ma -
ju 1940 r. Dzia łał w ZWZ i AK. 

Po woj nie był ce nio nym or ga ni za to -
rem słu żby zdro wia na Są dec czyź nie.
W ostat nich la tach ży cia stra cił wzrok.

JE RZY LE ŚNIAK

Internowany przez wojska
sowieckie znalazł się
w obozie w Kozielsku, skąd
wywożono oficerów
do Katynia. Nie zdążył
przyszyć gwiazdki
oficerskiej
na umundurowaniu i to
uratowało go od śmierci. 

Józef Bogusz – portret RYS. M. GÓRECKI

Sta ni sław Bo gusz z żo ną Zot ką Dłu -
go pol ską, 1939
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Li sta obej mu je: nu mer obo zo wy, na zwi sko i imię, miej sce za miesz ka nia
lub uro dze nia, da tę śmier ci. Da ne są nie peł ne, być mo że na si Czy tel ni cy
po tra fią je uzu peł nić. Na le ży też za zna czyć, że w kil ku przy pad kach w
Księ gach Pa mię ci ko lej ność nu me ra cji więź niów nie jest po praw na.
Skróty: NS – Nowy Sącz, StS – Stary Sącz.

Mężczyźni
Transport,: 14 czerwca 1940
155 Wandzilak Franciszek NS, 1916 zm. 12.11.1941
192 Bodziony Józef NS zm. 1942
195 Bodziony Antoni Zbyszyce, 1919 zm. 27.10.1942
254 Halota Antoni Limanowa, 1903 zm. 13.06.1943
326 Wróbel Marian StS, 1920 zm. 14.01.1943 (rozstrz.)

411 Jasiewicz Franciszek Krynica, 1903 zm. 03.05.1945
(zatopiony na okręcie więźniów w Zat. Lubeckiej)

422 Malinowski Antoni NS, (maturzysta) brak danych
448 Dagnan Jan NS, 1918 brak danych
479 Brudziana Józef NS, 1922 zm. 26.04.1941
497 Drohojowski Adam Grybów, 1916 zm. 23. 12.1940
523 Mamak Józef Limanowa, 1916 zm. 07.09.1942
656 Cisowski Tomasz Krynica, 1916 zm. 13.05.1945
681 Dmytryszyn Bogdan NS, 1923 zm. 17.02.1942
703 Chuchla Józef NS, 1922 zm. 26.03.1941
? Bazylewicz Eugeniusz NS, ok. 1922 brak danych 

(znany osobiście przez J. Bogusza)
? Zieliński Stanisław NS, 1908 zm. 18.08.1940
Transport: 20 czerwca 1940
1042 Urbanik Julian NS, 1899 zm. 10.11.1941
Transport: 20 lipca 1940
3301 Rejowski Wincenty NS, 1988 zm. 26.05.1941
3655 Borek Jan NS, 1892 zm. 07.04.1941
3660 Witek Stanisław Grybów, 1910 zm. 04.09.1943 (rozstrz.)

3711 Mordarski Józef Grybów, 1894 zm. 05.09.1942
Transport: 8 października 1940
5912 Król Stanisław Grybów zm. na początku 1943
W następnych transportach w 1940 r. – 12 i 20 listopada, 4, 19, 23 i 27
grudnia – nie odnotowano Sądeczan, którzy zginęliby potem w obozie.
Transport: 10 stycznia 1941
9183 Ożegalski Kazimierz Kamionna 1889 zm. 23.03.1942
9224 Lipiński Wiktor StS, 1919 data zgonu nieznana 
9363 Kantor Jan Korzenna, 1913 zm.11.11.1941 (rozstrz.)

9377 Dobosz Bartłomiej Kamionka W., 1914 zm. 27.08.1941
9398 Piekarz Bronisław Bartkowa, 1915 zm. 03.08.1941

Transport: 16 stycznia 1941
9481 Hrzebiczek Franciszek NS, 1910 zm. 11.11.1941 (rozstrz.)

Transport: 21 lutego 1941
10411 Dyga Ryszard NS, 1903 brak danych dot. śmierci 
Następnie były dwa transporty (25 i 26 lutego), w których nie ma
informacji dot. Sądeczan.
Transport: 5 kwietnia 1941 
11236 Follmann Salamon NS, 1903 brak danych
11257 Joniec Władysław NS, 1908 zm. 11.11.1941 (rozstrz.)

11311 Osuchowski Aleksander NS, 1908 zm. 14.12.1941
11353 Osuchowski Tadeusz NS, 1911 zm. 29.04.1942
11507 Znamirowski Kazimierz NS, 1898 zm. 21.04.1942
11509 Malik Zygmunt Rytro, 1893 zm. 21.04.1941
11515 Butscher Zbigniew NS, 1908 zm. 11.11.1941 (rozstrz.)

11516 Wąsowicz Stanisław Limanowa, 1901 zm. 11.11.1941 (rozstrz.)

11517 Łachut Kazimierz Mszana D., 1920 zm. 14.06.1942 (rozstrz.)

11518 Kiełbasa Jan Ptaszkowa, 1900 zm. marzec 1940 (rozstrz.)

11519 Gajewski Jan NS, 1901 zm. 09.09.1941
11526 Wagner Adolf NS, 1912 zm. 29.03.1942
11513 Marek Antoni Łącko, 1917 zm. 11.11.1941 (rozstrz.)

11531 Bulanda Jan Łącko, 1890 data zgonu nieznana
11873 Murczyński Mieczysław NS, 1904 data zgonu nieznana

(zagazowany w Sonnestein)
11913 Wilczyński Jan NS, 1919 zm. 16.02.1942
12074 Hebda Jan Kamionka M., 1920 zm. 14.07.1941
12082 Żytkowicz Władysław NS, 1912 zm. 10.11.1941 (rozstrz.)

12089 Żurek Bolesław NS, 1907 zm. 11.11.1941 (rozstrz.)

12092 Szewczyk Władysław Marcinkowice, 1895zm. 14.08.1941
12095 Staszkiewicz Ludwik Muszyna, 1903 zm. 11.11.1941 (rozstrz.)

12108 Ślusarczyk Emil Zakliczyn, 1917 zm. 16.04.1942
12113 Oremus Konstanty Zakliczyn 1921 zm. 20.10.1941
Transport: 8 maja 1941
Z tego transportu nie wymieniono zgonów Sądeczan.
Transport 5 czerwca 1941
16981 Borek Michał Frycowa, 1913 zm. VI1945 (rozstrz.)

17000 Jurkowski Tadeusz Grybów, 1923 zm. w 1944 
(zatopiony na okręcie więźniów w Zat. Lubeckiej)

17001 Kowalski Kazimierz Bobowa, 1902 zm. 21.09.1942
17008 Kronenberg Mieczysław StS, 1913 zm. 05.04.1942
17009 Krzyżak Władysław Marcinkowice, 1895zm. 20.07.1942
17010 Kuczyński Mieczysław NS, 1913 zm. 22.05.1942
17013 Leśniak Franciszek NS, 1892 zm. 17.12.1941
17014 Michalski Tadeusz NS, 1901 zm. 21.06.1941

Sądecka Lista Auschwitz
Prof. Je rzy Bo gusz, wię zień (z pierw sze go trans por tu) nr 61 obo zu Au schwitz, ko rzy sta jąc z oświę -
cim skich Ksiąg Pa mię ci, do ty czą cych miesz kań ców Pol ski po łu dnio wej (opra co wa nych i wy da nych
w 2002 r. przez To wa rzy stwo Opie ki nad Oświę ci miem i Mu zeum Au schwitz -Bir ke nau), spo rzą dził
Li stę Są de czan, któ rzy pod czas oku pa cji nie miec kiej utra ci li ży cie w obo zie kon cen tra cyj nym Au -
schwitz -Bir ke nau na sku tek wy cień cze nia, śmier tel ne go po bi cia, roz strze li wa nia, za tru cia ga zem
(Cy klo nem B) czy też za mor do wa nych za strzy ka mi fe no lu.
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17016 Muszyński Edward NS, 1900 zm. 14.11.1941
17022 Przybytniowski Tadeusz NS, 1915 zm. 10.11.1941
17025 Russek Edward NS, 1910 zm. 19.08.1942
17026 Sędek Władysław NS, 1908 zm. 08.12.1941 (rozstrz.)

Transport: 9 czerwca 1941
17210 Steczkowski Józef Tymbark, 1871 zm. 21.11.1941
17216 Mika Emil Lipnica Wlk., 1896 zm. 07.11.1941
Transport: 26 czerwca 1941
17361 Zabawski Władysław Rabka, 1890 zm. 03.07.1941 (rozstrz.)

Transport: 18 lipca 1941
18230 Sotowicz Aleksander NS, 1915 zm. 30.07.1942
18238 Wrona Karol Gołkowice, 1858 zm. 13.02.1942
Transport: 25 lipca 1941
18685 Ansterweil Józef NS, 1916 zm. 08.08.1941
18706 Kindermann Chaim NS, 1910 zm. 08.08.1941
18707 Klehr Stefan NS, 1910 zm. 21.08.1941
18712 Lichoń Stanisław Piwniczna, 1889 zm. 24.03.1942
18715 Majewski Jan Piwniczna, 1901 zm. 10.02.1942
18716 Marek Michał Łącko, 1904 zm. 14.10.1941
18726 Skrzypek Eliasz NS, 1917 zm. 08.08.1941
18744 Zengel Antoni NS, 1894 zm. 25.08.1941 
Transport: 20 lipca 1941
18824 Dworak Leopold NS, 1911 zm. 18.08.1941
18826 Laskosz Michał NS, 1903 zm. 23.08.1941
18827 Zieliński Edward NS, 1912 zm. 05.12.1941
18828 Żytkowicz Tadeusz Piwniczna, 1917 zm. 11.03.1942
18829 Jenet Franciszek NS, 1916 zm.? 1941
Transport: 28 sierpnia 1941
20096 Niedziałkowski Stefan Limanowa, 1901 14.06.1942 (rozstrz.)

Transport: 18 września 1941
20952 Jakobczyk Wincenty Jazowsko, 1894 zm. 27.11.1941
20963 Stobiecki Zygmunt NS, 1914 zm. 13.04.1942
Transport: 15 grudnia 1941
24496 Abloser Tobias NS, 1890 zm. 26.02.1942
24527 Ciuryja Józef StS, 1919 zm. 22.03.1942
24531 Eichenstein Moses NS, 1901 zm. 18.12.1941
24548 Halberstam Josef NS, 1904 zm. 26.12.1941
24549 Hammer Majer StS, 1919 zm. 15.03.1942
24556 Kleimann Selisch NS, 1902 zm. 29.12.1941
24587 Galiński Jan NS, 1891 zm. 11.02.1942
24588 Jendrusik Bronisław Posadowa, 1913 zm. 16.01.1942
Transport: 18 grudnia 1941
24656 Buksbaum Markus NS, 1910 zm. 07.12.1942
24657 Danielski Franciszek StS, 1907 zm. 06.02.1942
24670 Mucha Kazimierz NS, 1914 zm. 24.08.1942
24681 Pacholarz Kazimierz NS, 1911 zm. 17.06.1942 (rozstrz.)

24683 Panasowiec Mieczysław NS, 1915 zm. 22.01.1942
24717 Sułkowski Władysław NS, 1929 zm. 09.08.1942
24721 Szczygieł Władysław NS, 1905 zm. 04.05.1942
24736 Wildstein Jose Łabowa, 1889 zm. 29.12.1941
24740 Wojtyga Józef NS, 1912 zm. 19.07.1943 (powiesz.)

Transport: 27 grudnia 1941
25037 Friendl Henryk NS, 1886 zm. 22.05.1942
25038 Galik Konstanty Powroźnik, 1885 zm. 16.03.1942
25042 Gotz Jakob Grybów, 1903 zm. 22.01.1942

25045 Grucela Stanisław Piwniczna, 1898 zm. 18.03.1942
25050 Halczak Wasyl Powroźnik, 1899 zm. 20.01.1942
25054 Kalb Uszer NS, 1908 zm. 02.03.1942
25059 Klein Josef NS, 1909 zm. 12.03.1942
25060 Kopyściński Marek Powroźnik, 1905 zm. 22.03.1942
25064 Kozicki Stanisław StS, 1888 zm. 11.08.1942
25072 Maślanka Jan Piwniczna, 1918 zm. 23.06.1942
Transport 29 grudnia 1941
25093 Bobrowski Ludwik Marcinkowice, 1883zm. 19.03.1942
25094 Górka Zygmunt NS, 1921 zm. 31.03.1942
25096 Gabel Roman Barcice, 1897 zm. 25.02.1942
25097 Jastrzębski Władysław StS, 1894 zm. 30.01.1942
25100 Naściszewski Bronisław NS, 1913 zm. 27.03.1942
25101 Nowak Tadeusz StS, 1904 zm. 27.05.1942
25103 Piwowar Jan Piwniczna, 1901 zm. 17.03.1942
25107 Połyniak Stefan Łabowa, 1904 zm. 16.02.1942
25111 Rączka Zdzisław NS, 1908 zm. 17.09.1942
25134 Weiss Wolf NS, 1904 zm. 06.03.1942
25135 Wiewióra Antoni Męcina, 1911 zm. 22.03.1942
25136 Węgrzynowicz Włodz. Powroźnik, 1913 zm. 29.03.1942
25137 Wojciechowski Władysław Piwniczna, 1920 zm. 30.03.1942
25139 Wachs Samuel NS, 1894 zm. 19.01.1942
Transport: 30 stycznia 1942
26058 Kornblum Julius Gołkowice, 1868 zm. 09.02.1942
Transport: 20 lutego 1942
22683 Ciesielski Tadeusz StS, 1905 zm. 18.03.1942
Transport: 23 lutego 1942
24764 Ekert Eugeniusz NS, 1908 zm. 17.06.1942
24766 Głód Karol Stróże, 1911 zm. 17.06.1942 (rozstrz.)

24775 Miszke Stanisław Dobra, 1898 zm. 23.03.1942
Transport: 25 lutego 1942
25250 Jose Andrzej NS, 1914 zm. 06.08.1942 

(w KL Gross Rosen)
Transport: 2 marca 1942
25945 Szczęsny Stanisław NS, 1910 zm. 23.06.1942
25046 Szot Władysław NS, 1900 zm. 22.04.1942
Transport: 3 marca 1942
25994 Wolf Moses Grybów, 1913 zm. 18.03.1942
Transport: 23 marca 1942
27072 Wiercioch Bronisław StS, 1922 zm. 12.06.1942
27080 Baumann Leo NS, 1881 zm. 25.02.1942
27093 Cempa Juliusz Nawojowa, 1914 zm. 17.05.1942
27095 Dorenter Max NS, 1918 zm. 07.04.1942
27096 Dorenter Pecsech NS, 1920 zm. 21.04.1942
Transport: 24 marca 1942
27139 Hedwig Józef Biegonice, 1904 zm. 15.03.1942
27151 Fink Samuel Grybów, 1921 zm. 12.04.1942
27152 Fink Szyja Grybów, 1889 zm. 30.03.1942
27154 Fink Meilech NS, 1915 zm. 11.04.1942
27167 Gołosiński Jan Bobowa, 1857 zm. 23.04.1942
Transport: 25 marca 1942
27179 Kogut Franciszek Falkowa, 1907 zm. 22.05.1942
27216 Mastbaum Salomon NS, 1895 zm. 26.03.1942
Transport: 27 marca 1942
27313 Reinkranz Heinrich Grybów, 1904 zm. 23.04.1942
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27316 Runge Władysław NS, 1901 zm. 08.07.1942
27322 Schein Aron Grybów, 1916 zm. 17.04.1942
27323 Scher Gerson Grybów, 1908 zm. 17.05.1942
27325 Sibermann Kiwa Huta (NS), 1912 zm. 17.04.1942
27333 Małek Ignacy NS, 1896 zm. 27.07.1942
27348 Offner Arnold NS, 1901 zm. 11.04.1942
27352 Panikowski Polikarp Stróże, 1895 zm. 10.06.1942
Transport: 28 marca 1942
27373 Wiazewski Henryk Bobowa, 1905 zm. 18.04.1942
27396 Sprenger Michał NS, 1909 zm. 13.08.1942
27406 Szewczyk Franciszek NS, 1921 zm. 27.11.1942
Transport: 3 kwietnia 1942
29535 Borkowski Roman StS, 1914 zm. 05.06.1942
29543 Cajkowski Władysław NS, 1907 zm. 11.08.1942
29544 Fecko Ignacy Zabełcze, 1914 zm. 22.08.1942
29551 ks. Kondolewicz Józef StS, 1870 zm. 24.06.1942
29554 Leśniak Michał StS, 1900 zm. 11.08.1942
29556 Migacz Kazimierz Zabełcze, 1914 zm. 17.01.1943
29559 Pintsher Franciszek StS, 1891 zm. 29.05.1942
29562 Solarczyk Bronisław Zabełcze, 1911 zm. 22.07.1942
Transport: 13 kwietnia 1942 
29630 Cabała Kazimierz NS, 1914 zm. 20.09.1942
29532 Essen Gerard StS, 1906 zm. 13.08.1942
29643 Kostrzeba Wincenty StS, 1902 zm. 29.06.1942
29643 Przybyłowicz Franciszek StS, 1912 zm. 19.07.1942
29647 Sikora Antoni NS, 1905 zm. 28.06.1942
29648 Sojka Zygmunt NS, 1914 zm. 15.07.1942
29653 Żak Paweł NS, 1920 zm. 03.07.1942
Transport: 15 kwietnia 1942
29666 Harbeltal Izaak Grybów, 1918 zm. 08.06.1942
29670 Wijas Mieczysław NS, 1859 zm. 18.07.1942
Transport: 16 kwietnia 1942
29718 Mandelbaum Abraham NS, 1908 zm. 05.06.1942
Transport: 23 kwietnia 1942
32534 Lubowicki Stefan Zakliczyn, 1910 zm. 27.05.1942 (rozstrz.)

32552 Palczewski Mieczysław StS, 1911 zm. 27.05.1942 (rozstrz.)

Transport: 11 maja 1942  
35003 Mróz Jan NS, 1910 zm. 16.07.1942
35004 Mróz Stanisław NS, 1913 zm. 17.07.1942
35019 Janik Marian NS, 1912 zm. 06.09.1942
Transport: 13 maja 1942 
35047 Szkaradek Władysław NS, 1905 zm. 26.08.1942
35056 Wierny Jan Biegonice, 1858 zm. 06.08.1942 

(w KL Mauthausen)
35062 Zubel Witalis Lipie (NS?), 1887 zm. 08.07.1942
35064 Żywczyński Stanisław Biegonice, 1896 zm. 19.07.1942
35072 Pierzchała Józef NS, 1902 zm. 24.06.1942
Transport: 19 maja 1942
37154 Kolarczyk Franciszek Nawojowa, 1894 zm. 22.07.1942
Transport: 1 czerwca 1942
37246 Malinowski Zygmunt Jasło (NS), 1905 zm. 03.07.1942
Transport: 3 czerwca 1942
37268 Gross Jakob (Wiedeń ?), 1914 zm. 10.07.1942
Transport: 15 czerwca 1942
39471 Czyżycki Stanisław NS (Tropie), 1920 zm. 16.07.1942 (rozstrz.)

39483 Habratowski Michał NS, 1857 zm. 28.07.1942
39486 Ippoldt Antoni Wiedeń-NS, 1891 zm. 15.07.1942 (gaz)

39455 Leśniak Józef Kłodne, 1919 zm. 10.03.1943
39508 Dudzik Władysław Męcina ? zm. 05.05.1942
39576 Witowski Władysław NS, 1911 zm. 27.01.1943
39607 Wadler Gimpel NS, 1910 zm. 14.07.1942
39623 Michalik Józef Ptaszkowa, 1905 zm. 22.08.1942
39632 Pawlik Józef Tropie, 1919 zm. 16.07.1942
39639 Przybyłowicz Teofil StS, 1905 zm. marzec 1945 

(w KL Flossenburg)
39649 Śliwa Józef Rytro, 1891 zm. 20.07.1942
39655 Świebocki Karol StS, 1904 zm. 10.08.1942
39658 Szeligiewicz Kazimierz StS, 1897 zm. 03.07.1942
39665 Waligóra Antoni StS,1880 zm. 16.07.1942
39672 Zając Stanisław Dąbrówka N., 1905 zm. 18.08.1942
Transport: 8 lipca 1942
46351 Sikora Kazimierz NS, 1904 zm. 08.09.1942
Transport: 20 lipca 1942
49718 Wolak Andrzej Tęgoborze, 1890 zm. 04.08.1942
Transport: 17 sierpnia 1942
59539 Jakubowski Adam NS, 1920 zm. 03.12.1943
Transport: 27 (XXX) października 1942
78127 Mścisz Leszek Łącko, 1918 zm. 09.03.1943
Transport: 1 grudnia 1942
78993 Lipiński Stanisław NS, 1896 zm. 03.05.1945

(zatopiony na okręcie więźniów w Zat. Lubeckiej)
Transport: 3 grudnia 1942
79606 Steinhof Józef Wojnarowa, 1892 zm. 20.05.1943
79609 Stojnowski Marian NS, 1889 zm. 07.02.1945 

(w KL. Mauthausen)
79615 Szewczyk Stanisław NS, 1901 zm. 12.01.1943
Transport: 14 stycznia 1943
87147 Jabłoński Jan Męcina, 1910 zm. 1944
(przeniesiony do KL Dachau)
87149 Jakubowski Józef Barcice, 1909 zm. 1944

(przeniesiony do KL. Buchenwald)
Transport: 16 stycznia 1943
88567 Świebodzki Franciszek StS, 1891 zm. 15.02.1941
88574 Turek Tomasz Łącko, 1890 zm. 1943 

(przeniesiony do KL. Mauthausen)
88577 Wideł Feliks Marcinkowice, 1899zm. 07.03.1943
Transport: 19 stycznia 1943
90754 Leśniak Roman Trzetrzewina, 1922 brak danych o zgonie
Transport: 21 stycznia 1943
92227 Biedroński Jan Limanowa, 1919 zm. 31.03.1943
Transport: 28 stycznia 1943 
95239 Czerwieniak Asafan Wierchomla, 1912 zm. 19.02.1943 (rozstrz.)

95265 Baziak Władysław StS, 1913 zm. 10.03.1943
95293 Ondycz Jurko Szczawnik, 1909 zm. 10.03.1943
95499 Fyda Jan Mystków, 1890 zm.? 04.1945

(w KL Sachsenhausen)
96158 Stępka Antoni Gaboń, 1910 zm. 07.03.1943
96213 Sroka Józef Kamionka, 1917 zm. 13.03.1943
? Sowa Edward Tęgoborze, 1915 zm.? 03.1943 
? Zieliński Stanisław Gaboń, 1920 zm.? 1943 
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Od mar ca 1943 przy wo żo no licz ny mi trans por ta mi wie lu więź niów, któ -
rych ewi den cje nie są upo rząd ko wa ne, po ni żej wy mie nie ni są Są de cza nie,
któ rych wy szcze gól nio no w Księ gach Pa mię ci.
Transport: 12 maja 1943
121351 Ząbek Jan NS, 1911 zm.?.02.1945
126811 Krzak Edward Jurków, 1910 zm. 28.09.1943 (rozstrz.)

Transport: 2 sierpnia 1943
(więźniowie o numerach 134 042 do 134095 – 90% bez nazwisk)
134083 Tokarczyk Jan Rytro, 1899 data zgonu nieznana
134095 Zengel Eugeniusz NS, 1902 zm. 23.04.1945 

(w KL. Mauthausen)
Transporty: 28 września i 2 października 1943
152626 Czapliński Henryk Grybów, 1903 data zgonu nieznana
153413 Sobolewski Tadeusz Stróże, 1901 zm. 24.08.1944
Transporty: 16 i 17 listopada 1943
162830 Leśniak Franciszek NS 1920 zm. 19.02.1945 

(w KL. Mauthausen) 
163102 Bocheński Jan NS, 1908 data zgonu nieznana
W III to mie Ksiąg Pa mię ci ze sta wio no na zwi ska więź niów o nie usta lo nych
nu me rach obo zo wych i da tach przy wie zie nia do obo zu, w tym ze sta wie -
niu wy szcze gól nio no też zmar łych Są de czan, oto one:

Białoń Bolesław NS, 1920 zm. 03.05.1945 
(zatopiony w Zat. Lubeckiej)

Burnowski Józef Muszyna, 1912 zm. 09.04.1942
Burek Michał Tropie, 1909 zm. 28.02.1942
Głuc Antoni StS, 1901 zm.? 1944 (brak danych)

Nodzyński Antoni Krynica, 1911 zm. 27.02.1943
Opoka Jan NS, 1904 zm. w KL Mauthausen
Ptak Antoni Tropie, 1905 zm. 13.03.1943
Robaczek Józef NS, 1909 zm.? 04.1943 (brak danych)

Szast Edward NS, ? zm.? 1943 (brak danych)

Zubel Stanisław NS, ? zm.? 1943 (brak danych)

Kobiety
Transport: 27.06.1942
6875 Tabaszewska Bronisława Przydonica, 1905 zm. 14.09.1942
Transport: 27.07.1942
11982 Górka Bronisława NS, 1911 zm. 31.10.1942
Transport: 06.01.1943
27989 Faron Celestyna Zabrzeż, 1913 zm. 10.04.1944 

(bł. siostra zakonna)
27966 Kubowicz Maria StS, 1903 zm. 20.04.1943
28011 Tryszczyło Katarzyna Limanowa, 1902 zm. 15.03.1943
28026 Chromęga Wiktoria Wojnarowa, 1907 zm. 27.02.1943
28040 Fröhlich Paulina NS, 1901 zm. 16.03.1943
28051 Wójcik Agnieszka Kobyle-Gródek, 1892 zm. 02.03.1943
Transport: 19.01.1943
29660 Czajkowska Janina Rzepiennik M., 1916 zm. 05.03.1943
29813 Łucarz Anna StS, 1893 zm. 20.03.1943
29814 Łucarz Zofia Jasło, 1926 zm. 03.04.1943
29800 Podgórna Barbara Mordarka, 1886 zm. 22.11.1943
Transport: 28.01.1943
32108 Bębenek Aniela StS, 1909 zm. 06.02.1943
32304 Gadacz Maria NS, 1885 zm. 20.03.1943
32205 Chaber Rozalia Witowice, 1906 zm. 07.05.1943

32237 Gniewek Julia Klęczany, 1895 zm. 06.03.1943
32241 Kędra Janina NS, 1919 zm. 09.04.1943
32262 Jeżowska Stanisława StS, 1892 zm. 22.03.1943
32282 Marglewska Helena NS, 1915 zm. 18.07.1943
32283 Łacna Maria Januszowa, 1890 zm. 14.04.1943
32353 Raniewska Janina Naściszowa, 1915 zm. 10.04.1943
32357 Nędza Anna Mszana Dolna, 1894 zm. 27.04.1943
32279 Szelest Zofia NS, 1912 zm. 12.05.1942
32425 Rybka Katarzyna Tymbark, 1908 zm. 06.02.1943
32437 Duda Aniela Tymbark, 1883 zm. 06.02.1943
32442 Smorowska Łucja StS, 1898 zm. 12.03.1943
32456 Czerwieniak Maria Wierchomla, 1898 zm. 13.02.1943
32456 Czerwieniak Katarzyna Wierchomla, 1911 zm. 07.04.1943
32506 Goga Rozalia Rytro, 1915 zm. 06.02.1943
32507 Ciureja Maria NS, 1893 zm. 05.02.1943
32508 Ciureja Bronisława Gołkowice, 1914 zm. 05.02.1943
32511 Mirga Rozalia StS, 1911 zm. 05.02.1943
32512 Olszowska Maria Mszana Dolna, 1918 zm. 05.02.1943
32513 Ciureja Anna StS, 1883 zm. 05.02.1943
32514 Ciureja Stanisława ? zm. 05.02.1943
32518 Ciureja Kunegunda Barcice, 1893 zm. 06.03.1943
32521 Mirga Bronisława StS, 1928 zm. 06.02.1943
32522 Mirga Rozalia NS, 1910 zm. 06.02.1943
32524 Mirga Stefania Podegrodzie, 1921 zm. 06.02.1943
32525 Ciureja Ewa Rożnów, 1914 zm. 06.02.1943
32528 Ciureja Kunegunda Zbyszyce, 1919 zm. 06.02.1943
32530 Ciureja Stefania Przyszowa, 1915 zm. 06.02.1943
32525 Mirga Zofia Mordarka, 1913 zm. 06.02.1943
32548 Olszowska Katarzyna Dobra, 1911 zm. 06.02.1943
32553 Szczerba Stefania Łącko, 1924 zm. 01.03.1943
32556 Kucza Ewa Żegiestów, 1904 zm. 05.02.1943
32569 Kucza Teodora Żegiestów, 1899 zm. 24.02.1943
32585 Kalicińska Jadwiga Zabrzeż, 1910 zm. 17.02.1943
? Biel Wanda Złockie, 1911 zm. 08.02.1943
? Biel Maria Żegiestów, 1902 zm. 10.02.1943
? Goga Franciszka Rytro, 1925 zm. 13.03.1943
? Wolak Janina Kobyle Gródek, 1922 zm. 13.03.1943
Transport: 16.02.1943
32880 Cieśla Filomena Gorlice, 1923 zm. 19.04.1943
35674 Dudzik Stefania Męcina, 1904 zm. 20.04.1943
35827 Rozciecha Karolina NS, 1908 zm. 14.05.1943
Transport: 16.03.1943
38382 Łepkowska Maria NS, 1895 zm. 14.05.1943
Transport: 24.04.1943
42879 Stepka Maria NS, 1914 zm. 14.08.1943
Transport: 12.05.1943
44657 Broszkiewicz Maria NS, 1893 zm. 21.11.1943
44552 Pawłowska Aniela Marcinkowice, 1913zm. 01.11.1943
Transport: 02.10.1943
63753 Wąsowicz Maria Piątkowa, 1909 zm. 09.12.1943
Kobieta o nieustalonym numerze więźnia i dacie transportu:

Gębka Antonina NS, 1909 zm. 12.12.1943
Nie wąt pli wie zgła dzo nych ko biet po cho dzą cych z Są dec czy zny by ło wię -
cej. W Księ gach Pa mię ci znaj du je się du żo nu me rów ewi den cyj nych, przy
któ rych nie wy mie nio no żad nych na zwisk. 
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Uwagi:
Ze sta wie nie spo rzą dzo ne z Ksiąg Pa mię ci nie
do ty czy więź niów z in nych niż z po łu dnio wych
dziel nic Pol ski. Szcze gól nie z okrę gu war szaw -
skie go, tam mo gą być ta kże zmar li Są de cza nie.
Zna ki za py ta nia ozna cza ją brak od po wied nich
in for ma cji. Au to rzy Ksiąg Pa mię ci ko rzy sta li
z do ku men tów po zo sta łych po li kwi da cji obo zu,
a prze cież na zi ści sta ra li się ukryć praw dę i do -
ku men ty nisz czy li, dla te go w Księ gach Pa mię ci
są du że lu ki (znaj du je się w nich du żo nu me rów

ewi den cyj nych, przy któ rych nie wy mie nio no
żad nych na zwisk), ale i tak au to rzy zdo ła li ze -
brać ogrom ną ilość in for ma cji. 
Tam, gdzie nie ma po da nych miejsc zgo nu, na -
le ży ro zu mieć, że więź nio wie stra ci li ży cie w
obo zie Au schwitz. 

Jerzy Bogusz:
Na po mni ku oświę ci mia ków

na cmen ta rzu ko mu nal nym w No wym
Są czu wid nie je ta bli ca z na zwi ska mi po -
mor do wa nych więź niów. Jest ona nie -
kom plet na. Z jed nej stro ny po mi nię to
wie le osób m.in. mo je go ko le gę z gim -
na zjum Chro bre go, An to nie go Bo dzio -
ne go (zda wa łem z nim ma tu rę), z dru giej
– są na ta bli cy na zwi ska więź niów, któ -
rzy nie fi gu ru ją w Księ gach Pa mię ci.
Mo że są to ofia ry nie uję te w za cho wa -
nej do ku men ta cji ar chi wal nej na zi stow -
skie go za rzą du obo zu lub też lu dzie
po cho dzą cy z in nych re jo nów kra ju.
War to przy jąć jed no li te kry te ria i uzu -
peł nić ta bli cę, zwłasz cza że na obe li sku
jest na to miej sce. 

Zna łem oso bi ście kil ka na ście osób,
któ rzy stra ci li ży cie w Au schwitz m.in.
An to nie go Ma li now skie go, Eu ge niu sza
Ba zy le wi cza, Zbi gnie wa But sche ra, Sta -
ni sła wa Wą so wi cza, Wła dy sła wa Żyt ko -
wi cza, Jó ze fa Woj ty gę (z ro dzi ny

ar chi tek tów). W 1942 r. otru ty ga zem zo -
stał An to ni Ip poldt, oj ciec mo jej żo ny,
in ży nier ar chi tekt po Po li tech ni ce Lwow -
skiej. Wład ka Joń ca trzy ma łem za rę kę
w przed dzień roz strze la nia.

Nie mo gę po mi nąć Ta dzia Jur kow -
skie go (sy na zna ne go cu kier ni ka z ul.
Ja giel loń skiej), któ ry miał nu -
mer 17000. Przy wie zio no go do obo zu
po twor nie zma sa kro wa ne go pod czas
śledz twa na ge sta po. Spał obok mnie,
le żąc na brzu chu, bo po ślad ki by ły jed -
ną ro pie ją cą ra ną. Bar dzo się za przy -
jaź ni li śmy. Dla „to wa rzy stwa” ja też
spa łem na brzu chu, za ła twi łem mu
prze my co ne szcze pion ki prze ciw ko ty fu -
so wi. Ta dek do trwał do li kwi da cji obo -
zu, Niem cy po gna li więź niów aż
nad mo rze, za ła do wa li na ofla go wa ne
swa sty ka mi stat ki. An gli cy zrzu ci li bom -
by są dząc, że to trans port woj sko wy
i mój ko cha ny przy ja ciel uto nął. Ta kie
by ły ów cze sne lo sy mło dych Po la ków.
Póź niej do wie dzia łem się, że z tej śmier -
tel nej to pie li ura to wał się no wo są dec ki
przed wo jen ny po seł BBWR Ja kub Bo -
dzio ny, b. kie row nik szko ły w Chełm cu.
Dla iro nii je go syn, a mój szkol ny ko le -
ga, An tek Bo dzio ny, zmarł wcze śniej
w obo zie z wy cień cze nia.

(LEŚ)

Tarnów, przed wyjazdem do Oświęcimia, 14 kwietnia 1942 r.

Sym bo licz na mo gi ła oświę ci mia -
ków na cmen ta rzu ko mu nal nym
w No wym Są czu FOT. LEŚ
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T aj ni ków tej trud nej sztu ki uczył
się od mi strzów, któ rych jest
na praw dę nie wie lu. Wi tra żow -
nic two – to eks klu zyw ny za -

wód o po nad ty siąc let niej tra dy cji. Je den
z naj star szych na świe cie. 

– Wi tra ży stów jest nie wie lu, bo na ten
ro dzaj sztu ki nie ma tak du że go za po -
trze bo wa nia, jak na in ne jej dzie dzi ny.
Wi tra żow nic two jest na praw dę żmud ną
pra cą, po rów ny wal ną z rzeź bie niem
w ka mie niu. Za nim zo ba czy się koń co -
wy efekt, w dzie ło trze ba wło żyć wie le
wy sił ku – przy zna je.

Do mi nik Chmie lew ski ma sil ne
związ ki z Są dec czy zną. Z No we go Są cza
po cho dził je go nie ży ją cy już oj ciec i je -
go przod ko wie. On sam uro dził się już
w Wy szko wie, ro dzin nych stro nach mat -
ki. Chmie lew scy wró ci li do No we go Są -
cza, gdy Do mi nik był jesz cze dziec kiem.
Tu taj ukoń czył Szko łę Pod sta wo wą nr 7,
po tem Li ceum Ogól no kształ cą ce w Ze -
spo le Szkół „Splot”. Na stu dia wy emi -
gro wał do Kra ko wa. Du sza hu ma ni sty
i po szu ki wa cza da ła znać o so bie. Roz -
po czął stu dia hi sto rycz ne, a po tem za czął
zgłę biać bar dziej hi sto rię sztu ki. Ten
ostat ni kie ru nek po zwo lił roz wi nąć je go
za mi ło wa nia. Ukoń czył Szko łę Iko no pi -
sa nia w Kra ko wie pod kie run kiem ks.
prof. Zyg fry da Ko ta SJ.

– To ona po głę bi ła mo je za fa scy no -
wa nie sztu ką użyt ko wą i sa kral ną – mó -

wi Do mi nik Chmie lew ski. – Wów czas
za in te re so wa łem się wła śnie wi tra żow -
nic twem, ale tej sztu ce nie mo głem wte -
dy po świę cić zbyt wie le cza su. Gdy
wró ci łem do No we go Są cza ukoń czy łem
pro fe sjo nal ne szko le nie dla wi tra ży stów,
pro wa dzo ne przez Pra cow nię Wi tra żo -
wą w On ta rio w Ka na dzie. Kie ru je nią
Zbi gniew Ga jew ski, mu szy nia nin, któ ry
wy emi gro wał tam wie le lat te mu. 

Nie wy je żdża jąc z kra ju, w cią gu
dwóch lat Do mi nik Chmie lew ski po znał
teo rię wi tra żow nic twa, łącz nie z je go hi -
sto rią, ale naj wa żniej sza by ła oczy wi ście
prak ty ka, czy li ro bie nie wi tra ży
pod okiem mi strzów. W 2007 r. otrzy -
mał cer ty fi kat mi strzow ski, za świad cza -
ją cy, że ma od po wied nie do te go

upraw nie nia. Pod czas na uki współ pra -
co wał już z pra cow nia mi wi tra ży. 

– Przy kro to mó wić, ale obec nie
w Pol sce nie ma pro fe sjo nal nej szko ły,
któ ra kształ ci ła by wi tra ży stów, ani też
ta kie go kie run ku stu diów. O ile mi wia -
do mo w So snow cu or ga ni zo wa ny jest
kurs dla osób, chcą cych po znać taj ni ki
te go za wo du.

Do bry wi tra ży sta mu si mieć zmysł
ar ty stycz ny, roz ró żniać ko lo ry i je do -

Wi tra ży sta z No we go Są cza

Jeden z najstarszych
zawodów świata
W wi tra żu jest ko lor, świa tło, na tu ra je go twór cy – sło wem
ma gia uwa ża Do mi nik Chmie lew ski, dy plo mo wa ny wi tra ży -
sta, pro wa dzą cy w No wym Są czu Pra cow nię Wi tra ży DK
Art., przy ul. Pi jar skiej 21.

Dobry witrażysta musi mieć
zmysł artystyczny,
rozróżniać kolory i je dobrze
zestawiać ze sobą. Musi też
być bardzo dokładny,
w dopasowywaniu
elementów.

Do mi nik Chmie lew ski FOT. MIGA

KULTURA
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brze ze sta wiać ze so bą. Mu si też być
bar dzo do kład ny, w do pa so wy wa niu
ele men tów. Ręcz nie ro bio ne szkło,
z któ rym pra cu je jest wdzięcz nym ma -
te ria łem nie wy ma ga ją cym wy jąt ko wych
umie jęt no ści ma nu al nych. Wy star czy
wie dzieć, jak je ob ra biać (ciąć, szli fo -
wać). 

– Iko ny, któ rych pi sa nia się uczy łem
otwo rzy ły mi dro gę do wi tra ży – przy -
zna je są de cza nin, teo log z wy kształ ce -
nia. – Iko na i wi traż ma ją ze so bą wie le

wspól ne go. Mam tu taj na my śli cho cia -
żby spo sób na kła da nia ko lo rów, ma lo -
wa nia twa rzy. Układ iko ny trze ba
do brze prze my śleć, za nim się ją na pi sze
i to sa mo jest w wi tra żu. Tu taj, w od ró -
żnie niu od ma lar stwa tra dy cyj ne go nie
ma miej sca na po praw ki. Gdy się przy -
tnie szkło i je wy pa li, nie ma od wro tu.
By zro bić do bry wi traż trze ba mieć po -
mysł, póź niej prze nieść go na pa pier
w ska li 1: 1. Po tem wy ci na się ele men ty
wzo ru w szkle, któ re trze ba do pa so wać
i wy szli fo wać. Ko lej ny etap – to skła da -
nie. Ele men ty ukła da my na sto le w spe -
cjal nej ra mie, jak by śmy skła da li puz zle.
Po trzeb ne są też szpil ki, gwoź dzie o ró -
żnej gru bo ści, któ re wbi ja się mię dzy te
ele men ty. Wszyst ko po to, by się nie
prze su wa ły. Po wsta łe mię dzy ni mi szcze -
li ny lu tu je się sto pem cy ny i oło wiu. Łą -
cze nia się jesz cze pa ty nu je.

***
Pierw si wi tra ży ści (szkla rze) wy ta -

pia li szkło, tam, gdzie by ły ko ścio ły, któ -
re je za ma wia ły. Ina czej je rów nież cię li.
Do dzi siaj pod sta wo wą ba zą dla wi tra ży
są pro fi le oło wia ne (ram ki), w kształ cie
li ter: U, C, H, Y. Ka wał ki szkła wkła da
się w nie, a po tem za gi na, lu tu je,
uszczel nia ró żne go ro dza ju ki ta mi, do -
da je pa ty ny i na ko niec czy ści. Wów czas
wi traż jest go to wy. Na prze ło -
mie XIX i XX wie ku na stą pi ła re wo lu -
cja w wi tra żow nic twie za spra wą Lo uisa
Com for ta Tif fa nie go. Je go do ko na nia
po sze rzy ły mo żli wo ści ar ty stycz ne
twór ców wi tra żu. Dzię ki je go tech ni ce
wi traż prze stał być pła ski, uzy skał trój -
wy mia ro wą for mę. Wi tra ży ści nie prze -
pa da ją za py ta nia mi, ile cza su ro bi się
wi traż i ja ka jest je go ce na. Wszyst ko
uza le żnio ne jest od te go, z ilu ele men -
tów się skła da, czy są w nim de ta le ma -
lo wa ne, gra we ro wa ne. Na zro bie nie
ma łych i nie skom pli ko wa nych prac wi -
tra ży sta po trze bu je oko ło ty go dnia, zaś
du żych i skom pli ko wa nych – na wet kil -
ka mie się cy.

– Wi traż wy ko nu je jed na oso ba, bo
ona pro wa dzi pro jekt od po my słu do fi -
nal ne go efek tu – mó wi nasz roz mów ca.
– Ka żdy wi tra ży sta ina czej lu tu je i ma
wła sną tech ni kę pra cy. Ja oso bi ście lu -
bię ro bić wi tra że sa kral ne wzo ro wa ne
na iko nach, szcze gól nie bi zan tyj skich,

ale ta kże zu peł nie no wo cze sne, lek kie,
któ re spra wia ją, że wnę trza, bar dziej ka -
me ral ne, do mo we sta ją się cie płe, z uwa -
gi na świa tło, któ re roz pra sza ją.
Pre fe ru ję bar dzo pro ste geo me trycz ne
for my, któ re nie przy tła cza ją wnę trza, ale
ra czej sta ją się je go do peł nie niem. Chęt -
nie po słu gu ję się też tech ni ką Tif fa nie go.

Ka żda pra cow nia wi tra ży ba zu je
na wła snych tech ni kach. Te re no mo wa ne,
znaj du ją ce się naj bli żej No we go Są cza
– w Tar no wie, czy Kra ko wie – na tra dy -
cyj nych me to dach. Wi traż więk szo ści
Po la kom ko ja rzy się ra czej z mo nu men -
tal ny mi przed sta wie nia mi świę tych, scen
bi blij nych w ko ścio łach. Na to miast
na zro bie nie wi tra żu w do mu de cy du je
się nie wie lu klien tów, cho ciaż, w ostat -
nich la tach w Pol sce ich przy by wa.

– Dłu go nie do rów na my w tym wzglę -
dzie Fran cji, Bel gii, czy Niem com. Tam
wi traż jest bar dzo po pu lar ny i czę sto
mo żna spo tkać do my, któ re są nim ozdo -
bio ne. Nam Po la kom wi traż ko ja rzy się
z po sta cia mi świę tych, a mo że on mieć
rów nież for mę geo me trycz ną, kwia to wą.
Drzwi, czy okno z wi tra żem sta je się
o wie le cie kaw sze. W do mach jest on
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naj czę ściej umiesz cza ny w drzwiach
wej ścio wych, pod świe tlo nych wnę kach,
czy oknach ła zie nek. W no wych bu dyn -
kach wi tra że po ja wia ją się w ho lu, ora -
nże riach, rza dziej na to miast np.
w bi blio te kach. 

Do mi nik Chmie lew ski sam pro jek tu -
je swo je wi tra że. Nie ma ich wpraw dzie
w są dec kich ko ścio łach, ale je go dzie ła
znaj du ją się w ka pli cy cmen tar nej pw.
Mi ło sier dzia Bo że go w Bie go ni cach.
Dwa wi tra że nie daw no za mon to wa no
w pre zbi te rium w ko ście le św. Mar ci -

na w Gnoj ni ku. Je go ro bo ty są ta kże wi -
tra że w ko ście le OO. Pal lo ty nów pw. św.
Izy do ra w Wa do wi cach, w ko ście le pw.
św. św. Pio tra i Paw ła w Twar do wie
pod Po zna niem. Wy ko nu je ta kże wi tra -
że na pod sta wie pro jek tów do star czo -
nych przez klien tów. W pra cy po ma ga
mu kil ku współ pra cow ni ków, któ rzy
przy go to wu ją ma te riał, tną go i szli fu ją.
W ko ścio łach i ka pli cach do mi nu ją wi -
tra że ko lo ro we, w do mach pry wat nych
bar wy bar dziej neu tral ne: mio dy, żół cie
i be że.

– Oso bi ście bar dzo lu bię sta re wi tra -
że śre dnio wiecz ne, w któ rych prze wa ża -
ją bar dzo ja skra we ko lo ry: czer wo ny,
nie bie ski, zie lo ny, zło ty. Z ta ki mi bar wa -
mi chęt nie pra cu ję, choć przy znam
szcze rze rzad ko są uży wa ne. Lu bię ta kże
bez barw ne szkło wal co wa ne, któ re ma
w so bie du żo pę che rzy ków, przy po mi na -
nych ko rę drze wa, czy je go sło je. Bar dzo
do brze prze pusz cza świa tło. Wi traż
w do mu spra wia, że miej sce sta je się
uni kal ne, da je kon takt z rze czą, nie po -
wta rzal ną ro bio ną od po cząt ku do koń -
ca ręcz nie, któ ra nie ste ty od cho dzi
do la mu sa.

IGA MI CHA LEC

Witrażyści nie przepadają
za pytaniami, ile czasu robi
się witraż i jaka jest jego
cena. Wszystko
uzależnione jest od tego,
z ilu elementów się składa,
czy są w nim detale
malowane, grawerowane. 

Za gra ła or kie stra Owsia ka
Ze spół Wan da i Ban da był głów ną

mu zycz ną atrak cją XIX fi na łu Wiel kiej
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy w No -
wym Są czu. Mu zy cy nie wzię li ho no ra -
rium za wy stęp, zwró co no im je dy nie
kosz ty prze jaz du. Za ba wa na ryn ku
trwa ła od 13 do 21. Wy stę py roz po -
czął 11-let ni Ka rol To ma sik, ar ty sta
przy ku ty do wóz ka in wa lidz kie go. Zło -
te ser dusz ko z bry lan ta mi wy li cy to wa no
na au kcji za 1500 zł, a to mik po ezji wi -
ce pre zy den ta Je rze go Gwi żdża z akwa -
re lą Sta ni sła wa Sza fra na za 300 zł. 

Łącz nie pod czas li cy ta cji i kwe sty
prze zna czo nej na za kup sprzę tu dla

dzie ci z cho ro ba mi uro lo gicz ny mi i ne -
fro lo gicz ny mi 150 wo lon ta riu szy ze -
bra ło 66 326 zł (w 2010 – po nad 90 tys.
zł). M. in. po raz ósmy prze bra ny
za Mi ko ła ja kwe sto wał zna ny prze -
wod nik PTT Wie sław Wcze śny.

War to przy po mnieć, że pio nie rem
i or ga ni za to rem pierw szej są dec kiej
edy cji Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy w 1992 r. był To masz „Ecik”
Kmak, mu zyk, wo ka li sta, za miesz ka ły
obec nie w Lon dy nie. Wte dy w No wym
Są czu i re gio nie są dec kim ze bra no
ok. 100 mln sta rych zło tych, któ re za -
wie zio no do War sza wy sta rą ny ską na -
le żą cą do Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry.

Se zon kon cer to wy
 W stycz niu ob ro dzi ło kon cer ta mi

no wo rocz ny mi. Za czął, jak zwy kle,
bur mistrz Sta re go Są cza Ma rian Cy -
coń, a w No wym Są czu zor ga ni zo wa -
no aż dwie ga le no wo rocz ne. 13
stycz nia w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry

KALEJDOSKOP
KULTURALNY
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wy stą pi ła Są dec ka Or kie stra Sym fo nicz -
na pod ba tu tą Lesz ka Miecz kow skie go
wraz z so li sta mi, któ rzy za śpie wa li po -
pu lar ne arie ope ret ko we oraz prze bo je
mu si ca lo we. 

Pu blicz ność zgo to wa ła mu zy kom i to -
wa rzy szą cym im śpiewakom go rą cą owa -
cję na sto ją co, zmu sza jąc do kil ku krot nych
bi sów, a walc nr 2 Dy mi tra Szo sta kie wi -
cza brzmiał w uszach słu cha czy dłu go
po wyj ściu z MOK. Wi dow ni spodo bał się
ró żno rod ny re per tu ar, od po pu lar nych arii
ope ret ko wych i mu si ca lo wych po pio sen -
ki z Ka ba re tu Star szych Pa nów i pa ry skie -
go va riété.

Gwiaz da mi wie czo ru by li: Na ta lia Za -
brze ska -Nieć, Alek san dra Ma ślan ka, Ro -
mu ald Spy chal ski, Mi ro sław Wit kow ski
(uta len to wa ny są de cza nin, swe go cza su
zwy cięz ca jed nej z edy cji te le wi zyj nej
„Szan sy na suk ces”, ostat nio po wy stę -
pach na sce nach ope ro wych USA, Fran -
cji i Au strii) i Adam Ża ak, któ ry świet nie
wy wią zał się ta kże z obo wiąz ków kon fe -
ran sje ra, sy pał jak z rę ka wa smacz ny mi
dow ci pa mi, wcie lał się w Tew je Mle cza -
rza i Eu ge niu sza Bo do wy ko nu ją ce go
w prze bra niu ko bie ty pio sen kę Sex ap pe -
al to na sza broń ko bie ca.

Śpie wacz ki, za rów no so lo, jak i w du -
ecie, im po no wa ły du ży mi mo żli wo ścia -
mi wo kal ny mi, przy cią ga jąc ta kże oczy
wspa nia ły mi kre acja mi. Da ły m.in. cie -
ka wą in ter pre ta cję utwo ru Sun ri se, sun -
set ze słyn ne go Skrzyp ka na da chu.
Wie czór zwień czy ła od śpie wa na wspól -
nie ko lę da Bóg się ro dzi, a ży cze nia
w imie niu pre zy den ta mia sta Ry szar da
No wa ka zło ży ła je go za stęp czy ni Bo że -
na Ja wor.

***
W dru gim kon cer cie no wo rocz nym

(16 stycz nia), tym ra zem w są dec kim
„So ko le”, wy stą pi ła Or kie stra Re pre zen -
ta cyj na Stra ży Gra nicz nej, pod dy rek cją
Sta ni sła wa Strącz ka i Lesz ka Miecz -
kow skie go. Mu zy cy w mun du rach do -
pro si li do par tii śpie wa czych
zna ko mi tych so li stów: są de czan kę Na -
ta lię Za brze ską -Nieć i zwią za ną obec nie
z Te atrem Ope ro wym w Inns bruc ku
Alek san drę Cha ciń ską oraz Paw ła Ska -
łu bę (pierw sze go te no ra Ope ry Bał tyc -
kiej w Gdań sku).

Ar ty ści się gnę li do re per tu aru Jo han -
na Straus sa, Fran za Le ha ra, Ro ber ta
Stol za (Bru net ki, blon dyn ki), Fran ce sco
Sar to rie go, Em me ri cha Kálmána. Or -
kie stra, da jąc po kaz naj wy ższe go pro fe -
sjo na li zmu, sa mo dziel nie zło ży ła
in stru men tal ny hołd Geo r ge’owi Ger sh -
wi no wi i Glen no wi Mil le ro wi, a ży wio -
ło we la ty no skie El Cum ban che ro
Ra fa ela Her nan de za wy wo ła ła sze ro ki
aplauz pu blicz no ści.

Fi nał przy niósł Marsz Ra detz ky ego
i bra wu ro we wy ko na nie przez trój kę so -
li stów słyn ne go Li bia mo (Więc pij my
na chwa łę mi ło ści…) z ope ry Tra via ta
Ver die go. Ży cze nia słu cha czom zło ży li
mar sza łek Ma rek So wa i wi ce pre zy dent
Je rzy Gwi żdż wzno sząc ze sce ny to ast
szam pa nem.

Kon cert, po pro wa dzo ny przez Ste fa -
na Műncha, był wy da rze niem ar ty stycz -
nym i to wa rzy skim. Na wi dow ni
za sie dli m.in. rek tor WSB -NLU Krzysz -
tof Paw łow ski z ma łżon ką, do wódz two
Kar pac kie go Odział u Stra ży Gra nicz nej
na cze le z płk. Jó ze fem Osta po wi czem,

sa mo rzą dow cy miej scy i wo je wódz cy.
W prze rwie by ła oka zja do obej rze nia
w foy er wy sta wy fo to gra ficz nej z oka zji
przy pa da ją cej w br. 20. rocz ni cy po wo -
ła nia (w miej sce Wojsk Ochro ny Po gra -
ni cza) Stra ży Gra nicz nej.

Chó ry w „Ka zi mie rzu”
 Z kon cer tem ko lęd w ko ście le św.

Ka zi mie rza w No wym Są czu wy stą pi li:
chó ry – mę ski „Echo II” pod dyr. Ma -
ria na Sa la mo na, ka me ral ny z ba zy li ki
św. Mał go rza ty i PWSZ w No wym Są -
czu, ze spo ły „Sto krot ki” ze szko ły w Tę -
go bo rzy, „Ave” oraz ze spół „La chy”. Na
za koń cze nie wy ko na no Pa sto rał kę Są -
dec ką pod ba tu tą au to ra utwo ru Alek -
san dra Po rzuc ka i je go ma łżon ki
Bar ba ry. (L)

FOT. LEŚ
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Książka o Sączu, sądeckich
Żydach i Jakubie Műllerze

Nie mal rów no cze śnie ze śmier cią Ja -
ku ba Műlle ra, ostat nie go są dec kie go
Ży da, świad ka ho lo cau stu i opie ku -
na kir ku tu przy ul. Ry bac kiej uka za ła się
ksią żka pt. Obok in ny czas – o Mie ście
i Ja ku bie Ewy An drze jew skiej, są dec -
kiej ar chi tekt, czo ło wej dzia łacz ki miej -
sco wej „So li dar no ści”, wię zio nej
w la tach osiem dzie sią tych.

Przej mu ją co w ob li czu nie daw ne go
odej ścia do wiecz no ści Ja ku ba Műlle ra
brzmi za koń cze nie:

„Znów bę dzie wio sna. Przy je dzie Ja -
kub M.

Wy sią dzie z au to bu su lub z tak sów ki.
Pew nie nie po zna swo jej daw nej ście -

żki z Mia sta i z po wro tem.
Sta nie na no wej ko st ce i bę dzie kre -

ślił zna ki w po wie trzu.
– No i niech mi pa ni po wie, po co ja

ży ję. Zo sta łem sam. Jak ten strach
na wró ble.

Nie któ rzy jesz cze ży ją, ale już błą dzą,
nie pa mię ta ją. A ja wszyst ko pa mię tam
i o ka żdym ka mie niu po wiem, na wet
o tych, co ich już nie ma.”

Znów bę dzie wio sna, ale Ja kub M.
nie przy je dzie. Cze ka na przyj ście Me -
sja sza w zie mi pra oj ców, w Ne ta nii.

***
Dzie ło Ewy An drze jew skiej wy my ka

się ga tun ko wym kla sy fi ka cjom. Nie jest
li te ra tu rą fak tu, nie jest kla sycz nym re -
por ta żem, ani też po wie ścią hi sto rycz ną
czy wspo mnie nio wą. Nie ma w nim nad -
mia ru dat (z wy jąt kiem dat uro dzin
przy wy li cze niu ro dzeń stwa Ja ku ba),
kon kret nych ad re sów i nazw miej sco wo -
ści, i tyl ko są de cza nie (i to ci bar dziej
wta jem ni cze ni) zo rien tu ją się, że jar mar -
ki w G. to jar mar ki w Gry bo wie, a dwo -
rzec w C. to dwo rzec w Cię żko wi cach. 

Au tor ka ce lo wo bu rzy spój ność nar -
ra cji, łą czy mi sty cyzm z re ali zmem, aby
za sko czyć czy tel ni ka gę sto ścią i eks pre -
syj no ścią przed sta wia nych ob ra zów
i opi sów. Oszo ło mio ny czy tel nik sta ra
się wy od ręb nić jak by dwie czę ści:
przed i po Za gła dzie.

Naj pierw au tor ka przy bli ża nam re al -
ny świat, któ ry już nie ist nie je. Wpro wa -
dza do re stau ra cji Szpra ja i wi niar ni
Am ster da ma, jat ki u Ruch ci i ko lo nial -
ne go skle pi ku z ka wą „En ro”, pie kar ni
Cha ny i do mu z li te ra mi „EF” nad bra -
mą, skład ni cy wó dek Ains fel da i pie kar -
ni Gold fin ge ra z chał ka mi, roz lew ni

wo dy so do wej „Jo se fste in”, na „gę si
targ” przy zam ku i „plac garn ko wy”
(dziś 3 Ma ja), do kraw co wej Mah ler ki
i fry zje ra Ki pla. Oprócz Ja ku ba (i mo że
au tor ki) nikt już dziś nie wie, gdzie znaj -
do wał się ten barw ny świat, któ ry bez -
pow rot nie mi nął.

Ewa An drze jew ska pa trzy ocza mi Ja -
ku ba na są dec kie ro dzi ny ży dow skie ży -
ją ce nad Du naj cem i Ka mie ni cą
w od wiecz nym mo zo le i po rząd ku, opi -
su je co dzien ność i od święt ność zwią za -
ną np. z ob cho da mi Jom Ki pur, Pe sach,
Cha nu ki i Sza wo ut, licz ne prze ja wy ży -
cia two rzą ce nie usta ją ce ob rzędy. I te
zwy kłe mo men ty – wy piek mac, po sia -
dy ko biet na we ran dzie, smak stru dla
z cy na mo nem i ro dzyn ka mi, wresz cie
mo dli twa w sy na go dze – z dzi siej szej
per spek ty wy na bie ra ją nie mal sa kral ne -
go wy mia ru.

A po tem – znów ocza mi Ja ku ba
– wcho dzi my w co dzien ność dwóch
gett: w re jo nie zam ku i na Pie kle. Przez
krót ki czas by ło jesz cze jak przed woj -
ną. Ty le, że Ja kub nie cho dził do szko ły,
lecz bie gał do ciot ki Lej by „Ku rzaj ki”
(ho do wa ła ku ry) na Pie kło. Jesz cze mo -
żna by ło żyć, jesz cze pły wał w du żej
rze ce, mię dzy mo sta mi – ko le jo wym
i dro go wym. Wkrót ce jed nak roz po czę -
ły się me to dycz ne prze śla do wa nia, wy -
sie dle nia z do mów, spę dy, ma so we
i po je dyn cze eg ze ku cje. Nie licz ni
– w gło dzie i nę dzy, osa cze ni ze wszyst -

Sądeckie judaika

Kto czy ta, nie błą dzi
KULTURA
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kich stron, w krzy ku i pła czu roz pa czy
– nad ludz kim wy sił kiem wal czy li
o prze trwa nie.

„Za mo stem (Lwow skim) miesz kał
pie karz. Ukry wał ży dow ską dziew czy nę.
Wła snych dzie ci mie li tro je, Po woj nie
przy szli do nie go ci, co szu ka li ży dow -
skich dzie ci, chcie li mu za pła cić, ale on
nie od dał tej dziew czyn ki za żad ne pie -
nią dze. Scho wał ją. Ta dziew czyn ka mo -
że mieć te raz osiem dzie siąt lat”.

Ja kub od two rzył w wy obraź ni marsz
swo ich ro dzi ców Cha ny i Men dla, sióstr
Kre in del (zwa nej Ka ro lą) i Fej gi, bra ci
Sa lo mo na i ma łe go Bli my, znad Du naj -
ca, przez „ko cie plan ty”, do sta cji ko le -
jo wej, na bocz ni cę ży dow ską, skąd
od je cha li do Be łżca. Brat Eliasz gdzieś
prze padł i ślad po nim za gi nął.

Ksią żka przy no si sze reg od kryć. Na -
wet ci, któ rzy do brze zna li Ja ku ba
Műlle ra, nie wie dzie li o je go kil ku ty go -
dnio wym po by cie w Pa ry żu, gdzie pró -
bo wał nie sku tecz nie roz po cząć ży cie
emi gran ta, nie wie dzie li o je go spo tka -
niu w No wym Jor ku z wnu kiem „ca du -
ka” Hal ber sta ma, któ ry po da ro wał mu
orzech, owoc świę te go drze wa, znak
bło go sła wień stwa. Po ra ża ją ce wra że nie
ro bi dro bia zgo wy opis przy go to wań
do wy jaz du na przy mu szo ną przez wła -
dze emi gra cję do Szwe cji w paź dzier ni -
ku 1969 ro ku.

Wszyst kich wy mor do wać się 
nie da…

„Ksią żka jest no stal gicz na, ale mi mo
wszyst ko przy no si na dzie ję. Wy ni ka

z niej ja sno, że wszyst kich wy mor do wać
się nie da. Zaw sze zo sta nie choć by je -
den star szy pan, któ ry pa mię ta. Ewa
An drze jew ska pod po wia da: gdzie kol -
wiek je ste śmy, roz glą daj my się uwa -
żnie. I słu chaj my sta rych lu dzi. Te go, co
po wie dzą, nikt in ny nam nie opo wie”
– za uwa ża An to ni Kroh, są dec ki pi sarz
i et no graf.

Opo wieść Ewy An drze jew skiej do ty -
czy No we go Są cza, któ re go już nie ma;
do ty czy lu dzi, któ rzy znik nę li bez śla du.

„Nie ma na wet ich wnu ków i pra wnu -
ków. Na siat ce ulic nad pi sa ło się in ne
mia sto, któ re tam te go mia sta nie zna.
Cho dzi po nim Ja kub M. z pa ra so lem
i wska zu jąc je go koń cem nie ist nie ją ce
do my, wy łu sku je z mia sta, któ re jest,
tam to, któ re go nie ma, ra zem z je go
miesz kań ca mi, z je go hi sto ria mi. I wi -
dzi my, że sto ją oba, prze ni ka jąc się na -
wza jem” – oto ko lej na cel na uwa ga
(Mag da le ny Tul li) po lek tu rze ksią żki
An drze jew skiej.

Zna ją ca re alia są dec kie go świa ta
Ży dów An da Rot ten berg, któ rej oj ciec
pra co wał z Ja ku bem za raz po woj nie
w spół dziel ni kra wiec kiej, roz szy fro -
wu je me to dę au tor ki: „Z fak tów ukry -
tych za ja kąś fo to gra fią, za grze ba nych
w za po mnia nych ar chi wach, wy do by -
wa nych z rwa nych, przy pad ko wych
roz mów i cier pli wych opo wie ści au tor -
ka re kon stru uje ży cie w mie ście, z któ -
re go wy ma za no obec ność du żej
spo łecz no ści. Jej opo wieść, miesz czą -
ca się w wą skim prze smy ku mię dzy re -
por ta żo wym opi sem a fik cją li te rac ką,
skon cen tro wa na jest na lo sach kil ku
za le d wie osób – tych, któ re zo sta wi ły
po so bie ślad w rów nie wą skich szcze -
li nach mię dzy obec ną, wy ra zi stą,
a tam tą, za tar tą to po gra fią. Śla dy są
ni kłe, więc i lo sy ludz kie po zo sta ją nie -
do po wie dzia ne.”

A mi strzy ni li te ra tu ry re por ta żo wej
Han na Krall wy ja śnia ge ne zę po wsta nia
ksią żki:

„Za miesz ka ła (Ewa) w no wym do mu,
mię dzy dwie ma przed wo jen ny mi ka mie -
ni ca mi. Nie czu ła się do brze, mia ła nie -
spo koj ne sny (…). My śla ła, że sta ła tu taj
trze cia ka mie ni ca, że coś złe go się dzia -
ło i od wie dza ją ich daw ni miesz kań cy.
Obej rza ła sta re ma py i pla ny miej skie

– nie, do mu nie by ło. Był ogród (…).
Spy ta ła sta rych lu dzi (…). Pod drze wem
był stół. Miesz kań cy sia da li przy nim
w let nie wie czo ry, pi li her ba tę al bo gra li
w kar ty. W czter dzie stym pierw szym ro -
ku po szli do get ta. (…) Zo sta ło ma łe pu -
ste po dwór ko. Ewa A. po sa dzi ła na nim
drze wo orze cho we. Uro dzi ła dziec ko.
Prze sta ła sły szeć kro ki i pu ka nie
do drzwi…”

Po prze pro wadz ce z cen trum mia sta,
na dru gi brzeg Ka mie ni cy, z ul. Raj skiej
na Pie kło, Ewa An drze jew ska, ni czym
śled czy za czę ła wsłu chi wać się uwa żnie
w opo wie ści o świe cie, któ ry nie prze -
trwał. I pod ję ła z wy jąt ko wą wra żli wo -
ścią pró bę oca le nia go na 186 stro nach
swej ksią żki. Pró bę uda ną, ab so lut nie
uni kal ną, na ła do wa ną sym bo li ką, wo bec
któ rej nie mo żna przejść obo jęt nie.

Ewa Andrzejewska, Obok inny czas – o Mieście
i Jakubie, Wydawnictwo Nisza, 2010. Opracowanie

graficzne: Ryszard Kajzer, kolaże: Bogusław
Bachorczyk, zdjęcia Ryszard Meksiak i Andrzej

Pilichowski Ragno.
BI BLIO FIL

Ewa An drze jew ska

Ur. 19 paź dzier ni -
ka 1947 w Gdań -
sku, ab sol went ka
wy dzia łu ar chi -
tek tu ry Po li tech -
ni ki Gdań skiej,
pra co wa ła na tej
uczel ni i na zam -
ku krzy żac kim
w Mal bor ku,
od 1976 w No wym Są czu (In we st pro jekt, Wo -
je wódz kie Biu ro Pro jek tów, Urząd Re jo no wy,
Urząd Mia sta). Uczest nicz ka wy da rzeń Grud -
nia „70, dzia łacz ka NSZZ „So li dar ność” w No -
wym Są czu, kol por ter ka nie za le żnych
wy daw nictw, dwu krot nie (od kwiet nia
do lip ca 1984 r.) prze trzy my wa na w aresz cie
śled czym przy ul. Mo gil skiej i na Mon te lu pich
w Kra ko wie, in wi gi lo wa na i szy ka no wa -
na (nie mo gła wziąć udzia łu w Pierw szej Ko -
mu nii cór ki) przez SB, uzna wa na – wraz z jej
part ne rem ży cio wym – Krzysz to fem Li piń -
skim – za„trzon ide olo gicz ny i in spi ra tor ski
nie le gal nej gru py”.
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C zęść tej bez pre ce den so wej ko -
lek cji san de cja nów udo stęp nił
in sty tu to wi w Je ro zo li mie
w prze szło ści zmar ły w grud -

niu 2010 r. są de cza nin Ja kub Műller.
Na zdję ciach wi dać m.in. ży cie w get -

cie w No wym Są czu w la tach 1940–

1942. Wi dać lu dzi z pej sa mi i bez, z opa -
ska mi z gwiaz dą Da wi da na przed ra mie -
niu, wi dać star ców i za bie dzo ne dzie ci,
skle pi ki i warsz ta ty w cen trum mia sta,
tar go wi ska na ryn ku i Pl. 3 Ma ja. 

Przej mu ją ca jest fo to gra fia bo se go
ga ze cia rza sprze da ją ce go „Goń ca Kra -

kow skie go” na obec nej ul. Hof f ma no -
wej (w tle bu dy nek są du).

Są rów nież po ka za ni nie miec cy oku -
pan ci: żoł nie rze na uli cach mia sta
w 1939 r., po do bi zny sze fa ge sta po He -
in ri cha Ha man na i in ne go ofi cer a SS
Gu en te ra La bitz ke. Sil ne wra że nie ro bi
sie lan ko wa bie sia da żoł nie rzy We hr -
mach tu z pięk ny mi ko bie ta mi (są de -
czan ka mi?).

Pew na ilość fo to gra fii (do ty czą ca
m.in. cmen ta rza ży dow skie go przy ul.
Ry bac kiej) po cho dzi z lat sześć dzie sią -
tych XX w. Mo że my też zo ba czyć jak

Sandecjana z archiwum
27 stycz nia, z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia Pa mię ci o Ofia rach
Ho lo cau stu, In sty tut Yad Va shem za mie ścił w sie ci po nad 138 tys.
fo to gra fii ze swo ich ar chi wów. Wśród upu blicz nio nych zdjęć znaj -
du ją się ob ra zy z No we go Są cza, a ta kże ze Sta re go Są cza, Kry ni -
cy, Mu szy ny, Ro żno wa, Gor lic i Li ma no wej.

Krynica, Niemcy golą brody Żydom na ulicy

Ży dow ski ga ze ciarz na obec nej ul.
Hof fman no wej, w tle bu du nek są du

Niemcy w Nowym Sączu, 1940-41

KULTURA
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um Yad Vashem
ok. 1964 r. wy glą da ła bó żnicz ka Bajs
Nusn po mię dzy ul. Ja giel loń ską 12
i Wą so wi czów, daw ny dom mo dli twy
Na ta na Kri sze ra, od no wio ny w mi nio -
nych kil ku na stu la tach przez Ja ku ba
Műlle ra, a te raz przez no we go wła ści -
cie la prze zna czo ny do roz biór ki! Od naj -
du je my też sa me go Ja ku ba, z żo ną
Ste fa nią i cór ką Ka ro li ną.

Osob ną ka te go rie sta no wią przed -
wo jen ne por tre ty Ży dów (Sa ry Nat tel,
bra ci Mo sze i Cha ima Her szów i in -
nych), wy ko ny wa ne w są dec kich za kła -
dach fo to gra ficz nych, w tym m.in.

Bo le sła wa Fur man ka. Jed nym z nich
jest bu dow ni czy i wła ści ciel dwóch ka -
mie nic przy ul. Ja giel loń skiej o na zwi -
sku Ber li ner. 

Już po wy bu chu woj ny, w 1940 r.
ślub ne zdję cie zro bi li so bie Stel la
Fren kel i Sa mek Kau fer. Ona mia ła 29
lat, on 32. Pew nie nie prze czu wa li wte -
dy jak krót ko po trwa ich ma łżeń stwo.
Obo je stra ci li ży cie dwa la ta póź niej:
Stel la w Be łżcu, Sa mek – w są dec kim
get cie.

(LEŚ)
Źró dło: Yad Va shem Pho to Ar chi ve

Nowy Sącz, rynek, czerwiec 1942

Jakub Muller z rodziną, lata 60

Sądeckie getto

Sta ry Sacz, ry nek – ży dow skie ko -
bie ty przy pra cy przy mu so wej, 1942

Żydzi na Moście Lwowskim, 1940

Nowy Sącz, ślubna fotografia Stelli
Frankel i Samka Kaufera, 1940
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P rzez trzy dni (14-16 tycz nia) li -
czą cy so bie 94 la ta Dom Lu do -
wy w Myst ko wie był cen trum
ko lę do wa nia na Są dec czyź nie.

Naj pierw od był sie tam XXVII Gmin ny
Prze gląd Grup Ko lęd ni czych z gmi ny
Ka mion ka Wiel ka, a po tem „prze słu -
cha nia” w ra mach VII Po wia to we go
Prze glą du Grup Ko lęd ni czych. 

W po wia to we szran ki sta nę ło 21 ze -
spo łów ko lęd ni czych w trzech ka te go -
riach wie ko wych, zwy cięz cy gmin nych
eli mi na cji. Ko mi sja kon kur so wa w skła -
dzie: dr Sta ni sław Wę glarz  (et no log),
prze wod ni czą cy, Be ne dykt Ka fel (et no -
graf) i Jó zef Bar tu siak (mu zyk) mia ła
twar dy orzech do zgry zie nia. – Po ziom
prze glą du był bar dzo wy so ki. Oce nia li -

śmy re per tu ar słow ny i mu zycz ny, strój
i re kwi zy ty ko lęd ni ków pod ką tem wier -
ność tra dy cji i folk lo ru La chów są dec -
kich – mó wił prze wod ni czą cy ju ry
Sta ni sław Wę glarz, ogła sza jąc w nie -
dziel ne po po łu dnie, przy peł nej sa li, wy -
ni ki po wia to we go kon kur su.

W ka te go rii dzie cię cej I miej sce zdo -
by ła gru pa ko lęd ni cza „Pa ste rze” z Kró -
lo wej Gór nej (opie kun: Sła wo mir
Sie dlarz).

W ka te go rii mło dzie żo wej I miej sce
przy pa dło gru pie ko lęd ni czej „Z gwiaz -
dą” z Po de gro dzia (opie kun Krzysz tof
Bo dzio ny).

W ka te go rii do ro słych dwa rów no -
rzęd ne I miej sce otrzy ma ły gru py ko lęd -
ni cze: „Z tu ro niem” z Po de gro dzia
(kie row nik Krzysz tof Bo dzio ny)
i „Z gwiaz dą” z Ka mion ki Wiel kiej
(kie row nik Jó zef Tro jan).

VII Powiatowy Przegląd 
Grup Kolędniczych w Mystkowie

Sądeckie
Kolędowanie
Aż 11 grup ko lęd ni czych do ro słych bę dzie re pre zen to wać Są -
dec czy znę na Kar na wa le Gó ral skim w Bu ko wi nie Ta trzań -
skiej, a 6 dzie cię cych i mło dzie żo wych grup prze bie rań ców
z po wia tu no wo są dec kie go wy stą pi na Pa stusz ko wym Ko lę -
do wa niu w Po de gro dziu. Ta ki jest wy nik VII Po wia to we go
Prze glą du Grup Ko lęd ni czych – Są dec kie Ko lę do wa nie, zor -
ga ni zo wa ne go przez Sta ro stwo Po wia to we w No wym Są czu
i Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Ka mion ce Wiel kiej.

Z turoniem z Nawojowej Szopka z Mystkowa

KULTURA

SADECZANIN luty 2011_SADECZANIN  31-01-2011  01:29  Strona 74



LUTY 2011 Sądeczanin 75

Dy plo my i skrom ne na gro dy pie nię -
żne (od 100 do 400 zł), ufun do wa ne
przez sta ro stwo, wrę cza li lau re atom Ka -
zi mierz Ogo rza łek, dy rek tor GOK
w Ka mion ce Wiel kiej, oraz Ry szard Po -
ra dow ski, czło nek za rzą du Po wia tu No -
wo są dec kie go.

Na stęp nie kil ka pa sto ra łek za śpie wa -
ło trio dziew czę ce z Pa ła cu Mło dzie ży
w No wym Są czu, a po tem pięk ny kon -
cert ko lęd i pa sto ra łek dał ze spół „Skal -
nik” z Ka mion ki Wiel kiej, któ re go
czwar ty krą żek CD z pa sto rał ka mi „My
z ka mień skiej do li ny” uka zał się wła śnie
w ra mach Fo no te ki Po wia to wej.

– Nie spo sób nie wy ra zić uzna nia
Sta ro stwu Po wia to we mu w No wym Są -
czu za or ga ni zo wa nie prze glą du grup
ko lęd ni czych na szcze blu po wia to wym,
co bez wąt pie nia przy czy nia się do kul -
ty wo wa nia pięk nych zwy cza jów bo żo na -
ro dze nio wych i no wo rocz nych

na Są dec czyź nie – do dał dr Sta ni sław
Wę glarz. 

Mie sięcz nik „Są de cza nin” spra wo -
wał pa tro nat pra so wy nad pięk ną im pre -
zą w Myst ko wie, gra tu la cje na le żą się
przede wszyst kim Ka zi mie rzo wi Ogo -
rzał ko wi, od po nad 30 lat kie ru ją ce go
Gmin nym Ośrod kiem Kul tu ry w Ka -
mion ce Wiel kiej. (HSZ)

Warto wiedzieć

Ko mi sja za kwa li fi ko wa ła na Ma ło pol ski
Prze gląd Dzie cię cych Grup Ko lęd ni czych Pa -
stusz ko we ko lę do wa nie w Po de gro dziu (29-
30 stycz nia) 6 grup ko lęd ni czych,
lau re atów I i II miejsc w ka te go riach dzie cię -
cej i mło dzie żo wej, tj. gru py ko lęd ni cze: „Pa -
ste rze” z Kró lo wej Gór nej (dzie cię ca),
„Z szop ką” z Myst ko wa, „Z gwiaz dą” z Po de -
gro dzia, „Z tu ro niem” z Ni sko wej, „Z gwiaz -
dą” z Ło so si ny Dol nej, „Pa ste rze” z Kró lo wej
Gór nej (mło dzie żo wa).

***
Na Ogól no pol ski Prze gląd Grup Ko lęd ni -
czych w ra mach Gó ral skie go Kar na wa łu
w Bu ko wi nie Ta trzań skiej (10 lu ty) ko mi sja
za kwa li fi ko wa ła 11 do ro słych grup ko lęd ni -
czych, lau re atów I, II i III miejsc, tj. gru py
ko lęd ni cze: „Z tu ro niem” z Po de gro dzia,
„Z gwiaz dą” z Ka mion ki Wiel kiej, „Z gwiaz -
dą” z Ni sko wej, „Z tu ro niem” z Na wo jo wej,
„Z ko zą” z Piw nicz nej Zdro ju, „Dra by”
z Myst ko wa, „Z gwiaz dą” z Bo gu szy, „Z tu ro -
niem” z Myst ko wa, „He ro dy” z Łąc ka,
„Z szop ką ku kieł ko wą” z Po de gro dzia, „Z ko -
ni kiem” z Mar cin ko wic.

Z turoniem z Podegrodzia

Z gwiazdą z Kamionki Wielkiej ZDJĘCIA: HSZ
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Opła tek zgro ma dził człon ków
i sym pa ty ków prę żne go sto -
wa rzy sze nia, któ re zaj mu je
wa żne miej sce w ży ciu kul -

tu ral nym No we go Są cza. Ho no ry go -
spo da rza peł nił szef są dec kie go „Ci vi tas
Chri stia na” Le szek Mi gra ła, re dak tor
na czel ny wy da wa ne go od 19. lat „Al -
ma na chu Są dec kie go”. Na opłat ku nie

mo gło za brak nąć, pra cu ją ce go w Kra ko -
wie, prze wod ni czą ce go Ci vi tas Chri stia -
na w Ma ło pol sce Sta ni sła wa Pa żu chy,
zna ne go me ce na sa są dec kich mi strzów
pędz la i dłu ta. 

Ży cze nia no wo rocz ne zło żył ze bra -
nym ks. dr Pa weł Ko cha nie wicz z pa ra -
fii far nej, dy rek tor Ze spo łu Szkół
Ka to lic kich im. Bł. Pio tra Je rze go Fras -

sa tie go w No wym Są czu. – Jest nam
raź niej, że tuż za mie dzą dzia ła sto wa -
rzy sze nie, któ re za cel sta wia so bie krze -
wie nie war to ści chrze ści jań skich
– chwa lił go spo da rzy ks. Pa weł, przy po -
mi na jąc sło wa Ja na Paw ła II, że kul tu ra
bez Ewan ge lii nie ist nie je, a wła śnie kul -
tu ra i sztu ka jest do me ną dzia łal no ści
Ci vi tas Chri stia na. Naj lep szy do wód, że
pod czas opłat ka od by ła się pro mo cja to -
mi ku wier szy pt. Je go da ry Agniesz ki
Ko sec kiej z Tę go bo rzy, wy da ne go przez
Ci vi tas Chri stia na. Au tor ka jest mat ką
pię cior ga dzie ci, na uczy ciel ką ję zy ka
pol skie go i ję zy ka an giel skie go w miej -
sco wym Gim na zjum. 

– Ta po ezja in spi ro wa na jest głę bo -
ko prze ży wa ną wia rą, opi su je w pro -
stych, oszczęd nych sło wach re la cje
au tor ki ze Stwór cą, sta wia py ta nia eg -
zy sten cjal ne – re ko men do wa ła twór -
czość Ko sec kiej Da nu ta Suł kow ska
z Gru py Li te rac kiej „Są dec czy zna”,
a po tem na zmia nę z au tor ką re cy to wa -
ła jej wier sze (czy taj obok). 

Agniesz ka Ko sec ka to praw dzi we ob -
ja wie nie są dec kie go Par na su. Dłu go pi -
sa ła do szu fla dy, a kie dy twór czo ścią
skrom nej na uczy ciel ki z Tę go bo rzy za -
in te re so wał się dr Woj ciech Ku dy ba, to
po sy pa ły się na gro dy. Ko sec ka zdo by ła
Srebr ne Pió ro Są dec kie, przy zna wa ne
przez sta ro stę no wo są dec kie go, zo sta ła

Poezja i kolędy
w „Civitas
Christiana”
Spo tka nie opłat ko we w Ka to lic kim Sto wa rzy sze niu „Ci vi tas
Chri stia na'” w No wym Są czu, ma ją ce go sie dzi bę w cie niu Ba -
zy li ki św. Mał go rza ty, upły nę ło na słu cha niu po ezji Agniesz ki
Ko sec kiej z Tę go bo rzy i śpie wa niu ko lęd przy akom pa nia men -
cie gra ją ce go na or ga nach elek trycz nych To ma sza Wo la ka, po -
pu lar ne go or ga ni sty z ko ściół ka ko le jo we go.
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Jego dary
Jego dary urzekające:

blask na wodzie
skrzydła motyli
tęczową duszę
twego przyjaciela 
zapach wigilii

możesz podnosić 
wysoko do nieba
zachwytem wzroku
ażeby mogły
gwiazdom roztańczonym
dotrzymać kroku 

nie próbuj tylko
więzić ich dla siebie
chciwymi dłońmi
bo tylko smutna
mała kroplą straty
serce uroni V 2007 

Piosenka o zmierzchu
gdy cie porzucę, ziemio 
ty trudne kochanie
to cie po brzeg wieczności 
jarzębiną zranię 

i kiedy cierpkie ciało
na zer mroku wydam
to hojnie bujnym trawom
zieloności przydam

gdy zerwę wszystkie więzy
stanę poza czasem
jeszcze zaszumię miękko
jesionowym lasem

gdy oddam jasne dłonie 
zgłodniałym korzeniom
to się w klejnot rosy
porannej przemienię 

kiedy napoje brzozy
marznącą krwią swoją
zatańczę o zachodzie
w posiwiałych słojach 

a jeśli po tym wszystkim 
ktoś zatęskni jeszcze 
spłynę na drobną chwilę
rozpluskanym deszczem XII 2007

lau re at ką Mię dzy na ro do we go Kon kur -
su Po etyc kie go „Sen o Kar pa tach” i in -
nych, wresz cie wy da ła de biu tanc ki
to mik swo ich utwo rów. 

W „Ci vi tas Chri stia na” wier szy Ko -
sec kiej słu chał m.in. jej mąż To masz
Ko sec ki, zna ny mo de larz sa mo lo to wy

oraz ro dzi ce Zo fia i Jó zef Jun gie wi czo -
wie (ona – po pu lar na le kar ka w Tę go bo -
rzy, on – dzia łacz pierw szej
So li dar no ści, po seł OKP, pierw szy nie -
ko mu ni stycz ny wo je wo da no wo są dec -
ki). Do daj my, że go spo da rze za dba li
ta kże o opra wę pla stycz ną opłat ka,
na ścia nach wi sia ły ob ra zy i pła sko rzeź -
by o te ma ty ce bo żo na ro dze nio wej twór -
ców zwią za nych z „Ci vi tas Chri stia na”. 

(HSZ)

Agnieszka Kosecka to
prawdziwe objawienie
sądeckiego Parnasu. Długo
pisała do szuflady, a kiedy
twórczością skromnej
nauczycielki zainteresował
się dr Wojciech Kudyba, to
posypały się nagrody. 

Załoga „Civitas Christiana” z dawnych lat FOT. ARCH.

Bohaterka wieczoru, Agnieszka
Kosecka FOT. LEŚ
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N ie speł na 25-let nia (ur. 1 lu te -
go 1986 w No wym Są czu)
so pra nist ka or kie stry po gra -
nicz ni ków, cór ka kie dyś

pierw sze go so li sty ze spo łu (To ma sza
Za brze skie go), sta je się z ro ku na rok
co raz doj rzal szą i cie kaw szą ar tyst ką.
Ukoń czy ła stu dia pierw sze go stop nia
w Aka de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy -
ma now skie go w Ka to wi cach, w kla sie
wo kal nej prof. Mi cha li ny Gro wiec, te -
raz kon ty nu uje stu dia dru gie go stop nia
już na trze cim ro ku. Jest ab sol went ką
Szko ły Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho -
pi na w No wym Są czu, w kla sie śpie wu
so lo we go mgr Mał go rza ty Miecz ni kow -
skiej -Gur gul.

Ostat nio by ła lau re at ką m.in. Kon -
kur su Wo kal ne go im. L. Ró życ kie go
w Gli wi cach i Mię dzy uczel nia ne go
Kon kur su Mu zy ki Sło wiań skiej w Ka -
to wi cach. 

Jest po nad to so list ką Są dec kiej Or -
kie stry Sym fo nicz nej pod dy rek cją
Lesz ka Miecz kow skie go oraz Chó ru im.
Ja na Paw ła II pod dy rek cją Sta ni sła wa
Wo la ka. Współ pra cu je z or kie stra mi
z ró żnych stron kra ju. W 2010 r. za de -
biu to wa ła na sce nie ope ro wej ro lą pięk -
nej An ni ny w No cy w We ne cji
Jo han na Straus sa.

Ro śnie nam w Są czu gwiaz da pierw -
szej wiel ko ści…

(LEŚ)

Na ta lia Za brze ska -Nieć

Nasza Gwiazd ka
Na le ży do naj bar dziej za pra co wa nych so li stek w okre sie świą -
tecz no -no wo rocz nym. Nie daw no zro bi ła fu ro rę pod czas ga li stu -
le cia San de cji, a po tem mia ła se rię wy stę pów w kon cer tach
no wo rocz nych: w Sta rym Są czu (9 stycz nia) oraz w No wym Są -
czu (w MOK – 13 stycz nia i w „So ko le” – 16 stycz nia).

FO
T.

 A
RC

H
. K

O
SG

FO
T.

 L
EŚ

FO
T.

 S
ŁA

W
O

M
IR

 S
IK

O
RA

FO
T.

 L
EŚ

KULTURA

SADECZANIN luty 2011_SADECZANIN  31-01-2011  01:29  Strona 78



Kró lo wa lodu z Na wo jo wej
Mi ło śnicz ka fo to gra fii z Na wo jo wej, Mał go rza ta Kos sa kow ska z Na wo jo wej
[zob. „Są de cza nin”, nr 10 (34) z paź dzier ni ka 2010], nie usta je w po szu ki wa niach
twór czych. Tym ra zem wy stę pu jąc w po dwój nej ro li, ar tyst ki i mo del ki, przy go -
to wa ła zi mo wą ko lek cję kar na wa ło wą. Efek ty tej nie ła twej (fo to graf nie wi dzi
mo de la w obiek ty wie!) pra cy wi dzi my na po wy ższym zdję ciu. To rze czy wi ście
sztu ka: zro bić sa mej so bie zdję cie! (LEŚ) FOT. MAŁGORZATA KOSSAKOWSKA
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Jed nym z ofi ce rów sta cjo nu ją ce go
w No wym Są czu ba ta lio nu, a póź -
niej je go do wód cą, był Wę gier,
Joz sef Fe je rva ry de Kom los -Ke -

resz tes, któ ry roz po czął słu żbę w 20.
puł ku pie cho ty w ma ju 1831 r. Do są -
dec kie go gar ni zo nu przy był z ro dzi ną
póź niej. O ile nie zna na jest do kład na da -
ta je go przy by cia, to wia do mo, iż w 20.
puł ku pie cho ty słu żył – bez ma ła
– osiem na ście lat, tj. do mar ca 1850 r.
W cza sie sied mio let nie go po by tu w No -
wym Są czu ja ko do wód cy ba ta lio nu, je -
go syn Ge za Fe je rva ry przez krót ki czas
po bie rał na uki w są dec kim gim na zjum
(był to póź niej szy pre mier Kró le stwa
Wę gier!).

Przy zna nie pierw sze go w hi sto rii
No we go Są cza ho no ro we go oby wa tel -
stwa mia sta zwią za ne jest z tra gicz ny -
mi wy pad ka mi w 1846 r. na te re nie
Ga li cji. Wziął w nich udział są dec ki
ba ta lion 20. puł ku pie cho ty, któ rym do -
wo dził mjr Joz sef Fe je rva ry. Jak słusz -
nie za uwa żył Ju lian Sło nin ka, ba ta lion
„po raz pierw szy broń swą prze ciw

swym ro da kom i ziom -kom skie ro wać
mu siał”.

***
Joz sef Fe je rva ry de Kom los -Ke resz -

tes uro dził się 4 sierp nia 1798 r. w Ra -
dacs (obec nie Ra da cov), na po łu dnie
od Eper jes (Pre sov). Ro dzi na Fe je rva ry
by ła bo ga tą ro dzi ną zie miań ską. Ród ten
po cho dzi z ko mi ta tu Sa ros. Pierw szy je -
go przed sta wi ciel zna ny ze źró deł po legł
w bi twie pod Bel gra dem w 1521 r. Po -
twier dze nie szla chec twa ro dzi na Fe je -
rva ry otrzy ma ła w 1558 r., a w 1570 r.
przy ję ła we wła da nie do na cję kró lew ską
Kom los -Ke resz tes. Gniaz do ro dzin ne

w ko mi te cie Sa ros ist nia ło w ca ło ści
przez bli sko 250 lat. Do pie ro sy no wie
je go dziad ka po dzie li li ma ją tek mię dzy
sie bie tak, że je go oj ciec Joz sef Fe je rva -
ry, „oprócz zam ku w ru inach nie wie le
mógł zo sta wić swo im sze ściu sy nom”.
Kie dy sy no wie zo sta li sie ro ta mi, je den
z nich, Joz sef Fe je rva ry (ju nior), mu siał
za cią gnąć się do woj ska, zrze ka jąc się

Zaryzykował własną karierę wojskową, żeby ochronić miasto
przed zrewoltowanym chłopstwem 

Jozsef Fejervary
– pierwszy Honorowy
Obywatel Nowego Sącza
Pierw sze ho no ro we oby wa tel stwo mia sta No we go Są cza
po cho dzi pra wie z po ło wy XIX w. Hi sto ria je go przy zna nia
zwią za na jest ze sta cjo nu ją cym tu od 1818 ro ku 20. puł -
kiem pie cho ty au stro -wę gier skiej ar mii. Je go żoł nie rze po -
cho dzi li w 90 proc. z Są dec czy zny i Pod ha la, ale ofi cer ską
ka drę za wo do wą sta no wi li prze wa żnie Au stria cy i Cze si
oraz nie licz ni Wę grzy.

Joz sef Fe je rva ry de Kom los -
-Ke resz tes uro dził się
4 sierp nia 1798 r. w Ra dacs
(obec nie Ra da cov), na po -
łu dnie od Eper jes (Pre sov).
Ro dzi na Fe je rva ry by ła bo -
ga tą ro dzi ną zie miań ską. 

József Fejérváry

HISTORIA
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pra wa do ro do wej zie mi. Tym sa mym
los spra wił, że nie zo stał ku ru cem (zwo -
len ni kiem an ty habs bur skich po wstań),
a stał się la ban cem (wę gier skim żoł nie -
rzem wier nym ce sa rzo wi Au strii).

Na prze ło mie XVIII i XIX w. nie by -
ło od ręb nej ar mii wę gier skiej, a je dy nie
osob no for mo wa ne od dzia ły (rap tem
kil ka puł ków pie szych i hu zar skich),
któ re włą cza no do wspól nej ce sar skiej
ar mii. Żoł nierz wę gier ski cie szył się
wów czas wiel kim uzna niem. Na licz -
nych eu ro pej skich po lach bi tew, wę gier -
scy hu za rzy, od ręb nie umun du ro wa ni
i uzbro je ni, da wa li do wo dy zna ko mi te -
go po zio mu woj sko we go i wa lecz no ści. 

***
Joz sef Fe je rva ry de Kom los -Kresz tes

swo ją słu żbę woj sko wą roz po czął
w wie ku sie dem na stu lat 12 lip ca 1815
r. Był to okres bez po śred nio po kon gre -
sie wie deń skim, któ ry na rzu cił Eu ro pie
no wy po li tycz ny ład. Au stria oku po wa -
ła pół noc ne Wło chy, m.in. Lom bar -
dię. I tam wła śnie – w Me dio la nie
– Joz sef Fe je rva ry słu żył przez ca ły
okres re kruc ki w 19. wę gier skim puł ku
pie cho ty. Na stęp nie – już ja ko ka det
– sta cjo no wał wraz z puł kiem w mie ście
Za dar na chor wac kim wy brze żu Ad ria -
ty ku. Od 15 stycz nia 1820 r. przez rok
słu żył w 60. puł ku pie cho ty. Dłu go nie
awan so wał do stop nia ofi cer skie go. Po -
wo dem był pew nie dość dłu gi okres bez
woj ny po krwa wym okre sie na po le oń -
skim i po sta no wie niach Kon gre su Wie -

deń skie go. W tym okre sie w Eu ro pie
obo wią zy wa ło przy mie rze oł ta rza i tro -
nu, któ re mia ło an ty re wo lu cyj ny cha rak -
ter. Na stra ży te go ła du
kon ser wa tyw ne go w Eu ro pie sta ło
wszę dzie woj sko. Ka żdy pa nu ją cy uwa -
żał się za ofi ce ra. 

Joz sef Fe je rva ry awans na pod po -
rucz ni ka otrzy mał w stycz niu 1821 r.
i zo stał prze nie sio ny do wie deń skie go
gar ni zo nu, gdzie do 15 stycz nia 1826 r.
był ofi ce rem kró lew skiej wę gier skiej
gwar dii szla chec kiej. Ze sto li cy Ce sar -
stwa prze nie sio no go do 52. puł ku pie -
cho ty w Pecs. Od 1830 r. sta cjo no wał
w Za grze biu. Tam oże nił się z Chor wat -
ką, cór ką ma jo ra ru muń sko -il li ryj skie -
go puł ku Stra ży Gra nicz nej, An to ni ną
Pa vlic. Tam też w ma ju 1830 r. otrzy mał
awans na sto pień po rucz ni ka.

29 ma ja 1831 r. zwią zał się słu żbą
woj sko wą z 20. (ga li cyj skim) puł kiem
pie cho ty. Nie jest ja sne, czy od sa me go
po cząt ku z je go są dec kim ba ta lio nem.
Ra czej nie, bo wiem je go syn Ge za Fe -
je rva ry uro dził się w 1833 r. w Jo se fstadt
(Cze chy), gdzie sta cjo no wał wów czas
sztab i znacz na część od dzia łów 20. puł -
ku pie cho ty. W mar cu 1833 r. otrzy mał
awans na sto pień ka pi ta na. W la -
tach 1832-1834 je go słu żba w Jo se fstadt
(Jó ze fów) prze bie ga ła spo koj nie. Ćwi -
cze nia i ma new ry woj sko we od by wa ły
się w zwy kłym try bie. W 1835 r. zmarł
ce sarz Fran ci szek I, a na tro nie za siadł
Fer dy nand I. W paź dzier ni ku te goż ro -

ku w Pra dze od był się zjazd wład ców
Prus, Ro sji i Au strii. Osło nę sta no wił 20.
pułk pie cho ty, a w je go skła dzie kpt.
Joz sef Fe je rva ry. Na po że gna nie go ści
au striac kie go ce sa rza od by ła się de fi la -
da, „prze gląd i pro duk cja puł ku, przy -
czem Naj ja śniej szy Pan ra czył
naj mi ło ści wiej po chwa lić pułk w sło -
wach: „Od żad ne go puł ku wię cej ocze -

ki wać nie po dob na jak te go, co
pułk 20-ty zdzia łał”.

***
La ta 1837-1842 nie ob fi to wa ły

w żad ne eks cy tu ją ce wy da rze nia w gar -
ni zo no wej słu żbie kpt. Joz se fa Fe je rva -
ry’ego. W tym okre sie 20. pułk pie cho ty
ze brał wie le po chleb nych ocen od swych
prze ło żo nych, upraw nia ją cych go, aby
„wszyst kim od dzia łom dy wi zji, za wzór
po sta wić”. W ma ju 1842 r. kpt. Joz sef
Fe je rva ry prze nie sio ny zo stał wraz
z puł kiem z Jó ze fo wa do Ko nig gratz
(Hra dec Kra lo ve). Pułk – wie rząc za -
cho wa nym re la cjom – że gna no z wiel -
kim smut kiem, od pro wa dza jąc
Dwu dzie sta ków da le ko za mia sto, bo
uzna nie swym do brym za cho wa niem
pułk so bie za skar bił. W li sto pa -
dzie 1842 r. awan so wał na sto pień ma jo -
ra i zo stał mia no wa ny do wód cą
są dec kie go ba ta lio nu. 

Naj wa żniej szym okre sem w ży ciu
Joz se fa Fe je rva ry z punk tu wi dze nia
Ho no ro we go Oby wa tel stwa mia sta No -
we go Są cza, był kil ku na sto let ni okres je -
go słu żby w 20. puł ku pie cho ty, czy li
od ma ja 1831 r. do mar ca 1849 r. Bez
ma ła osiem na ście lat (z te go sześć lat
w No wym Są czu). W tym cza sie awan -
so wał trzy krot nie: do stop nia ka pi ta na,
ma jo ra i pod puł kow ni ka. Wziął udział

Naj wa żniej szym okre sem
w ży ciu Joz se fa Fe je rva ry
z punk tu wi dze nia Ho no ro -
we go Oby wa tel stwa mia sta
No we go Są cza, był kil ku na -
sto let ni okres je go słu żby
w 20. puł ku pie cho ty, czy li
od ma ja 1831 r. do mar -
ca 1849 r.

Walki Kuruców z labancami
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w wy da rze niach 1846 r. w Ga li cji, wę -
gier skiej Wio śnie Lu dów 1848/1849
oraz wal kach we Wło szech.

***
Rok 1846 w Ga li cji za chod niej

(głów nie po wia ty: bo cheń ski, tar now ski,
są dec ki, ja siel ski i sa noc ki) ko ja rzy się
przede wszyst kim z tzw. ra ba cją, czy li
rze zią ga li cyj ską do ko na ną przez chło -
pów na szlach cie i ofi cja li stach dwor -
skich. Wy da rze nia te do ko na ły się
z au striac kiej in spi ra cji w szcze gól nie
cię żkiej sy tu acji eko no micz nej wsi ga li -
cyj skich i w cza sie przy go to wań do an -
ty au striac kie go po wsta nia na ro do we go.

W tym ro ku tra gicz nych wy da rzeń
mjr Joz sef Fe je rva ry słu żył w są dec kim
gar ni zo nie już od trzech lat. Był bar dzo
do brze zo rien to wa ny w ogól nej sy tu acji
spo łecz no -po li tycz nej. Sym pa ty zo wał
z miej sco wą szlach tą i są dec kim miesz -
czań stwem, cze go prze ja wem by ło szyb -
kie ścią gnię cie z Czech do No we go
Są cza swo jej ro dzi ny. Po dzi wiał pięk no
ota cza ją cej mia sto przy ro dy, któ ra przy -
po mi na ła je go ro dzin ne stro ny. 

Cen trum tej kra iny był No wy Sącz.
Tam mie ści ła się sie dzi ba władz cyr ku -
lar nych, sąd, urząd bu do wy dróg, urząd
po dat ko wy, cel ny, pocz to wy i gar ni zon
woj sko wy. Po cząt ko wo sta ro sta mi by li
Au stria cy, póź niej Czech Do mi nik Ka -
bath, a do pie ro po tem sta li się Po la cy,
m.in. Ka rol Bo chyń ski. Wła dze cyr ku -
lar ne w więk szo ści ob sa dzo ne przez

urzęd ni ków na ro do wo ści cze skiej i au -
striac kiej, o zna cze niu wa żniej szym
od władz miej skich (ma gi strat), spra wo -
wa ły rzą dy po li tycz no -ad mi ni stra cyj ne
na tym te re nie. 

Ma jor Fe je rva ry jak kol wiek do brze
czuł się to wa rzy sko w No wym Są czu,
był przede wszyst kim żoł nie rzem. Po -
win no ści słu żby woj sko wej ka za ły mu
mieć ba cze nie na wy da rze nia, któ re
w lu tym 1846 r. spo wo do wa ły wy stą -
pie nia gó ra li w Cho cho ło wie i oko licz -
nych wsiach. Zwłasz cza, że już kil ka
mie się cy wcze śniej sta ro sta są dec ki Ka -
rol Bo chyń ski ostrze gał go przed mo żli -
wy mi za bu rze nia mi wśród lud no ści
wiej skiej. Wte dy jed nak mjr Fe je rva ry
mógł za mel do wać swym prze ło żo nym

je dy nie o zna le zie niu na Są dec czyź nie
„100 eg zem pla rzy pro kla ma cji do pro -
ste go lu du” oraz o sa mo bój czej śmier ci
Alek san dra Lu bie niec kie go, wła ści cie -
la Osi ko wa ko ło Gry bo wa, któ ry rze ko -
mo miał być do wód cą miej sco we go

od dzia łu po wstań cze go. Pod ko niec lu -
te go 1846 r. wo bec sze rzą cych się wy -
stą pień chłop skich sta ro sta są dec ki
zło żył swo ją wła dzę na rę ce do wód cy
gar ni zo nu, któ ry „przy jął ta ko wą i po -
czy nił kro ki, aby mia sto i okręg jak naj -
sku tecz niej bro nić”. Ka rol Bo chyń ski
uczy nił tak wo bec bra ku re ak cji ze stro -
ny au striac kich władz zwierzch nich.
Z wia do mych dziś wzglę dów je go
wnio ski o na de sła nie po mo cy zbroj nej
zo sta ły od rzu co ne. By ła to au striac ka
pro wo ka cja wo bec po wstań czych przy -
go to wań ze stro ny pol skiej szlach ty. Po -
twier dza ją to sło wa au striac kie go
ofi ce ra: „w ob wo dzie są dec kim za ma -
ło lu dzi ubi to, wszyst kich trze ba by ło
ubić, ca łą tę ho ło tę, ale tu taj sta ro sta
i in ni na le żą do Po la ków, ho ło ta”.

***
Mjr Fe je rva ry, pra wy żoł nierz na ra -

ża ją cy swą woj sko wą ka rie rę, pra gnąć
za bez pie czyć No wy Sącz, a rów no cze -
śnie oko licz ną szlach tę przed ak ta mi
agre sji ze stro ny zre wol to wa nych grup
chłop skich, wy dał ener gicz nie sto sow ne
roz ka zy, któ re, jak mo żna dziś są dzić,
sta ły w sprzecz no ści z za mie rzo ną au -
striac ką pro wo ka cją. Hi sto ryk 20. puł ku
pie cho ty tak opi sał te wy da rze nia: „Ma -
jor Fe je rva ry przy wo łał re pre zen tan tów
mia sta No we go Są cza do sie bie i oznaj -
mił im, że mia sto aż do ostat nie go żoł -
nie rza bro nić bę dzie, je śli się ta ko we
spo koj nie za cho wa […]. Rów no cze śnie
ro ze słał od dzia ły po wsiach, aby ra bun -
kom i mor dom ko niec po ło żyć, a ce lem
uspo ko je nia band, szlach tę w po wie cie

po wię zić i ta ko wą przed dal szy mi gwał -
ta mi za bez pie czyć. Do 1 mar ca uwię zio -
no oko ło 150 szlach ty. Nie któ rzy od da li
się sa mi w opie kę wła dzy woj sko wej.
Gdy się umy sły uspo ko iły, po pusz cza no
ich na wol ność.

Mjr Fe je rva ry, pra wy żoł nierz na ra ża ją cy swą woj sko wą
ka rie rę, pra gnąć za bez pie czyć No wy Sącz, a rów no cze -
śnie oko licz ną szlach tę przed ak ta mi agre sji ze stro ny
zre wol to wa nych grup chłop skich, wy dał ener gicz nie sto -
sow ne roz ka zy, któ re, jak mo żna dziś są dzić, sta ły
w sprzecz no ści z za mie rzo ną au striac ką pro wo ka cją.

Rzeź Galicyjska w 1846 – Jan Lewicki
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Utarcz ki z gru pa mi chłop stwa uzbro -
jo ne go w sie kie ry, ko sy i ce py to czy ły
wy dzie lo ne od dzia ły III ba ta lio nu 20.
puł ku pie cho ty w Li ma no wej, w Ro żno -
wie, Zby szy cach, Po do lu, a w le cie 1846
r. przy wra ca ły po rzą dek w oko li cach
Msza ny Dol nej, Jor da no wa i Su chej. 

Nie mniej, oprócz nie zmier nie po -
chleb nych opi nii by ły i ta kie, któ re oska -
rża ły mjr. Fe je rva re go o brak re ak cji
na gra bie że w pół noc nej czę ści Są dec -
czy zny, gdzie „po la ła się krew nie win -
nych lu dzi, naj praw do po dob niej z bra ku
na le ży tej i su mien nej in ter wen cji zbroj -
nej”. Co cie ka we, opi nię tę wy ra ził po -
nad 60 lat od tam tych wy da rzeń hi sto ryk
są dec kie go gim na zjum, któ ry wi dać
uwa żał, że za sad nym by ło by uży cie od -
dzia łów c. k. ar mii do stłu mie nia re wol -
ty pol skich chło pów. Wo bec ich ak cji
ra bun ko wej, któ ra po cią gnę ła za so bą
rów nież ofia ry w lu dziach, nie do przy -
ję cia by ło we dług nie go to, że „ma jor
Fe je rva ry stał z si łą za ło gi po dob no 700
lu dzi w obron nej po zy cji przed mu ra mi
mia sta przez dwa ty go dnie i ocze ki wał
nie przy ja cie la, pod czas gdy z mia sta
w oba wie przed re wo lu cją we wnętrz ną
roz pę dzo no str wo żo ną szlach tę na pa -
stwę roz sza la łe go chłop stwa”.

***
Ta opi nia krzyw dzą ca ma jo ra Fe je -

rva re go wy ma ga ko men ta rza. Po pierw -
sze, współ pra co wał ze sta ro stą są dec kim
Ka ro lem Bo chyń skim mi mo nie chę ci
au striac kich czyn ni ków po li tycz nych,
któ rzy mie li Po la ków za ho ło tę (w tym
i sa me go sta ro stę). Po dru gie, wziął
na sie bie od po wie dzial ność nie tyl ko
za bez pie czeń stwo mia sta, ale i ota cza -
ją cych go wsi, wy sy ła jąc pod jaz dy
w kie run ku Li ma no wej czy Ro żno wa.
Po trze cie, opa no wał sy tu ację we wnętrz -
ną w mie ście, na ka zu jąc miesz cza nom
za cho wać spo kój, a oko licz nej szlach cie
zje żdżać do No we go Są cza, a tych, któ -
rzy się ocią ga li, roz ka zał zwo zić prze -
mo cą, aby „przed gwał ta mi
za bez pie czyć”. Po czwar te, kie dy sy tu -
acja zo sta ła opa no wa na, uwię zio nych
wy pu ścił na wol ność i ze zwo lił wra cać
do swych ma jąt ków. Po pią te, skut kiem
swych dzia łań osła bił ne ga tyw ne skut ki
ra ba cji, wy wo ła nej m.in. au striac ką pro -
wo ka cją, któ rej za po biec nie był w sta -

nie. Po szó ste, jak stwier dził Fer dy nand
Hosch, ko men dan to wi ba ta lio nu w No -
wym Są czu „nie bra kło chę ci i od wa gi”.
Po siód me wresz cie, nie otrzy mał na -
tych mia sto we go awan su woj sko we go
jak ppłk Lu dwik Be ne dek, któ ry na cze -
le woj ska au striac kie go i band chłop -
skich po bił pod Gdo wem 26
lu te go 1846 r. od dział po wstań czy.

***
Wła dze No we go Są cza, zda jąc so bie

spra wę, jak mu siał la wi ro wać po mię dzy
po czu ciem słu żby a przy zwo ito ścią, do -

ce ni ły za słu gi do wód cy III ba ta lio nu 20.
puł ku pie cho ty. Mjr Joz sef Fe je rva ry
otrzy mał pierw sze w hi sto rii te go mia -
sta ho no ro we oby wa tel stwo. Na awans
woj sko wy mu siał po cze kać jesz cze po -
nad dwa i pół ro ku, choć – po praw dzie
– otrzy mał od władz au striac kich Krzyż
Ry cer ski Or de ru Le opol da i nie wie le
zna czą cy ty tuł Ho no ro we go Sę dzie go
Ko mi ta tu Sa ros, gdzie otwar cie pa no wał

ku ru cow ski duch i gdzie słusz nie uwa -
ża no go za la ban ca.

Czter dzie ści lat póź niej mjr Ju lian
Sło nin ka, pi sząc hi sto rię 20. puł ku pie -
cho ty, tak pod su mo wał dzia ła nia swo je -
go puł ko we go ko le gi: „W tym to cza sie
po ka za ła się praw dzi wa war tość żoł nie -
rza, szla chet ne po wo ła nie sta nu je go:
być obro ną i osło ną kra ju i miesz kań ców
[…]. Wziął miesz kań ców w opie kę, gdy
roz be stwio ne na mięt no ści wie śnia ków
wszel ki praw ny po rzą dek zda wa ły się
wy wró cić, a wła sność i wła ści cie li
znisz czyć”.

***
Rok 1847 był ro kiem spo koj nej pra -

cy szko le nio wej w są dec kim ba ta lio nie,
któ ry wziął udział w zwy czaj nej kon -
cen tra cji puł ku i otrzy mał przy tej oka -
zji chlub ne po chwa ły od wy ższe go
do wódz twa. 

Na to miast już w pierw szej po ło -
wie 1848 r. Eu ro pa zo sta ła wstrzą śnię ta
we wnętrz ny mi roz ru cha mi w wie lu pań -
stwach. W lu tym wy bu chła re wo lu cja
w Pa ry żu, po tem m.in. w Wied niu, Pra -
dze, we Wło szech i na Wę grzech. 

I wła śnie wo bec wę gier skie go po -
wsta nia w paź dzier ni ku 1848 r. III ba ta -
lion z No we go Są cza skie ro wa no
do Za to ra, gdzie miał ocze ki wać roz ka -
zu wy mar szu na Wę gry. W mie ście mia -
ły po zo stać je dy nie dwie kom pa nie.
Szyb ko jed nak sfor mo wa no ba ta lion za -
pa so wy, któ ry do łą czył do III ba ta lio nu
i ra zem wzię ły udział w wal kach prze -

Ostat ni za pis w do ku men -
tach woj sko wych gen. Joz -
se fa Fe je rva ry’ego to
da ta 31 paź dzier ni ka 1859
r. Są dzić na le ży, iż wte dy
wła śnie we Wied niu w spo -
sób na tu ral ny zmarł.

Dokumenty rodowe z archiwum wojskowego w Wiedniu
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ciw ko ar mii po wstań czej pod czas wę -
gier skiej Wio sny Lu dów (paź dzier -
nik 1848-sier pień 1849). Trze ba rzec,
nie ste ty, wo bec sym pa ty zo wa nia przez
Po la ków z wal ką Wę grów o nie podle -
głość. Wal czy li Po la cy w au striac kich

mun du rach prze ciw ko ty siąc om Po la -
ków wspie ra ją cych po wsta nie pod do -
wódz twem gen. Jó ze fa Be ma. 

III ba ta lion pod do wódz twem Joz se -
fa Fe je rva ry’ego wkro czył na Gór ne
Wę gry w gru pie gen. Si mu ni cha. Ma -
sze ro wa li przez Ka mesz ni cę, wzdłuż
rze ki Wag. Wy par ci stam tąd, wy co fa li
się na Ja bło niec i Ho do nin. Za rów no
w na tar ciu, jak i w od wro cie mjr Fe je -
rva ry zna ko mi cie do wo dził swo im od -
dzia łem. Do ce ni li to je go prze ło że ni
i w grud niu 1848 r. awan so wał na sto -
pień pod puł kow ni ka. 

Po od po czyn ku i re or ga ni za cji od -
dzia ły au striac kie wy ru szy ły tą sa mą
mar szru tą i do tar ły do Tren czy na (23
grud nia). III ba ta lion wziął udział w ob -
lę że niu Lip to va ru (Le opold stadt) ko ło
Trna wy (po czą tek stycz nia 1849 r.),
a w lu tym do tarł do No wych Zam ków,
gdzie zma ga no się z od dzia ła mi wę gier -
ski mi gen. Ar tu ra Gor gey. We dług dzie -
jo pi sa hi sto rii 20. puł ku pie cho ty, stan
ba ta lio nu przed sta wiał się na stę pu ją co:
„Ubiór żoł nie rza znisz czo ny wy pra wą
zi mo wą, jesz cze wię cej znisz czał
pod for te cą, płasz cze, pan ta lo ny i trze -
wi ki w naj gor szym sta nie, po de szew zu -

peł nie nie by ło, a prze cież żoł nierz był
we so ły i w do brym hu mo rze”. Żoł nie -
rze wal czy li dziel nie, ale ich sym pa tie
by ły po prze ciw nej stro nie, co za uwa żył
au striac ki ofi cer, pi sząc z ce sar sko -kró -
lew skie go punk tu wi dze nia na spra wę:

„Uda li się żoł nie rze z 20. kom pa nii
do wio ski i od kry li na folwar ku szpi tal.
Zna leź li 40 cię żko ran nych bez opie ki
zo sta wio nych Węgrów. Na si po czci wi
żoł nie rze uwień czy li ro bo tę dnia szla -
chet nym czy nem. Cho ciaż sa mi zmę -
cze ni, wi dząc tę nę dzę, za po mnie li
o wła snych po trze bach. Przy nie śli wo dy,
na po ili ran nych i za wią za li li to ści wą rę -
ką szma ta mi ra ny nie przy ja cie la”. Po mi -
mo ta kich sym pa tii żoł nie rzy,
do wód ca III ba ta lio nu 20. puł ku pie cho -
ty ppłk Joz sef Fe je rva ry spi sy wał się
z punk tu wi dze nia swo ich prze ło żo nych
zna ko mi cie. Był „pod czas kam pa nii
na Wę grzech pe łen ener gii i umie jęt no -
ści do -wo dze nia”. Wte dy też za koń czył
swą słu żbę w 20. puł ku pie cho ty. 

***
W mar cu 1849 r. mia no wa no go puł -

kow ni kiem i zo stał prze nie sio ny do 61.
puł ku pie cho ty, obej mu jąc ko men dę
nad je go znacz ną czę ścią sta cjo nu ją cą
w pół noc nych Wło szech. Wy ka zał się
tam ta len ta mi woj sko wy mi, „bio rąc
udział w kam pa nii 1849 r. pod czas oku -
pa cji Pie mon tu i oka zał wie le roz sąd ku.
Je go nie zmo żo ny za pał i roz licz ne spra -
wy do ty czą ce ko men de ro wa niem puł ku

by ły god ne po dzi wu, a zdol no ści co raz
bar dziej roz wi jał”. W li sto pa dzie 1850 r.
awan so wał na sto pień ge ne ra ła (Ge ne -
ral ma jor) i zo stał do wód cą bry ga dy
w We ne cji.

W ma ju 1854 r. prze nie sio ny zo stał
do Wied nia, gdzie roz ka zem Szta bu Ge -
ne ral ne go zo stał przy dzie lo ny do Na -
czel ne go Do wódz twa C. K. Ar mii.
Peł nił funk cję in spek to ra sa pe rów,
a od grud nia 1855 r. ko men dan ta Od -
dzia łu 6. 

W lu tym 1859 r. awan so wał na sto -
pień ge ne ra ła dy wi zji (Feld mar schal -
leut nant), peł niąc funk cję ge ne ral ne go
in spek to ra sa pe rów. Ostat ni za pis w do -
ku men tach woj sko wych gen. Joz se fa
Fe je rva ry’ego to da ta 31 paź dzier ni -
ka 1859 r. Są dzić na le ży, iż wte dy wła -
śnie we Wied niu w spo sób na tu ral ny
zmarł. 

Rę ka au striac kie go woj sko we go
urzęd ni ka pod su mo wa ła prze bieg je go
ka rie ry. Trwa ła ona 44 la ta, 4 mie sią ce
i 19 dni.

***
W do ku men tach woj sko wych znaj du -

je się cha rak te ry sty ka Jó ze fa Fe je rva -
ry’ego. Wid nie je tam na stę pu ją cy za pis: 

„Ewan ge lik, żo na ty, sied mio ro dzie -
ci. Wy so ki i moc nej bu do wy cia ła.
Zdro wy i zdol ny do ka żde go wy sił ku
wo jen ne go. Mó wi i pi sze po nie miec ku,
wę gier sku i sło wac ku. Zna dość po bie -
żnie ła ci nę, ję zyk wło ski, pol ski i nie co
fran cu ski.

Am bit ny, przy tym wi docz nie swo -
bod ny i pew ny sie bie w ze wnętrz nych
sto sun kach, o sil nym po czu ciu god no -
ści, bar dzo uwa żnym i prze my śla nym
spo so bie dzia ła nia, nie ska zi tel nych
oby cza jach. Jest do ma to rem i orien tu -
je się w spra wach eko no micz nych.
Bar dzo przy zwo ity i skrom ny. W sto -
sun ku do prze ło żo nych uprzej my.
W sto sun ku do pod wład nych su ro wy,
ale spra wie dli wy, jed no cze śnie tro skli -
wy i po ucza ją cy.

Pe łen za pa łu do słu żby z wy bit ną jej
zna jo mo ścią. Szcze gól nie tro skli wy
o musz trę. W ma new ro wa niu od dzia ła -
mi raź ny, w re ali za cji za dań tak tycz nych
spraw ny, po moc ny w nie prze wi dzia nych
sy tu acjach.

JER ZY GI ZA

Dokumenty rodowe z archiwum wojskowego w Wiedniu
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Ma so wiec „No wy Sącz” po -
wstał w gdań skiej Stocz ni
im. Le ni na w 1970 r. na za -
mó wie nie Pol skiej Że glu gi

Mor skiej, ar ma to ra ze Szcze ci na, któ ry
po sta no wił stwo rzył flo tyl lę jed no stek,
prze zna czo nych do prze wo zu ła dun ków

ma so wych (w jed ną stro nę wę gla,
w dru gą – rud że la za) mię dzy por ta mi
Pol ski i pół noc no -wschod nie go Bał ty ku.
Aby mo gły one spro stać trud nym wa -
run kom że glu go wym, ze spół pro jek tan -
tów, pra cu ją cych pod kie run kiem inż. S.
Krzy mi niń skie go, opra co wał kon struk -

cję o nie wiel kim za nu rze niu i spe cjal -
nych wzmoc nie niach prze ciw lo do wych,
zgod nych z naj wy ższą fiń ską nor mą. 

Ca ła ta se ria B -522 (li czy ła 5 stat -
ków: „Tar nów”, „No wy Sącz”, „Kę dzie -
rzyn”, „Eu ge nie Cot ton” i „Wro cław II”)
by ła na wskroś no wo cze sna: si łow nię
przy sto so wa no do pra cy w sys te mie
bez wach to wym, sys te my ba la stów i zęz
wy po sa żo no w zdal ne ste ro wa nie,
zauto ma ty zo wa no rów nież ob słu gę hy -
drau licz nie za my ka nych i roz su wa nych
po kryw czte rech ła dow ni.

Sta tek, wo do wa ny 30 kwiet nia 1970
r., miał 109 m dłu go ści, 15,8 sze ro ko ści
i 6,86 m za nu rze nia. Je go no śność wy -

no si ła 5.735 ton, za sięg – 4.000 mil
mor skich. Sil nik Zgo da -Sul zer o mo -
cy 3.400 KM roz pę dzał go do szyb ko -
ści 14 wę złów. Za ło ga skła da ła się z 22
osób.

Po pod nie sie niu pol skiej ban de ry
– na stą pi ło to 30 li sto pa da 1970 r.
– „No wy Sącz” wszedł do słu żby.
Pły wał zgod nie z prze zna cze niem, bez
więk szych przy gód, aż do 1982 r., kie -
dy prze żył ka ta stro fę w po sta ci wej ścia
na ska ły ko ło Hel si nek (co cie ka we, zda -
rzy ło się to w Dzień Ko biet, 8 mar ca...).

W tym sa mym ro ku sta tek zmie nił
for mal nie ar ma to ra. Ze wzglę du
na ogło sze nie przez rząd Pol ski mo ra to -
rium na spła tę wszyst kich dłu gów za gra -
nicz nych oba wia no się, że wie rzy cie le
mo gą na ło żyć areszt na stat ki, prze by -
wa ją ce w ob cych por tach, ja ko ma ją tek
pań stwo wy – i dla te go po wo ła no spół kę

Po pod nie sie niu pol skiej ban de ry
30 li sto pa da 1970 ro ku sta tek „No wy Sącz”

wszedł do słu żby

Śmierć 
na pla ży Alang
No wy Sącz nie był ni gdy – co oczy wi ste – mia stem mor skim,
a mi mo to je go na zwa przez po nad 20 lat obec na by ła na mo -
rzach nie tyl ko eu ro pej skich. Sta tek, de dy ko wa ny gro do wi znad
Du naj ca, pły wał pod pol ską ban de rą od 1970 do 1992 ro ku.

Ma so wiec „No wy Sącz” po -
wstał w gdań skiej Stocz ni
im. Le ni na w 1970 r. na za -
mó wie nie Pol skiej Że glu gi
Mor skiej, ar ma to ra ze
Szcze ci na, któ ry po sta no -
wił stwo rzył flo tyl lę jed no -
stek, prze zna czo nych
do prze wo zu ła dun ków ma -
so wych mię dzy por ta mi
Pol ski i pół noc no -wschod -
nie go Bał ty ku.
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Że glu ga Pol ska SA, któ ra wy ku pi ła
od PŻM jed nost ki, bę dą ce jej wy łącz ną
wła sno ścią. A że by by ło cie ka wiej,
głów nym udzia łow cem spół ki po zo sta -
wa ła… Pol ska Że glu ga Mor ska, któ rej
dy rek tor na czel ny pia sto wał sta no wi sko
pre ze sa Że glu gi Pol skiej SA.

By ła to pierw sza zmia na przy na le -
żno ści „No we go Są cza” – ale nie ostat -
nia. Rów no 10 lat póź niej sta tek tra fił
pod ban de rę za re je stro wa nej w Gi bral -
ta rze spół ki Med pol Ltd. – któ ra w 1990
prze ję ła dwóch je go „bra ci”, a mia no -
wi cie „Tar nów” (prze mia no wa ny
na „La rvik sto ne”) i „Kę dzie rzyn” („Fin -
n sto ne”). Po trans fe rze do Med po lu (do -
ko na nym 4 lu te go 1992 w La Pal li ce)
na bur cie „No we go Są cza” po ja wił się
na pis „Nor sto ne”, z dzio ba zaś znik nął
cha rak te ry stycz ny, umiesz czo ny
na wzór nie gdy siej szych ga lio nów, zdo -
bią cych ża glow ce, herb mia sta. Nie -
zmien ne na to miast by ło to, że na po kład
mu stro wa no na dal za ło gę, re kru tu ją cą
się spo śród pra cow ni ków PŻM.

W 2000 r. skoń czy ło się i to. „Nor sto -
ne” zo stał sprze da ny do Afry ki po łu -
dnio wo -wschod niej i za re je stro wa ny
ja ko „No ra” na po ło żo nych mię dzy Ma -
da ga ska rem a Mau ri tiu sem wy spach
Ko mo rach. Pły wał do 11 czerw ca 2004
r., kie dy zo stał po cię ty na złom w in dyj -
skiej stocz ni zło mo wej, po ło żo nej
na pla ży Alang.

WAL DE MAR BAŁ DA

W 22. rok dzia łal no ści wkro -
czył re ak ty wo wa ny w mar -
cu 1990 r. Od dział „Be skid”
Pol skie go To wa rzy stwa Ta -
trzań skie go w No wym Są czu.

2paź dzier ni ka ub. ro ku pre ze -
sem sto wa rzy sze nia wy bra no
po now nie Woj cie cha Sza ro tę,
wi ce pre ze sa mi Je rze go Gał dę

(jest za ra zem sze fem ko ła prze wod ni -
ków) i Wie sła wa Wcze śne go, a se kre -
ta rzem Jo lan tę Au gu styń ską. Na cze le
ko mi sji re wi zyj nej sta nę ła Bar ba ra Mi -
cha lik, a są du ko le żeń skie go Jan Kra -
jew ski. Do daj my, że od 2004 r.
God no ścią ho no ro we go pre ze sa ob da -
rzo ny jest Ma ciej Za rem ba.

W 2010 r. do PTT wstą pi ło 59 osób,
od dział no wo są dec ki li czy te raz 364
człon ków. Naj wa żniej szym wy da rze -
niem ro ku by ło za koń cze nie roz po czę -
te go w paź dzier ni ku 2008 ro ku kur su
prze wod ni ków be skidz kich, dru gie go
już zor ga ni zo wa ne go przez od dział.

No wo są dec kie PTT pro pa gu je re gu -
lar ne upra wia nie tu ry sty ki gór skiej ja -
ko for my czyn ne go wy po czyn ku
i po ży tecz ne go spę dza nia wol ne go
cza su. Wy ciecz ki te peł nią funk cje re -
kre acyj ne, zdro wot ne, po znaw cze, pa -
trio tycz ne oraz in te gra cyj ne, za rów no
wśród sa mych uczest ni ków, jak i po -

mię dzy ni mi a to wa rzy stwem. W mi -
nio nym ro ku w No wym Są czu zor ga -
ni zo wa no 75 ogól no do stęp nych im prez
dla 2918 osób. Naj więk sze za po trze bo -
wa nie ist nie je na wy ciecz ki jed no dnio -
we i od by ło się ich 60. By ły też, rzecz
ja sna, wy pra wy wie lo dnio we. Tra dy -
cyj nie naj czę ściej wę dro wa no po Be -
ski dzie Są dec kim, od wie dza no też
Po gó rze, Be skid Ni ski, Gor ce i Ta try.
Od by wa ły się ta kże wy jaz dy po za gra -

ni ce kra ju: 9 ra zy w sło wac kie Ta try, 8
ra zy w in ne sło wac kie gó ry, a po nad -
to 2 ra zy do Czech i po jed nym
– do Hisz pa nii i Fran cji (Sier ra Ne va da
i Al py), na Wę gry, do Nie miec, Moł -
da wii, Ru mu nii i na Ukra inę.

Bi lans Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go

W gó ry,
w gó ry, 
mi ły bra cie...

W 2010 r. do PTT wstą pi -
ło 59 osób, od dział no wo -
są dec ki li czy te raz 364
człon ków. Naj wa żniej -
szym wy da rze niem ro ku
by ło za koń cze nie roz po -
czę te go w paź dzier ni -
ku 2008 ro ku kur su
prze wod ni ków be skidz -
kich, dru gie go już zor ga -
ni zo wa ne go przez od dział.

TURYSTYKA

SADECZANIN luty 2011_SADECZANIN  31-01-2011  01:29  Strona 86



LUTY 2011 Sądeczanin 87

v www.sadeczanin.info

Im pre zy PTT są pro wa dzo ne spo łecz -
nie przez 23 prze wod ni ków. Naj pra co wit -
szy mi by li: Ry szard Pa tyk (kie ro wał 26
im pre za mi), Woj ciech Sza ro ta, Ma ciej
Za rem ba, Je rzy Gał da i Ro bert Cem pa,
Wie sław Wcze śny i Ma ria Do mi nik.

Tra dy cyj nie wę drow cy szli hi sto rycz -
ny mi tra sa mi m.in. z Piw nicz nej przez
Ra dzie jo wą do Ry tra (szla kiem pierw -
szej wy ciecz ki no wo są dec kie go „Be ski -
du” w 1906 r.). Człon ko wie PTT są
obec ni na no wo rocz nej mszy świę tej lu -
dzi gór na Ja wo rzy nie Kry nic kiej i wiel -
ko piąt ko wej dro dze do krzy ża
na Mo gie li cę, gó ral skiej pa ster ce u „Kró -

lo wej Tatr” na Wik to rów kach. Cho dzą
szla kiem Le gio nów do Łow czów ka,
współ pra cu ją z Są dec kim Uni wer sy te -
tem Trze cie go Wie ku, za pew nia jąc ka -
drę prze wod nic ką (to do me na Wie sła wa
Wcze śne go). Czwar ty rok dzia ła nie for -
mal na gru pa zwa na „sza lo ny mi eme ry -
ta mi”. W 2010 ro ku 51 wy cie czek
zor ga ni zo wał i po pro wa dził ja ko prze -
wod nik Sta ni sław Pał ka. Od by wa ją się
one w środ ku ty go dnia i do jaz dy do gór
od by wa ją się ko mu ni ka cją lo kal ną.

Pro pa go wa no też ak cję zdo by wa nia
GOT PTT oraz od zna ki mło dzie żo wej „Ku
Wier chom”. Ko mi sja Od dzia ło wa GOT

Blachowanie – Radziejowa, 23.10.2010 r.

Delegaci N. Sącza na Zjazd PTTKrzyż Kowalczyka – Ćwilin

Szlak winny, 12-17.10.2010 r.
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przy zna ła 7 od znak „ma łych” brą zo -
wych, 3 „ma łe” srebr ne i 2 „ma łe” zło te
oraz 6 „Ku Wier chom”. Łącz nie od re ak -
ty wo wa nia GOT PTT w 1994 ro ku, w Od -
dzia le zdo by to 373 od zna ki ró żnych stop ni.

Ko lej ną ini cja ty wą jest wy zna ko wa -
nie są dec kie go od cin ka Dro gi św. Ja ku -
ba z No we go Są cza do Kra ko wa.
W paź dzier ni ku bi skup tar now ski Wik -
tor Skworc wy ra ził zgo dę na re ali za cję
te go pro jek tu. Z ra mie nia od dzia łu zaj -
mu je się tym Gra ży na Ko łat.

Wszyst kie te po czy na nia od no to wy -
wa no sta ran nie w wy daw nic twie „Be -
skid”, re da go wa nym przez Ma cie ja
Za rem bę, oraz w kro ni ce od dzia łu pro -
wa dzo nej przez Bar ba rę Gie roń.

***
13-14 li sto pa da pod czas VIII Zjaz du

De le ga tów PTT w Za ko pa nem są de cza nie
we szli do władz kra jo wych to wa rzy stwa.

Woj ciech Sza ro ta zo stał wy bra ny wi ce pre -
ze sem Za rzą du Głów ne go, Jo an na Król
skarb ni kiem, Jo an na Dry la -Bo guc ka
człon kiem pre zy dium, a Alek san der Sty -
bel człon kiem Za rzą du Głów ne go.

Człon kiem Głów ne go Są du Ko le żeń -
skie go zo stał Jan Kra jew ski. Przez ko -

lej ną ka den cję w Ko mi sji Człon kostw
Ho no ro wych i Od zna czeń pra cu je Ma -
ciej Za rem ba, a Jo an na Dry la -Bo guc ka
współ pro wa dzi stro nę in ter ne to wą Za -
rzą du Głów ne go. Od 1997 ro ku nie prze -
rwa nie funk cję ka pe la na to wa rzy stwa
peł ni ks. Jó zef Dra bik, b. pro boszcz
w Sło twi nach.

***
Od dział zło żył wnio sek o sta tus or ga -

ni za cji po żyt ku pu blicz ne go, ale już te -
raz mo że bez po śred nio po zy ski wać
kwo ty po cho dzą ce z 1 % po dat ku do -
cho do we go.

Sie dzi ba Od dzia łu mie ści się w Biu -
rze Pod ró ży „Wa ka cyj ny Raj” ul. So bie -
skie go 14 a/2, tel. (18) 444-29-22. Biu ro
czyn ne jest od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 8.00-19.00 i w so bo ty
w godz. 9.00-13.00. Tam też od by wa ją
się za pi sy na wy ciecz ki. (LEŚ)

Im pre zy PTT są pro wa dzo ne
spo łecz nie przez 23 prze -
wod ni ków. Naj pra co wit szy -
mi by li: Ry szard Pa tyk
(kie ro wał 26 im pre za mi),
Woj ciech Sza ro ta, Ma ciej
Za rem ba, Je rzy Gał da i Ro -
bert Cem pa, Wie sław Wcze -
śny i Ma ria Do mi nik.

Wyprawa w Sierra Nevada 8-25.07.2010 r.

TURYSTYKA
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Do wo dem te go jest wnio sek
przed sta wio ny przez Igna -
ce go Kró la (prof. gim na zjal -
ne go i zna ko mi te go

ta ter ni ka) na dru gim ze bra niu Za rzą du
TT, sta wia ją cy na po rząd ku dzien nym
spra wę za ku pu przez „Be skid” dwóch
par nart oraz dwoj ga sa nek. Wia do mo
ta kże, że w tym sa mym 1906 r. no wo -
są dec cy en tu zja ści nar ciar stwa od by li
przy naj mniej jed ną wy ciecz kę, któ rej
ce lem by ło Po staw ne koło Ptasz ko wej. 

Po cząt ko wo To wa rzy stwo Tu ry -
stycz ne zde cy do wa ło się na na by cie
jed nej tyl ko pa ry nart i jed nych sa nek,
ale naj istot niej sze by ło to, że już w li -
sto pa dzie 1907 r. wła dze TT pod ję ły
uchwa łę o utwo rze niu sek cji nar ciar -
skiej, któ rej kie row nic two po wie rzo no
inż. Ro ma no wi Gde szo wi – po cząt ko -
wo za trud nio ne mu w Za rzą dzie Wo do -
cią gów i Ka na li za cji w No wym Są czu,
póź niej w słu żbie tech nicz nej miej sco -
we go ma gi stra tu. 

Sek cja ta od po cząt ku wy ka zy wa ła
du żą ak tyw ność. Już w pierw szym ro -
ku swo je go ist nie nia zor ga ni zo wa ła
pod prze wod nic twem se kre ta rza Od -
dzia łu Ka zi mie rza So snow skie go (ów -
cze śnie prof. gim na zjal ne go w No wym
Są czu) pięć zbio ro wych wy cie czek

Po cząt ki nar ciar stwa na Są dec czyź nie

Za czę ło się
od za ku pu pa ry
nart i jed nych
sa nek
Jed nym z naj wa żniej szych osią gnięć To wa rzy stwa Tu ry -
stycz ne go „Be skid” – or ga ni za cji, któ ra po wsta ła w 1906 r.,
po cząt ku jąc zor ga ni zo wa ną dzia łal ność tu ry stycz ną na Są -
dec czyź nie – by ło utwo rze nie sek cji nar ciar skiej. Idea nar -
ciar ska zo sta ła pod ję ta tuż po utwo rze niu „Be ski du”.

Władze oddziału Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego w Nowym Sączu

Blachowanie – Maria Dominik

FOT. ARCH. PTT
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) 609 627 768
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3

MEBLE
KUCHENNE

STOLMEB
– POMIAR
– TRANSPORT
– MONTAŻ

R E K L A M A

(dwie do Ptasz ko wej, dwie do Czer cza
i jed ną do Mnisz ka) przy udzia le
od czte rech do dzie się ciu osób. Rów nież
w la tach na stęp nych sek cja nar ciar ska
wy ró żnia ła się prę żno ścią or ga ni za cyj -
ną i ró żno rod no ścią ini cja tyw, wy so ko
oce nia ną nie tyl ko przez miej sco wych
mi ło śni ków nar ciar stwa. 

8 grud nia 1907 r. To wa rzy stwo Tu ry -
stycz ne „Be skid” przy stą pi ło do To wa -

rzy stwa Ta trzań skie go sta jąc się je go od -
dzia łem. W tym cza sie sek cja nar ciar ska,
po cząt ko wo luź no ze spo lo na, wy ma ga ła
po wa żniej szej re or ga ni za cji, prze kształ -
ce nia w struk tu rę bar dziej sfor ma li zo wa -
ną. No wy etap w dzia łal no ści sek cji
wią zał się z ob ję ciem jej kie row nic twa
przez Woj cie cha Jan cze go – pro fe so ra
gim na zjal ne go, „pod wo dzą, któ re go
– jak na pi sał Ka zi mierz So snow ski
w Pa mięt ni ku Ta trzań skim – za stęp nar -
cia rzy wzrósł do licz by 30 osób”. 

O tym, że człon ków sek cji nar ciar -
skiej stać by ło na efek tyw ną dzia łal ność
świad czy do bit nie frag ment jed ne go ze
spra woz dań „Be ski du”, w któ rym czy -
ta my: „Już w po przed nich la tach od by -
wał szczu pły za stęp nar cia rzy,
pod kie row nic twem inż. miej skie go Ro -
ma na Gde sza, ćwi cze nia i mniej sze wy -
ciecz ki, a gdy w tym ro ku [1909] licz ba
je żdżą cych na nar tach wzro sła do 30,
przy stą pił „Be skid” ja ko czło nek
z wkład ką 40 ko ron do To wa rzy stwa
Kar pac kie go Nar cia rzy, któ re udzie li ło
Za rzą do wi Od dzia łu cen nych wska zó -
wek i do po mo gło do zor ga ni zo wa nia
kur su, przy sy ła jąc swe go przo dow ni ka.
W ce lu za in te re so wa nia ogó łu nar ciar -
stwem, urzą dził Za rząd „Be ski du” wie -
czór pro jek cyj ny, na któ rym kie row nik
kur su, p. Wa le ry Go etel, de mon stro wał
i ob ja śniał zdję cia fo to gra ficz ne z licz -
nych wy cie czek Kar pac kie go To wa rzy -
stwa Nar cia rzy w Ta try, Czar no ho rę,
Be skid i Kar pa ty, po czem wy ło żył
przy po mo cy ob ra zów świetl nych za sa -
dy al pej skiej szko ły jaz dy na nar tach.
Kurs od był się w dniach 19 i 20 lu te go
w Ptasz ko wej; z na uki ko rzy sta ło, mi mo

nie zbyt sprzy ja ją cych wa run ków, gdyż
śnieg na gle ta jać za czął, 20 osób, mię -
dzy te mi 5 ko biet”.

Kurs w Ptasz ko wej moc no utkwił
w pa mię ci prof. geo lo gii w Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie Wa le -
re go Go etla, któ ry po pięć dzie się ciu la -
tach wspo mi nał w „Wier chach”:
„Oso bli wym przy kła dem na szej dzia łal -
no ści by ło szko le nie, któ re go udzie li li -
śmy ja ko wy ro bie ni już przo dow ni cy

nar ciar stwa. Z okre su mej pra cy w kra -
kow skim od dzia le Kar pac kie go To wa -
rzy stwa Nar cia rzy wspo mi nam
szcze gól nie kurs, ja ki pro wa dzi łem
w uro czej Ptasz ko wej dla po cząt ku ją -
cych nar cia rzy Od dzia łu „Be skid” To -
wa rzy stwa Ta trzań skie go w No wym
Są czu”.

Dzia łal ność sek cji nar ciar skiej, choć
utrud nia na w nie któ rych la tach przez ka -
pry sy po go do we (w 1910 r. brak śnie gu)
zaj mo wa ła istot ne miej sce w dzia łal no -
ści „Be ski du”. W 1911 r. nar cia rze są -
dec cy bra li udział w za wo dach
w Za ko pa nem, od by wa li czę ste ćwi cze -
nia, za ini cjo wa li też zbio ro wą wy ciecz -

Po za No wym Są czem idea
nar ciar ska znaj do wa ła
swo ich zwo len ni ków głów -
nie w Kry ni cy. Na Be skid
Kry nic ki ja ko te ren do god -
ny upra wia nia nar ciar stwa
zwró co no uwa gę na po -
cząt ku ubie głe go stu le cia.

TURYSTYKA
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kę na Elia szów kę, dzię ki któ rej – jak na -
pi sa no w Pa mięt ni ku Ta trzań skim
– „we so ła dru ży na nar cia rzy dłu go
za cho wa w pa mię ci ośnie żo ne Ta try, ob -
la ne zło tem za cho dzą ce go słoń ca”.
W 1913 r. stwier dzo no ta mże z ko lei, że:
„O ile let ni ruch tu ry stycz ny pod upadł,
o ty le wzmógł się zi mo wy”. 

W se zo nie zi mo wym sek cja nar ciar -
ska urzą dza ła w ka żde świę to wy ciecz -
ki na oko licz ne szczy ty lub w Ta try,
a ilość uczest ni ków do cho dzi ła do 18
osób. Nie za nie dby wa no ta kże pro pa -
gan dy nar ciar stwa, o czym świad czą
pre lek cje z pre zen ta cją slaj dów, któ re
mia ły miej sce w 1912 i 1913 r. w Ka sy -
nie Miej skim w No wym Są czu przy ul.
Szuj skie go. W tym cza sie czo łów kę
sek cji nar ciar skiej w No wym Są czu
two rzy li Woj ciech Jan czy, inż. Ro man
Gdesz i Zdzi sław Bącz kow ski.

Po za No wym Są czem idea nar ciar ska
znaj do wa ła swo ich zwo len ni ków głów -

nie w Kry ni cy. Na Be skid Kry nic ki ja -
ko te ren do god ny upra wia nia nar ciar -
stwa zwró co no uwa gę na po cząt ku
ubie głe go stu le cia. „Jest dość praw do -
po dob ne – jak wspo mi na Ro man Ni tri -
bitt – że już w la tach 1907–1909
na Ja wo rzy nie za go ści li nar cia rze ze
Lwo wa (od kry wa ją cy w tym cza sie te -
re ny nar ciar skie od Czew czy na po Kry -
ni cę)”, pew nym zaś, że oko ło 1910 r.
„na śnie gach Gó ry Krzy żo wej, nie tknię -
tych przed tem nar tą”, zja wi li się miej -
sco wi en tu zja ści nar ciar stwa,
pod bu do wa ni teo rią „czer pa ną − jak na -
pi sa no − z ta jem ni czej księ gi [Ma thia -
sa] Zdar sky`ego”, czy li wy wie dzio ną ze
słyn ne go pod ręcz ni ka au striac kie go pre -
kur so ra nar ciar stwa pt. Li lien fel der Ski -
lau ftech nik, wy da ne go w 1897 r. 

***
Po nie waż nar ciar stwo by ło wów czas

cią gle jesz cze pew ną eks tra wa gan cją
i do me ną lu dzi mło dych, nic więc dziw -

ne go, że pio nie ra mi tu ry sty ki zi mo wej
w Be ski dzie Kry nic kim by li głów nie
gim na zja li ści no wo są dec cy: Ro man Ni -
tri bitt, Sta ni sław Ko nar ski, bra cia Sta -
ni sław i Ta de usz Zie liń scy
(sta wia ją cych pierw sze kro ki w tu ry sty -
ce pod okiem wspo mnia ne go wy żej
Igna ce go Kró la), a ta kże Zyg munt Het -
per, che mik, w nie od le głej przy szło ści
ini cja tor wy bu do wa nia w 1925 r. pierw -

sze go w Be ski dzie Są dec kim schro nu
tu ry stycz ne go na Run ku. Przede
wszyst kim jed nak wiel ki mi ło śnik tu ry -
sty ki nar ciar skiej, uczest nik 9-10 kwiet -
nia 1914 r. dwu dnio wej wy ciecz ki
w Be ski dzie Kry nic kim (z noc le giem
pod Run kiem), o któ rej in for mo wał li -
stow nie Ka zi mie rza So snow skie go, au -
to ra Prze wod ni ka po Be ski dzie
Za chod nim od Kry ni cy po Wi słę łącz nie
z Pie ni na mi i te re na mi nar ciar ski mi
– pierw sze go te go ro dza ju opra co wa nia
w ję zy ku pol skim, wy da ne go po raz
pierw szy w 1914 r. 

LE SZEK MI GRA ŁA

Po cząt ko wo To wa rzy stwo
Tu ry stycz ne zde cy do wa ło
się na na by cie jed nej tyl ko
pa ry nart i jed nych sa nek,
ale naj istot niej sze by ło to,
że już w li sto pa dzie 1907 r.
wła dze TT pod ję ły uchwa łę
o utwo rze niu sek cji.
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Zima 2010/2011
na fotografiach
naszych Czytelników
Zi mo we kra jo bra zy są dec kie, gor lic kie, li ma -
now skie, wszyst kie wi do ki be skidz kie są
urze ka ją ce i ory gi nal ne. 

Na na szym por ta lu Sa de cza nin. in fo po sta no wi li śmy
stwo rzyć wspól ną ga le rię – re dak cji i czy tel ni ków
– któ ra uka że uro dę, ale też nie do god no ści i za -

gro że nia zi my na Są dec czyź nie oraz naj bli ższych oko li cach.
Do sta li śmy dzie siąt ki zdjęć, nie któ rzy za an ga żo wa ni czy -

tel ni cy przy sy ła ją po kil ka ma ili z fo to gra fia mi ty go dnio wo.
Naj cie kaw sze zdję cia pu bli ku je my na por ta lu – od sy łacz
do ga le rii znaj du je się w le wym pa sku stro ny in ter ne to wej,
ozna czo ny fo to gra fią nar cia rza. Ad res ga le rii: http://www.sa -
de cza nin.in fo/ak tu al no sci/art/11341.

Na fo to gra fie cze ka my do koń ca lu te go. Mo żna je przy sy -
łać na skrzyn kę ma ilo wą: ak tu al no sci@sa de cza nin.in fo, opa -
trzo ne na zwi skiem lub pseu do ni mem au to ra i wzmian ką, ja kie
miej sce zo sta ło na zdję ciu utrwa lo ne. Naj cie kaw sze dzie ła zo -
sta ną na gro dzo ne upo min ka mi od re dak cji.

Na stro nach mie sięcz ni ka „Są de cza nin” pu bli ku je my ma -
łą część z ca łej ple ja dy cie ka wych prac na szych czy tel ni ków
i współ pra cow ni ków, któ rzy też do rzu ca ją nam cie szą ce oko
ob ra zy do zi mo wej ga le rii.

Re dak cja mie sięcz ni ka „Są de cza nin” i por ta lu www.sa de cza nin.in fo

Zima nad Ropą | Wacław Kubiniec

Widok w kierunku Rytra z Radziejowej | Sebastian B.

Widok na Tatry | Renata Kopacz

Widok na Tatry | Renata Kopacz

ROZMAITOŚCI
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Kolce | Janusz Jawor

Zima na Jaworzynie | Jerzy Kowalski Ostatni liść | Janusz Jawor

Uroki zimy z okna lokomotywy na trasie Skołyszyn – Biecz | Andrzej Jeziorski

Jaworzyna Krynicka | Maciej Rams

SADECZANIN luty 2011_SADECZANIN  31-01-2011  01:29  Strona 93



94 Sądeczanin LUTY 2011 v www.sadeczanin.info

Do pie ro kie dy wy szłam z lo -
ka lu „Pod Wierz bą”, zro zu -
mia łam swój błąd…

By ło to nie dłu go po Bo żym Na -
ro dze niu, Syl we strze, Trzech
Kró lach i nie dzie li. Le d wo co
wsta łam od su to za sta wio ne go

sto łu, jesz cze w ustach mia łam smak
udźców, gę si i ka pło nów, jesz cze nie
prze tra wi łam tych wszyst kich pie cze ni,
pasz te tów i kar ta czy. Mój spra co wa ny
układ po kar mo wy z tru dem wy stę kał:
– Li to ści!

Ale jak mó wił Roch Ko wal ski w Po -
to pie: mus – to mus! Chcąc nie chcąc,
trze ba by ło ja koś do wlec się do knaj -
py… Już na wet we szłam do jed nej z sie -
cio wych re stau ra cji, już uję łam w rę ce

ja dło spis i ję łam czy tać o tej roz ma ito -
ści pizz, o tych ma ka ro nach z cię żki mi
so sa mi i ocie ka ją cych tłusz czem mię si -
wach, kie dy or ga nizm po wie dział sta -
now cze: – Nie!!!

Ja ma gę bo wa, prze łyk, żo łą dek, trze -
wia – wszyst kie one łak nę ły wy tchnie -
nia, dań lek kich jak mu śli no wa mgieł ka
z ubi tych trze pacz ką bia łek.

Po wy ba wie nie uda łam się
„Pod Wierz bę”, wie cie, w No wym Są -
czu przy ul. 1 Puł ku Strzel ców Pod ha -
lań skich, w miej scu, gdzie do bi ja ona
do Grodz kiej. Wol no sto ją cy, od no wio -
ny pa ła cyk obie cy wał odro bi nę ulgi
od świą tecz nej mę ki.

We szłam i za miast ustron nej, ka me -
ral nej re stau ra cyj ki zo ba czy łam bar
szyb kiej ob słu gi. Cóż po cząć, trza jeść!

Za mó wi łam da nia, pa ni w bia łym ki tlu
jak u den ty sty za po da ła je przez mi kro -
fon da lej i jesz cze nie zdą ży łam za pła -
cić, gdy wszyst ko cze ka ło na la dzie.

Ka pu śniak (2,50 zł) był za wie si sty
i ka lo rycz ny, choć smak ki szo nej ka pu -
sty gdzieś się ulot nił. In try go wa ły
ziem nia ki roz drob nio ne na mi kro sko -
pij ne ka wa łecz ki. Kie dyś mo że bym się
żach nę ła: – Że też ko muś się chcia ło…
Ale dzi siaj już wiem, że po szat ko wał je
au to mat.

W go łąb kach (5 zł) też nie wy czu łam
sma ku go łąb ków, a li ście ka pu sty,
w któ re za wi nię to ten ryż z nie wia do mo
czym, by ły ra czej ka cza no wa te. Pie ro gi
ru skie (3,50 zł) też łu dzi ły opa ko wa niem
(przy zwo ite cia sto), lecz farsz w ni czym
nie przy po mi nał te go, co po win no zna -
leźć się w da niu o tej na zwie.

Za trzy da nio wy obiad za pła ci łam
w su mie 11 zł, a więc rze czy wi ście ma -
ło, ale też por cyj ki by ły ma leń kie. Jed -
nak za ta ką ce nę rze czy wi ście trud no
spo dzie wać się wię cej. W koń cu to po -
pu lar ny bar szyb kiej ob słu gi: zjesz tu
pra wie nie za trzy mu jąc się w bie gu i na -
tych miast za po mnisz.

I do pie ro po wyj ściu zro zu mia łam nie -
po ro zu mie nie. Oto bo wiem we szłam
wej ściem, nad któ rym wi siał na pis Re -
stau ra cja, a wy szłam wyj ściem z na pi sem
Ja dło daj nia. Wi docz nie za raz po wej ściu
trze ba by ło skrę cić w in ny ko ry tarz…

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W ska li od 1 do 10 przy zna ję 

Ja dło daj ni „Pod Wierz bą” 3 punk ty.

Ły żka stra wy (21)

Połknąć i zapomnieć

Bar „Pod Wierzbą” FOT. ŁYŻY

W końcu to popularny bar
szybkiej obsługi: zjesz tu
prawie nie zatrzymując się
w biegu i natychmiast
zapomnisz.

ROMAITOŚCI
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Ta de usz Kasz te lan z Ty li cza, to
pszcze larz z dzia da i z pra dzia da.
Uro dzo ny w 1961 ro ku, a więc
rów no pięć dzie się cio let ni dzi siaj
oby wa tel, pa sie kę prze jął po swo im
dziad ku, po ką dzie li, Paw le Kró li -
kow skim, też z Ty li cza. 

Ima dzi siaj 120 ro dzin pszcze lich, choć w
1985 ro ku ro dzin na pa sie ka po nio sła struk -
tu ral ne stra ty, kie dy do Pol ski do tarł roz tocz
Var roa ja cob so ni i zdzie siąt ko wał wszyst kie

pa sie ki. Wła śnie wte dy 24-let ni Ta de usz Kasz -
te lan prze jął od swo ich an te na tów pszcze lar ski
ma ją tek. 

War ro za znisz czy ła pa sie kę dziad ka i oj ca.
Ta de usz po sta no wił ją od bu do wać. I za czy nał
swo je pszcze la rze nie, po war ro zo wej he ka tom -
bie, od jed nej ro dzi ny pszcze lej. Dzi siaj ja ko
czło nek Kar pac kie go Związ ku Pszcze la rzy w
No wym Są czu i ogól no pol skie go Sto wa rzy sze -
nia Pszcze la rzy Za wo do wych, któ rym do wo dzi
Zbi gniew Pę cak z Lu bli na, re pre zen tu je pol skie
pszcze lar stwo w Ze spo le Ro bo czym d/s Pszcze -
lar skich przy Mi ni strze Rol nic twa. 

Ta de usz Kasz te lan, jak nikt in ny w pol skim
pszcze lar stwie, bro ni in te re sów wszyst kich pol -
skich pszcze la rzy. To on śle dzi wsze la kie roz po -
rzą dze nia Unii Eu ro pej skiej i rzą du RP
do ty czą ce che mi za cji eu ro pej skie go (i pol skie -
go) rol nic twa. Je śli ma cie ocho tę do wie dzieć się
cze goś wię cej na ten te mat, po win ni ście po że -
glo wać w sie ci na stro nę „Są dec kie go Bart ni ka”
Ja nu sza Kasz te le wi cza ze Stróż, a ta kże prze czy -
tać ar ty ku ły za miesz cza ne na ła mach „Prze glą -
du Pszcze lar skie go” przez ni żej pod pi sa ne go,
je dy nej ga ze ty, któ ra sta ra się otwar cie prze ciw -
sta wić „pe sty cy do we mu lob by” w Pol sce, re pre -
zen to wa ne mu, nie ste ty, przez Plat for mę
Oby wa tel ską.

Dzi siaj już nikt nie ma wąt pli wo ści, że pe sty -
cy dy, her bi cy dy i in sek ty cy dy sto so wa ne przez
wy so ko to wa ro we rol nic two sta no wią głów ną
przy czy nę za gła dy pszczół. Ta de usz Kasz te lan z
Ty li cza, jak sa mot ny bia ły ża giel, śle pi sma i pro -
te sty do władz pu blicz nych i do po mi na się o
prze strze ga nie pra wa i wy klu cze nie z na sze go
śro do wi ska na tu ral ne go tru ją cej che mii.

Do Ta de usza przy je cha łem w od wie dzi ny 15
stycz nia 2011 ro ku. Roz le wał swo je kasz te lań -
skie mio dy, ale nie omiesz kał pod jąć roz mo wy
na te ma ty da le kie od ba zy po żyt ko wej ro dzin ne -
go Ty li cza. Bo na wet, je śli Ta de usz od lat wi ru -
je miód z mnisz ka, ma li ny, spa dzi czy
wie lo kwia to we go cu du z łąk kry nic kich, to prze -
cież ni gdy nie za po mniał o swo jej uni wer sal nej,
ogól no pol skiej, pszcze lar skiej mi sji. 

Bart nik z Ta de usza Kasz te la na z Ty li cza, co
się zo wie. Mam na dzie ję, że Pre zy dent RP nie
za po mni o Nim i uho no ru je Go kie dyś wy so kim
od zna cze niem pań stwo wym. Bo je śli Ta de uszo -
wi Kasz te la no wi z ma leń kie go Ty li cza nie uda
się wy eli mi no wać tru ją cych neo ni ko ty ni dów z
pol skie go rol nic twa, to prze gra my wszy scy. Naj -
pierw pszcze la rze, a po tem Wy wszy scy, moi
Dro dzy Czy tel ni cy „Są de cza ni na”.

MA CIEJ RY SIE WICZ

Po czet pszcze la rzy są dec kich

Tadeusz 
Kasztelan
z Tylicza

„Mio dy Kasz te lań skie” i Ta de usz Kasz te lan (pią ty od pra wej) z ro -
dzi ną i przy ja ciół mi na kry nic kim dep ta ku

Dzi siaj już nikt
nie ma wąt pli -
wo ści, że pe sty -
cy dy, her bi cy dy
i in sek ty cy dy
sto so wa ne
przez wy so ko -
to wa ro we rol -
nic two
sta no wią głów -
ną przy czy nę
za gła dy
pszczół. 
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Po lo nez ma tu rzy stów
W sa mo po łu dnie po nad 1200 ma tu rzy stów z 17 są dec kich szkół za tań czy -
ło po lo ne za na ryn ku w No wym Są czu in au gu ru jąc ofi cjal nie czas stud nió -
wek. Na ro do wy ta niec po pro wa dzi li ubra ni w stro je hi sto rycz ne tan ce rze
z ze spo łu „Są de cza nie”. Ca ło ścią dy ry go wał Ro man Pie cho ciń ski.

ROMAITOŚCI
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Po 40 latach
Mar cin ko wi ce, 10 stycz nia 2011 r.

Oświad cze nie 
Z przy czyn ode mnie nie za le żnych

mu szę zre zy gno wać z opie ki (spo łecz -
nej) nad Szkol nym Mu zeum Hi sto rycz -
nym przy Ze spo le Szkół im. Wł.
Or ka na w Mar cin ko wi cach.

Nie zmien nie bo le ję nad tym, że nie
mo gę już (po 40 la tach pra cy spo łecz -
nej) ani opie ko wać się zbio ra mi mu ze -
al ny mi ani re ali zo wać zo bo wią zań
wo bec dar czyń ców. 

Dzię ku ję wszyst kim za do tych cza so -
we twór cze za in te re so wa nie się Mu zeum. 

JÓ ZEF GO ŚCIEJ
do tych cza so wy opie kun 

Szkol ne go Mu zeum Hi sto rycz ne go
w Mar cin ko wi cach

***

Te sta ment Jó ze fa Go ście ja
1. Szkol ne Mu zeum Hi sto rycz ne jest

wspól nym dzie łem wie lu po ko leń na -
uczy cie li, mło dzie ży, władz oświa to -
wych i przy ja ciół na szej szko ły.

2. Ja ko wspól ne do bro szko ły nie mo -
że być roz pro szo ne, uszczu plo ne lub za -
nie dba ne. 

3. Opie ka i straż nad Szkol nym Mu -
zeum jest za szczyt nym obo wiąz kiem
władz po wia to wych, dy rek cji, gro na na -
uczy ciel skie go, mło dzie ży, pra cow ni -
ków szko ły. 

4. Szkol ne Mu zeum ist nie je już 40
lat, po sia da ok. 3500 eks po na tów z hi -
sto rią wsi, szko ły i re gio nu. 

5. Zbio ry mu ze al ne win ny być wła -
ści wie kon ser wo wa ne, opra co wy wa ne
i po re mon cie Pa ła cu prze nie sio ne
na po przed nie miej sce z do tych cza so we -
go ma ga zy nu w pod zie miach szkol nych. 

Informacje
nieprawdziwe,
wnioski błędne 

Sz. P.
Re dak tor na czel ny mie sięcz ni ka „Są -

de cza nin” 
(...) W związ ku z ar ty ku łem pt. „Są -

dec kie hi ty 2010 ro ku” (stycz nio we wy -
da nie mie sięcz ni ka „Są de cza nin”)
zwra cam się do Pa na o spro sto wa nie
nie praw dzi wych, nie rze tel nych in for ma -
cji za war tych w ww ar ty ku le, tj.:

1. „Wójt Chełm ca po tra fi w dys ku sji
na pół ofi cjal nych spo tka niach z in ny mi
sa mo rzą dow ca mi się gnąć po ar gu ment
pię ści...”. 

In for mu ję Pa na, że zda nie to jest nie -
praw dzi we, nie rze tel ne i nie opie ra się
na ja kich kol wiek fak tycz nych prze słan -
kach, nie by ło bo wiem żad ne go spo tka -
nia, na któ rym pu blicz nie wy gra żał bym
pię ścią, ani sto so wał ja kich kol wiek ar -
gu men tów si ło wych, a je śli by ły ta kie
spo tka nia pro szę o wska za nie ter mi nu
i miej sca spo tka nia, na któ rych za ist nia -
ły by ta kie fak ty. 

2. „(...) o opo zy cji po wie dział do ga -
ze ty, że ma ją w d....”.

Sło wa za war te w tym cy ta cie są zu -
peł nie nie zgod ne z praw dą. Otóż w wy -
wia dzie za miesz czo nym w „Ga ze cie
Kra kow skiej” z 17. 09. 2010 r., na któ -
re au tor ar ty ku łu się po wo łu je wid nie je
za pis:

„Ale te raz po ja wia się pro blem z roz -
li cze niem kosz tów tej in we sty cji. Część
rad nych Chełm ca za rzu ca Pa nu na wet
ła ma nie dys cy pli ny bu dże to wej.

Ja mam to w d...” (w ory gi na le
i w na de sła nym spro sto wa niu wy raz nie
jest wy krop ko wa ny, ale to nie przy stoi
„Są de cza ni no wi” – przyp. red.).

Jed no znacz nie z tek stu wy po wie dzi
wy ni ka, że skie ro wa łem swo je sło wa nie
do opo zy cji, ani żad nej oso by czy gru -
py osób. Cho dzi ło je dy nie o mój sto su -
nek do myl nych i ne ga tyw nie po li tycz nie
ukie run ko wa nych po glą dów, któ re mo -
gły by się po ja wić u nie któ rych osób. Za -
rzu ca nie mi, że mam opo zy cję w d....
jest wy su wa niem błęd nych (nie wni kam
czy przy pad kiem, czy ce lo wo) wnio -
sków z kon tek stu mo jej wy po wie dzi,
a przez to wpro wa dza niem czy tel ni ka
w błąd. 

3. Mo je zdję cie za miesz czo ne
w przed mio to wym ar ty ku le po cho dzi
sprzed czte rech lat, co świad czyć mo że
je dy nie o nie chluj stwie i bra ku przy wią -
zy wa nia ja kiej kol wiek uwa gi do po da -
wa nia rze tel nych i spraw dzo nych fak tów
w „Są de cza ni nie”.

W związ ku z po wy ższy mi błę da mi
w ar ty ku le, jak rów nież w związ ku
z art. 31 i 32 ust. 1 pkt. 2 usta wy
z dnia 26 stycz nia 1984 ro ku (Dz.
U. 84.5.24) zwra cam się z żą da niem
spro sto wa nia za miesz czo ne go w ko lej -
nym wy da niu mie sięcz ni ka „Są de cza -
nin” ta ka sa ma czcion ka, jak
przed mio to wy ar ty kuł (...)

STA WIAR SKI BER NARD
***

Od re dak cji:
O wój cie gmi ny Cheł miec Ber nar -

dzie Sta wiar skim, któ re mu przy zna li -
śmy ty tuł „Sa mo rzą dow ca 2010 Ro ku”,
chcie li by śmy pi sać w mie sięcz ni ku „Są -
de cza nin” i w por ta lu: www.sa de cza -
nin.in fo tyl ko do brze. Pro szę nam dać
szan sę Pa nie Wój cie!

Jó zef Go ściej

* DO I OD REDAKCJI
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PULA NAGRÓD 200 000 ZŁOTYCH
NAGRODA GŁÓWNA SAMOCHÓD OSOBOWY

II FESTIWAL BIEGOWY
FORUM EKONOMICZNEGO

9-11 WRZEŚNIA 2011
KRYNICA-ZDRÓJ, NOWY SĄCZ, MUSZYNA, BARDEJOV

KORAL 
MARATON

NOWY SĄCZ 
– KRYNICA-ZDRÓJ

NIEDZIELA, 11 WRZEŚNIA 2011

ŻYCIOWA DYCHA 
NAJSZYBSZE

10 KILOMETRÓW 
W TWOJEJ KARIERZE

www.festiwalbiegowy.pl

p Bieg Deptaka Krynickiego dla kobiet
p Biegi deptaka Krynickiego dla dzieci
p Spotkania ze znanymi biegaczami
p Targi sprzętu sportowego
p Place zabaw i konkursy dla dzieci
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