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SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z UNII
EUROPEJSKIEJ ZA 10% CENY!

KURS KOMPUTEROWY – 50 h
(ECDL e-Citizen)

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 88 h

Szkolenia odbędą się w różnych miejscowościach na terenie powiatu nowosądeckiego
Szkolenia skierowane są do osób:
• które ukończyły 45 rok życia
• pracujących – zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej
• nieprowadzących własnej działalności gospodarczej
• z własnej inicjatywy zgłaszających chęć podniesienia kwalifikacji zawodowych

Koszt szkolenia
– szkolenie komputerowe – 173,44 zł
– szkolenie językowe – 383,41 zł

Aktualne informacje o miejscach i terminach spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, a także miejscach
i terminach szkoleń dostępne są pod numerem tel. 696 811 396

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Śla da mi dok to ra Stu chłe go
W po szu ki wa niu śla dów po swo im stryjecz nym dziad ku, dok to rze Sta ni -
sła wie Stu chłym, przed wo jen nym i wo jen nym dy rek to rze szpi ta la w No -
wym Są czu, od wie dzi ła No wy Sącz dr Alek san dra So la re wicz z Wro cła wia
– pi sze Je rzy Le śniak. 

Ży cie na wóz ku
30-let ni miesz ka niec Jan ko wej uległ cię żkie mu wy pad ko wi sa mo cho do -
we mu. Je chał wraz z czte re ma in ny mi oso ba mi, w tym z sie dem na sto let -
nią dziew czy ną. Kie row ca zgi nął na miej scu, zaś bo ha ter na szej hi sto rii
jeź dzi na wóz ku in wa lidz kim – pi sze An na Mi ka
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Ja muszę
wiedzieć,
dlaczego zginął
mój Prezydent!
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Przed ro kiem okład kę „Są de -
cza ni na” wy peł nia ło zdję cie
z po grze bu gen. Fran cisz ka
Gą go ra w War sza wie, a pół

nu me ru po świę ci li śmy ka ta stro fie pre -
zy denc kie go Tu po le wa pod Smo leń -
skiem. Po 12. mie sią cach od tej tra ge dii
da lej nie wiem, dla cze go 10 kwiet -
nia 2010 ro ku zgi nął mój Pre zy dent
i to wa rzy szą ce mu oso by. Praw do po -
dob nie po dob nie my ślą mi lio ny Po la -
ków, ale ja się nie wy po wia dam
za mi lio ny, tyl ko za sie bie. Je że li ktoś
my śli, że kie dyś za po mnę o tej tra ge dii,
to się gru bo my li. Do koń ca ży cia bę dę
się in te re so wał ka ta stro fą smo leń ską,
a kie dy za brak nie mnie wśród ży wych,
to mo je dzie ci przej mą cie ka wość oj ca,
a po tem wnu ki. Tak by ło przy spra wie
ka tyń skiej i ta ka sa ma szta fe ta po bie -
gnie przez pol skie ro dzi ny przy spra -
wie smo leń skiej, bo ina czej nie
by li by śmy Po la ka mi. 

Ow szem, przej mu ję się re wol tą
w Li bii i trzę sie niem zie mi w Ja po nii,
ale przede wszyst kim zaj mu je mnie Tu -
po lew 154 z bia ło -czer wo ną sza chow -
ni cą na ogo nie, któ ry spadł
w Smo leń sku 10 kwiet nia 2010 ro ku,
cho ciaż mjr An drzej Pro ta siuk na bez -
piecz nej jesz cze wy so ko ści 100 me -
trów nad zie mią wy dał ko men dę
„Od cho dzi my!”. Mu szę wie dzieć, dla -
cze go sa mo lot za miast się wte dy wzbi -
jać w gó rę, ob ni żał lot, aż za ha czył
skrzy dłem o tę ro syj ską brzo zę, któ ra
ma tak gru by pień, jak pol ska brzo -
za w mo im ogród ku. Drę czą mnie py -

ta nia o przy go -
to wa nia do tej
wi zy ty, dla -
cze go sa mo lot
Pre  zy den ta
Rzecz po spo -
li tej Pol skiej
po trak to wa -
no jak ku ku ruź nik na czel -
ni ka koł cho zu zza Ura lu, a 7 kwiet nia
by ły na lot ni sku w Se wier nym cu da
tech ni ki. 

Pań stwo, któ re nie za spo koi mo jej
cie ka wo ści w tym wzglę dzie, nie bę -
dzie mo im pań stwem, tyl ko ja kąś hy -
bry dą ustro jo wo -praw ną. Na ród, któ ry
nie do cie kał by praw dy o tej tra ge dii,
nie był by mo im na ro dem, tyl ko zbie ra -
ni ną osob ni ków mó wią cych przy pad -
ko wo tym sa mym ję zy kiem
i za sie dla ją cych przy pad ko wo ten sam
skra wek pla ne ty Zie mi, bez wspól nej
hi sto rii, pa mię ci i kul tu ry. 

Pod Smo leń skiem zgi nął Pre zy dent,
na któ re go gło so wa łem w 2005 ro ku,
a po tem cie szy łem się z je go, wła ści wie
na sze go zwy cię stwa. Za mie rza łem
na prof. Le cha Ka czyń skie go od dać
głos ta kże je sie nią 2010 ro ku, dla te go
mu szę wie dzieć, dla cze go stra ci łem
Pre zy den ta w tak strasz li wych oko licz -
no ściach. Zu peł nie nie ro zu miem, cze -
mu w rok po tra ge dii ni ko mu z wa żnych
lu dzi w Pol sce nie spadł włos z gło wy.
Zo sta łem okra dzio ny ze swo je go Pre -
zy den ta i nikt za to nie od po wie dział. Ja
się na to nie zga dzam! Po wta rzam, mó -
wię za sie bie, nie za mi lio ny.
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Afe ra (czy far sa?) pod słu cho wa
w Stra ży Miej skiej

Do nie sie nie Ry szar da Wa si lu ka, od wo -
ła ne go w lu tym ko men dan ta Stra ży Miej -
skiej w No wym Są czu, o pod słu chi wa niu
roz mów w je go ga bi ne cie wy wo ła ło bu rzę.
Dwie płyt ki CD z na gra nia mi Wa si lu ka zna -
la zły się w ma te ria le do wo do wym do star -
czo nym do są du pra cy przez peł no moc ni ka
Urzę du Mia sta na po trze by pro ce su z b. ko -
men dan tem, do ma ga ją cym się przy wró ce -
nia do pra cy. W 4 dni po ogło sze niu tych
re we la cji pre zy dent Ry szard No wak i je go
za stęp ca Je rzy Gwi żdż oświad czy li
na kon fe ren cji pra so wej, że do na gry wa nia
Wa si lu ka przy zna ła się je go by ła pod wład -
na Mar ta G. Ko bie ta oska rży ła ko men dan -
ta o mob bing, cze mu ten sta now czo
za prze czył. Afe rą pod słu cho wą za ję ła się
pro ku ra tu ra za ko piań ska, bo są dec ka wy -
łą czy ła się ze spra wy, in for mu ją o niej me -
dia cen tral ne. 

Są dec ka PO za żą da ła od pre zy den ta No -
wa ka za wie sze nia swo je go za stęp cy
na czas wy ja śnie nia spra wy przez od po -
wied nie or ga ny pra wa. Pre zy dent No wak
sta now czo od mó wił. Tym cza sem w Są dzie
Pra cy roz po czął się pro ces: Ry szard Wa si -
luk kon tra Urząd Mia sta No we go Są cza o
przy wró ce nie b. ko men dan ta do pra cy. 

Osu wi sko kon tra biu ro kra cja
Po seł Ar ka diusz Mu lar czyk (PiS) w wy -

da nym oświad cze niu zru gał mar szał ka
Ma ło pol ski Mar ka So wę za opie sza łość
w od bu do wie prze rwa nej przez osu wi sko
i do raź nie na pra wio nej przez wój ta Chełm -
ca Ber nar da Sta wiar skie go dro gi wo je -
wódz kiej nr 975 w Ku ro wie. W od po wie dzi
po li ty cy PO: po seł An drzej Czer wiń ski
i rad ny wo je wódz ki Zyg munt Ber dy chow -
ski po wie dzie li na kon fe ren cji pra so wej, że
Mu lar czyk jest nie do in for mo wa ny i chce
zbić ka pi tał po li tycz ny na nie szczę ściu
ludz kim. 18 mar ca Za rząd Dróg Wo je wódz -
kich ogło sił prze targ na od bu do wę fe ral ne -
go od cin ka dro gi, a 10 dni póź niej Sej mik
wpro wa dził do bu dże tu wo je wódz twa 6 mln
zł na to za da nie. Te mu wszyst kie mu bacz -
nie przy glą da ją się sa mo rzą dow cy cheł -
miec cy, któ rzy na wszel ki wy pa dek
urzą dzi li 1 kwiet nia w Wie lo gło wach, de -
mon stra cję z trans pa ren ta mi, w czym już
ma ją spo re do świad cze nie. 

Dro żej za wo dę i ście ki
Od 1 kwiet nia o 8 proc. wzra sta ją w No -

wym Są czu ce ny wo dy i ście ków. Są dec kie
Wo do cią gi tłu ma czy ły pod wy żkę wzro stem
kosz tów ener gii i wy ższą staw ką po dat ku
VAT. Prze cięt na są dec ka ro dzi na, zu ży wa -
ją ca mie sięcz nie kil ka na ście ku bi ków wo dy
i od pro wa dza ją ca ty le sa mo ście ków, za -
pła ci rocz nie o 100 zł wię cej za usłu gi
spół ki.

Sądeczanin na pomoc Japonii
Wraz z gru pą eks per tów Unii Eu ro pej skiej

dzia ła ją cą w ra mach Me cha ni zmu Wspól no -
to we go Ochro ny Lud no ści UE (EUCPT)
w Ja po nii prze by wał są de cza nin mł. bryg.
To masz Tra ci łow ski, ofi cer łącz ni ko wy wie -
lu mię dzy na ro do wych ak cji ra tow ni czych.
Stra żak z No we go Są cza wziął udział w ko -
or dy na cji po mo cy, ja kiej udzie lo no po szko -
do wa nym w wy ni ku ka ta stro fal ne go
trzę sie nia zie mi i apo ka lip tycz ne go tsu na mi,
któ re na wie dzi ły Ja po nię 11 mar ca.

Mgła smo leń ska
W au li WSB–NLU w No wym Są czu od był

się po kaz gło śne go fil mu do ku men tal ne go
Mgła Ma rii Dłu żew skiej i Jo an ny Li choc kiej,
o ka ta stro fie smo leń skiej, a po pro jek cji wy -
stę pu ją ca w fil mie trój ka mi ni strów z kan ce -
la rii pre zy den ta Le cha Ka czyń skie go: Ja cek
Sa sin, An drzej Du da i Adam Kwiat kow ski
opo wia da ła, jak do szło do je go re ali za cji,
o oko licz no ściach swo je go odej ścia z kan -
ce la rii pre zy denc kiej i o sa mym śledz twie
smo leń skim. Ja cek Sa sin po wie dział, że im
da lej od ka ta stro fy smo leń skiej tym wię cej
zna ków za py ta nia. Spo tka nie zor ga ni zo wa -
ło Pra wo i Spra wie dli wość oraz „Ga ze ta Pol -
ska”, a po pro wa dził je po seł Ar ka diusz
Mu lar czyk. Za koń czy ło bar dzo emo cjo nal -
ne wy stą pie nie se na to ra Sta ni sła wa Ko gu -
ta. Spo tka nie za koń czy ło bar dzo
emo cjo nal ne wy stą pie nie se na to ra Sta ni sła -
wa Ko gu ta. – Pan Bóg upo mni się o te 96
nie win nych ofiar ludz kich – mó wił se na tor ze
Stróż. Ata ku ją cych śp. Le cha Ka czyń skie go
uznał za po wią za nych z ma so na mi. Je den
z prze ciw ni ków tra gicz nie zmar łe go pre zy -
den ta był na sa li. Wy stą pie nie se na to ra by -
ło na ty le moc ne, że tyl ko in ter wen cja osób
trze cich po mo gła za po biec rę ko czy nom. Od -
no to wa ły to me dia ogól no pol skie, a film
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z prze mo wą S. Ko gu ta i póź niej szą prze py -
chan ką krą ży w in ter ne cie.

Cią gło nie uzna je Ba sty
Spra wę uchwa ły Ra dy Po wia tu No wo są -

dec kie go sta no wią cej o wy bo rze jej prze -
wod ni czą ce go 30 li sto pa da 2010 r. bę dzie
roz strzy gał Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj -
ny. To ko lej ny krok Edwar da Cią gło i klu bu
rad nych Pra wa i Spra wie dli wo ści, dą żą cych
do usta le nia, czy kan dy da ci na prze wod ni -
czą ce go ra dy gmi ny bądź po wia tu po win ni
brać udział w gło so wa niu nad ob sa dze niem
tych funk cji. Pod czas li sto pa do wej se sji
w gło so wa niu nad wy bo rem prze wod ni czą -
ce go po wia to we go par la men tu wzię ło
udział 29 rad nych, w tym kan dy dat na to sta -
no wi sko Wie sław Ba sta, po mi mo że, zda -
niem Edwar da Cią gły, gło so wa nie to
do ty czy ło je go oso bi ste go in te re su praw ne -
go. Pod staw do unie wa żnie nia po wy ższej
uchwa ły nie wi dział Wy dział Nad zo ru Praw -
ne go i Kon tro li Ma ło pol skie go Urzę du Wo je -
wódz kie go, nie uwzględ ni ła go też Ra da
Po wia tu No wo są dec kie go, któ ra ar gu men to -
wa ła, że usta wo daw ca nie uszcze gó ło wił
po ję cia „in te res praw ny rad ne go”.

Klub rad nych PiS nie usta je w ba ta lii o wy -
ja śnie nie tej kwe stii. 

– Mo im za mie rze niem jest do pro wa dze -
nie do roz wią za nia tej kwe stii – mó wi
Edward Cią gło. – Bę dę przy tym ko rzy stał
ze wszel kich mo żli wo ści, ja kie da je pra wo.

No we au to bu sy
Miej skie Przed się bior stwo Ko mu ni ka cyj -

ne w No wym Są czu wzbo ga ci ło się o dzie -
sięć kom for to wych, ni sko po dło go wych
au to bu sów. Pierw sze sześć z mar szu wy -
je cha ło na są dec kie uli ce. Po jaz dy o dłu -

go ści ok. 9 me trów, o zmniej szo nej emi sji
za nie czysz czeń, przy sto so wa ne do prze -
wo zu osób nie peł no spraw nych, za ku pio no
ze środ ków unij nych. Kwo ta do fi nan so wa -
nia ca łe go pro jek tu to po nad 7,6 mln zł,
przy cał ko wi tej war to ści – 13,4 mln zł. No -
wo ścią jest też wpro wa dze nie bi le tów elek -
tro nicz nych oraz sys te mu in for ma cji
pa sa żer skiej, któ ry po zwa la na bie żą co śle -
dzić ruch po szcze gól nych au to bu sów oraz
sy gna li zu ją (mi łym, dam skim gło sem) ko -
lej ne przy stan ki. W na stęp nych mie sią cach
po ja wi ły się świetl ne ta bli ce, któ re do star -
cza ją pa sa że rom in for ma cji na te mat cza su
po zo sta łe go do przy jaz du au to bu su na da -
nej li nii. 

Śmier dzą ca afe ra tra fi do Sej mu
Jan Bie niek, prze wod ni czą cy Ra dy Gmi -

ny Cheł miec, wy stą pił do po sła Ry szar da
Ka li sza, sze fa sej mo wej Ko mi sji Spra wie dli -
wo ści i Praw Czło wie ka, o zor ga ni zo wa nie
spo tka nia i wy słu cha nie na nim de le ga cji
z Chełm ca. Do ta kie go kro ku Bień ka zo bli -
go wa ła uchwa ła Ra dy Gmi ny pod ję ta
na se sji w po ło wie mar ca. Pro blem, ja ki sej -
mo wej ko mi sji chcą przed sta wić sa mo rzą -
dow cy z 26-ty sięcz nej gmi ny Cheł miec to,
jak na pi sa no w za łącz ni ku do uchwa ły,
„mar no traw stwo pu blicz nych środ ków osza -
co wa nych na ok. 20 mln zł!!!”, a ta kże „opie -
sza łość in sty tu cji pań stwo wych
w wy ja śnie niu spra wy źle wy ko na nej ka na -
li za cji w Świ niar sku”, o czym ob szer nie „Są -
de cza nin” do no sił w nu me rze mar co wym.

Wy rok za fał szo wa nie re cept
Le karz przy chod ni ko le jo wej z No we go

Są cza, Ro bert R., któ ry w la tach 2004–
2008 wy sta wił 1361 fał szy wych re cept wy -
pi sa nych dla in wa li dów wo jen nych,

upraw nia ją cych do bez płat nych le ków, zo -
stał ska za ny na rok wię zie nia w za wie sze -
niu na dwa la ta oraz wpła tę 191 tys. zł
na rzecz ma ło pol skie go od dzia łu Na ro do -
we go Fun du szu Zdro wia. Przed są dem
przy znał się do wi ny i do bro wol ne pod dał
się ka rze. Pro ce der po le gał na wy pi sy wa -
niu re cept na na zwi ska pa cjen tów pu blicz -
nej przy chod ni, w ja kiej przyj mo wał
cho rych, i na stęp nie wy ko rzy sty wa niu ich
w pry wat nym ga bi ne cie.

Piw nicz na bez ka ret ki!
 Po głę bia się za paść w słu żbie zdro wia.

Mi ni ster stwo Zdro wia za twier dzi ło osta tecz -
nie no wą or ga ni za cję sys te mu Pań stwo we -
go Ra tow nic twa Me dycz ne go w Ma ło pol sce.
No wy sys tem za cznie obo wią zy wać od 1 lip -
ca 2011 r. To fa tal na wia do mość dla miesz -
kań ców Piw nicz nej -Zdro ju. Je den Ze spół
Ra tow nic twa Me dycz ne go „ty pu „S” sta cjo -
no wał bę dzie w Sta rym Są czu, jed no cze śnie
zli kwi do wa na zo sta nie pod sta cja ka re tek
w Piw nicz nej. To fa tal na wia do mość dla
miesz kań ców Piw nicz nej i tu ry stów. To oni,
głów nie nar cia rze, na krę ca ją w gmi nie ko -
niunk tu rę tu ry stycz ną. Piw nicz na ma trzy sta -
cje nar ciar skie, po wstać ma wkrót ce czwar ta.
Sta cja Wier chom la przyj mo wa ła w mi nio nym
se zo nie na wet 5 tys. lu dzi dzien nie. Nar cia -
rze, jak ma ło kto, na ra że ni są na wy pad ki.
Tym cza sem te raz ka ret ka wy je dzie po nich
z od le głe go o 25 km No we go Są cza.

W Piw nicz nej kil ka ty się cy miesz kań ców
przed mie sią cem pod pi sa ła się pod ape lem
o po zo sta wie nie je dy nej je żdżą cej tu ka ret -
ki. In ter we nio wał rów nież Edward Bo ga -
czyk, bur mistrz Piw nicz nej. Ich ar gu men ty
nie prze ko na ły jed nak urzęd ni ków Mi ni ster -
stwa Zdro wia.

Śmierć w ogniu
22 mar ca w no cy w po ża rze do mu przy ul.

Ju ran da w No wym Są czu zgi nął je go 86-
let ni wła ści ciel. Ogień był tak du ży, że stra -
ża kom nie uda ło się do trzeć do mę żczy zny.
Je go żo na, nie mal w ostat nim mo men cie
zo sta ła ewa ku owa na z bu dyn ku. Stra ża cy
zo sta li po wia do mie ni o po ża rze
o godz. 3.44 w no cy. Alar mo wa ła są siad -
ka, któ ra zo ba czy ła wy do by wa ją ce się
z bu dyn ku pło mie nie. Gdy po moc do tar ła
na miej sce drew nia ny dom stał ca ły w pło -
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mie niach. W trak cie ran ny zo stał rów nież
stra żak ude rzo ny spa da ją cą da chów ką.

W obro nie rze mieśl ni ków
Po seł Wie sław Jan czyk (PiS) po dzie lił

się z mi ni strem pra cy Jo lan tą Fe dak swo -
imi wąt pli wo ścia mi do ty czą cy mi zmniej sze -
niu środ ków na re fun da cję wy na gro dze nia
i skła dek ZUS dla rze mieśl ni ków zrze szo -
nych w Izbie Rze mio sła i Przed się bior czo -
ści w No wym Są czu, za trud nia ją cych
pra cow ni ków mło do cia nych ce lem na uki
za wo du. W. Jan czyk zło żył w tej spra wie
za py ta nie po sel skie na rę ce mar szał ka Sej -
mu Grze go rza Sche ty ny. Na pi sał w nim
o zmniej sze niu o 30 proc. środ ków na re -
fun da cję i o groź bie ma so wych zwol nień
w warsz ta tach rze mieśl ni czych mło do cia -
nych pra cow ni ków.

„Szuj ski” naj lep szy w Ma ło pol sce
Są dec ka Bi blio te ka Pu blicz na im. J. Szuj -

skie go w No wym Są czu za ję ła pierw sze
miej sce w ran kin gu dzia łal no ści bi blio tek
wo je wódz twa ma ło pol skie go. W 2010 r.
do bi blio te ki ku pio no bli sko 11 tys. ksią żek
za oko ło 237 tys. zł. Na za kup no wo ści wy -
daw ni czych wy da no po nad 207 tys. zł Bi -
blio te ka po zy ska ła 2 600 ksią żek w da rach
za łącz ną kwo tę 30 tys. zł. Są dec ka bi blio -
te ka ma po nad 22 tys. ak tyw nych czy tel ni -
ków, od lat ich licz ba nie ma le je, a ra czej
po więk sza się, co jest ewe ne men tem w na -
szych cza sach.

Nie ma zgo dy!
Rad ni Sta re go Są cza sprze ci wi li się za mia -

ro wi władz po wia to wych po łą cze nia trzech
szkół za wo do wych dzia ła ją cych w mie ście
w je den ze spół szkół po nad gim na zjal nych
z sie dzi bą przy ul. Da szyń skie go.

Bie da i wy ra cho wa nie
Co raz wię cej no wo są de czan ma kło po ty

z pła ce niem czyn szu. Dłu gi wo bec Grodz -
kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej w No wym
Są czu sta le ro sną i już wy no szą pra wie 4
mln zł. Za le gło ści re kor dzi stów wy no szą
na wet kil ka na ście tys. zło tych. Wła dze
spół dziel ni wy sy ła ją pi sma, usi łu ją eks mi -
sji, ale szyb kie go spo so bu na ścią gnie cie

na le żno ści nie ma. Nie wszy scy na jem cy
po czu wa ją się do obo wiąz ku re gu lar ne go
uisz cza nia czyn szu. Dłu żni cy czu ją się bez -
kar ni, a pła cą cy lo ka to rzy wy zy ski wa ni ro -
sną cy mi opła ta mi, któ re mu szą ja koś
re kom pen so wać ubyt ki w spół dziel czych
ka sach. Na le żno ści wo bec spół dziel ni ro -
sną la wi no wo – tra cą na tym rze tel ni miesz -
kań cy, któ rzy o opła tach pa mię ta ją. Część
dłu gów wy ni ka z bie dy lo ka to rów, ale zda -
rza ją się też i ta cy, któ rzy z pre me dy ta cją
nie uisz cza ją na le żno ści. – Są oso by, któ re
nie pła cą, bo nie ma ją za co. Ma ją wa żniej -
sze spra wy, choć by le kar stwa czy opie kę
me dycz ną. Ale i są ta kie oso by trak tu ją tą
for mę nie pła ce nia ja ko swo ista po życz kę
od spół dziel ni – mó wi Ry szard Ja siń ski,
wi ce pre zes GSM w No wym Są czu.

„Wampiry” z Korzennej
Dru ho wie z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej

w Ko rzen nej po raz siód my zor ga ni zo wa li
ak cję ho no ro we go od da wa nia krwi. W su -
mie do stra żac kiej re mi zy zgło si ło się 80
osób, a krew od da ło – 66, co da je bli sko 30
l bez cen ne go da ru ży cia. W re mi zie po ja -
wił się na wet stu dent z War sza wy, któ ry
spe cjal nie na tę oka zję przy je chał w ro dzin -
ne stro ny. Chło pak od da je krew co ro ku, te -
raz przy pro wa dził ze so bą ko le gę.

– Je stem bar dzo szczę śli wy i wszyst kim
przy by łym ser decz nie dzię ku ję za udział w na -
szej ak cji. Bóg za płać – na czel nik OSP Sta ni -
sław Woj ta ro wicz nie kry je wzru sze nia.

Kry te lo do wi sko w Chełm cu
No wy Sącz nie ma, a gmi na Cheł miec bę -

dzie mia ła! Mo wa o kry tym lo do wi sku, któ -
re nie ba wem sta nie w po bli żu szko ły
w Chełm cu. Obiekt wio sną i la tem po słu ży
mi ło śni kom jaz dy na rol kach i gier ze spo -

ło wych, bę dzie też miej scem or ga ni zo wa -
nia im prez wi do wi sko wych. In we sty cję sfi -
nan su je bu dżet gmi ny i Lo kal na gru pa
dzia ła nia „Ko ro na Są dec ka”. Po czą tek śli -
zgów i me czów ho ke jo wych na cheł miec -
kim lo do wi sku: w li sto pa dzie br.! Bę dzie to
dru gie (po ha li lo do wej w Kry ni cy) kry te lo -
do wi sko na Są dec czyź nie.

Re zo nans świa to wej kla sy
W przy chod ni Opti -Med przy ul. 29 Li sto -

pa da w No wym Są czu uru cho mio no re zo -
nans ma gne tycz ny naj now szej ge ne ra cji
(typ Opti ma MR360, pro duk cji Ge ne ral
Elec tric), któ ry umo żli wia dia gno sty kę
na naj wy ższym po zio mie, dla pa cjen tów ze
skie ro wa nia mi od spe cja li stów bez płat nie.
Urzą dze nie o war to ści 3 mln zł jest w sta -
nie ob słu żyć ok. 3 tys. osób rocz nie. Wła -
ści cie lem przy chod ni jest dr Hen ryk
Kacz ma rek. Do tej po ry są de cza nie by li
zmu sze ni ocze ki wać na ba da nie re zo nan -
so we w dłu gich ko lej kach w ko rzy sta ją cej
z bu dyn ku szpi ta la im. J. Śnia dec kie go pra -
cow ni „Dia gno sis” lub pła cić sło ne kwo ty
za tę usłu gę w in nych ośrod kach.

Na gro dzo ne świa tła
Ilu mi na cja bu dyn ku PZU SA przy uli cy

Tar now skiej 18 oraz pod świe tle nie śre dnio -
wiecz ne go mu ru obron ne go ota cza ją ce go
ba zy li kę św. Mał go rza ty w No wym Są czu
za chwy ca nie tyl ko są de czan. Oba obiek ty
zo sta ły wy ró żnio ne w ogól no pol skim kon -
kur sie na naj pięk niej oświe tlo ne miej sca. 

Kon kurs ad re so wa ny był do miast i gmin,
któ re w dwóch ostat nich la tach prze pro wa -
dzi ły na swo im te re nie in we sty cje oświe tle -
nio we. Or ga ni za to ra mi kon kur su był
Zwią zek Pra co daw ców War sza wy i Ma zow -
sza oraz Pol ski Zwią zek Pro du cen tów i Pra -
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WYDARZENIA
co daw ców Prze my słu Oświe tle nio we go,
Na ro do wa Agen cja Po sza no wa nia Ener gii,
„Ga ze ta Sa mo rzą du i Ad mi ni stra cji”, „Pol -
skie Dro gi” oraz Agen cja SO MA – or ga ni -
za tor Tar gów Świa tło i Elek tro tech ni ka. 

55 lat „sa mo cho dów ki”
Spo łecz ność Ze spo łu Szkół Sa mo cho do -

wych im. inż. Ta de usza Tań skie go w No -
wym Są czu świę to wa ła 55-le cie ist nie nia
szko ły. Uro czy sto ści roz po czę ły się
od mszy św. dzięk czyn nej w ko ście le Mat ki
Bo żej Nie po ka la nej, po któ rej, już w mu rach
szko ły, od by ła się aka de mia ju bi le uszo wa. 

Za bój cy za krat ka mi
Sąd Okrę go wy w No wym Są czu wy dał 9

mar ca wy rok na dwóch są de czan, któ rzy 14
mar ca 2010 r. pod czas li ba cji al ko ho lo wej
w jed nym z miesz kań przy ul. Kró lo wej Ja -
dwi gi w osie dlu Mi le nium za mor do wa li scy -
zo ry kiem i ob ra bo wa li z port fe la (80 zł)
Wło dzi mie rza M., a na stęp nie wy rzu ci li je -
go cia ło pod kon te ne rem na śmie ci. Pro wo -
dy ra mor du i roz bo ju, głów ne go spraw cę
To ma sza S. ska zał na 25 lat wię zie nia, a je -
go kom pa na Ja nu sza G. na sie dem,
uwzględ nia jąc je go skru chę i ogra ni czo ną
świa do mość do ko na ne go czy nu.

Nie ma chęt nych na ob ra zy
z „Lwi gro du”

Jak na ra zie nie ma chęt nych na za kup 20
wiel ko ga ba ry to wych ob ra zów, któ re
od 1928 r. zdo bi ły wnę trza kry nic kie go sa -
na to rium „Lwi gród”. Au kcja w kra kow skiej
Spa ce Gal le ry zle co na przez wła ści cie la
dzieł Uzdro wi sko Kry ni ca -Że gie stów za -
koń czy ła się nie po wo dze niem. Za sześć
płó cien ze sce na mi mi to lo gicz ny mi pędz la

Ka zi mie rza Si chul skie go i 14 prac z cy klu
„Hi sto ria tań ca” Fe lik sa Wy grzy wal skie go
znaj du ją ca się w ta ra pa tach fi nan so wych
spół ka żą da łącz nie 1,2 mln zł (ce na wy -
wo ław cza). Na li cy ta cję nikt jed nak się nie
zgło sił. Ob ra zy chce za wszel ką ce ną za -
trzy mać w Kry ni cy, Ry szard Kruk, pre zes
Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół „Al ma na chu Mu -
szy ny”, któ ry pro po nu je roz po wszech nie nie

ce gie łek na wy kup i re no wa cję cen nej ko -
lek cji. Rów nież bur mistrz Kry ni cy Da riusz
Reś ko opo wia da się za po zo sta wie niem
ma lar skich skar bów w uzdro wi sku (np.
po re no wa cji w Pi jal ni Głów nej), ale nie ma
pie nię dzy na ich od ku pie nie. Za in te re so wa -
nia z uwa gi na żą da ną wy so ką ce nę nie wy -
ra ził też obec ny wła ści ciel „Lwi gro du”,
spół ka „Po sej don” z Ko ło brze gu.

25 lu te go w No wym Są -
czu zmar ła w wie ku 55 lat
Sta ni sła wa Go cek, z d.
Le li to, dłu go let nia i za słu -
żo na dzia łacz ka Od dzia łu
PTTK „Be skid” w No wym
Są czu, prze wod nik be -
skidz ki i te re no wy. S. Go -

cek uro dzi ła się 13 wrze śnia 1955 r. w No wym
Są czu w zna nej ro dzi nie pro du cen tów lo dów
Le li tów („Ora wian ka”). Ukoń czy ła Tech ni kum
Ho te lar skie w Za ko pa nem, pra co wa ła w ho -
te lu PTTK w No wym Są czu, a w 1989 r. za ło -
ży ła pierw szą w mie ście pry wat ną dru kar nię
„Tria da”. Po zo sta wi ła mę ża Ada ma i trzech
sy nów: Łu ka sza, Mi cha ła i To ma sza.

***
28 lu te go na wiecz ną

wach tę od szedł Ed mund
No wak, za słu żo ny dzia -
łacz że glar ski na Są dec -
czyź nie. Uro dził się 27
sierp nia 1931 ro ku w Po -
zna niu. Z wy kształ ce nia
– tech nik bu dow la ny,

z wy bo ru – ma ry narz, z za mi ło wa nia – że -
glarz w stop niu ster ni ka jach to we go. W la -
tach pięć dzie sią tych XX stu le cia pra co wał
ja ko ry bak w Przed się bior stwie Po ło wów
Da le ko mor skich z sie dzi bą w Szcze ci nie,
uczest ni cząc w po ło wach m.in. na da le kiej
pół no cy (Mo rze Nor we skie, Oce an Ark tycz -
ny, Mo rze Ba rent sa, Mo rze Bia łe). W la tach
sześć dzie sią tych, wraz z żo ną, przy był
na Są dec czy znę. Tu za ło żył i pro wa dził
wła sną fir mę sto lar ską. Był człon kiem Za -
rzą du Okrę go we go Związ ku Że glar skie go
w No wym Są czu, a w la tach 1978–1979
peł nił funk cję ko man do ra Yacht Clu bu
PTTK „Be skid” w No wym Są czu. Współ ini -
cja tor bu do wy są dec kie go peł no mor skie go
jach tu ża glo we go S/Y „Du na jec”, na któ rym,

po wo do wa niu, czyn nie uczest ni czył w że -
glar skim szko le niu mor skim. Był uczest ni -
kiem dzie wi cze go rej su w lip cu 1979 r.
po Bał ty ku i pierw sze go za gra nicz ne go rej -
su do Fran cji i An glii, pły wał na nim do Ka -
na dy. Pod ża gla mi jach tu S/Y „Du na jec”
Ed mund No wak prze pły nął ogó łem po -
nad 14 440 Mm, przez 3049 go dzin (127,5
do by) że glu gi. Żo na Ma ria (lek. gi ne ko log)
by ła mat ką chrzest ną jach tu S/Y „Du na jec”.

***
5 mar ca w No wym Są czu zmarł Woj ciech

Sar nec ki, zna ny są dec ki ar ty sta ma larz.
Zob. wspo mnie nie Ry szar da Mił ka: str. 67-68

***
21 mar ca w No wym Są -

czu po dłu giej i cię żkiej
cho ro bie zmar ła mgr Ewa
Pa bisz (z d. Śledź), dy rek -
tor miej sco wej Szko ły
Pod sta wo wej im. Świę tej
Ja dwi gi. Mia ła 48 lat. Kie -
ro wa ła „dwój ką” od li sto -

pa da 2007 r. Z tą szko łą by ła zwią za na
za wo do wo od po nad ćwierć wie cza. Są de -
czan ka ro dem (ur. 2 stycz nia 1963), ab sol -
went ka Szko ły Pod sta wo wej nr 13 im.
Bo le sła wa Chro bre go i II LO im. Ma rii Ko nop -
nic kiej (1982). Po ma tu rze ukoń czy ła naj -
pierw wy ższe stu dia za wo do we, a po tem
ma gi ster skie na kra kow skiej Wy ższej Szko le
Pe da go gicz nej z za kre su na ucza nia po cząt -
ko we go, a w la tach póź niej szych z za kre su
za rzą dza nia pla ców ką oświa to wą. W szko le
nr 2 pra co wa ła nie prze rwa nie od 1985 r.
W la tach 1996-2007 by ła wi ce dy rek to rem,
za stęp czy nią i „pra wą rę ką” ś. p. Fran cisz ka
Wo la ka, a na stęp nie dy rek to rem. By ła lu bia -
nym przez uczniów na uczy cie lem, sza no wa -
nym przez gro no pe da go gicz ne me ne dże rem
oświa ty, le gi ty mu ją cym się licz ny mi osią gnię -
cia mi dy dak tycz ny mi i or ga ni za cyj ny mi.
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Nie le gal ny stan wo jen ny
Try bu nał Kon sty tu cyj ny w orze cze niu z 17 mar ca br. uznał za sprzecz ne z kon sty tu cją PRL de kre ty Ra dy Pań -
stwa ogło szo ne 17 grud nia 1981 r. o wpro wa dze niu 4 dni wcze śniej sta nu wo jen ne go. Orze cze nie TK sko men -
to wał An drzej Szka ra dek, przy wód ca są dec kiej „So li dar no ści”. 

To, że stan wo jen ny był nie le gal ny, my śmy wie dzie li od po cząt ku. W ogó le ta wła dza by ła nie le gal na,
przy nie sio na na ba gne tach so wiec kich w 1944 r. Bez praw ny był stan wo jen ny, bez praw ne by ło na sze
uwię zie nie, bez praw ne by ły re pre sje, któ re spa dły na spo łe czeń stwo. To tyl ko po ka zu je, że mie li śmy ra -
cję i ob na ża sys tem ko mu ni stycz ny, choć wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go przyj mu ję z umiar ko wa ną
sa tys fak cją. To orze cze nie otwie ra dro gę do od szko do wań dla ty się cy zwy kłych oby wa te li, nie żad nych
opo zy cjo ni stów. Dla ska za nych przez ko le gia ds. wy kro czeń i są dy po wszech ne za zła ma nie ry go rów sta -
nu wo jen ne go, np. go dzi ny mi li cyj nej czy za ka zu wjaz du bez prze pust ki do stre fy nad gra nicz nej. Są dec -

ka „So li dar ność” nie dys po nu je sta ty sty ką ta kich zda rzeń, ale nie spo dzie wam się la wi ny wnio sków od szko do waw czych z te go
ty tu łu. Bo ja nie za bar dzo wie rzę w na sze są dy, one men tal nie jesz cze tkwią w cza sach PRL. Naj lep szy do wód, jak są dy po -
trak to wa ły wie lu na szych ko le gów, któ rzy ubie ga li się o od szko do wa nia za bez praw ne uwię zie nie. Usta wa do pusz cza ła wy pła -
tę od szko do wa nia do 25 tys. zł, tym cza sem są dy orze ka ły po 5 tys. zł, a ta ki by ły mi ni ster Ja nusz Kacz ma rek i by ły ko men dant
po li cji Kon rad Kor na tow ski za 48-go dzin ne za trzy ma nie do sta li po 12 tys. zł. Gdzie tu spra wie dli wość?! Nie sa tys fak cjo nu ją
mnie rów nież wy ro ki w spra wach lu stra cyj nych. Na gle się oka za ło, że oni wszy scy nie świa do mie współ pra co wa li z SB, choć
do ku men ty mó wią co in ne go. (HSZ) 

Gra ni ca wol no ści w in ter ne cie 
Na kon fe ren cji pra so wej dzia ła cze i za rząd MKS San de cja No wy Sącz za pro te sto wa li prze ciw ko ob raź li wym
wpi som na fo rach in ter ne to wych, szcze gól nie jed nym. Oświad cze nie w tej spra wie wy gło sił ulu bie niec są dec -
kich ki bi ców, Jáno Fröhlich, pił karz i za ra zem dy rek tor klu bu. 

Po ziom za miesz cza nych ko men ta rzy jest że nu ją cy i nie ma nic wspól ne go z kon struk tyw ną kry ty ką.
Ma my dość po ni ża nia przez oso by, któ re scho wa ne za pseu do ni ma mi roz po czę ły po zba wio ną pod staw
na gon kę na dzia ła czy, za wod ni ków i tre ne rów.

Ten por tal stał się miej scem, w któ rym ka żdy mo że ob ra zić ka żde go i po zo sta je to bez echa ad mi ni -
stra to rów. Na si la ją ca się agre sja skie ro wa na pod ad re sem osób zwią za nych z klu bem spra wi ła, że zo -
sta li śmy zmu sze ni do obro ny swo je go do bre go imie nia na wet przy po mo cy są du. 

Dla mnie San de cja za wsze zna czy ła i zna czy coś nie zwy kle wa żne go w ży ciu. Z klu bem i dru ży ną by -
łem i je stem zwią za ny na do bre oraz złe. Bez kry ty ki nie ma po stę pu w spo rcie. Zaw sze uwa żnie słu cham tych, któ rzy ma ją coś
do po wie dze nia. Ale nie zga dzam się na oplu wa nie. My wy stę pu je my na bo isku bez ma sek, z na zwi ska mi na ko szul kach. Chce -
my, aby San de cja gra ła jak naj le piej, ale to jest sport. Pra gnie my że by klub i dru ży na szły do przo du. Ma rzy się nam eks tra -
kla sa i je że li ka żdy do te go do ło ży swo ją ce gieł kę, bę dzie do brze. Nie mo że być tak, że ja cyś lu dzie wi dzą tyl ko źle i jesz cze
sze rzą nie spra wie dli we i szko dzą ce nam plot ki. Ja tu za wsze zo sta wia łem na bo isku ser ce. Niech in ni zro bią po dob nie, ka żdy
na mia rę swo ich mo żli wo ści, a ma rze nia się speł nią. (JEC)

Bok ser z ty tu łem ma gi stra 
Ma ria Ko ło dziej jest dy rek to rem Cen trum Edu ka cji Szkol nej w Ty li czu. Pry wat nie – ma mą Paw ła, bok se ra za -
wo do we go, któ ry pod czas Ga li Wo jak Bo xing Ni ght w Kry ni cy -Zdro ju po ko nał 5 mar ca Fe li xa Co rę jr. To by ło je -
go 28. zwy cię stwo na za wo do wym rin gu.

Sy na od ma łe go in te re so wa ła ka żda for ma ru chu. Wszę dzie by ło go peł no! Du żo cza su spę dzał po -
za do mem. Wspi nał się na wszyst ko, co się da. Czę sto z te go po wo du od no sił kon tu zje. A to zła mał rę kę,
a to znów roz ciął gło wę. Mniej in te re so wał go ho kej, ra czej spor ty wal ki. Swo imi za in te re so wa nia mi za -
ra ził ro dzeń stwo. Star sza o rok Alek san dra i o rok młod szy Wi tek, po szli w je go śla dy. Wszy scy za czy na li
od upra wia nia ta ekwon do. 

Pa weł dwa la ta stu dio wał w Wy ższej Szko le Ofi cer skiej Wojsk Pan cer nych w Po zna niu. Tre no wał
w klu bie AZS Po znań. Zdo był Pu char Pol ski i ty tuł Mi strza w kick bo xin gu, a po nie waż utrud nia no mu

wy cho dze nie na tre nin gi, prze niósł się na Wy dział Pe da go gi ki Uni wer sy te tu im. Ada ma Mic kie wi cza w Po zna niu. Ukoń czył tu
stu dia li cen cjac kie, a na stęp nie ma gi ster skie na Uni wer sy te cie War szaw skim. Pa weł ma cie ka we za in te re so wa nia. Du żo czy -
ta, bo lu bi po głę biać wie dzę. Szcze gól nie in te re su je go psy cho lo gia. Jest też czę stym by wal cem Te atru Mi cha ła Że brow skie go
w Pa ła cu Kul tu ry. Ak tor jest wiel kim fa nem bok su i przy ja cie lem Paw ła Skrze cza, tre ne ra sy na. Czę sto przy no si więc bi le ty
na spek ta kle. Pa weł słu cha mu zy kę Fry de ry ka Cho pi na, któ rą za ra ził też sy na. Bar dzo lu bi dzie ci, dla te go chęt nie jest za pra -
sza ny na spo tka nia do szkół ja ko przy kład god ny do na śla do wa nia. (MK)

KWIECIEŃ 2011 Sądeczanin 9

v www.sadeczanin.infoOPINIE
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R ok te mu ka ta stro fa lot ni cza sa -
mo lo tu pre zy denc kie go w Smo -
leń sku ugo dzi ła bo le śnie ta kże
No wy Sącz. Lech Ka czyń ski

i Ry szard Ka czo row ski by li ho no ro wy mi
oby wa te la mi No we go Są cza i wie lo krot -
ny mi go ść mi w mie ście. Obaj ce ni li No -
wy Sącz, mie li tu przy ja ciół i do brych
zna jo mych. Pre zy dent RP był po słem zie -
mi są dec kiej w la tach 1991-93. Są dec kim
ro da kiem był szef Szta bu Ge ne ral ne go
Woj ska Pol skie go, ge ne rał Fran ci szek Gą -
gor, ro dem z Ko niu szo wej (gm. Ko rzen -
na), ab sol went I LO im. Ja na Dłu go sza.

No wy Sącz w dniach ża ło by na ro do -
wej przy brał od święt ny wy gląd: na gma -
chach pu blicz nych i do mach pry wat nych
za wi sły bia ło -czer wo ne fla gi opa sa ne ki -
rem. Przed ra tu szem usta wio no dwa du -
że por tre ty L. Ka czyń skie go i R.
Ka czo row skie go. Od wo ła no wszyst kie
im pre zy kul tu ral ne i spor to we. 12 kwiet -
nia wie czo rem ok. 8 tys. są de czan wzię -

ło udział w mszy św. w in ten cji ofiar ka -
ta stro fy, od pra wio nej przez ks. dr. Ja -
na Pio trow skie go, pro bosz cza pa ra fii św.
Mał go rza ty, w asy ście ok. 30 ka pła nów.
Ho mi lię wy gło sił ks. pra łat Sta ni sław
Cza chor, eme ry to wa ny pro boszcz pa ra -
fii św. Ka zi mie rza, ho no ro wy oby wa tel
No we go Są cza

„Oj czy zno ma, ty le ra zy we krwi ską -
pa na…” – ka zno dzie ja za cy to wał pieśń
czę sto śpie wa ną w cza sach „So li dar no -
ści”, przy po mi na jąc, że ofia ry ka ta stro -
fy le cia ły do La sku Ka tyń skie go uczcić
ofia ry so wiec kie go mor du w 1940 r.
– „Spie szy li ście, aby speł nić obo wiąz ki
w Ka ty niu – to wa sze ostat nie za da nie.
Niech ta lek cja nie bę dzie za po mnia na,
niech od ro dzi nas do tro ski o Oj czy znę.”

Uro czy stość za koń czy ło od śpie wa -
nie Bo że coś Pol skę oraz Ma zur ka Dą -
brow skie go. Wie le osób wpi sa ło się
do wy ło żo nej w sa li ra tu szo wej księ gi
kon do len cyj nej. 

Pre zy dent Ry szard No wak wraz ze
swo imi za stęp ca mi od dał hołd pa rze pre -
zy denc kiej 15 kwiet nia w Pa ła cu Pre zy -
denc kim w War sza wie. Są de cza nie
to wa rzy szy li też Le cho wi i Ma rii Ka -
czyń skiej w ich ostat niej dro dze na Wa -
wel (18 kwiet nia). De le ga cja mia sta
bra ła też udział w po grze bie Ry szar da
Ka czo row skie go i gen. Fran cisz ka Gą -
go ra w War sza wie. Po czet sztan da ro wy
wy sta wi ło I LO im. Ja na Dłu go sza,
w któ rej pierw szy żoł nierz RP zda wał
w 1969 r. ma tu rę. (LEŚ)

Rok te mu: Smo leńsk – No wy Sącz

„Oj czy zno ma, ty le ra zy
we krwi ską pa na…”

Ho no ro wa ta bli ca

10 kwiet nia, w pierw szą rocz ni cę ka ta stro fy
w Smo leń sku, w ra tu szu w No wym Są czu zo -
sta nie od sło nię ta i po świę co na ta bli ca upa mięt -
nia ją ca dwóch ho no ro wych oby wa te li mia sta:
Le cha Ka czyń skie go i Ry szar da Ka czo row skie go.

ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ
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Sądeckie pożegnanie pary prezydenckiej w Warszawie
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9 kwiet nia br. (so bo ta, godz. 19) w ko ście le Naj święt sze go Ser ca
Pa na Je zu sa w No wym Są czu od bę dzie się spe cjal ny kon cert w 71.
rocz ni cę zbrod ni ka tyń skiej i pierw szej rocz ni cy ka ta stro fy smo leń skiej. 

– Już od daw na wie dzia łem, że mu szę ta ki kon cert zor ga ni zo wać
w rocz ni cę tra ge dii smo leń skiej, to był mój obo wią zek – mó wi To masz
Wo lak, or ga ni sta i wo ka li sta, współ pra cu ją cy z czo ło wy mi gwiaz da mi
pol skiej es tra dy. To masz Wo lak nie pierw szy raz urzą dza w No wym Są -
czu kon cert pa trio tycz no -wspo mie nio wy z oka zji ja kiejś wa żnej rocz ni -

cy, zwią za nej z naj now szą hi sto rią Pol ski. Dość wspo mnieć ubie gło -
rocz ny kon cert z oka zji 30-le cia „So li dar no ści” w No wym Są czu.

Na kon cer cie w ko ście le ko le jo wym wy stą pi Chór im. Ja na Paw -
ła II pod dy rek cją ta ty pa na To ma sza – Sta ni sła wa Wo la ka, ob cho dzą cy
w tym ro ku 40-le cie swo je go ist nie nia. Wy stą pi m.in. zna ko mi ty per ku -
si sta Jan Bu dzia szek ze „Skal dów”, na trąb ce ba so wej za gra Ja kub Ko tar -
ba, a za śpie wa Ma rio la Szczyp ta. Ca łość po pro wa dzi Ja nusz Mi cha lik.

(HSZ)

Za pro sze nie na kon cert smo leń ski w ko ście le ko le jo wym
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N ie wie le jest w mo im ży ciu osób wy jąt -
ko wych. Ta kich, któ re raz spo tka ne po -
zo sta ją wzo rem i przy ja ciół mi w ser cu
na ca łe ży cie. Pan Pre zy dent Ry szard

Ka czo row ski z pew no ścią ta ką oso bą był. 
Mo je pierw sze spo tka nie z Pa nem Pre zy den -

tem mia ło miej sce w Lon dy nie w upal ne la -
to 1989 r. Ja ko mło da, za le d wie sze ścio let nia
dziew czyn ka, nie mia łam zie lo ne go po ję cia, kim
tak na praw dę jest pre zy dent, jak na le ży się za -
cho wać, co po wie dzieć, a mi mo to pod świa do -
mie wie dzia łam, że prze kra cza jąc próg do mu
Pań stwa Ka czo row skich do świad czę cze goś bar -
dzo wa żne go, co po zo sta wi ślad na ca łym mo im
ży ciu.

Tak też się sta ło. Pan Pre zy dent i je go cu dow -
na Ma łżon ka sta li się dla mnie oso ba mi nie zwy -
kle bli ski mi, mo żna rzec czę ścią ro dzi ny,
„dziad kiem” i „bab cią”. Ich otwar tość i ser decz -
ność od ra zu do mnie prze mó wi ły. Bez żad ne go
za kło po ta nia wcho dzi łam na ko la na Pa na Pre zy -
den ta, ba wi łam się z „bab cią” Ka ro li ną.

Po po wro cie do Pol ski, czę sto mia łam oka zję
spo ty kać Ich w Kra ko wie, a to na ró żnych uro -
czy sto ściach pa trio tycz nych, a to na pry wat nych
spo tka niach w miesz ka niu mo ich ro dzi ców. Ka -
żde z tych spo tkań by ło dla mnie czymś wy jąt -
ko wym. Nie czę sto bo wiem mia łam oka zję
do świad czyć otar cia się o ma gię TAM TEJ Pol -
ski, po czuć do tknię cie hi sto rii, ta kiej praw dzi wej
lek cji o Oj czyź nie, o jej mi ło ści, o si le wia ry
w tak znie wa ża ne w obec nych cza sach fun da -

men tal ne war to ści, zmie rzyć się z od de chem le -
gen dy pol skiej emi gra cji. I do te go po wo li do ra -
sta łam!

Pi sząc o tych spo tka niach nie mo gę nie wspo -
mnieć Ar tu ra Fran cu za – ochro nia rza Pa na Pre -
zy den ta, funk cjo na riu sza Biu ra Ochro ny Rzą du.
Po mi mo, iż dzie li ła nas pew na ró żni ca wie ku,
po łą czy ła nas przy jaźń. Był czło wie kiem praw -
dzi wym, nie zwy kle od da nym Pa nu Pre zy den to -
wi (z ta ką cie płą, li rycz ną nu tą sy now skiej
po słu gi). Zresz tą, za rów no Pan Pre zy dent jak
i Pa ni Pre zy den to wa uwiel bia li Ar tu ra i wspie -
ra li go we wszyst kim, co ro bił. Czę sto mó wił
o Nich nie bez wzru sze nia: „mo ja dru ga ro dzi -
na”. Kto by po my ślał? Ta ki twar dy i wy ćwi czo -
ny! Jesz cze ty dzień przed ka ta stro fą smo leń ską
roz ma wia łam z Nim – tak cię żko uwie rzyć w to,
co się sta ło…

Pa mię ci Pre zy den ta 
Ry szar da Ka czo row skie go

Pierwsze
i ostatnie
spotkanie

Pan Prezydent
i jego cudowna
Małżonka stali
się dla mnie
osobami
niezwykle
bliskimi, można
rzec częścią
rodziny,
„dziadkiem”
i „babcią”. Ich
otwartość
i serdeczność
od razu
do mnie
przemówiły.

U Kaczorowskich w Londynie, 1989 r.

ROCZNICA TRAGEDII SMOLEŃSKIEJ
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Mo je ostat nie spo tka nie z Pa nem Pre zy den tem
mia ło miej sce w li sto pa dzie 2009 ro ku w War sza -
wie. Dzień przed ofi cjal ny mi uro czy sto ścia mi
z oka zji 90-tej rocz ni cy uro dzin Pa na Pre zy den ta
mia łam oka zję przyjść do Pań stwa Ka czo row -
skich na pro szo ny obiad. Do dziś wi dzę Ar tu ra
cze ka ją ce go na nas przed ka mie ni cą, w któ rej
miesz kał Pan Pre zy dent. At mos fe ra spo tka nia by -
ła jak zwy kle bar dzo mi ła i ro dzin na. Na wet nie
wie dzia łam, kie dy zle cia ło te pa rę go dzin wspól -
nej roz mo wy. 

Dzień póź niej, w Te atrze Wiel kim, od by ła się
pod nio sła i wzru sza ją ca uro czy stość. Zło ży łam
Pa nu Pre zy den to wi ży cze nia uro dzi no we, wrę -
czy łam dy plom od na szej Szko ły i po że gna li śmy
się ser decz nie. Nie przy pusz cza łam, że wi dzę Pa -
na Pre zy den ta po raz ostat ni. I Ar tu ra rów nież,
bo prze cież to nie tak mia ło być, jak się sta ło, ale
ad iu tant ni gdy nie opusz cza swo je go do wód cy…

Po noć czas goi ra ny, lecz w tym przy pad ku
wie le go mu si upły nąć. Kie dy na po grze bie Ar -
tu ra spoj rza łam w oczy Pa ni Ka czo row skiej, bił
z nich tak ogrom ny smu tek i cier pie nie. Nie po -
tra fię te go opi sać. Nie po wie dzia łam nic. Żad ne
sło wa nie pa so wa ły, żad ne sło wa nie by ły po -
trzeb ne. Przy tu li ła mnie moc no i sta ły śmy tak
przez do brą chwi lę. Jesz cze czu ję ten uścisk. Po -
tem po wie dzia ła tyl ko „Wi dzisz Ko tecz ku, co się
sta ło…”.

Uro czy sto ści po grze bo wych Pa na Pre zy den ta
Ka czo row skie go w Świą ty ni Opatrz no ści Bo żej
pra wie nie pa mię tam. Zbyt wiel kie na gro ma dze -

Wiem, że
śmierć może
rozdzielić ludzi,
ale przyjaciół
nigdy. Dla tych
wspaniałych
Polaków, Osób,
które tu
wspomniałam,
śmierć stała się
nieśmiertel-
nością. Dla nas
szansą na
odnalezienie
prawdy.

Warszawa, 2009 r.

nie i zsu mo wa nie trau ma tycz nych prze żyć nie
tyl ko w sen sie oso bi stym, ale i oj czyź nia nym.
Mo że jesz cze kie dyś po wró cą. Wiem, że mu szę
za trzy mać w mo im ser cu te ka dry z wza jem nych
spo tkań i roz mów, i to nie dzi siej sze po czu cie
god no ści i wol no ści. Te uczu cia ema no wa ły z Pa -
na Pre zy den ta, jak ma wia mój Oj ciec, „naj pierw -
sze go na szej szko ły Oby wa te la”. Wiem, że
mu szę je za brać ze so bą w przy szłość jak naj wa -
żniej szej wa gi ka pi tał… 

Sta ni sław Ba liń ski, pol ski pi sarz i po eta emi -
gra cyj ny, na pi sał tak: „Po czu cie wol no ści jest
naj wa żniej sze. I to wła śnie po czu cie trze ba mi
by ło za brać z so bą, tak jak się za bie ra za pa sy
na dro gę, kie dy się od je żdża w da le ką, mo zol ną
pod róż, peł ną przy gód i gorz kich roz cza ro wań,
na któ re nie ma in nej po cie chy – prócz prze mi -
ja nia” (Ta li zma ny i wró żby).

Wiem, że śmierć mo że roz dzie lić lu dzi, ale
przy ja ciół ni gdy. Dla tych wspa nia łych Po la ków,
Osób, któ re tu wspo mnia łam, śmierć sta ła się
nie śmier tel no ścią. Dla nas szan są na od na le zie -
nie praw dy.

I jesz cze jed no. Pan Pre zy dent, że tak po wiem,
był pe łen har cer skich cnót. Wie dział m. in., jak
wy gło sić barw ną ga wę dę, wie dział, co to zna czy
do trzy my wać sło wa. W 2009 r. obie cał mi, że
przy je dzie kie dyś na mój ślub, „je że li mnie Ka -
siu z żo ną za pro sisz… i je że li się tro chę po śpie -
szysz…”. 

I co Pan na to, Pa nie Pre zy den cie? I co?
KA TA RZY NA GI ZA

Au tor ka (1983), ur. w Kry ni cy, cho re ograf i hun ga ryst ka, cór -
ka Je rze go Gi zy, pra wnucz ka gen. Jó ze fa Gi zy. Tekst uka zał się

w al bu mie po świę co nym Pre zy den to wi Ry szar do wi Ka czo row -
skie mu, wy da nym przez MON w rocz ni cę ka ta stro fy smo leń skiej.
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Na gro da sta ro sty no wo są dec -
kie go Ja na Go lon ki przy pa dła
ks. pra ła to wi Wła dy sła wo wi
Piąt ko wi, eme ry to wa ne mu

pro bosz czo wi Ło so si ny Dol nej, a na gro -
dę pre zy den ta Ry szar da No wa ka ode -
brał przed się bior ca bra nży mię snej
Wie sław Le śniak, wi ce pre zes MKS
„San de cja” No wy Sącz. Piotr Ociep ka,
pre zes Fun da cji Są dec kiej, wy ró żnił ks.
Ta de usza Saj da ka, dy rek to ra Die ce zjal -
ne go Cen trum Piel grzy mo wa nia im. Ja -
na Paw ła II w Sta rym Są czu. 

***
Naj więk sza sa la kon cer to wa „So ko -

ła” pę ka ła w szwach gro ma dząc krew -
nych, przy ja ciół i zna jo mych je de na stu
osób no mi no wa nych przez ka pi tu łę ple -
bi scy tu do za szczyt ne go ty tu łu. Pierw -
szy rząd oku po wa li go ście, m.in.
Sta ni sław So rys z za rzą du woj. ma ło -
pol skie go, sta ro sto wie: no wo są dec ki
– Jan Go lon ka i li ma now ski – Jan
Pu cha ła, wi ce pre zy dent No we go Są cza
Bo że na Ja wor, se na tor Sta ni sław Ko gut
i in ni. 

Pro wa dzą cy ga lę du et: Ja kub Bul zak
i red. Ali cja Sto lar czyk z RDN Ma ło pol -
ska przy po mnie li do tych cza so wych lau -
re atów ple bi scy tu, a po tem przy szedł
czas na przed sta wie nie „11” zna ko mi to -
ści, no mi no wa nych do ty tu łu Są de cza -
ni na Ro ku w te go rocz nej edy cji
ple bi scy tu. Za pre zen to wa no ich na ekra -

nie, wresz cie za pro szo no na sce nę.
W „So ko le” za bra kło tyl ko zło żo ne go
cho ro bą Ja na Sta wiar skie go z Bi czyc
Dol nych, 83-let nie go, naj star sze go rad -
ne go w Pol sce (za stę po wa ła go żo na Ja -
ni na) oraz prze by wa ją ce go
na ka płań skich dniach sku pie nia ks. Ta -
de usza Saj da ka ze Sta re go Są cza.

Or ga ni za to rzy umie jęt nie stop nio wa li
na pię cie, na resz cie Kry sty na Uczkie -
wicz i Bo gu sław Kołcz prze czy ta li
w imie niu ka pi tu ły ple bi scy tu pro to ko -
ły z dwóch po sie dzeń te go gre mium.
Przy po mnia no, że uczest ni cy kon kur su
od da wa li gło sy na swo ich fa wo ry tów
wy peł nia jąc spe cjal ne ku po ny bądź
elek tro nicz nie, kli ka jąc w por ta lu są de -
cza nin in fo. W od ró żnie niu od in nych
ple bi scy tów, na le ża ło po dać swo je da ne
per so nal ne i jed na oso ba mo gła tyl ko raz
za gło so wać.

Mię dzy na mi są lu dzie, 
dzię ki któ rym sta je my się lep si

Celestyn
Żeliszewski
Sądeczaninem
2010 Roku
Ce le styn Że li szew ski, skrom ny, 52-let ni miesz ka nie Li bran -
to wej, któ ry 10 ma ja ze szłe go ro ku wy cią gnął z pło ną ce go
sa mo cho du dwój kę mło dych lu dzi, sam ule ga jąc cię żkim po -
pa rze niom, zo stał Są de cza ni nem 2010 Ro ku w ple bi scy cie
zor ga ni zo wa nym po raz 12 lat przez Fun da cję Są dec ką. Wy -
ni ki kon kur su ogło szo no w ostat nią so bo tę kar na wa łu, 5
mar ca pod czas ga li w MCK „So kół”.

SĄDECZANIN ROKU

Ce le styn Że li szew ski
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– W gło so wa niu wzię ło udział 8515
osób… – za wie si ła głos Kry sty -
na Uczkie wicz – naj wię cej gło sów uzy -
skał… Ce le styn Że li szew ski!

Eks plo zja ra do ści, „So kół” za trząsł
się od okla sków, a na sce nie stał z za -
mknię ty mi ocza mi nie po zor ny pra cow -
nik są dec kie go za kła du ga zow ni cze go.
Wzru sze nie ode bra ło pa nu Ce le sty no wi

głos. Kie dy wresz cie do szedł do sie bie,
to wy jął z kie sze ni kart kę z i drżą cym
gło sem od czy tał, że nie czu je się bo ha -
te rem i tam te go dnia, kie dy z pło ną ce go
ma lu cha wy cią gnął uwię zio nych w sa -
mo cho dzie chło pa ka z dziew czy ną, nie
zro bił nic nad zwy czaj ne go.

– By ło to spon ta nicz ne, po pro stu
zna la złem się w od po wied nim cza sie,
w od po wied nim miej scu – prze ko ny wał
sa lę, Są de cza nin 2010 Ro ku, a po tem
dzię ko wał ro dzi nie, są sia dom, ko le gom
z pra cy, swo je mu pro bosz czo wi „i ca łe -
mu ogó ło wi Są de czan” za mo dli twę
w cza sie cho ro by, a le ka rzom za po moc
i opie kę pod czas le cze nia cię żkich po -
pa rzeń (w Sie mia no wi cach) i re kon wa -
le scen cji (czy taj obok). 

Na stęp nie prze wod ni czą cy ka pi tu ły
Zyg munt Ber dy chow ski, któ ry przed 12
la ty wy my ślił ten ple bi scy t, prze czy tał
akt nada nia miesz kań co wi Li bran to wej

ty tu łu Są de cza ni na 2010 Ro ku, spi sa ny
na czer pa nym pa pie rze, oraz list gra tu -
la cyj ny: 

Sza now ny Pan Ce le styn Że li szew ski!
Gra tu lu je my zwy cię stwa w ple bi scy cie

Są de cza nin ro ku 2010. To wy raz wiel -
kie go sza cun ku dla Pa na tru du wkła da -
ne go w dzie ło roz wo ju na szej Ma lej
Oj czy ny. Swo ją co dzien ną pra cą i po sta -
wą ży cio wą udo wad nia Pan, że jest Pan

Eksplozja radości, „Sokół”
zatrząsł się od oklasków,
a na scenie stał
z zamkniętymi oczami
niepozorny pracownik
sądeckiego zakładu
gazowniczego.

Wystąpienie Celestyna Żeliszewskiego 

Ser decz nie wi tam wszyst kich zgro ma dzo nych, je stem bar dzo wzru szo ny no mi na cją na Są de cza ni na Ro ku 2010. Ta ka na gro da to wiel kie wy ró żnie nie,
ale i zo bo wią za nie. Nie spo dzie wa łem się, że mo je po stę po wa nie spo tka się z tak wiel kim uzna niem. By ła to spon ta nicz na re ak cja, w któ rej nie wi dzia -
łem wte dy nic nad zwy czaj ne go. Cie szę się, że mo głem po móc, że by łem we wła ści wym cza sie, we wła ści wym miej scu. Dzi siaj chciał bym po dzię ko wać
tym, któ rym coś za wdzię czam (…) Nie chcę i nie mo gę za po mnieć o lu dziach, któ rym za wdzię czam ży cie. Dzię ku ję za pierw szą fa cho wą po moc, któ rą
udzie li li mi zięć, dzię ku ję stra ża kom, ra tow ni kom po go to wia, le ka rzom, księ żom, a zwłasz cza mo je mu pro bosz czo wi Hen ry ko wi Oso rze, któ re jest tu
obec ny, na uczy cie lom, dzie ciom, są sia dom i wszyst kim, któ rzy mo dli li się o mój po wrót do zdro wia, a szcze gól nie ko cha nej ro dzi nie. Wy ra żam głę bo ką
wdzięcz ność za wszyst kie tak licz nie od da ne na mnie gło sy w ple bi scy cie, a mło dym są de cza nom, któ rym po mo głem, ży czę du żo zdro wia, szczę ścia
i mi ło ści. Jesz cze raz za wszyst ko wszyst kim ser decz nie dzię ku ję.

FOT. LEŚ
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Czym dla Księ dza Pra ła ta by ła no -
mi na cja ka pi tu ły ple bi scy tu
na Są de cza ni na 2010 Ro ku, zna -
le zie nie się w tej wspa nia łej je de -
na st ce, no i na gro da
pa na sta ro sty?

Nie spo dzie wa nym wy ró żnie niem!
Ja ni gdy w ży ciu nie chcia łem nic no -
we go osią gać, gdyż wie rzę, że osta -
tecz ną na gro dą bę dzie Nie bo i na gro da

Pa na Bo ga. Bo mam wia rę i to, co czy -
ni łem w ży ciu to pod ką tem, że w przy -
szło ści, po śmier ci zo sta nę na gro dzo ny.
Ale ta kie na gro dy do bre są, po nie waż
czło wie ko wi wte dy lżej w ży ciu idzie,
wte dy mniej scho dów i ja koś czło wiek
na bie ra si ły i mo cy. To jest nor mal nie
ludz kie, ja sam nie raz po dob nie na gra -
dza łem lu dzi, niech się cie szą, bo ra -
dość to jest Ewan ge lia. Prze cież Pan

Proboszcz 
na emeryturze
Rozmowa z ks. prałatem WŁADYSŁAWEM PIĄTKIEM,
emerytowanym proboszczem parafii Świętych Apostołów
Piotra i Pawła w Łososinie Dolnej, laureatem nagrody
starosty nowosądeckiego Jana Golonki

wier nym Są de cza ni nem. Do strze gli to
miesz kań cy na sze go re gio nu, ob da ro wu -
jąc za szczyt nym ty tu łem, ży czę zdro wia
i suk ce sów w ży ciu. 

Za chwi lę do lau re ata ple bi scy tu usta -
wi ła się dłu ga ko lej ka osób z kwia ta mi
i gra tu la cja mi.

***
– Mię dzy na mi są ta cy lu dzie, dzię ki

któ rym sta je my się lep si. Za to do bro,
któ re wy świad cza cie, dzię ku ję! – ty mi
sło wa mi sta ro sta Jan Go lon ka wy ra ził
uczu cia wszyst kich uczest ni ków ga li.
Ca ła je de nast ki no mi na tów do ty tu łu, to
by li lu dzie nie tu zin ko wi. 

Opra wę mu zycz ną uro czy sto ści
w „So ko le” stwo rzy ła Or kie stra Re pre -
zen ta cyj na Stra ży Gra nicz nej pod ba tu tą
por. Lesz ka Miecz kow skie go. Na ko niec
ga li od czy ta no na zwi ska dzie się cior ga
szczę śliw ców, spo śród osób uczest ni czą -
cych w ple bi scy cie, któ rzy wy lo so wa li
na gro dy (sprzęt AGD), ufun do wa ne
przez Fun da cję Są dec ką.

***
Oto oso by no mi no wa ne przez ka pi tu łę
ple bi scy tu do ty tu łu Są de cza nin 2010
Ro ku: o. Fa bian Błasz kie wicz SJ, Ja nusz Do -
mi nik, Ja nusz Kasz te le wicz, Jó zef No wo gór ski,
Wie sław Le śniak, ks. Wła dy sław Pią tek, ks. Ta -
de usz Saj dak, Jan Sta wiar ski, Adam To kar -
czyk, Ce le styn Że li szew ski, Ma ria Żu cho wicz.

(HSZ)

SĄDECZANIN ROKU

Ks. prałat Władysław Piątek i Celesyn Żeliszewski FOT. LEŚ
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Je zus ka zał się cie szyć i wszyst ko ku te -
mu idzie, że by się lu dzie ra do wa li. Dla -
te go się bar dzo cie szę i dzię ku ję tym,
któ rzy mnie wy ró żni li, bo się te go nie
spo dzie wa łem. Za sko cze nie jest za wsze
przy jem ne.
Ja ki Ksiądz Pra łat obec nie ży wot
pę dzi?

Je stem re zy den tem na pa ra fii w Ło so -
si nie Dol nej. Sie dzę so bie spo koj nie
na sta rej ple ba ni, mam prze do bre go pro -
bosz cza, co mo gę – to po ma gam, ale nie
wtrą cam się w nic. Po sze dłem na eme -
ry tu rę dwa la ta wcze śniej szą z ra cji cho -
ro by: baj pa sów i za wa łów. Ale bę dąc
na eme ry tu rze już od 2000 ro ku wca le
nie mam mniej pra cy. Po wzią łem trzy
kie run ki pra cy: du żo spo wia dam,
po dru gie od wie dzam cho rych w do -
mach, szpi ta lach, czę sto ró żnych cho rych
za wo żę do spe cja li stów, i wresz cie pi szę,
co mo gę na pi sać. Ostat nia ksią żka jest
o mo jej ro dzin nej pa ra fii, to są Dzie je
Pa ra fii Sie dli ska Bo gusz od XIV do XXI
wie ku z uwzględ nie niem szcze gó łu ra ba -
cji z 1846 ro ku. Bo o ra ba cji bar dzo du -
żo pi sa no, ró żnie oce nia no. Mój

pro boszcz po przed ni, ks. Ka rol Ka wu la,
jesz cze wte dy żył, też był hi sto ry kiem,
ba dał do ku men ty, roz ma wiał z ludź mi,
z po tom ka mi Ja ku ba Sze li. Uwa żam, że
w tam tym strasz nym cza sie speł ni ło się
pra wo fi zy ki: ka żde mu dzia ła niu od po -
wia da ło prze ciw dzia ła nie. Stu dio wa łem
ży cie chło pów w pierw szej po ło -
wie XIX wie ku w ró żnych pa ra fiach, ale
w żad nej pa ra fii tak chło pi nie by li uci -
ska ni jak przez Bo gu szów w Sma rżo wej,
dla te go ten Sze la już nie mógł wy trzy -
mać. To był po pro stu od ruch…
Ale czy chło pi mu sie li tak mor do -
wać zie mian, pa lić dwo ry, po -
nad ty siąc osób zgi nę ło, do dzi siaj
ta ra na jest ży wa, choć już ty le po -
ko leń mi nę ło?

Zna mien ne jest, że za cza sów oku pa -
cji nie miec kiej ża den miesz ka niec Sie -
dlisk Bo gusz, któ ry się na zy wał Sze la,
a jest ich tam du żo, nie do stał się do żad -
nej par ty zant ki, sa mo na zwi sko za my -
ka ło mu dro gę. 
Ja ką na stęp ną ksią żkę Ksiądz Pra -
łat szy ku je?

Wię cej już nie bę dę pi sał, o Ło so si -
nie wy da łem trzy ksią żki, o Tę go bo rzy
jed ną, o swo jej no wej pa ra fii Grud -
na Gór na też wy da łem dwie, bo ze sta -
rej pa ra fii wy dzie li ły się dwie no we,
i jesz cze trzy in ne po zy cje, to jest ra zem
dzie więc, już nie mam wię cej si ły. Roz -
po czą łem 79. rok ży cia. W Ło so si nie
by łem pro bosz czem przez 20 lat. Pod -
czas uro czy sto ści w „So ko le” du żo mó -
wio no o mo ich rze ko mych za słu gach,
a nie po wie dzie li, że naj wię cej mnie
kosz to wa ła po wódź w 1997 ro ku. Ja dla

tych po wo dzian bar dzo du żo wte dy pra -
co wa łem, za ma wia łem i zwo zi łem ró żne
ma te ria ły bu dow la ne, żyw no ścio we, że -
by bie da cy prze ży li.
A czy praw dą jest, o czym też mó -
wio no w „So ko le”, że Ksiądz Pra łat
oprócz roz ma itych za sług, miał
rów nież udział w bu do wie urzę du
gmi ny w Ło so si nie Dol nej?

No bo to był ta ki ma lut ki do mek,
wstyd jak na te cza sy. Ja du żo pod ró żo -
wa łem po świe cie, by łem czte ry ra zy

w USA, jeź dzi łem po Eu ro pie, zna łem
te pań stwa. Więc mó wię – tak nędz ne -
go urzę du, to ja ni gdzie na świe cie nie
wi dzia łem, tak nie mo że być, bo ja pa -
trzy łem przy szło ścio wo. I mnie po słu -
cha li, zro bi li i te raz gmi na ma ele ganc ki
bu dy nek, póź niej bu do wa li śmy szko łę.
W koń cu za coś to ho no ro we oby wa tel -
stwo gmi ny Ło so si ny Dol nej do sta łem
w ze szłym ro ku… 

ROZ MA WIAŁ HEN RYK SZEW CZYK

Siedzę sobie spokojnie
na starej plebani, mam
przedobrego proboszcze, 
co mogę – to pomagam,
ale nie wtrącam się w nic.
Poszedłem na emeryturę
dwa lata wcześniejszą
z racji choroby: bajpasów
i zawałów. Ale wcale nie
mam mniej pracy.
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S ą dec ka, ple ne ro wa Dro ga Krzy -
żo wa to ca łe Mi ste rium Mę ki
Pań skiej. Zwy czaj jej od pra wia -
nia w Nie dzie lę Pal mo wą za po -

cząt ko wał ks. Piotr Ma mak. Dziś
nad przy go to wa nia mi czu wa ks. Ma -
riusz Ja chym czak z pa ra fii św. Mał go -

rza ty. Pierw sze pró by roz po czy na ją się
wraz z na sta niem Wiel kie go Po stu.

– To jest ta ki czas, któ ry sprzy ja nie
tyl ko na ucze niu się ro li, ale i pew nym
prze my śle niom i prze ży ciom – mó wi ks.
Ja chym czak. – Dla lu dzi wie rzą cych
Dro ga Krzy żo wa jest szcze gól nym na bo -

żeń stwem. To nie tyl ko wi do wi sko, to
przede wszyst kim udział w wiel kiej ta -
jem ni cy, któ ra zo sta je ode gra na na na -
szych oczach. 

Pierw sze ewan ge licz ne sce ny Mę ki
Chry stu sa zo sta ną od two rzo ne na pla -
cu przed ba zy li ką. Są de cza nie zo ba czą
więc mo dli twę Pa na Je zu sa w Ogrój cu,
sąd u An na sza, Kaj fa sza i Pi ła ta, a na -
stęp nie – już na uli cach No we go Są cza
i w ru inach zam ku – ko lej ne sta cje Dro -
gi Krzy żo wej. W bi blij ne po sta ci co ro -
ku wcie la się po nad sto osób. Są wśród

Zba wie nie przy szło przez krzyż... 

Są dec kie Dro gi Krzy żo we
W Nie dzie lę Pal mo wą (17 kwiet nia) w No wym Są cza
po raz 11. od bę dzie się ple ne ro wa Dro ga Krzy żo wa. Wszyst ko
roz pocz nie się na pla cu przy ba zy li ce św. Mał go rza ty, a za koń -
czy w ru inach są dec kie go zam ku.

WIELKI POST
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nich ta cy, któ rzy na przy kład jak Jan
Za wa da od gry wa ją cy ro lę Chry stu sa,
w mi ste rium uczest ni czą od lat. Po -
za pa ra fia na mi i mło dzie żą, po śred nio
w to wy jąt ko we na bo żeń stwo za an ga -
żo wa ne są jesz cze oso by, któ re dba ją
o oświe tle nie (fir ma Ama de usz), na gło -
śnie nie (Pa weł Ma jew ski) i bez pie czeń -
stwo je go uczest ni ków. Opra wa
mu zycz na mi ste rium to za słu ga Chó ru
Ka me ral ne go Ba zy li ki św. Mał go rza ty
pod kie row nic twem Re na ty Jon kow -
skiej -Ol szow skiej. 

Udział w ple ne ro wej Dro dze Krzy żo -
wej mo że być wy jąt ko wym prze ży ciem.
Wszyst ko za le ży od za an ga żo wa nia ak -
to rów i prze ży wa nia przez nich ro li. Lu -
dzie są wy ci sze ni, roz mo dle ni, by wa, że
koń co we sta cje wy wo łu ją łzy. 

– Uczest ni cy mi ste rium wie rzą, że
bio rą udział w Mę ce Chry stu sa – mó wi
ks. Ja chym czak. – To wa rzy szy te mu sku -
pie nie i emo cje, któ re wy zwa la ją się
przez to, że pa trzy my na coś, co dla czło -
wie ka głę bo ko wie rzą ce go ma tak
ogrom ne zna cze nie.

***
Nie tyl ko pa ra fia św. Mał go rza ty or -

ga ni zu je Dro gę Krzy żo wą w ple ne rze.
Zwy czaj ten jest po wszech ny na Są dec -
czyź nie. W Nie dzie lę Pal mo wą wy ru szą
w nią jesz cze miesz kań cy Piąt ko wej,
któ rzy co ro ku – sa mi, przy go to wu ją
roz wa ża nia Mi ste rium Mę ki Pań skiej.
Nie zmien na od lat po zo sta je ta kże tra sa,
któ ra wie dzie od ko ścio ła pw. Mat ki Bo -
żej Nie usta ją cej Po mo cy do ka pli cy
w Bo gu szo wej. 

Naj star sza na Są dec czyź nie ple ne ro -
wa Dro ga Krzy żo wa wy ru szy w ostat ni
pią tek przed Nie dzie lą Pal mo wą (15
kwiet nia) w Mar cin ko wi cach. W tym
ro ku do uczest nic twa w niej zo sta ła za -
pro szo na mło dzież z ca łe go de ka na tu.
Mo żna się więc spo dzie wać nie zwy kłej
opra wy mu zycz nej te go wy da rze nia.
Spe cy fi ką Mar cin ko wic jest XV sta cja
przy kwa te rze le gio ni stów oraz mo dli -

twa przy sym bo licz nym gro bie nie na ro -
dzo ne go dziec ka. Te go sa me go dnia
w mi syj ną Dro gę Krzy żo wą w ple ne rze
uda dzą się pa ra fia nie z Za beł cza, a ty -
dzień wcze śniej (8 kwiet nia) z św. He -
le ny w No wym Są czu. Tra sa tej ostat niej
bę dzie wio dła od ko ścio ła do krzy ża
na Pa ściej Gó rze. Roz wa ża nia Mę ki
Pań skiej przy go tu ją ka pła ni, a po pro wa -
dzą ją człon ko wie Ak cji Ka to lic kiej
i Sto wa rzy sze nia Ro dzin Ka to lic kich. 

KIN GA BED NAR CZYK
ZDJĘCIA Z DROGI KRZYŻOWEJ W PIĄTKOWEJ: SŁAWOMIR SIKORA

Udział w ple ne ro wej Dro -
dze Krzy żo wej mo że być
wy jąt ko wym prze ży ciem.
Wszyst ko za le ży od za an ga -
żo wa nia ak to rów i prze ży -
wa nia przez nich ro li.
Lu dzie są wy ci sze ni, roz mo -
dle ni, by wa, że koń co we
sta cje wy wo łu ją łzy. 
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Na czym po le ga ła ziem ska mi sja
Je zu sa? 

– Pan Je zus w swo im na ucza niu re -
ali zo wał dwa za sad ni cze ce le swo jej mi -
sji na zie mi. Pierw szy od no si się
do ży cia ziem skie go, dru gi – to na sze
ży cie wiecz ne. Wszyst ko, cze go Je zus
uczył lu dzi od no śnie ich ży cia na zie mi
spro wa dza się do speł nia nia przy ka za -
nia mi ło ści. Za rów no w przy po wie -

ściach jak i w bło go sła wień stwie, spo -
so bie by cia, w ka żdej sy tu acji uczył lu -
dzi jak ma ją żyć ze so bą, co jest
rów no znacz ne z re ali za cją przy ka za nia
mi ło ści bliź nie go. W tym na ucza niu by -
ło wszyst ko, co nam po trzeb ne. Je zus
wy po sa żył nas tak, aby śmy sa mi mo gli
re ali zo wać to przy ka za nie.
My lu dzie ma my jed nak cza sem,
nie któ rzy bar dzo czę sto, kło pot

z re ali za cją te go przy ka za nia,
trud ność w mi ło wa niu bliź nie go.
Dla cze go tak jest pro szę Księ dza?
Je zus chciał prze cież dla nas do -
brze, dla cze go więc nie wy ko rzy -
stu je my Je go na uki?

– Od po wiedź jest pro sta. Lu dzie nie
wy ko rzy stu ją na uki Chry stu sa, bo nie
chcą, a nie chcą, bo są ska że ni grze chem
pier wo rod nym. Na le ży wziąć oczy wi -
ście pod uwa gę, że ten wy bór jest uwa -
run ko wa ny ca łym na szym roz wo jem
i wszyst kim, co na nie go wpły nę ło, ży -
cio wy mi do świad cze nia mi ka żde go
z nas.
Czy za tem, czy niąc coś wbrew
przy ka za niu mi ło ści bliź nie go mo -
że my uspra wie dli wiać się grze -
chem pier wo rod nym?

– Ab so lut nie nie. Bez wzglę du na to,
co prze szli śmy, cze go do świad czy li śmy
– nie mo że my tak się uspra wie dli wiać.
To, co czy ni my, jest kwe stią na sze go
świa do me go wy bo ru.
Ja ki był ten dru gi, rów nie prze cież
wa żny cel mi sji Je zu sa na zie mi?

Dru gim ce lem by ło za dość uczy nie -
nie za nasz grze chy i w tym Pan Je zus
nas za stę pu je. Wy tłu ma czę. Czło wiek
nie jest w sta nie za dość uczy nić zra nio -
nej grze chem mi ło ści Bo ga Oj ca i wte -
dy Pan Je zus swo ją mi łość ofia ru je
za nas. To jest wła śnie ta ofia ra, któ rej
do ko nał na Krzy żu. My, lu dzie, nie je -
ste śmy w sta nie wy na gro dzić krzyw dzie
wy rzą dzo nej tej wiel kiej mi ło ści. Mo że -
my oka zać jed nak tej mi ło ści na sze sta -
ra nia, to do pie ro przyj mu je Pan Je zus
i w na szym imie niu ofia ro wu je mi łość
Bo gu Oj cu. To za dość uczy nie nie do ko -
na ło się bez kr wa wo w Wiel ki Czwar tek,
a po tem na Krzy żu w krwa wej ofie rze.
Wy raź nie wi dać w Ewan ge liach, że
wszy scy, do któ rych mó wił Je zus, ak -
cep to wa li Je go na uki. Za rów no ci, któ -
rzy Go słu cha li, jak i apo sto ło wie.
Na to miast, kie dy za po wia dał zba wie nie,
któ re go do ko na, za dość uczy nie nie po -
przez je go ofia rę, to pra wie Mu nie wie -
rzy li.
Jest więc tak, że co in ne go za dość -
uczy nić wo bec dru gie go czło wie -
ka, a co in ne go wo bec Bo ga?

– Tak, to ogrom na ró żni ca. W mi ło -
ści ludz kiej wszy scy je ste śmy so bie

Rekolekcje
wielkopostne
Rozmowa z ks. TADEUSZEM SAJDAKIEM, dyrektorem
Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im.
Jana Pawła II w Starym Sączu
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rów ni. Wa ga znisz cze nia mi ło ści Pa -
na Bo ga ma tak wiel ki, że trud ny
do okre śle nia cię żar i z tym my, lu dzie
nie da je my so bie ra dy.
Wróć my pro szę Księ dza do za dość -
uczy nie nia.

– Prze wa żnie lu dzie nie przyj mo wa li
na uki Je zu sa o za dość uczy nie niu. Jest
ta ki opis w Ewan ge lii, że więk szość
uczniów Go opu ści ła, zo sta ło tyl ko dwu -
na stu. Apo sto ło wie nie ro zu mie li na uki
Je zu sa do mo men tu Je go zmar twych -
wsta nia. Sam ten fakt nie sa mo wi cie ich
za sko czył. I w prak ty ce od tej wia ry
w zmar twych wsta nie Je zu sa roz po czę ło
się wła ści we ro zu mie nie pierw szej czę -
ści Je go mi sji, w któ rej uczył nas żyć
z mi ło ścią. W tym sen sie, że w cza sie,
kie dy na uczał, lu dzie od bie ra li to, co
mó wił w ka te go riach ko rzy ści ziem -
skiej, co dzien nej uży tecz no ści. Zmar -
twy chw sta nie uświa do mi ło im, że nie
cho dzi o to, że by tu, na zie mi, do brze
żyć, tyl ko że by Zmar twy chw stać
do szczę śli we go ży cia wiecz ne go. Ko -
ściół od po cząt ku swe go ist nie nia ak cen -
to wał dwa mo men ty z ży cia Chry stu sa,
dwa głów ne punk ty je go mi sji: wcie le -
nie i od ku pie nie to zna czy Bo że Na ro -
dze nie i Zmar twy chw sta nie.
Od po cząt ku wła ści wie ro zu miał, że
wcie le nie by ło wa run kiem, a od ku pie nie
speł nie niem mi sji. I dla te go za wsze
więk szą ran gę nada wał Świę tom Wiel -
ka noc nym. Dla nas Zmar twy chw sta nie
– Świę ta Wiel ka noc ne ma ją swo ją wy -
jąt ko wość po przez głę bo ki prak tycz ny

ży cio wy re alizm. Tak jak przy świę tach
Bo że go Na ro dze nia do mi nu ją uczu cia
ra do ści z przyj ścia Zba wi cie la, tak wo -
bec Zmar twy chw sta nia ma my świa do -
mość za ję cia kon kret nej po sta wy wo bec
istot nych pro ble mów. Ma my świa do -
mość, ja kie wy ma ga nia sta wia przed na -
mi sam fakt Zmar twy chw sta nia i na sze
pra gnie nie zdo by cia szczę ścia wiecz ne -
go. To wi dać w przy go to wa niach wiel -
ko post nych, do któ rych na le żą
po sta no wie nia, wy rze cze nia, re ko lek cje,

spo wiedź, udział w na bo żeń stwach pa -
syj nych i at mos fe ra za du my. Do dat ko wy
po wód, dla któ re go zbli ża ją ce świę ta są
dla nas wy jąt ko we, to świa tło, ja kie rzu -
cił Je zus na ży cie po śmier ci. Pro blem
śmier ci do ty czy ka żde go czło wie ka i ka -
żdy ja koś mu si się upo rać z od po wie dzią
na py ta nie, co bę dzie po tem. I bio rąc
pod uwa gę wszyst kie kul tu ry, fi lo zo fie
oraz ca łą wie dzę na uk przy rod ni czych
trze ba po wie dzieć, że to świa tło Je zu sa
jest naj ja śniej sze, bo po twier dził to
swym Zmar twy chw sta niem. Obec nie

Czło wiek nie jest w sta nie
za dość uczy nić zra nio nej
grze chem mi ło ści Bo ga Oj -
ca i wte dy Pan Je zus swo ją
mi łość ofia ru je za nas. To
jest wła śnie ta ofia ra, któ -
rej do ko nał na Krzy żu.
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ca łą na ukę Je zu sa o ży ciu we dług przy -
ka za nia mi ło ści i o na szym od ku pie niu
okre śla my jed nym sło wem – świę tość. 
W przeded niu be aty fi ka cji Ja -
na Paw ła II za py tam: gdy Ko ściół
ogła sza he ro icz ność czy ichś cnót
w ziem skim ży ciu, czy to ozna cza
cał ko wi tą zgod ność z na uką Je zu -
sa o ludz kiej mi ło ści, co po wszech -
nie ko ja rzy się z nad ludz ki mi
mo żli wo ścia mi tej oso by?

– To jest nie mo żli we, bo tak na praw -
dę czło wiek nie ma nad ludz kich mo żli -
wo ści. Gdy pa trzy my na ży cie Słu gi
Bo że go Ja na Paw ła II, to he ro icz ność
Je go cnót wi dać przede wszyst kim
w wier no ści ewan ge licz nym za sa dom,
w ka żdym wy mia rze Je go de cy zji

i w ca łej hi sto rii Je go ży cia. W hi sto rii
Ko ścio ła wie lu świę tych ży ło po dob nie
jak Jan Pa weł II, ale ni gdy lu dzie nie
mie li mo żli wo ści po zna nia tak bli sko
i tak szcze gó ło wo ich ży cia. Po nie waż
Je go na ucza nie wszę dzie jesz cze brzmi,
śla dy Je go de cy zji cią gle spo ty ka my,
wie le miejsc, osób i pa mią tek – ta kże
w Sta rym Są czu – przy po mi na Je go
obec ność i dzia ła nie, mo żna po wie -
dzieć, że Je go ży cie za koń czy ło się, ale
po słu ga jesz cze trwa. Szcze gól ne war -
to ści, któ re po zo sta wił po so bie, świa -
dec two mi ło ści do czło wie ka
i wy ma ga nia, któ re mo bi li zu ją do zaj -
mo wa nia przez nas wła ści wej ewan ge -
licz nej po sta wy.
Roz ma wia ła KA TA RZY NA TO KAR CZYK

Z na ucza nia księ dza Saj da ka

Za trzy mać choć by na chwi lę na sze cią głe za bie ga nie, za słu chać się w Sło wie Bo żym, ko rzy stać
z sa kra men tu po ku ty i po jed na nia, zwró cić więk szą uwa gę na po trze by in nych. Wszyst kie te za -
chę ty za wie ra tra dy cyj na prak ty ka wiel ko post ne go sku pie nia na mo dli twie, po ście i jał mu żnie.
Wszyst kie one ma ją nam przy po mi nać, że pierw szym dzia ła ją cym w na szym ży ciu jest Bóg, On
po mo że od na leźć się w za gu bie niu i py sze. Po dej mu je my dzia ła nia zwią za ne z okre sem przy go -
to wań do Świąt Wiel ka noc nych, ma my na uwa dze de cy zję Je zu sa Chry stu sa ofia ro wa nia swe go
ży cia za nas, to jest głów nym mo ty wem na sze go na wró ce nia.
Zmar twy chw sta nie Chry stu sa jest dla chrze ści jan za po wie dzią po wszech ne go zmar twych wsta -
nia wszyst kich lu dzi, na dzie ją na Sąd Osta tecz ny i wy bór spra wie dli wych, któ rzy wspól nie
z Chry stu sem obej mą Kró le stwo Bo że i otrzy ma ją ży cie wiecz ne.
Zmar twy chw sta nie Je zu sa Chry stu sa jest na czel nym do gma tem wia ry chrze ści jań skiej i jed no -
cze śnie wy da rze niem, któ re stoi u po cząt ków pierw szej wspól no ty uczniów Ko ścio ła. Czci my to
wy da rze nie naj więk szym do rocz nym świę tem, Wiel ka no cą, a ta kże w ka żdą nie dzie lę, któ ra na -
zy wa na jest pas chą ty go dnia. (KT)

WIELKI POST
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Są de cza nie na Sky To wer
Są dec ka fir ma Tech no bud jest jed nym

z głów nych wy ko naw ców biu row ca Sky
To wer w osie dlu Krzy ki we Wro cła wiu.
Wie ża naj wy ższe go w Pol sce dra pa cza
chmur ma li czyć 52 kon dy gna cje, a sam
bu dy nek prze kro czy 200 m wy so ko ści.

– Na wrze sień br. pla no wa ne jest za -
koń cze nie su ro we go sta nu wie ży, a od -
da nie ca ło ści na ko niec 2012 ro ku
– in for mu ją Je rzy Iwań ski i Ma te usz
Se jud ze spół ki Tech no bud.

Przy bu do wie wie ży pra cu je oko -
ło 250 pra cow ni ków, z cze go 90 proc.
sta no wią miesz kań cy No we go Są cza
i oko lic. Są dec ka fir ma spe cja li zu je się
w bu do wie kon struk cji żel be to no wych
i za trud nia oko ło 400 lu dzi. Są de cza nie
pra cu ją rów nież na bu do wie PGE Are -
na w Gdań sku, a wcze śniej wzno si li
kon struk cję try bu ny głów nej sta dio nu
Le cha Po znań na EU RO 2012.

Port lot ni czy Ło so si na
Przy go to wy wa na jest mo der ni za cja

lot ni ska w Ło so si nie Dol nej, umo żli -
wia ją ca lą do wa nie ma łych sa mo lo tów
biz ne so wych w Ło so si nie Dol nej.

– Mo żli wość szyb kie go do tar cia
na Są dec czy znę dro gą po wietrz ną by ła -
by bar dzo wa żna dla biz nes me nów, wie -
lu z nich po sia da wła sne sa mo lo ty.
Zro bi my wszyst ko, aby na lot ni sku w Ło -
so si nie mo gły lą do wać i star to wać ma łe
ma szy ny, co prze ło ży się też na wzrost
ilo ści osób od wie dza ją cych nasz re gion
– mó wi sta ro sta Jan Go lon ka.

– Z lot ni ska w Ło so si nie mo gły by
star to wać sa mo lo ty o za się gu do dwóch
ty się cy ki lo me trów – do da je An drzej
Sa ra ta, pre zes Ae ro klu bu Pod ha lań -
skie go. – Mo żna bę dzie stą do le cieć
do wie lu miejsc w Eu ro pie. Ten pro jekt
ma szan sę na re ali za cję w krót kim cza -
sie. Ma my in fra struk tu rę, gmi na jest
wła ści cie lem te re nu. Ko niecz na jest je -
dy nie mo der ni za cja pa sa star to we go.

„Szu bryt” z „Grosz kiem”
W su per mar ke cie „Szu bryt” przy ul.

Tar now skiej 169 w No wym Są czu
otwar to 12 mar ca je den z naj więk szych
skle pów ogól no pol skiej sie ci „Gro szek”
o po wierzch ni po nad 600 m2. Swo je sto -
iska fir mo we ma nim też za kład ma sar -
ski wła ści cie la ca łe go obiek tu,
Zbi gnie wa Szu bry ta.

Pol ski Her ku les dla FA KRO
Re dak cja i ra da pro gra mo wa bra nżo -

we go mie sięcz ni ka z dzie dzi ny bu dow -
nic twa o na zwie „Bu il der” uho no ro wa ła
srebr ną sta tu et ką Pol skie go Her ku le -
sa 2011 fir mę FA KRO w uzna niu osią -
gnięć no wo są dec kie go przed się bior stwa

na are nie mię dzy na ro do wej. Na gro dę
pod czas ga li w Pa ła cu Na miest ni kow -
skim w War sza wie ode brał Ja nusz Ko -
mur kie wicz, dy rek tor mar ke tin gu.

Ob wod ni ca wo kół Mu szy ny
W po ło wie ro ku ru szy bu do wa

ok. 1,3 km ob wod ni cy w Mu szy nie, któ -
ra po zwo li wy pro wa dzić ruch sa mo cho -
do wy z za byt ko we go cen trum mia sta.
Na ten cel sa mo rząd do stał spo rą unij ną
do ta cję. Otrzy mał do ta cję z UE
– ok. 18,5 mln zł. Fi nał ro bót za pla no -
wa na na je sień 2012 r. Tra sa ob wod ni cy
ma się za czy nać przy uli cy Pił sud skie -
go, a na stęp nie dro ga po bie gnie w re jon
ko ścio ła w kie run ku Kry ni cy -Zdro ju,
przy to rach ko le jo wych.

GO SPO DAR CZE LU STRO RE GIO NU
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Spór zbio ro wy w Ne wa gu
Pra cow ni cy fir my Ne wag, głow nie

sku pie ni w NSZZ So li dar ność, do ma -
ga ją się pod wy żki płac o 500 zł. Ubo -
le wa ją, że choć spół ka wy gry wa
ko lej ne mi lio no we prze tar gi, nie za -
mie rza pod wy ższać pen sji za ło dze. Za -
rząd od ma wia twier dząc, że za rob ki
osób za trud nio nych przy pro duk cji
wzro sły przez 5 lat śred nio o 70 proc.,
a spół ka mu si też in we sto wać i mo der -
ni zo wać za kład. „Po trze ba jesz cze wie -
le wy sił ku, aby po zy skać za mó wie nia,
któ re po zwo li ły by na sta bil ną pra cę dla
wszyst kich za trud nio nych” – pod kre śla
kie row nic two fir my. Pierw szym efek -
tem spo ru by ła re zy gna cja z funk cji
prze wod ni czą ce go bra nżo we go związ -
ku za wo do we go Ta de usza Bed nar -
skie go, któ ry sprze ci wiał się
rosz cze niom ko le gów z „So li dar no -
ści”, ma jąc świa do mość, że na ko rzy -

ści fi nan so we z in trat nych kon trak tów
trze ba bę dzie po cze kać jesz cze kil ka
lat. „Re ali za cja tak ogrom nych in we -
sty cji jest mo żli wa w znacz nej mie rze
dzię ki świa do mej re zy gna cja ak cjo na -
riu szy z przy słu gu ją cych dy wi dend, re -
in we sto wa nie wy pra co wa nych zy sków
oraz wy pra co wa ne go sta tu su wia ry -
god no ści fi nan so wej w oce nie in sty tu -
cji fi nan so wych” – za uwa żył pre zes
Zbi gniew Ko nie czek.

Do Ro żno wa tyl ko pro mem!
Od po cząt ku kwiet nia je dy ną dro gą

do jaz do wą od dro gi kra jo wej nu mer 75
(Kra ków – No wy Sącz) do Ro żno wa
bę dzie prze pra wa pro mo wa. Wszyst ko
przez prze bu do wę tra sy Wi to wi ce Dol -
ne – Ro żnów. Pra ce na mo stach w Wi -
to wi cach Dol nych i Ro żno wie już idą
peł ną pa rą. Nie obę dzie się jed nak bez
ucią żli wych utrud nień.

– Go dzi ny kur so wa nia pro mu bę dą
do sto so wa ne do po trzeb miesz kań ców.
Roz ma wia li śmy też z wy ko naw ca mi ro -
bót, aby jak naj bar dziej skró cić okres
re ali za cji za da nia i tym sa mym czas
utrud nień dla miesz kań ców – za pew nia
Jan Go lon ka, sta ro sta no wo są dec ki.
Jed na z naj więk szych in we sty cji, pro -
wa dzo nych obec nie na dro gach po wia -
to wych za koń czyć ma się w sierp niu.
Za da nie obej mu je: prze bu do wę dro gi
na dłu go ści po nad 4 km, re mont dwóch
mo stów, mon taż ba rier ener go chłon -
nych, prze bu do wę prze pu stu i bu do wę
chod ni ków. War tość za da nia to pra -
wie 11.5 mln zł.

REDAKCJA „SĄDECZANINA”
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Po ni żej przed sta wia my in te re su -
ją cą po le mi kę po mię dzy sta rym
a no wym bur mi strzem Kry ni -
cy -Zdro ju, do ja kiej do szło

w mar cu w por ta lu są de cza nin. in fo pa -
mię ta jąc, że brak pla nu prze strzen ne go
za go spo da ro wa nia to pro blem więk szo -
ści gmin są dec kich i wszę dzie miesz -
kań cy na po ty ka ją na te sa me kło po ty
i utrud nie nia, co kry ni cza nie. 

(HSZ)

Pan Reś ko roz mi ja
się z praw dą 
i to nie raz!

Pra wo do stę pu spo łe czeń stwa do in -
for ma cji pu blicz nej jest wiel ką zdo by -
czą de mo kra cji, ale pod wa run kiem, że
po da wa ne in for ma cje są zgod ne ze sta -
nem fak tycz nym, ta kże z obo wią zu ją -
cym pra wem (prze pi sa mi usta wy
uzdro wi sko wej). Tym cza sem brak
obiek ty wi zmu i zgod no ści z wy mo ga mi
pro ce du ral ny mi usta wy uzdro wi sko wej
po ja wił się w wy po wie dzi udzie lo nej
przez Da riu sza Reś kę, obec ne go bur mi -
strza Kry ni cy -Zdro ju, dla por ta lu in for -
ma cyj ne go Są de cza nin. Wy po wiedź ta
jest co naj mniej za ska ku ją ca. Kry ni ca
bo wiem mi mo bra ku po kry cia pla nem
ca łe go mia sta (ostat ni plan uchwa lo no
w 1982 r.) po sia da 5 du żych obo wią zu -
ją cych pla nów za go spo da ro wa nia dla
dziel nic; Sło twi ny, Czar ny Po tok, Źró -
dla na, Zie lo na -Zam ko wa oraz Ko lej
Gon do lo wa. Po nad to na te re nie ca łe go
mia sta obo wią zu je 70 tzw. ma łych pla -
nów. Kry nic ka Ra da Miej -
ska 01.04.2009 r. pod ję ła też uchwa łę
in ten cyj ną o przy stą pie niu do spo rzą -
dze nia pla nu za go spo da ro wa nia „Mia -
sto Kry ni ca -Zdrój”.

Pan Reś ko roz mi ja się z praw dą i to
nie raz. 

Po pierw sze: to on sam peł niąc jesz -
cze w tym cza sie (w po przed niej ka den -
cji) sta no wi sko za stęp cy bur mi strza
po wi nien pa mię tać, że to orzecz nic two
Są du Ad mi ni stra cyj ne go w War sza wie
do pie ro w czerw cu 2008 r. wpro wa dzi -
ło za kaz usta la nia wa run ków za bu do wy

GOSPODARKA
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w uzdro wi skach. Do te go cza su wy da -
wa no je wszyst kim wnio sko daw com, ta -
kże w Kry ni cy, a nie kon kret nym
in we sto rom – jak twier dzi Reś ko. Za kaz
usta la nia wa run ków za bu do wy wy wo łał
licz ne pro te sty w uzdro wi skach, w tym
ta kże Sto wa rzy sze nia Gmin Uzdro wi -
sko wych do mi ni stra in fra struk tu ry
w związ ku z tym orzecz nic twem.

Po dru gie: usta wa uzdro wi sko wa
z 2005 r., ow szem, na ło ży ła na gmi ny

uzdro wi sko we wy móg uchwa la nia pla -
nów za go spo da ro wa nia, ale zgod nie
z jej pro ce du ra mi. Pierw szą i naj wa -
żniej szą z nich by ło opra co wa nie tzw.
ope ra tu uzdro wi sko we go po twier dza ją -
ce go wła ści wo ści lecz ni cze uzdro wi ska
wraz z po dzia łem na stre fy ochro ny
uzdro wi sko wej. Do pie ro po spo rzą dze -
niu te go ope ra tu i za twier dze niu go
przez mi ni stra zdro wia mo żna by ło
przy stą pić do spo rzą dze nia wła ści we go

pla nu za go spo da ro wa nia. Jest to oczy -
wi ste, bo gra ni ce stref okre śla ją, ja ki ro -
dzaj za go spo da ro wa nia mo że być w nich
za pla no wa ny! Pra ce nad ope ra tem roz -
po czę to w 2007 r., a mi ni ster zdro wia
swą de cy zją ad mi ni stra cyj ną za twier dził
ope rat uzdro wi sko wy dla Kry ni cy -
-Zdro ju w dniu 15.06.2009 r. 

Po trze cie: do pie ro od te go mo men tu
by ło mo żli we roz po czę cie prac nad pla -
nem za go spo da ro wa nia dla mia sta Kry ni -
ca, co też Ra da Miej ska uczy ni ła
po dej mu jąc sto sow ną uchwa łę 21.06.2010
r. za twier dza jąc rów no cze śnie sta tut
uzdro wi ska. Po wy ło nie niu wcze śniej fir -
my urba ni stycz nej pod pi sa no 22.06.2010
r. umo wę z pra cow nią pa ni Ma rii Mo dze -

lew skiej i pra ce nad pla nem za go spo da ro -
wa nia dla Kry ni cy -Zdro ju ru szy ły. 

Pan Reś ko w swo ich wy po wie dziach
chęt nie uży wa zdań ty pu: „Stra te gia roz -
wo ju oraz plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go zo stał cał ko wi cie po mi nię ty”,

Spięcie burmistrzów: Reśko kontra Bodziony. 
Kto jest odpowiedzialny za problemy budowlane pod Górą Parkową 

Dwie strony medalu
Miesz kań cy Kry ni cy -Zdro ju nie mo gą le gal nie po sta wić ga ra żu ani prze bu do wać wła sne go
pod da sza. Wszyst kie wa żne in we sty cje zo sta ły wstrzy ma ne. Bur mistrz Da riusz Reś ko obar cza
wi ną za ta ki stan rze czy swo je go po przed ni ka Emi la Bo dzio ne go, a sta ry bur mistrz wy brał
obro nę przez... atak. Tak, czy siak, in we sto rzy, któ rzy ku pi li zie mię z za mia rem jej za go spo -
da ro wa nia, mu szą cze kać na opra co wa nie pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Prace nad operatem
rozpoczęto w 2007 r.,
a minister zdrowia swą
decyzją administracyjną
zatwierdził operat
uzdrowiskowy dla Krynicy -
-Zdroju w dniu
15.06.2009 r.

Emil Bodziony Dariusz Reśko
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„Emil Bo dzio ny dbał tyl ko o bu dżet mia -
sta” itp. Tym cza sem le piej i zgod nie
z praw dą by ło by, gdy by ja ko obec ny bur -
mistrz stwier dził, iż kon ty nu uje roz po -
czę te w po przed niej ka den cji pra ce
pla ni stycz ne tj. kon sul ta cje spo łecz ne
nad opra co wy wa nym pla nem.

Na mar gi ne sie ca łej spra wy bar dziej
za sad nym niż pró ba in sy nu acji za war -
tych w tych sfor mu ło wa niach o rze ko -
mym „grze chu za nie cha nia” by ło by
sku pie nie się np. nad wa żnym za gad nie -
niem co do dal szej chłon no ści in we sty -
cyj nej Kry ni cy bar dzo już za bu do wa nej,
zwłasz cza w kon tek ście ogra ni czeń, ja -
kie na pla ny in we sty cyj ne na kła da sta -
tus uzdro wi ska.

EMIL BO DZIO NY

Pan Bo dzio ny ma
krót ką pa mięć, al bo
uda je, że pro ble mu
nie by ło

Od no sząc się do czę ści pierw szej wy -
po wie dzi Pa na Bo dzio ne go, że nad uży -
cia w po sta ci „za ła twiac twa” tzw.
wu ze tek nie mia ło miej sca stwier dzam,
że Pan Bo dzio ny al bo ma krót ką pa -
mięć, al bo uda je, że pro ble mu nie by ło.
Miesz kań cy Kry ni cy zna ją do sko na le

prak ty ki, po le ga ją ce na tym, że nie któ -
rzy cze ka li na do ku ment np. dwa la ta
i dłu żej, a in ni (wy bra ni) otrzy my wa li
go (przy po rów ny wal nych pa ra me trach
in we sty cyj nych) w cią gu np. dwóch

mie się cy. Pan Bo dzio ny nie mógł nie
wie dzieć o tej pa to lo gii i to le ro wał ten
stan przez 8 lat.

Od no sząc się do za rzu tów me ry to -
rycz nych Pa na Bo dzio ne go, gdzie zaj -
mu je on sta no wi sko w kwe stiach
po li ty ki pla no wa nia prze strzen ne go,
stwier dzam z ca łą sta now czo ścią, że
pró bu je on bro nić się w spo sób zu peł nie
nie tra fio ny.

Wi dać wy raź nie, że po przed ni bur -
mistrz ma pro blem z pra wi dło wą oce ną
me cha ni zmów funk cjo no wa nia gmi ny.

Ro zu miem, że chce ochro nić swo je
imię, ale wy brał dro gę opar tą na in ter -
pre ta cjach su biek tyw nych, zna nych
zresz tą z kam pa nii wy bor czej sprzed
kil ku mie się cy.

Pan Bo dzio ny po wo łu je się na usta -
wę, w skró cie zwa ną „uzdro wi sko wą”,
że naj pierw trze ba opra co wać ope rat,
uchwa lić sta tut uzdro wi ska, a póź niej
do pie ro plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. To do wód bra ku zro zu mie -
nia czym jest plan za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go – jak wa żny jest to in -
stru ment pro wa dze nia po li ty ki roz wo jo -
wej gmi ny. Otóż wy ja śniam, że usta wa
uzdro wi sko wa we szła w ży cie je sie nią
ro ku 2005, a Pan Bo dzio ny zo stał bur -
mi strzem Kry ni cy -Zdro ju je sie nią ro -
ku 2002 – dla cze go więc nie pod jął
żad nych dzia łań sfe rze pla ni stycz nej
przez 3 la ta – przez ten okres Kry ni ca
mo gła by zo stać z ca łą pew no ścią ob ję ta
pla nem mo że na wet w ca ło ści lub też
pra ce by ły by bar dzo za awan so wa ne. 

Na wet po wej ściu w ży cie usta wy
„uzdro wi sko wej” (choć w la tach 2002–
2004 nikt nie był w sta nie prze wi dzieć
czy i ewen tu al nie kie dy oraz z ja ki mi za -
pi sa mi ta ka usta wa zo sta nie uchwa lo na),
ist nie ją cy plan po pro stu na le ża ło by je -
dy nie sko ry go wać zgod nie z no wy mi
prze pi sa mi pra wa. Trzy la ta zo sta ły
kom plet nie zmar no wa ne i żad ne ar gu -
men ty do Pa na Bo dzio ne go nie do cie ra -
ły – py ta nie dla cze go? Od po wiedź: być
mo że nie zgłę bił isto ty za gad nie nia, al -
bo też z ja kiś po wo dów nie zna nych bli -
żej nie re ali zo wał te go za da nia.

W tym kon tek ście ża ło śnie brzmi
pre zen to wa nie ja ko wiel kich za sług, że
pod je go rzą da mi uchwa lo no w kil ku
miej scach frag men ty pla nu – część Sło -
twin, oko li ce Gon do li itp.; za po mniał
wspo mnieć o pla nie przy ul. Świ dziń -
skie go – to prze cież też za słu ga Pa -
na Bo dzio ne go.

Te nie wiel kie ob sza ry zo sta ły ob ję te
pla nem wy łącz nie z ini cja ty wy in we sto -
rów – to do wód na to, że Pan Bo dzio ny
do syć ory gi nal nie in ter pre tu je me cha ni -
zmy roz wo ju gmi ny. Otóż we dług obo -
wią zu ją cych stan dar dów to bur mistrz
wraz z Ra dą Miej ską z sil nym ele men -
tem par ty cy pa cji spo łecz nej ma ją usta -
lać kie run ki roz wo jo we w ra mach pla nu

Pan Bodziony albo ma
krótką pa mięć, albo uda
je, że problemu nie było.
Mieszkańcy Krynicy znają
doskonale praktyki,
polegające na tym, że
niektórzy czekali
na dokument np. dwa lata
i dłużej.

GOSPODARKA
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za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, we -
dług wła snych kom pe ten cji i ini cja tyw.
Przy pi sy wa nie so bie też ko lej nych za -
sług, że to on roz po czął pro ce du rę pla -
ni stycz ną, a ja tyl ko kon ty nu uję je go
„dzie ło” jest po pro stu ża ło sne

– w ósmym ro ku spra wo wa nia funk cji
bur mi strza, kie dy Kry ni ca stoi in we sty -
cyj nie, gdzie bez pow rot nie stra co no mo -
żli wość ów cze sne go roz wią za nia
pro ble mu roz sy pu ją ce go się od kil ku lat
ki na „Ja wo rzy na” (przy po mi nam o bo -
omie in we sty cyj nym w Pol sce kil ka lat
te mu, na ko lej ny mo że my jesz cze dłu go
cze kać), Pan Bo dzio ny zro bił ła skę
miesz kań com i przy stą pił w ostat nim ro -
ku 8-let nich rzą dów do pla nu – ser decz -
ne gra tu la cje do bre go sa mo po czu cia!

Przy po mi nam też, że w bu dże cie
Kry ni cy -Zdro ju przez kil ka lat pla no wa -
no nie ma łe środ ki na za da nia pla ni stycz -
ne – dziw nym jed nak tra fem środ ki te
nie by ły wy ko rzy sty wa ne – py ta nie dla -
cze go? Dla cze go Pan Bo dzio ny nie eg -
ze kwo wał re ali za cji te go za da nia
od swo ich pod wład nych – prze cież to on
nad zo ro wał pra cę wy dzia łu in we sty cji
w Urzę dzie Miej skim.

Mógł bym też opi sy wać dzia ła nia Pa -
na Bo dzio ne go już po wej ściu w ży cie
usta wy „uzdro wi sko wej”, na któ rą tak
się po wo łu je. Do wy ko rzy sta nia te go
okre su też mo żna mieć uwa gi i za strze -
że nia. Je że li na wet uznać, że usta wa
„uzdro wi sko wa” czę ścio wo utrud nia ła
po li ty kę prze strzen ną, choć mo im zda -
niem jest to nie praw da, bar dzo cie ka -
wym jest, że Pan Bo dzio ny nie do ty ka
te ma tu bra ku pla no wa nia prze strzen ne -
go na ob sza rach wiej skich gmi ny Kry -
ni ca -Zdrój – prze cież tam swo im
za się giem usta wa „uzdro wi sko wa” nie

się ga. Przez 8 lat nie pod jął żad nych kro -
ków, aby na tych ob sza rach uchwa lić
plan. Dla cze go? Prze cież szcze gól nie
dbał o roz wój te re nów wiej skich.

Re asu mu jąc, na le ży stwier dzić, że
dzia ła nia Pa na Bo dzio ne go przez
okres 8 lat w ob sza rze pla no wa nia prze -
strzen ne go pod da ją pod wąt pli wość je -
go kom pe ten cje w za rzą dza niu gmi ną.
Kon se kwen cje je go po li ty ki, a ra czej jej

bra ku, są nie ste ty w du żym stop niu nie
do od wró ce nia:

– cha otycz na za bu do wa nisz czą ca es -
te ty kę mia sta;

– trwa ją ca przez wie le lat, opar ta
na uzna nio wo ści urzęd ni czej „pro te za”
w po sta ci wy da wa nia tzw. wu ze tek
i zwią za ny z tym wy dłu żo ny pro ces in -
we sty cyj ny miesz kań ców i in we sto rów
ze wnętrz nych (mar no wa nie środ ków fi -
nan so wych przez in we sto rów);

– to tal ny za stój in we sty cji re ali zo wa -
nych przez in we sto rów pry wat nych;

– brak mo żli wo ści re ali za cji in we sty -
cyj nych ko niecz nych za dań pro ro zwo jo -
wych (np. aqu apark, cen trum
kon gre so we) ze wzglę du na nie mo żność
skon stru owa nia wia ry god nej ofer ty in -
we sty cyj nej.

Za kra wa na cy nizm pró ba do ra dza nia
(???), że trze ba zwró cić uwa gę na chłon -
ność in we sty cyj ną, zbyt nie za gęsz cze nie
bu dyn ków w Kry ni cy itp. To wła śnie
wy łącz nie przez od po wied nie za pi sy
(np. wskaź ni ki po wierzch ni za bu do wy)
w pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go mo żna za po biec dal szej eska la cji
te go zja wi ska.

DA RIUSZ REŚ KO

Odnosząc się do części
pierwszej wypowiedzi
Pana Bodzionego, że
nadużycia w postaci
„załatwia twa” tzw.
wuzetek nie miało miejsca
stwierdzam, że Pan
Bodziony albo ma krótką
pamięć, albo udaje, że
problemu nie było.
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Miesz ka nia bę dą prze zna czo ne
na wy na jem dla mię dzy na ro -
do wej ka dry me ne dżer skiej
wy ższe go szcze bla oraz ka -

zach skich firm z bra nży naf to wo -ga zo wej
dzia ła ją cych w Aty rau.

Pa weł Cie ślic ki, by ły pra cow nik Bu di -
mek su, po wy co fa niu się tej spół ki z ryn -
ku środ ko wo azja tyc kie go, po sta no wił tam
zo stać. Utwo rzył trzy przed sta wi ciel stwa:
w Uz be ki sta nie, Ka zach sta nie i Ta dży ki -
sta nie. Obec nie Bud mex przy go to wu je się
do re ali za cji trzech in we sty cji biu ro wych
i miesz kal nych w są sied nim Ta dży ki sta -

nie. War tość ka żdej z nich jest sza co wa -
na na kil ka dzie siąt mi lio nów eu ro.

– W se zo nie bu dow la nym za trud niam
ok. 500 spe cja li stów z Pol ski, w tym spo -
ro są de czan, któ rych ścią gnął do od le -
głe go o 6,5 tys. ki lo me trów od Pol ski
kra ju Oni tam wła śnie wy ko nu ją wie le
in we sty cji. Mo gę po wie dzieć, że ła go dzę
nie co bez ro bo cie na mo jej ro dzin nej Są -
dec czyź nie – mó wi Pa weł Cie ślic ki.

***
Pa weł Cie ślic ki (ur. 29 ma ja 1955 r.)

ma za so bą bo ga tą prze szłość bu dow lań -
ca. Za czy nał ja ko maj ster na bu do wach

obiek tów i dróg w Ira ku w la tach 1984–
1985. Po tem re kon stru ował sta re, hi sto -
rycz ne fa sa dy bu dyn ków we Wied niu,
sta wiał mia stecz ko dla woj ska w An dre -
apo lu w Ro sji, su per mar ke ty w Niem -
czech, ho tel o po wierzch ni 18 tys. m2
na Wę grzech. Ja ko kie row nik kon trak tu
no wo są dec kie go Bu di mek su re mon to -
wał i bu do wał no we obiek ty we Wil nie.
Je go dzie łem jest też cen trum do wo dze -
nia lo ta mi na war szaw skim lot ni sku
Okę cie

Do Azji cen tral nej przy je chał po raz
pierw szy w lu tym 1998 r. Po mo gła mu
bie gła zna jo mość ję zy ków: nie miec kie -
go i ro syj skie go, wro dzo na sta ran ność
i pra co wi tość, umie jęt no ści ne go cja cyj -
ne. W Tasz kien cie przy szło mu re kon -
stru ować hi sto rycz ne obiek ty (m. in.
li czą ce go so bie sto lat gma chu, w któ rym
sie dzi bę zna la zło miej sco we Mi ni ster -
stwo Współ pra cy z Za gra ni cą) i bu do -
wać bu dyn ki rzą do we, gmach

Z Bar cic Gór nych do cen tral nej Azji

Są de cza nin w naf to wo -
-ga zo wym El do ra do
Fir ma bu dow la na Bud mex Paw ła Cie ślic kie go z Bar cic Gór -
nych z gmi ny Sta ry Sącz przy stą pi ła do bu do wy sze ścio pię tro -
we go luk su so we go apar ta men tow ca w sto li cy Ka zach sta nu
Aty rau nad Mo rzem Ka spij skim. Kon trakt opie wa na 11
mln 880 tys. do la rów, a umo wę kre dy to wą z tam tej szą spół ką
Astra Re si den ce za warł pol ski Bank Go spo dar stwa Kra jo we go.

GOSPODARKA

Paweł Cie ślic ki po pod pi sa niu kon trak tu na bu do wę cen trum biz ne so we -
go z pre zy den tem Ta dży ki sta nu, E. Rah mo nem, Du szan be, 25 mar ca 2011

Tasz kient, Uz be ki stan, zre kon stru -
owa ny obiekt hi sto rycz ny
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na ro do we go ban ku, ośro dek wy po czyn -
ko wy dla ko pal ni zło ta. Udo wod nił, że
pol ska fir ma mo że być kon ku ren cyj -
na wo bec za chod nich.

Na po cząt ku XXI wie ku w Uz be ki -
sta nie i Ka zach sta nie zbu do wał cmen ta -
rze (14 obiek tów) pol skich żoł nie rzy
z ar mii ge ne ra ła Wła dy sła wa An der sa
oraz dwa kom plek sy po mni ków, któ re
po sta wio no na ich szla ku w Ira nie.

Gu zor, Sha chri sabz, Czi rak czi, Ol -
ma zor I, Ol ma zor II, Kar ma na, Jan gi jul,
Ki tab to tyl ko nie któ re eg zo tycz ne dla
nas na zwy miej sco wo ści, gdzie znaj du -
ją się ne kro po lie, na któ rych spo czy wa -
ją żoł nie rze II Kor pu su gen. Wła dy sła wa
An der sa. To ci, któ rzy nie mie li szczę -
ścia, by w cza sie II woj ny świa to wej
przejść szlak bo jo wy od Azji Środ ko wej
aż po Mon te Cas si no.

Po tem Pa weł Cie ślic ki ja ko dy rek tor
kon trak tów sta wiał ho te le m.in. w Sa -

mar kan dzie i Bu cha rze, kom plek sy
spor to we (z ba se na mi) w Tasz kien cie.

Od 2007 r. już w ra mach wła snej fir -
my Bud mex Azja zbu do wał i wy re mon -
to wał sie dem pol skich cmen ta rzy.
Pod czas uro czy ste go po świę ce nia pol -
skich ne kro po lii na sta cji Lu go wa ja
i w miej sco wo ści Szok pak w ob wo dzie

Zam byl skim, na po łu dniu Ka zach sta nu,
gdzie w 1942 ro ku zmar ło i zo sta ło po -
cho wa nych 260 żoł nie rzy ar mii gen. W.
An der sa, Pa weł Cie ślic ki usły szał od sę -
dzi we go Ka za cha, pa mię ta ją ce go wy da -
rze nia sprzed bli sko 70 lat. 

– Na ród, któ ry po tak dłu gim okre sie
pa mię ta i czci ofia rę swych sy nów i có -
rek, jest na ro dem wiel kim i zgi nąć nie
mo że... (LEŚ)

– W se zo nie bu dow la nym
za trud niam ok. 500 spe cja -
li stów z Pol ski, w tym spo ro
są de czan, któ rych ścią gnął
do od le głe go o 6,5 tys. ki lo -
me trów od Pol ski kra ju Oni
tam wła śnie wy ko nu ją wie -
le in we sty cji. Mo gę po wie -
dzieć, że ła go dzę nie co
bez ro bo cie na mo jej ro -
dzin nej Są dec czyź nie.

PA WEŁ CIE ŚLIC KI

Paweł Cie ślic ki z mi ni strem go spo dar -
ki Uzbekistanu El jo rem Ga ni je wym

Hotel „Prezydent” w Samarkandzie

Duszanbe – Centrum Biznesu

Budynek mieszkalny w Atyrau
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U ro czy sto ści ju bi le uszo we
po prze dzi ła msza świę ta,
któ rą w ko ście le Trój cy
Prze naj święt szej przy klasz -

to rze sióstr kla ry sek od pra wił ks. pra -
łat Ma rek Ta bor. Ofi cjal na część
ob cho dów mia ła na to miast miej sce
w sta ro są dec kim ki nie „So kół”. – Te -
go dnia w Sta rym Są czu mo gły się od -
być po sie dze nia rad nad zor czych
nie jed ne go ban ku – żar to wa ła pro wa -
dzą ca. I rze czy wi ście w Cen trum Kul -
tu ry i Sztu ki ze bra li się pre ze si
i dy rek to rzy pla có wek w re gio nie
i w Pol sce. Ju bi le usz za wsze zmu sza

do pod su mo wań i przy po mnie nia pio -
nie rów przed się wzię cia. Nie ina czej
by ło pod czas ga li w „So ko le”.

***
Bank Spół dziel czy w Sta rym Są czu

sil nie wpi sał się w hi sto rię mia sta już
pod au striac kim za bo rem. Wy so kie po -
dat ki, ha mo wa nie roz wo ju go spo dar cze -
go i przy mu so wa słu żba woj sko wa
stop nio wo pro wa dzi ły do zu bo że nia lud -
no ści, a jed no cze śnie wy wo ła ły du że
po trze by kre dy to we. Chło pi ko rzy sta li
z po ży czek, któ re ofe ro wał Bank Wło -
ściań ski, ale te czę sto oka zy wa ły się nie -
mo żli we do spła ce nia ze wzglę du

na wy so ki pro cent. Z ko lei Bank Kra jo -
wy, uru cho mio ny w 1883 r., wy ma gał
za bez pie cze nia, któ re go więk szość kre -
dy to bior ców nie po sia da ła. Zmu sza ło to
chło pów do ko rzy sta nia z in nych źró deł
po życz ko wych. Za zwy czaj by li ni mi ży -
dow scy wie rzy cie le pry wat ni, któ rzy
wy ko rzy stu jąc sy tu ację, udzie la li kre dy -
tu na wa run kach li chwiar skich. By wa ło,
że opro cen to wa nie wy no si ło na wet 150
proc., co do pro wa dza ło do ru iny wie le
go spo darstw. W ten spo sób zro dzi ła się
idea two rze nia kas za licz ko wych, któ re
mo gły by udzie lać po ży czek na wet naj -
bied niej szym war stwom spo łe czeń stwa. 

Od To wa rzy stwa Za licz ko we go
do Ban ku Spół dziel cze go
w Sta rym Są czu
Kie dy w 1876 r. 39 miesz czan i bar dziej za mo żnych wła ści cie li rol nych za kła da ło w Sta rym Są -
czu To wa rzy stwo Za licz ko we nie przy pusz cza li, że ta nie wiel ka in sty tu cja fi nan so wa, któ rej za da -
niem by ło „nie sie nie po mo cy kre dy to wej na umiar ko wa ny pro cent” prze trwa po nad sto lat. A tak
się sta ło, mi mo ha mu ją cych roz wój go spo dar czy Ga li cji rzą dów ce sar sko -kró lew skiej Au strii,
woj ny i oku pa cji hi tle row skiej. 5 mar ca 2011 r. bank ob cho dził ju bi le usz 135-le cia ist nie nia.

GOSPODARKA

Pracawnicy banku w komplecie
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Wśród za ło ży cie li To wa rzy stwa Za -
licz ko we go w Sta rym Są czu by li m.in.
ów cze sny bur mistrz – Woj ciech Paw -
li kow ski, ka pe lan klasz tor ny – ks. Ja -
kub Ko wal ski i wła ści ciel so łec twa
Mosz cze ni ca Ni żna – Fran ci szek Są -
dek. Do ku ment w obec no ści ce sar sko -
-kró lew skie go no ta riu sza Adol fa
Ney hin ge ra pod pi sa no 13 lu te go 1876
r. Te go sa me go dnia usta lo no, że ce lem
To wa rzy stwa bę dzie do star cze nie wy -
łącz nie tyl ko człon kom swo im
na umiar ko wa ny pro cent go to wych
pie nię dzy, po trzeb nych ich im do ob ro -
tu w rol nic twie, rze mio śle, prze my śle

i han dlu. Wkrót ce wy bra no je go dy -
rek cję, a pierw szym prze wod ni czą cym
dy rek to rem był Fe liks Schmidt – my -
śli wy, eme ry to wa ny po bor ca po dat ko -
wy. Po szcze gól ni człon ko wie
zo bo wią za li się wpła cić skład ki w wy -
so ko ści od 50 do 500 zł, a w czerw -
cu 1876 r. wkład 1000 zł wnio sła Ra da
Gmin na, któ ra tym sa mym przy stą pi ła
do to wa rzy stwa. Wła dze Sta re go Są cza
zgo dzi ły się ta kże bez płat nie udo stęp -
nić po miesz cze nia w ma gi stra cie
na ka sę, z któ rych ko rzy sta no przez po -
nad 20 lat. W 1898 r. To wa rzy stwo Za -
licz ko we wy na ję ło dwa po miesz cze nia
w bu dyn ku, w któ rym dzi siaj mie ści
się sie dzi ba ban ku, a już rok póź niej
wy ku pi ło go na wła sność. 

To wa rzy stwo wy wią zy wa ło się ze
swo ich za dań sta tu to wych. Ra da nad zor -
cza uchwa la ła wy so kość opro cen to wa -
nia dla udzie la nych po ży czek osob no
na ka żdy rok. Do 1919 r. kształ to wa ło
się ono na po zio mie 6,0–6,5 proc. Sys -
te ma tycz nie wzra sta ła też licz ba człon -
ków i ka pi tał. 

To wa rzy stwo Za licz ko we prze trwa ło
trud no ści go spo dar cze w okre sie I woj -
ny świa to wej, bu rzę pierw szych lat nie -
pod le gło ści Pol ski i kry zys 1929–1930.
W cza sie oku pa cji hi tle row skiej, pod ko -
niec 1939 r. wła dze nie miec kie nada ły
To wa rzy stwu Za licz ko we mu na zwę
„Bank Spół dziel czy – Sta ry Sącz – Ge -
nos sen cha tos bank Alt Sa dez”. Nad zór
nad nim spra wo wał Re ichad dutsch Jó -
zef Butz. Bank dzia łał wy łącz nie
w opar ciu o fun du sze wła sne któ re wo -
bec trud nych wa run ków oku pa cji by ły
bar dzo uszczu plo ne. 

22 stycz nia 1945 r. Sta ry Sącz zo stał
wy zwo lo ny, a bank po zba wio ny lo ka lu.
Za ję ła go fron to wa jed nost ka wojsk ra -
dziec kich, a na stęp nie jed nost ka Wojsk
Ochro ny Po gra ni cza. Dzia łal ność pro -
wa dzo no więc w lo ka lach za stęp czych,
za zwy czaj w pry wat nych do mach człon -
ków. Do pie ro 5 czerw ca 1948 r.,
po prze nie sie niu jed nost ki woj ska
do No we go Są cza, od zy ska no sie dzi bę
i pra ca po ma łu za czę ła po wra cać
do nor my. W 1949 r. do sta ro są dec kie -
go ban ku przy łą czo no Ka sy Stef czy ka
w Bar ci cach i Goł ko wi cach Pol skich.
Rok póź niej zmie nio no je go na zwę

na Gmin ną Ka sę Spół dziel czą, a w 1956
na Ka sę Spół dziel czą. Zresz tą pierw szy
okres lat pięć dzie sią tych był bar dzo
trud ny. Prze pi sy ogra ni cza ły wy so kość
i mo żli wość udzie la nia kre dy tów, Gmin -
ne Ka sy Spół dziel cze nie mo gły też pro -
wa dzić dzia łal no ści oszczęd no ścio wej
we wła snym imie niu i na wła sny ra chu -
nek. Po zy tyw ne zmia ny za po cząt ko wał
rok 1956, kie dy to za czę to przy wra cać
im oszczęd no ścio wo -po życz ko wy cha -
rak ter. W 1960 r. na ze bra niu przed sta -
wi cie li spół dziel ni pod ję to de cy zję
o zmia nie na zwy na Bank Spół dziel czy
w Sta rym Są czu. W la tach sie dem dzie -
sią tych bank, po dob nie jak i in ne jed -
nost ki, zma gał się w trud no ścia mi
fi nan so wy mi spo wo do wa ny mi wy so ką

in fla cją, ale świę to wał też ju bi le usz 100-
le cia dzia łal no ści (1976). Je go praw dzi -
wy roz kwit na stą pił po 1989 r.

Dzi siaj Bank Spół dziel czy w Sta rym
Są czu li czy po nad dwa i pół ty sią ca
człon ków, je go su ma bi lan so wa na ko -
niec 2010 r. wy nio sła 56 mln zł (dla po -
rów na nia w 2005 r. by ło to 25,6 mln zl,
a w 2000 r. – 12,3 mln zł), a wy pra co wa -
ny zysk 800 tys. zło tych (w 2005 r. – 584
tys. zł, w 2000 r. – 369 tys. zł). Bank
przy jął też po li ty kę tra dy cyj nej spół dziel -
czo ści i swo je dzia ła nie ogra ni czył do te -
re nu mia sta i gmi ny Sta ry Sącz. – Za le ży
nam, aby za spo ka jać po trze by klien tów,
któ rzy są miesz kań ca mi na szej gmi ny. Bo
na jej te re nie dzia ła my – pod kre ślał Woj -
ciech Ku lak, obec ny pre zes ban ku, na ga -
li ju bi le uszo wej, któ ra stwo rzy ła oka zję
do przy po mnie nia po cząt ków ban ku i hi -
sto rii lu dzi, któ rzy go two rzy li.

KIN GA BED NAR CZYK
Na podstawie monografii 

Wojciecha Kulaka 135 lat spółdzielczości 
oszczędnościowo-pożyczkowej w Starym Sączu

To wa rzy stwo Za licz ko we
prze trwa ło trud no ści go -
spo dar cze w okre sie I woj -
ny świa to wej, bu rzę
pierw szych lat nie pod le -
gło ści Pol ski i kry -
zys 1929–1930.

Siedziba banku w Sta rym Są czu

Woj ciech Ku lak, pre zes ban ku
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Uogow scy zaj mu ją się wa ga mi
mo że nie od dzia da, pra dzia -
da, ale od dziad ka już tak.
Fran ci szek Ro gow ski na pra -

wiał wa gi przed II woj ną świa to wą. Po -
tem sche dę prze jął Sta ni sław Ro gow ski,

oj ciec Łu ka sza. Miał Za kład Na pra wy
Wag, do któ re go jesz cze dzi siaj kie ru je
po rdze wia ły i po gię ty dro go wskaz
przy ul. Wę gier skiej. Sta ni sław Ro gow -
ski wa gi sprze da wał, mon to wał, re gu lo -
wał, kon ser wo wał i na pra wiał.

Ser wi so wał wa gi skle po we, ma ga zy no -
we, sa mo cho do we i te uży wa ne w sku -
pach trzo dy czy by dła oraz pło dów
rol nych. Wszyst kie wa gi! 

Mło do cia ny asy stent
Klien tów przyj mo wał u sie bie, ale zaj -

mo wał się ta kże usłu ga mi ob jaz do wy mi.
W swo im cza sie by ła to je dy na ta ka fir -
ma na Są dec czyź nie i Pod ha lu. 

Łu kasz, gdy miał czas, pod pa try wał
jak oj ciec zma ga się z wa ga mi, a cza sem
za bie rał się z nim i wy ru sza li w te ren.
Je cha li np. do Za ko pa ne go, a tam zwo -
żo no wszyst kie wa gi z oko li cy, jesz cze
wte dy ze ga ro we, z sie ci PSS „Spo łem”

czy Gmin nej Spół dziel ni „Sa mo po moc
Chłop ska”, a Sta ni sław Ro gow ski ra zem
z mło do cia nym asy sten tem Łu ka szem
re gu lo wa li pre cy zję ich wska zań i usu -
wa li uster ki.

Wte dy to by ły jesz cze wa gi ze ga ro -
we, wska zów ko we, me cha nicz ne, prze -
wa żnie pro duk cji Lu bel skiej Fa bry ki
Wag, a po mo sto we – z za kła dów w Tar -
czy nie, Lesz nie i Cheł mie. Prze wa żnie
już nie ist nie ją cych – prze trwa ła tyl ko lu -
bel ska.

W wa gach po stęp wy glą dał tak, że
naj pierw by ły me cha nicz ne: wska zów -
ko we, na stęp nie od wa żni ko we – dzie -
sięt ne, w któ rych po miar re gu lo wa ło się
przy po mo cy prze su wa nia od wa żni ków,
a po tem po ja wi ły się ze ga ro we. Od po -
cząt ku lat 90. na sta ła era wag elek tro -
nicz nych. Ob ję ły one wła dzę ab so lut ną,
dyk ta tu rę bez kon ku ren cji i opo zy cji.
Po pro stu w tej dzie dzi nie nie ma dzi siaj

Lu dzie z gło wą

Dyktatura
elektroniczna
Łu kasz Ro gow ski ni gdy nie był w Se vres pod Pa ry żem, gdzie
sta ran nie prze cho wy wa ny jest wzo rzec ide al ne go ki lo gra ma.
Choć oprócz pro duk cji zaj mu je się le ga li za cją wag, czy li
spraw dza niem, czy wa żą do sta tecz nie pre cy zyj nie i re gu la cją,
że by czy ni ły to mak sy mal nie do kład nie.

W wa gach po stęp wy glą dał
tak, że naj pierw by ły me -
cha nicz ne: wska zów ko we,
na stęp nie od wa żni ko we
– dzie sięt ne, w któ rych po -
miar re gu lo wa ło się
przy po mo cy prze su wa nia
od wa żni ków, a po tem po -
ja wi ły się ze ga ro we. Od po -
cząt ku lat 90. na sta ła era
wag elek tro nicz nych.

Go to we szkie le ty wag sa mo cho do wych

GOSPODARKA
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in ne go sys te mu po mia ro we go niż elek -
tro nicz ny.

Nie zna czy to, że pa nu je za stój. Mo -
że pre cy zja w ich po mia rach nie wzra -
sta, bo i tak są su per do kład ne i nie
bar dzo jest co tu do sko na lić, na to miast
roz wój po le ga na mi nia tu ry za cji i po pra -
wie trwa ło ści. Kie dyś elek tro nicz ne wa -
gi mia ły po tę żne ga ba ry ty, ale od te go
cza su zma la ły, sta ły się po ręcz niej sze.
Kie dyś mia ły w środ ku upa ko wa ne du -
że ilo ści pod ze spo łów o po kaź nej wiel -
ko ści, te raz tę mno gość za stę pu je je den
ma leń ki mo du lik, ja kiś pra wie mi kro -
czip.

Łu kasz Ro gow ski tak to so bie pod pa -
try wał u oj ca, a rów no cze śnie uczył się
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, gdzie zo stał tech ni -
kiem me cha ni kiem urzą dzeń elek tro -
nicz nych. W trak cie na uki prak ty ko wał
na pra wia nie wag w za kła dzie oj ca, a po -
tem jesz cze jeź dził na kur sy ser wi so wa -
nia or ga ni zo wa ne przez pro du cen tów:
Lu bel ską Fa bry kę Wag, Axis w Gdań -
sku czy CAS w Po zna niu.

A po tem usa mo dziel nił się – w 1997
r. za ło żył wła sną fir mę Mi kro wag. Był
przed sta wi cie lem han dlo wym pro du -
cen tów oraz świad czył ser wis gwa ran -
cyj ny i po gwa ran cyj ny. Po cząt ko wo
zaj mo wał się ca łym asor ty men tem wag,
sprze da wał i na pra wiał na wet ła zien ko -
we i ku chen ne. Prze ra biał wa gi me cha -
nicz ne na elek tro nicz ne – po pro stu
wsta wiał do środ ka pod ze spo ły elek tro -
nicz ne i pod łą czał. Po wsta wa ły w ten
spo sób wa gi hy bry do we: z ze wnątrz
wy glą da ły jak me cha nicz ne, ale w środ -
ku na fa sze ro wa ne by ły elek tro ni ką. Bo
ory gi nal ne elek tro nicz ne po cząt ko wo
by ły bar dzo dro gie, więc cha łup ni czo
wy twa rza ne, tań sze wy ro by z je go Mi -
kro wa gu cie szy ły się po py tem. Oczy wi -
ście pro duk cja mu sia ła do stać
za twier dze nie, ro dzaj cer ty fi ka tu
z Głów ne go Urzę du Miar, że trzy ma pa -
ra me try i nie fał szu je. 

Naj pierw sprze da wał de ta licz nie i lo -
kal nie. Pa mię ta, że pierw szą wa gę wła -
snej pro duk cji ulo ko wał w skła dzie
ma te ria łów bu dow la nych w Ka mie ni cy,
po tem na stęp ne po szły do GS w Ko -
rzen nej i do fer my dro biu na Zie mi Cie -

szyń skiej. Na wa gi w peł ni elek tro nicz -
ne prze sta wił się w 2003 r. 

Naj pierw ro bił to wszyst ko jed no oso -
bo wo, ale z cza sem za trud nie nie roz ro -
sło się do ok. 10 osób. Obec nie
w Mi kro wa gu po wsta ją wa gi nie ta kie
mi kro, lecz ra czej ma kro. Roz pię tość ich
mo żli wo ści się ga od 300 kg do 100 ton.
A i ce ny są od po wied nie, bo miesz czą
się w wi deł kach od 1000 do 100 tys. zł.

Brut to – ta ra = net to
Ry nek po dyk to wał mu ogra ni cze nie

się do pro duk cji wag po mo sto wych,
prze my sło wych, sa mo cho do wych, uży -
wa nych w skła dach bu dow la nych, sku -
pach owo ców i zło mu, w tych
wszyst kich pla ców kach, w któ rych nie
ope ru je się ki lo gra ma mi, lecz to na mi.
Ku po wa li u nie go pro du cen ci prze two -
rów owo co wych Expol i Tym bark, fir my
z bra nży bu dow la nej Fa kro i Wi śniow -
ski, przed się bior stwa trud nią ce się dro -
go wnic twem Bu di mex i Skan ska, fir my
spe dy cyj ne i trans por to we. Wszy scy ci,
któ rzy ku pu ją lub sprze da ją to wa ry cię -
ższe i po trze bu ją je zwa żyć. A naj wy -
god niej jest zwa żyć cię ża rów kę (ta ra),
a po tem ten wy nik od jąć od wa gi cię ża -
rów ki z ła dun kiem (brut to), by otrzy mać
sam cię żar ła dun ku (net to).

We źmy fir mę bu du ją cą au to stra dy,
któ ra na by wa ogrom ne ilo ści kru szy wa

i in nych ma te ria łów. Przy ta kich ilo -
ściach ła two się po my lić, nie trud no też
by ło by oszwa bić. A przy po mo cy urzą -
dzeń mar ki Mi kro wag mo żna wszyst ko
do kład nie zwa żyć i nikt ni ko mu nie
wmó wi, że sprze dał czy ku pił o te pa rę
ton wię cej niż fak tycz nie. A wte dy do -
cho dy i wy dat ki od zwier cie dla ją rze czy -
wi stą war tość to wa ru i nikt nie jest
strat ny.

Wa ży się rów nież po to, że by ti ry nie
prze kra cza ły do pusz czal ne go cię ża ru
cał ko wi te go przy po ru sza niu się po pol -
skich dro gach. Obec nie do zwo lo ny wy -
no si 40 ton brut to, a dla star szych
po jaz dów czy ni się wy ją tek, do pusz cza -
jąc ulgę w po sta ci do dat ko we go nad ba -
ga żu dwóch ton. Bo wia do mo,
cię ża rów ki wy ła do wy wa ne są, ile się da,
a im wię cej wa żą, tym bar dziej de wa stu -
ją dro gi, ob li czo ne na okre ślo ną wy trzy -
ma łość i na cisk. 

Ser wi su jąc wy ro by ró żnych pro du -
cen tów, po znał ich wa dy i za le ty,
a w swo jej pro duk cji spró bo wał wy eli -
mi no wać pierw sze, a za cho wać dru gie.
Oczy wi ście ła two nie jest, bo ide al nie
ni gdy nie bę dzie. Jest za tem ta kże kon -
struk to rem: za pro jek to wał szkie let,
w któ rym umiesz cza się go to we pod ze -
spo ły elek tro nicz ne. Ele men ty sta lo we
po cho dzą z kon cer nu Mit tal, czy li Hu ty
im. Sen dzi mi ra w Kra ko wie al bo z nie -

Gu stow ny no śnik te le sko po wy mar ki bry tyj skiej fir my JCB. Nie ma licz ni ka
w mi lach, bo po ru sza się tyl ko po te re nie za kła du, więc licz ni ka prze bie gu
nie po trze bu je. Re je stru je na to miast mo to go dzi ny pra cy.
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miec kie go Thys se na–Krup pa. Na to -
miast elek tro ni ka z hisz pań skich firm
Util cell i Sen so ca re oraz ame ry kań skiej
GSE Sca le Sys tems. Choć u nie go to
wciąż ma nu fak tu ra, pod czas gdy świa -
to we fir my w tej bra nży pod ję ły pro duk -
cję prze my sło wą.

Pro duk cja od by wa się w dwóch za -
kła dach. W pierw szym znaj du je się dłu -
ga na 100 m ha la, w któ rej pół pro duk ty
sta lo we tnie się na wy miar, wy ci na się
po trzeb ne kształ ty i spa wa się w za pro -
jek to wa ne kon struk cje. Po tem ten szkie -
let wę dru je do dru gie go za kła du,
w któ rym po wierzch nia sta li jest oczysz -
cza na me to dą pia sko wa nia. Za miast pla -
żo we go pia sku uży wa się od pa dów
pro duk cyj nych, ku po wa nych w Hu cie
Mie dzi Gło gów w big ba gach (ogrom -
nych wo rach). Big bag o za war to ści 1,5
to ny kosz tu je 300 zł. Je go za war tość
przy po mi na pia sek, jest mniej wię cej ta -
kim sa mym gra nu la tem, ale ma mie -
dzia ny ko lor i ostre kra wę dzie, pod czas
gdy ziar na pia sku są mi kro sko pij ny mi,
owal ny mi oto cza ka mi. Po pia sko wa niu
szkie let tra fia do la kier ni.

Bra ter ska kon ku ren cja
Trze ba do dać, że ano ni mo wy ktoś,

uży wa ją cy plu ra lis ma ie sta tis i po da ją -
cy się za nie zli czo ną licz bę są sia dów za -
kła du, ja kiś czas te mu pod niósł rwe tes,
że pro duk cja wag za gra ża zdro wiu oko -

licz nych miesz kań ców, a szcze gól nie
zbio rom z po bli skich pól. W Mi kro wa -
gu zja wił się kom plet roz ma itych kon -
tro li, łącz nie z po mia rem ha ła su
i wi docz nie wszyst ko speł nia ło, wy śru -
bo wa ne prze cież, bo już unij ne nor my
i fir ma nie zo sta ła uka ra na na wet naj -
mniej szym man da tem czy choć by upo -
mnie niem.

Jed nak i tak nie bar dzo mo że się roz -
wi jać, bo – przy naj mniej czę ścio wo
– znaj du je się na te re nie, na któ rym plan
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go prze -

wi du je dro gę. W naj bli ższych la tach
na pew no się na to nie za no si, mo że
za 20, 50 al bo 100 lat, je śli w ogó le. Jed -
nak z te go wzglę du go spo darz nie mo że
otrzy mać po zwo le nia na bu do wę obiek -
tów trwa łych, na wet gdy by zo bo wią zał
się, że jak przyj dzie co do cze go, to je
wy bu rzy, lecz wol no mu sta wiać je dy -
nie prze wiew ne kon struk cje na mio to we
fir my Miesz ko z Krap ko wic. 

Kie dyś je go oj ciec był mo no po li stą
wa go wym na Są dec czyź nie, ale Mi kro -
wag już nie ma ta kiej luk su so wej po zy -
cji. Naj go rzej, że żmi ję wy ho do wał
na wła snej pier si. Kie dyś za trud nił bra -
ta, a tam ten od ga pił i za ło żył kon ku ren -
cyj ną fir mę. Po mię dzy Mi kro wa giem
a fir mą bra ta i je go żo ny to czy się ma ła
woj na ryn ko wa. Kie dy Mi kro wag usta -
wił swój bil l bo ard, to tuż przed nim bra -
ter ska kon ku ren cja po sta wi ła więk szy
i bar dziej spek ta ku lar ny. A sie dzi bę Mi -
kro wa gu brat za sta wił za par ko wa ną na -

cze pą, po ma lo wa ną w kon ku ren cyj ne
bar wy i lo go. I nic mu nie mo żna zro bić,
bo to ich wspól na oj co wi zna!

Łu kasz Ro gow ski zresz tą nie re agu -
je, twier dząc, iż i tak ma ty lu klien tów,
że spe cjal nej re kla my nie po trze bu je.
Ale kla wo nie jest! I z bra tem nie spo ty -
ka ją się już na wet na uro czy sto ściach ro -
dzin nych.

IRE NE USZ PAW LIK

Pro duk cja od by wa się w dwóch za kła dach. W pierw szym
znaj du je się dłu ga na 100 m ha la, w któ rej pół pro duk ty
sta lo we tnie się na wy miar, wy ci na się po trzeb ne kształ -
ty i spa wa się w za pro jek to wa ne kon struk cje. Po tem ten
szkie let wę dru je do dru gie go za kła du, w któ rym po -
wierzch nia sta li jest oczysz cza na me to dą pia sko wa nia. 

Od wa żni ki o wa dze 500, 1000 i 2000 kg, słu żą ce do ska lo wa nia wag

Wła ści ciel Łu kasz Ro gow ski z sze fo -
wą dzia łu sprze da ży Agniesz ką
Bog dan

GOSPODARKA
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T E K S T  S P O N S O R O W A N Y
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Od 22 lat pre ze su je Pan spół dziel ni „Skład -
ni ca”, dłu go jak na tak od po wie dzial ne
sta no wi sko?

– W spół dziel ni za czy na łem pra cę od re fe -
ren ta trans por tu, póź niej kie row ni ka, pra wie 10
lat by łem wi ce pre ze sem do spraw ob ro tu rol ne -
go, na stęp nie do spraw han dlu i w koń cu
w 1989 ro ku zo sta łem pre ze sem. Wte dy już
mia łem spo ro do świad cze nia, zna łem za ło gę
i jej mo żli wo ści. Za ło gę ma my bar dzo do brą
i są dzę, że to do świad cze nie na szych spół dziel -
ców spo wo do wa ło, że prze zwy cię ży li śmy ko lo -
sal ne trud no ści z po cząt ku lat 90. ze szłe go
stu le cia. Z dru giej stro ny, za wsze sta wia li śmy
na na ukę, kształ ce nie, zdo by wa nie no wych
kwa li fi ka cji, pod glą da nie kon ku ren cji i rów na -
nie do lep szych. I sta ra li śmy się szu kać dla sie bie
miej sca na zmie nia ją cym się ryn ku i to miej sce,
są dzę, zna leź li śmy. To był nasz wspól ny suk ces.
Spół dziel nia opie ra się na pry wat nej wła sno ści
i dzia łal no ści człon ków. U nas ten sa mo rząd
spół dziel czy sta no wi li sta rzy, do świad cze ni
dzia ła cze, któ rzy, od kąd pa mię tam – nie prze -
szka dza li, da wa li za rzą do wi wol ną rę kę, a po -
tem roz li cza li. I tak jest do dzi siaj.
Spół dziel ni obec nie to… 

– Opie ra my się na han dlu i pro duk cji, czę -
ścio wo na usłu gach. Pro wa dzi my 21 skle pów
ró żnych bra nż. Część obiek tów, któ re nam nie
przy no si ły zy sku wy dzie rża wia my. Na szą wi zy -
tów ką jest pie kar nia i ciast kar nia. Oba za kła dy
są bar dzo no wo cze sne, przy po mo cy środ ków
unij nych zmo der ni zo wa li śmy ca ły park ma szy -
no wy. Ma my świet nych tech no lo gów i więk -

szość pro duk tów to są na sze wła sne wy ro by.
Sto su je my sta re, wy pró bo wa ne re cep tu ry bez
kon ser wan tów i dzię ki te mu po sia da my pra -
wie 150 od bior ców pie czy wa i cia stek. Nie tyl ko
na te re nie mia sta i gmi ny Gry bów, ale i w No -
wym Są czu, Kry ni cy, Mu szy nie, Gor li cach i Wy -
so wej. Wszę dzie tam do star cza my na sze
świet ne pie czy wo i jesz cze lep sze cia sta. W asor -
ty men cie po sia da my aż 50 ro dza jów pie czy -
wa, 15 ro dza jów dro żdżó wek i 70 ro dza jów ciast
i cia ste czek. Sys te ma tycz nie ta kże po sze rza my
na szą bo ga tą ofer tę o no we szla chet ne pro duk -
ty, co raz czę ściej wy ko rzy stu jąc tech no lo gie
z in nych kra jów, na przy kład z Fran cji. 
Han del pro wa dzi my po przez 21 skle pów,
w więk szo ści są to skle py spo żyw cze, z któ rych 4

znaj du ją się w sie ci De li ka te sów Cen trum Eu ro -
cash. Ale ta kże skle py z odzie żą, obu wiem,
sprzę tem AGD – RTV, ar ty ku ła mi dzie cię cy mi,
che mią i ko sme ty ka mi. 
Ile osób za trud nia spół dziel nia? 

– Za trud nia my 164 oso by, na le ży my do naj -
więk szych pra co daw ców na na szym te re nie,
a je śli cho dzi o pion gmin nych spół dziel ni kie dyś
Sa mo po moc Chłop ska, je ste śmy w re gio nie naj -
więk szą spół dziel nią. Więk szość spół dziel ni bo -
le śnie od czu ła prze mia ny ustro jo we z po cząt ku
lat 90, wy prze da ła ma ją tek i ogra ni czy ła dzia -
łal ność. Nam uda ło się prze trwać trud ne la ta
i póź niej roz wi nąć skrzy dła. Spół dziel nia li czy
po nad 600 człon ków, choć obo wią zu ją ce usta -
wo daw stwo nie za chę ca do wstę po wa nia

Spół dziel nia Han dlo wo -Pro duk cyj na „Skład ni ca”
w Gry bo wie ma się do brze i roz wi ja skrzy dła
Roz mo wa z pre ze sem Ma ria nem Chro now skim

Spół dziel nia Han dlo wo -Pro duk cyj na„Skład ni ca” w Gry bo wie to 99-let -
nia tra dy cja, pol ski ka pi tał i do sko na łe pro duk ty. Wie lo krot ny lau re at
na gród go spo dar czych i bra nżo wych. W 1998 ro ku Spół dziel nia zo sta ła
od zna czo na przez Kra jo wą Ra dę Spół dziel czą od zna ką „Za za słu gi dla
Spół dziel czo ści”. Z oka zji 95-le cia swo jej dzia łal no ści, któ ra przy pa da ła
w 2007 ro ku, Spół dziel nia zo sta ła uho no ro wa na licz ny mi na gro da mi,
m. in.: Cer ty fi ka tem War szaw skiej In spek cji Ja ko ści Han dlo wej Ar ty ku -
łów Rol no -Spo żyw czych oraz „Zło tym Jabł kiem Są dec kim”. W 2008 ro ku

otrzy ma ła „Cer ty fi kat Przed się bior stwo Fa ir Play”, a we wrze śniu 2009
ro ku Spół dziel nia zdo by ła ty tuł „Eu ro Fir ma 2009”. W bie żą cym ro ku
otrzy ma ła ty tuł „So lid na Fir ma 2010” nada ny przez Przed sta wi ciel stwo
Ko mi sji Eu ro pej skiej a ostat nio ty tuł „Li der Ryn ku 2011”.
Spół dziel nia „Skład ni ca” to m.in. 50 ro dza jów pie czy wa, 15 ro dza jów
dro żdżó wek i 70 ro dza jów ciast i cia ste czek., to mi ła i spraw na ob słu ga
w sie ci skle pów. „Skład ni ca” to so lid ny part ner biz ne so wy, wy pró bo -
wa ny spon sor kul tu ry i spor tu na Zie mi Gry bow skiej.

Marian Chronowski

T E K S T  S P O N S O R O W A N Y

Spół dziel nia Han dlo wo -Pro duk cyj na „Skład ni ca” w Gry bo wie
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do spół dziel ni. By ło wie le prób do sto so wa nia
pra wa spół dziel cze go do no wych cza sów, ale
wszyst kie, jak do tąd, spa li ły na pa new ce. 
Ja ki wy nik fi nan so wy za ubie gły rok
przed sta wił Pan na wal nym ze bra niu de le -
ga tów człon ków spół dziel ni? 

– W 2010 ro ku wy pra co wa li śmy zysk. Więk -
szość środ ków prze zna czy li śmy na fun dusz za -
so bo wy, aby na dal się roz wi jać i nie mu sieć
ko rzy stać z kre dy tu ban ko we go. Znacz ną cześć
środ ków prze ka za li śmy dla za ło gi na zwięk sze -
nie za kła do we go fun du szu świad czeń so cjal -
nych, po nad to my śli my już o ob cho dach
przy szło rocz ne go ju bi le uszu stu le cia spół dziel ni. 
Czy w dzi siej szych cza sach spół dziel nie
ma ją jesz cze ra cję by tu?

– Uwa żam, że idea spół dziel czo ści nie prze -
ży ła się. Na Za cho dzie spół dziel czość funk cjo nu je
i ma się bar dzo do brze. U nas też tak po win no
być, tyl ko mu si my zmie nić za sa dy dzia ła nia, bar -
dziej po sta wić na fi nan se i eko no mie, że by spół -
dziel cy od no si li ko rzy ści ze swo je go człon ko stwa
i by li bar dziej zwią za ni ze Spół dziel nią. Do dam,
że osła wio na spe cu sta wa z 1990 ro ku zli kwi do -
wa ła cen tra le spół dziel cze. Na le ży my tyl ko
do Związ ku Re wi zyj ne go Spół dziel ni Be ski dów
i Pod ha la w No wym Są czu, któ ry zrze sza po -
nad 40 spół dziel ni. Zwią zek or ga ni zu je szko le nia
i prze pro wa dza lu stra cje. Je ste śmy na ty le du ża
spół dziel nią, że pod le ga my obo wiąz ko wi co rocz -
ne go ba da nia spra woz da nia fi nan so we go, na to -
miast Zwią zek Re wi zyj ny co 3 la ta prze pro wa dza
peł ną lu stra cję spół dziel ni.
Ja kie przy czy ny le gły u po wsta niu spół -
dziel ni „Skład ni ca” w 1912 ro ku? 

– Za cy tu ję akt za ło ży ciel ski sprzed 99 lat:
„Dzia ło się to 28 wrze śnia 1912 ro ku o godz. 6-
tej po po łu dniu w Sa li ma gi stra tu mia sta Gry -
bów. Gru pa 28 miej sco wych dzia ła czy na cze le
z księ żmi Ja nem So la kiem, Do mi ni kiem Urba -
nem oraz Edwar dem Gór skim i Win cen tym
śmia łow skim – lu dzi do brej wo li w ob li czu wiel -
kiej nę dzy ga li cyj skiej, nie spra wie dli wo ści, wy -
zy sku przez pry wat ny i ży dow ski han del, od by ło
się ze bra nie za ło ży ciel skie „Skład ni cy To wa ro wej
Kó łek Rol ni czych w Gry bo wie. Cel głów ny to
pod nie sie nie na od po wied nio wy ższy po ziom
go spo dar stwa swych człon ków, przez wspól ne
na by wa nie ar ty ku łów po trzeb nych do pro wa -
dze nia go spo darstw rol nych i do mo wych”. 
Nie ma już kon ku ren cji ży dow skiej, zni kła
nę dza ga li cyj ska, za to jest po tę żna kon ku -
ren cja ob ce go ka pi ta łu, zor ga ni zo wa ne go
w for mie spół ek pra wa han dlo we go? 

– Ja koś da je my so bie ra dę. Sta ra my się rów -

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
naszym Klientom oraz wszystkim

pracownikom i ich rodzinom 
serdeczne życzenia składa

Zarząd Biura Rachunkowego 

DEKRET
w Nowym Sączu

HURTOWNIA
FARB I LAKIERÓW

Nowy Sącz, ul.Głowackiego 38
tel. 18 441-14-13, fax. 18 444-35-37

www.farbol.pl
kontakt@farbol.pl

FARBY Mieszalnik farb
LAKIERY i tynków:
IMPREGNATY – akrylowych

PIANY – silikatowych
KLEJE – mozaikowych
SILIKONY

art. MALARSKIE I LAKIERNICZE

R E K L A M A

R E K L A M A

nać do naj lep szych, a na wet wy prze dzać kon ku -
ren cję. Spół ka pra wa han dlo we go na sta wio -
na jest na zy ska, a spół dziel nia ma na oku
ko rzy ści swo ich człon ków i zysk po wi nien być
ra czej mi ni mal ny. Ale wte dy spół dziel nia się nie
roz wi ja. My co ro ku wy pra co wu je my raz więk -
szy, raz mniej szy zysk, któ ry in we stu je my.
W tym ro ku prze zna czy li śmy po nad pół mi lio -
na zło tych na od two rze nie ma jąt ku: re mon ty,
mo der ni za cję i in we sty cje. Obec nie bu du je my
du ży sklep w Ptasz ko wej, któ ry nie dłu go zo sta -
nie uru cho mio ny. n

KWIETNIOWA PROMOCJA!

pn-pt 10-18, sob. 8-14 
ul. Nadbrzeżna 59, Nowy Sącz 

Tel. 790-280-242

– przekłuwanie uszu – 30 zł
– przedłużanie i zagęszczanie rzęs – 120 zł
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Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”

Wszystkim Klientom i Pracownikom życzą
Właściciele Zakładu Mięsnego Leśniak
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Bu dow la ro bi wra że nie. Na par -
te rze znaj dzie się 12 dwu oso bo -
wych po koi dla lu dzi w sta nie
ter mi nal nym, czy li w su mie bę -

dzie tu 24 łó żek. Jed na ła zien ka przy -
pad nie na dwa po ko je, oprócz te go
ga bi net le kar ski, po kój dla pie lę gnia rek,
kuch nia i względ nie ob szer na ka pli ca. 

Na pię trze ukła da no już płyt ki na po -
sadz ce. W przy szło ści bę dzie mo żna za -
adop to wać strych na do dat ko we
po miesz cze nia dla pa cjen tów, dach jest
ocie plo ny, wy star czy po sta wić ścian ki
dzia ło we. Ca łość ma po nad 700 m2 po -
wierzch ni użyt ko wej.

– Po win ni śmy skoń czyć na prze ło mie
sierp nia i wrze śnia, du żo bę dzie za le ża -
ło od po go dy, bo trze ba ele wa cję jesz cze
zro bić, uło żyć kost kę bru ko wą – tłu ma -
czy Da riusz Wo lak. Po tem przyj dzie
czas urzą dza nia po miesz czeń. Za kup
sprzę tu i me bli. 

Re por ter „Są de cza ni na” roz mi nął się
tam te go dnia z Ro ma nem Po ręb skim,
pre ze sem To wa rzy stwa Przy ja ciół Cho -
rych „Są dec kie Ho spi cjum”. – Pan pre -
zes co dzien nie tu za glą da – do dał
maj ster. 

Ba ner wi szą cy na pło cie przy po mi na,
że ka żdy są de cza nin mo że do ło żyć swo -
ją ce gieł kę w tym szla chet nym dzie le,

wpła ca jąc 1 proc. po dat ku do cho do we -
go na kon to Są dec kie go Ho spi cjum. De -
cy zję na le ży pod jąć do koń ca kwiet nia
br.

Ho spi cjum jest tak zlo ka li zo wa ne
wzglę dem uli cy Na wo jow skiej, że choć
to ru chli wa ar te ria ko mu ni ka cyj na, to
jed nak tam bę dzie ci sza i spo kój, tak
bar dzo po trzeb na lu dziom od cho dzą -
cym z te go świa ta. Za wcza su za dba no

o ob sa dze nie te re nu igla ka mi, któ re
za nie dłu go stwo rzą zie lo ną ścia nę.

Dział kę pod ho spi cjum po da ro wa ło
mia sto, z Unii Eu ro pej skiej (Ma ło pol ski
Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny na la -
ta 2007–2013) uda ło się wy cią gnąć
na ten cel 2,78 mln zł, do cho dzą in dy -
wi du al ni dar czyń cy i spon so rzy, o któ -
rych pra co wi cie za bie ga pre zes Ro man
Po ręb ski wraz z za rzą dem To wa rzy stwa. 

Pre zes „Są dec kie go Ho spi cjum”,
Ro man Po ręb ski:

„Są dec kie Ho spi cjum”, utwo rzo ne
przy pa ra fii św. Ka zi mie rza w 1999 ro -
ku z ini cja ty wy gru py miesz kań ców
mia sta i ów cze sne go pro bosz cza ks. pra -
ła ta Sta ni sła wa Cza cho ra, dzia ła na za -
sa dzie wo lon ta ria tu, bez in te re sow nej

Ho spi cjum w Za wa dzie 

Naj trwal szy po mnik 
Bł. Ja na Paw ła II
Ho spi cjum – od łac. ho spi tium zna czy: przy jaźń, go ścin ne przy ję cie, go ścin ny dom, go spo da.

Na fi ni szu zna la zły się ro bo ty przy bu do wie Są dec kie go Ho -
spi cjum przy ul. Na wo jow skiej w No wym Są czu – Za wa dzie,
w są siedz twie do mu po mo cy spo łecz nej. – Trwa ją pra ce wy -
koń cze nio we – mó wi Da riusz Wo lak, maj ster z fir my ReMM
– Ma riusz Mi kul ski, któ ry w pią tek (18 mar ca) opro wa dził
re por te ra „Są de cza ni na” po bu do wie.

WOKÓŁ NAS

FOT. HSZ
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wo li słu że nia in nym lu dziom. Wie dzą
o tym naj le piej na si wo lon ta riu sze, któ -
rzy z re gu ły bar dzo rzad ko lub wy jąt ko -
wo skrom nie mó wią o swo im
za an ga żo wa niu w po moc in nym. Po -
świę ca jąc im swo je si ły i czas, do świad -
cza ją cze goś, co ich sa mych prze kra cza.
Dla te go nie mo żna się dzi wić, że py ta ni
o mo ty wy swo ich dzia łań wo lon ta riu sze
po da ją czę sto naj prost sze z mo żli wych
uza sad nie nia: „Bo tak trze ba”, „Bo tak
po stą pił by ka żdy”, „Bo tak chce Bóg”.
Te z po zo ru zdaw ko we od po wie dzi za -
wie ra ją za zwy czaj bar dzo wa żną treść
– wo lon ta riat an ga żu je ca łą oso bę, ca ły
świat jej war to ści, w tym ta kże war to ści
naj wy ższe. Nie po win ni śmy za tem wi -
dzieć wo lon ta ria tu wy łącz nie w ka te go -
riach psy cho lo gicz nych czy

spo łecz nych. Wszyst kie one, bo wiem
od da ją tyl ko część praw dy o wo lon ta ria -
cie, na to miast z ca łą pew no ścią nie od -
da ją praw dy naj istot niej szej, ja ką kry je
w so bie ka żdy czło wiek – po trze by
czyn nej mi ło ści. 

Na sze sto wa rzy sze nie spra wu je opie -
kę ho spi cyj ną o cha rak te rze do mo wym.
W swo jej struk tu rze po sia da za re je stro -
wa ny Nie pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro -
wot nej – Po rad nię Pa lia tyw ną, w któ rej
pra cu ją le ka rze i pie lę gniar ki, ja ko wo -
lon ta riu sze. Opie kę du cho wą czy ni ka -
pe lan ks. Jó zef Woj nic ki. W okre sie
swo jej dzia łal no ści „Ho spi cjum” udzie -
li ło po mo cy po nad 300 cho rym. Dzia -
łal ność sto wa rzy sze nia fi nan so wa na jest
z fun du szy prze ka zy wa nych przez
Urząd Mia sta w No wym Są czu, ak cji
cha ry ta tyw nych oraz dat ków lu dzi do -
brej wo li. W okre sie swo je go ist nie nia
ilość osób za an ga żo wa nych w dzia łal -
ność Ho spi cjum – wo lon ta riu szy wa ha -
ła się w gra ni cach od 40 do 120 osób.

Te raz bu du je my sta cjo nar ną pla ców -
kę ho spi cyj ną. Pra cu jąc od wie lu lat
w for mu le ho spi cjum do mo we go do -
strze ga li śmy ro sną ce za po trze bo wa nie
na spe cja li stycz ną opie kę nad ludź mi
u kre su ich ziem skiej wę drów ki. Na wet
naj bar dziej re gu lar ne od wie dzi ny w do -
mu cho re go, czy to le ka rza, pie lę gniar -
ki, du chow ne go, bądź pra cow ni ka
so cjal ne go, te ra peu ty, psy cho lo ga, czy
też wo lon ta riu sza nie me dycz ne go, nie
za stą pią sta łej, ca ło do bo wej opie ki.
Wie le ro dzin ma kło po ty z za pew nie -
niem te ra pii, god ne go zma ga nia się ze
śmier tel nym cier pie niem bli skiej oso by,
lub też nie ma ku te mu na le ży tych wa -
run ków

Pod ję ta idea spo tka ła się ze spo łecz -
nym po par ciem i zro zu mie niem. Je ste -
śmy wdzięcz ni za licz ne do wo dy
wspar cia fi nan so we go, or ga ni za cyj ne go
i mo ral ne go. Po wsta nie ta kie go obiek tu
na te re nie mia sta wy peł ni bia łą pla mę
na ma pie opie ki ho spi cyj nej re gio nu, bę -
dzie też nie pod wa żal nym, ma te rial nym
do wo dem tro ski Są de czan o lu dzi cier -
pią cych na nie ule czal ne cho ro by.

Spo dzie wa my się, że ho spi cjum
otwo rzy po dwo je pod ko niec ro ku. Znaj -
da w nim miej sce miesz kań cy na sze go
mia sta, któ rzy zna leź li się w bar dzo
trud nej sy tu acji ży cio wej u schył ku swo -
je go ży cia. Tam nie bę dą cier pieć i nie
bę dą osa mot nie ni w tych ostat nich
dniach. Jest głę bo ko prze ko na ny, że bę -
dzie to naj lep szy, trwa ły i ży wy do wód
pa mię ci o Ja nie Paw le II. 

(HSZ)

Ro man Po ręb ski

(Ur. 1957 w No wym Są czu) – mgr eko no mi
(AE Kra ków), stu dia po dy plo mo we z za kre su
kon tro li i au dy tu w sek to rze pu blicz nym, za -
rzą dza nia te ry to rial ne go i pe da go gi ki. Pra -
co wał m.in. w Wo je wódz kim Szpi ta lu
Ze spo lo nym w No wym Są czu i Ma ło pol skim
Cen trum Ochro ny Zdro wia. Od 2003 r. pra cu -
je w Urzę dzie Mia sta No we go Są cza. Wy ró -
żnio ny pre sti żo wą sta tu et ką „Przy ja ciel
Pa cjen ta” przy zna wa ną przez In sty tut Zdro -
wia Pu blicz ne go i no mi na cją do ty tu łu „Są -
de cza ni na Ro ku 2008”. Pre zes „Są dec kie go
Ho spi cjum” od 1999 r. Pa sjo nat mo to ry za cji.

WOKÓŁ NAS

FO
T.

 L
EŚ

FO
T.

 H
SZ

SADECZANIN kwiecień 2011_SADECZANIN  30-03-2011  02:44  Strona 40



KWIECIEŃ 2011 Sądeczanin 41

v www.sadeczanin.info

Towy jąt ko wy wy czyn w ostat -
nich la tach są dec kiej oświa -
ty. Dość po wie dzieć, że

od li sto pa da 2010 r. w olim pia dzie uczest -
ni czy ło od szcze bla pod sta wo we go pra -
wie 20 ty się cy uczniów z ca łej Pol ski.
Suk ces jest za słu gą ro dzi ców, li ce al ne go
opie ku na na uczy cie la hi sto rii Pio tra Ry -
chlew skie go, wy cho waw czy ni Ber na de ty
Od rzy wol skiej, ale przede wszyst kim sa -
me go lau re ata, któ ry na po nad rok
przed eg za mi na mi ma tu ral ny mi za pew nił
już so bie in deks wy ższej uczel ni.

***
Jak się czu je „mistrz olim pij ski”?

Co tu ukry wać: je stem oszo ło mio ny!
Do pie ro w czerw cu skoń czę osiem na -
ście lat, a ty lu wra żeń, tak in ten syw nych
jesz cze nie prze ży łem. Po pierw sze mu -
szę wy wią zać się z prze gra ne go za kła -
du. Za ło ży łem się z ko le żeń stwem
z kla sy, Do mi ni ką Ta basz i Wojt kiem
Grusz ką, że nie zwo ju ję wie le w tej
olim pia dzie, że nie prze brnę przez ko -
lej ne szcze ble eli mi na cji. A tym cza sem
sam so bie zro bi łem nie spo dzian kę. Za -
kład prze gra łem (o du że lo dy), olim pia -
dę wy gra łem.
Co o tym za de cy do wa ło?

To był splot wie lu czyn ni ków. So lid -
nej por cji wie dzy, ukie run ko wa nia przez
opie ku na, ja kie goś bły sku i re flek su,
ogól ne go oczy ta nia, mo ich ró żno rod -
nych za in te re so wań no i… szczę ścia.
Prze ko na łem się jak cen na by ła ra da pa -
na pro fe so ra Ry chlew skie go, któ ry po -
le cił mi prze stu dio wać ksią żkę
„Spo łe czeń stwo i po li ty ka” (1200
stron!) pod re dak cją prof. Kon stan te go
Ada ma Woj tasz czy ka, któ ry był głów -

nym or ga ni za to rem olim pia dy. Sil nym
prze ży ciem był pierw szy etap fi na łu.
By łem jed nym ze 120 kan dy da tów
do ści słej roz gryw ki. Po sa dzo no nas
w ogrom nej au li Uni wer sy te tu War -
szaw skie go i za apli ko wa no test. Mu sie -
li śmy np. usze re go wać chro no lo gicz nie
da ty po wsta nia par tii w III RP. Ta kich
jak np. Ruch Od ro dze nia Pol ski, Kon -
gres Li be ral no -De mo kra tycz ny, Zjed no -
cze nie Chrze ści jań sko -Na ro do we czy
Par tia X. By ło ich wie le, ma ło kto o nich

dziś pa mię ta. Gdy je two rzo no, mnie
jesz cze nie by ło na świe cie. Trze ba by ło
po głów ko wać np. przy od po wie dzi
na py ta nie o po dział An ty li Ho len der -
skich w 2010 r. czy o pra wach, któ re nie
jest w sta nie za wie sić stan nad zwy czaj -
ny (wo jen ny), al bo po dać ile państw na -
le ży do FI FA (219, wię cej niż do ONZ),
jak się na zy wa ją pre ze si kon ty nen tal -
nych fe de ra cji pił kar skich czy też od po -
wie dzieć na py ta nie jak się na zy wa
pre zy dent… Mon go lii. Wie pan?
No, nie wiem., pod da ję się.

Ja mu sia łem wie dzieć. 
Obok py tań za sad ni czych do ty czą -

cych ży cia po li tycz ne go w kra ju
i na świe cie oraz prze mian spo łecz no -
-po li tycz nych, w olim pia dzie sta wia ne
są też do dat ko we py ta nia z okre ślo nej
dzie dzi ny, w tym ro ku był to sport…

I to by ła wo da na mój młyn, bo aku -
rat in te re su ję się spor tem, je żdżę na nar -
tach na Ja wo rzy nie Kry nic kiej,
zdo by wa łem ja kieś szkol ne me da le
w bie gach, lu bię po ko pać w pił kę, ki bi -
cu ję – jak wszy scy w Stró żach – Ko le ja -
rzo wi w pierw szo li go wych zma ga niach.
Co na le ża ło wie dzieć?

Np. ja kie pań stwa ko mu ni stycz ne mi -
mo we zwa nia władz Związ ku Ra dziec -
kie go nie zboj ko to wa ły igrzysk
olim pij skich w Los An ge les w 1984 r.
(Chi ny, Ju go sła wia i Ru mu nia), al bo jak
się na zy wa ła me da list ka olim pij ska, któ -
ra po wy bu chu II woj ny świa to wej bra -
ła udział w ewa ku acji zło ta ban ku

In deks na rok przed ma tu rą

Olim pij czyk ze Stróż
Ja kub Wa law ski ze Stróż, uczeń II kla sy LO im. Ja na Dłu -
go sza w No wym Są czu zdo był pierw sze miej sce w fi na le
cen tral nym 52. Olim pia dy Wie dzy o Pol sce i Świe cie
Współ cze snym.

Ja kub Wa law ski

Ur. 7 czerw ca 1993 r. w Gor li cach, miesz ka
w Stró żach, jest je dy na kiem, ro dzi ce pra cu ją
w No wym Są czu (ma ma Bar ba ra w Ban ku
Spół dziel czym, oj ciec An drzej na sta cji pa liw
Statoil).
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Pol skie go na za chód (Ha li na Ko no pac -
ka). Trze ba też by ło roz szy fro wać lo ga
związ ków spor to wych i przy po rząd ko -
wać ha sła to wa rzy szą ce wiel kim im pre -
zom spor to wym: du sza w ru chu
– pa ra olim pia da, pra gnę zwy cię żyć, lecz
je śli nie bę dę mógł zwy cię żyć, niech bę -
dę dziel ny w swym wy sił ku – olim pia -
da spe cjal na, ra zem two rzy my
przy szłość – Eu ro 2012, ci tius, al tius,
for tius (szyb ciej, wy żej, sil niej) – igrzy -
ska olim pij skie. Da łem ra dę, zna la złem
się w gro nie 60 osób, któ re awan so wa ły
do ko lej ne go eta pu. Skla sy fi ko wa no
mnie na dru gim miej scu. Po czu łem się
jak ty grys, któ ry wy niu chał świe że mię -
so. Mo że ja jed nak coś tu zwo ju ję?
I tu, jak sły szę, za czę ły się scho dy?

Sie dem pro fe sor skich ko mi sji za bra -
ło się za ust ne prze py ty wa nie. Wie pan,
jak to jest, Przy te ście mo żna jak w to -
to lot ku za kre ślić pra wi dło wą od po wiedź
na chy bił tra fił. W bez po śred niej roz mo -
wie już nie da się la wi ro wać. Ja tra fi łem
przed ob li cze prof. An drze ja Cho dur -
skie go z Uni wer sy te tu Gdań skie go.
Po wy lo so wa niu py tań przy szło mi
omó wić po ję cie plu ra li zmu (po li tycz ne -
go, świa to po glą do we go) i przed sta wić
przy kła dy ży cia spor to we go wy ko rzy -
sty wa ne go ja ko na rzę dzie in dok try na cji
po li tycz nej. Po czu łem się jak ry ba
w wo dzie, zwłasz cza przy dru giej kwe -

stii. Opo wie dzia łem o ko lar skim Wy ści -
gu Po ko ju, o spor tow cach NRD i Chin.
Pro fe sor do cie kał da lej i pró bo wał mnie
przy szpi lić: czy czu jesz się przez me dia
in for mo wa ny czy dez in for mo wa ny?
O, cie ka we. I co od po wie dzia łeś?

Że sta ram się ko rzy stać z wie lu źró -
deł, że by wy ro bić so bie wła sne zda nie.
Me dia, zwłasz cza te le wi zja i in ter net,

po tra fią nie jed ne mu po mie szać w gło -
wie, za le ca na jest więc ostro żność, ogra -
ni czo ne za ufa nie. Nie jest wa żne tyl ko,
co się mó wi, ale kto to mó wi. Ja ufam
oso bom z au to ry te tem, z do świad cze -
niem, z nie kwe stio no wa nym do rob kiem.
Przy szła po ra na zsu mo wa nie
punk tów… 

Wy ni ki ogło szo no w Pa ła cu Pre zy -
denc kim przy Kra kow skim Przed mie -
ściu. Sły szę, że mój głów ny ry wal
otrzy mał 89 punk tów, a ja… 92! Wy gra -
łem! Szczę ście, dresz cze po ple cach,
ser decz ne po dzię ko wa nie dla pa na Pio -
tra Ry chlew skie go, te le fon do do mu.
A po tem wy wia dy, dzien ni ka rze. Gra tu -
la cje skła dał mi prof. To masz Na łęcz,
szef Kan ce la rii Pre zy den ta RP. Przy jął
nas też w Sej mie mar sza łek Grze gorz
Sche ty na. 
Ale na tym nie ko niec emo cji.

Na za jutrz w Sa li Se nac kiej Uni wer -
sy te tu War szaw skie go od był się qu iz,
któ re go staw ką by ła m.in. na gro da pre -
zy den ta RP (12 tys. zł i lap top). To by ła
jak do gryw ka w fi na le mun dia lu al bo te -
le tur niej. W szran ki sta nę ło 9 lau re atów.
Oka zy wa no np. zdję cia i na le ża ło przy -
bli żyć roz po zna ną po stać. Mnie przy -
padł m.in. obec ny pod se kre tarz w MSZ
Mi ko łaj Do wgie le wicz. Na roz grzew kę
pa da ły py ta nia ła twe (np. gdzie ro ze gra -
no pił kar ski mun dial w Azji – wia do mo
w 2002 r. w Ja po nii i Ko rei) i śred nio ła -
twe (ja ki sta tus ma Sto li ca Apo stol ska
przy ONZ, od po wiedź: ob ser wa to ra sta -
łe go). Je den z ko le gów przy wo łał de mo -
na prze szło ści wy kła da jąc się
przy po da niu skró tów nazw związ ków
spor to wych mó wiąc… PZPR (Pol ski
Zwią zek Pił ki Ręcz nej) za miast ZPRP

Siedem profesorskich
komisji zabrało się za ustne
przepytywanie. Wie pan,
jak to jest, przy teście
można jak w totolotku
zakreślić prawidłową
odpowiedź na chybił trafił.
W bezpośredniej rozmowie
już nie da się lawirować.

WOKÓŁ NAS
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(Zwią zek Pił ki Ręcz nej w Pol sce).
Wresz cie przed de cy du ją cą se rią zo sta -
ło nas trzech: Igor Kon dra to wicz z Cho -
rzo wa, mój imien nik Ja kub No wic ki
z Puł tu ska i ja. Tu za czął się hor ror. Jak
w dru giej se rii kar nych: kto nie tra fi, ten
od pa da. Pierw szy padł Igor, zo sta ło
dwóch Ja ku bów. Nikt nie chciał się pod -
dać. Aż tu na gle przy da rzy ła mi się
„wpad ka”. Nie wie dzia łem, ja kie mi -
strzo stwa świa ta ro ze gra no w lu tym br.
w Po zna niu (od po wiedź: ha lo we, w ho -
ke ju na tra wie). Już mia łem gra tu lo wać
ry wa lo wi, ale on też za li czył „pu dło”.
Umiej sco wił oto zna ne go raj dow ca
Krzysz to fa Ho łow czy ca w Sej mie RP,
za miast w Par la men cie Eu ro pej skim.
Gra trwa ła da lej. Te raz ja do sta łem fo to -
gra fię bok se ra, po zna łem od ra zu, to był
Cas sius Clay (Mu ham mad Ali), mistrz
olim pij ski z Rzy mu w 1960 r. i póź niej -
szy za wo do wy mistrz świa ta wszech -
wag. Uda ło się. Na to miast ko le ga nie
spro stał: po my lił się przy wy mie nie niu
kon ku ren cji wcho dzą cych w skład pię -
cio bo ju no wo cze sne go, za miast strze la -
nia z bro ni spor to wej wy mie nił
strze la nie z… łu ku. Eks pert ko mi sji red.
Ma ciej Pe tru czen ko z „Prze glą du Spor -
to we go” nie miał wąt pli wo ści: zwy cięz -
cą qu izu zo sta łem ja!
Nie wró ci łeś z War sza wy z pu sty mi
rę ka mi…

Ano nie. Na gro da od pre zy den ta RP
– 12 tys. zł, to mo je pierw sze za ro bio ne
pie nią dze w ży ciu, a po nad to lap top nie -
złej kla sy, srebr ne pió ro od pre mie ra Tu -
ska, kil ka na ście war to ścio wych ksią żek.
Za pro szo no mnie też na wa ka cyj ny staż
do re dak cji Je dyn ki Pol skie go Ra dia lub
„Prze glą du Spor to we go”. Udział w olim -
pia dzie otwo rzył przede mną świat, no we
mo żli wo ści, po zwo lił uwie rzyć w sie bie,
na brać do świad cze nia. Je stem szczę śli wy,
że ta mo ja przy go da świad czy o re no mie
„Pierw szej Bu dy”, któ ra w ostat nich la -
tach nie mia ła zbyt wie lu olim pij czy ków.
Te raz, ja ko stu dent -li ce ali sta (cie ka wy sta -
tus, co?) z opty mi zmem pa trzę w przy -
szłość. Naj praw do po dob niej za rok
wy bio rę pra wo na Uni wer sy te cie War -
szaw skim. Wró cę do miej sca, w któ rym
wy gra łem olim pia dę.
Je steś z po ko le nia prze ło -
mu XX i XXI wie ku. Z czym Ci się

ko ja rzy Pol ska i świat współ cze sny
z po zy cji ob ser wa to ra ze Stróż
i No we go Są cza.

Z ata kiem na WTC, ze śmier cią na sze -
go pa pie ża, z Ma ły szem (od kąd się gam
pa mię cią, to bry lo wał na skocz niach),
z woj ną w Ira ku, z tra ge dią smo leń ską.
Ja kie masz za in te re so wa nia, wa dy?

Je stem po dat ny na stres, wbrew po -
zo rom przed wa żny mi pró ba mi, ta ki mi
jak np. udział w tej olim pia dzie, mam
tre mę. Nie je stem do koń ca zdy scy pli -
no wa ny w na uce, spo ro cza su mar nu ję
na te le wi zję i kom pu ter, ale my ślę, że
nie je stem w tej przy pa dło ści wy jąt -
kiem. Lu bię do brą mu zy kę, pod ró że
(ostat nio prze je cha łem z ro dzi ca mi
wzdłuż i wszerz Izra el), te atr. Obej rza -
łem nie mal wszyst kie spek ta kle pod czas
ubie gło rocz ne go Je sien ne go Fe sti wa lu
Te atral ne go w No wym Są czu.
Co byś za brał na bez lud ną wy spę?

Dziew czy nę. Ale na ra zie ta kiej nie
zna la złem.
Przy je dzie na to czas. Dzię ku ję
za roz mo wę, mi strzu…

JE RZY LE ŚNIAK

1975: To masz Pod gór ski – lau re at Olim pia -
dy Hi sto rycz nej; 1976: Ma ria Pach – lau re -
at ka V Olim pia dy Bio lo gicz nej; 1977: Ma rek
Bie lak – lau re at VI Olim pia dy Bio lo gicz nej;
Ma rian Pa pież – lau re at VI Olim pia dy Bio lo -
gicz nej; Elżbie ta Po łom ska – lau re at -
ka VII Olim pia dy Li te ra tu ry i J.
Pol skie go; 1978: Ry szard Jo na kow ski – lau -
re at VII Olim pia dy Bio lo gicz nej; An drzej Fu -
giel – lau re at VII Olim pia dy Bio lo gicz nej;
Hen ryk Okar ma – lau re at VII Olim pia dy Bio -
lo gicz nej; 1979: Ur szu la Mosz kow ska
– lau re at ka IX Olim pia dy Li te ra tu ry i J. Pol -
skie go; Li dia Kos sa kow ska – lau re at -
ka III Olim pia dy J. An giel skie go; Bog dan
Ba czyń ski – lau re at VIII Olim pia dy Bio lo -
gicz nej; Wie sław La tu szek – fi na li -
sta VIII Olim pia dy Bio lo gicz nej; 1980: Jó zef
Du lak – lau re at IX Olim pia dy Bio lo gicz nej;
Adam Pa jor – lau re at IX Olim pia dy Bio lo -
gicz nej; Iwo na Gry zło – lau re at ka IX Olim -
pia dy Bio lo gicz nej; Li dia Kos sa kow ska
– lau re at ka IV Olim pia dy J. An giel skie -
go; 1981: Jó zef Du lak – lau re at X Olim pia -
dy Bio lo gicz nej; Adam Pa jor
– lau re at X Olim pia dy Bio lo gicz nej; Ma rek
Sła by – lau re at X Olim pia dy Bio lo gicz -
nej; 1982: Wi told Mi ko ła jew ski – lau re -
at XI Olim pia dy Bio lo gicz nej; 1983:
Agniesz ka Ku rze ja – lau re at ka XII Olim pia dy
Bio lo gicz nej; 1984: Ma rek Jó ze fow ski
– lau re at Olim pia dy Fi zycz nej; 1985: Ta de -
usz Saj dak – lau re at XIV Olim pia dy Bio lo -
gicz nej; Bo ży dar Wik tor
– lau re at IX Olim pia dy J. An giel skie -
go; 1986: An na Szka ra dek – lau re at -
ka XVI Olim pia dy Li te ra tu ry i J.
Pol skie go; 1987: Ani ta Szcze pa nek – lau re -
at ka XVI Olim pia dy Bio lo gicz nej; Dag ma ra
Szo piń ska – lau re at ka XVI Olim pia dy Bio lo -
gicz nej; To masz Za jąc – lau re at XI Olim pia dy
J. An giel skie go; 1988: Ro land To biasz
– lau re at XII Olim pia dy J. An giel skie go; An -
na Strze lec ka – lau re at ka Olim pia dy Wie dzy
Spo łecz no -Praw nej; 1991: Mar ta Ku liś
– lau re at ka XV Olim pia dy J. An giel skie -
go; 1992: Aga ta Ptak – lau re at ka XXI Olim -
pia dy Bio lo gicz nej; Ar tur Lom part
– lau re at XXIII Olim pia dy Wie dzy o Pol sce
i Świe cie Współ cze snym; 1993: Ra do sław
To mal ski – lau re at XXII Olim pia dy Bio lo gicz -
nej; Mar cin Go łę biew ski – lau re at XXIX

Laureaci olimpiad z „Długosza”

Znaw cy orę ża

Ja kub Ju ro wicz, uczeń kl. II a Gim na zjum nr 2
im. ks. Ja na Twar dow skie go (d. Ur szu li Ko -
cha now skiej) w No wym Są czu zwy cię żył
w kon kur sie hi sto rycz nym „Lo sy żoł nie rza
i dzie je orę ża pol skie go” na szcze blu ma ło pol -
skim. W czerw cu wy star tu je w fi na le cen tral -
nym w sto li cy. W pierw szej dzie siąt ce
eli mi na cji wo je wódz kich zna lazł się ta kże Łu -
kasz Bo bak z Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 1 im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu.
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Olim pia dy Che micz nej; 1994: Ra do sław To -
mal ski – lau re at XXIII Olim pia dy Bio lo gicz -
nej; Ra do sław To mal ski
– lau re at V Mię dzy na ro do wej Olim pia dy
Bio lo gicz nej; Prze my sław Ryś – lau re at XXIII
Olim pia dy Bio lo gicz nej; 1995: Do ro ta Dzie -
dzic – lau re at ka XXV Olim pia dy Li te ra tu ry
i J. Pol skie go; Mar cin Go łę biew ski – lau re -
at XXIV Olim pia dy Bio lo gicz nej; Mar cin De ja
– lau re at II Olim pia dy Wie dzy o Pra wach
Czło wie ka; 1996: Ali na Mróz – lau re at -
ka XX Olim pia dy J. An giel skie go; 1997: Pa -
try cja Ściesz ka – lau re at ka IV Olim pia dy
Wie dzy o Pra wach Czło wie ka; Grze gorz Pa -
cy na – lau re at XXVI Olim pia dy Bio lo gicz nej;
Ma rek Żół ciń ski – lau re at XXVI Olim pia dy
Bio lo gicz nej; Szy mon Ko cań ba – lau re -
at XXVI Olim pia dy Bio lo gicz -
nej; 1999/2000: We ro ni ka
Pa te na – lau re at ka Olim pia dy Bio lo gicz nej;
Ja kub Mi cha lik – lau re at Olim pia dy Che -
micz nej; 2000/2001: Ja kub Mi cha lik – lau -
re at XXX Olim pia dy Bio lo gicz nej; Ja kub
Mi cha lik – lau re at XLVII Olim pia dy Che micz -
nej; Ja nusz Wie czo rek – lau re at XXX Olim -
pia dy Bio lo gicz nej; 2001/2002: Ja kub
Mi cha lik – lau re at Olim pia dy Che micz -
nej; 2002/2003: Ju sty na Ta ba szew ska
– lau re at ka XXXIII Olim pia dy Li te ra tu ry i Ję -
zy ka Pol skie go; 2003/2004: Bar tło miej Au -
gu sty nek – lau re at XXXIII Olim pia dy
Bio lo gicz nej; 2004/2005: Bar tło miej Au gu -
sty nek – lau re at XXXIV Olim pia dy Bio lo gicz -
nej; Mo ni ka Ku lig – lau re at ka XV Olim pia dy
Teo lo gii Ka to lic kiej; Ka ta rzy na Bie da – 1
miej sce i ty tuł lau re ata IX Ogól no pol skie go
Kon kur su Wie dzy Bi blij nej; 2005/2006: Ka -
mil Kru czek – lau re at XXXV Olim pia dy Bio -
lo gicz nej,; Ka ta rzy na Bie da – lau re at ka 2
lo ka ty XVI Olim pia dy Teo lo gii Ka to lic kiej;
Ka rol Lis – lau re at XIX Kon kur su Che micz ne -
go; 2006/2007: Ra fał Mi lan z kla sy – lau re -
at XXXVII Olim pia dy Li te ra tu ry i Ję zy ka
Pol skie go; Ma ria Ga łek z kla sy – lau re at -
ka XVII Olim pia dy Teo lo gii Ka to lic kiej;
Agniesz ka Nie do jad z kla sy – lau re at ka
w XVI Ogól no pol skim Kon kur sie Eko lo gicz -
nym; 2007/2008: Wi told Wię cek – lau re at
w Ogól no pol skiej Olim pia dzie Hi sto rycz nej
„Lo sy żoł nie rza i dzie je orę ża pol skie go
w la tach 1887-1922 o nie pod le głość i gra ni -
ce Rze czy po spo li tej”.

(za laureata uważa się uczestnika ścisłego finału
centralnego etapu olimpiady, a nie finalistę

szczebla centralnego)

Ma uszko dzo ny krę go słup
i prze rwa ny rdzeń krę -
go wy. Ni gdy nie bę dzie

cho dził. Po mi mo ta kiej sy tu acji ży cio -
wej Ra fał nie za ła mał się. Dziś opo wia -
da o swo ich zma ga niach z ka lec twem
i ma rze niach. 

– Nie do ce nia łem te go, co mia łem.
Pra co wa łem, a po tem sza la łem za za -
ro bio ne pie nią dze. Czło wiek nie zwra -
cał uwa gi na wie le rze czy, nie my ślał,
że co kol wiek mo że się zmie nić – przy -
zna je Ra fał.

Szko łę pod sta wo wą ukoń czył
w Woj na ro wej. Po tem nie mal z mar szu
tra fił do War sza wy na bu do wę ja ko tyn -
karz. Pra co wał tam rok i wró cił do ro -
dzin nej miej sco wo ści, gdzie spę dził
ko lej ny rok i znów wy je chał do sto li cy.
– Mo je ży cie by ło wte dy roz dzie lo ne po -
mię dzy do mem ro dzin nym a pra cą
– wspo mi na. Wy da wa ło mu się, że
sko ro ma do brze płat ną pra cę i stać go
na wie le rze czy, to ma wszyst ko. Sam
przy znał, że gdy by mógł cof nąć czas,
zmie nił by kil ka istot nych spraw. 

Cza sem my śla łem, że śmierć by ła by 
dla mnie wy ba wie niem

Ży cie na wóz ku
Ra fał Abram, 30-let ni miesz ka niec Jan ko wej, 29 grud nia
2009 ro ku uległ cię żkie mu wy pad ko wi sa mo cho do we mu.
Je chał wraz z czte re ma in ny mi oso ba mi, w tym z sie dem na -
sto let nią dziew czy ną. Kie row ca zgi nął na miej scu, zaś bo ha -
ter na szej hi sto rii jeź dzi na wóz ku in wa lidz kim.

WOKÓŁ NAS

FO
T.

 A
RC

H
. R

.A
BR

A
M

A

SADECZANIN kwiecień 2011_SADECZANIN  30-03-2011  02:44  Strona 44



KWIECIEŃ 2011 Sądeczanin 45

v www.sadeczanin.info

Zo stał ka le ką w oka mgnie niu
– Przy je cha łem do do mu na świę ta

i wte dy to się sta ło – mó wi drżą cym gło -
sem. Ra fał wraz z ko le ga mi ob le wa li je -
go urlop. Po tem we szli do skle pu, aby
po grać na au to ma tach. Do łą czył do nich
pe wien mę żczy zna, któ re go znał je den
z je go kum pli. Ów pan, we dług Ra fa ła,
nor mal nie się za cho wy wał i nie był pi -
ja ny. Po tem miesz ka niec Jan ko wej po -
pro sił o od wie zie nie go do do mu,
a resz ta mia ła udać się na wy ciecz kę
do Stróż. Pierw szy do sa mo cho du
wsiadł Ra fał, lecz za snął, nim do łą czy li
po zo sta li pa sa że ro wie. Obu dził się tuż
przed ude rze niem sa mo cho du.
Przed mo stem w Woj na ro wej sa mo chód
zje chał w dół, od bił się od brze gu i wy -
lą do wał w rze ce po prze ciw nej stro nie.
Kie row ca zgi nął na miej scu. Pa sa że ro -
wie tra fi li do szpi ta la w No wym Są czu.
Ra fa ła aż trzy ra zy re ani mo wa no w ka -
ret ce. Był naj bar dziej po ra nio ny. Jesz cze
te go sa me go wie czo ra tra fił do szpi ta la
im. św. Łu ka sza w Tar no wie.

Na stęp ne go dnia trzy dzie sto la tek
prze szedł cię żką ope ra cję, dzię ki któ rej
w ogó le mo że sie dzieć. – Ope ro wał
mnie neu ro chi rurg, prof. An drzej Ma -
ciej czak. Bar dzo do bry i faj ny le karz
– mó wi Ra fał. Dok tor nie mógł się

na dzi wić, że krę go słup mo że być aż tak
uszko dzo ny. Gdy by chło pak zła mał krę -
go słup kil ka cen ty me trów ni żej, to
praw do po dob nie mógł by cho dzić. Przy -
zna je, że kie dy do wie dział się, że ni gdy
nie sta nie na no gi – nie my ślał o tym zu -
peł nie. Nie do cie ra ło to do nie go. Do -
pie ro te raz za czy na ją go na cho dzić
ró żne my śli. – Nie je stem w sta nie wie -
lu rze czy sam zro bić. Al bo kie dy wi dzę
jak, na przy kład ta ta pra cu je w po lu,
a ja nie umiem mu po móc, to ta ka bez -
na dziej na bez sil ność mnie ogar nia
– mó wi. 

Dłu ga re kon wa le scen cja
Czte ry dni po ope ra cji ka za no mu już

sia dać w wóz ku: – Ubra ny by łem w ta -
ki spe cjal ny gor set, ale na tych miast za -
czy na ło krę cić mi się w gło wie. Nie
da wa łem ra dy. 

Po tem znów był No wy Sącz, gdzie
po byt w szpi ta lu trwał 3 ty go dnie. W Za -
ko pa nem na to miast cze ka ło go 6 ty go dni
re ha bi li ta cji. Tam po raz pierw szy do pa -
dła go de pre sja. Był paź dzier nik, a kie -
dy jest je sień, to na wet i zdro we go
czło wie ka ogar nia ją mrocz ne my śli. Jed -
nak szyb ko po zbył się złe go na stro ju.
Głów nie dzię ki ko lej nej sze ścio ty go -
dnio wej re ha bi li ta cji w Krze szo wi cach. 

Ćwi cze nia trwa ły od siód mej ra no
do siód mej wie czór z ma ły mi prze rwa -
mi. Re ha bi li ta cja by ła in ten syw na: si -
łow nia, ćwi cze nia bier ne i czyn ne,
ma sa że, na uka jaz dy na wóz ku. Pod sta -
wą je żdże nia na wóz ku jest ba lans, tech -
ni ka jaz dy po le ga ją ca na mo żli wo ści
po sta wie nia wóz ka na tyl nych ko łach, by
móc w ten spo sób po ko nać prze szko dy.
Chło pak du żo na uczył się w Krze szo wi -
cach. W do mu rów nież ćwi czył. Przy je -
żdżał do nie go re ha bi li tant z ośrod ka
z Bo bo wej, Da mian Flo rek. 

Co da lej?
Ra fał prze żył cię żkie dni i chwi le za -

ła ma nia. By ły ta kże my śli o śmier ci.
– Mo men ta mi ża ło wa łem, że nie
umar łem jak kie row ca, że by nikt się nie
mu siał ze mną mę czyć.

Je go ro dzi ce po dziś dzień nie umie ją
so bie zna leźć miej sca po tej strasz nej tra -
ge dii. Chło pa ko wi po ma ga Fun da cja
Ak tyw nej Re ha bi li ta cji z War sza wy, któ -

ra od sa me go po cząt ku mu to wa rzy szy.
To wła śnie dzię ki niej mło dy mę żczy zna
nie stra cił na dziei na lep sze ży cie. Nie -
dłu go otrzy ma wó zek ty pu ac tiv,
do użyt ku co dzien ne go, po zwa la ją cy
na więk szą spraw ność. Wie, że o cho -
dze niu nie mo że na wet ma rzyć, jed nak

to nie prze szka dza mu w za mia rze zro -
bie nia pra wa jaz dy. W kwiet niu wy bie ra
się na 10-dnio wy obóz do Wi sły, któ ry
or ga ni zu je wła śnie war szaw ska fun da cja.
Przy je dzie oko ło 50 nie peł no spraw nych
osób. Wszy scy bę dą się uczyć ak tyw nej
jaz dy na wóz ku, ale o ćwi cze niach też
nie mo gą za po mi nać. 

Wkrót ce po na szych od wie dzi nach
do miesz kań ca Jan ko wej przy by ły z wi -
zy tą trzy ko le żan ki Ra fa ła z pod sta wów -
ki. Nie któ rzy pa mię ta ją o ka le kim
ko le dze, więk szość zna jo mych wo li jed -
nak spę dzić czas wśród zdro wych lu dzi. 

AN NA MI KA

– Nie do ce nia łem te go, co
mia łem. Pra co wa łem, a po -
tem sza la łem za za ro bio ne
pie nią dze. Czło wiek nie
zwra cał uwa gi na wie le
rze czy, nie my ślał, że co kol -
wiek mo że się zmie nić.

PRZYZNAJE RAFAŁ
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D ok tor Stu chły (chi rurg i gi ne -
ko log po ło żnik), wraz z żo ną
He le ną (oku list ką, a ta kże le -
kar ką szkol ną w szko le nie -

po ka la nek w Bia łym Klasz to rze),
za pi sał pięk ną kar tę w dzie jach miej sco -
we go lecz nic twa i ru chu opo ru pod czas
oku pa cji nie miec kiej. M. in. la tem 1940
r. za je go wie dzą i przy zwo le niem z są -
dec kie go szpi ta la wy kra dzio ny zo stał
pil nie strze żo ny przez ge sta po ku rier
rzą du pod ziem ne go Jan Kar ski.

Alek san dra So la re wicz za po śred nic -
twem „Są de cza ni na” ape lu je do są de -
czan o wszel kie in for ma cje na te mat
dok to ra. W roz mo wie z na mi opo wie -

dzia ła o przy pad ko wym spo tka niu z mę -
żczy zną, któ ry był ope ro wa ny na śle pą
kisz kę przez jej stry jecz ne go dziad ka.
Obej rza ła ka mie ni cę przy ul. Ja giel loń -
skiej 34, gdzie miesz kał, je go „słu żbów -
kę” przy ul. Młyń skiej (obec ną sie dzi bę
dy rek cji szpi ta la), a na cmen ta rzu na na -
grob ku za uwa ży ła błęd nie wpi sa ną da tę
śmier ci. Pa ni Alek san dra jest wnucz ką
bra ta dok to ra, Zbi gnie wa i je go żo ny
Ire ny. 

Zbi gniew Stu chly (pra wi dło wa for ma
na zwi ska, nią się po słu gi wał), uro dzo ny 5
ma ja 1907 r. we Lwo wie, był bio lo giem,
ab sol wen tem Uni wer sy te tu Ja na Ka zi -
mie rza we Lwo wie, w la tach 1927–1944

pra co wał w In sty tu cie Ba dań nad Ty fu -
sem Pla mi stym ja ko asy stent słyn ne go
prof. Ru dol fa We igla, pod czas oku pa cji
nie miec kiej i so wiec kiej uczył na taj nych
kom ple tach. Po II woj nie pra co wał krót -
ko w szko le im. Kró lo wej Ja dwi gi w No -
wym Są czu, a po tem przez wie le lat, ja ko
pro fe sor, wy kła dał na wro cław skiej Aka -
de mii Me dycz nej, gdzie był kie row ni -
kiem Ka te dry i Za kła du Bio lo gii
Ogól nej. Na po cząt ku lat dzie więć dzie -
sią tych z je go udzia łem na krę co no film
do ku men tal ny pt. Czwar te go lip ca o świ -
cie, we Lwo wie. Ja ko na ocz ny świa dek
zdał re la cję z mor du do ko na ne go 4 lip -
ca 1941 r. przez hi tle row ców i ukra iń ski

W po szu ki wa niu śla dów po swo im stry jecz nym dziad ku, dok -
to rze Sta ni sła wie Stu chłym, przed wo jen nym i wo jen nym dy -
rek to rze szpi ta la w No wym Są czu, od wie dzi ła No wy Sącz dr
Alek san dra So la re wicz z Wro cła wia.

SĄDECZANIE

Dr Stanisław Stuchły
Dr S. Stu chły z pra cow ni ka mi szpi ta la, dru gi z le wej dr S. Bo gusz, trze ci
z pra wej dr J. Sło wi kow

Śla da mi dok to ra
Stu chłe go

Dr He le na Stu chło wa, z do mu Mi -
szel, la ta trzy dzie ste
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ba ta lion Na chti gall na 25 pol skich na -
ukow cach i kil ku na stu człon kach ich ro -
dzin. Zmarł 7 sierp nia 2005 r.,
po cho wa no go na Cmen ta rzu Gra bi szyń -
skim we Wro cła wiu. 

Ro dzin ne ar chi wum Alek san dry,
wspo mnie nia krew nych i są dec ki re ko ne -
sans do prze szło ści, uwień czo ny m.in. pu -
bli ka cją w do dat ku „Plus Mi nus”
„Rzecz po spo li tej” pt. „Czło wiek, któ ry
ura to wał Kar skie go” (nr 5 [936] z 5-6 lu -
te go 2011), po zwa la ją na przy bli że nie syl -
wet ki dy rek to ra szpi ta la po wszech ne go
w No wym Są czu w la tach 1928–1944.

***
Sta ni sław Ja kub Stu chły przy szedł

na świat 1 ma ja 1888 r. we Lwo wie, ja -
ko naj star szy syn Ju lii z do mu Ko la sa
i Mi cha ła, ma szy ni sty ko le jo we go we
Lwo wie. Le gi ty mu ją ce go się szwaj car -
skim ro do wo dem. Miał sze ścio ro ro -
dzeń stwa, m.in. stu den ta pra wa Je rze go
Ga brie la, żoł nie rza Le gio nu Wschod -
nie go i de le ga ta Pol skie go Ko mi te tu
Wo jen ne go w Ro sji na Okręg Cha ba -
row ski nad Amu rem. Ostat nią kart kę Je -
rzy przy słał na po cząt ku lat
dwu dzie stych z Ja po nii. Pi sał, że za ro -
bił tro chę pie nię dzy i wra ca do do mu lą -
dem, przez So wie ty. Za gi nął bez wie ści.

Sta ni sław skoń czył me dy cy nę
na Uni wer sy te cie Lwow skim i zo stał
asy sten tem wy bit ne go le ka rza prof. Lu -

dwi ka Ry dy gie ra i chi rur giem woj sko -
wym. Czło nek „So ko ła” i Pol skiej Nie -
pod le gło ścio wej Or ga ni za cji
Woj sko wej, na stęp nie żoł nierz ar mii au -
striac kiej, a od 1918 r. żoł nierz Woj ska
Pol skie go. 

Z usta leń Alek san dry:
– W obro nie Lwo wa Sta ni sław Stu chły

uczest ni czył ra zem z przy szłą żo ną, młod -
szą o je de na ście lat He le ną Mi szel (Mi -
schel), uro dzo ną 17 lu te go 1897 r.,
Ży dów ką – pol ską pa triot ką, któ ra ta kże
nie ba wem ukoń czy ła me dy cy nę i zo sta ła
oku list ką. Od 1919 r. Sta ni sław ja ko le -
karz woj sko wy pra co wał ko lej no w szpi -
ta lach w Prze my ślu, Stry ju, we Lwo wie
i w Żół kwi, głów nie na sta no wi skach or -
dy na tor skich i kie row ni czych. Z woj ska
od szedł w 1921 r. w stop niu ma jo ra. 

W 1928 r. osiadł w No wym Są czu ja -
ko dy rek tor szpi ta la. Szyb ko uczy nił są -
dec ką pla ców kę no wo cze sną – jak
na owe cza sy – lecz ni cą. Zmar ły 13
grud nia 2010 r. prof. Jan Sło wi kow ski,
le karz, któ ry oca lił Kar skie go i pra co -
wał pod okiem dok to ra Stu chłe go na pi -
sał w „Rocz ni ku Są dec kim”
(t. XXXVI, 2008 r.):

„Szpi tal miał bar dzo do brą re no mę,
cie szył się wiel kim au to ry te tem i sza cun -
kiem spo łe czeń stwa. Dy rek tor miał nie -
na gan ną opi nię ja ko bar dzo su mien ny
czło wiek, dba ły o cho rych, wspa nia le
ogól nie wy kształ co ny le karz, a w szcze -
gól no ści wy bit nie ma nu al nie uta len to -
wa ny chi rurg, przy tym ma ją cy ogrom ne
do świad cze nie”.

W dru giej po ło wie lat trzy dzie stych,
obok ma łżeń stwa Stu chłych w szpi ta lu

pra co wa li na stę pu ją ce le ka rze: Ste fan
Dur kot, za stęp ca dy rek to ra, pra co wał też
w Ro żno wie, roz strze la ny przez Niem -
ców w 1941 r. w Bie go ni cach; Sta ni sław
Bo gusz, Ka rol Wy rwa (zgi nął tra gicz nie
po woj nie), Jan Śmie szek (od 1937 r.
pro wa dził od dział za kaź ny, miesz czą cy
się w od ręb nym bu dyn ku, a po śmier ci
S. Stu chłe go był krót ko dy rek to rem
szpi ta la do 1945 r.), Jan Sło wi kow ski,
Zbi gniew Wro nie wicz, Jan Du dziń ski
(za mor do wa ny w 1941 r. w Au schwitz).
Wszy scy wy mie nie ni le ka rze mie li ty -
tuł dok to ra wszech nauk le kar skich, dok -
tor me di ci nae uni ver sae.

Sta ni sław Stu chły wy ko ny wał nie mal
wszyst kie ope ra cje chi rur gicz ne (po -
za re sek cją żo łąd ka i to ra ko chi rur gią),
a po nad to, jak to by ło zwy cza jem
przed woj ną, chi rurg (zwy kle bę dą cy

Dok tor Stu chły (chi rurg i gi -
ne ko log po ło żnik), wraz
z żo ną He le ną (oku list ką,
a ta kże le kar ką szkol ną
w szko le nie po ka la nek
w Bia łym Klasz to rze), za pi -
sał pięk ną kar tę w dzie jach
miej sco we go lecz nic twa
i ru chu opo ru pod czas oku -
pa cji nie miec kiej.

He le na i Sta ni slaw Stu chło wie, Jan
Śmie szek, siostry Szarytki, 1939-40

Dr Stanisław Stuchły w swoim
gabinecie
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dy rek to rem szpi ta la) pro wa dził rów nież
od dział gi ne ko lo gicz no -po ło żni czy. Tak
sa mo by li kształ ce ni przez dy rek to ra po -
zo sta li le ka rze współ pra cow ni cy, któ rzy
asy sto wa li dy rek to ro wi do za bie gów
chi rur gicz nych. Ja ko pie lę gniar ki pra co -
wa ły wy łącz nie sio stry za kon ne – sza -
ryt ki, na cze le z s. Ja dwi gą – Jó ze fą
Bo row ską.

Szpi tal, w la tach trzy dzie stych znacz -
nie roz bu do wa ny, miał czte ry od dzia ły:
chi rur gicz ny, we wnętrz ny, po ło żni czy
i za kaź ny. Przed wy bu chem II woj ny
świa to wej li czył 180 łó żek, przy śred -
nim rocz nym ob ło że niu 133 łó żek. Od -
gry wał zna czą cą ro lę w roz wo ju
są dec kie go lecz nic twa.

Le karz nie złom ny
We wrze śniu 1939 r. dok tor Sta ni sław

Stu chły zo stał zmo bi li zo wa ny i wziął
udział w woj nie obron nej w stop niu ma -
jo ra. Do stał się do nie wo li so wiec kiej,
z któ rej uciekł. Wró cił do Są cza za ję te -
go już przez Niem ców. Za cho wał po sa -
dę dy rek to ra, praw do po dob nie ze
wzglę du na to, że świet nie znał ję zyk
nie miec ki. Wła dze oku pa cyj ne, łącz nie
z sze fem ge sta po He in ri chem Ha man -
nem, czu ły przed nim re spekt. Eme ry to -
wa ny do cent Po li tech ni ki Kra kow skiej,
Je rzy Bo gusz (zob. „Są de cza nin”, nr 2
z lu te go 2011 r.) są dzi, że dok tor Stu chły
miał de cy du ją cy udział w uwol nie niu

z obo zu je niec kie go je go bra ta, le ka rza
Sta ni sła wa Bo gu sza w 1940 r.

Dok tor Stu chły od po cząt ku oku pa cji
za an ga żo wał się w kon spi ra cję. W je go
do mu, ści ślej w za kła dzie ze gar mi -
strzow skim An to nie go Bar bac kie go,
znaj do wa ła się skrzyn ka kon tak to wa
pod zie mia. Ostrze gał przed za sadz ka mi,
le czył, za opa try wał ran nych. Hi tle row -
cy co dzien nie wę szy li po szpi tal nych sa -
lach. Po zo sta wał pod nie ludz ką pre sją,
zwłasz cza po uciecz ce Kar skie go.
„Trzy mam się jak spróch nia ły dąb” – pi -
sał w li ście do bra ta.

– Oca lił wie lu lu dzi – po twier dza
Ma ria Zub ko wa, „Ta ta rzy na”, żo na ma -

jo ra Ju lia na Zub ka, „Ta ta ra”. Młod szy
syn dok to ra, Ja nusz, za pa mię tał, że dla
bez pie czeń stwa oj ciec za bie rał dzie ci
na noc do szpi ta la. Prof. Jan Sło wi kow -
ski wspo mi nał, jak dzie więć mie się cy
po uwol nie niu Kar skie go w dro dze
do pra cy spo tkał dy rek to ra: „Ab so lut -
nie nie wol no ci wra cać do szpi ta la
– ostrze gał dr Stu chły – wczo raj
aresz to wa li Zo fię Ry siów nę (w War sza -
wie. I dy rek tor już o tym wie dział!). Już
szu ka ją cie bie. Mu sisz znik nąć”. 

Hi sto ryk lat woj ny na Są dec czyź nie,
Jó zef Bie niek, przy ta czał przy kła dy po -
mo cy me dycz nej udzie la nej par ty zan -
tom przez He le nę Stu chło wą, któ rej
gro zi ło aresz to wa nie z uwa gi na ży dow -
skie po cho dze nie.

Z usta leń Alek san dry:
– Wy so ki ran gą ofi cer nie miec ki

ostrzegł dok to ra przed gro żą cym je go żo -
nie nie bez pie czeń stwem. W 1941 ro ku
He le na Stu chły za czę ła się ukry wać. Po -
ma ga ły jej sza ryt ki i nie po ka lan ki. Wresz -
cie Sta ni sław Stu chły umie ścił ją u sio stry
w War sza wie. Pod róż He le ny zor ga ni zo -
wał o. An to ni Ku śmierz, rek tor ko le gium
je zu ic kie go w No wym Są czu. Je den z je -
zu itów, bar dzo ak tyw nych w kon spi ra cji
po je chał z He le ną po cią giem. Ma ria Stu -
chły -No wic ka i jej mąż Wa le ry przy ję li ją
w swo im miesz ka niu w ka mie ni cy na ro -
gu Na rbut ta i Opo czyń skiej, gdzie
na par te rze znaj do wał się po ste ru nek
woj sko wy. He le na prze ży ła woj nę. Ale we
lwow skim get cie stra ci ła obo je ro dzi ców.

SĄDECZANIE

Helena i Stanisław Stuchłowie z pracownikami szpitala, początek lat 40.

Dr Stanisław Stuchły z żoną Heleną i personelem szpitala w Nowym
Sączu, 1941 r.
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Sta ni sław ca ły czas po ma gał bra tu
Zbi gnie wo wi, któ ry miał dwo je ma łych
dzie ci, prze sy ła jąc mu do Lwo wa pacz -
ki z żyw no ścią. Zbi gniew z ko lei prze -
ka zy wał do Są cza szcze pion kę prze ciw
ty fu so wi. Pra co wał w taj nym na ucza niu.
Ja ko je den z po słań ców pro fe so ra We -
igla do star czał szcze pion kę do lwow -
skie go get ta. Wio sną 1944 r. wraz
z ro dzi ną opu ścił Kre sy i przy je chał
do No we go Są cza, za miesz kał w ka mie -
ni cy bra ta.

Z usta leń Alek san dry:
– Zbi gniew Stu chly prze ka zał dzie -

ciom, że któ re goś dnia, w lip cu 1944 r.,
brat po wie dział mu o pla no wa nej na Są -
dec czyź nie ak cji zbroj nej, w któ rej miał
wziąć udział. Py tał, czy w ra zie je go
śmier ci obej mie funk cję ko men dan ta
w No wym Są czu. Wy ja wił, że jest człon -
kiem De le ga tu ry Rzą du na Kraj. Zbi -
gniew przy jął pro po zy cję: ja ko ofi cer
re zer wy miał do świad cze nie w do wo dze -
niu. Ozna czo nej no cy czu wał. Sły szał
strza ły w gó rach, któ re jed nak stop nio -
wo się od da la ły, aż umil kły. Uznał, że
plan się nie udał.

Alek san dra zwra ca uwa gę, że
na gro bie dok to ra Stu chłe go wid nie je
rok 1945, ale to błęd na da ta. Sta ni sław
Stu chły zmarł 16 wrze śnia 1944 r.
– nie do cze kał odej ścia Niem ców.
Cier piał na wrzo dy żo łąd ka, ale nie
chciał pod dać się ope ra cji, któ ra by ła -
by je dy nym ra tun kiem. Cho ro ba za -
ostrzy ła się, gdy w War sza wie
wy bu chło po wsta nie i stra cił kon takt
z żo ną. Za słabł w dro dze do pra cy.
W szpi ta lu zdia gno zo wa no per fo ra cję
wrzo du i za ka że nie. We zwa ny z Kra -

Doktor Stuchły z synem Staszkiem

Pogrzeb doktora Stuchłego, 18 września 1944 r.
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ko wa wy bit ny chi rurg, a za ra zem bli -
ski współ pra cow nik kie row ni ka Wy -
dzia łu Zdro wia Okrę go wej De le ga tu ry
Rzą du prof. Jan Glat zel stwier dził, że
na za bieg jest już za póź no. 

„Nie spę dza łem pło dów ludz kich...
Nie skła da łem me go pod pi su pod wy ro -
ka mi śmier ci…” – to sło wa spo wie dzi
le ka rza i ofi ce ra, któ re po wtó rzył ro dzi -
nie ksiądz. Fo to gra fie z po grze bu (18
wrze śnia) uka zu ją uro czy sty po chód:
sze re gi są de czan, za kon nic i księ ży z bi -
sku pem na cze le. Wy pro wa dze nie
zwłok ze szpi ta la na stą pi ło o go dzi -

nie 17. Dok tor był po cho wa ny pier wot -
nie w in nym miej scu, niż to, gdzie le ży
dziś. Po dob no „bar dziej w ro gu cmen ta -
rza”, po tem zo stał prze nie sio ny do alei
głów nej.

Gdy woj na się skoń czy ła, do do mu
wró ci ła dr He le na Stu chło wa. Zbi gniew
Stu chly roz po czął pra cę ja ko na uczy ciel
bio lo gii w szko le nr 2 im. Kró lo wej Ja -
dwi gi. Rok póź niej prze nie śli się wraz
z Ire ną do Lu bli na, a stam tąd na Śląsk.

He le na Stu chło wa zmar ła 4 wrze -
śnia 1955 r. Prze ży ła 58 lat. Syn Stu -
chłych – Sta ni sław ju nior od szedł

do wiecz no ści w 2003 r. w Ka na dzie. Je -
go imię i na zwi sko wid nie je na gro bow -
cu ro dzin nym, któ ry jest jed nak dla
nie go tyl ko sym bo licz nym miej scem
spo czyn ku. Le żą w nim Sta ni sław i He -
le na Stu chło wie, ma łżeń stwo są dec kich
le ka rzy. 

JE RZY LE ŚNIAK
Fo to gra fie udo stęp nio ne przez Alek san drę So la re wicz

Dr Alek san dra So la re wicz bę dzie wdzięcz -
na Czy tel ni kom „Są de cza ni na” za wszel kie do -

dat ko we in for ma cje, wspo mnie nia i fo to gra fie
do ty czą ce dok to ra Stu chłe go i je go ro dzi ny.

Pro si o kon takt przez re dak cję.

SĄDECZANIE

Sta ni sław i Ja nusz

Dok to ro stwo Stę chłych mia ło dwój kę sy nów: Sta ni sła wa Szczę sne -
go (ur. 20 li sto pa da 1931 r. we Lwo wie) i Ja nu sza (ur. 4 kwiet nia 1933
r. też we Lwo wie)). Mat ka jeź dzi ła ro dzić do Lwo wa…

Sta ni sław (spor tre to wa ny przed woj ną ja ko chłop czyk przez Bo le -

sła wa Bar bac kie go, ob raz tra fił po woj nie w rę ce ro dzi ny Pe ców)
po ma tu rze w I LO im. Ja na Dłu go sza w 1949 r. ukoń czył Wy dział Elek -
trycz ny Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach (dy plom z 1952 r.). Po tem
miesz kał w War sza wie, pra co wał w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji, zaj mo -
wał się ra dio lo ka cją, elek tro ma gne ty zmem, mi kro fa la mi. W la -
tach 1959–1969 pra co wał na Po li tech ni ce War szaw skiej, po tem
w In sty tu cie Tech nicz nym Wojsk Lot ni czych. W 1968 r. dok to ry zo wał
się. Na stęp nie wy emi gro wał do Ka na dy, pra co wał na uni wer sy te tach
w Ot ta wie, Win ni peg i Vic to rii. Miał sta tus „vi si ting pro fes sor” na Uni -
wer sy te cie Ma ry land w USA i Mo nash Uni ver si ty of Clay ton (Au stra lia).
Miał na kon cie 188 pu bli ka cji na uko wych, cie szył się du żym uzna niem.
Dwu krot nie żo na ty, bez dziet ny. Zmarł 31 sierp nia 2003 r. w Ka na dzie.

Ja nusz, ab sol went I LO im. Ja na Dłu go sza (1951) i kra kow skiej AGH,
był de le ga tem do Mię dzy na ro do wej Unii Ga zow ni czej. Po la tach rów -
nież osiadł w Ka na dzie, z żo ną Jo an ną, le kar ką. Syn Mi chał (ur.
w 1963) pra cu je w prze my śle naf to wym, oże nił się z Ka na dyj ką De an,
ma ją sy na Ca me ro na, któ ry już nie mó wi po pol sku.

Sta ni sław i Ja nusz (wraz sy nem, sy no wą i wnu kiem),
Ka na da, 2000 r.

Dr Stanisław Stuchły z synami, Nowy Sącz, 1938 r.

He le na Stu chło wa z sy na mi Sta ni sla wem i Ja nu szem,
Nowy Sącz, 1938 r.
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Pięć dzie siąt ka Jó ze fa Ste ca
Wer ni sa żem wy sta wy pt. „Wstecz”

(swo je go ro dza ju „pa mięt ni kiem” do -
tych cza so we go do rob ku ar ty stycz ne go)
w No wo są dec kiej Ma łej Ga le rii uczcił
swo je 50. uro dzi ny Jó zef Sta ni sław Stec
(na zdję ciu), zna ny są dec ki ar ty sta ma -
larz, kon ser wa tor za byt ków i dzieł sztu -
ki. Dla ju bi la ta przy go to wa no spe cjal ną
huś taw kę, do pi sa ła licz na pu blicz ność.
Jó zef Sta ni sław Stec, po cho dzą cy z pod -
gry bow skiej Sioł ko wej, le gi ty mu je się
bo ga tym do rob kiem w przy wra ca niu
świet no ści głów nie obiek tów sa kral nych
w Ma ło pol sce. Przy wró cił do świet no -
ści ele wa cje i wnę trza wie lu świą tyń:
ko ścio ła ko le jo we go, Św. Du cha i św.
Ro cha w No wym Są czu, ko ścio łów
w Sta rym Są czu, Na wo jo wej, Gry bo wie
i Sioł ko wej. Od na wiał m.in. fi gu rę Wła -
dy sła wa Ja gieł ły przy ul. Ja giel loń skiej
w No wym Są czu. Pro jek to wał ta bli ce
me mo ra tyw ne ks. Ja na Sy gań skie go, ks.
Ka ro la An to nie wi cza (au to ra pie śni
Chwal cie łą ki uma jo ne), Ewy Hars dorf.
Jest od no wi cie lem za byt ko wych na -
grob ków na są dec kich cmen ta rzach

w ra mach ak cji „Ra tuj my są dec kie ne -
kro po lie”. Do ko nał też trans fe ru po li -
chro mii (ścia ny z au to gra fa mi sław nych
lu dzi) z daw nej sie dzi by No wo są dec kiej

Ma łej Ga le rii z „Ko sa lów ki” na Plan ty.
Ostat ni mi je go dzie ła mi są wi tra że
w ko ścio łach: św. Mał go rza ty i św. Du -
cha w No wym Są czu.

Chiń ski fe sti wal
22-let nia stu dent ka WSB -NLU Xin -

pei Deng wraz z ko le ga mi z Chin ude -
rza jąc w za byt ko wy gong w MCK

„So kół” w No wym Są czu za in au gu ro -
wa ła ob cho dy Fe sti wa lu Chiń skie go. Są -
de cza nie w cią gu kil ku dni mie li oka zję
za po znać się z kul tu rą i tra dy cja mi Chin
oraz uczest ni czyć w Prze glą dzie Fil mów
Chiń skich. Dia log mię dzy kul tu ro wy
stu diu ją cy w No wym Są czu Chiń czy cy
pro wa dzi li też w miej sco wych szko łach.

Ora to ria w „So ko le”
MCK „So kół” w No wym Są czu za -

pro si ło na dwa kon cer ty (12 i 26 mar ca)
z cy klu „Ver ba et vo ces”. Są de cza nie
mie li oka zję usły szeć ora to ria Händla:
Atha lia i De bo rah w wy ko na niu Ca pel li
Cra co vien sis.

Woj na i oku pa cja w Piw nicz nej
i na Są dec czyź nie 

W Pi jal ni Ar ty stycz nej w Piw nicz nej -
-Zdro ju od by ła się nie dzie lę 20 mar ca
br. pro mo cja dwóch pu bli ka cji hi sto -
rycz nych, wień czą cych pro jekt edu ka -
cyj ny pn. „70 lat póź niej. Sza cu nek
do hi sto rii – po mo stem mię dzy po ko le -
nia mi”, zre ali zo wa ny przez To wa rzy -
stwo Mi ło śni ków Piw nicz nej. 

Spo tka nie pro wa dzo ne przez Bar ba -
rę Ta lar, pre zes To wa rzy stwa, zgro ma -
dzi ło eli tę Piw nicz nej -Zdro ju na cze le
z bur mi strzem Edwar dem Bo ga czy kiem
i wie lu go ści z No we go Są cza i Kra ko -
wa. Nie za bra kło kom ba tan tów, świad -
ków hi sto rii i har ce rzy. 

KALEJDOSKOP
KULTURALNY

Józef Stanisław Stec,
pochodzący
z podgrybowskiej
Siołkowej, legitymuje się
bogatym dorobkiem
w przywracaniu świetności
głównie obiektów
sakralnych w Małopolsce.
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Pro jekt był re ali zo wa ny przez kil ka -
na ście mie się cy ze środ ków tzw. Nor -
we skie go Me cha ni zmu Fi nan so we go
i po mo cy wie lu in sty tu cji, m.in. sa mo -
rzą du Piw nicz nej -Zdro ju, kra kow skie -
go od dzia łu IPN, Ar chi wum
Pań stwo we go w Kra ko wie O/No wy
Sącz, Mu zeum Okrę go we go w No wym
Są czu, PTH Od dział w No wym Są czu
i Od dział w No wym Tar gu, To wa rzy -
stwa Mi ło śni ków Zie mi Mu szyń skiej,
szkół i bi blio tek. Trze ba przy znać, że
był to mą drze i z po żyt kiem wy da ny
grosz unij ny, na czym sko rzy sta li
ucznio wie piw ni czań skich szkół, ale
nie tyl ko oni. 

W ra mach pro jek tu wy da no Wspo -
mnie nia Ju lia na Zub ka i zor ga ni zo wa no
dwie edy cje Tu ry stycz ne go Zlo tu im.
mjr. Ju lia na Zub ka „Ta ta ra” na Ha li Ła -
bow skiej i Prze hy bie, wy sta wę pa mią tek
z okre su II woj ny świa to wej w Mu zeum
Re gio nal nym w Piw nicz nej -Zdro ju, kon -
fe ren cję hi sto rycz no -na uko wą „II woj -
na świa to wa na Są dec czyź nie”
w Ko sa rzy skach, po kaz fil mu „Trze cia
gra ni ca”, krę co ne go w Piw nicz nej i oko -
li cy, cykl spo tkań z ku rie ra mi i żoł nie -
rza mi AK, kon kurs fo to gra ficz ny

i li te rac ki pt. „II woj na świa to wa ocza mi
współ cze snej mło dzie ży”, ozna ko wa no
szla ków ku rier skich i par ty zanc kich
w Be ski dzie Są dec kim na Prze hy bie
z udzia łem grup re kon struk cyj nych
z No we go Tar gu i Ry tra. 

Zwień cze niem tych wszyst kich dzia -
łań by ły dwie, za pre zen to wa ne w Pi jal ni
Ar ty stycz nej ksią żki: Woj na i oku pa cja
w Piw nicz nej i na Są dec czyź nie (pra ca
zbio ro wa pod re dak cją Woj cie cha Wdo -
wia ka) oraz al bum Piw nicz na i Są dec -
czy zna 1939-1945 (au tor stwa
An drze ja Ta la ra i Wan dy Łom nic kiej -
-Du lak). Świet nym uzu peł nie niem
obu pu bli ka cji jest ma pa Be ski du Są -
dec kie go ze szla ka mi par ty zanc ki mi
i ku rier sko -prze rzu to wy mi w Be ski -
dzie Są dec kim”. Sze rzej omó wi my te
po zy cje w prze glą dzie naj now szych
san de cja nów, w ma jo wym nu me rze
„Są de cza ni na”.

Pa mię ta li o ogro dach
W MCK „So kół” w No wym Są czu

za koń czył się VII Fe sti wal „Pa mię taj cie
o ogro dach”, w któ rym wy stą pi li Mag -
da Umer i An drzej Po nie dziel ski
w spek ta klu słow no -mu zycz nym

CHLIP HOP (21 mar ca), Ma rian Opa -
nia z sy nem Bar to szem w wie czo rze
z bal la da mi Bre la, Wy soc kie go, Oku -
dża wy i Ko fty pt. „Na sze fa scy na cje”
(25 mar ca). Fe sti wal zwień czył wie czór
po etyc ki są dec kiej po et ki Jo an ny Ba -
biarz i re ci tal ze spo łu z Gor lic „Ostat nia
wie cze rza w karcz mie prze zna czo nej
do roz biór ki”.

(HSZ)
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Pi jal nia Ar ty stycz na w Piw nicz nej -Zdrój, 13 mar ca 2011 r. – pro mo cja ksią żek o II woj nie świa to wej w Piw nicz nej
i na Są dec czyź nie FOT. HSZ
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Wie czór au tor ski od był się 17
mar ca w ra mach cy klu
„Mo ja Łem kowsz czy zna”.
Ja ko po eta Piotr Tro cha -

now ski wy stę pu je pod pseu do ni mem Pe -
tro Mu rian ka. Licz nie zgro ma dzo nej
pu blicz no ści re cy to wał swo je wier sze
w ję zy ku łem kow skim. Wśród nich zna -
la zły się utwo ry de dy ko wa ne sy nom An -
drze jo wi i Igo ro wi, stro fy po świę co ne
tra gicz nym lo som Łem ków, ale ta kże
po pro stu przy ro dzie.

– Pierw szy wiersz o bo cia nach na pi -
sa łem w pią tej kla sie szko ły pod sta wo -
wej – wspo mi nał Mu rian ka. – W ma ju
przy szła śnie ży ca nie spo ty ka na na Zie -

miach Od zy ska nych. Żal mi się zro bi ło
pta ków, któ re już przy le cia ły i opi sa łem
je wier szem. Na stęp ny utwór po wstał,
gdy by łem w se mi na rium du chow nym
w War sza wie. Do pie ro jed nak od 21. ro -
ku ży cia pi szę sys te ma tycz nie.

Ar ty sta uro dził się w 1947 ro ku
pod Le gni cą. Je go ro dzi na po cho dzi ła
z Bin cza ro wej, w ra mach ak cji Wi sła
zo sta ła wy sie dlo na na zie mie za chod nie.
Po eta po wró cił na Są dec czy znę pod ko -
niec lat sie dem dzie sią tych.

Na spo tka niu w Mu zeum Ni ki fo ra
Piotr Tro cha now ski uzu peł nił swo ją bio -
gra fię licz ny mi cie ka wost ka mi i aneg do -
ta mi. Wspo mniał m. in., że je go dzia dek

uro dził się w 1851 ro ku i fakt ten miał
ogrom ny wpływ na je go wy cho wa nie,
któ re od by wa ło się w du chu XIX -wiecz -
nej tra dy cji łem kow skiej.

Wspo mi nał też przy jaźń z po etą Je -
rzym Ha ra sy mo wi czem, któ re go po znał
w War sza wie. Czy tał wów czas „Ży cie
Li te rac kie”, w któ rym wier sze pu bli ko -
wał Ha ra sy mo wicz. Po eci wie lo krot nie
wę dro wa li ra zem po gó rach.

Ob da rzo ny wie lo ma ta len ta mi re dak -
tor cza so pi sma „Be si da” mó wił, że pra -
ca trans la tor ska spra wia mu ogrom ną
ra dość. – Oko ło pół to ra ty sią ca lat te mu
– pod kre ślił – Sło wia nie roz ma wia li jed -
nym ję zy kiem.

Spo tka nie z po ezją łem kow ską, któ re
pro wa dził Zbi gniew Wo la nin, ku stosz
Mu zeum Okrę go we go w No wym Są -
czu, prze pla ta ły łem kow skie pie śni. Wy -
ko naw ca mi by li Ju lia Do szny i sam Piotr
Tro cha now ski, któ rym na akor de onie
akom pa nio wał Mi ro sław Bo goń.

MAŁ GO RZA TA KA REŃ SKA

Łem kowsz czy zna Pe tro Mu rian ki

Ma jo wa śnie ży ca
– Łem ko wie nie by li tyl ko pa ste rza mi, jak ich ma lo wa no. To te le -
wi zja krę ci ła re por ta że z wy dep ta nym pro giem, gę ga ją cy mi gę sia -
mi i koń mi. A tym cza sem wśród nas by li ucze ni, w tym prof.
Emi lian Czyr niań ski, rek tor Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go – mó wił
Piotr Tro cha now ski, wy bit ny po eta łem kow ski na spo tka niu z mi -
ło śni ka mi po ezji w kry nic kim Mu zeum Ni ki fo ra.
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Nie szko da ga dać... i pi sać
Trzy na sta edy cja „Al ma na chu Łąc -

kie go”, pół rocz ni ka To wa rzy stwa Mi -
ło śni ków Zie mi Łąc kiej, przy no si
wie le cie ka wych in for ma cji o lu dziach
i hi sto rii re gio nu, za po mnia nych lub
nie zna nych, szcze gól nie młod szym
miesz kań com zie mi łąc kiej. Nie stru -
dzo na w do ku men to wa niu dzie jów
swej ma lej oj czy zny sze fo wa „Al ma -
na chu”, Ja dwi ga Ja strzęb ska po le ca
w pierw szej ko lej no ści opra co wa nie
pt. „Z do mo we go ar chi wum” An drze -
ja Urbań ca, któ ry miesz ka jąc od kil ku
dzie się cio le ci w Łąc ku utrwa lił na kli -
szy fil mo wej ży cie, ja kie go już nie ma

i mo żna je zo ba czyć tyl ko na sta rych
fo to gra fiach. Rów nie in te re su ją ce są
wspo mnie nia łąc ko wia ni na ks. Hen ry -
ka Maj krza ka, ser ca ni na, mi sjo na rza,
po li glo ty, pi sa rza, fi lo zo fa i wy kła dow -
cy aka de mic kie go w 25-le cie świe ceń

ka płań skich czy też miej sco wa le gen -
da o słu żeb nej Ma ry ni, któ ra bo gacz ką
zo sta ła – lu do wa opo wiast ka au tor stwa
Bar ba ry Fa ron z cy klu Bal la dy Be -
skidz kie go Dzia da, któ re go te ma ty ka
po ru sza m.in. wie rze nia i oby cza je
miesz kań ców Ka mie ni cy w daw nych
cza sach.

„Al ma nach” ki pi od ga le rii barw -
nych po sta ci: o soł ty sie Ła zów Brzy -
skich, Ste fa nie Ko zi ku, je dy nym
w Pol sce mę żczy zną, któ ry jest pre ze -
sem… Ko ła Go spo dyń Wiej skich i pro -
du cen tem zna ko mi tych do mo wych
na le wek (ostat nia no wość: im bi ro wa!),
a w prze szło ści był ma ry na rzem – pi -
sze Ja dwi ga Ja strzęb ska, o pro fe so rze
Lu dwi ku Si tow skim, ro dem ze Sta re go
Są cza, ba da czu przy ro dy pie niń skiej,
zna nym en to mo lo gu UJ i Uni wer sy te -
tu Po znań skie go w pierw szej po ło -
wie XX wie ku – Sta ni sław Si tow ski,
o An to nim Pa lu chu, na uczy cie lu i kie -
row ni ku szko ły w Obi dzy – Ur szu la
Da ra i Jó zef Sło wik. 

O so bie, swo ich i cu dzych wier szach
opo wia da Bro nek (Ko zień ski) z Obi dzy,
au tor dwóch to mi ków po ezji: Or ły
nad So ko li cą i Nie szko da ga dać.

Brzy nę i jej atrak cje przy bli ża ją
Win cen ty To karz i Piotr Ko ło dziej.
O emi gra cji „za chle bem” po II woj -

nie świa to wej, czy li exo du sie kil ku
ro dzin na opusz czo ne go spo dar stwa
po „ak cji Wi sła” w Gor lic kiem (m. in.
w Kun ko wej) pi sze Ro za lia Ku la sik
w ma te ria le pt. „Za rze cza nie na Ru si -
nach”. Do grun waldz kich śla dów na -

wią zu je dr. Mar cin Przy by ła, ar che -
olog pro wa dzą cy ba da nia na Gó rze
Zyn dra ma w Masz ko wi cach. To tyl ko
część ar ty ku łów w roz wi ja ją cym się
z roz ma chem wy daw nic twie (tym ra -
zem 176 stron), któ re trzy ma też rę kę
na pul sie współ cze sno ści po miesz cza -
jąc ka len da rium, ra por ty po wo dzio -
we, in for ma cje sa mo rzą do we, re la cje
z uro czy sto ści 100-le cia Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Czerń cu. A wszyst -
ko opra co wy wa ne i wy da wa ne spo -
łecz nym wy sił kiem au to rów, re dak cji
i ko le gium, na cze le któ re go stoi łąc -
ki kra jan prof. Ju lian Dy biec z UJ.

Są dec cy Łem ko wie
Skrom na ksią żecz ka pt. Daw na Są -

dec czy zna – Łem ko wie (wy bra ne za -
gad nie nia z kul tu ry ma te rial nej)
wy szła spod pió ra wy bit nej znaw czy -
ni et no gra fii Ma rii Bry lak -Za łu skiej
z Mu zeum Okrę go we go w No wym
Są czu. Pa ni Ma ria kon ty nu uje w swo -
jej pra cy do cie ka nia, któ re roz po czął
prof. Ro man Re in fuss. W bo ga tej, zró -
żni co wa nej et nicz nie kul tu rze Są dec -
czy zny, przy zna je Łem kowsz czyź nie
słusz nie szcze gól ne miej sce. Są dec -
kich Łem ków umiej sca wia mię dzy
Po pra dem a gór ną Bia łą. Pięć lat te mu
o kul tu rze za chod niej Łem kowsz czy -
zny w Są dec kim par ku Et no gra ficz -
nym pi sa ła w I to mie „Ze szy tów
są dec ko -spi skich”.

Au tor ka przy bli ża nie tyl ko hi sto rię
Łem ków, zwa nych wcze śniej Ru si na -
mi, ale też za bu do wę wsi, wie lo bu dyn -

Nowe książki sandecjana

Kto czy ta, nie błą dzi

„Al ma nach” ki pi od ga le rii barw nych po sta ci soł ty sie Ła -
zów Brzyń skich, Ste fa nie Ko zi ku, je dy nym w Pol sce mę -
żczy zną, któ ry jest pre ze sem… Ko ła Go spo dyń Wiej skich
i pro du cen tem zna ko mi tych do mo wych na le wek (ostat -
nia no wość: im bi ro wa!), a w prze szło ści był ma ry na rzem. 

KULTURA
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ko wy mi za gro da mi, z za mo żny mi chy -
ża mi i dym ny mi cha łu pa mi, miesz ka -
nia wiej skie, go spo dar kę, kul tu rę,
stro je świą tecz ne, in ne do cer kwi, in ne
do mia sta, jesz cze in ne na tań ce.

Obec na pu bli ka cja wy da na przez no -
wo są dec kie mu zeum, opa trzo na fil mem
na DVD, po wsta ła w ra mach pro jek tu
Jar mark Kul tur.

Mo ja ma ma stu diu je…
26. nu mer Biu le ty nu Są dec kie go

Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku re je -
stru je mi nio ne ty go dnie w ży ciu tej
prę żnie roz wi ja ją cej się or ga ni za cji,
któ ra sta ła się fe no me nem na są dec -
kiej sce nie pu blicz nej. Po ka żcie dru -
gie ta kie gre mium, któ re na za wo ła nie
pre zes Wie sła wy Bor czy ko wej sta wia
się w si le kil ku set uczest ni ków (słu -
cha czy, wi dzów), ema nu je ener gią
i ini cja ty wa mi. Spo ro re la cji ze spo -
tkań m.in. ze zna ną po lar nicz ką, prof.
Ma rią Olech, a ta kże z warsz ta tów te -
atral nych i im prez kul tu ral nych m.in.
wy staw: skar bów cy ster sów w Eu ro -
pie (Daw na Sy na go ga), ma lar stwa
i tka ni ny Te re sy Ro goń w sa lo nie
TPSP w No wym Są czu oraz „Spoj rze -
nie w prze szłość” – fo to gra fii sta re go
No we go Są cza.

Zwra ca ją też uwa gę szcze re wy zna -
nia Ar ka diu sza Sto su ra pt. „Mo ja ma ma
stu diu je” oraz re flek sje zwią za ne z za -
nu rze niem się w ży cie SUTW Bar ba ry
Gie roń i Ha li ny Ka sprzyc kiej.

Uwa gę zwra ca co raz bo gat sza i cie -
kaw sza sza ta gra ficz na uka zu ją ce go się
od po nad pię ciu lat pi sma. Au to rzy sta -

wia ją na ró żno rod ność, brzy dzą się mo -
no to nią. Spo ra w tym za słu ga pięk nych
zdjęć nie stru dzo ne go do ku men ta li sty
prof. An to nie go Ło pu cha oraz sta rań re -
dak cyj nych m.in. Ja dwi gi Ba nach,
Elżbie ty Pysz czak, Ma rii Har cu ły,
Elżbie ty Pa choń, An ny To toń, Ma rio li
Pę ka li -Pie kar skiej, Ka ta rzy ny Go dek
i Paw ła Na le py. God ne pod kre śle nia jest
też, że do sta łych ele men tów w Biu le ty -
nie za li cza ją się in for ma cje o no wo -
ściach wy daw ni czych przy go to wy wa ne
przez Są dec ką Bi blio te kę Pu blicz ną im.
Jó ze fa Szuj skie go.

Szlak spi sko -są dec ki
Piotr Wierz bic ki, współ pra cow nik

Mu zeum Okrę go we go w No wym Są -
czu, wpi sał się w ba da nia re gio nal ne
cie ka wym szki cem do ty czą cym kon tak -
tów hi sto rycz nych Spi sza i Są dec czy zny,
Sta rej Lu bo wa li i No we go Są cza. Ksią -
żecz ka Szlak spi sko -są dec ki kon cen tru -
je się na okre sie tzw. za sta wu spi skie go,
czy li kon se kwen cji umo wy Ja gieł ly
z kró lem wę gier skim i nie miec kim Zyg -
mun tem Luk sem bur skim. Ów cze sne
mia sta spi skie zna la zły się wte dy
pod ad mi ni stra cją dwóch państw, co
umo żli wi ło im ko rzy sta nie z przy wi le -
jów dwóch wład ców i przy czy ni ło się
wy dat nie do ich roz wo ju.

Au tor dla zo bra zo wa nia te go in te re -
su ją ce go okre su wspól nej hi sto rii
(od XV wie ku do pierw sze go roz bio ru
Pol ski w 1772 r.) się ga do źró deł ar chi -
wal nych z kra kow skie go Wa we lu i war -
szaw skie go Ar chi wum Głów ne go Akt
Daw nych oraz lu stra cji klu czo wych

miast: Lu bow li, Po do liń ca, Czorsz ty -
na i No we go Są cza. Uwa gę zwra ca ją
nie pu bli ko wa ne do tej po ry wcze śniej
ma te ria ły do zam ków są dec kie go
i czorsz tyń skie go. Wa lo rem do dat ko -
wym jest sta ran nie do bra na i ory gi nal -
na iko no gra fia, map ka i ta be la
spo rzą dzo na na pod sta wie re per to rium
Sta ni sła wa Ku trze by kon cen tru ją ca się
na do ku men to wa niu hi sto rii Spi sza.

35 lat są dec kie go skan se nu
35 lat są dec kie go skan se nu – oto

ko lej ne wy daw nic two Mu zeum Okrę -
go we go w No wym Są czu tym ra zem
przy po mi na ją ce po cząt ki Są dec kie go
Par ku Et no gra ficz ne go na Fal ko wej
i je go roz bu do wę w na stęp nych la -
tach. W kli mat te go uni kal ne go miej -
sca wpro wa dza ją ar chi wal ne zdję cia

z wrze śnia 1975 ro ku z otwar cia
skan se nu. Wi dać na nich m.in. twór -
cę lu do we go Jó ze fa Wa li gó rę pod -
czas po ka zu wy pla ta nia ko szy ków
i… to wa rzy sza Hen ry ka Ko stec kie -
go, pierw sze go se kre ta rza KW PZPR
w No wym Są czu, przy mie rza ją ce go
się do rżnię cia pi łą. Dziś ma ło kto pa -

Trud no nie po chy lić czo ła
przed „oj ca mi” i „mat ka mi”
skan se nu, au to ra mi ory gi -
nal nej wi zji, któ rą wcie la li
z mo zo łem i wiel kim za an -
ga żo wa niem w ży cie.
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mię ta, że pierw szym go to wym
obiek tem w skan se nie był spi chlerz
z Za go rzy na, któ ry na fo to gra fii zro -
bio nej przez b. dy rek to ra mu zeum
Aloj ze go Ca ba łę wy glą da jak…
bez lud na wy spa na bez brze żnym
oce anie.

Trud no nie po chy lić czo ła
przed „oj ca mi” i „mat ka mi” skan se -
nu, au to ra mi ory gi nal nej wi zji, któ -
rą wcie la li z mo zo łem i wiel kim
za an ga żo wa niem w ży cie. Przy po -
mnij my za tem, że wstęp ne za ło że nia
me ry to rycz ne opra co wał Ta de usz
Szcze pa nek, ów cze sny kie row nik
Mu zeum re gio nal ne go Zie mi Są -
dec kiej, od 1975 r. funk cjo nu ją ce go
ja ko Mu zeum Okrę go we. 

Pra ca mi nad pro jek tem za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go za jął się
urba ni sta -ar chi tekt Woj ciech Szczy -
gieł, zaś pierw szym kie row ni kiem
skan se nu, po wo ła ne go ja ko od dział
Mu zeum Okrę go we go zo stał ar chi -
tekt Woj ciech Lew czuk. Bu do wa,
za po cząt ko wa na w 1969 r., trwa ła
sześć lat, w cią gu któ rych po wsta -
ło 26 obiek tów du żej i ma łej ar chi -
tek tu ry (obec nie jest ich ok. 60,
ostat nio po ja wi ła się la chow ska
kuź nia przy za gro do wa z Po po wic). 

Wie le pra cy w roz wój skan se nu
i wy po sa że nie eks po zy cji wło ży ły
dwie et no gra fii: Ma ria Bry lak -Za łu -
ska, au tor ka kon cep cji au to gra ficz nej
mu zeum, oraz Mag da le na Kroh.

Pu bli ka cję opra co wa ło ko le gium
re dak cyj ne: Bo gu sła wa Bła że wicz
(au tor ka tek stu), Piotr Droź dzik,
Ma ria Mar ci now ska, Le szek Mi gra -
ła, Agniesz ka Paw lik -Ja ni ca, Da nu -
ta Pla ta, Bar ba ra Sza fran, Woj ciech
Śli wiń ski, Be ata Wierz bic ka i An -
na Wi deł (se kre tarz). Kon sul ta cją
na uko wą po słu ży ła Mag da le -
na Kroh, a ka len da rium 35-le cia
spo rzą dzi li Bar ba ra Ro mań ska
i Woj ciech Śli wiń ski, ta kże au tor
przed sta wio nej fa cho wo i w ko lo rze
do ce lo wej kon cep cji prze strzen nej
Są dec kie go Par ku Et no gra ficz ne go.
Skan sen, naj więk szy (20 ha) w Ma -
ło pol sce, wciąż nie jest ukoń czo ny
i pla no wa na jest je go dal sza roz bu -
do wa.

Schematyzm diecezji
tarnowskiej 2010/2011

Kom pen dium wie dzy za wie ra ją ce
m.in. ak tu al ne da ne per so nal ne i ad re so -
we ka pła nów die ce zjal nych oraz struk tur
die ce zji tar now skiej, a ta kże in for ma cje
o dusz pa ster stwach, ru chach i sto wa rzy -
sze niach ka to lic kich dzia ła ją cych w die -
ce zji tar now skiej. Po da no w nim też
skła dy po szcze gól nych de ka na tów i pa -
ra fii. Ca łość uzu peł nia ją in dek sy.
W sche ma ty zmie zna la zły się rów nież
da ne te le adre so we do ty czą ce hie rar chii
Ko ścio ła w Pol sce i za gra ni cą.

Ko lej ne Sche ma ty zmy są od lat nie -
za stą pio nym źró dłem do ku men tu ją -
cym ży cie Ko ścio ła tar now skie go,
w tym w znacz nej czę ści są dec kie go.
Wi zy tów ki ka żdej z pa ra fii opa trzo ne
są wy ka zem księ ży, z ich do kład ny mi
da ta mi uro dze nia, wy świę ceń i peł nio -
nych funk cji. Uwa żny czy tel nik do wie
się m. in., że naj star szy mi du chow ny -
mi die ce zji są wy świę ce ni jesz cze pod -
czas II woj ny świa to wej (w 1942 r.) ks.
Wła dy sław Bu lan da i ks. Jó zef Grze -
go rzek. Mo żna też po znać ko le gów
z se mi na ryj ne go rocz ni ka (1955) np.
zna ne go w No wym Są czu ks. Sta ni sła -
wa Cza cho ra.

Peł ne i spój ne ze sta wie nia do ty czą 43
de ka na tów, 447 pa ra fii, 1533 rek to ra -
tów, 175 do mów za kon nych. Ilość księ -
ży die ce zjal nych wy no si obec nie 1533,
w tym pra cu ją cych w die ce zji 1056.

Ca łość zre da go wa li: ks. Adam Ni ta,
ks. Ma rek Pod gór ski i s. Za cha ria sza
Zych.

BI BLIO FIL

KULTURA

O Mieście
i Jakubie
– Nie wszyst kie uli ce z tej ksią -
żki po cho dzą z No we go Są cza,
bo w ka żdym mie ście w Pol sce,
za miesz ka łym przez Ży dów, by -
ła uli ca Dłu ga i uli ca Gę sia,
i wszę dzie po woj nie zo stał ja kiś
sta ry Żyd, opie ku ją cy się cmen -
ta rzem – po wie dzia ła Ewa An -
drze jew ska. 

WDaw nej Sy na go dze w No -
wym Są czu od by ła się pro -
mo cja jej ksią żki pt. Obok
in ny czas. O Mie ście i Ja -

ku bie. Fre kwen cja nad zwy czaj na, za bra -
kło krze seł, ale też o tej ksią żce wy da nej
w ze szłym ro ku przez wy daw nic two Ni -
sza zro bi ło się gło śno w Pol sce. Au tor ka
opi sa ła w niej przed wo jen ny, ży dow ski
No wy Sącz przez pry zmat opo wie ści Ja -
ku ba Műlle ra, zmar łe go w grud niu ub. r.
„ostat nie go Mo hi ka ni na”, wie lo let nie go
opie ku na kir ku tu przy ul. Ry bac kiej,
wro śnię te go w pej zaż mia sta. Spo tka nie
pro wa dził są dec ki li te rat An to ni Kroh. 

– Ta ksią żka jest szcze gól na. Pi sa -
na ser cem, szcze ra, jest po nad cza so wa
i po nadwy zna nio wa – chwa lił Kroh au -
tor kę. – Ta ksią żka do ty czy ka żde go mia -
stecz ka, gdzie by ło wie lu Ży dów, a dziś
ich nie ma. Do ty czy wio sek w gó rach,
gdzie ży li Łem ko wie, a dziś ich nie ma
i do ty czy mia ste czek na Ślą sku, gdzie ży -
li Niem cy, a dziś ich nie ma. 

An drze jew ska czy ta ła frag men ty
swej ksią żce i mó wi ła, że jej pi sa nie to
by ła „pra ca na wy ko pa li skach ar che olo -
gicz nych”. Au tor ka wskrze sza po sta ci
są dec kich Ży dów, za po mnia nych hi sto -
rii i za uł ków. Trud no za kwa li fi ko wać tę
pra cę do ja kie goś ga tun ku li te rac kie go.
Re por taż mie sza się tu z po ezją, a na wet
z du cha mi, pa ni Ewa wie rzy w zmar łych
ob co wa nie. A wszyst ko za czę ło się tak:

SADECZANIN kwiecień 2011_SADECZANIN  30-03-2011  02:45  Strona 56



KWIECIEŃ 2011 Sądeczanin 57

v www.sadeczanin.info

– W po ło wie lat 70. – opo wia da ła au -
tor ka – prze nio słam się z Wy brze ża
do No we go Są cza i za trud ni łam w biu rze,
a po tem w urzę dzie. Któ re goś dnia przy -
szedł do biu ra, ma ły, sta ry czło wie czek.
Chciał, że bym mu na pi sa ła po da nie
w spra wie wy cię cia drzew na cmen ta rzu
ży dow skim, był bar dzo na mol ny…

I tak się za czę ła wie lo let nie przy jaźń
Ewy An drze jew skiej z Ja ku bem Műlle -
rem: wspól ne wę drów ki po mie ście, li -
sty do i ze Szwe cji. 

Ja kub Műller, przed sta wia ny w ksią -
żce ja ko Ja kub M., czy tał ją na 4 dni
przed śmier cią. Zdą żył jesz cze wy słać
list do au tor ki. 

– Skąd lu dzie bę dą wie dzie li, że Ja -
kub M. to je stem ja? – py tał się z nu tą
pre ten sji.

Do brym uzu peł nie niem wie czo ru au -
tor skie go Ewy An drze jew skiej był film
o Ja ku bie Műlle rze za ty tu ło wa ny No wy
Sącz to jest mo je ży cie, na krę co ny przez
Jac ka Ku rze ję z Mu zeum Okrę go we go

w No wym Są czu. Z ekra nu wyj rza ła tak
do brze są de cza nom zna na wy ostrzo -
na twarz Ja ku ba z głę bo ko osa dzo ny mi
ocza mi i od sta ją cy mi usza mi: Żyd jak
z ob raz ka. Na fil mie Ja kub opo wia da
o swo im dzie ciń stwie i oku pa cji. Prze żył
woj nę ja ko je dy ny z ośmio oso bo wej ro -
dzi ny. Po woj nie garst ka oca la łych Ży -
dów są dec kich sku pi ła się w jed nej
ka mie ni cy i za ło ży ła spół kę kra wiec ką,
prze kształ co na póź niej w spół dziel nię.
W 1960 r. Műller wy je chał z żo ną
do Szwe cji z pasz por tem w jed ną stro nę,
bo Szwe cja z pań stwa za chod nich by ła
naj bli żej No we go Są cza. Do 1989 r. wła -
dze ko mu ni stycz ne od rzu ca ły je go proś -
by o wi zę. Po upad ku ko mu ny ka żde go
ro ku Ja kub przy je żdżał do Są cza
po Wiel ka no cy i sie dział tu do póź nej je -
sie ni. Opie ko wał się cmen ta rzem, mo dlił
w bó żnicz ce przy Ja giel loń skiej i opro -
wa dzał ży dow skie wy ciecz ki po mie ście.

***
Choć An to ni Kroh za chę cał pu blicz -

ność do dys ku sji, to py tań nie by ło
za wie le. Jed na pa ni ubo le wa ła, że ksią -
żka nie za wie ra przed wo jen nej ma py No -
we go Są cza z uli ca mi ży dow ski mi,
któ rych już nie ma, al bo ina czej się na zy -
wa ją. Eme ry to wa na na uczy ciel ka ję zy ka
pol skie go Bar ba ra Lasz kie wicz opo wia -
da ła, gdy ja ko ma ła dziew czyn ka wi dzia -
ła przez okno na Pie kle ko lum ny Ży dów
gna nych przez Niem ców z psa mi. Ja ku -

ba Műlle ra wspo mi na li: An na To toń, Le -
szek Zegz da i Mag da le na Kroh. Zna -
na są dec ka espe ran tyst ka za pro po no wa ła
au tor ce prze ło że nie ksią żki na espe ran to,
a Te re sa Mar ci szew ska stwier dzi ła, że
Ewa An drze jew ska po win na do stać
za swo ją pra cę me dal od władz mia sta.
Ktoś jesz cze za uwa żył, że na ksią żkę
o Ży dach są dec kich zdo by ła się oso ba
uro dzo na na dru gim krań cu Pol ski, a są -
de cza nie śpią…

Ewa An drze jew ska to bar dzo cie ka -
wa po stać, ar chi tekt z wy kształ ce nia
i za wo du. W ro ku 1980 za an ga żo wa ła
się w dzia łal ność są dec kiej So li dar no -
ści, nie prze rwa ła jej po wpro wa dze niu
sta nu wo jen ne go. W 1984 ro ku tra fi ła
na po nad mie siąc do wię zie nia za dzia -
łal ność wy wro to wą, ura to wa ła ją amne -
stia z 22 lip ca te goż ro ku. 

(HSZ)

– Ta ksią żka jest szcze gól -
na. Pi sa na ser cem, szcze ra,
jest po nad cza so wa i po -
nadwy zna nio wa.

ANTONI KROH

FO
T.

 H
SZ

FOT. HSZ
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Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwow ska 3,
17 lu te go – 15 ma ja
Max Kurth (1869-1962) – malarstwo
– wy sta wa zor ga ni zo wa na w ra mach wy -
mia ny wy staw z Sza risz ską Ga le rią w Pre -
szo wie na Sło wa cji.

Max Kurth (1869-1962) wę dru jąc w ro -
ku 1894 po Eu ro pie do tarł przy pad kiem aż
do Pre szo wa w cza sie od pu stu na Kal wa rii Pre -
szow skiej. Pstry „ko bie rzec” barw lu do wych stro -
jów i miesz czań skiej odzie ży tak go ocza ro wał
swo ją ma low ni czo ścią, że nie tyl ko otrzy mał
dwu krot nie za stu dia ma lar skie ty pów lu do wych
z te go tłu mu na gro dę Men zla na Ber liń skiej Aka -
de mii, gdzie stu dio wał, ale po uzy ska niu ab so lu -
to rium po wró cił do Pre szo wa. Osie dlił się tam,
miesz kał i pra co wał do koń ca swo je go dłu gie go
ży cia. Stał się zna nym por tre ci stą, ma lo wał sce ny
fi gu ral ne, dzie ła o te ma ty ce re li gij nej; tra fia ły się
też mo ty wy kra jo bra zo we i ogro do we za ci sza. 

Uro dził się w 1869 r. w Kay ne w Sak so nii.
Po ma tu rze w Lip sku za czął stu dio wać w la -
tach 1887-1888 w Szko le Ar ty stycz no -Prze my sło -
wej w Ber li nie; w la tach 1885-1888 stu dio wał też
na ber liń skiej Aka de mii Kró lew skiej. 

W ce lu umo żli wie nia bli ższe go po zna nia twór -
czo ści Ma xa Kur tha wy bór je go dzieł ze zbio rów
Sza risz skiej Ga le rii w Pre szo wie pre zen to wa ny jest
miesz kań com No we go Są cza i tu ry stom od wie dza -
ją cym mia sto; w tym sa mym cza sie go ście sło wac -
kiej Sza risz skiej Ga le rii mo gą oglą dać wy bra ne
dzie ła są dec kie go ma la rza Bo le sła wa Bar bac kie go.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226 
4 mar ca – 8 ma ja
Wspomnienie lata – wy sta wa ze zbio rów wła -
snych pre zen tu ją ca pra ce zgro ma dzo ne w wy ni -
ku ple ne rów ma lar skich 2008 i 2010.

8 kwiet nia – 31 paź dzier ni ka
Losy Sądeckich Niemców – wy sta wa przed sta -
wia ją ca hi sto rię ko lo ni za cji, ży cia na Są dec czyź nie
i wy jaz du osad ni ków nie miec kich.

15 kwiet nia – 31 paź dzier ni ka
Niemieckie zagrody z Gołkowic – wy sta wa fo -
to gra fii oraz ar chi wal nych do ku men tów do ty -
czą ca bu dow nic twa nie miec kie go
na Są dec czyź nie.
17 kwiet nia 
Za sześć noc Wiel ka noc. Kon kurs i świę ce nie
plam. W Nie dzie lę Pal mo wą w Skan se nie od bę -
dzie się otwar ty kon kurs na tra dy cyj ną są dec ką
pal mę wiel ka noc ną. Or ga ni zo wa ny po raz pią ty,
po prze dzo ny zo sta nie mszą św. od pra wio ną o go -
dzi nie 9.00 w przy wró co nym do kul tu ko ście le
z Ło so si ny Dol nej. Pal my oce ni i przy zna na gro dy
Ko mi sja Ar ty stycz na. Pra ce kon kur so we na le ży
przy nieść do Są dec kie go Par ku Et no gra ficz ne go
do godz. 8.45. Roz strzy gnię cie kon kur su oraz przy -
zna nie na gród bę dzie mia ło miej sce po mszy św.,
ok. godz. 10.30. W spi chle rzu z Mę ci ny (na prze -
ciw ko ko ścio ła) od bę dą się w godz. 9-12 po ka zy
zdo bie nia pi sa nek i wy ro bu ko szycz ków wi kli no -
wych, a w po bli żu ko ścio ła od bę dzie się kier masz
wiel ka noc ny.

17-30 kwiet nia
Wwy sta wa po kon kur so wa palm wiel ka noc nych.
Galeria „Dawna Synagoga”, ul. Berka
Joselewicza 12
11 lu te go – 25 kwiet nia
Dialogi... Od opactwa Escaladieu w Bigorre
po Czerwony Klasztor na Spiszu – wy sta wa
zor ga ni zo wa na w ra mach wy mia ny wy staw
z Mu zeum Lu bow niań skim w Sta rej Lu bow li
na Sło wa cji.
Galeria Marii Ritter, Rynek 2 – sta ła eks po -
zy cja prac wy bit nej są dec kiej ma lar ki Ma rii Rit -
ter oraz daw nych wnętrz miesz czań skich
z prze ło mu XIX i XX w.

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 
25 lu te go – 17 kwiet nia
W słońcu Chorwacji i Czarnogóry – po ple ne -
ro wa wy sta wa prac Sto wa rzy sze nia Kry nic kich
Twór ców „Ga le ria pod Kasz ta nem”.
27 kwiet nia – 22ma ja
Kry ni ca cza sów Kie pu ry – wy sta wa pre zen tu -
ją ca pu bli ka cje, do ku men ty, fo to gra fie i przed -
mio ty „uzdro wi sko we”, przy go to wa na
w związ ku z XII Ma ło pol ski mi Dnia mi Dzie dzic -
twa Kul tu ro we go.

Muzeum Pienińskie im. Józefa Szalaya
w Szczawnicy
25 mar ca – 25 kwiet nia
Precz z kajdanami bolszewizm. Oddział
partyzancki „wiarusy” 1947-1949 – wy sta wa
przy go to wa na przez IPN, od dział w Kra ko wie.
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KA LEN DARIUM

KULTURA
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W 2004 r. dzię ki uprzej mo ści
MBWA (p. Ka ta rzy ny Smo leń)
gru pa en tu zja stów fo to gra fii
z No we go Są cza zor ga ni zo wa ła
spo tka nia ad re so wa ne do osób,
któ re chcą i lu bią fo to gra fo wać. 

Nad roz wo jem spo ty ka ją cej się
gru py osób czu wał To masz
Olek sy, fo to graf z za mi ło wa -
nia i wy kształ ce nia (ab sol -

went Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Po zna niu na wy dzia le edu ka cji mul -
ti me dial nej, spe cjal ność fo to gra fia).
Spo tka nia od by wa ły się re gu lar nie, lecz
nie ste ty, po trzech edy cjach usta ły. 

Jed nak dla To ma sza Olek se go był to
im puls do stwo rze nia ja kie goś by tu for -
mal ne go, któ ry był by kon ty nu acją je go
wi zji pro pa go wa nia fo to gra fii w No -
wym Są czu. Tak po wsta ły kur sy fo to -
gra ficz ne re ali zo wa ne w Stu dio FF
przy uli cy Ko le jo wej. Kil ka edy cji kur -
sów wy ło ni ło dość licz ną gru pę „za pa -
leń ców” re ali zu ją cych wspól ne po my sły
fo to gra ficz ne oraz cy klicz nie spo ty ka ją -
cych się w Stu dio, łą cząc pa sje fo to gra -

ficz ne z do brą za ba wą. Pod ko niec 2010
ro ku po wstał po mysł po wo ła nia sto wa -
rzy sze nia wspie ra ją ce go lu dzi za in te re -
so wa nych two rze niem ob ra zów
fo to gra ficz nych. I tak na ro dzi ło się No -
wo są dec kie Sto wa rzy sze nie Mi ło śni -
ków Fo to gra fii „Bez kres”. 

Na zwa „Bez kres” zo sta ła wy bra -
na pod czas swo istej se sji bra in storm i na -
wią zu je do cze goś otwar te go. Chcie li śmy
unik nąć sko ja rzeń ze sztyw ny mi ra ma mi.
Ra czej na le ży tę na zwę ro zu mieć ja ko
ale go rię cze goś, co nie jest mo żli we
do ogar nię cia i zmie rze nia, a jed no cze -
śnie da jąc swo bo dę wy bo ru for my i tre -
ści, za chę ca do no wa tor skie go spoj rze nia
na ota cza ją cy świat. Na zwa od no si się
z jed nej stro ny do wspo mnia nych nie do -
okre ślo nych gra nic, a z dru giej – po ka zu -
je ka żde mu, że to, co te raz ro bi my jest
ra czej po cząt kiem dro gi, bo za wid no krę -
giem cze ka jesz cze ca ły bez kre sny świat
do od kry cia.

Pod sta wą dzia łal no ści NSMF „Bez -
kres” jest pro pa go wa nie fo to gra fii, ja ko
for my prze ka zu oraz sztu ki na te re nie
No we go Są cza i oko lic, oraz wspie ra nie
osób pra gną cych roz wi jać się fo to gra -

ficz nie. Środ kiem do osią gnię cia tych
ce lów jest re ali za cja wspól nych oraz in -
dy wi du al nych pro jek tów fo to gra ficz -
nych. W chwi li obec nej Sto wa rzy sze nie
za an ga żo wa ne jest w two rze nie cy klu
do ku men tal no -re por ta żo we go pod ro bo -
czą na zwą „Uzdro wi ska”. Na szym ce -
lem jest po ka za nie miej sco wo ści
uzdro wi sko wych ocza mi osób przy jezd -
nych, nie zwią za nych na co dzień z miej -
sca mi na zdję ciach. Na stęp nym kro kiem
bę dzie stwo rze nie wy sta wy fo to gra ficz -
nej oraz pre zen ta cja zdjęć, mo że na wet
druk al bu mu. 

(TO)

No wo są dec kie Sto wa rzy sze nie
Mi ło śni ków Fo to gra fii „Bez kres”

Li sta człon ków sto wa rzy sze nia
„Bezkres”:

Ali cja Brył ka, Jo an na Mi rek, Ma riusz Wój cik,
Ka mil Fi li pow ski, Ja cek Po la kie wicz, Woj -
ciech So wa, To masz Olek sy, Krzysz tof Czyr -
nek, Jo an na Jaś ko wiak, Piotr Go rzaw ski,
Ma riusz Li zoń, To masz Cy gna ro wicz, Na ta lia
Dłu gosz, Alek san dra Po mie tło, Ka ro li -
na Adam czyk, Mar cin Jam ro zo wicz.

Człon kowie sto wa rzy sze nia
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System ogrodzeniowy to brama, 
furtka, segmenty oraz akcesoria 
montażowe, czyli wszystkie nie-
zbędne elementy do ogrodzenia 

posesji. Profi lowane kształtowniki lub 
pręty stalowe o kwadratowym przekroju, 
łączone metodą spawania tworzą solidną 
konstrukcję.

Największym atutem systemu ogrodzeń 
posesyjnych WIŚNIOWSKI jest nie-
powtarzalna rozmaitość form i wzorów,

ność ubrana w stylową formę, która sub-
telnie podkreśli charakter otoczenia. 
Dla miłośników klasyki oferujemy wzory 
systemu Classic. Znajdują one zastoso-
wanie w prostych formach architekto-
nicznych i nowoczesnej zabudowie. 

Unikalnym rozwiązaniem na rynku ogro-
dzeń jest stosowany w bramach automa-
tycznych WIŚNIOWSKI napęd zamknię-
ty w słupie bramy przesuwnej. Zaletą 
tego rozwiązania jest dodatkowa ochrona 
urządzenia przed warunkami atmosferycz-
nymi, uszkodzeniami mechanicznymi lub 
kradzieżą. To także walory estetyczne oraz 
większe bezpieczeństwo ponieważ dzięki 
zamknięciu napędu w słupie, w ramie bra-
my nie ma wystających elementów. 

Dzięki systemom ogrodzeń posesyjnych 
WIŚNIOWSKI każda posesja może na-
brać indywidualnego charakteru, zapew-
niając ochronę naszego domu na długie 
lata.

Firma WIŚNIOWSKI
Tel.: 18 44 77 111

www.wisniowski.pl

pozwalających na dostosowanie ogrodze-
nia do indywidualnych gustów i architek-
tury otoczenia.  

W ofercie Firmy WIŚNIOWSKI znaj-
dują się cztery systemy o zróżnicowanym 
wzornictwie. 
System Lux to kilkadziesiąt bogato zdo-
bionych, niepowtarzalnych wzorów wy-
pełnień o wyszukanej elegancji, pod-
kreślających luksusowy charakter posesji.
Systemy Styl i Premium to nowoczes-

Stalowe ogrodzenia posesyjne WIŚNIOWSKI to nieograniczone 
możliwości kreowania przydomowej architektury krajobrazu. Idealnie 
wkomponowują się w otoczenie, stanowiąc jednocześnie doskonałą 
barierę ciszy i bezpieczeństwa. 

Ogrodzenia posesyjne 
WIŚNIOWSKI
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Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych
wypełnionych nadzieją budzącej się do życia
wiosny i wiarą w sens życia.
Pogody w sercu i radości płynącej z faktu
Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego w gronie
najbliższych osób
szczerze życzą Argasińscy
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NAUKA PŁYWANIA 
NIEMOWLĄT

Bartłomiej Liśkiewicz 
501 011 863

Łukasz Kucharski 
608 617 664

JAKO NIELICZNI I JEDNI Z PIERWSZYCH W POLSCE 
UCZYMY PŁYWAĆ DZIECI OD 6 MIESIĄCA ŻYCIA!

Gabinety kosmetyczne oraz studio fryzjerskie

o fe r u ją  pe ł en  zakr e s  u s ług
kosme t yczn ych  i  f r y z j e rs k i c h

Nowy Sącz,  u l .  Długosza  9
t e l .  18  442 -38 -99

Lawenda
Niech zmartwychwstały Chrystus

obudzi w nas to, co jeszcze uśpione,
ożywi to, co jeszcze w nas martwe

i niech światło Jego słowa prowadzi
nas przez życie 

w radości, nadziei i pokoju.
Niech się nie zgubi wśród tylu 
pisanek Świąt sens prawdziwy

– Jezus – Baranek.

Prawdziwie rodzinnych Świat 
Zmartwychwstania Pańskiego 

życzy 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Tadeusz Patalita

„Zadumy u grobu pustego,
Radości ze spotkania
Zmartwychwstałego”

Niech nadchodzące Święta Wielkanocne
będą dla Was drodzy mieszkańcy i goście pięknym,

niezapomnianym czasem, spędzonym bez pośpiechu,
trosk i zmartwień, wśród rodziny, przyjaciół i najbliższych.

Aby Blask Chwały Zmartwychwstałego
Obdarzył każdego z was optymizmem i wiarą 

w pogodne jutro oraz pomyślnością w realizacji
osobistych zamierzeń

Przewodniczący Rady Wójt Gminy Nawojowa
/-/ Jacenty Skrzypiec /-/ dr inż. Stanisław Kiełbasa

POLECAMY:
- meble pokojowe
- meble wypoczynkowe
- segmenty młodzieżowe
- sypialnie
- pralki
- lodówki
- roboty kuchenne
- kuchnie gazowe

OPAL FIRMA 
HANDLOWA Sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz, ul. Kolejowa 12
tel.: (18) 443-70-09, tel./fax: (18) 443-89-78

ul. Zielona 49, tel.: (18) 547 32 02
WSZYSTKO NA RATY BEZ ŻYRANTÓW
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Fit ness to do bre ogól ne fi zycz ne i psy chicz ne sa mo po czu cie po zwa la ją ce nam spro stać wy zwa niom
dnia co dzien ne go, to re gu lar ne fi zycz ne ćwi cze nia ak ty wi zu ją ce i wzmac nia ją ce nasz or ga nizm oraz

zdro wy styl ży cia i ra cjo nal ne odży wia nie się. 
W ostat nich la tach po ję cie „fit ness”, oraz wszel kie je go od mia ny, sta ło się bar -

dzo po pu lar ne głów nie za spra wą klu bów fit ness, któ re do Pol ski przy wę dro wa ły
wraz z mo dą na zdro wy styl ży cia z kra jów wy so ko ro zwi nię tych. Jed nak fit -

ness to nie tyl ko mo da. W du żo więk szym stop niu jest to trwa ły trend
i an ti do tum na nie ko rzyst ne aspek ty ży cia stech ni cy zo wa ne go
i zin for ma ty zo wa ne go spo łe czeń stwa. W tym kon tek ście fit ness to

swo ista fi lo zo fia ży cia i ukie run ko wa ny spo sób dzia ła nia – tre ning
wy trzy ma ło ści, si ły, ko or dy na cji – zmie rza ją cy do osią gnię cia ce lu, ja kim

jest zdro we fi zycz ne i psy chicz ne funk cjo no wa nie czło wie ka. 
Nasz or ga nizm za pro gra mo wa ny zo stał do co dzien nej ak tyw no ści fi -

zycz nej, któ rej udział w ży ciu co dzien nym zmniej sza się wraz z po stę pem cy wi li za -
cyj nym. Dla te go chcąc za dbać o swo je zdro wie mu si my po dej mo wać ró żno rod ne for my

ak tyw no ści ru cho wej. Sys te ma tycz ne ćwi cze nia są naj lep szym spo so bem na za cho wa nie zdro -
wia, spraw no ści i ra do ści w co dzien nym ży ciu. Wy si łek od da la cho ro by, ha mu je pro ce sy sta rze nia się
or ga ni zmu oraz pod wy ższa po ziom spraw no ści ru cho wej i wy dol no ści fi zycz nej. 

Wcze śnie i wła ści wie sto so wa ny fit ness przy czy nia się do ob ni że nia wie ku bio lo gicz ne go
oraz zmniej sza za gro że nie cho ro ba mi cy wi li za cyj ny mi, jak oty łość, cho ro by ukła du krą że nia i stres.
Ćwi cze nia fit ness prze ciw dzia ła ją mo no to nii dnia co dzien ne go, po zwa la ją za cho wać rów no wa gę
i har mo nię oraz do star cza ją ra do ści i sa tys fak cji. 

Po wy ższe twier dze nia nie są czy stą re to ry ką, lecz wy ni ka ją z ba dań na uko wych do ty czą cych
ro li i zna cze nia re gu lar nej ak tyw no ści fi zycz nej w pro fi lak ty ce wie lu scho rzeń. U osób z nad ci śnie -
niem tęt ni czym od po wied ni tre ning mo że ob ni żyć war tość ci śnie nia skur czo we go. Od po wied nio za -
pro gra mo wa na ak tyw ność fi zycz na zmniej sza ry zy ko za wa łu ser ca. W przy pad ku osób za gro żo nych
lub cho ru ją cych na cu krzy cę tre ning fit ness zmniej sza ma sę cia ła i ob ni ża ci śnie nie tęt ni cze i za po bie -
ga po wi kła niom lub cho ro bom po wią za nym z cu krzy cą. Re gu lar ny fit ness nie za le żnie od wie ku za -
po bie ga re duk cji ma sy kost nej i ma sy mię śnio wej – mię dzy 20 a 40 ro kiem ży cia prze cięt ny czło wiek
tra ci 40% ma sy cia ła – a na wet mo że sty mu lo wać pro ce sy ko ścio twór cze, a więc prze ciw dzia ła tak
po wszech nej oste opo ro zie. Re gu lar ne tre no wa nie mię śni sta no wi bo wiem ko niecz ny wa ru nek od po -
wied nie go roz wo ju nie tyl ko ich sa mych, ale rów nież kość ca. Sil ny gor set mię śnio wy prze ciw dzia ła
rów nież wie lu pro ble mom zdro wot nym w po de szłym wie ku, bo wi tal ność to przede wszyst kim sto -

su nek wa gi cia ła do je go si ły. Cza su za trzy mać nie mo że my, ale mo że my za ra dzić bez sil no ści, po nie waż nic bar dziej nie szko dzi cia łu niż le ni stwo. 
W ostat nich la tach wy raź nie wzro sła świa do mość prze cięt ne go czło wie ka od no śnie ko niecz no ści dba nia o do bre sa mo po czu cie i wła sne zdro -

wie. Trend ten wi docz ny jest rów nież w dy na micz nie roz wi ja ją cych się klu bach fit ness, gdzie co raz wię cej osób przy cho dzi nie po to, by roz wi jać mu sku -
la tu rę lub przy go to wy wać się do wal ki spor to wej, ale po pro stu po zdro wie. Te go ty pu klu bów z ro ku na rok przy by wa i to nie tyl ko w du żych
aglo me ra cjach miej skich, lecz ta kże w mniej szych mia stach. Jed no cze śnie zmie nia się struk tu ra osób uczęsz cza ją cych do te go ty pu ośrod ków i to nie tyl -
ko z uwa gi na wiek, ale rów nież ze wzglę du na po ziom wy dol no ści, ogól ną spraw ność fi zycz ną i stan zdro wia. 

Zmia nie ule ga rów nież sa ma cha rak te ry sty ka klu bu fit ness oraz ofer ta za jęć, któ ra jest sta le po więk sza na i udo sko na la na. Obec ny klub fit ness to
miej sce re ali za cji wła snych ce lów, któ re mo gą być bar dzo ró żne. W eks tre mal nym wy da niu mo że to być przy go to wa nie do ma ra to nu lub zbu do wa nie
nie na tu ral nej mu sku la tu ry. Jed nak te go ty pu osób jest nie wie le. Więk szość osób od wie dza ją cych fit ness klub przy cho dzi tu dzi siaj po zdro wie, wi tal ność
i do bre sa mo po czu cie. Ka żdy, kto zro zu mie, że brak ru chu w na szym współ cze snym świe cie jest tak du ży, że sam ruch już nie wy star czy, prę dzej czy póź -
niej tra fi do fit ness klu bu, gdzie bę dzie mógł ko rzy stać z wie dzy od po wied nio przy go to wa nych tre ne rów. 

Cho dzi o to, aby śmy po tra fi li cie szyć się cza sa mi, w któ rych przy szło nam żyć!
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Od był kil ka pod ró ży ar ty -
stycz nych, m.in. do Ma ro ka,
Hisz pa nii i Szwe cji. Brał
udział w wie lu wy sta wach

w kra ju i za gra ni cą. Pra ce je go znaj du -
ją się w zbio rach mu ze al nych Bie cza,
Ja sła i No we go Są cza. W la tach 1980–
1985 był dwu krot nie sty pen dy stą Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Sztu ki. Wie lo krot nie
wy ró żnia ny m.in. Na gro dą im. Bo le sła -
wa Bar bac kie go (1983). Po cho wa ny
w Bie czu.

***
Odej ście do wiecz no ści Wojt ka Sar -

nec kie go by ło dla wie lu ogrom nym za -
sko cze niem. Kie dy my śli my o ar ty ście
ma my za zwy czaj wy obra że nie mniej
lub bar dziej wy raź ne je go dzieł, a za -

zwy czaj w nie wiel kim stop niu uzmy sła -
wia my so bie sa me go ar ty stę, je go ce chy
oso bo we, po pro stu to, kim na praw dę
był. Ar ty sta za zwy czaj pro wa dzi ży cie
w sa mot no ści i cał ko wi tym od cię ciu
od ha ła śli wo ści co dzien nej krzą ta ni ny.
Tak też żył i two rzył swo ją wy ra fi no wa -
ną i sub tel ną sztu kę Woj tek Sar nec ki, ar -
ty sta w po zy tyw nym te go sło wa
non kon for mi stycz ny, wol ny i nie za wi sły
w tym, co ro bił, kim był i jak żył.

Zna li śmy się, mia łem wra że nie, że
od za wsze, po mi mo że na sze spo tka nia
by ły na der rzad kie, ale na wet wte dy ro zu -
mie li śmy się w mig, nada wa li śmy na tych
sa mych fa lach, od dy cha li śmy tym sa mym
po wie trzem. Zaw sze w cza sie tych spo -
tkań sto pień uwa żno ści i sku pie nia

na spra wach wa żkich osią gał har mo nij ny
po ziom, a roz mo wy – acz oszczęd ne – do -
ty ka ły za wsze esen cji ist nie nia i sztu ki, to -
wa rzy szy ła im nie zmien nie ra dość ze
spo tka nia. Tak Woj tek w kon tak tach oso -
bi stych da wał od czuć jak ko goś lu bi, a mo -
je wspo mnie nia w tym wzglę dzie są
nie za po mnia ne. Był nie zwy kłą i nie kon -
wen cjo nal ną oso bą, dla któ re go głup stwa
te go świa ta by ły czymś nie war tym uwa gi. 

Pa mię tam, że po dob na au rę ener ge -
tycz ną mia ły mo je bli skie kon tak ty
z Ne ja dem, Ryś kiem Pie trz kie wi czem
czy na swój spo sób ze Sta ni sła wem Sza -
fra nem. 

Woj tek Sar nec ki na le żał nie wąt pli wie
do naj cie kaw szych i naj ory gi nal niej -
szych oso bo wo ści ar ty stycz nych w hi -

Wspo mnie nie o Woj cie chu Sar nec kim (1948–2011)

Ma lar stwo: wy bór i dro ga
5 mar ca w No wym Są czu zmarł Woj ciech Sar nec ki, zna ny są dec ki ar ty sta ma larz. Po cho dził
z Kra ko wa, gdzie uro dził się 29 ma ja 1948 r. W 1967 r. ukoń czył Pań stwo we Li ceum Sztuk
Pla stycz nych w Ja ro sła wiu, w la tach 1969–1974 stu dio wał na Wy dzia le Ma lar stwa Aka de mii
Sztuk Pięk nych w Kra ko wie, uzy sku jąc dy plom z ma lar stwa ścien ne go i szta lu go we go (z wy -
ró żnie niem). Kształ cił się pod kie run kiem prof. A. Mar czyń skie go i prof. Krau pe -Świ der -
skiej. Otrzy mał sty pen dium ar ty stycz ne i na gro dy rek to ra aka de mii.

KULTURA

FOT. KAZIMIERZ FAŁOWSKI

SADECZANIN kwiecień 2011_SADECZANIN  30-03-2011  02:45  Strona 67



68 Sądeczanin KWIECIEŃ 2011 v www.sadeczanin.info

sto rii współ cze snej sztu ki No we go Są -
cza. W za sa dzie trze ba po wie dzieć na -
le ży. Zresz tą jak sa dzę, dla Wojt ka by ła
to spra wa bez zna cze nia, a ma lar stwo
i sztu ka by ły je dy ny mi ko chan ka mi, któ -
rym od dał ca łe go sie bie. W ja kimś pod -
skór nym ryt mie czu łem nie od par cie, że
ży cie du cho we Wojt ka by ło in ten syw ne,
mia ło swo ją głę bię i stam tąd czer pał
moc i ener gię do two rze nia, pew nie nie -
ła twe go i swo jej sztu ki, któ ra speł ni ła
Go ja ko czło wie ka. Jest to zresz tą pra -
wo wza jem no ści, ar ty ści za wsze two rzą
to i z te go, kim są i ja kie jest ich ży cie,
to do stęp ne zmy słom i to ukry te. Woj -
tek Sar nec ki na le ży do te go ro dza ju
rzad kich ar ty stów, któ rzy zo sta wi li nam
wszyst kim ma ją cym ra dość ob co wa nia
z je go sztu ką, prze sła nie i nie wy mier ną
daw kę ener gii, sztu kę praw dzi wą, au ten -
tycz ną i su ge styw ną.

W dłu gim sze re gu ar ty stów two rzą -
cych dzie je sztu ki są dec kiej, któ ry za -
wie ra ta kie na zwi ska jak Rit ter,
Bo ga czyk, Sza fran, Hars dorf, Ne jad,
Pie trz kie wicz, czy Kot kow ski sztu ka
i ma lar stwo Wojt ka Sar nec kie go zaj mu -
je po cze sne miej sce. Był ar ty stą two rzą -
cym w wol nym ryt mie, ob raz był dla
nie go wy ni kiem dłu gich chwil re flek sji
i na my słu. Mi mo, że ko lor sta no wił za -
sad ni cze wy zwa nie w je go ob ra zach,
ob ra zy Sar nec kie go nie epa tu ją bar wą,
któ rą ar ty sta kom po nu je w sym fo nicz -
nie zgra ne ukła dy, wy wa żo ne i zrów no -
wa żo ne. Wcze śniej sze ob ra zy to du żych
for ma tów kom po zy cje o wy raź nych od -
nie sie niach mu zycz nych, utrzy ma ne
w sto no wa nej, wy ra fi no wa nej ko lo ry -

sty ce, za mknię tej w płasz czy zny zwar -
tych form. Są to ob ra zy nie po ko ją ce
na swój spo sób, cho ciaż kla row -
na i przej rzy sta for ma i kom po zy cja
wpro wa dza nas w świat kon tem pla cji
i ci szy. Na zy wa nie ich abs trak cja mi jest
du żym uprosz cze niem, gdyż nie ka żdy
ob raz nie za wie ra ją cy kon kret ne go
przed mio tu jest ob ra zem abs trak cyj nym.
Ory gi nal ność tych kom po zy cji, uchwyt -

ny rys dra ma tu i kla row ne go spo ko ju nie
mie ści się w za mknię tych de fi ni cjach.
Zaw sze tak jest, gdyż wy jąt ko wość nie
mie ści się w cia snych gor se tach nazw.
Te ob ra zy są peł ną zna cze nia wy po wie -
dzią Wojt ka Sar nec kie go, nad któ rą war -
to się po chy lić i mo że nie zro zu mieć, ale
bar dziej czuć i dać się wcią gnąć ich
ener gii i wi bra cji.

Cią gle za po mi na my, że ob ra zy nie są
ła mi głów ka mi do roz wią zy wa nia i ma -
lar stwo Wojt ka przy po mi na, że tak nie
jest i w tym zna cze niu jest ma lar stwem
wa żnym, któ re za wsze bę dzie bu dzić za -
in te re so wa nie. Nie zba da ne są dro gi roz -
wo ju i ewo lu cji ar ty sty, stąd w ostat nich
la tach ma lo wał zu peł nie in ne ob ra zy,
z po zo ru od bie ga ją ce od te go, co ro bił
wcze śniej. Są to w głów nej mie rze pej -
za że, wi do ki z mo rzem czy ja kieś ulicz -
ki z bli skow schod nich mia ste czek.
In te re su ją cym jest fakt, że Sar nec ki ma -
lo wał je z pa mię ci, ale – jak wie my – pa -
mięć ar ty sty jest ma ga zy nem wspo mnień
nie zwy kle pre cy zyj nych. My ślę, że stąd
wi dzi my w ob ra zach Sar nec kie go świe -
żość i na tu ral ność uję cia te ma tu, od no -
sząc nie od par te wra że nie jak by ob ra zy te

by ły ma lo wa ne wprost z na tu ry, tak jak
ma lo wa li swo je dzie ła im pre sjo ni ści
i ma la rze szko ły w Bar bi zon, a ta kże
gru pa ma la rzy sku pio na w kla sie ma lar -
skiej Ja na Sta ni sław skie go w kra kow -
skiej ASP.

Wspo mi nam tych twór ców dla te go, że
ob ra zy Wojt ka miesz czą się bli sko tej
opcji i es te ty ki ma lar skiej. W sfe rze so -
czy stej pa le ty barw, kon tra stów barw nych,
płasz czy zno wo ści ope ro wa nia bar wą, bo -
gac twa tkan ki ko lo ry stycz nej miesz czą się
zna ko mi cie w tra dy cji, któ rą wy zna cza li -
nia van Go gha i Eco le de Pa ris. Woj tek
spo ro pa rę lat te mu pod ró żo wał, był
na pew no w cza ro dziej skim Ma ro ku, któ -
re tak moc no za in spi ro wa ło E. De la cro ix.
Je stem pe wien, że buj ność i fe eria barw
obec na w kul tu rze, pej za żu or na men ty ce
Wscho du też za wład nę ła sztu ką Wojt ka
Sar nec kie go. Ale ab so lut nie oso bi sta
trans po zy cja wra żeń, ob ser wa cji i pa mię -
ci da ła w efek cie tę se rię nie zwy kle pięk -
nych i su ge styw nych pej za ży,
prze strzen nych, na sy co nych po wie trzem
i świa tłem. Woj tek ge ne ral nie od lat ma -
lo wał wi dząc jed nym okiem, jest to przy -
czy nek do za sta no wie nia jak czu łym
in stru men tem jest rę ka i in tu icja ar ty sty.

Prze glą da jąc za rów no kom po zy cje
bez przed mio to we Sar nec kie go, jak i wi -
bru ją ce świa tłem i ko lo rem i po wie -
trzem pej za że, wy czu wa się bar dziej niż
wie, że obec na jest w nich rze czy wi stość
wy ższe go rzę du, pul su ją ce ją dro ist nie -
nia. Traf nie o tym mó wi E. Dic ken son
„Pięk no po pro stu jest, nie trze ba go do -
wo dzić”, a dzie ła Wojt ka Sar nec kie go
da ją o tym prze ko nu ją ce świa dec two.

Zaw sze na ma wiam gro no osób two -
rzą cych kul tu rę w na szym uro czym mie -
ście, aby nie za po mi nać o ar ty stach,
o tym, co wnie śli w ży cie, uli ce i kli mat
te go skraw ka Zie mi, na któ rej ży je my.
Aby wy da wać al bu my, or ga ni zo wać ich
wy sta wy i mó wić, mó wić o ich dzie łach,
ta kże na by wać ich ob ra zy. W koń cu to
wła śnie oni, Rit ter, Pie trz kie wicz, Ne jad,
Bo ga czyk, Sza fran, Hars dorf i Woj tek
Sar nec ki wla li w co dzien ne czę sto ba -
nal ne ży cie, cząst kę wiecz no ści, ener gii
ist nie nia i ab so lut ne go pięk na. I dzię ki
nim to ży cie się od mie ni ło, ży cie wie lu
z nas dzię ki ich dzie łom.

RY SZARD MI ŁEK

W długim szeregu artystów
tworzących dzieje sztuki
sądeckiej, który zawiera
takie nazwiska jak Ritter,
Bogaczyk, Szafran,
Harsdorf, Nejad,
Pietrzkiewicz, czy
Kotkowski sztuka
i malarstwo Wojtka
Sarneckiego zajmuje
poczesne miejsce.

KULTURA
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Po lek tu rze po wy ższych tek -
stów pra so wych mo żna
wy snuć kon klu zję, że mu -

zeum prze szło 3 la ta te mu, po sia da jąc
od po wied nie środ ki z do ta cji ce lo wej
Urzę du Mia sta No we go Są cza, za prze -
pa ści ło szan sę za pre zen to wa nia Są de -
cza nom praw dzi wej wer sji do ku men tu
lo ka cyj ne go mia sta No we go Są cza.
Oczy wi ście tak nie jest. 

O istot nych spra wach win no pi sać się
po wa żnie, a mam nie od par te wra że nie,
że ca ła ta spra wa na gło śnio na w pra sie,
opie ra się je dy nie na nie upo rząd ko wa -
nych in sy nu acjach i bra ku wie dzy przed -
mio to wej do ty czą cej pró by re kon struk cji

wy glą du ak tu lo ka cyj ne go Mia sta No -
we go Są cza, wy sta wio ne go przez kan ce -
la rię Wa cła wa II 8 li sto pa da 1292 r. 

Przede wszyst kim nie upraw nio ne
i wy so ce nie od po wie dzial ne jest sfor -
mu ło wa nie, że „od two rzo ny w 2007 r.
akt lo ka cyj ny mia sta jest zwy kłą fał -
szyw ką…, a miesz kań com po ka zać się
win no, je śli nie ory gi nal ny do ku ment, to
przy naj mniej zdję cia naj bar dziej wia ry -
god ne go, wtór ne go ak tu lo ka cyj ne go z 8
li sto pa da 1292 ro ku”. 

Mi mo że sam za in te re so wa ny obec -
nie de men tu je to okre śle nie ja ko nie -
praw dzi we, a wy po wiedź udzie lo ną red.
Je rze mu Wi dło wi okre śla ja ko „nie au to -

ry zo wa ną”, to na mo ją su ge stię o spro -
sto wa nie tej in for ma cji – wy ra żo ną
w roz mo wie te le fo nicz nej – do tej po ry
nie za re ago wał. Być mo że je go sło wa
wy rwa ne zo sta ły z kon tek stu, ale na le ży
mieć świa do mość, że udzie la ją cy wy po -
wie dzi w spe cja li stycz nym ję zy ku oso -
bie nie przy go to wa nej me to dycz nie,
mo że na ra zić się na błęd ną in ter pre ta cję.

Dla cze go ba dacz zmie nił 
zda nie? 

Bar dzo cie ka we jest przy tym to, że
wg opi nii dra Prze my sła wa Stan ki spo -
rzą dzo nej w 2007 r. na pi śmie na zle ce -
nie Mu zeum Okrę go we go w No wym
Są czu: „Do ku men ta cja hi sto rycz na i za -
ło że nia me ry to rycz ne re kon struk cji do -
ku men tu lo ka cyj ne go mia sta No we go
Są cza (…) – opra co wa na przez mgr lic.
Szy mo na Su łec kie go, wów czas dok to -
ran ta PAT w Kra ko wie – „speł nia wy -
ma ga nia do ku men ta cji dla re kon struk cji
do ku men tu w ce lach wy sta wien ni czych”
(do ku men ta cja jest do wglą du w Ar chi -
wum Mu zeum Okrę go we go w No wym
Są czu). 

Kontrowersje wokół zaginionego aktu
lokacyjnego Nowego Sącza 

„Odkrycie”
Stanki nie jest
żadną rewelacją
naukową

HISTORIA

W związ ku z pu bli ka cja mi pra so wy mi za miesz czo ny mi na ła -
mach „Ga ze ty Kra kow skiej” z 16 mar ca br. au tor stwa red. Je -
rze go Wi dła oraz wy wia du udzie lo ne go red. Woj cie cho wi
Chmu rze przez dr. Prze my sła wa Stan kę w „Dzien ni ku Pol -
skim” (wkład ka „Dzien nik No wo są dec ki”) z 19 mar ca br.,
pra gnę sta now czo za pro te sto wać prze ciw ko roz po wszech nia -
niu nie praw dzi wych in for ma cji na te mat re kon struk cji obiek -
tu, w któ re go pro ce sie ini cja cji jak i re ali za cji oso bi ście
uczest ni czy łem w 2007 r., a któ re bez po śred nio go dzą w do -
bre imię in sty tu cji, któ rą obec nie kie ru ję. 

Ro bert Ślu sa rek FOT. LEŚ
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Ze swo jej stro ny mo gę je dy nie uzu -
peł nić, że obiekt w ca ło ści wy ko na ny zo -
stał w pra cow ni mgr Ewy Pie trzak,
kon ser wa to ra pa pie ru i skó ry z Zam ku
Kró lew skie go na Wa we lu, któ ra wy ko -
rzy stu jąc po dob ną me to dę re kon struk cji
spo rzą dzi ła wie le ko pie do ku men tów
i przy wi le jów śre dnio wiecz nych znaj du -
ją cych się w ró żnych ko lek cjach mu ze -
al nych w Ma ło pol sce. Do dam też, że
opi nia sza now ne go ad wer sa rza sta no wi
za łącz nik do te goż stu dium, po dob nie
jak in ny za łącz nik opa trzo ny spi sem zna -
nych nam od pi sów do ku men tu lo ka cyj -
ne go, wśród któ rych fi gu ru je ja ko
pierw szy trans umpt Wła dy sła wa Ło kiet -
ka, wy da ny w Kra ko wie w 1330 r., obec -
nie prze cho wy wa ny pod sy gna tu rą 4980
w Ar chi wum Akt Daw nych w War sza -
wie (skan do stęp ny na stro nie in ter ne to -
wej za so bów cy fro wych Ka ta lo gu
Skar bów Dzie dzic twa Na ro do we go:
http://f.pol ska.pl/ead/xml/piast_pol -
skapl.xml). 

War to przy tym za uwa żyć, iż ks. Jan
Sy gań ski nie miał w rę kach ory gi na łu
przed znisz cze niem, spo wo do wa nym
po ża rem ra tu sza, kon stru ując te zę o je -
go ist nie niu w za so bach miej skich No -

we go Są cza. W 1849 ro ku Jó zef
Łep kow ski i Jó zef Jerz ma now ski, in -
wen ta ry zu jąc za byt ki dzie jo we na Są -
dec czyź nie, do ko na li spi su skrzy ni
miej skiej in si tu, nie stwier dza jąc fak tu
ist nie nia do ku men tu, od no to wu jąc je dy -
nie od pis Ka zi mie rza Wiel kie go.

Nie jest ta kże praw dą stwier dze nie
dra Stan ki, wy ra żo ne na ła mach „Do -
bre go Ty go dni ka Są dec kie go” (nr 11
z 24 mar ca br.), ja ko by in te re su ją cy nas
obiekt spo rzą dzo ny zo stał na pod sta wie
ko pii z XVIII i XIX w. Nie czu ję się
upo wa żnio ny wy rę czać w po le mi ce

z Prze my sła wem Stan ką zmar łych
przed po nad 100 la ty Le ona Rzysz -
czew skie go i An to nie go Mucz kow skie -
go, za słu żo nych na po lu edy cji
do ku men tów pra wa sta ro pol skie go,
w tym rów nież wy daw ców Ko dek su
Dy plo ma tycz ne go Pol ski (t. 3, War sza -
wa 1858), w któ rym za miesz czo no tekst
dok. lok. w brzmie niu osiem na sto -
wiecz nej ko pii trans ump tów Ło kiet ka
i Ka zi mie rza Wiel kie go. 

Wa żne jest to, że trans umpt Ło kiet ka
stał się wiec ma te ria łem wyj ścio wym
dla opra co wa nia p. Szy mo na Su łec kie -
go i w świe tle wy po wie dzi p. Stan ki dla
Dzien ni ka No wo są dec kie go z 19 mar -
ca 2011 r., nie po win no ono bu dzić za -
strze żeń, po nie waż treść w nim za war ta
po cho dzi ze źró dła śre dnio wiecz ne go,
a nie no wo żyt ne go. O ile oczy wi ście
mój ad wer sarz dys po nu je wie dzą o ist -
nie niu ta kie go per ga mi nu w zbio rach
AGAD w War sza wie?

Do ku ment po cho dzą cy z cza sów Ło -
kiet ka zna ny jest pra cow ni kom mu zeum
od kil ku lat. Zi den ty fi ko wa no go w trak -
cie kwe rend pro wa dzo nych przez pa nią
ku stosz mgr An nę Bom bę, przy go to wu -
ją cą ma te riał do wy sta wy nie zwią za nej

z hi sto rią mia sta. War to zresz tą za py tać
pa na Stan kę, z ja kich po wo dów nie był
ła skaw po dać dzien ni ka rzom miej sca
prze cho wy wa nia oraz sy gna tu ry rze ko -
mej ber liń skiej „sen sa cji – re we la cji”,
któ ra od kil ku dni przy cią ga uwa gę lo -
kal nych me diów. Z pew no ścią dziś mo -
gli by śmy dys ku to wać rze czo wo
i obiek tyw nie. Ży wię szcze rą na dzie ję,
że w krót kim cza sie ta „war tość”, któ rą
dzie li się tak pro fe tycz nie dr Stan ko „zo -
sta nie przy ję ta ja ko ogól na wła sność
kul tu ro wo -hi sto rycz na są de czan”, a ma -
te riał kry tycz ny z prze pro wa dzo nej

kwe ren dy w Ber li nie zo sta nie opu bli ko -
wa ny w jed nym z pe rio dy ków na uko -
wych. 

Sto su jąc więc od po wied nią no men -
kla tu rę fa cho wą na le ży z ca łą sta now -
czo ścią stwier dzić, że tra we sta cja
do ku men tu lo ka cyj ne go znaj du ją ca się
w zbio rach mu ze al nych nie jest re pli ką
ani też ko pią za gi nio ne go ak tu lo ka cyj -
ne go, po nie waż nie po sia da swo je go re -
al ne go od zwier cie dle nia w fak cie
ist nie nia pier wo wzo ru. Mó wi my w tym
przy pad ku o pró bie re kon struk cji obiek -
tu, któ re go ist nie nie od no to wa ne zo sta -
ło w hi sto rio gra fii mia sta, a treść je go
zna na jest je dy nie z póź niej szych trans -
ump tów i od pi sów spo rzą dza nych
w okre ślo nym ce lu przez za in te re so wa -
nych spad ko bier ców czy suk ce so rów za -
war tych w nim po sta no wień. 

Re kon struk cja do ku men tu Wa cła -
wa II ma na ce lu przede wszyst kim
aspek ty wy sta wien ni cze, stąd nie zwy kle
wa żnym by ło od two rze nie ze wnętrz ne -
go, w tym pla stycz ne go wy glą du do ku -
men tu, tak co do wiel ko ści ukła du tek stu
na kar cie per ga mi no wej, jak i od da nia
ów cze snej ka li gra fii, a w mia rę mo żli -
wo ści duk tu pi sma (ma nie ry skry by),
cha rak te ry stycz ne go dla kan ce la rii pro -
to no ta riu sza kró lew skie go Hen ry ka Qu -
azo, któ ry wy sta wił za gi nio ny
do ku ment. Aby te mu spro stać, wy ko na -
no więc ca ły sze reg ba dań nad tek stu rą
do ku men tu.

Od kry cia ga bi ne to we 
Od po cząt ku pro ce su po wsta wa nia

re kon struk cji do ku men tu Wa cła wa in -
ten cja mu zeum by ła ja sno okre ślo na.
Nie cho dzi ło tu taj o po pra wia nie
brzmie nia czy tre ści za war tych w ko dek -
sach źró dło wych czy sa mo ist nych od pi -
sach, lecz o war to ści eks po zy cyj ne,
edu ka cyj ne i pla stycz ne. Nie mo żna po -
wie dzieć rów nież, że by ło to dzia ła nie
pio nier skie, gdyż wbrew te mu, co są dzi
Stan ko, w mu ze ach do zwo lo na jest ta ką
for mą prze ka zu, ukie run ko wa na na pre -
zen ta cje okre ślo ne go sta nu wie dzy po -
rów naw czej, do stęp nej dla ba da czy
w ce lu uka za nia praw do po dob nej for my
wi zu al nej wy jąt ko we go dla kul tu ry na -
ro do wej do bra ma te rial ne go. Świad czą
o tym licz nie przy kła dy ta kich prak tyk,

HISTORIA

O istot nych spra wach win no pi sać się po wa żnie, a mam
nie od par te wra że nie, że ca ła ta spra wa na gło śnio -
na w pra sie, opie ra się je dy nie na nie upo rząd ko wa nych
in sy nu acjach i bra ku wie dzy przed mio to wej do ty czą cej
pró by re kon struk cji wy glą du ak tu lo ka cyj ne go Mia sta
No we go Są cza, wy sta wio ne go przez kan ce la rię Wa cła -
wa II 8 li sto pa da 1292 r.
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po dej mo wa nych przez ró żne ośrod ki
w Pol sce. 

Pra cu jąc w „bra nży” mu ze al nej
od po nad 15 lat by łem świad kiem wie lu
tzw. od kryć ga bi ne to wych mo ich za -
cnych współ pra cow ni ków i ko le gów
po fa chu śro do wi ska kra kow skie go i no -
wo są dec kie go. Ni gdy jed na kże nie przy -
szło by nam do gło wy ogło sić pu blicz nie
ja kąś te zę au tor ską, czy też zi den ty fi ko -
wać obiekt w opar ciu o fakt je go ist nie -
nia, bez kry tycz nej ana li zy

me to do lo gicz nej po prze dzo nej wni kli -
wym stu dium obiek tu za in te re so wa nia. 

Mo gę za ry zy ko wać stwier dze nie
na pod sta wie do świad cze nia wy nie sio -
ne go z au top sji, że w mu zeum od kry -
wa się cią gle coś no we go, po nie waż
ka żda pro mo cja no wej po zy cji wy daw -
ni czej, jak rów nież po prze dzo na wni -
kli wy mi ba da nia mi wy sta wa, wno si
ogrom ny ba gaż do na szej wie dzy o re -
gio nie w ró żnych aspek tach je go dzie -
jów. Nie po tra fię dzi siaj stwier dzić,

na czym po le ga ło od kry cie dra Prze -
my sła wa Stan ki i ja kie jest je go zna cze -
nie dla na szych dzia łań pod ję tych
w 2006 ro ku? Co ono w per spek ty wie
wnie sie do ba dań z za kre su wie dzy
o po cząt kach kró lew skie go mia sta No -
we go Są cza? Być mo że zmie ni to cał -

ko wi cie na sze po strze ga nie te go ja kże
wa żne go okre su w dzie jach mia sta. Jak
na ra zie trud no o nich pi sać, po nie waż
to co zo sta ło do tej po ry ujaw nio ne, to
wie dza po wszech nie do stęp na w li te ra -
tu rze przed mio tu.

Mam na dzie ję, że sło wa za czerp nię -
te z przy się go dok tor skiej: „non sor di di
lu cri cau sa, nec ad va nam cap tan dam
glo riam, sed quo ma gis ve ri tas pro pa ge -
tur et lux eius, qua sa lus hu ma ni ge ne -
ris con ti ne tur, cla rius ef ful gea” (nie dla
na gan ne go zy sku, nie dla czczej chwa -
ły, ale by sil niej prze bi ja ła się praw da
i ja śniej błysz cza ło jej świa tło, od któ re -
go do bro ro dza ju ludz kie go za le ży),
przy słu żą się na przy szłość do brej spra -
wie kon struk tyw ne go pro wa dze nia dys -
pu ty tak, aby te ma ty wa żne dla lo kal nej
spo łecz no ści i bli skie na sze mu wspól ne -
mu po strze ga niu mi sji hi sto rii ja ko „na -
uczy ciel ki ży cia” od zwier cie dla ły
rze tel ność w wy po wia da niu są dów.
W prze ciw nym zaś ra zie po zo sta nie
su biek tyw ne wra że nie chę ci za ist nie -
nia za wąt pli wą ce nę w miej sco wym
śro do wi sku opi nio twór czym i au to -
pro mo cji. 

ROBERT ŚLUSAREK
Autor jest dyrektorem Muzeum 

Okręgowego w Nowym Sączu

Nie po tra fię dzi siaj stwier -
dzić, na czym po le ga ło od -
kry cie dra Prze my sła wa
Stan ki i ja kie jest je go zna -
cze nie dla na szych dzia łań
pod ję tych w 2006 ro ku? Co
ono w per spek ty wie wnie -
sie do ba dań z za kre su wie -
dzy o po cząt kach
kró lew skie go mia sta No -
we go Są cza?
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Pierw sza zna na ko pal nia ole ju
skal ne go po wsta ła tam w 1859
r., kie dy bra cia Apo li na ry
i Edward Zie liń scy, idąc śla dem

licz nych zie mian, za in te re so wa nych suk -
ce sem fi nan so wym pod kro śnień skich
przed się bior ców naf to wych – Igna ce go
Łu ka sie wi cza, Ty tu sa Trze cie skie go
i Ka ro la Klo bas sy – do ko pa li się do wy -
jąt ko wo ob fi tych za so bów. Ro pa, wy pły -
wa ją ca pod wła snym ci śnie niem, mia ła
rzad kie wła ści wo ści: by ła przej rzy sta,
nie mal bia ła, bar dzo lek ka, za wie ra ła
nie wie le pa ra fi ny. Zie liń scy za chę ci li Łu -
ka sie wi cza, aby wszedł z ni mi w spół kę:
oni mie li do star czać su ro wiec i po sta wić
bu dyn ki de sty lar ni, za da niem part ne ra
by ło wy po sa że nie ra fi ne rii w urzą dze nia
oraz – jak by śmy to okre śli li za po mo cą
współ cze snej ter mi no lo gii – za pew nie -
nie za kła do wi know -how.

„Oj ciec pol skiej naf ty” do ce nił za le -
ty klę czań skiej ro py. Sprze dał swo ją ap -
te kę w Brzost ku, pie nią dze
za in we sto wał w ra fi ne ryj ne przy bo ry,
na wią zał też w Wied niu kon trak ty
na do sta wę naf ty. Nie ste ty, spół ka szyb -
ko się roz pa dła. Bra cia za kwe stio no wa li
bo wiem han dlo we de cy zje part ne ra,
uwa ża jąc, że dzia ła na zbyt ma łą ska lę.
Apo li na ry Zie liń ski sam ru szył do sto li -
cy: za war te przez Łu ka sie wi cza umo wy
po zry wał, za czął – choć ani o wy do by -
wa niu, ani o prze twa rza niu ro py nie miał
po ję cia – pod pi sy wać no we, na wy -
ższych szcze blach i na więk sze ilo ści. To
oka za ło się zgu bą dla przed się bior stwa.
Brak fa chow ca nie po zwo lił roz wi nąć
pro duk cji, fir ma nie wy wią za ła się więc
z umów, na do miar zaś złe go nie po -
twier dzi ła się spo dzie wa na za sob ność
zło ża – i tak, jak ro pa try snę ła w ogrom -
nej ob fi to ści, tak szyb ko ko pan ki za czę -
ły pu sto szeć.

Mi mo wszyst ko, wy do by cie trwa ło
jesz cze dłu go. Po za ra fi ne rią Zie liń -
skich dzia ła ły tam jesz cze za kła dy
prze twór cze, na le żą ce do Fer dy nan da
Bru nic kie go oraz Gwa rec twa Naf to we -
go „Klę cza ny”, w 1913 r., nie zra że ni
nie wiel ką pro duk cją, w ra fi ne rię za in -
we sto wa li Fran cu zi (ich za kład znio sła
oko ło 1935 r. po wódź; już go po tem
nie od bu do wa no). Hi sto ry cy sza cu ją,
że w za le ga ją cym pod wsią zło żu wy -

drą żo no po nad 150 ko pa nek oraz
otwo rów wier co nych – ostat nie jesz cze
w la tach tuż po wo jen nych. W 1945 do -
pro wa dzo no od wiert po szu ki waw czy
do głę bo ko ści 1500 m; nie ste ty, bez
po wo dze nia. Wiel kiej ro py już tam nie
by ło…

Klę cza ny za pi sa ły się jed nak trwa le
w dzie jach gór nic twa naf to we go.
W 1864 r. do szło tam do bo daj pierw -
sze go przy pad ku eks pan sji za chod nio -
eu ro pej skie go ka pi ta łu: uwień czo nych
po wo dze niem wier ceń me to dą uda ro wą
do ko na ła fir ma z Ham bur ga. Dwa la ta
póź niej Al bert Fauck (Nie miec, przy by -
ły ze Sta nów Zjed no czo nych) zre wo lu -
cjo ni zo wał w Klę cza nach tech ni kę
po szu ki waw czą – do wier ce nia ty mże
sys te mem uda ro wym użył lo ko mo bi li,
dzię ki cze mu tem po ro bót prze sta ło być
uza le żnio ne od mię śni za trud nio nych lu -
dzi. Ka rie rę za wo do wą roz po czy nał tam
po nad to w pierw szych la tach II RP
chlub nie za pa mię ta ny przez bra nżo wą
hi sto rię Ta de usz Od rzy wol ski, póź niej -

szy dy rek tor ko palń fir my „Ga li cja”
w Za głę biu Bo ry sław skim, po woj nie
zaś ce nio ny spe cja li sta bry tyj skie go
prze my słu naf to we go.

Upór, z ja kim pró bo wa no do wier cić
się do du żych złóż, ła two wy tłu ma czyć:
z ra cji swych wa lo rów ro pa z Klę czan
by ła ce nio na przez prze mysł ra fi ne ryj ny.
Na gieł dach su row ca w la tach mię dzy -
wo jen nych wię cej pła co no je dy nie
za bia łą ro pę ze Sta rej Wsi pod Brzo zo -
wem!

Ostat nim bo daj klę czań skim „przed -
się bior cą naf to wym” (cu dzy słów jest jak
naj bar dziej uza sad nio ny…) był Ka zi -
mierz Du dzik. Pry wat ne źró dło odzie -
dzi czył po oj cu; od grze bał on znaj du ją cy
się na je go po lu za sy pa ny otwór eks plo -
ata cyj ny, oczy ścił brze gi, wzmoc nił bla -
sza ną ru rą i uzy skał stu dzien kę, w któ rej
zbie ra ła się ro pa. Ca łość przy kry ła obu -
do wa, za my ka na na kłód kę. Nie trze ba
by ło nic ro bić, wy star cza ło cze kać: ro pa
wy pły wa ła sa ma; że pod zie mią by ło ci -
śnie nie, świad czy ły ba niecz ki ga zu, któ -

Pod są dec kie Klę cza ny w hi sto rii 
gór nic twa naf to we go

RO PA
pod ka mie nio ło mem

Kie dy ktoś miał by zna leźć wspól ny mia now nik dla dwóch
słów – Klę cza ny i gór nic two – na pew no sko ja rzy je z ka mie -
nio ło mem (a ra czej Ko pal nią Su row ców Skal nych), w któ rym
od bli sko 100 lat trwa eks plo ata cja zło ża pia skow ca ma gur -
skie go. Za nim jed nak roz po czę to wy do by wa nie kru szy wa,
Klę cza ny by ły w gór ni czym świe cie zna ne – za spra wą wy jąt -
ko wo war to ścio wej ro py naf to wej.

HISTORIA
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ry ją wy py chał. Wpraw dzie nie za wie le
jej się zbie ra ło – tak z 1,5 li tra dzien nie
– ale wy star cza ło. Na co?

Ha: lu dzie ce ni li tę ro pę, bo za stę po -
wa ła naf tę – mo żna by ło wlać ją bez po -
śred nio do lam py. Da wa ła pło mień
ja sny, moc ny, wy so ki; na dnie zbior -
nicz ka pra wie nie zo sta wia ła żad nych
za nie czysz czeń. Słu ży ła też ja ko pa li -
wo. Du dzi ko wie po słu gi wa li się dłu go
po nie miec kim trak to rem mar ki Deutz

z sil ni kiem ben zy no wym. Zbie ra li wte -
dy ro pę, tę wprost spod zie mi, i tan ko -
wa li do ba ku – tyl ko gaź nik na peł nia li
ben zy ną. To by ło nie zbęd ne do roz ru -
chu; jak już za ła pał, pra co wał go dzi na -
mi, nic mu nie szko dzi ło. Po tem by li
i ta cy, któ rzy uży wa li te go pa li wa
do die sli – i też się uda wa ło. Ty le tyl -
ko, że koń ców ki wtry ski wa czy się za -
pie ka ły szyb ciej. Ale po wiedz my so bie
szcze rze: czy olej na pę do wy, ku po wa -

ny za pie nią dze w sta cjach, za wsze jest
bez wad?

Ro pa mia ła też in ne za sto so wa nie:
lecz ni cze mia no wi cie. Lu dzie mó wi li,
że Vio let ta Vil las wy ho do wa ła swo je
słyn ne wło sy dzię ki bia łej ro pie; czy
jed nak po cho dzą cej z Klę czan, czy z in -
ne go miej sca, te go już na pew no nie
wia do mo. Wia do mo za to, że przez
wie le lat in ży nie ro wie z Gor lic kie go
Ko pal nic twa Naf to we go (do pó ki ta ka
fir ma ist nia ła) przed wy jaz dem słu żbo -
wym do War sza wy za ha cza li o Klę cza -
ny: opo wia da li, że z ta kim za łącz ni kiem
wszyst ko szyb ciej idzie za ła twić. Bo ta
ro pa to by ło zdro wie: oj ciec Ka zi mie -
rza Du dzi ka, któ ry do żył 88 lat w zdro -
wiu, dzień w dzień wy pi jał ły żkę ro py
zmie sza nej pół na pół z cu krem… Ka -
zi mierz zaś, gdy gar dło nie do ma ga ło,
brał jej tro chę do ust i prze płu ki wał;
chryp ka – czy in ne dia bel stwo – mi ja -
ła, jak rę ką od jął.

W Klę cza nach dłu go ży ła na dzie ja,
że wiel ka ro pa wró ci. Kie dy po wo jen ne
wier ce nia za koń czy ły się fia skiem, prze -
sta li cze kać; na prze ło mie mię dzy PRL -
-em a RP znów po ja wi ły się jed nak
za po wie dzi, że po szu ki wa nia wró cą, bo

żal nie spró bo wać do brać się do ta kie go
ma jąt ku. Na pla nach jed nak wszyst ko
się skoń czy ło. I tak to je dy nym ro dza -
jem gór nic twa, pro spe ru ją cym w Klę -
cza nach, jest skal ne.

Po naf to wej go rącz ce zo sta ły za to
nie wy pro sto wa ne za pi sy w księ gach
wie czy stych. Prze ko nał się o tym je den
z są sia dów Du dzi ków. La ta mi siał, orał
– na swo im; gdy jed nak chciał prze pi sać
grunt na cór kę wy szło na jaw (ku je go
naj wy ższe mu, rzecz ja sna, zdu mie niu),
że te za go ny wca le nie na le żą do nie go,
lecz ja kiejś fran cu skiej spół ki, któ rej na -
zwę po wtó rzyć – nie po dob na…

WAL DE MAR BAŁ DA

W Klęczanach długo żyła
nadzieja, że wielka ropa
wróci. Kiedy powojenne
wiercenia zakończyły się
fiaskiem, przestali czekać.
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Na ro do wy Dzień Pa mię ci Żoł -
nie rzy Wy klę tych ma być wy -
ra zem hoł du dla żoł nie rzy
dru giej kon spi ra cji za świa -

dec two mę stwa, nie złom nej po sta wy pa -
trio tycz nej i przy wią za nia do tra dy cji
nie pod le gło ścio wych, za krew prze la ną
w obro nie Oj czy zny – brzmia ło uza sad -
nie nie pro jek tu.

Głów ne uro czy sto ści od by ły się
w War sza wie, gdzie uczczo no pa mięć
żoł nie rzy pod zie mia nie pod le gło ścio we -
go po mor do wa nych w wię zie niu mo ko -
tow skim w 1951 r. przez ko mu ni stycz ne
wła dze. W No wym Są czu te pierw sze
ob cho dy Dnia Żoł nie rzy Wy klę tych
prze ga pio no, miej my na dzie ję, że w na -
stęp nych la tach bę dzie le piej, gdyż rów -
nież Są de cza nie ma ją ko go te go dnia
wspo mi nać. 

***
Wie le upły nę ło cza su, nim 4 lu te -

go 2011 ro ku Sejm uchwa lił usta wę
o usta no wie niu dnia 1 mar ca Na ro do -
wym Dniem Pa mię ci Żoł nie rzy Wy klę -
tych. Śro do wi ska kom ba tanc kie, licz ne
or ga ni za cje pa trio tycz ne, sto wa rzy sze nia
na uko we, przy ja cie le i ro dzi ny tych, któ -
rzy po le gli w bo ju, zo sta li za mor do wa ni
w ko mu ni stycz nych wię zie niach lub
po pro stu ode szli już na wiecz ną war tę,

od lat pu ka li do wie lu drzwi z żą da nia mi,
by wol na Pol ska od da ła w koń cu hołd
swym naj lep szym Sy nom. Przez la ta od -
po wie dzią by ła ci sza. W dru giej po ło wie
pierw szej de ka dy XXI w. na dzie je za czę -
ły się speł niać. Ape le śro do wisk kom ba -
tanc kich za czę ły zy ski wać co raz więk sze
po par cie. 

Da ta 1 mar ca nie jest przy pad ko wa.
Te go dnia w 1951 r. w mo ko tow skim
wię zie niu ko mu ni ści strza łem w tył gło -
wy za mor do wa li przy wód ców IV Za -
rzą du Zrze sze nia Wol ność
i Nie za wi słość – Łu ka sza Cie pliń skie go

i je go to wa rzy szy wal ki. Two rzy li oni
ostat nie kie row nic two ostat niej ogól no -
pol skiej kon spi ra cji kon ty nu ują cej
od 1945 r. dzie ło Ar mii Kra jo wej.

Za ję cie Pol ski przez Ar mię Czer wo -
ną i włą cze nie jej du żej czę ści do ZSRR
spra wi ło, że dzie siąt ki ty się cy żoł nie rzy
nie zło ży ło bro ni. Go to wi by li wal czyć
o od zy ska nie nie pod le gło ści, wy peł nić
zło żo ną przy się gę. Po wo jen na kon spi ra -
cja nie pod le gło ścio wa by ła – aż do po -

W uzna niu mę stwa, nie złom no ści 
i wier no ści Rze czy po spo li tej 

Dzień Żoł nie rzy
Wy klę tych
1 mar ca br. po raz pierw szy w Pol sce był ob cho dzo ny Na ro -
do wy Dzień Pa mię ci „Żoł nie rzy Wy klę tych”. Zo stał on usta -
no wio ny w tym ro ku spe cjal ną usta wą, pod pi sa ną przez
pre zy den ta Bro ni sła wa Ko mo row skie go, ja ko świę to pań -
stwo we, choć nie jest to dzień wol ny od pra cy. Pro jekt usta wy
zło żył w ze szłym ro ku śp. pre zy dent Lech Ka czyń ski.

Wiele upłynęło czasu,
nim 4 lutego 2011 roku
Sejm uchwalił ustawę
o ustanowieniu 1 marca
Narodowym Dniem
Pamięci Żołnierzy
Wyklętych.

HISTORIA

Ks. Wła dy sław Gur gacz „Sem” i Sta -
ni sław Szaj na„Orzeł”. Wio sna 1949 r.

Sta ni sław Pió ro ps. „Emir” i ks. Wła -
dy sław Gur gacz ps. „Sem”, zi ma
1948/1949 r.
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wsta nia So li dar no ści – naj licz niej szą for -
mą zor ga ni zo wa ne go opo ru spo łe czeń -
stwa pol skie go wo bec na rzu co nej
wła dzy. W ro ku naj więk szej ak tyw no ści
zbroj ne go pod zie mia, 1945, dzia ła ło
w nim bez po śred nio 150-200 ty się cy
kon spi ra to rów, zgru po wa nych w od dzia -
łach o bar dzo ró żnej orien ta cji. Dwa dzie -
ścia ty się cy z nich wal czy ło
w od dzia łach par ty zanc kich. Ko lej nych
kil ka set ty się cy sta no wi li lu dzie za pew -
nia ją cy par ty zan tom apro wi za cję, wy -
wiad, schro nie nie i łącz ność. Do li czyć
trze ba jesz cze oko ło dwu dzie stu ty się cy
uczniów z pod ziem nych or ga ni za cji mło -
dzie żo wych, sprze ci wia ją cych się ko mu -
ni stom. Łącz nie da je to gru pę po nad pół
mi lio na lu dzi two rzą cych spo łecz ność
Żoł nie rzy Wy klę tych. Ostat ni „le śny”
żoł nierz ZWZ–AK, a póź niej WiN – Jó -
zef Fran czak, ps. „La luś” zgi nął w wal -
ce w paź dzier ni ku 1963 ro ku.

***
Ta kże na Są dec czyź nie dzia ła ły

po woj nie licz ne od dzia ły zbroj ne, pro -
wa dzą ce wal kę z no wym oku pan tem.
Naj słyn niej sza by ła Pol ska Pod ziem -
na Ar mia Nie pod le gło ścio wa, za ło żo -
na je sie nią 1947 r. przez Sta ni sła wa
Pió ro ps. „Emir” z Na wo jo wej. Jej
zbroj nym ra mie niem był od dział le śny
„Żan dar me ria”, ope ru ją cy w Be ski dzie
Są dec kim. Ka pe la nem par ty zan tów zo -
stał je zu ita o. Wła dy sław Gur gacz, ps.
„Oj ciec”, „Sem”, któ ry dbał o mo ra le

mło dych chłop ców. W lip cu 1949 r. pod -
czas nie uda nej ak cji w Kra ko wie o. Gur -
gacz zo stał aresz to wa ny przez UB,
a na stęp nie w pro ce sie po ka zo wym ska -
za ny na ka rę śmier ci wraz ze Ste fa nem
Ba lic kim, ps. „By li na” i Sta ni sła wem
Szaj ną, ps. „Orzeł”. Wy rok wy ko na -
no 14 wrze śnia 1949 r. przez roz strze la -
nie w wię zie niu przy ul. Mon te lu pich
w Kra ko wie. (HSZ)

ZDJĘCIA: ARCH. IPN ODDZIAŁ W KRAKOWIE

Ksiądz Wła dy sław Gur gacz w cza sie
od pra wia nia Mszy Świę tej po lo wej
dla par ty zan tów PPAN; z pra wej
stro ny Sta ni sław Pió ro ps. „Emir”,
maj 1949 r.

Maj 1949 r. Partyzanci PPAN w obozie, przy zaimprowizowanej kaplicy
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Sta ni sław Pe reł ka, syn Ja na, ur. 4
kwiet nia 1925 r. w Po de gro dziu
i tam za miesz ka ły. Miał wy -
kształ ce nie pod sta wo we. W cza -

sie oku pa cji nie miec kiej uczył się
u miej sco we go, wiej skie go kraw ca szy -
cia ubrań mę skich. Od je sie ni 1943 r.
pod pseu do ni mem „Zdo bycz” na le żał
do od dzia łu par ty zanc kie go Ba ta lio nów
Chłop skich „Ju has”, do wo dzo ne go
przez Mie czy sła wa Cho le wę ps. „Ob -
łaz”. Po woj nie z koń cem wio sny 1945
r. ujaw nił się wraz z ca łym od dzia łem
w no wo są dec kim Urzę dzie Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go. Za czął też wte dy szu -
kać od po wied nie go miej sca dla sie bie
w no wej po wo jen nej rze czy wi sto ści.
Przez ja kiś czas pró bo wał upra wiać wy -
uczo ny w cza sie oku pa cji za wód kraw -
ca, ale to nie da wa ło mu więk szej
sa tys fak cji. My ślał też po wa żnie
o opusz cze niu Po de gro dzia i wy jeź dzie
na tzw. Zie mie Za chod nie, gdzie wy je -
cha ło już wie lu je go zna jo mych ze wsi
i ko le gów z par ty zant ki. Miał na rze czo -
ną, pla no wa li ślub i wspól ne ży cie. Nic
jed nak z te go nie wy szło.

La tem 1946 r. za na mo wą nie do szłe -
go szwa gra, ta kże żoł nie rza po wo jen nej

kon spi ra cji Eu ge niu sza Kon stan te go ps.
„Sza ry” i kil ku in nych ko le gów z par ty -
zant ki wstą pił do od dzia łu Bro ni sła wa
Bu bli ka ps. „Żar”, bę dą ce go wcze śniej
czę ścią zgru po wa nia są dec kie go Zrze -
sze nia WiN, do wo dzo ne go przez Ja -
na Piszcz ka ps. „Okrze ja”. Nie dłu go
po tem, pod czas ak cji we wsi Świ niar sko
na miesz ka ją ce go tam funk cjo na riu sza
no wo są dec kie go UB, zo stał ran ny i le -
czył się na me li nach m. in. w Obi dzy.
Po po wro cie do zdro wia na dal był w od -
dzia le „Ża ra”. Pod ko niec wio sny 1947
r., już po śmier ci mjr. Jó ze fa Ku ra sia ps.
„Ogień”, pod któ re go ko men dę wcze -
śniej pod le ga li, i ko lej nej amne stii,
ujaw nił się w no wo są dec kim UBP wraz
z do wód cą B. Bu bli kiem i ca łym od -
dzia łem li czą cym ok. 30 lu dzi. W od -
dzia le tym by ło też kil ku lu dzi z roz bi tej
wcze śniej gru py Mie czy sła wa Jan cza ka
ps. „Be skid”. 

Na we se lu wy padł mu 
zza pa sa pi sto let

Po ujaw nie niu się, Pe reł ka na dal
miesz kał w Po de gro dziu w swo im ro -
dzin nym do mu, aż do cza su, kie dy to 28
paź dzier ni ka 1949 r., bę dąc na we se lu

u swe go ko le gi z par ty zant ki Mi cha ła Ol -
sza ka w Mo krej Wsi, wdał się w „szar -
pa ni nę”, mo że bój kę?, w cza sie któ rej
wy padł mu zza pa sa pi sto let. Po tym zda -
rze niu na tych miast opu ścił dom we sel ny
i wró cił do Po de gro dzia. Ktoś, kto to wi -
dział, do niósł na po ste ru nek MO w Po -

de gro dziu i na dru gi dzień mi li cja
roz po czę ła do cho dze nie. Pe reł ka był
na to przy go to wa ny i gdy do wie dział się,
że mi li cja py ta o nie go, za czął ukry wać
się po za do mem. W tym cza sie w re jo -
nie Łu ko wi cy, Po de gro dzia, Ja zow ska
a w szcze gól no ści w la sach po za Du naj -

Sta ni sław Pe reł ka wal czył z wła dzą ko mu ni stycz ną do 1955 ro ku 

Jak rodził się mit bandyty,
czyli o losach Polskiej
Armii Odwet
Bo ha te ra mi tej opo wie ści są zu peł nie prze cięt ni, jak by się mo gło wy da wać, miesz kań cy Są -
dec czy zny wy cho wa ni na he ro icz nych wzor cach XIX -wiecz nych bo ha te rów po wstań czej wal -
ki o nie pod le głą Pol skę. Ka żdy z nich, gdy by od rzu cił w sto sow nym cza sie ten ide ali stycz ny
obo wią zek słu żby Pol sce, za po mniał o zło żo nej przy się dze, żył by za pew ne spo koj nie a mo że
do stat nio, ro bił by ka rie rę jak wie lu ich ko le gów z „po wo jen nej par ty zant ki” m. in. jak nie gdy -
siej si ich do wód cy „Okrze ja”, czy „Śmi ga”.

Sta ni sław Pe reł ka, syn Ja -
na, ur. 4 kwiet nia 1925 r.
w Po de gro dziu i tam za -
miesz ka ły. Miał wy kształ -
ce nie pod sta wo we.
W cza sie oku pa cji nie miec -
kiej uczył się u miej sco we -
go, wiej skie go kraw ca
szy cia ubrań mę skich.

HISTORIA
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cem w pa śmie Ra dzie jo wej i Dzwon -
ków ki, ukry wa ło się kil ku na stu lu dzi
ma ją cych pro ble my z ów cze sną wła dzą
i usta no wio nym przez nią „pra wem”.

By li wśród nich m. in. Wa len ty Saj -
dak z Obi dzy, ukry wał się od 1950 r., Jó -
zef Wie lo sik z Obi dzy, de zer ter z LWP,
ukry wał się od 1951r., Jó zef Dy rek z Ja -
dam wo li, ukry wał się od 1947 r., Sta ni -
sław Olek sy z Roz to ki, by ły żoł nierz
BCh ps. „Głóg”, ak tyw ny dzia łacz PSL
mi ko łaj czy kow skie go, ukry wał się
od 1950 r. Jó zef Olek sy z Go stwi cy
ukry wał się od 1950 r., Wła dy sław Na -
ko niecz ny, de zer ter z Ar mii Czer wo nej,
ukry wał się od 1947 r., Gry sza Ko złow,
de zer ter z Ar mii Czer wo nej, ukry wał się
od 1947 r., Jó zef Wal kosz, ze Szczaw ni -
cy, ukry wał się od 1949 r., Wa len ty Ma -
stal ski ze Szczaw ni cy, ukry wał się
od 1949 r. 

O kon takt z ukry wa ją cym się Pe reł ką
za bie ga ło wie lu lu dzi i to nie tyl ko tych
bę dą cych na usłu gach UB, któ rzy
pod przy mu sem lub do bro wol nie chcie li
po móc w aresz to wa niu „groź ne go ban -
dy ty”, ale ta kże i nie któ rzy przed sta wi -
cie le ów cze sne go pół świat ka, któ rym
za spra wą „ubec kiej” pro pa gan dy ma -
rzy ły się kro cio we zy ski z „ra bun ko -
wych wy praw” u bo ku „okrut ne go
i nie na sy co ne go wa ta żki”. Na pa dy ra -
bun ko we, do któ rych wów czas dość
czę sto do cho dzi ło by ły dzie łem praw -
dzi wych grup ban dyc kich, któ re jed nak
nie mia ły żad ne go związ ku z Pe reł ką
i je go ludź mi. Ich dzia łal ność by ła ja koś
dziw nie zwal cza na przez mi li cję, bo uci -

chła do pie ro po li kwi da cji Pol skiej Ar -
mii Od wet. O kon takt z nim za bie ga li ta -
kże lo kal ni człon ko wie
an ty ko mu ni stycz ne go pod zie mia. I tak
la tem 1951 r. py tał o nie go Jó zef Kosz -
kul z Bar cic w krę gu by łych je go ko le -
gów – par ty zan tów BCh od „Bi cza”
i od „Cho le wy”, a ta kże wśród bę dą cych
na wol no ści człon ków po wo jen ne go
zgru po wa nia WiN od „Ża ra”. Jó zef
Kosz kul był w prze szło ści żoł nie rzem
WiN o ps. „Amne stia” w zgru po wa niu
Mie czy sła wa Jan cza ka ps. „Be skid”, de -
zer te ra z są dec kie go UB. Kosz kul
po ujaw nie niu się w są dec kim UB z po -
cząt kiem la ta 1947 r. był le śni czym
w Ga bo niu, a póź niej do 1950 r. w Przy -
szo wej. W la tach 1951–1952 ukry wał
się przed UB, któ ry ści gał go za „nie -
szcze re” ujaw nie nie swej po oku pa cyj nej
prze szło ści. Ukry wa jąc się, ko rzy stał ze
sta rych me lin par ty zan tów „Bi cza” z li -
ma now skie go BCh. 

O ukry wa ją cym się Pe reł ce do wie -
dział się też od swo ich współ pra cow ni -
ków twór ca Od we tu Gór skie go mjr
Zbi gniew Ma kusz ps. „Mon ta na”. Po le -
cił on już pod ko niec la ta Fran cisz ko wi
Kró lo wi ps.”Skal ny”, sze fo wi Szta bu
i sze fo wi Dy wer sji Od we tu Gór skie go,
na wią zać z nim kon takt i po zy skać go
dla or ga ni za cji. Do spo tka nia i roz mów
do szło za spra wą po de grodz kie go li sto -
no sza Jó ze fa Jur kow skie go, któ ry był
nie da le kim są sia dem ro dzin ne go do mu
Pe reł ki. Pod czas spo tka nia Król przed -
sta wił Pe reł ce ce le, za da nia i me to dy
wal ki po li tycz nej tej no wej na Są dec -

czyź nie or ga ni za cji Od wet Gór ski.
Po wy słu cha niu przed sta wio nych mu
przez Kró la in for ma cji Pe reł ka po pro sił
o czas do na my słu, po któ rym usto sun -
ku je się do zło żo nej mu pro po zy cji.
Trud no już dziś usta lić ile ta kich spo tkań
mie li ze so bą i ja kie by ły osta tecz nie wa -
run ki wza jem nej za le żno ści i współ pra -
cy mię dzy Pe reł ką a Ma ku szem. Pew ne
jest tyl ko to, że Pe reł ka po roz mo wie
z Fr. Kró lem przy jął no wy swój pseu do -

nim „Dem biń ski” lub „Dę biń ski” i bę -
dzie go uży wał do śmier ci. Pew ne jest
też, że swój zwią zek z Od we tem Gór -
skim Pe reł ka uze wnętrz niał po przez
treść na pi su na pie częt ne go pie czę ci,
któ rą od ci skał na po kwi to wa niach po zo -
sta wio nych m. in. w Na sza co wi cach
w do mu Wła dy sła wa Krzy ża ka, prze -
wod ni czą ce go PPRN w No wym Są czu,
słyn ne go utrwa la cza wła dzy lu do wej,
i w skle pie GS w Bar ci cach, w któ rym
za re kwi ro wał pew ną ilość to wa rów.
Zna ne są dwa tło ki pie częt ne, je den
okrą gły z na pi sem w oto ku „POL SKA
AR MIA OD WET” i dru gi po dłu żny ta -
kiej sa mej tre ści. 

To nie by li ban dy ci
Ge ne ral nie Pe reł ka, jak i bę dą cy

pod je go ko men dą lu dzie, nie by li „ban -
dą ter ro ry stycz no -ra bun ko wą”, jak ich
UB kla sy fi ko wał i jak ni mi za stra szył
miesz kań ców Są dec czy zny. Ra bun ki
i roz bo je nie by ły ce lem ich dzia ła nia,
a naj ścia na do my ak ty wi stów no wej
wła dzy na zy wa nych wte dy „utrwa la cza -
mi wła dzy lu do wej” by ły ele men tem
wal ki po li tycz nej. Mia ły na ce lu osła biać
i opóź nić wdra ża nie no we go ustro ju
i ogra ni czać na pływ no wych ak ty wi -
stów. Ka żdy z człon ków PAO miał udo -
ku men to wa ną wal kę o wol ną

Na pa dy ra bun ko we,
do któ rych wów czas dość
czę sto do cho dzi ło by ły
dzie łem praw dzi wych grup
ban dyc kich, któ re jed nak
nie mia ły żad ne go związ ku
z Pe reł ką i je go ludź mi.
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i nie pod le głą Pol skę. Nie by ło tam śla -
dów sa mo wo li i zwy kłe go ban dy ty zmu.
Ni gdy są dec ka pro ku ra tu ra nie udo wod -
ni ła im mor der stwa lub też po bi cia ze
skut kiem śmier tel nym. Ukry wa jąc się,
coś mu sie li jeść i w coś się ubie rać. By
re ali zo wać te skrom ne ży cio we po trze -
by zaj mo wa li się dzia łal no ścią za rob ko -
wą. Z po mo cą człon ków ro dzi ny,
z po mo cą za ufa nych przy ja ciół wpro wa -
dza li na lo kal ny ry nek pro duk ty swe go
rę ko dzie ła. By ły to naj czę ściej mio tły
brzo zo we i ró żne wi kli no we ko sze,
na któ re wte dy by ło bar dzo du że za po -
trze bo wa nie. Po nad to zaj mo wa li się na -
pra wą obu wia a na wet pro duk cją
no we go. 

Pe reł ka, cho ciaż był zwy czaj nym,
wiej skim chłop cem, miał wiel ką wro -
dzo ną in te li gen cję i szcze gól nie roz wi -
nię ty in stynkt sa mo za cho waw czy, któ ry
czy nił z nie go wy traw ne go kon spi ra to -
ra, za wsze ostro żne go i ni ko mu do koń -
ca nie ufa ją ce go. Roz po zna wał
me cha ni zmy pro wo ka cji i in stynk tow -
nie, w po rę przed nią ucho dził. Śle dząc
lo sy Od we tu Gór skie go i Pol skiej Ar mii
Od wet ma się wra że nie, że by ły one jak -
by wier ną ko pią wcze śniej dzia ła ją cej
na Są dec czyź nie Pol skiej Pod ziem nej
Ar mii Nie pod le gło ści (PPAN), do wo -

dzo nej przez Sta ni sła wa Pió ro ps.
„Emir” i je zu itę o. Wła dy sła wa Gur ga -
cza ps. „Sem” i jej ra mie nia zbroj ne go
Żan dar me rii. Ta ka kon struk cja ide olo -
gicz na i or ga ni za cyj na wy pro wa dza ła je
ze wspól ne go pnia WiN -owskie go, ze

wspól nej tra dy cji wal ki i opo ru czyn ne -
go wo bec so wiec kiej oku pa cji uto żsa -
mia nej z rzą da mi PPR, a póź niej PZPR. 

Tak też mo żna wi dzieć Od wet Gór ski
ja ko pion ide olo gicz no -po li tycz ny a Pol -
ską Ar mię Od wet ja ko jej zbroj ne ra mię.
Z PAO zwią za ni by li dwaj by li człon ko -
wie PPAN, a ich wie dza i do świad cze -
nia z pod ziem nej dzia łal no ści mu sia ły

mieć wpływ na po stę po wa nie ca łej gru -
py. Człon ko wie PAO by li za wsze uzbro -
je ni i przez ca ły ten czas ści ga ni przez
apa rat bez pie czeń stwa pu blicz ne go, stąd
na co dzień mu sie li się ukry wać.
Od cza su do cza su, gdy otrzy ma li
od swo ich współ pra cow ni ków in for ma -
cje o szcze gól nie słu żal czej po sta wie ja -
kie goś „apa rat czy ka” – utrwa la cza
wła dzy lu do wej – or ga ni zo wa li prze ciw
nie mu „ak cję pre wen cyj ną.” 

Lu dzie Pe reł ki
Przez ca ły czas dzia ła nia Pol skiej Ar -

mii Od wet współ pra co wa ło z nią praw -
do po dob nie nie wię cej jak 15 osób,
pod bro nią by wa ło ok. 10 osób a w schył -
ko wym jej okre sie tyl ko 5 lu dzi. 

Po za Pe reł ką by li to:
Bro ni sław Ba sta, ps. „Lew”, syn Jó -

ze fa, ur. 6 kwiet nia 1928 r. w Kad czy
i tam za miesz ka ły. Uczeń Li ceum Pe da -
go gicz ne go. Od ma ja do wrze śnia 1948
r. czło nek PPAN. Aresz to wa ny przez są -
dec ki UBP i 12 grud nia te go ro ku ska -
za ny przez WSR w Kra ko wie na ka rę 5
lat wię zie nia. Zwol nio ny wa run ko wo
z wię zie nia 10 lu te go 1951 r. Z po cząt -
kiem mar ca 1952 r. wstą pił do PAO. Po -
now nie aresz to wa ny przez są dec ki
UBP 20 kwiet nia te go ro ku i 9 paź dzier -
ni ka ska za ny przez WSR w Kra ko wie
na ka rę do ży wot nie go wię zie nia.
Po amne stii w 1956 r. ka rę skró co no mu
do 12 lat. Wię zie nie opu ścił w kwiet -
niu 1964 r.

Ma rian Ba sta, syn Jó ze fa, ur. 14 lu -
te go 1918 r. w Go stwi cy, rol nik. Od mar -
ca 1952 r. na le żał do PAO. Aresz to wa ny
przez są dec ki UBP 20 kwiet nia 1952 r.
W cza sie śledz twa przy znał się, że
od 1945 r. po sia dał krót ką broń, pi sto let
wz. 6,35, ale go zgu bił w le sie pod czas
uciecz ki przed żoł nie rza mi KBW. 9 paź -
dzier ni ka WSR w Kra ko wie ska zał go
na ka rę 5 lat wię zie nia. 

Sta ni sław Ba sta, syn Jó ze fa ur. 5
wrze śnia 1924 r. w Kad czy i tam za -
miesz ka ły, rol nik. 11 paź dzier ni ka 1946
r. był ska za ny przez WSR w Kra ko wie
na 2 la ta i 6 mie się cy wię zie nia za udzie -
la nie po mo cy lu dziom „Okrzei”.
Od mar ca 1952 r. na le żał do PAO i po -
sia dał krót ką broń, pi sto let wz. 7,65.
Aresz to wa ny przez są dec ki UBP 20

Ka żdy z człon ków PAO miał
udo ku men to wa ną wal kę
o wol ną i nie pod le głą Pol -
skę. Nie by ło tam śla dów
sa mo wo li i zwy kłe go ban -
dy ty zmu. Ni gdy są dec ka
pro ku ra tu ra nie udo wod ni -
ła im mor der stwa lub też
po bi cia ze skut kiem śmier -
tel nym.

HISTORIA

Zaznaczony cyfrą 1 klęczy Stanisław Ludzia „Harnaś”, „Dzielny”
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kwiet nia te go ro ku a 9 paź dzier ni ka
WSR w Kra ko wie ska zał go na 12 lat
wię zie nia.

Jó zef Chro bak, syn Ja ku ba, ur. 11
stycz nia 1922 r. w Tyl ma no wej, pow.
No wy Targ, rol nik. Do PAO na le żał
od mar ca 1952 r. Aresz to wa ny 24 kwiet -
nia przez no wo tar ski UBP i 9 paź dzier -
ni ka te go ro ku ska za ny przez WSR
w Kra ko wie na ka rę 8 lat wię zie nia. 

Win cen ty Ma stal ski, syn Ada ma
ur. 16 kwiet nia 1926 r. w Szczaw ni cy
i tam za miesz ka ły, rol nik. Są pew ne po -
szla ki, że przez człon ków swo jej ro dzi -
ny był zwią za ny z PPAN, ale na czym
po le ga ła ta współ pra ca – nie wia do mo.
Z Pe reł ką zwią zał się od wio sny 1951 r.
Zgi nął pod czas zor ga ni zo wa nej przez
są dec ki UB ob ła wy w le sie Krze mie ni -
ny 10 lip ca 1955 r. 

Jó zef Olek sy, syn An to nie go ur. 22
grud nia 1918 r. w Go stwi cy, rol nik. Pod -
czas oku pa cji nie miec kiej na le żał do od -
dzia łu AK „Za wi szy”. Póź niej,
w la tach 1946–1947 u „Ognia” i „Wia -
ru sów”. Aresz to wa ny przez no wo tar ski
UBP 13 li sto pa da 1947 r. i ska za ny
przez WSR w Kra ko wie na ka rę jed ne -
go ro ku wię zie nia. 17 stycz nia 1950 r.
zo stał we zwa ny na po ste ru nek MO
w Szczaw ni cy i nie zgło sił się. Kie dy
MO za czę ta go po szu ki wać, za czął się
ukry wać po ró żnych me li nach po zna -
nych jesz cze w mi nio nych la tach. W ma -
ju 1953 r. przy łą czył się do PAO.
Pod czas pro wa dzo nej przez woj sko
i UB na nich ob ła wy 10 lip ca 1955 r.

uda ło mu się uciec po roz bi ciu ich bun -
kra w le sie Krze mie ni ny. Aresz to wa ny
zo stał przez są dec ki UBP 24 li sto pa -
da 1955r. przy pró bie przej ścia na Sło -
wa cję. WSR w Kra ko wie ska zał go 11
ma ja 1956 r. na ka rę 15 lat wię zie nia.
Po za sto so wa niu amne stii sąd zła go dził
mu ka rę do 10 lat wię zie nia. 

Wa len ty Saj dak, syn Woj cie cha,
ur. 10 lu te go 1912 r. w Obi dzy i tam za -
miesz ka ły. Rol nik i ga jo wy w tam tej -
szych la sach. W cza sie oku pa cji
nie miec kiej na le żał do AK. Po woj nie
nie ujaw nił się i od 1946 r. roz po czął
współ pra cę naj pierw z gru pą „Okrzei”,
a póź niej „Śmi gi”. Po roz pa dzie tych
grup, cho ciaż się nie ujaw nił, to UB już
ze brał o nim do sta tecz nie du żo in for ma -
cji i wy dał na kaz łąc kie mu po ste run ko -
wi MO o je go aresz to wa niu.
Aresz to wa ny w po ło wie 1950 r. Zdo łał
uciec z aresz tu i za czął się ukry wać.
Z po cząt kiem 1953 r. przy stą pił do Pe -
reł ki i był z nim do roz bi cia tej gru py 10
lip ca 1955 r. Uda ło mu się wte dy prze -
bić przez pier ście nie woj ska i mi li cji
okrą ża ją ce ich le śną kry jów kę. Aresz to -
wa ny zo stał 24 li sto pa da 1955 r. przez
są dec ki UB wraz z J. Olek sym przy pró -
bie przej ścia na Sło wa cję. 11 ma ja 1956
r. WSR w Kra ko wie ska zał go na ka -
rę 12 lat wię zie nia.

Jan Tu rek, syn Jó ze fa, ur. 5 lu te -
go 1917 r. w Za gó rzy nie. Za miesz ka ły
w Kad czy, rol nik, okre śla ny w ak tach,
spo rzą dzo nych przez pro ku ra to rów woj -
sko wych, ja ko ku łak na 17 hek ta rach.

W cza sie oku pa cji nie miec kiej pod ps.
„Gro żny” na le żał do od dzia łu par ty -
zanc kie go AK o kryp to ni mie „Ska li ca”.
Po woj nie nie ujaw nił się i utrzy my wał
za ży łe kon tak ty z ludź mi ów cze sne go
an ty pe pe row skie go pod zie mia m.in.
„Ża ra”. Na le żał do PSL -mi ko łaj czy kow -
skie go, po dob nie ja wie lu bo ga tych gaz -
dów Pod ha la i Są dec czy zny.
Od mar ca 1952 r. zo stał człon kiem PAO.
Je go dzia łal ność ogra ni cza ła się głów -
nie do za bez pie cza nia żyw no ści i miesz -
ka nia. Aresz to wa ny 20 kwiet nia 1952 r.
przez są dec ki UB i ska za ny 9 paź dzier -
ni ka te go ro ku przez WSR w Kra ko wie
na ka rę do ży wot nie go wię zie nia. 

Jó zef Wal kosz, syn An drze ja, ur. 13
grud nia 1913 r. w Szczaw ni cy i tam za -
miesz ka ły, rol nik. Pod czas oku pa cji nie -
miec kiej na le żał do od dzia łu „Za wi szy”.
Po woj nie ujaw nił się, ale nie od dał
wszyst kiej bro ni. Ktoś o tym do niósł
do UB i za czął być ści ga ny. Ukry wał się

od 1949 r. i nie dłu go póź niej spo tkał się
z Pe reł ką i od tej po ry ra zem ukry wa li
się. Obaj też zgi nę li pod czas zor ga ni zo -
wa nej przez UB na nich ob ła wy 10 lip -
ca 1955 r. 

Ostat ni bój w la sach 
szczaw nic kich

Od 20 kwiet nia 1952 r., czy li od po -
cząt ku głów nej fa li aresz to wań człon -
ków Od we tu Gór skie go do 20
czerw ca 1953 r. są dec ki UB nie przy pi -
su je PAO żad ne go na pa du ra bun ko we -
go ani naj ścia na do my „utrwa la czy
wła dzy lu do wej”. Ostat ni ta ki czyn
przy pi sy wa ny im jest przez Wy dział

Pe reł ka, cho ciaż był zwy -
czaj nym, wiej skim chłop -
cem, miał wiel ką wro dzo ną
in te li gen cję i szcze gól nie
roz wi nię ty in stynkt sa mo -
za cho waw czy, któ ry czy nił
z nie go wy traw ne go kon -
spi ra to ra, za wsze ostro żne -
go i ni ko mu do koń ca
nie ufa ją ce go.

Żołnierze poakowskiego oddziału III kompania AK (ROAK, "Wiarusy", "Znicz")
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do Wal ki z Ban da mi PUBP w No wym
Są czu 19 czerw ca 1954 r. W tym okre -
sie, kie dy ich tro pi cie le nie mie li o nich
żad nych wia do mo ści, Pe reł ka i praw do -
po dob nie trzej je go kom pa ni pró bo wa li
się ukryć a na wet osie dlić na sta łe
na tzw. Zie miach Od zy ska nych. Sam Pe -
reł ka raz już pod jął pra cę w pry wat nym
za kła dzie kra wiec kim, ale „mac ki ubec -
kie” wy pło szy ły go. Wszę dzie tam,
gdzie osie dli li się lu dzie z je go ro dzin -
nych stron, ko le dzy z BCh, czy WiN
– tam dzia ła ły siat ki in for ma to rów
bez pie ki. Kie dy do wia dy wał się, że już
po ja wi li się w po bli żu lu dzie, któ rzy
o nie go py ta ją, to na tych miast ucie kał
i wra cał w ro dzin ne stro ny do swych
kry jó wek i od da nych kom pa nów.

Przez ca ły ten czas, pra wie 6 lat po -
go ni za Pe reł ką i je go ludź mi UB za an -
ga żo wa ło dzie siąt ki żoł nie rzy
i mi li cjan tów, zwer bo wa ło kil ku na stu
in for ma to rów i taj nych współ pra cow ni -
ków m. in. TW „Er wi na”, TW „Bol ka”,
TW „Fry de ry ka”, TW „Ro kow skie go”,
TW „Ba się”, TW „Je sio na”, TW „Wi -
chra”, TW „Ur su sa”, TW „Ja wo ra”.
Wy pła co no im łącz nie kil ka ty się cy zło -
tych na gro dy „za cen ne in for ma cje”

na te mat Pe reł ki. Zu ży to set ki li trów pa -
li wa i dzie siąt ki ró żnych czę ści za mien -
nych do sa mo cho dów i mo to cy kli, któ re
ule ga ły awa rii w cza sie jaz dy w trud nym
te re nie gó rzy stym. 

La ta mi ja ły a wła dza lu do wa nie mo -
gła się jesz cze po chwa lić osta tecz nym

suk ce sem w wal ce z nie do bit ka mi sa na -
cyj nej pro pa gan dy, „za plu ty mi kar ła mi
re ak cji”. W „ge ście roz pa czy” pró bo wa -
no prze ku pić je go naj bli ższą ro dzi nę
m.in. bra ta, ko le gów z par ty zant ki, m.in.
Fran cisz ka Pał kę ze Sta rej Wsi, Wła dy -

sła wa Ma ciusz ka, któ ry osie dlił się
w woj. po znań skim, An to nie go Go lon kę
z Kad czy, Ja ku ba Wy rost ka z Obi dzy
i in nych. Pró bo wa no po zy skać le śni -
czych i ga jo wych pra cu ją cych w la sach
pa sma Ra dzie jo wej, Dzwon ków ki, m.in.
An to nie go Gro ma lę z Za rze cza. Aż
w koń cu wy tro pio no ich w bun krze w la -
sach szczaw nic kich w ob rę bie zwa nym
„Las Krze mie ni ny”. Bar dzo du żą po mo -
cą w tym „dzie le” wy ka zał się je den
z miesz kań ców da le kie go le śne go przy -
siół ka Obi dzy, któ ry za punkt ho no ru ob -
rał so bie wy tro pie nie „ban dy tów”,
któ rzy po noć mie li mu ukraść ze staj ni
mło de go ba ran ka. Wy tro piw szy ich kry -
jów kę pod pro wa dził zor ga ni zo wa ną 10
lip ca 1955 r. przez są dec ki UB ob ła wę,
któ ra kil ko ma pier ście nia mi oto czy ła
bun kier. Z okrą że nia uda ło się prze bić
Saj da ko wi i Olek se mu, zaś Ma stal ski,
Wal kosz i Pe reł ka zgi nę li. Ów cze sne ga -
ze ty ogło si ły „ko niec stra chu przed ban -
dą bez względ nych zło dziei i ban dy tów”
i przez kil ka dni świę ci ły try umf są dec -
kiej bez pie ki. Tak oto za koń czył się
na Są dec czyź nie trwa ją cy nie prze rwa nie
przez 10 lat epi zod po wo jen ne go po -
wsta nia na ro do we go or ga ni zo wa ny
przez lu dzi wier nych rzą do wi lon dyń -
skie mu a bę dą cy czę ścią ogól no kra jo wej
ak cji opo ru wo bec nie chcia nej wła dzy. 

WŁA DY SŁAW PIERZ GA
Ps. Pod sta wo wym źró dłem mo jej wie dzy o Pol skiej
Ar mii Od wet jest ze spół ar chi wal ny IPN Kr za wie ra -

ją cy ak ta o sy gna tu rach; IPN Kr 074/127, IPN
Kr 07/3045, IPN Kr 010/8400, T. 1, cz. 1-9, IPN

Kr 111/3039, IPN Kr 074/199, IPN Kr 009/4739, IPN
Kr 74/107, IPN Kr 074/75 (DVD), IPN Kr 111/2174,
IPN Kr 111/4875, IPN Kr 010/4509, IPN Kr 074/55,

T. 1 i 2, IPN Kr 110/4876, IPN Kr 110/3072, IPN
Kr 111/3497, IPN Kr 010/4509, IPN Kr 074/107, IPN
Kr 110/4829, IPN Kr 110/4046. Po nad to opra co wa -

nia; G. Ma zur, W. Ro jek, M. Zgór niak, Woj na i oku pa -
cja na Pod kar pa ciu i Pod ha lu na ob sza rze

In spek to ra tu ZWZ -AK No wy Sącz 1939-1945, Kra -
ków 1998; J. Bie niek, Łąc ko kon spi ra cją kwit ną ce,

Sąd. Ofic. Wyd. 1981; B. De reń, Jó zef Ku raś „Ogień”
par ty zant Pod ha la, Wyd. „Se ce sja”, Kra ków 1995; M.

Kor kuć, Za wol ność i nie pod le głość. Zgru po wa nie
par ty zanc kie Jó ze fa Ku ra sia „Ognia” w la tach 1945-

1947, Wyd. Fund. Pa mię ta my, Za ko pa ne 2006, M.
Kor kuć, Od dzia ły pro wo ka cyj ne UB i KBW w Ma ło -

pol sce, W: Ze szy ty Hi sto rycz ne WiN -u 1996, nr 8,
s. 97-108.

Od 20 kwietnia 1952 r.,
czyli od początku głównej
fali aresztowań członków
Odwetu Górskiego do 20
czerwca 1953 r. sądecki UB
nie przypisuje PAO
żadnego napadu
rabunkowego ani najścia
na domy „utrwalaczy
władzy ludowej”.

HISTORIA

Fo to gra fia Jó ze fa Świ dra „Mści cie la” za strze lo ne go przez UB w wal ce 14
lu te go 1948 r., wraz z opi sem spo rzą dzo nym przez bez pie kę.
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Po za po zna niu się z „Są dec ką
li stą Au schwitz”, przy go to -
wa ną przez prof. Je rze go

Bo gu sza (więź nia nr 61 obo zu Au -
schwitz) i wy dru ko wa ną w lu to wym wy -
da niu „Są de cza ni na”, pra gnę wy ja śnić
za war te w tym opra co wa niu in for ma cje.
Cho dzi bo wiem o to, aby za in te re so wa -
ni tą pro ble ma ty ką, mo gli po słu gi wać się
wie dzą spraw dzo ną i peł ną.

Mam świa do mość, że opu bli ko wa ny
ar ty kuł nie był pra cą na uko wą, lecz ma -
te ria łem bar dziej dzien ni kar skim niż hi -
sto rycz nym, nie mniej jed nak mam
obo wią zek spro sto wać i uzu peł nić po -
da ne w nim błęd ne fak ty. Na le ży pod -
kre ślić, że li sta więź niów, o któ rej
mo wa, opar ta zo sta ła o jed no tyl ko źró -
dło: o wy da ną w 2002 r. Księ gę pa mię -
ci, do ty czą cą trans por tów Po la ków
do KL Au schwitz z Kra ko wa i in nych

miej sco wo ści Pol ski po łu dnio wej w la -
tach 1940–1944.

Księ ga pa mię ci nie jest naj lep szym
źró dłem, po nie waż przed sta wia ona na -
zwi ska w ta kiej for mie, w ja kiej wy stę -
pu ją one np. w kar tach więź niów.
Wia do mo, że do ku men ty obo zo we wy -
peł nia no po nie miec ku i nie uży wa no
w nich pol skich zna ków dia kry tycz nych.
Stąd w Księ dze wy stę pu je na zwi sko Ja -
kob czyk czy Lep kow ska, któ re bez wa -
ha nia na le ży po pra wić na Ja kób czyk
i Łep kow ska. War to za zna czyć, że te go
ty pu do ku men ty obo zo we spo rzą dza li
naj czę ściej więź nio wie, pi sząc czę sto na -
zwi ska ze sły sze nia. Stąd wie le błę dów,
któ re na le ży we ry fi ko wać i po pra wiać.

Pra gnę też upo rząd ko wać wy kaz
więź niów z uwa gi na ich nu me ry obo -
zo we, miej sce uro dze nia oraz da tę
i miej sce śmier ci (w za le żno ści czy

w Za to ce Lu bec kiej, w Au schwitz
i w in nych obo zach), choć nie za wsze da
się to pre cy zyj nie okre ślić, cza sa mi wy -
stę pu ją one wa rian to wo.

Naj peł niej szym wy ka zem więź niów
zwią za nych z Są dec czy zną, ja ki uda ło się
spo rzą dzić w opar ciu o wie le źró deł ar -
chi wal nych i wspo mnie nio wych, jest
przy go to wa na prze ze mnie do dru ku ksią -
żka, któ ra za wie ra po nad 500 fo to gra fii
i ok. 2300 bio gra mów osób, w ró żny spo -
sób po wią za nych z zie mią są dec ką. 

Mam na dzie ję, że przed sta wio na ko -
rek ta bę dzie mieć wa lor po znaw czy
i edu ka cyj ny.

GRZE GORZ OL SZEW SKI
Autor jest członkiem zarządu PTH Oddział

w Nowym Sączu. Publikuje artykuły historyczne
w pismach regionalnych. Wydał monografię

Jazowska – Jazowsko. Dzieje wsi. Wydawca Urząd
gminy w Łącku, Nowy Sącz 2009.

Er ra ta do „Są dec kiej 
li sty Au schwitz”
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254 Halota Antoni ––––– więzień ten ur. się i mieszkał w Limanowej; 
zachowany akt zgonu

422 Malinowski … brak danych 422 … zm. w 1941 r.

448 Dagnan Jan … brak danych 448 … zm. 6. 12. 1940 r.

523 Mamak Józef ––––– więzień ten ur. się i mieszkał w Limanowej; 
zachowany akt zgonu

656 Cisowski Tomasz … zm. 13. 05. 1945 656 … zm. 3. 05. 1945 r. więzień ten zginął w Zatoce Lubeckiej

703 Chuchla Józef … 703 Chochla Józef …

1042 Urbanik Julian … 1042 Urbanik (Urbański) Julian …

w Księdze Pamięci na s. 240 widnieje nazwi-
sko Urbanik, zaś akt zgonu podaje nazwisko 
Urbański – nie można wykluczyć błędu w 
zapisie w jednym z tych dwóch źródeł, lista 
więźniów nowoprzybyłych i karta więźnia nie 
jest zachowana dla tego numeru 

5912 Król Stanisław Grybów …   
Stara Wieś była miejscem urodzenia, ale i 
zamieszkania tego człowieka; zachowany akt 
zgonu

…w transportach… 4. grudnia 1940 r. nie 
odnotowano Sądeczan 6787 Pietrzak Wacław

mieszkaniec Sądecczyzny, przybył do Au-
schwitz 4. 12. 1940 r., przeżył, pochowany na 
cm. w Nowym Sączu

9183 Ożegalski Kazimierz Kamionna –––––

nie chodzi tutaj o Kamianną w pow. nowosą-
deckim, lecz o Kamionną w pow. bocheńskim; 
nadto błąd w zapisie imienia – winno być: 
Stanisław

…dwa transporty (25 i 26 lutego 1941 r.) w 
których nie ma… Sądeczan

10749 Poc Zbigniew Grybów dalsze losy nie-
znane

transport 25. 02. 1941 r. z Tarnowa; zachowana 
lista nowoprzybyłych więźniów

…dwa transporty (25 i 26 lutego 1941 r.) w 
których nie ma… Sądeczan 10782 Drozdowski Henryk Wyskitna przeżył transport 25. 02. 1941 r. z Tarnowa; zachowana 

lista nowoprzybyłych więźniów

…dwa transporty (25 i 26 lutego 1941 r.) w 
których nie ma… Sądeczan 10785 Sztaba Józef Polna dalsze losy nieznane transport 25. 02. 1941 r. z Tarnowa; zachowana 

lista nowoprzybyłych więźniów

…dwa transporty (25 i 26 lutego 1941 r.) w 
których nie ma… Sądeczan

10848 Konieczny Wojciech Naszacowice dalsze 
losy nieznane

transport 26. 02. 1941 r. z Tarnowa; zachowana 
lista nowoprzybyłych więźniów

…dwa transporty (25 i 26 lutego 1941 r.) w 
których nie ma… Sądeczan

10850 Waligóra Jan Obidza zm. 4. 09. 1941 r. 
w Auschwitz

transport 26. 02. 1941 r. z Tarnowa; zachowana 
lista nowoprzybyłych więźniów oraz akt zgonu 
tej osoby

11507 Znamirowski Kazimierz Nowy Sącz … 11507… Stary Sącz …
więzień ten urodził się i mieszkał w Starym 
Sączu; zachowana lista nowoprzybyłych więź-
niów oraz akt zgonu

11517 Łachut Kazimierz –––––
więzień ten ur. się w Mszanie Dolnej (pow. 
limanowski); brak informacji, aby mieszkał w 
Sądecczyźnie

11519 Gajewski Jan … zm. 09. 09. 1941 11519… zm. 3. 09. 1941 r. zachowany akt zgonu

11513 Marek Antoni … 11530 Marek …

11873 Murczyński Mieczysław … data zgonu 
nieznana

11873 … zm. 27. 08. 1941 r. w komorze gazo-
wej w więzieniu w Sonnenstein

tego samego dnia wysłano telegram zawiada-
miający o śmierci do żony

Jest Winno być Uwagi

ERRATA
do „Sądeckiej listy Auschwitz” („Sądeczanin”, nr 38, luty 2011, s. 61-64)
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12074 Hebda Jan … Kamionka M., 1920 … 12074 Hebda Jan … Kamionka M., 1912 …

12095 Staszkiewicz Ludwik … 12095 Stankiewicz Ludwik …

12108 Ślusarczyk Emil ––––– więzień ten ur. się i mieszkał w Zakliczynie – 
pow. tarnowski; zachowany akt zgonu

12113 Oremus Konstanty ––––– więzień ten ur. się w Zakliczynie – pow. tar-
nowski

… 8 maja 1941. Z tego transportu nie wymie-
niono zgonów Sądeczan

15491 Esterman Józef Sandomierz, 1916 zm. 
26. 01. 1942 r.

człowiek ten mieszkał w Nowym Sączu, przy-
był do Auschwitz 8. 05. 1941 r.; zachowany akt 
zgonu

17000 Jurkowski Tadeusz … zm. w 1944 r. 17000 … zm. 3. 05. 1945 r.

17001 Kowalski Kazimierz Bobowa, 1902 zm. 
21. 09. 1942

17001 Kantor Franciszek Korzenna, 1898 zm. 
28. 08. 1941 r.

pomylone informacje: K. Kowalski miał nr 
obozowy 17006, który na omawianym wykazie 
nie został ujęty; patrz też niżej

17001 Kowalski … 17006 Kowalski …
mężczyzna słusznie zakwalifikowany do wy-
kazu, gdyż ur. w Bobowej (pow. gorlicki), ale 
mieszkał w Nowym Sączu

17010 Kuczyński Mieczysław NS, 1913 zm. 22. 
05. 1942 17010 … NS, 1915 zm. 22. 01. 1942 zachowany akt zgonu

17026 Sędek Władysław … NS, 1908 … 17026 … Stary Sącz, 1908 … człowiek ten ur. się i mieszkał w Starym Sączu

17210 Steczkowski Józef … Tymbark ––––– więzień ur. w pow. limanowskim; nadto błąd w 
zapisie nazwiska – winno być: Steczowicz Józef

17216 Mika Emil Lipnica Wielka … –––––

brak pewności, że chodzi tutaj o Lipnicę Wielką 
w pow. nowosądeckim; nie można wykluczyć, 
że chodzi o Lipnicę Wielką w pow. nowo-
tarskim, gdzie nazwisko Mika jest również 
popularne

17361 Zabawski Władysław … Rabka –––––
człowiek ten pochodził z pow. limanowskiego; 
ponadto pomylony jego nr obozowy – winno 
być: 17362

18238 Wrona Karol … ––––– człowiek ten mieszkał w Krakowie, a ur. się w 
Gołkowicach (Golkowicach) w pow. wielickim

18685 Ansterweil Józef … 18685 Austerweil …

18712 Lichoń Stanisław … zm. 24. 03. 1942 18712 … zm. 21. 03. 1942

20096 Niedziałkowski Stefan … ––––– osoba ur. w Limanowej; brak informacji, by 
zamieszkiwała w Sądecczyźnie

20952 Jakobczyk Wincenty … 20952 Jakóbczyk …

24496 Abloser Tobias … 24496 Ablöser Tobiasz … dopuszczalna również pisownia Abloeser

24527 Ciuryja Józef … 24527 Ciureja Józef …

24556 Kleimann Selisch … 24556 Kleinmann …

24587 Galiński Jan … 24587 Gliński Jan …

24588 Jendrusik Bronisław … 24588 Jędrusik …

24656 Buksbaum Markus … zm. 07. 12. 1942 24656 Buksbaum Marek … zm. 7. 02. 1942 r. zachowany akt zgonu

24717 Sułkowski Władysław NS, 1929 24717 … NS, 1901 zachowana lista nowoprzybyłych więźniów 
oraz akt zgonu

24736 Wildstein Jose 24736 Wildstein Joel

25042 Gotz Jakob … 25041 Götz Jakub

25093 Bobrowski Ludwik … zm. 19. 03. 1942 25093 … zm. 29. 03. 1942 r. zachowany akt zgonu

25100 Naściszewski Bronisław … zm. 27. 03. 
1942 25100 … zm. 2. 04. 1942 r. zachowany akt zgonu

25101 Nowak Tadeusz … zm. 27. 05. 1942 25100 … zm. 27. 03. 1942 zachowany akt zgonu
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25135 Wiewióra Antoni …
mężczyzna słusznie zakwalifikowany do wyka-
zu, gdyż ur. w Męcinie (pow. limanowski), ale 
mieszkał w Krynicy

26058 Kornblum Julius Gołkowice … ––––– nie chodzi o Gołkowice w pow. nowosądeckim

24764 Ekert Eugeniusz … 24764 Eckert …

24766 Głód Karol, Stróże 1911 … 24766 … Stróże, 1914

24775 Miszke Stanisław …
mężczyzna słusznie zakwalifikowany do wy-
kazu, gdyż był ur. w Dobrej (pow. limanowski), 
ale mieszkał w Nowym Sączu

27072 Wiercioch Bronisław … zm. 12. 06. 
1942 27072 … zm. 17. 06. 1942 r. (19. 06. 1942 r.)

nie zachowany akt zgonu; różne dokumenty 
podają dwie różne daty, lecz 12. 06 nie wystę-
puje

27080 Baumann Leo … zm. 25. 02. 1942 27080 … zm. 25. 03. 1942 zachowany akt zgonu

27096 Dorenter Pecsech … 27096 Dorenter Peisech …

27139 Hedwig Józef … zm. 15. 03. 1942 27139 … zm. 25. 03. 1942 r. zachowany akt zgonu

27154 Fink Meilech 27153 Fink Melech

27167 Gołosiński Jan
mężczyzna słusznie zakwalifikowany do wy-
kazu, gdyż ur. w Bobowej (pow. gorlicki), ale 
mieszkał w Nowym Sączu

27313 Reinkranz Heinrich … 27313 Reinkrant (Reinkraut, Reunkrant) Hen-
ryk …

występuje kilka wariantów pisowni nazwiska 
tego więźnia, ale formy Reinkranz brak w 
dokumentacji obozowej; zachowany akt zgonu

27316 Runge Władysław … 27319 Runge …

27325 Sibermann Kiwa … 27325 Silberman Kiwa …

27373 Wiazewski Henryk Bobowa, 1905 … 27373 Wiążewski Henryk Bobowa, 1909 …
mężczyzna słusznie zakwalifikowany do wy-
kazu, gdyż ur. w Bobowej (pow. gorlicki), ale 
mieszkał w Nowym Sączu

27396 Sprenger Michał … 27396 Sprengler Michał …

29535 Borkowski Roman … 29539 Borkowski …

29559 Pintsher Franciszek … 29559 Pintscher (Pinczer) …

29532 Essen Gerard … 29632 Essen …

29643 Kostrzeba Wincenty … 29637 Kostrzeba …

29666 Harbeltal Izaak … 29666 Halbertal Izaak …

29670 Wijas Mieczysław NS, 1859 … 29679 Wijas Michał NS, 1899 …

32534 Lubowicki Stefan Zakliczyn … –––––

osoba ur. w Zakliczynie (pow. tarnowski), brak 
potwierdzenia, by mieszkała w Sądecczyźnie; 
nadto błąd w zapisie nazwiska – winno być: 
Lubowiecki

35047 Szkaradek Władysław NS, 1905 … 35047 … NS, 1909 …

35056 Wierny Jan Biegonice, 1858 … 35056 … Biegonice, 1898 …

35072 Pierzchała Józef … zm. 24. 06. 1942 35074 Pierzchała … zm. 23. 06. 1942 r. zachowany akt zgonu

37268 Gross Jakob (Wiedeń?) … ––––– w dokumentach obozowych brak potwierdze-
nia, by mieszkał w Sądecczyźnie

39483 Habratowski Michał NS, 1857 … 39483 … NS, 1897 …

39455 Leśniak Józef Kłodne … –––––
więzień ten ur. się i mieszkał w Kłodnem (pow. 
limanowski); nadto winno być: 39499 Leśnik 
Józef …

39508 Dudzik Władysław, Męcina ? zm. 05. 05. 
1942 39508 … Męcina, 1897 zm. 09. 09. 1942 r. zachowany akt zgonu; mężczyzna ten mieszkał 

w Nowym Sączu

39576 Witowski Władysław … 39516 Witowski …

HISTORIA
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78127 Mścisz Leszek Łącko … ––––– nie chodzi w tym przypadku o Łącko w pow. 
nowosądeckim

87147 Jabłoński Jan Męcina … –––––
mężczyzna ur. się w Męcinie (pow. limanow-
ski); brak potwierdzenia, by osoba ta mieszkała 
w pow. nowosądeckim

88567 Świebodzki Franciszek … zm. 15. 02. 
1941 88567 Świebocki … zm. 15. 03. 1943 r.

pomimo, iż forma Świebodzki jest poprawniej-
sza z punktu widzenia pisowni polskiej, jednak 
więzień ten nosił nazwisko Świebocki; zacho-
wany akt zgonu

92227 Biedroński Jan Limanowa … –––––
mężczyzna ur. się w Limanowej; brak po-
twierdzenia, by osoba ta mieszkała w pow. 
nowosądeckim

95239 Czerwieniak Asafan … 95236 Czerwieniak …

96158 Stępka Antoni Gaboń, 1910 … 96158 … Gaboń, 1900 …

? Sowa Edward Tęgoborze, 1915 zm. ? 03. 1943 ? Sowa Edward Tęgoborze, 1914 zm. 4. 03. 
1943 r. zachowany akt zgonu

? Zieliński Stanisław … zm. ? 1943 ? Zieliński … zm. 18. 03. 1943 zachowany akt zgonu

126811 Krzak Edward Jurków … –––––
więzień ten ur. się w Jurkowie (miejscowość 
poza pow. nowosądeckim); brak informacji, 
aby mieszkał w Sądecczyźnie

163102 Bocheński Jan … 162162 Bocheński …

Białoń Bolesław NS, 1920 … Białoń … NS, 1899 …

Burek Michał … zm. 28. 02. 1942 Burek … zm. 28. 02. 1943 r. zachowany akt zgonu

Głuc Antoni … zm. ? 1944 (brak danych) Głuc … zm. 15. 11. 1944 r.

Ptak Antoni Tropie … Ptak Andrzej Tropie …

27966 Kubowicz Maria … 27996 Kubowicz …

28011 Tryszczyło Katarzyna Limanowa … 28021 Tryszczyło … kobieta ur. w Limanowej, lecz mieszkała w 
Nowym Sączu

29660 Czajkowska Janina Rzepiennik Marci-
szewski … –––––

więźniarka ta ur. się w Rzepienniku Marciszew-
skim (pow. tarnowski); brak informacji, aby 
mieszkała w Sądecczyźnie

29814 Łucarz Zofia Jasło … –––––
więźniarka ta ur. się w Jaśle (woj. podkarpac-
kie) i tam prawdopodobnie mieszkała; brak 
informacji, aby mieszkała w Sądecczyźnie

29800 Podgórna Barbara Mordarka … –––––

więźniarka ta ur. się w Mordarce (pow. lima-
nowski); brak informacji, aby mieszkała w 
Sądecczyźnie; nadto błąd w numerze obozo-
wym – winno być: 29900

32304 Gadacz Maria … 32204 Gadacz …

32205 Chaber Rozalia Witowice … –––––
w tym przypadku chodzi o Witowice w pow. 
miechowskim; nadto błąd w numerze obozo-
wym – winno być: 32206

32357 Nędza Anna Mszana Dolna … –––––
kobieta ta ur. się w Mszanie Dolnej (pow. lima-
nowski), a mieszkała w Krakowie; zachowany 
akt zgonu

32279 Szelest Zofia … zm. 12. 05. 1942 32379 Szelesta Zofia … zm. 12. 06. 1943 zachowany akt zgonu

32425 Rybka Katarzyna Tymbark … ––––– kobieta ta ur. się w Tymbarku (pow. limanow-
ski) i tam mieszkała; zachowany akt zgonu

32437 Duda Aniela Tymbark … ––––– kobieta ta ur. się w Tymbarku (pow. limanow-
ski) i tam mieszkała; zachowany akt zgonu

32442 Smorowska Łucja … 32442 Smorońska Łucja …
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32456 Czerwieniak Maria … zm. 13. 02. 1943 32456 … zm. 19. 02. 1943 r. (20. 02. 1943 r.)
więźniarka ta zm. 19. 02. 1943 r. (wg Księgi 
Pamięci, s. 2383) lub 20. 02. 1943 r. (wg zacho-
wanego aktu zgonu)

32456 Czerwieniak Katarzyna Wierchomla, 
1911 … 32501 Czerwieniak … Wierchomla, 1914 …

32507 Ciureja Maria … zm. 05. 02. 1943 32507 … zm. 6. 02. 1943 r. (12. 02. 1943 r.)
więźniarka ta zm. 6. 02. 1943 r. (wg Księgi 
Pamięci, s. 2384) lub 12. 02. 1943 r. (wg zacho-
wanego aktu zgonu)

32508 Ciureja Bronisława … zm. 05. 02. 1943 32508 … zm. 6. 02. 1943 r. (12. 02. 1943 r.)
więźniarka ta zm. 6. 02. 1943 r. (wg Księgi 
Pamięci, s. 2384) lub 12. 02. 1943 r. (wg zacho-
wanego aktu zgonu)

32511 Mirga Rozalia … zm. 05. 02. 1943 32511 … zm. 6. 02. 1943 r. (12. 02. 1943 r.)
więźniarka ta zm. 6. 02. 1943 r. (wg Księgi 
Pamięci, s. 2384) lub 12. 02. 1943 r. (wg zacho-
wanego aktu zgonu)

32512 Olszowska Maria Mszana Dolna … –––––

kobieta ta ur. się w Mszanie Dolnej, a mieszkała 
w Tymbarku (pow. limanowski); nadto błąd w 
podanej dacie śmierci – winno być: zm. 6. 02. 
1943 r. (wg Księgi Pamięci, s. 2384) lub 12. 02. 
1943 r. (wg zachowanego aktu zgonu)

32513 Ciureja Anna … zm. 05. 02. 1943 32513 … zm. 6. 02. 1943 r. (12. 02. 1943 r.)
więźniarka ta zm. 6. 02. 1943 r. (wg Księgi 
Pamięci, s. 2385) lub 12. 02. 1943 r. (wg zacho-
wanego aktu zgonu)

32514 Ciureja Stanisława … zm. 05. 02. 1943 32514 … zm. 6. 02. 1943

32518 Ciureja Kunegunda … zm. 6. 03. 1943 32518 … zm. 6. 02. 1943 r. (13. 02. 1943 r.)
więźniarka ta zm. 6. 02. 1943 r. (wg Księgi 
Pamięci, s. 2385) lub 13. 02. 1943 r. (wg zacho-
wanego aktu zgonu)

32528 Ciureja Kunegunda Zbyszyce, 1919 zm. 
06. 02. 1943

32528 Ciureja Kunegunda Długołęka-Świerkla, 
1921 zm. 6. 02. 1943 r. (20. 03. 1943 r.)

więźniarka ta zm. 6. 02. 1943 r. (wg Księgi 
Pamięci, s. 2385) lub 20. 03. 1943 r. (wg zacho-
wanego aktu zgonu)

32528 Ciureja Kunegunda Zbyszyce, 1919 zm. 
06. 02. 1943

32529 Ciureja Gelefija Zbyszyce, 1919 zm. 6. 
02. 1943 r. (14. 02. 1943 r.)

więźniarka ta zm. 6. 02. 1943 r. (wg Księgi 
Pamięci, s. 2385) lub 14. 02. 1943 r. (wg zacho-
wanego aktu zgonu)

32525 Mirga Zofia Mordarka… –––––

kobieta ta ur. się w Mordarce (pow. limanow-
ski) i tam mieszkała; zachowany akt zgonu; 
nadto błąd w numerze obozowym – winno 
być: 32535; o numerem obozowym 32525 
oznaczona była Ciureja Ewa z Rożnowa

32525 Mirga Zofia Mordarka, 1913 zm. 06. 02. 
1943

32525 Mirga Ewa Rożnów, 1914 zm. 6. 02. 
1943 r. (13. 02. 1943 r.)

więźniarka ta zm. 6. 02. 1943 r. (wg Księgi 
Pamięci, s. 2385) lub 13. 02. 1943 r. (wg zacho-
wanego aktu zgonu)

32548 Olszowska Katarzyna Dobra … –––––
kobieta ta ur. się w Dobrej, a mieszkała w 
Mszanie Górnej (pow. limanowski); zachowany 
akt zgonu

32556 Kucza Ewa … zm. 05. 02. 1943 32556 … zm. 6. 02. 1943 r. (17. 02. 1943 r.)
więźniarka ta zm. 6. 02. 1943 r. (wg Księgi 
Pamięci, s. 2386) lub 17. 02. 1943 r. (wg zacho-
wanego aktu zgonu)

32880 Cieśla Filomena Gorlice … –––––

kobieta ta ur. się w Gorlicach (pow. gorlicki) i 
tam mieszkała; zachowany akt zgonu; nadto 
błąd w numerze obozowym – winno być: 
35660

32674 Dudzik Stefania Męcina … –––––
kobieta ta ur. się w Męcinie (Małej lub Wielkiej) 
w pow. gorlickim, a mieszkała w Rymanowie 
(pow. krośnieński); zachowany akt zgonu

44552 Pawłowska Aniela … zm. 01. 11. 1943 44662 Pawłowska … zm. 2. 11. 1943 r. zachowany akt zgonu

Gębka Antonina … zm. 12. 12. 1943 Gębka … zm. 12. 12. 1942 r.

HISTORIA
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Świa tła nad San de cją
W dzie jach są dec kie go spor tu to wy da -

rze nie hi sto rycz ne: 19 mar ca o godz. 18
pił ka rze San de cji ro ze gra li po raz pierw -
szy li go wy mecz (z Ru chem Ra dzion ków)
w bla sku ju pi te rów. Już po prze dza ją ce
mecz pró by wzbu dza ły du że za in te re so -
wa nie ki bi ców, któ rzy mo gli przyj rzeć się
czte rem za kre som oświe tle nia: tre nin go -
we go, sta dio no we go, me czo we go dla TV
oraz me czo we go dla TV HD (na tę że nie
świa tła: 1600 luk sów). W dniu li go we go
bo ju re flek to ry umiesz czo ne na wy so kich
na 45 me trów masz tach za pa lo no go dzi nę
przed gwizd kiem sę dzie go. Nie ste ty,
do wie czor ne go spek ta klu nie do stro ili się
pił ka rze San de cji psu jąc spor to we świę to:
ule gli ry wa lom 0-1.

Mar cin Gaw ron mi strzem Pol ski
Są de cza nin Mar cin Gaw ron (fi na li sta

ju nior skie go Wim ble do nu w 2006 r.,
mistrz Pol ski z 2010 r.) ra zem An drze -
jem Ka pa siem, wy stę pu jąc w bar wach
MW Te nis In ve st con Po znań, zdo by li ha -
lo we dru ży no we mi strzo stwa Pol ski
w te ni sie ziem nym, po ko nu jąc w fi na le
eki pę Chat Cho rzów 2-1. Ty dzień wcze -
śniej są de cza nin za de biu to wał w re pre -
zen ta cji Pol ski, wy stę pu jąc w Pu cha rze
Da vi sa w me czu prze ciw ko Izra elo wi.
Na li ście ATP zaj mu je 526 miej sce. 

Na zdję ciu: M. Gaw ron z pu cha rem
dla naj po pu lar niej sze go spor tow ca Są -
dec czy zny w 2010 r. w ple bi scy cie ty go -
dni ka „Mia sto” i por ta lu in for ma cyj ne go
spor tal.net.

Suk ce sy w prze ła jach
Za wod nicz ka UKS Bu dow la ni No wy

Sącz, Sa ra Mar mon za ję ła dru gie miej -
sce na dy stan sie 2 km pod czas ro ze gra -
nych w Za mo ściu mi strzostw Pol ski
w bie gach prze ła jo wych ju nio rów. Jej
ko le żan ka Ka ta rzy na Du lak by ła 4.
na 4 km. Dru ży no wo są dec ki klub upla -
so wał się na 6. miej scu spo śród po -
nad stu star tu ją cych w za wo dach. 

Zło to za miast krysz ta łu
Z ośmio ma me da la mi po wró ci li z za -

wo dów o Pu char Świa ta nar cia rze i bia -
tlo ni ści no wo są dec kie go Star tu.
Nie kwe stio no wa ną gwiaz dą za wo dów
roz gry wa nych naj pierw w szwedz kim
Sol le ftea, na stęp nie w nie miec kim Fin -

SPORT

FOT. S.SIKORA

FOT. S.SIKORA

SPORT TELEGRAM
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ste rau by ła Ka ta rzy na Ro go wiec, któ ra
wy wal czy ła 6 me da li, w tym 3 zło te.
Gdy by star to wa ła w pierw szej tu rze ry -
wa li za cji, by ła by zdo byw czy nią Krysz ta -
ło wej Ku li. Udział we wszyst kich
za wo dach Pu cha ru Świa ta unie mo żli wił
są de cza nom brak pie nię dzy. Po nad to 2

brą zo we me da le przy pa dły Ka mi lo wi
Roś ko wi.

Ga la spor to wa w „Pla ti nium”
 Oto dzie siąt ka naj po pu lar niej szych

spor tow ców Są dec czy zny 2010 ro ku
w ple bi scy cie ty go dni ka „Mia sto” i por -
ta lu in for ma cyj ne go por tal. net: 1. Mar -
cin Gaw ron, te ni si sta, 2. Pa weł
Ko ło dziej, bok ser, 3. Łu kasz Pła wec ki,
ka ra te ka, 4. To masz Ko wal, strong -
man, 5. Ma te usz Gó row ski, bok ser, 6.
Ma rek Ko zioł, bram karz San de cji, 7.
Mar cin Łac ny, sztan gi sta, 8. Mi lan
Owsiak, ho ke ista KTH Kry ni ca -Zdrój, 9.

Bar tosz Dut ka, bok ser, 10. Ar ka diusz
Alek san der, pił karz San de cji, 11. Be ata
Le śnik -Ma łek, spor ty wal ki. Pod czas ga -
li w lo ka lu „Pla ti nium” w No wym Są czu
dy plom „Tre ne ra ro ku” ode bra ła szko le -
nio wiec szczy pior ni stek Olim pia -Są de -
cza nin Lu cy na Zyg munt, „Dzia ła czy
ro ku” du et: Wie sław Le śniak i An drzej
Da nek, „Naj więk sze go po pu la ry za to ra
spor tu w No wym Są czu” – Ry szard Mi -
łek, „Spon so ra wszech cza sów” An drzej
Wi śniew ski, a „Pu bli cy sty spor to we go
ro ku” – Da niel We imer z „Dzien ni ka
Pol skie go”.

(L)

SPORT

Marcin Gawron

FO
T.

 T
O

M
A

SZ

Sa ra Mar mon Ka ta rzy na Ro go wiec

Wyróżniony Paweł Kołodziej FOT. HSZ
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Wdro dze do fi na łu są de czan -
ki prze gra ły z go spo da rzem
tur nie ju KSS Kiel ce 25-31,
zre mi so wa ły z MTS Kwi -

dzyn 33-33, wy gra ły z Ku sym Szcze -
cin 29-21 i Ru chem Cho rzów 27-26.
W wal ce o zło to ule gły po now nie KSS
Kiel ce 30-35, nie mniej jed nak wi ce mi -
strzo stwo kra ju jest ogrom nym suk ce sem
te go mło de go klu bu. Mecz o naj wy ższą
staw kę był bar dzo wy rów na ny, są de czan -
ki to czy ły za cię ty bój, kiel czan ki prze wa -
gę za pew ni ły so bie do pie ro w koń ców ce.
Naj lep szą za wod nicz ką tur nie ju zo sta ła
Jo an na Ga dzi na (Olim pia/Są de cza nin),
a kró lem strzel ców – 51 bra mek – jej ko -
le żan ka Agniesz ka Le śniak.

Dro ga do srebr ne go me da lu
• Za ję cie I miej sca w roz gryw kach wo je wódz kich
i awans do ćwierć fi na łów MPJ.
• I miej sce w ćwierć fi na łach i awans do naj lep -
szej szes nast ki dru żyn w Pol sce.
• Awans do fi na ło wej ósem ki za za ję cie II miej -
sca po roz gryw kach pół fi na ło wych.
• Udział w fi na łach MPJ w Kiel cach wraz z ze spo -
ła mi: Szcze ci na, War sza wy, Kwi dzy na, Gdy ni,
Cho rzo wa, Ło dzi i Kielc.

Dziew czę ta da ły z sie bie wszyst ko
– Fa wo ry ta mi tur nie ju fi na ło we go by -

ły ze spo ły: z Cho rzo wa, Szcze ci na, Gdy -
ni i Kielc – opo wia da tre ner ka
Lu cy na Zyg munt. – Na sza dru ży na nie
mo gła się do nich za li czyć ze wzglę du
na bar dzo okro jo ny skład spo wo do wa ny
kon tu zja mi. Do ka żde go fi na ło we go spo -

tka nia przy stę po wa li śmy w 10-oso bo -
wym skła dzie prze ciw ko 16 za wod nicz -
kom dru żyn prze ciw ni ka, w tym 3
za wod nicz ki by ły młod sze o 2 la ta od ry -
wa lek. Dziew czę ta nie mo gły li czyć
na choć by chwi lo wą zmia nę i od po czy -
nek. Gra ły bez wy tchnie nia 2x30 mi nut
z ogrom nym za an ga żo wa niem bro niąc
barw „Są de cza ni na” i ho no ru No we go
Są cza. Za rów no na roz po czę ciu za wo -
dów jak i pod czas ce re mo nii za koń cze -

nia dum nie unio sły fla gę No we go Są cza.
Wszyst kie na sze za wod nicz ki za słu gu ją
na naj wy ższe uzna nie. Obec nie dziew -
czę ta przy go to wu ją się do ma tu ry i mam
na dzie ję, że tak sa mo do brze pój dzie im
na eg za mi nie doj rza ło ści. 
Srebr ne me da list ki MPJ 2011: Li dia Ja rosz,
Mał go rza ta Bur na giel, Ka ro li na Płach ta,
Agniesz ka Le śniak, Jo an na Ga dzi na, Kin ga Fec -
ko, Mo ni ka Ka la ta, Alek san dra Blak, Mar ce li -
na Ba sta, Syl wia Ce bu la.

Se nior ki i mło dzicz ki 
też ma ją suk ce sy

Do daj my, że dru ży na se nio rek Olim -
pii -Są de cza ni na, któ ra ja ko be nia mi nek
uczest ni czy w roz gryw kach I li gi pań -
stwo wej, spra wi ła wiel ką nie spo dzian kę
fa nom pił ki ręcz nej. Dziew czę ta, dzię ki
dwu krot ne mu zwy cię stwu z SPR Ol -
kusz, za kwa li fi ko wa ły się do fa zy play

Olimpia-Sądeczanin
wicemistrzem Polski
Pił kar ki ręcz ne Olim pii -Są de cza ni na zdo by ły srebr ne me da le
pod czas mi strzostw Pol ski ju nio rek ro ze gra nych w po ło wie
mar ca w Bu sku -Zdro ju. To jed no z naj więk szych osią gnięć
są dec kie go spor tu ostat nich lat.

Szczęśliwa trenerka
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of i po raz pierw szy w hi sto rii są dec kie -
go szczy pior nia ka ma ją szan sę wal ki
o Su per li gę. Za ło że niem by ło utrzy ma -
nie się w I li dze. 

Do roz gry wek cen tral nych za kwa li fi -
ko wa ły się ta kże dru ży ny: ju nio rek
młod szych i mło dzi czek, któ re wy gry -

wa ją za wo dy wo je wódz kie. Trzy ma my
za nie kciu ki. 

***
UKS „Olim pia” zo stał po wo ła ny

w 1999 r. wraz z utwo rze niem Gim na -
zjum nr 5 im. Świę tej Kin gi. Dy rek tor
naj więk sze go w No wym Są czu gim na -
zjum Lu cy na Zyg munt, na uczy ciel ka
wy cho wa nia fi zycz ne go z cer ty fi ka tem
wy kwa li fi ko wa ne go szko le niow ca, za -
pro po no wa ła wów czas utwo rze nie
Uczniow skie go Klu bu Spor to we go, któ -
re go głów nym za da niem by ło za go spo -
da ro wa nie cza su wol ne go mło dzie ży.
W 2010 r. klub zmie nił na zwę na Olim -
pia -Są de cza nin, Fun da cja Są dec ka sta ła
się ofi cjal nym spon so rem za wod ni czek,
a na me czach za czął po ja wiać się za ło -

ży ciel Fun da cji Zyg munt Ber dy chow ski
z pre zen ta mi dla wy ró żnia ją cych się za -
wod ni czek.
Obec nie funk cje pre ze sa klu bu peł ni Jó zef Py zik,
wi ce pre ze sa mi są: Ka rol Ba sta i Mie czy sław Ka -
czwiń ski. Po nad to w za rzą dzie pra cu ją: Ma ciej
Cie siel ka, Da nu ta Ka miń ska, Mo ni ka Fi kiel -
-Szkar łat, Jo lan ta Pię ta, Ma ciej Łu ka sik i Pau li -
na Mo tak.
UKS Olim pia -Są de cza nin sku pia 123 za -
wod nicz ki w sied miu dru ży nach: czte rech
ze spo ły mło dzi czek (tre ne rzy i in struk to rzy: Do -
ro ta Bo dzio ny, Ka zi mierz Dy goń, Ma ciej Łu ka sik,
Sła wo mir Mi cha lik, Ra fał Krok, Jo lan ta Pię ta,
Do ro ta Ol szew ska, Do ro ta Mie chur, Ja ro sław
Pła za), oraz pierw szych ze spo ły ju nio rek młod -
szych, ju nio rek i ze spo le w I li dze (tre ner Lu cy -
na Zyg munt). (HSZ)

Naj wa żniej sze suk ce sy UKS Olim pia -Są de cza nin w mi nio nych 10 la tach to: 

• I miej sce pod czas ogól no pol skich tur nie jów w Szcze ci nie, w War sza wie, Gli wi cach, Gdy ni, Lu bli nie w Kra ko wie, w Kiel cach w Cho rzo wie, w No wym
Są czu i wie lu in nych mia stach Pol ski w ró żnych ka te go riach wie ko wych.
• Suk ce sy w tur nie jach za gra nicz nych: I miej sce w ka te go rii mło dzi czek w Da nii, III miej sce w ka te go rii ju nio rek młod szych w Ogól no świa to wym tur -
nie ju pił ki ręcz nej Go ete borg (Szwe cja), I miej sce w mię dzy na ro do wym tur nie ju w Hisz pa nii.
• W 2008 r. mi strzo stwo Pol ski w Ogól no pol skiej Gim na zja dzie w El blą gu. Tre ner pro wa dzą cy Lu cy na Zyg munt. 
• Za wod nicz ki wie lo krot nie zdo by wa ły mi strzo stwo po wia tu no wo są dec kie go oraz wo je wódz twa ma ło pol skie go w ka te go rii gim na zja da i li ce alia da.
• W 2003 r. III miej sce na Ogól no pol skiej Gim na zja dzie w Płoc ku. Tre ner pro wa dzą cy: Jo lan ta Pię ta.
• W 2004 r. III miej sce w mi strzo stwach Pol ski ju nio rek młod szych w Ło dzi. Tre ner pro wa dzą cy: Jo lan ta Pię ta.
• W 2006 r. mi strzo stwo Pol ski ju nio rek. Tre ner pro wa dzą cy: Fran ci szek Wo lak.
• W 2007 r. wi ce mi strzo stwo Pol ski mło dzi czek. Tre ner pro wa dzą cy: Lu cy na Zyg munt.
• W 2009 r. mi strzo stwo Pol ski ju nio rek młod szych. Tre ner pro wa dzą cy: Lu cy na Zyg munt
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Zdro żo na wra ca łam do No we go
Są cza z po by tu u wód
w Szczaw ni cy i za trzy ma łam
się na po pas w re stau ra cji Be -
skid w Goł ko wi cach. Wie cie,
tam na roz sta jach dróg, gdzie
z szo sy Sta ry Sącz -Kro ścien ko
i da lej na No wy Targ mo żna
skrę cić na Ła zy Brzyń skie
i Prze hy bę.

T ak się w Szczaw ni cy tej mi ne -
ral ki ochla łam, że wy płu ka łam
z sie bie wszy stek po karm i do -
padł mnie ape tyt na stra wę tre -

ści wą. A gdzie mo żna się tak na jeść, jak
nie w wiej skiej karcz mie przy dro żnej?
Tom osa dzi ła w miej scu me ochwa co ne
ko nie me cha nicz ne i wkro czy łam w ni -
skie pro gi Be ski du.

Kar ta dań by ła skrom na, ty po wo ba -
ro wa, ale mi mo te go zmi trę ży łam nie co
cza su nad za mó wie niem. Pie ro gów ru -
skich mi za ka za no, a one wła śnie by ły
ozdo bą me nu i ku si ły, ach, jak ku si ły…
Wi dząc mo je nie zde cy do wa nie, bar -
man ko -kel ner ka po le ci ła plac ki ziem -
nia cza ne (10 zł), za pew nia jąc, że
z do pie ro co star tych kar to fli. Przy sta -
łam na tę pro po zy cję, gdyż ogar nę ło
mnie prze czu cie, że mo że to być w tym
ma ło uczęsz cza nym na pierw szy rzut
oka lo ka lu coś naj świe ższe go. O prze -
pra szam, mo że uczęsz cza nym, ale nie -
ko niecz nie w ce lach kon sump cyj nych.
To zna czy, mo że kon sump cyj nych, ale
nie w pierw szym rzę dzie zwią za nych
z je dze niem…

A po nie waż zi ma le d wie co ogło si ła
ka pi tu la cję, zaś wio sna jesz cze nie roz -
po czę ła oku pa cji, wa ha łam się ta kże
nad roz grze wa ją cą zu pą. Usłu żna bar -
man ko -kel ner ka pod su nę ła ka pu śniak (2
zł). Z wy żej wy mie nio nych po wo dów
wy ra zi łam zgo dę. Tym bar dziej, że

w cza sie po by tu w Szczaw ni cy wpa -
dłam w uza le żnie nie od wszel kiej kwa -
śni cy.

Le d wo co sia dłam, a już do nie sio no
mi pa ru ją cą mi skę ka pu śnia ku. Do brze
jest – za śpie wa ło mi w du szy, bo tem -
pe ra tu ra w lo ka lu z ca łą pew no ścią by -
ła ni ższa niż na ze wnątrz. Ale by ło to
złu dze nie, gdyż wca le nie do sta łam
upra gnio ne go ukro pu, lecz naj wy żej let -
nią zu pę, któ ra w tem pe ra tu rze bli skiej
ze ra nie mia ła in ne go wyj ścia i zo sta ła
zmu szo na do pa ro wa nia. My śla łam, że
bę dę pa rzyć so bie ja mę gę bo wą, ale
za to po czu ję fa le roz kosz ne go cie pła
roz cho dzą ce się po wnętrz no ściach, a tu
tym cza sem ka pu śniak stygł szyb ciej niż
zdą ży łam go ły kać. Ostat nie ły żki by ły
wręcz chłod ne, choć uwi ja łam się
szpar ko.

Kto in ny, na swo ją zgu bę, od dał by
zu pę do kuch ni, że by ją le piej pod grza -
no. Lecz ja w re stau ra cjach nie zwy -
kłam ka pry sić, wie dząc, co
uprzy krzo ne mu kon su men to wi mo że

uczy nić na za ple czu wred ny ku charz
al bo pod ła ku char ka… Za praw dę, po -
wia dam Wam, le piej zmil czeć i prze -
łknąć niż na ra żać się na od ra ża ją ce
re pre sje!

I jesz cze so bie po my śla łam, że mo -
że per so nel re stau ra cji Be skid miał do -
bre in ten cje i chciał zgłod nia łej
do star czyć da nie jak naj szyb ciej, na wet
kosz tem je go tem pe ra tu ry. No, po pro -
stu, nie mo gę uwie rzyć, że zro bi łam się
ta ka wy ro zu mia ła, że – ja, do tych czas
bez względ na kry ty kant ka i nie ugię ta
mal kon tent ka – zna la złam w so bie ta ką
go to wość do em pa tii!

Za py ta cie – a ja ki był ten ka pu śniak
w sma ku? Po za tym, że chłod na wy to
wart swo jej ce ny. Za pew niam Was, że
za 2 zł ni gdzie nie do sta nie cie por cji tak
za wie si ste go pły nu z ka pu sty ki szo nej,
za gęsz czo ne go ziem nia ka mi i ka wał ka -
mi wę dzon ki.

Po ko rę wy na gro dził mi pla cek
– wście kle go rą cy. I rze czy wi ście świe ży,
chru pią cy z wierz chu i na kra wę dziach,
a nie co ślu zo wa ty w głę bi. A wła ści wie
dwa zna ko mi te plac ki, zla ne so sem pie -
czar ko wym z sze ścia ni ka mi mię sa i uma -
jo ne sa łat ką z wa rzyw kon ser wo wych
za nu rzo nych chy ba w jo gur cie.

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W ska li 1-10 przy zna ję no tę 4,5, a by ło by wię cej,

gdy by nie chłod ny ka pu śnia czek…

Ły żka stra wy (23)

Chłod ne przy ję cie

Re stau ra cja Be skid w Goł ko wi cach FOT. ŻY ŁY

ROZMAITOŚCI
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Kie dy w „Są de cza ni nie” w li sto -
pa dzie 2010 ro ku uka zał się mój
ko lej ny pszcze lar ski fe lie ton pt.
„Bez sil ność dok try ne ra na pa sie -
czy sku”, re dak cja nie zwy kle
traf nie i cel nie (bar dzo dzię ku -
ję!) wplo tła w mój tekst no tę
od au to ra, ukry wa ją ce go się
pod ini cja ła mi „BW”, pt. „Za -
miast wy bić opry ska mi ko ma ry
po po wo dzi, wy tru li pszczo ły”. 

S pra wa by ła mi wcze śniej do brze
zna na, ale do pie ro roz mo wa
i in for ma cje uzy ska ne od pre ze -
sa Te re no we go Ko ła Pszcze la -

rzy w Bie czu Lu cja na Fur man ka

od sło ni ły praw dzi wą gro zę wy da rzeń,
któ re mia ły miej sce w Bie czu (i oko li -
cach) po ze szło rocz nej po wo dzi. Pre zes
Lu cjan Fur ma nek, je den z naj bar dziej
do świad czo nych i za słu żo nych człon -
ków Kar pac kie go Związ ku Pszcze la rzy
w No wym Są czu, od krył przede mną nie
tyl ko smu tek otru tych pszczół i znisz -
czo nych pa siek, ale ta kże in te re sow ność,
a wła ści wie ko rup cję władz, któ re w d…
ma ją przy ro dę, oby wa te li, a na koń cu
nas pszcze la rzy, bo jak uwa ża ją nie je -
ste śmy cen trum te go świa ta i mo żna nas
lek ce wa żyć. Po prze czy ta niu ni niej sze -
go fe lie to nu pro szę mo ich Czy tel ni ków,
za daj cie so bie py ta nie: jak dłu go jesz cze
bę dzie cie to le ro wać wy da rze nia, o któ -
rych opo wia dam po ni żej?

Rę ce opa da ją. Nie dość, że wez bra ne
wo dy rzek znisz czy ły w 2010 ro ku do ro -
bek wie lu go spo darstw pa siecz nych
w Pol sce, to na do da tek urzęd ni cy jak by
umó wi li się prze ciw ko pszcze la rzom i za -
rzą dzi li od ko ma rza nie wie lu za la nych te -
re nów i… oczy wi ście, oprócz ko ma rów
wy tru li ta kże pszczo ły. Do tar ły do mnie
po ra ża ją ce do wo dy w tej spra wie prze ka -
za ne przez Lu cja na Fur man ka, pre ze sa
Ko ła Pszcze la rzy w Bie czu (Kar pac ki

Zwią zek Pszcze la rzy w No wym Są czu)
i Ro ma na Wol ne go, pszcze la rza z Ka zi -
mie rza Dol ne go (Wo je wódz ki Zwią zek
Pszcze la rzy w Lu bli nie).

„Za tru te pszczo ły sy pa ły się z ula jak
zbo że w mły nie. W ży ciu cze goś ta kie -
go nie wi dzia łem. Mam 23 pszcze le ro -
dzi ny, ka żda ucier pia ła. (…) Pa dły tak
zwa ne pszczo ły lot ne, któ re te go dnia
że ro wa ły na kwit ną cych li pach. Pierw -
sze pa dły po ran nym opry sku, resz ta
po dru gim prze pro wa dzo nym po po łu -

PSZCZO ŁY I LU DZIE. Za gła da w ma je sta cie pra wa

Wy bi li ko ma ry 
i… wy tru li pszczo ły

Dotarły do mnie porażające
dowody w tej sprawie
przekazane przez Lucjana
Furmanka, prezesa Koła
Pszczelarzy w Bieczu
(Karpacki Związek
Pszczelarzy w Nowym
Sączu) i Romana Wolnego,
pszczelarza z Kazimierza
Dolnego (Wojewódzki
Związek Pszczelarzy
w Lublinie).

ROZMAITOŚCI
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dniu. Nie któ re pa dły, za nim do le cia ły
do ula, te, któ re zdo ła ły do nie go do -
trzeć, zo sta ły wy rzu co ne przez zdro we
(…)” – tak ża lił się dzien ni kar ce „Ga ze -
ty Gor lic kiej” je den z po szko do wa nych
pszcze la rzy biec kich Ta de usz Przy by ło -
wicz (KZP w No wym Są czu).

Co wy da rzy ło się w Bie czu
30 czerw ca 2010 ro ku?

„Prze stęp stwo po peł nio no 30 czerw -
ca 2010 ro ku do ko nu jąc ma so we go wy -
tru cia pszczół opry ska mi na ko ma ry,
któ re wy ko na no dwu krot nie te go dnia;
w go dzi nach ran nych od 6.00 do 8.00
i w go dzi nach po po łu dnio wych od 16.00
do 19.00. Opry ski ze śmi głow ca wy ko ny -
wa ła fir ma DER TEX DDD Jo an na Sor -
dyl, 43-384 Biel sko Bia ła/Ja wo rze, ul.
Biel ska 84. Opry ski wy ko na no w ra mach
umo wy za war tej z bur mi strzem Bie cza
z dnia 23 czerw ca 2010 r. (nr IPOŚ/2222-
82/2010). (…) Dzień 30 czerw ca 2010 r.
był jed nym z pierw szych dni in ten syw ne -
go kwit nie nia drzew li po wych bę dą cych
pod sta wo wym źró dłem nek ta ru -wsa du
dla mio du li po we go. Dzień ten był bar dzo
sło necz ny z tem pe ra tu rą do dat nią ok. 28-
30ºC. Te re ny opry ska ne sta no wią za sad -
ni czą ba zę drzew li po wych a za ra zem
ba zę nek ta ro wą (…)”.

Tak brzmi pierw sza część zbio ro we -
go zgło sze nia 14 człon ków Ko ła Pszcze -
la rzy w Bie czu, człon ków Kar pac kie go
Związ ku Pszcze la rzy w No wym Są czu,
o po peł nie niu prze stęp stwa z art. 181 §1
Ko dek su kar ne go zło żo ne go w Pro ku ra -
tu rze Re jo no wej w Gor li cach. Wy tru cie
do ty czy 358 ro dzin pszcze lich, a stra ty
wy ce nio no na 250 000 zło tych. 

Pszcze la rze biec cy z pre ze sem Lu cja -
nem Fur man kiem za da li so bie bar dzo
du żo tru du, że by udo wod nić swo je ra cje.
Bez po śred nio po stwier dze niu ma so -
wych za truć wy stą pi li do bur mi strza Bie -
cza z wnio skiem o po wo ła nie ko mi sji,
któ ra do ko na ła by me ry to rycz nych usta -
leń w przed mio to wej spra wie. Bur mistrz
ko mi sję po wo łał. W jej skład we szli m.
in. za stęp ca Po wia to we go Le ka rza We -
te ry na rii w Gor li cach, przed sta wi cie le
Po wia to wej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio -
lo gicz nej w Gor li cach i Urzę du Gmin ne -
go w Bie czu. Ko mi sja jed no znacz nie
stwier dzi ła ma so we pad nię cia pszczół

w wy ni ku do ko na nych opry sków w 14
pa sie kach. Usta lo no, że opry sku ko ma -
rów (i pszczół) fir ma DER TEX DDD
do ko na ła pre pa ra tem Bi fent 25 EW, któ -
ry we dług tzw. „Kar ty cha rak te ry sty ki
mie sza ni ny nie bez piecz nej” jest bar dzo
tok sycz ny dla pszczół i po sia da sym bol
za gro że nia R 57. 

Po nad to w dniu ma so we go pad nię cia
pszczół po do ko na nych opry skach, tj.
w dniu 30 czerw ca 2010 ro ku nie któ rzy
po szko do wa ni pszcze la rze po bra li prób -
ki mar twych pszczół i za bez pie czy li je
w ni skich tem pe ra tu rach. Pięć ta kich
pró bek ja ko par tię re pre zen ta tyw ną
od wszyst kich po szko do wa nych pszcze -
la rzy za rząd Ko ła w Bie czu do star czył
do Spe cja li stycz ne go In sty tu tu Ochro ny
Ro ślin PIB La bo ra to rium Ba da nia Po -
zo sta ło ści Środ ków Ochro ny Ro ślin
w Bia łym sto ku (ul. Cheł miń skie go 22).
In sty tut wy dał w tej spra wie opi nię
już 23 lip ca 2010 ro ku, w któ rej jed no -
znacz nie stwier dzo no, że w or ga ni -
zmach mar twych pszczół prze ka za nych
do ana li zy znaj du ją się sub stan cje tru ją -
ce, któ re by ły po wo dem ma so we go pad -
nię cia pszczół. 

Jed no cze śnie oprócz głów nej sub -
stan cji ak tyw nej środ ka Bi fent 25 EW,
tj. bi fen try ny, wy kry to w mar twych
pszczo łach do dat ko wo obec ność tok -
sycz ne go związ ku cy per me try ny, któ rej
obec ność i stę że nie by ło wy ższe na wet
czte ro krot nie od ostrej daw ki śmier tel -
nej. Czy za tem w środ ku ko ma ro bój -
czym Bi fent 25 EW obok bi fen try ny,
któ rą pro du cent środ ka ujaw nia na opa -
ko wa niu by ła ta kże za ka mu flo wa na cy -
per me try na? Tak na le ża ło by
do mnie my wać. Bo skąd mo gła by cy per -
me try na zna leźć się w or ga ni zmach
mar twych pszczół 30 czerw ca 2010 ro -
ku?

Pre zes Lu cjan Fur ma nek i je go
pszcze la rze dzia ła li da lej. Po ujaw nie niu
tych fak tów wy stą pi li do fir my DER -
TEX DDD z wnio skiem o od szko do wa -
nie. DER TEX DDD „ze pchnął”
oczy wi ście spra wę na fir mę ubez pie cze -
nio wą, tj. WAR TĘ 24 PLUS sp. z o. o.,
któ ra wy da ła de cy zje od mow ną i ob wi -
ni ła za za ist nia ły stan rze czy Urząd
Gmi ny w Bie czu. Jak zwy kle w Pol sce
skrzyw dzo ny oby wa tel nie ma ra cji,

a urzę dy gra ją w ping -pon ga pa pie ra mi,
któ re jed nak co raz bar dziej pa rzą.

W dniu 5 li sto pa da 2010 ro ku pre zes
Lu cjan Fur ma nek otrzy mał z Pro ku ra tu -
ry Re jo no wej w Gor li cach pi smo na stę -
pu ją cej tre ści:

„Se kre ta riat Pro ku ra tu ry za wia da mia
Pa na, ja ko za wia da mia ją ce go o prze -
stęp stwie, że po sta no wie niem Pro ku ra -
to ra Re jo no we go w Gor li cach z dnia 5
li sto pa da 2010 ro ku wsz czę te zo sta ło
śledz two pod sy gna tu rą Ds. 2025/10/Sp
(c) w spra wie do ty czą cej spo wo do wa nia
ma so we go wy tru cia pszczół na szko dę
wła ści cie li zrze szo nych w Ko le Pszcze -
la rzy w Bie czu, tj. o czyn z art. 181 §1
Ko dek su kar ne go”. 

Czy spra wa znaj dzie swój szczę śli wy
fi nał i kie dy? Chciał bym mieć dla Czy tel -
ni ków „Są de cza ni na” do bre wia do mo ści,
ale zna jąc ra chi tycz ne i sko rum po wa ne
pod sta wy III RP pod da ję swo je na dzie je
głę bo kiej wąt pli wo ści. Ale pre ze so wi Lu -
cja no wi Fur man ko wi z Bie cza trze ba nie
tyl ko ki bi co wać, pre ze so wi Lu cja no wi
Fur man ko wi z Bie cza trze ba po móc!

DER TEX DDD krą ży nad Pol ską!
Kil ka dni po otrzy ma niu do ku men ta -

cji z Bie cza od pre ze sa Lu cja na Fur man -
ka do tar ła do mnie na stęp na prze sył ka.
Tym ra zem zna ko mi ty ko le ga
po pszcze lar skim fa chu Ro man Wol ny
z Ka zi mie rza Dol ne go prze ka zał mi pra -

FOT. LEŚ
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wie iden tycz ne „ko ma ro bój cze” do ssier.
Do ty czy ło ono od ko ma rza nia Gmi ny
Ka zi mierz Dol ny w dniach 19-20 lip -
ca 2010 ro ku, a ja kże przez fir mę DER -
TEX DDD z Biel ska Bia łej. I zno wu
w opry skach po ja wia się Bi fent 25 EW
ja ko „pre pa rat nie szko dli wy dla lu dzi
i zwie rząt, po sia da ją cy ak tu al ne ate sty
i kar ty cha rak te ry sty ki”. 

Na pod sta wie do stęp nych do ku men tów
mo żna stwier dzić, że za bieg od ko ma rza -
nia pod jął bur mistrz Ka zi mie rza Dol ne go.
Urząd Mia sta w Ka zi mie rzu Dol nym
w dniu 6 lip ca 2010 ro ku po in for mo wał
Wo je wódz ki Zwią zek Pszcze la rzy w Lu -
bli nie, że w/w za bieg zo sta nie prze pro wa -
dzo ny me to dą agro lot ni czą przy uży ciu
pre pa ra tów BI FENT 25 EW oraz Aqua K -
-Oth ri ne, na ob sza rze ok. 3000 ha. Pszcze -
larz Ro man Wol ny z Ka zi mie rza Dol ne go
pi smem z 9 lip ca 2010 ro ku, któ re skie ro -
wał do bur mi strza swo je go mia sta, sta -
now czo za pro te sto wał prze ciw ko
wy ko na niu ta kie go opry sku. Nie ste ty bez -
sku tecz nie. Bur mistrz był bez li to sny. He -
li kop te ry DER TE XU DDD roz py li ły
BI FENT 25 EW oraz Aqua K -Oth ri ne
nad Ka zi mie rzem Dol nym. Bi fen try -
na i cy per me try na swo bod nie do sta ły się
do śro do wi ska na tu ral ne go.

W Opo lu i w War sza wie
Ak cje od ko ma rza nia przed się wzię to

nie tyl ko w Bie czu i Ka zi mie rzu Dol nym.
Z do stęp nych in for ma cji wy ni ka, że by ły
w nią za mie sza ne licz ne pol skie sa mo -

rzą dy. W lip cu eko lo go wie w Opo lu sta -
now czo za pro te sto wa li prze ciw ko
opry ska niu 1600 hek ta rów mia sta. Dy -
rek cja opol skie go ogro du zoo lo gicz ne go
wspar ła ten pro test. Za kwe stio no wa no
uży cie obu pre pa ra tów: BI FENT 25 EW
oraz Aqua K -Oth ri ne. Dy rek tor opol skie -
go ZOO Le sław So bie raj ar gu men to wał:
„Nie po do ba mi się sub stan cja, któ ra zo -

sta nie uży ta, nie chcę ry zy ko wać. Kil ka
lat te mu w in nym ogro dzie po jej uży ciu
pa dły dwa le mu ry. Oba wiam się ta kże
o na sze sta wy. Ja koś prze mę czy my się
z ko ma ra mi „. Osta tecz nie sa mo rzą dow -
cy w Opo lu wy co fa li z opry sków BI -
FENT 25 EW i 1600 ha opol skiej zie mi
zo sta ło spry ska nych przy uży ciu środ ka
Aqua K -Oth ri ne. 

Na ten zbrod ni czy cel wy da no – uwa -
ga – 1 mi lion zło tych. Koszt po je dyn cze -
go za bie gi na 800 ha wy no si ok. 80
ty się cy zło tych. Do praw dy du ma mnie
roz pie ra, kie dy po my ślę jak spraw ne
i zde ter mi no wa ne po tra fi być mo je pań -
stwo w wal ce z… ko ma ra mi. A za mo -
żne…, bo mle kiem i – no men omen
– mio dem pły ną ce, dzię ki pszcze la rzom.
Już nic wię cej nie ma my do za ła twie nia
w Pol sce i trze ba osta tecz nie roz wią zać
pro blem owa dów la ta ją cych. I na to
środ ki fi nan so we są nie ogra ni czo ne!

W lo kal nym cza so pi śmie „Jó ze fów
nad Świ drem” nr 08 (206) w sierp -
niu 2010 ro ku prze ciw od ko ma rza niu
wy po wie dział się czło nek Jó ze fow skie -
go Klu bu Eko lo gicz ne go Le szek Sob -
czyń ski: 

„Ko mu rze czy wi ście prze szka dza ją
ko ma ry i dla ko go są na ty le ucią żli we,
że trze ba od ko ma rzać do tknię te po wo -
dzią mia sta i gmi ny? Czy prze szka dza -
ją one miesz kań com czy fir mom
od ko ma rza ją cym i pro du cen tom che -
mii do od ko ma rza nia? Mnie oso bi ście
na ty le nie prze szka dza ją. Ko ma ry by -
wa ją. Raz jest ich wię cej raz mniej. Ta -
ka jest na tu ra w na szej sze ro ko ści
geo gra ficz nej. Po za tym ko ma ry w na -
szej sze ro ko ści geo gra ficz nej nie prze -
no szą cho rób, to tyl ko przej ścio wa
ucią żli wość. To, cze go na praw dę trze -
ba się oba wiać, to che mia słu żą ca
do tru cia ko ma rów. Po nad to znam do -
brze ten me cha nizm dzia ła nia i lo bo wa -
nia przez fir my ce lem zro bie nia
ko lej ne go wiel kie go biz ne su. Je ste ście
pew nie Pań stwo te go świa do mi, ja kie
po ten cjal ne kro cio we zy ski osią gną fir -
my pro du ku ją ce che mię oraz fir my
świad czą ce usłu gi w tym za kre sie, je -
śli mia sta i gmi ny do tknię te po wo dzią
za czną od ko ma rzać swo je te ry to ria.
Ale czy za sta na wia li ście się Pań stwo
nad za gro że nia mi zwią za ny mi z tru -

Na ten zbrod ni czy cel wy -
da no – uwa ga – 1 mi lion
zło tych. Koszt po je dyn cze -
go za bie gi na 800 ha wy no -
si ok. 80 ty się cy zło tych.
Do praw dy du ma mnie roz -
pie ra, kie dy po my ślę jak
spraw ne i zde ter mi no wa ne
po tra fi być mo je pań stwo
w wal ce z… ko ma ra mi.

ROZMAITOŚCI
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ciem ko ma rów? Czy środ ki te są bez -
piecz ne dla lu dzi i śro do wi ska? Czy
środ ki do od ko ma rza nia oprócz ko ma -
rów za bi ją set ki in nych ga tun ków i in -
nych zwie rząt?”.

Głos Lesz ka Sob czyń skie go oka zał
się w tym przy pad ku o dzi wo sku tecz -
ny. Bur mistrz Sta ni sław Kru szew ski od -
stą pił od po my słu od ko ma rza nia
Jó ze fo wa. Nie ste ty ten suk ces za brzmiał
jak ła bę dzi śpiew. Bo Le szek Sob czyń -
ski w tej sa mej spra wie zło żył 20 lip -
ca 2010 ro ku in ter wen cję do Urzę du
Mia sta Sto łecz ne go War sza wy. I 9 sierp -
nia 2010 ro ku otrzy mał od po wiedź
z Biu ra Ochro ny Śro do wi ska w/w urzę -
du, któ rą zmu szo ny je stem za cy to wać
w ca ło ści, choć z prze ra że niem:

„W na wią za niu do Pa na pi sma (…)
uprzej mie in for mu ję, że ak cja od ko ma -
rza nia na te re nie m. st. War sza wy prze -
pro wa dzo na zo sta ła w związ ku
z przej ściem fa li wez bra nio wej na Wi śle.
Od ko ma rza nie prze pro wa dzo ne zo sta ło
me to dą ręcz nych opry sków środ ka mi bio -
bój czy mi na te re nach, na któ rych wy stą -
pi ły okre so we za sto iska wod ne po wsta łe
w wy ni ku prze się ków, wy bi ja nia wód
grun to wych oraz pod to pień. Opry ski nie
by ły pro wa dzo ne na ob sza rach War szaw -
skie go Ob sza ru Chro nio ne go Kra jo bra zu
oraz na ob sza rach Na tu ra 2000. Te re ny
opry sków wska za ne zo sta ły przez bur mi -
strzów 11 dziel nic m. st. War sza wy.”

Opry ski prze pro wa dzo ne zo sta ły przez
fir mę spe cja li stycz ną przy uży ciu pre pa -
ra tu bio bój cze go AQUA K -OTH RI NE
(w pierw szym dniu opry ski prze pro wa -
dzo no przy uży ciu pre pa ra tu BI FENT 25
EW). Oby dwa pre pa ra ty po sia da ją po -
zwo le nie mi ni stra zdro wia, Ewy Ko pacz:

1. AQUA K -OTH RI NE
– po zwo le nie na ob rót pro duk tem bio -

bój czym Mi ni stra Zdro wia nr 3675/09
z dnia 18 mar ca 2009 r.,

– de cy zja z dnia 11 ma ja 2010 r.
przed łu ża ją ca wa żność ww. po zwo le nia
do dnia 14 ma ja 2014 r.

2. BI FENT 25 EW
– po zwo le nie na ob rót pro duk tem bio -

bój czym Mi ni stra Zdro wia nr 3635/08
z dnia 23 grud nia 2008 r.,

– de cy zja z dnia 4 ma ja 2010 r. przed -
łu ża ją ca wa żność ww. po zwo le nia
do dnia 14 ma ja 2014 r.

War sza wa za pew ni ła, że opry ski
prze pro wa dzo ne by ły zgod nie z wy tycz -
ny mi przy go to wa ny mi przez dr Alek -
san drę Gli nie wicz z sa mo dziel nej
Pra cow ni En to mo lo gii Me dycz nej
i Zwal cza nia Szkod ni ków Na ro do we go
In sty tu tu Zdro wia Pu blicz ne go – Pań -
stwo we go Za kła du Hi gie ny, z uwzględ -
nie niem po ten cjal nych za gro żeń
opi sa nych w kar tach cha rak te ry sty ki
pre pa ra tów sto so wa nych do opry sków.
Ma jąc świa do mość, że środ ki bio bój cze
nie są neu tral ne dla śro do wi ska, opry ski
pro wa dzo no tak, aby uzy skać naj więk -
szą sku tecz ność w zwal cza niu osob ni -
ków do ro słych i ich larw,
przy mak sy mal nej ochro nie in nych or -
ga ni zmów.

Pi smo pod pi sa ła p. o. Dy rek to ra Biu -
ra Ochro ny Śro do wi ska Gra ży na Sien -
kie wicz.

Po lek tu rze te go pi sma mo żna od -
nieść wra że nie, że pa ni Gra ży na Sien -
kie wicz pra cu je ra czej w Biu rze
Nisz cze nia Śro do wi ska, ale zo staw my
na ra zie te zło śli wo ści. Bo z za cy to wa -
ne go po wy żej pi sma wy ni ka, że prze -
stęp czy pro ce der ści ga ny z oska rże nia
pu blicz ne go na pod sta wie art. 181 §1
Ko dek su kar ne go („Kto po wo du je
znisz cze nie w świe cie ro ślin nym i zwie -
rzę cym w znacz nych roz mia rach pod le -
ga ka rze po zba wie nia wol no ści od 3
mie się cy do 5 lat”) or ga ni zu je nie kto in -
ny tyl ko sa ma pa ni mi ni ster zdro wia
Ewa Ko pacz. Ko mi sja (Pszcze lar ska) dr.
Paw ła Chor biń skie go, dzia ła ją ca
przy mi ni strze rol nic twa, mo że so bie rę -
ce uro bić aż po sa me łok cie, a w tym sa -
mym cza sie pa ni mi ni ster Ewa Ko pacz,
jed nym pod pi sem, de fac to przy czy nia
się do za gła dy pa siek w Bie czu. I niech
mi ktoś te raz po wie, że rząd Plat for my
Oby wa tel skiej stoi na stra ży po myśl no -
ści pol skich pszcze la rzy. Na pi sa łem kie -
dyś w „Są de cza ni nie”, że pre mier D (D)
T do koń czy Ro un da pem dzie ła znisz -
cze nia, bo ten rząd stoi na stra ży po -
myśl no ści, ale lob by pe sty cy do wych
tru ci cie li, a nie pszcze la rzy. 

Wia do mość z ostat niej chwi li!
31 grud nia 2010 ro ku pro ku ra tor re -

jo no wy w Gor li cach umo rzył śledz two
w spra wie do nie sie nia pre ze sa Te re no -

we go Ko ła Pszcze la rzy w Bie czu Lu cja -
na Fur man ka wo bec bra ku zna mion
czy nu za bro nio ne go!!!

Bra wo! Pro ku ra tor w Gor li cach to
jest gość!

Pre zes Lu cjan Fur ma nek zło żył za ża -
le nie na w/w umo rze nie śledz twa do Są -
du Re jo no we go w Gor li cach w dniu 7
stycz nia 2011 ro ku. I cze ka! I pszcze la -
rze z Kar pac kie go też cze ka ją!!!

Ja ko sa mo zwań czy pro pa ga tor
pszcze lar stwa, przede wszyst kim są -
dec kie go, zwra cam się z ape lem
do Pa na Zyg mun ta Ber dy chow skie go,
za ło ży cie la Fun da cji Są dec kiej i rad -
ne go wo je wódz kie go ma ło pol skie go,

a ta kże do re dak cji „Są de cza ni na”
i do wszyst kich lu dzi „są dec kiej” do -
brej wo li: Po mó żmy pre ze so wi Lu cja -
no wi Fur ma ka no wi z Bie cza!
Po mó żmy so bie!!!

A Pro ku ra to ra Re jo no we go w Gor li -
cach i Pre ze sa Są du Re jo no we go w Gor -
li cach pro szę o… Spra wie dli wość!!!
i So li dar ność z po krzyw dzo ny mi
pszcze la rza mi. 

Czy na dal za mier za cie przy my kać
oczu na ludz ką krzyw dę!!!

MA CIEJ RY SIE WICZ

Od re dak cji: Już po zło że niu te go
ar ty ku łu do wie dzie li śmy się, że 24 mar -
ca br. Sąd Re jo no wy w Gor li cach uchy -
lił po sta no wie nie pro ku ra to ra
w Gor li cach o umo rze niu śledz twa
i prze ka zał spra wę do po now ne go roz -
pa trze nia. 

Warszawa zapewniła, że
opryski przeprowadzone
były zgodnie z wytycznymi,
przygotowanymi przez dr
Aleksandrę Gliniewicz
z samodzielnej Pracowni
Entomologii Medycznej
i Zwalczania Szkodników
Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu
Higieny.

SADECZANIN kwiecień 2011_SADECZANIN  30-03-2011  02:45  Strona 95



Pomnik
oświęcimiaków
i Piotr Zieliński

Sza now na Re dak cjo!
Pra gnę wy ja śnić dwie spra wy:
1. Ko men tarz do wspo mnień więź nia

Au schwitz Je rze go Bo gu sza pt. „Świa -
dek” („Są de cza nin” z lu te go 2011 r.):
sym bo licz na mo gi ła ofiar obo zu oświę -
cim skie go na cmen ta rzu ko mu nal nym
w No wym Są czu zo sta ła po sta wio -
na z pry wat nych skła dek kil ku na stu ro -
dzin po mor do wa nych więź niów, bez
do ta cji ów cze sne go ZBo WiD -u i in nych
władz. Cho dzi ło o uczcze nie pa mię ci
ofiar ZWZ i AK, a nie tych wal czą cych
o Pol skę Lu do wą i ko mu nizm. Dłu go
sta ra no się o wy da nie ze zwo le nia na bu -
do wę. Na ta bli cach umiesz czo no al fa be -
tycz nie kil ka na ście na zwisk, mie dzy
in ny mi mo je go Oj ca Sta ni sła wa Misz ke.
Z cza sem ro dzi ny in nych więź niów AK
pro si ły o do pi sa nie ich na zwisk, stąd jest
ta ka a nie in na ko lej ność na zwisk osób
oraz no we ta bli ce z przo du po mni ka.

2. W „Są de cza ni nie” z mar ca br.
przy ob ja śnie niach bio gra ficz nych do ar -
ty ku łu pt. „Ro dzi na Ry siów” za miesz -
czo no zdję cie mo je go dziad ka, Pio tra
Zie liń skie go, któ ry w la tach 1924-1247
był dy rek to rem Pry wat ne go (po tem
Miej skie go) Se mi na rium Na uczy ciel -

skie go Żeń skie go, a po tem Pry wat ne go
Gim na zjum i Li ceum im. Ma rii Ko nop -
nic kiej w N. Są czu. Fo to gra fia jest jed -
nak wi ze run kiem zu peł nie in nej oso by.
Prze sy łam kil ka od bi tek z pra wi dło wą
po do bi zną P. Zie liń skie go i za ra zem
uści ślam da tę Je go śmier ci: 1951 r.

Z po wa ża niem
HA LI NA SA TA ROW, No wy Sącz

Od re dak cji: Sza now na Pa ni Dok tor.
Prze pra sza my ser decz nie za po mył kę ze
zdję ciem, wy ni kła ona z nie pra wi dło we -
go ska dro wa nia ar chi wal nej fo to gra fii.
Obok pre zen tu je my udo stęp nio ne przez
Panią Halinę zdję cie Pio tra Zie liń skie go,
jed ne go z naj bar dziej za słu żo nych i za -
cnych są de czan pierw szej po ło wy XX w.,
nie tyl ko na uczy cie la i dy rek to ra szko ły,
ale też go rą ce go pa trio ty, or ga ni za to ra
(do kład nie sto lat te mu!) pierw szej dru -
ży ny har cer skiej w No wym Są czu.

Po pro stu żal
Mia łam oka zję obej rzeć film pt. Ze -

gar wy pro du ko wa ny w 2010 r. Film
opo wia da o hi sto rii No we go Są cza
w ostat nim stu le ciu. Za wie ra wie le ar -
chi wal nych zdjęć i sta no wi pre zen ta cję
mia sta wi dzia ne go z wie ży ra tu szo wej,
na któ rej jest umiesz czo ny ów ty tu ło wy
ze gar, za mon to wa ny 14 grud nia 1901 r.
W tre ści fil mu zna ny są dec ki ze gar -
mistrz Jan Do brzań ski opo wia da o hi -
sto rii swo je go ro du i tra dy cjach
ze gar mi strzow skich oraz o opie ce
nad ze ga rem ra tu szo wym. Ob raz fil mo -
wy prze ka zu je nam też in for ma cje
o wie lo kul tu ro wo ści No we go Są cza,
spo ra je go część jest po świę co na ży ją -
cej w No wym Są czu spo łecz no ści ży -
dow skiej. Film za wie ra też tra gicz ną
hi sto rię mar ty ro lo gii Ży dów są dec kich.
Za miesz czo na jest w nim zna na za pew -
ne wszyst kim są de cza nom hi sto ria ukry -
wa nia przez trzy mie sią ce w kry jów ce
pod ze ga rem przez cze lad ni ka ze gar mi -
strzow skie go Ste fa na Ma zu ra, Ży dów ki
Ber ty Ko ren man, uwol nio nej z get ta są -
dec kie go. Pod czas pro jek cji po zna je my
ta kże wie le in nych wa żnych fak tów z hi -
sto rii mia sta. Dla te go też film z hi sto -
rycz ne go punk tu wi dze nia jest na pew no
nie zwy kle war to ścio wy. 

Wy wo łu je we mnie jed nak wiel ki żal,
że przy oma wia niu gi gan tycz ne go roz -
wo ju mia sta na po cząt ku XX w., nie wy -
mie nio no w ogó le na zwi ska bur mi strza
dr. Wła dy sła wa Bar bac kie go, wło da rza
mia sta w la tach 1900–1918 (to za je go
cza sów ów ze gar za mon to wa no), któ re -
mu ten roz wój mia sto za wdzię cza. Wszy -
scy hi sto ry cy, in te re su ją cy się hi sto rią
mia sta do sko na le wie dzą, że roz wój No -
we go Są cza w tym cza sie jest efek tem je -
go nie stru dzo nej dzia łal no ści. Dr
Wła dy sław Bar bac ki do pro wa dził Sącz
do nie by wa łe go sko ku cy wi li za cyj ne go.
W tym cza sie wg nar ra cji fil mo wej:
„Mia sto z ga li cyj skie go graj doł ka zmie -
ni ło się w mia sto no wo cze sne bar dzo
szyb ko”. By ło w fil mie jesz cze kil ka in -
nych oka zji, aby wy mie nić na zwi sko W.
Bar bac kie go. J. Pił sud ski, o po by cie, któ -
re go w No wym Są czu w grud niu 1914 r
jest mo wa w fil mie i gdzie cy tu je się wy -
po wiedź, wte dy jesz cze Bry ga die ra J. Pił -
sud skie go w ksią żce pt. „Mo je pierw sze
bo je: „No wy Sącz przy jął nas nad zwy -
czaj nie ser decz nie. A te roz ko sze »wiel -
ko miej skie«! Elek trycz ne świa tło,
ka wiar nie, wan na, fry zjer” go ścił ra zem
z pod puł kow ni kiem Sosn kow skim, wła -
śnie w po ko jach na pię trze ka mie ni cy
bur mi strza, a Kasz tan ka, o któ rej też
w fil mie się wspo mi na, no co wa ła w po -
ko jach (sic! w po ko jach) na par te rze je go
do mu.

Po mi nię cie w fil mie na zwi ska W.
Bar bac kie go jest wi docz nym man ka -
men tem fil mu, tym bar dziej, że pa da ją
w nim in ne na zwi ska zna nych są de czan
(bur mi strza Ro ma na Si chra wy, mi ni stra
spraw we wnętrz nych Bro ni sła wa Pie rac -
kie go, Ju lia na Du na jew skie go, rów nież
mi ni stra w rzą dzie ga li cyj skim, Ja nu sza
Piecz kow skie go, re ali za to ra tzw „eks pe -
ry men tu są dec kie go”, prze wod ni czą ce -
go Pre zy dium Miej skiej Ra dy
Na ro do wej, czy pre mie ra Jó ze fa Olek -
se go). Nie mó wiąc już o zna nych oso bi -
sto ściach po li tycz nych by wa ją cych
w tym mie ście (pre mie ra J. Cy ran kie wi -
cza, I se kre ta rza KC PZPR Edwar da
Gier ka, pre zy den tów Le cha Ka czyń -
skie go i Le cha Wa łę sy). 

Film Ze gar jest fil mem o hi sto rii mia -
sta ob ser wo wa nej z wie ży ra tu szo wej.
Gdy by ze gar umiał mó wić na pew no by
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wy mie nił na zwi sko bur mi strza dr. Wła -
dy sła wa Bar bac kie go, za któ re go bur mi -
strzo wa nia zo stał na wie ży umiesz czo ny.

Au to ra mi te go fil mu, prze zna czo ne -
go do te le wi zji pu blicz nej są: Mar cin
Ko wal ski, i Grze gorz Ko peć. Pro du cen -
tem Piotr Bie droń. 

Po zwo li łam so bie na pi sać te sło wa,
po nie waż je stem pra wnucz ką Wła dy sła -
wa Bar bac kie go, pie lę gnu ją cą hi sto rię ro -
dzi ny Bar bac kich i po pro stu jest mi żal. 

PROF. DR HAB. MAR TA MI ZIAN TY
Kra ków

Nie wojujemy
z Józefem Gościejem 

Pan Hen ryk Szew czyk
Re dak tor Na czel ny Mie sięcz ni ka

„Są de cza nin”
Do ty czy fe lie to nu „Ko sym spoj rze -

niem” pt. „Pa nie Jó ze fie, pro szę po tar -
gać re zy gna cję!” w nr 2 [38] Lu ty 2011.
(…)

Dla Dy rek cji Ze spo łu Szkół im. Wła -
dy sła wa Or ka na w Mar cin ko wi cach
spra wa zbio rów tzw. Mu zeum Szkol ne -
go ni gdy nie by ła i nie jest przed mio tem
ja kie go kol wiek „po je dyn ku” z pa nem
Jó ze fem Go ście jem. (…) Ten au tor
przed sta wił spra wę rze tel nie, za się ga jąc
przed pu bli ka cją in for ma cji u Dy rek cji
Ze spo łu Szkół, pod czas gdy pan Szew -
czyk nie za dał so bie tru du, aby to sta no -
wi sko po znać. Do wo dzi to bra ku
rze tel no ści dzien ni kar skiej i od po wie -
dzial no ści za swo je sło wa. 

Dwo rek Mo raw skich w Mar cin ko wi -
cach po zo sta je w uży cze niu Ze spo łu
Szkół na pod sta wie umo wy z 18 lu te -
go 2002 r., a je go wła ści cie lem jest Sta -
ro stwo Po wia to we, któ re ze swo ich
środ ków prze pro wa dza re mont obiek tu.
Nie ma żad nych no wych po my słów
na wy ko rzy sta nie dwor ku, a tym bar -
dziej „co raz dzi wacz niej szych”. Zbio ry
nie są „za aresz to wa ne”, bo aresz to wać
mo żna tyl ko oso bę fi zycz ną w okre ślo -
nych prze pi sa mi pra wa sy tu acjach.
Wszyst kie eks po na ty są obec nie – tym -
cza so wo – prze cho wy wa ne w su chych,
ogrze wa nych po miesz cze niach (daw ne
ja dal nie in ter na tu) w Ze spo le Szkół.
Zbio ry ma ją po wró cić do sal eks po zy -

cyj nych w dwor ku Mo raw skich, po za -
koń cze niu re mon tu te go obiek tu. Ni gdy
nie by ło i nie ma na tym tle żad nej woj -
ny ani spo ru z Pa nem Go ście jem.

Ja kość zbio rów, ich war tość mu ze al -
ną, ewen tu al ną przy dat ność dla Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu
oraz wa run ki ich prze cho wy wa nia oce -
niał na proś bę dy rek cji Ze spo łu Szkół
dy rek tor i ku stosz Mu zeum Okrę go we -
go w No wym Są czu. Nie mie li oni żad -
nych uwag, co do wa run ków, w ja kich
zbio ry się znaj du ją, nie stwier dzi li ta kże
ist nie nia obiek tów, któ re mo gły by się
zna leźć w Mu zeum Okrę go wym. 

Ab so lut ną nie praw dą jest ja ko by pan
Jó zef Go ściej nie miał do stę pu do zbio -
rów. Jest on mo żli wy w ka żdej chwi li,
ale w obec no ści od de le go wa ne go i upo -
wa żnio ne go przez dy rek cję pra cow ni ka
Ze spo łu Szkół. Wio sną 2010 r. zaj mu -
jąc się zbio ra mi pan Jó zef upadł i ska le -
czył się w gło wę. Skut kiem te go
zgła szał do dy rek cji rosz cze nia o spo -
rzą dze nie pro to ko łu po wy pad ko we go.
Z po wo dów oczy wi stych to ocze ki wa -
nie nie mo gło być speł nio ne, gdyż sto -
su nek pra cy Pa na Jó ze fa Go ście ja ustał
z dniem 31.08.1998 r. Jest rze czą oczy -
wi stą, iż dy rek tor po no si od po wie dzial -
ność za mie nie oraz ży cie i zdro wie
osób, któ re le gal nie znaj du ją się
w obiek tach i na te re nie Ze spo łu Szkół.
Pro po zy cja, aby to wa rzy szy ła Pa nu Go -
ście jo wi oso ba upo wa żnio na przez dy -
rek cję jest ze wszech miar uza sad nio na.
Nie ste ty, pan Jó zef uznał ją za ob raź li -
wą i zło żył de mon stra cyj ną re zy gna cję.
Obiek tyw nie rzecz bio rąc, nie spo sób
zgo dzić się z te zą, iż kto kol wiek upo ko -
rzył Pa na Jó ze fa Go ście ja. Trud no
wszak za ta ko we uznać pro po zy cje uho -
no ro wa nia Pa na Jó ze fa Go ście ja od zna -
cze niem Mi ni stra Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go „Za słu żo ny kul tu rze”, zło -
żo ną przez dy rek tor szko ły Ali cję Wą -
so wicz i dy rek to ra Mu zeum
Okrę go we go w No wym Są czu Ro ber ta
Ślu sar ka. Pan Go ściej sta now czo od mó -
wił ta kże i tej pro po zy cji. Od ręb ną kwe -
stią jest ob ra ża nie dy rek cji i na uczy cie li
Ze spo łu Szkół w Mar cin ko wi cach, któ -
rej do pu ścił się au tor na zy wa jąc ich „(…
) 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.” Pan
re dak tor Szew czyk nie po sia da kom pe -
ten cji do do ko ny wa nia ta kich ocen, nie
spra wu je bo wiem nad zo ru me ry to rycz -
ne go ani nad dy rek cją, ani nad na uczy -
cie la mi tej pla ców ki. Na ru sza na to miast
do bra oso bi ste tych osób i pod wa ża ich
au to ry tet. Dy rek cja i gro no pe da go gicz -
ne za mie rza ją bro nić swo ich dóbr oso -
bi stych przy po mo cy wszel kich
do stęp nych środ ków pra wem prze wi -
dzia nych.

Z te go wzglę du, na pod sta wie art. 31
pkt. 2 usta wy z dnia 26 stycz nia 1984 r.
– Pra wo pra so we (Dz. U. 1984 r., Nr 5,
poz. 24 ze zm.) żą dam opu bli ko wa nia
prze pro sin na str. 4 w naj bli ższym nu -
me rze mie sięcz ni ka „Są de cza nin” oraz
na stro nie głów nej por ta lu www.sa de -
cza nin in fo (…)

ALI CJA WĄ SO WICZ
Dyrektor Zespołu Szkół 

im. Wł. Orkana w Marcinkowicach

Od au to ra:
Pa ni dy rek tor Ali cja Wą so wicz naj -

pierw pi sze, cyt. „Ni gdy nie by ło i nie ma
na tym tle żad nej woj ny ani spo ru z Pa -
nem Go ście jem”, a pa rę zdań da lej przy -
zna je, że Jó zef Go ściej zło żył
„de mon stra cyj ną re zy gna cję”. Za tem za -
ist niał spór dy rek cji szko ły z za słu żo nym
po lo ni stą i hi sto ry kiem re gio nal nym i wie
o tym do brze nie tyl ko Pa ni dy rek tor, ale
ca ła Są dec czy zna i pół Pol ski. Zna mien -
ne też jest, o czym in for mu je Pa ni dy rek -
tor, że Jó zef Go ściej od mó wił przy ję cia
or de ru mi ni ste rial ne go, czym po ka zał, że
Je mu nie o za szczy ty, lecz o spra wę, czyt.
zbio ry mu ze al ne cho dzi ło. 

Nie zmier nie mnie cie szy de kla ra cja
Pa ni Ali cji Wą so wicz o po wro cie zbio -
rów mu ze al nych, gro ma dzo nych przez
Jó ze fa Go ście ja przez 40 lat, do dwor ku
Mo raw skich po re mon cie za byt ko we go
bu dyn ku. To pierw sza tak ja sna i jed no -
znacz na wy po wiedź dy rek cji szko ły
w tej spra wie, dla te go ja ko au tor rze czo -
ne go fe lie to nu czu ję się speł nio ny. Trzy -
ma my za sło wo, Pa ni dy rek tor! 

Z tym więk szą we rwą oświad czam
so len nie, że nie by ło mo im za mia rem
ob ra ża nie na uczy cie li Ze spo łu Szkół im.
Wł. Or ka na w Mar cin ko wi cach, skąd -
inąd bar dzo za słu żo nej pla ców ki, gdzie

SADECZANIN kwiecień 2011_SADECZANIN  30-03-2011  02:45  Strona 97



98 Sądeczanin KWIECIEŃ 2011 v www.sadeczanin.info

trzy po ko le nia Są de czan od bie ra ło rze -
tel ną na ukę w za kre sie nie tyl ko wie dzy
rol ni czej. Chcia łem tyl ko wstrzą snąć
Wa szym su mie niem na uczy ciel skim, ale
sko ro tak mój fe lie ton zo stał ode bra ny,
to wy ra żam ubo le wa nie, ży cząc za cne -
mu Gro nu Pe da go gicz ne mu suk ce sów
na ni wie dy dak tycz nej i wy cho waw czej
na mia rę tych, ja kie sta ły się udzia łem
pa na Jó ze fa Go ście ja w cią gu Je go dłu -
gie go już ży cia. 

Wie rzę, że po stać ku sto sza Mu zeum
Szkol ne go w Mar cin ko wi cach sta nie się
wzo rem do na śla do wa nia dla ka żde go
mło de go ba ka ła rza, nie wy łą cza jąc mgr
Ali cji Wą so wicz, gdyż jest przy kła dem
od da nia pra cy na uczy ciel skiej na mia rę
bo ha te rów po wie ści Ste fa na Że rom -
skie go, by łe go już nie ste ty pa tro -
na szko ły w Świ niar sku, w te jże sa mej
gmi nie Cheł miec, ale to już te mat
na osob ny ar ty kuł.

Dro ga Pa ni dy rek tor i ko cha ni Na -
uczy cie le z Mar cin ko wic – ho łub cie
i sza nuj cie Jó ze fa Go ście ja, pó ki go ma -
cie mię dzy so bą, bo to praw dzi wy skarb. 

Z po wa ża niem 
HEN RYK SZEW CZYK

Za ak cep tuj swo ją
cho ro bę

Licz by, któ ry mi trze ba ope ro wać dys -
ku tu jąc o cu krzy cy są, mó wiąc krót ko,
nie po ko ją ce. Jak po da je Świa to wa Or -
ga ni za cja Zdro wia (WHO), w 1985 r.
by ło na świe cie 30 mln dia be ty ków, zaś
w 1998 r. już 140 mln. Sza cu je się, że
obec nie licz ba ta prze kro czy ła 200 mi -
lio nów lu dzi. Pra wie 160 mln z nich
cho ru je na cu krzy cę ty pu 2. Wią że się to
z co raz po wszech niej szą oty ło ścią, któ -
ra mo że na wet w 80 proc. przy czy nić się
do po wsta nia i roz wo ju cho ro by.

Za wę ża jąc te da ne tyl ko do te ry to -
rium Pol ski z cu krzy cą na co dzień zma -
ga się prze szło 2 mi lio ny Po la ków,
z cze go oko ło 40 proc. cho rych nie zda -
je so bie z te go spra wy. Pa cjen ci zgła sza -
ją się do le ka rza, gdy jest ona już bar dzo
za awan so wa na al bo gdy po wi kła nia się -
ga ją kry tycz ne go po zio mu. W mo men -
cie, gdy do wia du je my się o cho ro bie,
o cu krzy cy, naj czę ściej po ja wia się prze -
ra że nie. Cho rzy nie wie dzą o niej w za -

sa dzie nic i uwa ża ją, że to już ko niec.
Nic bar dziej błęd ne go.

Cu krzy ca to wa rzy szy cho re mu
do koń ca ży cia, to fakt. Dla te go nie zbęd -
ne jest na ucze nie się tej cho ro by, jak
z nią żyć i do brze funk cjo no wać. Jest ona
tyl ko nie co od mien nym sta nem or ga ni -
zmu czło wie ka. Nie na le ży się jej wsty -
dzić. Naj gor sze, co mo że my zro bić, to
pod dać się w wal ce o na sze ży cie i zdro -
wie. Aby cho ro wa nie sta ło się ła twiej sze,
a w co dzien no ści nie to wa rzy szy ły sa me
pro ble my, cho ry po wi nien po sia dać wie -
dzę o cu krzy cy i spo so bach ra dze nia so -
bie z nią. 

Tym wła śnie zaj mu je się sto wa rzy -
sze nie z Po de gro dzia. Po wsta ło 11 paź -
dzier ni ka 2003 r. z ini cja ty wy gru py
osób, któ re wi dzia ły po trze bę nie sie nia
po mo cy cho rym na cu krzy cę. Z kil ku
osób na po cząt ku, dzi siaj to już pra wie
set ka dzia ła czy. Jest to sa mo dziel na or -
ga ni za cja po za rzą do wa po żyt ku pu -
blicz ne go, po sze rzo na o do dat ko wą
dzia łal ność – po moc i opie kę nad nie -
peł no spraw ny mi, sku pia ją ca w swo ich
sze re gach oso by cho re na cu krzy cę. 

Głów ny mi ce la mi sto wa rzy sze nia jest
edu ka cja cho rych na cu krzy cę i ich opie -
ku nów jak i ca łe go spo łe czeń stwa w ce -
lu pod nie sie nia wie dzy o cu krzy cy i jej
skut kach, oraz sa mo kon tro li po przez co -
mie sięcz ne szko le nia. Wy kła dy pro wa -
dzą le ka rze spe cja li ści. Po mo cą słu żą
pie lę gniar ki i die te tycz ki.

To tyl ko część ofer ty sto wa rzy sze nia.
Oprócz za jęć i wy kła dów są rów nież
tur nu sy re ha bi li ta cyj ne. Po nad to or ga ni -
za cja do star cza swo im pod opiecz nym
bez płat nie ma te ria ły edu ka cyj ne, apa ra -
ty do po mia ru stę że nia glu ko zy we krwi
czy mie rze nia ci śnie nia tęt ni cze go. 

Jed nak prio ry te tem jest po moc
i wspar cie w za ak cep to wa niu cho ro by
i na uka ży cia z nią. Edu ka cja cho rych
na cu krzy cę i in for ma cja o no wo ściach
me dycz nych z za kre su le cze nia tej cho -
ro by. Oprócz edu ka cji istot ny jest rów -
nież od po wied ni po ziom opie ki
me dycz nej jak i far ma ko lo gicz nej. 

Sta ra my się być gru pą wspar cia dla
cho rych w ich co dzien nych pro ble mach
zdro wot nych. W tym ce lu or ga ni zu je my
spo tka nia to wa rzy skie, na któ rych cho -
rzy wy mie nia ją się do świad cze nia mi. Te
wszyst kie dzia ła nia to pra ca spo łecz na.

Utrzy mu je my się z wła snych skła dek
wpła ca nych sys te ma tycz nie przez człon -
ków sto wa rzy sze nia. Bez po mo cy z ze -
wnątrz nie by li by śmy w sta nie się
roz wi jać. Chce my słu żyć po mo cą cho -
rym na cu krzy cę w peł ni te go sło wa
zna cze niu, co bez wspar cia bę dzie trud -
ne. Bar dzo ser decz nie dzię ku je my tym
oso bom i in sty tu cjom, któ re do tej po ry
nas wspie ra ły. Li czy my i wie rzy my, że
na dal bę dzie cie nas wspie rać od da -
jąc 1% po dat ku do cho do we go na na szą
dzia łal ność. 

Wszy scy, któ rzy wła śnie w ta ki spo -
sób chcie li by wes przeć sto wa rzy sze nie
mo gą to zro bić, bo jak brzmi mot to sto -
wa rzy sze nia. „Zdro wia i ży cia nie da się
wy ce nić”. Po ma ga jąc dzi siaj mo że my
ta ką po moc otrzy mać rów nież w przy -
szło ści. 

Re gio nal ne Sto wa rzy sze nie Dia be ty -
ków w Po de gro dziu – nasz nu mer
KRS 0000303784. Tyl ko ty le wystarczy,
by dać nadzieję chorym.

BOLESŁAW NESSING, 
Prezes koła Polskiego

Stowarzyszenia Diabetyków
w Podegrodziu 

*
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Nasze salony:

www.fabrykabeskid.pl

Jesteśmy producentem mebli tapicerowanych, krzeseł i stołów.

W naszej bogatej ofercie znajdziecie Państwo szeroką gamę wzorów, począwszy od mebli
nowoczesnych, na klasycznych, stylowych produktach kończąc.
Jako producent oferujemy Państwu szerokie możliwości indywidualizacji – to Państwo decydujecie
o ostatecznym wyglądzie mebla, mając do wyboru ponad 20 wybarwień drewna i 500 wzorów tkanin. 

NOWY SĄCZ
ul. Wiśniowieckiego 129 (Galeria Merkury)

33-300 Nowy Sącz

tel./fax 018 440 75 21

ŁABOWA
Łabowa 21

33-336 Łabowa

tel./fax 018 440 76 96

KATOWICE
Aleja Roździeńskiego 201 (CH LK-Roździeń)

40-315 Katowice

tel. +48 502 630 591
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