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Jeszcze nie tacy zdziadziali
„Polska na piechotę” to projekt nietuzinkowej wycieczki dwójki sądeckich
przyjaciół: Marka Surowiaka i Leszka Zegzdy. O kilometrach tras,
urokliwym polskim krajobrazie i spotykanych ludziach rozmawia
z wędrowcami Janusz Bobrek.
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Nie przeżyję tej wojny
Był jed nym z pię ciu ge ne ra łów po le głych we wrze śniu 1939 ro ku. Nie -
praw dzi wa jest bo wiem „czar na le gen da”, do ty czą ca pol skich ofi ce rów,
przez pół wie ku sze rzo na przez pro pa gan dę PRL, ja ko by gro mad nie ucie -
ka li luk su so wy mi li mu zy na mi do Ru mu nii – pi sze Jacek Za rem ba.

8038
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Ile Berdychowski
zarobił na Krynicy?
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„Na Fo rum ka sę zbi ja Ber -
dy chow ski”, „Co nasz
re gion ma z te go?” – ta -

kie ko men ta rze po ja wia ły się pod new -
sa mi w na szym por ta lu z XXI Fo rum
Eko no micz nego w Kry ni cy -Zdro ju. 

Nie wiem do kład nie ile Zyg munt
Ber dy chow ski za ro bił na Fo rum, za to
orien tu ję się mniej wię cej ile in ni za ro -
bi li na im pre zie Ber dy chow skie go. Po -
licz my, 3 ty sią ce osób ja dło i spa ło
w Kry ni cy i oko li cy przez 3 dni, a prze -
wa żnie dłu żej. Śred nio „oso bo do ba”
kosz tu je stó wę (w „per le pol skich
uzdro wisk” ra czej wię cej), za tem ho te -
la rze za ro bi li…, pro szę po ra cho wać? 

Do ob słu gi fo rum za an ga żo wa no
oko ło 1000 osób. Set ka tłu ma czy ka bi -
no wych z War sza wy i Kra ko wa to eli -
ta w tym woj sku za cię żnym, ale by li
też miej sco wi be ne fi cjen ci: fir my
ochro niar skie, bu dow la ne, kom pu te ro -
we, ca te rin go we, ar ty stycz ne, fo to gra -
ficz ne, na wet kwia ciar nie! 

Go ście Fo rum od wie dza li kry nic kie
re stau ra cje, ku po wa li pa miąt ki, fo to -
gra fo wa li się z owczar kiem na Dep ta -
ku, jeź dzi li do ro żka mi i tak sów ka mi.
Ile oni wszy scy za ro bi li – Bóg ra czy
wie dzieć. W ka żdym ra zie pa mię tam,
ja ki tu mult pod niósł się w lo kal nej spo -
łecz no ści, gdy za no si ło się na prze pro -
wadz kę Fo rum do So po tu. 

A te raz z in nej becz ki. Re la cje z Fo -
rum uka za ły się w naj po wa żniej szej
pra sie, w po pu lar nych por ta lach in ter -
ne to wych, sta cjach te le wi zyj nych i ra -
dio wych. Na kry nic kim Dep ta ku swo je

stu dio urzą dzi ła mię dzy na ro do wa agen -
cja in for ma cyj na. Ile bur mistrz Reś ko
mu sia ła by za pła cić za ta ką pro mo cję
Kry ni cy w me diach? Ilu z go ści kon fe -
ren cji wró ci pod Gó rę Par ko wą w cha -
rak te rze ku ra cju sza lub nar cia rza? 

Kie dyś mó wi ło się, że Fo rum to zlot
szpie gów, Ru skich, słu żb etc. Przez la -
ta kon fe ren cja na bra ła pa ty ny, zy ska ła
na pre sti żu i re pu ta cji. Dziś to nie or -
ga ni za to rzy za bie ga ją o go ści i pa ne le
dys ku syj ne, lecz jest od wrot nie. Lob -
bu ją am ba sa dy, in sty tu ty na uko we, re -
dak cje, kor po ra cje, ca łe bra nże
prze my sło we – stąd ta ki gi gan tycz ny
roz rost kon fe ren cji.

Te go rocz ne Fo rum od wie dził Do -
nald Tusk (z więk szo ścią swo ich mi ni -
strów) i Ja ro sław Ka czyń ski. Niech
ktoś po ka że dru gą im pre zę w kra ju,
na któ rą przy je żdża ją przy wód cy
dwóch naj więk szych i głę bo ko ze so bą
skon flik to wa nych sił po li tycz nych, nie
li cząc piąt ki ko mi sa rzy eu ro pej skich
oraz by łych i ak tu al nych pre zy den tów,
pre mie rów, mi ni strów? 

I to wła śnie wy da je mi się naj lep szą
re fe ren cją dla kon fe ren cji wy my ślo -
nych przed 20 lat przez Zyg mun ta Ber -
dy chow skie go, ro dem spod są dec kiej
Ni sko wej, choć uro dził się wła śnie
pod Gó rą Par ko wą. Nie jest stro ną kry -
nic kich de bat, ale uda ło mu się stwo -
rzyć płasz czy znę dys ku sji na ró żne
istot ne te ma ty współ cze sno ści, gdyż
nie wal ka na ma czu gi, lecz spór na ar -
gu men ty jest pod sta wą na szej ju de -
ochrze ści jań skiej cy wi li za cji. 
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Zmar łym pa mięć, 
ży wym po jed na nie

Z oka zji Dnia Sy bi ra ka przed sta wi cie le
władz, mło dzie ży szkol nej i Związ ku Sy bi -
ra ków zło ży li kwia ty pod po mni kiem Sy bi ra -
ków na cmen ta rzu ko mu nal nym w No wym
Są czu. Pod czas uro czy sto ści w ra tu szu Me -
da lem „Pro me mo ria” od zna czo no rad ne go
sej mi ku ma ło pol skie go, Lesz ka Zegz dę,
wnu ka Sy bi ra ka, któ ry po zo stał na „nie ludz -
kiej zie mi”, w Ka zach sta nie.

Ho no ro wą Od zna ką Sy bi ra ka wy ró żnio no
współ pra cu ją cych ze sto wa rzy sze niem:
sze fo wą są dec kie go „Strzel ca” Ga brie lę
Wilk -Szczer kow ską, dy rek to ra Wy dzia łu
Kul tu ry i Spor tu UM Jó ze fa Kan to ra oraz
jed nost kę Związ ku Strze lec kie go „Strze lec”. 

Pre zes no wo są dec kie go związ ku Sy bi ra -
ków Ka zi mierz Kor czyń ski wy ra ził na dzie -
ję, że mar ty ro lo gia Po la ków na wscho dzie
bę dzie prze stro gą na przy szłość: „Nie mo że
ona jed nak rzu to wać na obec ne i przy szłe
sto sun ki za rów no z Niem ca mi jak i z Ro sją
i z pań stwa mi po stra dziec ki mi. Pod sta wo we
ha sło, ja kim kie ru ją się Sy bi ra cy, to „Zmar -
łym pa mięć, ży wym po jed na nie”. 

Do top nie ją cej z ro ku na rok z przy czyn
na tu ral nych no wo są dec kiej ro dzi ny sy bi rac -
kiej na le ży ok. 70 osób.

Bez wie dzy bi sku pa
Od pry ski kam pa nii wy bor czej do par la -

men tu: ks. dr Je rzy Zoń, rzecz nik pra so wy
or dy na riu sza tar now skie go oświad czył, że
bi skup Wik tor Skworc nie udzie la po par cia
żad ne mu kan dy da to wi star tu ją ce mu w wy -
bo rach, a wy ko rzy sta nie je go wi ze run ku
i słów po par cia w ulot ce wy bor czej ubie ga -
ją ce go się po now nie o man dat se na to ra

Sta ni sła wa Ko gu ta nie by ło z ni kim uzgad -
nia ne. Ku ria oka za ła „zdzi wie nie” re ko men -
da cją udzie lo ną rze ko mo przez bi sku pa
kan dy da to wi, któ ry, jak wi dać, sa mo wol nie
za przę gnął hie rar chę do swo jej kam pa nii
wy bor czej. Nie ład nie, oj nie ład nie….

Prze ciw ko po mni ko wi 
na jeźdź cy

Gru pa dzia ła czy Związ ku Kon fe de ra tów
Pol ski Nie pod le głej, Związ ku Pił sud czy -

ków, Klu bu Ga ze ty Pol skiej z Kra ko wa i No -
we go Są cza w 72. rocz ni cę na pa ści ZSRR
na Pol skę do ma ga ła się usu nię cia po mni -
ka żoł nie rzy ra dziec kich przy al. Wol no ści.
W od czy ta nym ape lu stwier dzo no, że „po -
mni ki na jeźdź cy i oku pan ta mu szą być usu -
nię te z prze strze ni pu blicz nej. Bierz my też
przy kład z Żoł nie rzy Nie złom nych, któ rzy
ten po mnik wy sa dzi li, na ra ża jąc swo je ży -
cie”. Wśród uczest ni ków pi kie ty zna lazł się
kan dy dat do Sej mu, Piotr Na im ski (PiS), b.
szef UOP w rzą dzie Ja na Ol szew skie go.
Po ma ni fe sta cji, je den z jej ini cja to rów, pre -
zes Są dec kiej Ro dzi ny Ka tyń skiej Ja ro -
sław Ro la, oświad czył z ubo le wa niem, że
do tek stu ape lu do da no sło wa (nie przy chyl -
ne pod ad re sem pre zy den ta mia sta Ry szar -
da No wa ka), któ re z nim nie by ły
uzgod nio ne. Od ciął się m.in. od sfor mu ło -
wa nia: „Je go (pre zy den ta) za cho wa nia nie
mo że uspra wie dli wiać ani głu po ta, ani tchó -
rzo stwo, ani ewen tu al ne po wią za nia z ko -
mu ni stycz ny mi słu żba mi spe cjal ny mi”.

– Ni gdy nie za apro bo wał bym po dob nej
re to ry ki w dys kur sie pu blicz nym, na co rów -
nież zwró ci łem uwa gę pa nu Krzysz to fo wi
Bzdy lo wi jesz cze przed roz po czę ciem ma -
ni fe sta cji – stwier dził J. Ro la.

Czytaj: list Jana Zająca – str. 97-98.

Uby ły dwie szko ły
20 tys. uczniów za in au gu ro wa ło no wy rok

szkol ny w gim na zjach, li ce ach i tech ni kach
w No wym Są czu; w po wie cie no wo są dec kim
– w 12 szko łach po nad gim na zjal nych i 9 jed -
nost kach oświa to wych (świe tli cach, ogni -
skach, cen tra kształ ce nia) – ok. 4800
uczniów. W po rów na niu do sta nu sprzed
dwóch lat w po wie cie uby ły dwie szko ły, 400
uczniów i 60 eta tów na uczy ciel skich.

Or de ry dla dzia ła czy 
„So li dar no ści”

W 31. rocz ni cę po ro zu mień sierp nio -
wych, wo je wo da ma ło pol ski Sta ni sław
Kra cik wrę czył Krzy że Ka wa ler skie Or -
de ru Od ro dze nia Pol ski dzia ła czom „So -
li dar no ści” i opo zy cji de mo kra tycz nej
w okre sie PRL, za słu żo nych ta kże dla
prze mian po 1989 r. Wśród nich zna leź li
się są de cza nie: Jó zef Jun gie wicz, Ta -
de usz Nit ka, Krzysztof Mi cha lik, Hen -
ryk Naj duch i Ja cek Ro gow ski.

***
Kil ka na ście dni póź niej prze wod ni czą -

cy Ra dy Pro gra mo wej Fo rum Eko no -
micz ne go i twór ca Fun da cji Są dec kiej
– Zyg munt Ber dy chow ski zo stał od -
zna czo ny Krzy żem Ofi cer skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski. Są de cza nin otrzy mał
or der „za wy bit ne za słu gi w dzia łal no ści
na rzecz prze mian de mo kra tycz nych
w Pol sce, za osią gnię cia w po dej mo wa -
nej z po żyt kiem dla kra ju pra cy za wo do -
wej i spo łecz nej”.

FO
T.

 K
B

FO
T.

 A
RC

H
.

WYDARZENIA

SADECZANIN październik 2011_SADECZANIN 10.2011  30-09-2011  07:50  Strona 5



6 Sądeczanin PAŹDZIERNIK 2011 v www.sadeczanin.info

Łąc kie jabł ka z Bruk se li
Ubra ni w stro je re gio nal ne przed sta wi cie -

le gmi ny Łąc ko ze sto wa rzy sze nia Łąc ka
Dro ga Owo co wa czę sto wa li jabł ka mi eu ro -
par la men ta rzy stów i przed sta wi cie li Ra dy
Unii pod czas se sji Par la men tu Eu ro pej skie -
go w Bruk se li. Łąc kie jabł ka zro bi ły fu ro -
rę, de gu sta cja cie szy ła się wiel kim
po wo dze niem, sta no wiąc zna ko mi tą pro -
mo cję pol skich ar ty ku łów rol no -spo żyw -
czych ja ko pro duk tów spe cy ficz nych,
wy ró żnia ją cych się wy so ką ja ko ścią i wy -
jąt ko wy mi wa lo ra mi sma ko wy mi. Pod po -
wia da my łąc kim pro du cen tom: na ko lej ną
se sję eu ro par la men tu pod je chać ze… śli -
wo wi cą. Suk ces mu ro wa ny!

Fa kro z... tu ne lem
No wo są dec ka fir ma Fa kro otrzy ma ła pre -

sti żo wy cer ty fi kat AEO (Au tho ri sed Eco no -
mic Ope ra tor), uzna wa ny za naj wy ższy znak
ja ko ści w Unii Eu ro pej skiej, a po za nią skut -
ku ją cy skró ce niem lub zli kwi do wa niem gra -
nicz nej kon tro li cel nej. Przy oka zji
kie row nic two przed się bior stwa po in for mo wa -
ło o za mia rze wy bu do wa nia 70-me tro we go
tu ne lu dro go we go pod to ra mi ko le jo wy mi
na tra sie z No we go do Sta re go Są cza, łą -
czą ce go sie dzi bę fir my przy ul. Wę gier skiej
z no wą czę ścią roz bu do wy wa ne go za kła du. 

Są dec kie stu lat ki
100. uro dzi ny ob cho dził Ro bert Kur dziel,

pen sjo na riusz Do mu Po mo cy Spo łecz nej
przy ul. Emi lii Pla ter w No wym Są czu. Uro -
dził się 28 sierp nia 1911 ro ku w No wym Są -
czu ja ko syn An drze ja i Ma rii z do mu
Buch mel ter. W 1927 r. ukoń czył no wo są -
dec kie gim na zjum, uczył się też gry
na skrzyp cach. Pra co wał w Są dzie Okrę go -
wym w Tar no wie, a na stęp nie ja ko rach -
mistrz w Fa bry ce Wa go nów PA FA WAG we
Wro cła wiu i Przed się bior stwie Bu dow nic twa
Prze my sło we go w Szcze ci nie, za kła dach
w Gru dzią dzu i Ro goź nie. Był też skrzyp -
kiem szcze ciń skiej fil har mo nii i na stęp nie

przez wie le lat na uczy cie lem mu zy ki w li -
ceum, szko le mu zycz nej i do mu kul tu ry
w Kwi dzy niu, gdzie w 1961 r. za ło żył i kie -
ro wał Re gio nal nym Ze spo łem Pie śni i Tań -
ca „Po wi śle”, któ ry dzia ła do dziś i je go
przed sta wi cie le przy je cha li do No we go Są -
cza z ży cze nia mi na set ne uro dzi ny „oj ca
– za ło ży cie la”. W la tach sie dem dzie sią tych
R. Kur dziel po wró cił do ro dzin ne go mia sta.

10 wrze śnia set ne uro dzi ny ob cho dzi ła

Ma ria Szka ra dek, za miesz ka ła w No wym
Są czu – Za beł czu. Ju bi lat kę od wie dził pre -
zy dent mia sta. Bab cia Ma ria wy cho wa ła
tro je dzie ci, ma sied mio ro wnu cząt i dwa -
na ścio ro pra wnu cząt. 

Bli żej Azji
Są de cza nin Grze gorz Stroj ny, wraz

z dwo ma to wa rzy sza mi pod ró żni czej pa sji
Woj cie chem Troj nia kiem i Mar kiem Za -
wir skim, po wró cił z 11-dnio wej mo to cy klo -
wej wy pra wy „Bli żej Azji”. Mo to cy kli ści
prze je cha li 5 tys. km przez 6 państw (Sło -
wa cja, Wę gry, Ru mu nia, Buł ga ria, Gre cja,
Tur cja) przy oka zji pro mu jąc No wy Sącz.

Ne wag zbu du je no wą ha lę
Spół ka Ne wag otrzy ma ła z Urzę du Mia sta w No wym Są czu po zy tyw ną de cy zję o śro do -

wi sko wych uwa run ko wa niach bu do wy no wej ha li pro duk cyj nej i ma ga zy no wej na te re nie
fir my. No wa ha la to po czą tek przy go to wań do re ali za cji mi liar do we go kon trak tu do ty czą ce -
go bu do wy po cią gów dla war szaw skie go me tra. Kon trakt na 35 po jaz dów In spi ro (ka żdy
po 6 wa go nów) opie wa na 1 mld 69 mln 594 tys. zł. Ko ope ran tem Ne wa gu w tym za da niu
jest au striac ka fir ma Sie mens.

FOT. ARCH. NEWAG
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Dok tor – na czel na pie lę gniar ka
Dr n. med. Jo lan ta Ka miń ska wy gra ła

kon kurs na sta no wi sko na czel nej pie lę -
gniar ki szpi ta la spe cja li stycz ne go im. Ję -
drze ja Śnia dec kie go w No wym Są czu.

Po li cjan ci cy kli ści
Po li cjan ci z No we go Są cza otrzy ma li dwa -

na ście słu żbo wych ro we rów, któ re – wzo rem
po li cji ho len der skiej – prze zna czo no do słu -
żby pa tro lo wej w te re nie, gdzie wjazd sa mo -
cho da mi jest utrud nio ny lub nie mo żli wy.

Der kow ska – ofi ce rem
Dr Ali cja Der kow ska z No we go Są cza,

w prze szło ści dzia łacz ka opo zy cji de mo -
kra tycz nej, na stęp nie za ło ży ciel ka i wie lo -
let nia dy rek tor Spo łecz ne go Li ceum
Ogól no kształ cą ce go SPLOT oraz pre zes
Ma ło pol skie go To wa rzy stwa Oświa to we go
(zaj mu ją ce go się edu ka cją i wy cho wa niem
oby wa tel skim w kra jach Eu ro py Po łu dnio -
wo -Wschod niej i Za kau ka ziu), zo sta ła od -
zna czo na przez pre zy den ta Bro ni sła wa
Ko mo row skie go Krzy żem Ofi cer skim Or de -
ru Od ro dze nia Pol ski.

Prze pro wadz ka CIT
Do no wej sie dzi by (po ga le rii BWA

„Pod Ja gieł łą”, róg ul. Szwedz kiej i ul. Ja -
giel loń skiej) prze pro wa dzi ło się Cen trum
In for ma cji Tu ry stycz nej, re zy du ją ce do tej
po ry przy ul. Pio tra Skar gi 2. We wnę trzu
udo stęp nio no m.in. spe cjal ne sta no wi sko

kom pu te ro we dla osób nie peł no spraw -
nych, a nie wi do mi i sła bo wi dzą cy mo gą
mię dzy in ny mi ko rzy stać z map ty flo lo gicz -
nych i au dio bo oków z opi sem naj bar dziej
cha rak te ry stycz nych miejsc oraz prze wod -
ni ków, któ re zo sta ły wy da ne w al fa be cie
Bra il le’a.

No we in we sty cje Wi śniow skie go i Expo lu
Fir ma PHU Wi śniow ski prze pro wa dzi ła po stę po wa nia ad mi ni stra cyj ne zwią za ne z roz -

bu do wą kom plek su pro duk cyj ne go w miej sco wo ści Wie lo gło wy. In we sty cja obej mie re -
ali za cję na dział ce o po wierzch ni po nad 1 ha ha li ma ga zy no wo -pro duk cyj nej oraz
ma ga zy nu pro duk tów ro po po chod nych. Wi śniow ski jest naj więk szym pol skim pro du cen -
tem bram ga ra żo wych, prze my sło wych oraz sys te mów ogro dze nio wych, po sia da ją cy po -
nad 800 punk tów sprze da ży na te re nie ca łe go kra ju oraz za gra ni cą. Fir ma w 2009 ro ku
ob cho dzi ła 20-le cie dzia łal no ści. Oprócz kom plek su prze my sło we go w Wie lo gło wach
fir ma po sia da część za kła du – ocyn kow nię ognio wą na te re nie No we go Są cza.

Z ko lei Expol przy go to wu je się do bu do wy obiek tu pro duk cyj ne go w ra mach no we go
kom plek su w No wym Są czu. Przed się wzię cie zlo ka li zo wa no na nie ru cho mo ści przy uli -
cy Wę gier skiej. W ra mach in we sty cji zre ali zo wa na zo sta nie ha la o po wierzch ni 4,5 tys.
m≤. W obiek cie zo sta ną za in sta lo wa ne li nie tech no lo gicz ne do pro duk cji ele men tów dla
bra nży me blar skiej. Expol (zna ny star szym czy tel ni kom ja ko Ba rit pol, a wcze śniej
SZPOW) zaj mu je się obec nie prze twór stwem owo co wo -wa rzyw nym, han dlem ar ty ku ła -
mi do wy koń cze nia wnętrz oraz dla prze my słu me blar skie go i bu dow nic twa, pro duk cją
post for min gu (typ pły ty otrzy my wa ny w wy ni ku no wo cze snej tech no lo gii uszla chet nia nia
po wierzch ni płyt wió ro wych z utwar dzo ne go w wy so kiej tem pe ra tu rze two rzy wa war stwo -
we go im pre gno wa ne go ży wi ca mi). Fir ma jest obec nie w trak cie re struk tu ry za cji – zmia -
na na zwy i ad re su spół ki.
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Kompleks firmy „Wiśniowski” w Wielogłowach
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Zwie rza ki do „ad op cji”
W są siedz twie ha li spor to wej przy ul.

Nad brze żnej w No wym Są czu z ini cja ty wy
To wa rzy stwa Opie ki nad Zwie rzę ta mi i sto -
wa rzy sze nia No wo są dec ka Wspól no ta zor -
ga ni zo wa no „gieł dę”, któ ra by ła oka zją
do „ad op cji” zwie rząt do mo wych. No wych
wła ści cie li zna la zły pie ski, kot ki, cho mi ki
i na wet szyn szyl. Ak cje bę dą po wta rza ne
co kwar tał.

Per ła dla fa sol ki z Po de gro dzia
Fa so la z orzeł kiem, zwa na też fa so lą nie -

pod le gło ści, oca lo na w go spo dar stwie

przy do mo wym i zgło szo na przez Ze no -
na Szew czy ka z Po de gro dzia otrzy ma ła
sta tu et kę Per ła 2011 w ka te go rii pro dukt re -
gio nal ny pod czas im pre zy to wa rzy szą cej
po znań skiej Po la grze Fe sti wa lu „Na sze
Kul tu ral ne Dzie dzic two – Sma ki Re gio nów”.

Wielki mecz rugby 
15 października w Nowym Sączu na

stadionie przy ul. Kilińskiego odbędzie się
mecz eli mi na cyj ny mi strzostw Eu ro py rug -
by w od mia nie pięt na sto oso bo wej Pol ska
– Cze chy.

– Cie szę się, że spo tka nie tej ran gi zo sta -
nie ro ze gra ne w na szym mie ście – mó wił
pod czas kon fe ren cji pra so wej wi ce pre zy -
dent Je rzy Gwi żdż. – To bę dzie zna ko mi ta
pro mo cja No we go Są cza, bo wiem spo tka -
nie bę dzie trans mi to wa ne na an te nie Eu ro -
spor tu. Ja ko współ go spo darz me czu
bę dzie my opie ko wać się pol ską dru ży ną,
ale rów nież zaj mie my się spra wa mi bez pie -
czeń stwa. W su mie mecz bę dzie kosz to -
wać mia sto ok. 30 tys. zł. To nie wie le, je śli
we źmie się pod uwa gę ran gę za wo dów.

– Sta ło się bar dzo do brze, że wła dze No -
we go Są cza pod ję ły się tru du współ or ga -
ni zo wa nia me czu – do dał se kre tarz

Pol skie go Związ ku Rug by Grze gorz Bor -
kow ski. – Mo ment jest zna ko mi ty, bo obec -
nie w No wej Ze lan dii trwa ją naj wa żniej sze
za wo dy w tej dys cy pli nie spor tu, czy li Pu -
char Świa ta. Wszyst kie spo tka nia trans mi -
tu je te le wi zja. War to po wie dzieć, że rug by
jest na trze cim miej scu pod wzglę dem
oglą dal no ści. Wię cej lu dzi oglą da tyl ko
igrzy ska olim pij skie i mi strzo stwa świa ta
w pił ce no żnej.

Od dłu ższe go już cza su rug by na do bre
za do mo wi ło się na po łu dniu Pol ski przede
wszyst kim dzię ki suk ce som Ju ve nii, ale
rów nież osią gnię ciom w ka te go riach mło -
dzie żo wych ze spo łów z No we go Są cza
i Ra by Ni żnej. Ten mecz bę dzie do sko na łą
pro mo cją rug by. Z pew no ścią emo cji nie za -
brak nie.

Za wo dy po pro wa dzi sę dzia Akim Hadj Ba -
chir, wraz z li nio wy mi: Fran kiem Ra ta jem,
Fa bie nem Car tault. Ko mi sarz FI RA -AER:
Char les Ca il ly (wszy scy Fran cja).

WYDARZENIA

Ju bi le usz dział ko wi czów
Ro dzin ny Ogród Dział ko wy „Du na jec” na są dec kich Wól kach ob cho dził 45-le cie ist nie -

nia. Naj bar dziej za słu że ni dzia ła cze otrzy ma li od zna cze nia przy zna ne przez cen tra lę
Pol skie go Związ ku Dział kow ców. Or ga ni za cją dział kow ców kie ru je pre zes He le na Mi -
gacz. Dział ki (ok. 10 ha), po ło żo ne w oko li cach ulic Ogro do wej i Ra dziec kiej, upra wia 287
użyt kow ni ków, w pię ciu sek to rach, z któ rych ka żdy ma swo ją na zwę: „Ra dziec ka”,
„Pod wa łem”, „Wrze śniow ska”, „Za wa łem” i „Ogro do wa” (z do mem dział kow ca i świe -
tli cą do wspól nych spo tkań). 

Ode szli:
18 wrze śnia w Kra -

ko wie w wie ku 76 lat
zmarł prof. dr hab.
Bog dan Cho czew -
ski, wy bit ny ma te ma -
tyk, są de cza nin, syn
Sta ni sła wa Cho czew -
skie go, ps. „Ple cok”,
nie zwy kle po pu lar ne -

go na uczy cie la ła ci ny i hi sto rii w II Li ceum
i Gim na zjum im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go
i I LO im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu. 

Bog dan Cho czew ski uro dził się 12 lip -
ca 1935 r. w No wym Są czu. Ukoń czył I LO
im. Ja na Dłu go sza (1952, ma tu rę zdał
w wie ku nie speł na 17 lat!). Ko lej ne do ko -
na nia na uko we: dok to rat (1962) i ha bi li ta -
cja (1970) na UJ, pro fe su ra (1977). 

Od 1962 r. zwią za ny z Aka de mią Gór ni -
czo -Hut ni czą w Kra ko wie (wcze śniej
przez 6 lat pra co wał w Po li tech ni ce Ślą -
skiej), kie row nik Za kła du Ana li zy Rze czy -
wi stej i Sto so wa nej Wy dzia łu Ma te ma ty ki
Sto so wa nej. Był też wy kła dow cą na Uni -
wer sy te cie Pe da go gicz nym w Kra ko wie.
Au tor ksią żek ma te ma tycz nych. Czło wiek
o go łę bim ser cu. Zo stał po cho wa ny
na cmen ta rzu Sal wa tor skim w Kra ko wie.

REDAKCJA „SĄDECZANINA”
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W Li ma no wej po wsta nie izba pa mię ci Jó ze fa Bec ka
W li ma now skiej Be ków ce ma po wstać Izba Pa mię ci Na ro do wej po świę co na ro dzi nie Bec ków.
Na ra zie miesz ka ją tam rom skie ro dzi ny. Pod czas kam pa nij nej wi zy ty sze fa MSZ Ra do sła wa Si -
kor skie go w Li ma no wej, wpie ra ją ce go kan dy da tów PO, wi ce bur mistrz Wa cław Zoń, wrę czył
mi ni stro wi pi smo z proś bą o po moc w tej spra wie.

Wil la ro dzi ny Bec ków sto ją ca w Li ma no wej na ro gu ulic Sło necz nej i Pił sud skie go
wy bu do wa na zo sta ła w la tach 1900/1901 przez oj ca póź niej sze go mi ni stra Jó ze fa Bec -
ka (1894-1944), rów nież Jó ze fa Bec ka (1867-1931) – se kre ta rza Ra dy Po wia to wej w Li -
ma no wej oraz Mi ni stra Spraw We wnętrz nych II RP. Po se sję wraz z wil lą zwa no i zwie
się po dzień dzi siej szy po pu lar nie „Be ków ka”. W Be ków ce miesz kał wraz z ro dzi ną Jó -
zef Beck se nior. Miał du że za słu gi dla roz wo ju sa dow nic twa na Li ma nowsz czyź nie. Je -
go syn Jó zef Beck ju nior wy je chał z Li ma no wej w mło do ści. Ja ko bli ski współ pra cow nik
Jó ze fa Pił sud skie go na le żał póź niej do czo ło wych po li ty ków II Rzecz po spo li tej.

W la tach osiem dzie sią tych ubie głe go stu le cia utwo rzo no tam lo ka le so cjal ne i przy zna no Ro mom, któ rzy miesz ka ją
tam do dzi siaj i ra czej nie po pra wia ją je go kon dy cji. Je śli nic nie zro bi my, to wkrót ce speł ni się plan ko mu ni stów i dom
się za wa li. (MC)

Ni gdy nie za ak cep tu ję ma łżeństw jed no pł cio wych!
Pod czas „Po je dyn ku je dy nek”, de ba ty li de rów list wy bor czych w re dak cji mie sięcz ni ka „Są de -
cza ni na”, Ka zi mierz Sas, nr 1 na li ście SLD, zło żył za ska ku ją co od wa żne, jak na po li ty ka le wi cy,
de kla ra cje w spra wach świa to po glą do wych.

(…) Je stem ka to li kiem, ale nie zwy kle zdy stan so wa nym do te go, co dzie je się na Są -
dec czyź nie. Gdy wi dzę po li ty ków na mszach świę tych w pierw szych ław kach i jak chęt -
nie idą do ko mu nii świę tej, zwłasz cza, gdy są bi sku pi, to wi dzę spo ro ob łu dy. Ni gdy nie
mia łem ne ga tyw ne go sto sun ku do są dec kich hie rar chów ko ściel nych, ale też nie za bie -
ga łem o ich po par cie, I pro sił bym in nych po li ty ków, by tak się za cho wy wa li. Po to jest
kon sty tu cja, po to jest roz dział pań stwa od Ko ścio ła, po to jest kon kor dat, że by re spek to -
wać te spra wy.

Mo ja par tia nie ma w pro gra mie wy pro wa dza nia re li gii ze szkół, tyl ko chce roz po cząć
dys ku sję na ten te mat. Zna jo my na uczy ciel fi zy ki, żar li wy ka to lik, sam mnie spy tał, jak to

się dzie je, że re li gii w szko le są dwie go dzi ny w ty go dniu, a fi zy ki – jed na. Nie mam nic prze ciw ko na ucza niu re li gii, cho dzi
tyl ko o wła ści we pro por cje i miej sce.

Ni gdy nie za ak cep tu ję ma łżeństw jed no pł cio wych, a tym bar dziej ad op cji przez nich dzie ci. Ni gdy. Ja, Ka zi mierz Sas, nie
przyj mu ję te go na wet z po wo dów es te tycz nych. Co in ne go, je śli cho dzi o tak zwa ne związ ki part ner skie. Dwa dzie ścia pro cent
lu dzi ży je w wol nych związ kach i nie ma ją ure gu lo wa nych praw do ty czą cych po dat ków, spad ków, te sta men tów itd. Oczy wi ście
nie zga dza my się z nie któ ry mi po stu la ta mi ho mo sek su ali stów. Na to miast ci lu dzie ma ją pra wo żyć pod na szym wspól nym nie -
bem, zwa nym Pol ska, nad Wi słą i Od rą, i mieć wła sne re la cje. Ka żdy, kto pró bu je za glą dać ko muś do ży cia pry wat ne go, na -
ru sza je go mir. (BW)

Czy stość przed ma łżeń ska to spraw dzo na dro ga do... mi ło ści
W ko ście le św. Ka zi mie rza w No wym Są czu w ka żdy trze ci czwar tek mie sią ca o godz. 18 od by -
wa ją się spo tka nie wspól no ty Ru chu Czy stych Serc; opie ku nem gru py jest ks. Ja nusz Fal tyn. Je -
go człon ko wie de cy du ją się żyć w czy sto ści do cza su za war cia związ ku ma łżeń skie go. Ruch,
któ re mu pa tro nu je bł. Ka ro li na Kóz ków na, dzia ła na ca łym świe cie. Na le ży do nie go ok. 4 mln
mło dych lu dzi. Oto jak za chę ca ją do czy sto ści: 

Za cho wa nie czy sto ści przed ma łżeń skiej i wol ność od wszel kich na ło gów, a przede
wszyst kim pie lę gno wa nie re la cji z Je zu sem, po przez m.in. co dzien ną mo dli twę i ży cie sa -
kra men tal ne (czę stą Eu cha ry stię i re gu lar ną spo wiedź św.), oraz pod ję cie kon kret nej pra -
cy nad so bą – to spraw dzo na dro gą do praw dzi wej – bo czy stej – mi ło ści. Ta kie od da nie
się Je zu so wi sta ło się dla wie lu z nas po cząt kiem dro gi wyj ścia z nie upo rząd ko wa nia
w sfe rze sek su al nej, a ta kże z uza le żnień od ni ko ty ny, al ko ho lu czy nar ko ty ków. Je zus
cze ka 24 go dzi ny na do bę w sa kra men cie po jed na nia, by prze ba czyć wszyst kie grze chy

i przy wró cić czy stość ser ca tym, któ rzy ufa ją w Je go nie skoń czo ne mi ło sier dzie. Nie ma przy pad ków bez na dziej nych, po nie -
waż On uzdra wia z naj więk szych ran, pod no si z naj więk szych upad ków i roz wią zu je naj trud niej sze sy tu acje. (IO)
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D o nald Tusk ogło sił, że Ra da
Fo rum wy bra ła na Czło wie -
ka Ro ku 2011 pre mie ra Re -
pu bli ki Moł do wy Vla di mi ra

Fi la ta. Skry ty ko wał tych, któ rzy dziś
kwe stio nu ją sens UE i na wią zał do od -
wa żnych re form prze pro wa dza nych
w Moł do wie i Gru zji oraz do sta rań tych
państw o przy sto so wa nie się do stan dar -
dów Unii Eu ro pej skiej.

– Pol ska gło śno mó wi: Unia jest war -
to ścią nie do prze ce nie nia – stwier dził
Do nald Tusk. – Dzi siaj z Kry ni cy, ju tro
z War sza wy, ale ta kże z Bruk se li i ze
Stras bur ga po wi nien po pły nąć bar dzo
moc ny głos, pod trzy mu ją cy na du chu
tych wszyst kich, któ rzy wie rzą w sens in -
te gra cji eu ro pej skiej, nie tyl ko w sens
sta tus quo, ale ta kże dal szych dzia łań
na rzecz in te gra cji.

Je go zda niem „bu do wa nie od ręb nych
struk tur, eks klu zyw nych for ma tów po li -
tycz nych we wnątrz UE, kwe stio no wa nie
Schen gen, Ma astricht i sen su po sze rza -
nia Unii o te kra je i na ro dy, któ re wy peł -
nia ją wszyst kie kry te ria i stan dar dy, to
by ły by ozna ki ka pi tu la cji nie uza sad nio -
nej fak ta mi”. I przy po mniał, że idea

wspól no ty zro dzi ła się „po naj cię ższych
do świad cze niach II woj ny świa to wej.

– Unia Eu ro pej ska to wy na la zek
na trud ne cza sy. Po wsta ła, aby Eu ro pa
ni gdy już nie wpa dła w ta kie ta ra pa ty,
jak w pierw szej po ło wie ubie głe go wie -
ku – po wie dział i na wią zał do kry zy su
go spo dar cze go: – Dziś ma my in ne ta ra -
pa ty i tym bar dziej po ka zu ją one, że po -
win ni śmy trzy mać się tej idei, a nie
kwe stio no wać nią u sa mych pod staw.

Za po wie dział twar de ne go cja cje
o „du ży i mą dry” ko lej ny bu dżet UE.

– Dzi siaj Pol ska przy stę pu je do tych
ne go cja cji z tym wiel kim, ufun do wa nym
na prag ma tycz nych fun da men tach ma -
rze niem, aby ko lej na per spek ty wa fi nan -
so wa to by ły zno wu set ki mi liar dów
zło tych, bo na na szych oczach Pol ska
zmie nia się im po nu jąc tym tem pem ca -
łej Eu ro pie – po wie dział. Je go zda niem
kon dy cja eko no micz na Pol ski upo wa -
żnia nas do twar dych roz mów. – Pol ska
twar do ob sta je przy in te gra cji, so li dar -
no ści eu ro pej skiej, czy re spek to wa niu
za sad, ja kie są obec ne w trak tatach eu -

WYDARZENIA

XXI Fo rum Eko no micz ne w Kry ni cy -Zdro ju 

Najpierw Tusk, 
potem Kaczyński
– Unia Eu ro pej ska jest war to ścią nie do prze ce nie nia. To wy na la zek na trud ne cza sy – po wie -
dział 7 wrze śnia Do nald Tusk w Kry ni cy -Zdro ju. Prze mó wie nie sze fa pol skie go rzą du otwo -
rzy ło in au gu ra cyj ną se sję ple nar ną XXI Fo rum Eko no micz ne go, któ re zgro ma dzi ło ok. 2,5
ty sią ca po li ty ków, me ne dże rów, lu dzi na uki i me diów. Wy stą pie nie sze fa pol skie go rzą du
na roz po czę cie kon fe ren cji oraz li de ra opo zy cji Ja ro sła wa Ka czyń skie go w ostat nim dniu ob -
rad – to by ły dwa hi ty te go rocz ne go Fo rum, gro ma dzą ce naj więk sze au dy to rium i wzbu dza ją -
ce naj więk sze za in te re so wa nie me diów.
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ro pej skich i nie ro bi te go ja ko ubo gi
krew ny. Za Pol ską, ale ta kże za in ny mi
pań stwa mi te go re gio nu, sto ją twar de
licz by – uznał.

***
Dru gim naj wa żniej szym wy da rze niem

Fo rum by ło wy stą pie nie 9 wrze śnia pre -
ze sa PiS Ja ro sła wa Ka czyń skie go. Dwie
kart ki for mu la rzy PIT i VAT Ka czyń ski
pod no sił pa rę ra zy nad gło wą, ja ko sym -
bol pro gra mu fi skal ne go Pra wa i Spra -
wie dli wo ści. Te dwie pro ste kart ki ma ją
bo wiem za stą pić dzi siej sze wie lo stro ni co -
we for mu la rze de kla ra cji po dat ko wych
wraz z za łącz ni ka mi. Po dat ki we dle PiS
ma ją być prost sze, a sys tem mniej re pre -
syj ny. 

De ba tę „No wa ja kość – po dat ki, któ -
re da ją szan sę” Ka czyń ski wy brał ja ko
miej sce pre zen ta cji pro gra mu go spo dar -
cze go Pra wa i Spra wie dli wo ści w czę -
ści po świę co nej po dat kom.

– Ma my trzy po tę żne usta wy, któ re
cał ko wi cie od mie nią obec ny sys tem.
W tym krót kim cza sie mo że my tyl ko
przed sta wić bar dzo ogól ny wstęp i kon -
tekst pro po zy cji – za po wie dział Ka czyń -
ski. Na wią zał do Fo rum w Kry ni cy
sprzed trzech lat. – Na tej sa mej kon fe -
ren cji, któ ra ma wiel kie uzna nie, Do nald
Tusk za po wie dział na gle, że Pol ska wej -
dzie do stre fy eu ro w 2011 ro ku. By ła to
za po wiedź bez po kry cia. My sto su je my
in ną me to dę: za po wia da my to, co jest.
Na sze trzy usta wy są go to we!

Pre zes PiS przy wo łał też py ta nie, ja -
kie sta wia dziś so bie wie lu Po la ków: ko -
mu po wie rzył byś swo je pie nią dze?
Uznał, że je go par tia po twier dzi ła swo ją
wia ry god ność w za rzą dza niu fi nan sa mi
pu blicz ny mi, po nie waż przez dwa la ta
rzą dze nia „upo rząd ko wa ła sys tem fi nan -
sów, ob ni ży ła po dat ki i opła ty, przy go -
to wa ła ko lej ne re for my i pod sta wy
do kon struk cji bu dże tu za da nio we go”.
– Te raz przy wła dzy jest eki pa, któ ra za -
po wia da ła bar dzo du żo, a w isto cie
po dat ki pod wy ższa, zwłasz cza VAT i nie
da ła lu dziom wy bo ru mię dzy OFE a ZUS
– oce nił rzą dzą cą ko ali cję PiS -PO.

Szcze gó ły pro po zy cji PiS przed sta wił
Pa weł Sza ła ma cha, pre zes In sty tu tu So -
bie skie go. Par tia chce obu dzić in no wa -
cyj ność firm m.in. umo żli wia jąc
dwu krot ne od li cze nie wy dat ków na roz -
wój od pod sta wy opo dat ko wa nia. – Dzi -
siej szy sys tem pre fe ru je ku po wa nie
tech no lo gii na ze wnątrz, my na ci ska my
na wy twa rza nie tech no lo gii przez na sze
fir my – za zna czył Sza ła ma cha.

Pro po zy cje PiS pod czas spo tka nia oce -
nia ło dwóch pro fe so rów: Je rzy Ży żyń ski

z Uni wer sy te tu War szaw skie go oraz Wi -
told Mo dze lew ski, by ły wi ce mi ni ster fi -
nan sów i twór ca po dat ku VAT w Pol sce,
dziś pre zes In sty tu tu Stu diów Po dat ko -
wych. Obaj chwa li li pro po zy cje PiS.

Mo dze lew ski z ko lei za uwa żył, że
od 20 lat ży je my w tym sa mym sys te mie
po dat ko wym i obu do wu je my go czy niąc
skom pli ko wa nym. – Z tym się da lej nie
da żyć. Je śli po li ty cy za czy na ją się in te -
re so wać po dat ka mi i mó wią, że trze ba
je zmie niać, to już do brze –uznał.

– Pod naj wa żniej szy mi te za mi się
pod pi su ję, są zgod ne z cza sem, w któ rym
je ste śmy – od niósł się Mo dze lew ski
do pro gra mu PiS.

– Fak tycz nie, dziś nie kie dy zu peł nie
nie win ni lu dzie za my ka ni są w wię zie -
niu, a in nym, któ rzy tam po win ni się
zna leźć, po zwa la się spo koj nie żyć i ko -
rzy stać z luk w pra wie – stwier dził Ka -
czyń ski, znów pod no sząc w gó rę dwie
PiS -owskie kart ki po dat ko we i w du chu
kam pa nij nym koń cząc: – Czy na sze
usta wy wej dą w ży cie, za le ży od de cy zji
wy bor czych spo łe czeń stwa.

(BW)

– Dziś niekiedy zupełnie
niewinni ludzie zamykani
są w więzieniu, a innym,
którzy tam powinni się
znaleźć, pozwala się
spokojnie żyć i korzystać
z luk w prawie.

JAROSŁAW KA CZYŃ SKI
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XXI Fo rum Eko no micz ne (7-9
wrze śnia) to po nad 170 de bat
w 13 sek to rach te ma tycz nych,
w tym 18 w ra mach wy da rzeń
i pre zen ta cji spe cjal nych. Po nad -
to 8 de bat ple nar nych.

Do te go po nad set ka de bat w ra -
mach Fo rum Re gio nów i Fo rum Mło -
dych Li de rów, a ta kże Fo rum
In we sty cyj ne go, któ re od by ło się
wcze śniej w Tar no wie. Do Kry ni cy -
-Zdrój przy je cha ło w tym ro ku gru bo
po nad 3 000 go ści z po nad 60 kra jów,
co naj mniej po kil ka set do Mu szy ny,
No we go Są cza i Tar no wa.

Mi sją or ga ni zo wa nej od 1991 r.
kon fe ren cji jest stwo rze nie ko rzyst ne -
go kli ma tu dla roz wo ju współ pra cy po -
li tycz nej i go spo dar czej mię dzy Unią
Eu ro pej ską a kra ja mi są sia du ją cy mi.
Kry ni ca to wa żny punkt na ma pie po -
li tycz nej świa ta gdzie na tak du żą ska -
lę Wschód spo ty ka się z Za cho dem.
Uczest ni cy to gro no eks per tów i li de -
rów ży cia po li tycz ne go, spo łecz ne go,
go spo dar cze go oraz kul tu ral ne go z Eu -
ro py, Azji i Ame ry ki.

Mot to te go rocz ne go spo tka nia
brzmia ło: „Eu ro pej skie dy le ma ty: part -
ner stwo czy ry wa li za cja?”. Przy szłość
Eu ro py i Unii Eu ro pej skiej, w du żej
mie rze za le ży od wy ni ku po li tycz nej
de ba ty nad wspól ną po li ty ką go spo dar -
czą i me cha ni zmem jej ko or dy na cji
oraz mo de lu po dzia łu środ ków ja ki
wy bie rze wspól no ta my śląc o ko lej nej
per spek ty wie fi nan so wej na la ta 2014-
2020. Bę dzie to mia ło wpływ za rów no
na po zy cję Eu ro py na świe cie, jak
i na jej we wnętrz ny roz wój. 

Se sje ple nar ne, pa ne le dys ku syj ne
oraz dzie siąt ki kon fe ren cji pra so wych,
eks po zy cji i pre zen ta cji spe cjal nych
sta ły się do sko na łą for mą pre zen ta cji
sek to ra go spo dar cze go czy na uko we -
go. Wszyst kie spo tka nia i wy da rze nia
pod czas Fo rum od by wa ją się w ję zy ku
an giel skim, pol skim i ro syj skim.

Rok rocz nie ob ra dy Fo rum re la cjo -
nu ją naj więk sze pol skie i świa to we me -
dia. Go ści na nim po nad 500
dzien ni ka rzy z ca łe go świa ta, któ rzy re -
pre zen tu ją nie mal 200 re dak cji. Re la cje
z te go rocz ne go Fo rum zna la zły się
w naj więk szych agen cjach świa to wych
jak: Reu ters, Blo om berg, AFP czy EFE
oraz na ła mach naj po czyt niej szych
dzien ni ków mię dzy na ro do wych, m.in.
Fi nan cial Ti mes, The Wall Stre et Jo ur -
nal, FAZ, Kom mer sant, Le Mon de, Le
So ir. Od kil ka lat ogrom na więk szość
z nich jest part ne ra mi me dial ny mi Fo -
rum. Do Kry ni cy co ro ku przy je żdża ją
ta kże dzien ni ka rze z tak opi nio twór -
czych me diów, jak CNN, The Eco no -
mist, Fran ce 24, Le Fi ga ro, The
Gu ar dian, Der Spie gel, New swe ek,
Ma na ger Ma ga zyn, Il So le 24 Ore, La
Tri bu ne, Les Echos, Han dels blatt, Fi -
nan cial Ti mes Deutsch land, L'Expan -
sion, Wirt scha fts Blatt, Ho spo dar ske
No wi ny i Ma gy ar Nem zet. (BW)

WYDARZENIA

Wschód spo ty ka
się z Za cho dem W przed dzień otwar cia XXI Fo rum

Eko no micz ne go kry nic ki Dep tak
roz brzmie wał stu ko tem młot ków
i war ko tem pił. Trwa ła bu do wa gi -
gan tycz ne go, dłu gie go na 120,
a sze ro kie go na 20 me trów Do mu
Fo rum, któ ry na kil ka na ście dni od -
mie nił wy gląd cen trum uzdro wi ska. 

Kon struk cja spraw dzi ła się. W Do mu
Fo rum urzą dzo no 5 sal kon fe ren cyj nych,
gdyż w do tych czas wy ko rzy sty wa nych
obiek tach uzdro wi ska – go ście już się
nie mie ści li. 

Domu Forum
sprawdził się

Kolekcjonerzy
autografów i fotografii 
Spa ce ru ją cy po kry nic kich ulicz -
kach zna ni po li ty cy i biz nes me ni,
to by ła grat ka dla tu ry stów, któ rzy
co chwi la ich fo to gra fo wa li i pro si li
o wspól ne zdję cie. By li też praw dzi -
wi ko lek cjo ne rzy au to gra fów VIP -
-ów. Jed ne mu z nich tra fił się cen ny
łup – pod pis pre mie ra Do nal da Tu -
ska. Był na wet kro ni karz Fo rum
Eko no micz ne go, któ ry zbie rał pod -
pi sy wszyst kich zna nych osób
na Dep ta ku.
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Z bu dże tu Unii Eu ro pej skiej w la -
tach 2013-2020 Pol ska mo że się
spo dzie wać oko ło 80 mi liar dów
eu ro– ta ką no wi nę Elżbie ta Bień -
kow ska, mi ni ster roz wo ju re gio -
nal ne go, prze ka za ła 8 wrze śnia
w Mu szy nie uczest ni kom V Fo rum
Re gio nu. Mu szyń ska kon fe ren cja,
z młod szej sio stry Fo rum Eko no -
micz ne go w Kry ni cy – Zdro ju prze -
kształ ci ła się w groź ną
„kon ku ren cję”. 

– Do bre wia do mość prze ka za na sa -
mo rzą dow com przez mi ni ster Bień -
kow ską jest ta ka, że w na stęp nej
per spek ty wie fi nan so wej Unii, znaj dą
się środ ki dla Pol ski i to spo re, a zła
jest ta ka, że nie bę dzie pie nię dzy
z Bruk se li na dro gi lo kal ne – ko men -
to wał na go rą co bur mistrz Mu szy ny
Jan Gol ba, któ ry wraz z Zyg mun tem
Ber dy chow skim otwo rzył Fo rum Re -
gio nów, pod pa tro natem wła śnie mi ni -
ster Bień kow skiej.

Mo de ra to rem in au gu ra cyj nej se sji
za ty tu ło wa nej „Przy szłość eu ro pej -

skich re gio nów. Stra te gia roz wo ju re -
gio nal ne go 2020” by ła eu ro de pu to wa -
na Da nu ta Hüb ner, a wśród
dys ku tan tów m.in. wi ce mar sza łek Ma -
ło pol ski Ro man Cie pie la, wi ce mi ni -
ster roz wo ju re gio nal ne go Czech
Da niel Braun oraz Jan Hu dac ky, se -
kre tarz sta nu w mi ni ster stwie trans -
por tu, bu dow nic twa i roz wo ju
re gio nal ne go Sło wa cji.

Go spo darz Mu szy ny cie szył się, że
znaj dą się spo re fun du sze unij ne
na roz wój współ pra cy trans gra nicz -
nej. – Pla nu je my ra zem ze Sło wa ka mi
wy ty cze nie ście żek ro we ro wych
wzdłuż brze gu Po pra du – tłu ma czył
Jan Gol ba. 

V Fo rum Re gio nów trwa ło 3 dni
(6-8 wrze śnia). Na kon fe ren cję zło -
ży ła się se sja ple nar na i 16 pa ne li.
Dys ku to wa li ze so bą pre zy den ci du -
żych miast i sze fo wie roz ma itych re -
gio nów z ca łej Eu ro pie. Wśród
pa ne li stów by ło spo ro ma ło pol skich
sa mo rzą dow ców, m.in. mar sza łek
Ma rek So wa.

(HSZ)

Pieniądze na współpracę transgraniczną

„Re cep cję” kon fe ren cji, ob słu gi wa ną
przez pra cow ni ków In sty tu tu Stu diów
Wschod nie go w War sza wie i stu den tów,
tra dy cyj nie urzą dzo no w ki nie „Ja wo rzy -
na”. Przy szło im za re je stro wać, po słać
na miej sce kwa te run ku i roz dać ma te ria -
ły kon fe ren cyj ne ok. 2,5 ty siąc om osób
z 66 kra jów plus pół ty sią ca dzien ni ka rzy
me diów tra dy cyj nych i elek tro nicz nych,
ja cy się akre dy to wa li na Fo rum. To by ło
ogrom ne przed się wzię cie lo gi stycz ne.

Na par kin gu przy sta cji pa liw w No -
wej Wsi przez ca ły czas sta ła w go to wo -
ści bo jo wej flo tyl la czar nych, vi pow skich
li mu zyn mar ki BMW, któ re wo zi ły go -
ści kon fe ren cji

Fo rum Eko no micz ne to po za wszyst -
kim po tę żny za strzyk go tów ki dla Kry -
ni cy. Na obec no ści ty lu go ści, oprócz
ho te la rzy i re stau ra to rzy, za ra bia ar mia
lu dzi z ob słu gi kon fe ren cji i nie tyl ko.

Pre mier Do nald Tusk, pre zy dent
Gru zji Mi cha ił Sa kasz wi li oraz pre -
mier Moł da wii Vla da Fi la ta pi li wło -
skie i wę gier skie wi na do star czo ne
przez Agen cję Han dlo wą Ra fa z No -
we go Są cza. Sma ko wa ły im wy śmie -
ni cie. 

– To był wa żny dla nas eg za min, zwa -
żyw szy, że Gru zja i Moł da wia sły ną ze
zna ko mi tych win, a pre mier Tusk ucho -
dzi za ko ne se ra te go szla chet ne go trun -
ku – mó wi Pa weł Świer czek, au tor
świet nych fe lie to nów wi niar skich pu bli -
ko wa nych od pół ro ku w na szym mie -
sięcz ni ku. 

Ra fa do star czy ła na kon fe ren cję kil -
ka set bu te lek win wło skich, czer wo ne,
wy traw ne, głów nie z To ska nii i Pie mon -
tu, oraz wi na wę gier skie, bia łe, lek ko
słod kie z kra iny To ka ju. 

(HSZ)

Pa weł Świer czek z bu tel ką wi na,
któ re tra fi ło na sto ły uczest ni ków
kon fe ren cji

SADECZANIN październik 2011_SADECZANIN 10.2011  30-09-2011  07:50  Strona 13



14 Sądeczanin PAŹDZIERNIK 2011 v www.sadeczanin.info

Pod czas Fo rum Eko no micz ne go
w tłu mie pol skich i za gra nicz nych
oso bi sto ści do strze gli śmy zna jo -
me twa rze. Są dec kie VIP -y zgod -
nie za pew nia li, że cza su
w Kry ni cy nie mar no wa li. 

Krzysz tof Wnęk (Mia stecz ko Mul -
ti me dial ne) i Ry szard Fryc, zna ny są -
dec ki biz nes men dys ku to wa li ży wo
z Ar tu rem Czer nec kim (rad nym No we -
go Są cza).

– To nie tyl ko spo tka nie to wa rzy skie.
Szu ka my też na Fo rum in spi ra cji. Ko le -
dzy mo gli do wie dzieć się wie lu cie ka wych
rze czy, za cie śnić kon tak ty biz ne so we. Ja
je stem na to miast pod wra że niem wy stą -
pie nia Elżbie ty Bień kow skiej, mi ni stra
roz wo ju re gio nal ne go, która za pre zen to -

wa ła ogrom ną wie dzę i peł ny pro fe sjo na -
lizm – tłu ma czył Ar tur Czer nec ki.

Za chwy co ny roz ma chem Fo rum był
też zna ny przed się bior ca An drzej Wi -
śniow ski. Przy znał, że naj bar dziej za -
in te re so wa ła go de ba ta Chi ny – Eu ro pa
Środ ko wo Wschod nia.

– Mó wio no wie le o współ pra cy go -
spo dar czej z tym kra jem. Jest to kwe stia
dla mnie o ty le istot na, że mo ja fir ma
z chiń ski mi part ne ra mi już współ pra cu -
je, ku pu je my tam ma szy ny. Wbrew obie -
go wej opi nii, oprócz ni skiej ce ny, są one
też nie złej ja ko ści – mó wił Wi śniow ski.

W na mio cie Ca fe Ruch od po czy wał
na to miast przy ka wie Jó zef Olek sy
a obok, w to wa rzy stwie biz ne so wych
part ne rów, prze cha dzał się Ry szard
Flo rek, pre zes Fa kro. (BOS)

WYDARZENIA

Z uśmiechem
zaliczali
praktyki
Pra wie dwu stu stu den tów z No we -
go Są cza, Kra ko wa, War sza wy
i Prze my śla od by ło prak ty ki
na XXI Fo rum Eko no micz nym
w Kry ni cy -Zdro ju. Mło dzi lu dzie
ob słu gi wa li pa ne le dys ku syj ne,
spraw dza li iden ty fi ka to ry przy wej -
ściach na sa le kon fe ren cyj ne, by li
prze wod ni ka mi po Kry ni cy, a na -
wet za stę po wa li tłu ma czy,
a wszyst ko z uśmie chem na ustach. 

Or ga ni za to rzy za pew ni li ża kom wikt
i opie ru nek, zwró ci li kosz ty prze jaz du
do Kry ni cy, ich pra ca nie by ła wy na gra -
dza na. Na Fo rum stu den ci zdo by wa li
do świad cze nie, szli fo wa li ję zy ki ob ce
i ocie ra li się o wiel kich te go świa ta. 

W cen trum pra so wym Fo rum dy żur
peł ni ły dwie sym pa tycz ne stu dent -
ki III ro ku sto sun ków mię dzy na ro do -
wych Pań stwo wej Wy ższej Szko ły
Wschod nio eu ro pej skiej w Prze my ślu.
Pau li na Baj po cho dzi z Le żaj ska, a Iga
Ka rec ka z sa me go Prze my śla. Dziew -
czę ta dru gi raz uczest ni czy ły w kon fe -
ren cji i czu ły się w Kry ni cy, jak
u sie bie w do mu.

– Z na szej uczel ni pra cu je na Fo rum
czter dzie ści pięć osób, w tym spo ra gru -
pa stu diu ją cych u nas Ukra iń ców. Ich
atu tem jest do sko na ła zna jo mość ję zy -
ka ro syj skie go – mó wi ły dziew czę ta.
Aby się do stać na kon fe ren cję Pau li -
na i Iga mu sia ły apli ko wać do or ga ni za -
to rów. Wy bra no naj lep szych, li czy ły się
stop nie w in dek sie i zna jo mość ję zy -
ków ob cych.

– Tu taj ma my szan sę pod re pe ro wać
nasz an giel ski i ro syj ski, bo co in ne go
wku wać słów ka, a co in ne go ży wy ję zyk.
Po za tym, w wol nych chwi lach bie ga my
po se mi na riach. Na pa ne lu dys ku syj nym
z udzia łem mi ni stra Je rze go Mil le ra ze -
bra ły śmy ma te riał do pra cy li cen cjac kiej
o bez pie czeń stwie mię dzy na ro do wym
– cie szy ły się dziew czy ny. (HSZ)

Na si na Fo rum

Mi cha ił Sa akasz wi li wśród mło dych w No wym Są czu 
W dro dze do Kry ni cy -Zdro ju pre zy dent Gru zji Mi cha ił Sa akasz wi li zro -
bił 7 wrze śnia przy sta nek w No wym Są czu, gdzie w MCK „So kół” spo tkał
się z mło dzie żą z 37. kra jów, uczest ni czą cą w VI Fo rum Eko no micz nym
Mło dych Li de rów. – Przy je cha łem na Fo rum, że by opo wie dzieć o gru ziń -
skiej trans for ma cji. Jesz cze przed kil ko ma la ty dła wi ła nas biu ro kra cja i ko -
rup cja, czy li post so wiec ka spu ści zna. Te raz ży je my w in nym kra ju i chce my
bu do wać jesz cze lep szy – po wie dział do mło dzie ży Mi cha ił Sa akasz wi li,
chwa ląc pro gram pol skich re form. Pre zy dent Gru zji ostro skry ty ko wał
ro syj ski im pe ria lizm: – Za pra szam ro syj skich tu ry stów do Gru zji. Przy jedź -
cie do nas, ale nie na czoł gach. Zo staw cie je u sie bie. (JB)
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O prócz mo żli wo ści star tu
w jed nej z licz nych kon ku -
ren cji bie go wych, dla uczest -
ni ków Fe sti wa lu oraz

wi dzów przy go to wa no wie le do dat ko -
wych atrak cji, m. in.: kon kur sy na naj -
szyb szą ro dzi nę oraz fir mę w Pol sce,
Fo rum Sport -Zdro wie -Pie nią dze (cykl

wy kła dów i pre lek cji na te mat zdro we -
go sty lu ży cia), Tar gi Sport & Fun,
a na ko niec kon cert Go lec Or kie stry
na kry nic kim Dep ta ku.

***
Zwy cięz ca Ko ral Ma ra to nu zo stał

Grze gorz Czyż z Bo gu mi ło wic, któ ry
po nad 42-ki lo me tro wą tra sę po ko nał

w cza sie 2 go dzi ny, 43 mi nu ty i 33 se -
kun dy. Naj szyb szy za wod nik wy prze -
dził dru gie go na me cie Pio tra
Po błoc kie go z Lę bor ka o po nad 6 mi nut.
Z trze cim cza sem tra sę ukoń czył Dmy -
tro Iva nysh z Użgo ro du na Ukra inie,
któ ry 42 ki lo me try i 195 me trów po ko -
nał w 2 go dzi ny, 52 mi nut i 21 se kund. 

Wśród ko biet pierw sza li nię me ty
prze kro czy ła Da nu ta Pi sko row ska
z Wro cła wia z cza sem 3: 03: 56. Z uwa -
gi na fakt, że zwy cięz ca ma ra to nu nie
po ko nał tra sy w wy zna czo nym przez or -
ga ni za to rów cza sie, na gro da w po sta ci
Fia ta 500 roz lo so wa na zo sta ła wśród
wszyst kich osób, któ re ukoń czy ły ma ra -
ton. Sa mo chód tra fił do Ire ne usza Za ją -
ca z Bie cza. W kry nic kim ma ra to nie
wy star to wa ło 450 za wod ni ków i za wod -
ni czek.

– Dru ga edy cja Fe sti wa lu Bie go we -
go za koń czy ła się jesz cze więk szym suk -
ce sem niż pierw sza. Licz ba uczest ni ków
i wi dzów, łącz na pu la na gród, du że za -
in te re so wa nie me diów oraz ró żno rod -
ność kon ku ren cji bie go wych spra wi ły,
że Fe sti wal Bie go wy Fo rum Eko no micz -
ne go na sta łe za do mo wił się na ma pie
naj wa żniej szych im prez spor to wych
w na szym kra ju – mó wi To masz Li piec
z In sty tu tu Stu diów Wschod nich. – Naj -

II Fe sti wal Bie go wy Fo rum Eko no micz ne go 

Bez prze gra nych
i po ko na nych
Jesz cze spod Gó ry Par ko wej nie wy je cha li po li ty cy i me ne dże -
ro wie, kie dy roz po czął II Fe sti wal Bie go wy Fo rum Eko no -
micz ne go w Kry ni cy – Zdro ju (9-11 wrze śnia), zor ga ni zo wa ny
przez In sty tut Stu diów Wschod nich w War sza wie. W im pre zie
wzię ło udział po nad 3000 spor tow ców z ca łe go świa ta, łącz -
na pu la na gród wy nio sła 350 ty się cy zło tych. Jed nym z ho no -
ro wych go ści fe sti wa lu by ła Ire na Sze wiń ska!

Z uśmie chem za li cza li prak ty ki
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lep szym po twier dze niem ro sną ce go pre -
sti żu na szej im pre zy jest fakt, że kil ka
dni te mu za pa dła de cy zja o przy zna niu
nam w 2013 ro ku or ga ni za cji mi -
strzostw Świa ta w bie gach gór skich an -
glo sa skich. Już te raz mo gę obie cać, że
spro sta my te mu za da niu – do dał by ły
mi ni ster spor tu.

Mi ło nam do nieść, że ma ra ton ukoń -
czył Zyg munt Ber dy chow ski, b. pre zes
Fun da cji Są dec kiej i prze wod ni czą cy
Ra dy Pro gra mo wej Fo rum Eko no micz -
ne go, choć re kor du ży cio we go nie po -
bił, ale to nie by ło naj wa żniej sze. 

Bieg 7 Do lin
Oprócz Ko ral Ma ra to nu uczest ni cy

mo gli wziąć udział w jed nej z kil ku przy -
go to wa nych przez or ga ni za to rów kon ku -
ren cji bie go wych. W naj bar dziej
wy ma ga ją cym Bie gu 7 Do lin na dy stan -
sie 100 km trium fo wał Jan Wy dra z Msza -
ny Dol nej. Zwy cięz ca ukoń czył
ul tra ma ra ton w cza sie 9 go dzin i 35 mi nut,
tym sa mym usta na wia jąc no wy re kord tra -

sy. Dru gi był Ma ciej Wię cek z Kra ko wa,
a trze ci Ma rek Swo bo da z Wał brzy cha.

Ży cio wa Dzie siąt ka Taurona
W bie gu „Ży cio wa Dzie siąt ka

Taurona” naj lep szy oka zał się Mar tin
Mu ku le Mu ia z Ke nii, któ ry tra sę z Kry -
ni cy -Zdrój do Mu szy ny o dłu go -
ści 10 km po ko nał w 28 mi nut i 5
se kund. Na po dium zna leź li się rów nież
Ja kub Bur ghardt oraz Ra fał Sno chow -
ski. Alek san dra Ja wor z Czę sto cho wy
trium fo wa ła w ka te go rii ko biet. 

Bieg na Ja wo rzy nę
W nie zwy kle wy ma ga ją cym „Bie gu

na Ja wo rzy nę” naj lep szy oka zał się An -
drzej Dłu gosz z Ry tra, któ ry po ko nał
tra sę w cza sie 16 mi nut i 22 se kun dy.
Tuż za nim na me tę wbie gli Da niel Wo -
sik z Ku no wa (17: 12) oraz Pa weł Kraw -
czyk z Kra ko wa (18:09). Iza be la
Za tor ska z Wro can ki oka za ła się naj -
szyb szą ko bie tą na tra sie (20:39). 

(PP)

WYDARZENIA

SADECZANIN październik 2011_SADECZANIN 10.2011  30-09-2011  07:50  Strona 16



PAŹDZIERNIK 2011 Sądeczanin 17

v www.sadeczanin.info

Pod czas kry nic kiej im pre zy
bra łem udział w bie gu
na 10 km. „Ży cio wa Dzie siąt ka
Tau ro na” zgro ma dzi ła na star -
cie pra wie ośmiu set bie ga czy.
W po rów na niu do ubie gło rocz -
nej edy cji by ło ich za tem po -
nad dwu krot nie wię cej. 

Ze swo je go star tu je stem za do -
wo lo ny. Po pra wi łem swój
czas: dy stans po ko na łem

w 41 mi nut i 4 se kun dy. Na me cie by -
łem 143 w kla sy fi ka cji ge ne ral nej, jed -
no cze śnie zaj mu jąc do bre 7 miej sce
w mi strzo stwach Pol ski we te ra nów
w ka te go rii pięć dzie się cio lat ków. Sa -
ma im pre za wy wie ra na uczest ni kach
bar dzo du że wra że nie. Or ga ni zo wa -
na jest z du żym roz ma chem i wi dać, że

or ga ni za to rom za le ży na za wod ni kach
i do ko nu ją wszel kich sta rań, aby czu li
się oni usa tys fak cjo no wa ni. Nie mo że
zresz tą być ina czej, sko ro głów ny po -
my sło daw ca Zyg munt Ber dy chow ski
sam jest na mięt nym bie ga czem i oczy -
wi ście w Kry ni cy też ry wa li zu je na tra -
sie. Bo ga ta ofer ta za wie ra kil ka
ró żnych bie gów, do sto so wa nych za -
rów no do upodo bań, jak i mo żli wo ści
bie ga czy. 

Naj więk szą po pu lar no ścią cie szy
się „Ży cio wa Dzie siąt ka”. Na to miast
Ko ral Ma ra ton jest, a wła ści wie po wi -
nien być, wi zy tów ką ca łe go fe sti wa lu.
Jed nak je go bar dzo trud na, z licz ny mi
pod bie ga mi, tra sa spo wo do wa ła, że
na star cie sta nę ło oko ło 400 bie ga czy.
W po rów na niu z in ny mi bie ga mi ma -
ra toń ski mi w kra ju jest to licz ba zni ko -
ma. Jak już wspo mnia łem zbyt
trud na tra sa, brak mo żli wo ści osią gnię -
cia do brych cza sów, po wo du je, że nie
przy je żdża ją tu taj naj lep si za wod ni cy.
Za sta na wiam się, czy w Kry ni cy i oko -
li cach mo żli we jest wy zna cze nie ta kie -
go pro fi lu tra sy, choć by skła da ją cej się
np. z dwóch pę tli, aby zni we lo wać mę -
czą ce pod bie gi. Aby przy cią gnąć lep -
szych ma ra toń czy ków, ta ka
no we li za cja jest ko niecz na. 

Wśród licz nych bie gów, obec nie
na czo ło wy bi ja się bieg na Ja wo rzy nę
Kry nic ką, któ ry w 2011 ro ku ma mieć
ran gę gór skich mi strzostw świa ta. Dla
na sze go re gio nu to ko lej na no bi li ta cja.
Chciał bym, aby za wo dy w Kry ni cy by -
ły or ga ni zo wa ne co ro ku i na bie ra ły co -
raz więk sze go roz ma chu, bo dla nas,
bie ga czy to praw dzi we świę to. 

AN DRZEJ BO REK 
Au tor to by ły pił karz San de cji No wy Sącz, Gar bar ni
Kra ków, Za wa dy, Na wo ja Na wo jo wa i KPT Na wo jo -

wa; tre ner pił ki no żnej i te ni sa ziem ne go; 
bie gacz dłu go dy stan so wy.

II Fe sti wal Bie go wy w Kry ni cy -Zdro ju 

Im pre za su per, 
ale ma ra ton za trud ny

An drzej Bo rek na mecie
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Nie wiem, czy w tym ro ku mia -
ło być ła twiej, bo pod bieg
na Krzy żów kę za mie nio no
na dwa in ne pod Ja strzę bik
i „Ro mę”. Ma ra ton oka zał się
być nie zwy kle trud ny, ale, bądź
co bądź, na tra sie by ło cie ka -
wiej niż rok te mu. 

Na po cząt ku wrze śnia zo sta -
łem dwa ra zy za sko czo ny
przez po go dę. Po raz pierw -

szy w pią tek (9 wrze śnia), kie dy wy bra -
łem się w Ta try i po wy żej 2 tys. me trów
za sta łem 10-cen ty me tro wą war stwę
śnie gu, a na sa mym szczy cie Kry wa nia
pra wie -5 stop ni i mro żą cy wiatr. Mi nę -
ły nie speł na dwie do by, a au ra znów
spra wi ła mi nie przy jem ny żart, a w za -
sa dzie mnie i po nad 400 ma ra toń czy -
kom. Mam na my śli oczy wi ście
nie dziel ny po ra nek (11 wrze śnia)
w Kry ni cy -Zdro ju i roz gry wa ny w ra -
mach Fe sti wa lu Bie go we go Fo rum Eko -
no micz ne go Ko ral Ma ra ton. 30 stop ni
upa łu so lid nie da ło się we zna ki bie ga -
czom, ale nie tyl ko i one.

Za pew ne za in te re so wa ni wie dzą, że
tra sa ze szło rocz ne go ma ra to nu bie gła
z No we go Są cza do Kry ni cy -Zdro ju,
a te raz zo sta ła wy zna czo na w oko li cach
Kry ni cy i Mu szy ny. Dla mnie (bie głem
rów nież i wte dy) i wie lu osób, z któ ry -
mi zdą ży łem w trak cie po roz ma wiać,
o wie le bar dziej cie ka wa i ma low ni cza,
jed nak zbyt gó rzy sta jak na ulicz ny ma -
ra ton. Pierw sze 10 km to od ci nek z Kry -
ni cy do Mu szy ny, czy li z gór ki
ja kieś 120 me trów. Bie gło się z przy -
jem no ścią, a „oszu ki wa ne przez spa dek
te re nu no gi” sa me rwa ły się do przo du.
Na stęp ne 6 ki lo me trów by ło so lid nym

pod bie giem (300 me trów prze wy ższe -
nia) o du żym stop niu na chy le nia i kil ku
za krę tach. Na sa mym szczy cie stał Ma -
rek To kar czyk i za grze wał bie ga czy
do bo ju, któ rzy przez na stęp ne 7 ki lo me -
trów zbie ga li do Mu szy ny, czy li zno -
wu 300 me trów spad ku, ale w dół. 

Tra sa z Mu szy ny do Ty li cza (12 km)
to kil ku stop nio wy pod bieg, po któ rym
zmę czo nych już tra są i słoń cem ma ra -
toń czy ków cze ka ła nie mal wspi nacz ka
na 698 me trów („Ro ma”). Tu wie lu już
zre zy gno wa ło z bie gu, tyl ko szyb kim
kro kiem ma sze ro wa ło ku gó rze. Po niej
był ostry zbieg za krę ta mi do Kry ni cy -
-Zdro ju i trium fal ny po wrót na dep tak,

na któ rym usy tu owa na by ła me ta II Ko -
ral Ma ra to nu.

***
W dys ku sjach po za koń cze niu ma ra -

to nu czę sto mo żna by ło usły szeć, że wie -
lu bie ga czy prze li czy ło się z tra są
i za kła da ne pla ny da ły w łeb na „mor der -
czym” pod bie gu. Wy nik zwy cięz cy, czy -
li Grze go rza Czy ża, 2:43:33 po ka zu je
jak trud na by ła tra sa wy ści gu, cho ciaż
wśród star tu ją cych za bra kło spor tow ców
z „ży ciów ką” w gra ni cach 2:15:00. Za -
pew ne, je że li by się ta cy zna leź li (jak
choć by ubie gło rocz ny Ashe na fi Er ko lo
z Etio pii), to za wo dy w czo łów ce za wod -
ni ków by ły by bar dziej za cię te (rów no le -
gle od by wał się Ma ra ton Wro cław ski).
Za miast zna nych za wo dow ców by ło kil -
ku zna nych ama to rów bie ga nia, np.: gen.
Ro man Po lko, by ły wi ce pre mier i mi ni -
ster fi nan sów Grze gorz Ko łod ko i naj -
szyb szy z nich Zyg munt Ber dy chow ski
– prze wod ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej
Fo rum Eko no micz ne go.

Koń cząc to krót kie pod su mo wa nie
dla mnie bar dzo dłu gie go bie gu, war to
wspo mnieć o at mos fe rze, ja ka pa no wa -
ła w cią gu tych dwóch dni Fe sti wa lu
Bie go we go. Trud no ją po rów nać z ja ki -
mi kol wiek in ny mi za wo da mi, bo by ła
wy jąt ko wa, po dob nie jak ob słu ga i wo -

lon ta riat na tra sie ma ra to nu: roz ma ite
ener ge tycz ne prze ką ski dla ma ra toń czy -
ków (co 2,5 km!), na po je, gąb ki, a do te -
go fan ta stycz ny do ping. Mo że za rok lub
kil ka lat im pre za prze ro śnie sa mo Fo -
rum Eko no micz ne? Zo ba czy my, na ra -
zie świet nie się za po wia da, zwłasz cza,
że w 2013 ro ku w Kry ni cy od bę dą się
mi strzo stwa świa ta w bie gach gór skich.

JA NUSZ BO BREK
Autor jest dziennikarzem portalu 

sadeczanin.info i miesięcznika „Sądeczanin”.

Słoń ce, ki lo me try tra sy i pod bie gi

Ko ral Ma ra ton
od środ ka

Pierwsze 10 km to odcinek
z Krynicy do Muszyny, czyli
z górki jakieś 120 metrów.
Biegło się z przyjemnością,
a „oszukiwane przez
spadek terenu nogi” same
rwały się do przodu.

Ja nusz Bo brek na mecie
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Ma ło Są dec czy zny w stra te gii
wo je wódz twa

W pro jek cie Stra te gii Roz wo ju Wo je -
wódz twa na la ta 2011–2020 wy zna cza -
ją cej prio ry te ty in we sty cyj ne dla na sze go
re gio nu na naj bli ższe la ta zna la zły się je -
dy nie li nia ko le jo wa Pod łę że -Pie kieł ko -
-Mu szy na oraz „eks pre sów ka”: Brze sko
– No wy Sącz, oraz za pis o utwo rze niu
cen trum kon fe ren cyj ne go w Kry ni cy -
-Zdro ju. Nie ste ty, tyl ko ogól ni ko wo
wspo mnia no o po trze bie wy bu do wa nia
na Są dec czyź nie lot ni ska oraz po pra wie -
niu ukła du ko mu ni ka cyj ne go w re gio nie.
Pod czas spo tka nia kon sul ta cyj ne go
w są dec kim ra tu szu wi ce pre zy dent Gwi -
żdż nie krył nie za do wo le nia z ta kie go
ob ro tu spra wy. – Nie mo żna mó wić o po -
lep sze niu sy tu acji ko mu ni ka cyj nej tyl ko
w kon tek ście ob wod ni cy pół noc nej. Dla
nas wa żna jest ta kże ob wod ni ca za chod -
nia. Ten do ku ment jest zbyt ogól ny. Mó -
wi o po trze bie lot ni ska, ale nie pre cy zu je
gdzie mia ło by się ono znaj do wać, w Sta -

rym Są czu czy w Ło so si nie Dol nej?
– py tał.

Spo rym roz cza ro wa niem dla za stęp -
cy pre zy den ta by ło też to, że w pro jek -
cie nie uwzględ nio no je go pro po zy cji:
re mon tu są dec kie go zam ku i umiesz cze -
nia w nim Mu zeum Okrę go we go.
– W tej stra te gii du żą uwa gę przy wią zu je
się do roz wo ju tu ry sty ki. I do brze, ale
gdzie ma ją ci tu ry ści u nas się udać, gdy
pa da deszcz i w gó ry nie wyj dą? Od bu -
do wa zam ku to dla No we go Są cza istot -

na spra wa, tym bar dziej, że obec nie mu -
zeum znaj du je się w obiek cie, któ ry
do nas nie na le ży.

Przed sta wi cie le Urzę du Mar szał kow -
skie go wy ja śnia li, że w ska li wo je wódz -
twa są wa żniej sze in we sty cje. – Po ra
skoń czyć kłót nie o to, w ja kiej gmi nie
po win no być lot ni sko. Mu si cie jak naj -
szyb ciej wy brać lo ka li za cję i już za cząć
lo bo wać, bo po trze ba na to spo ro pie -
nię dzy – za uwa żył Ro man Cie pie la, wi -
ce mar sza łek ma ło pol ski.

Re kor do wa Agro pro mo cja
Po nad 300 tys. zwie dza ją cych,

ok. 400 wy staw ców – re kor do wą fre -
kwen cję mia ła XXI edy cja Mię dzy na ro -
do wej Wy sta wy Rol ni czej
AGRO PRO MO CJA 2011 w Na wo jo -
wej, da jąc nie po wta rzal ną oka zję do za -
pre zen to wa nia naj now szych pro duk tów
rol ni czych i oko ło rol ni czych, by dła,
owiec i szyn szy li, no wo cze snych roz -
wią zań i tech no lo gii, a ta kże do rob ku
go spo dar cze go i kul tu ro we go na sze go
re gio nu, agro tu ry sty ki i rę ko dzie ła lu do -
we go. Im pre zie to wa rzy szy ły kier ma -
sze, de gu sta cje, kon cer ty m.in. ze spo łów
re gio nal nych i or kie stry Stra ży Gra nicz -
nej, po ka zy jeź dziec kie. Od by ła się też
kon fe ren cja pt. Spe cy fi ka ma ło pol skie -
go rol nic twa na tle UE. 

Wśród roz strzy gnię tych kon kur sów
m.in. za naj lep sze go spo dar stwo agro tu -
ry stycz ne Ma ło pol ski uzna no „Są dec -
kie go Bart ni ka” An ny i Ja nu sza

GO SPO DAR CZE 
LU STRO RE GIO NU

GOSPODARKA

– Nie mo żna mó wić o po -
lep sze niu sy tu acji ko mu ni -
ka cyj nej tyl ko w kon tek ście
ob wod ni cy pół noc nej. Dla
nas wa żna jest ta kże ob -
wod ni ca za chod nia. Ten do -
ku ment jest zbyt ogól ny.

JERZY GWIŻDŻ

Tyl ko ogól ni ko wo wspo mnia no o po trze bie wy bu do wa nia na Są dec czyź -
nie lot ni ska oraz po pra wie niu ukła du ko mu ni ka cyj ne go w re gio nie
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Kasz te le wi czów w Stró żach. Ty tuł ma -
ło pol skie go mi strza Agro li gi 2011 przy -
padł fir mie Hu zar z No we go Są cza,
zaj mu ją cej się sku pem, kon fek cjo no wa -
niem i sprze da żą mio dów pszcze lich.
Za naj ład niej sze eks po zy cje uzna no pre -
zen ta cje wy sta wien ni cze: Spół dziel ni
Ogrod ni czej „Zie mi Są dec kiej”, fir my
bu dow nic twa wiej skie go Ago nem z No -
we go Są cza, re no wa cji i bu do wy po wo -
zów kon nych An drze ja Wo dy
z Klim ków ki. Naj lep szy mi pro duk ta mi
Agro pro mo cji zo sta ły: „ja gnię ci na u Pa -
so nia” z Mosz cze ni cy Ni żnej i „śmie -
tan ka eko lo gicz na” z Okrę go wej
Spół dziel ni Mle czar skiej w No wym Są -
czu. W kon kur sie ku li nar nym na gro dzo -
no m.in. pie ro gi z ka pu stą ze skwar ka mi
przy go to wa ne przez Ko ło Go spo dyń
Wiej skich z Tę go bo rzy.

Ob wod ni cy Po de gro dzia 
już go to wa

20 paź dzier ni ka otwar ta zo sta nie ob -
wod ni ca Po de gro dzia. Głów nym wy ko -
naw cą in we sty cji re ali zo wa nej przez
Wo je wódz ki Za rząd Dróg jest Przed się -
bior stwo Ro bót Dro go wo -Mo sto wych
z No we go Są cza. Ob wod ni ca kosz to wa -
ła ok. 50 mln zł, środ ki w ca ło ści po cho -
dzi ły z Ma ło pol skie go Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007–
2013. Ro bo ty ziem ne roz po czę to je sie -
nią 2009 ro ku. 

Ob wod ni ca za czy na się ok. 200 me -
trów za mo stem w Goł ko wi cach, a koń -
czy na dro dze do jaz do wej do mo stu św.
Kin gi w Brze znej. Tra sa bie gnie wzdłuż
Du naj ca, z da la od za bu do wań miesz -
kal nych, i jest bar dzo wi do ko wa. Po dro -
dze zbu do wa no trzy mo sty (m. in.
na po to ku Słom ka i Ja strzę bi ku) i czte -
ry ron da z roz jaz dem do Sta re go Są cza
i No we go Tar gu, Czar ne go Po to ku i Łu -
ko wi cy.

Ni ki for na szy nach
No wym po cią gom (ty pu Aca tus II) za -

ku pio nym za 91 mln zł przez sa mo rząd
ma ło pol ski nada no re gio nal ne na zwy: dla
sub re gio nu kra kow skie go – Pa wie Pió ro,
tar now skie go – Ja skół ka, są dec kie go
– Ni ki for, pod ha lań skie go – Ti sch ner,
Ma ło pol ski za chod niej – Ju ra. Skła dy są
no wo cze sne, kli ma ty zo wa ne, ma ją ob ni -

żo ną pod ło gę, 180 miejsc sie dzą cych
oraz mo gą osią gać pręd kość mak sy mal -
ną do 160 km/h. Są w peł ni przy sto so wa -
ne do prze wo zu osób nie peł no spraw nych.

„Trzy Ko ro ny” wy ra sta ją z zie mi
Bu do wa ga le rii han dlo wej „Trzy Ko -

ro ny” przy ul. Lwow skiej w No wym Są -
czu idzie peł ną pa rą. Obiekt bę dzie
w sta nie przy jąć pierw szych klien tów już
pod ko niec 2012 ro ku, a pra ce znaj dzie
tam na wet ty siąc osób. In we sty cja ma
kosz to wać aż 300 mln zł. 4–kon dy gna -
cyj ny obiekt bę dzie po sia dał dwu po zio -
mo wy par king pod ziem ny, któ ry
po mie ści ok. 800 po jaz dów. Na 80 tys.
m2 łącz nej po wierzch ni, znaj dzie się wie -
le firm i ma rek, któ re do tej po ry nie pro -
wa dzi ły swo jej dzia łal no ści w No wym
Są czu. Zaj mą one ok. 36 tys. m2 po -
wierzch ni bu dyn ku. Na ama to rów fil mo -
wej roz ryw ki, bę dzie cze kać aż 5 sal
ki no wych pro wa dzo nych przez ope ra to -
ra sie ci kin w ca łej Pol sce – fir mę He lios.

– W na szej ga le rii pra cę znaj dzie oko -
ło ty siąc osób, a sam obiekt bę dzie też peł -
nił ro lę cen trum re gio nal ne go – mó wi
Sta ni sław Ko soń, pre zes spół ki CD Lo -
cum, któ ra oprócz wła snej in we sty cji, za -

dba też o in fra struk tu rę wo kół bu dyn ku.
– Spół ka wy ko na do jaz dy do ga le rii oraz
wy bu du je chod ni ki w bez po śred nim są -
siedz twie ga le rii na wła sny koszt – do da -
je Ko soń. Do jazd na te ren „Trzech Ko ron”
bę dzie utwo rzo ny od ul. Mo drze jew skiej
i ul. Krań co wej.

26 sierp nia in we stor, czy li spół ka CD
Lo cum pod pi sał umo wę no ta rial ną.
Dzię ki niej sta ła się je dy nym wła ści cie -
lem grun tów przy zbie gu uli cy Lwow -
skiej i Krań co wej. 

We ne cja nad Du naj cem
30 mln zł za sprze daż dział ki pod bu -

do wę ga le rii „Trzy Ko ro ny” mo że zo stać
wy da ne szyb ciej, niż spo dzie wa li się te -
go miesz kań cy. Urząd Mia sta w No wym
Są czu nie chce trzy mać pie nię dzy
na kon cie z prze zna cze niem ich na dłu -
go ter mi no we in we sty cje dro go we. Pla -
nu je wy dać pra wie ca łą kwo tę
na re wi ta li za cję Par ku Strze lec kie go. 

– Kon cep cja re wi ta li za cji Par ku
Strze lec kie go jest już opra co wa na.
Po za koń cze niu prac bę dzie to zu peł nie
in ne miej sce – mó wi Ry szard No wak,
pre zy dent No we go Są cza. Za 25 mln zł
ma po wstać m.in. no wy am fi te atr z no -

– Pla nu je my zre wi ta li zo wać tzw. sta rą We ne cję, któ ra funk cjo no wa ła jesz cze
przed woj ną i wy bu do wać tor ka ja ko wy – do da je Ryszard No wak

GOSPODARKA
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wą sce ną i kom plek so wym za ple czem.
Oprócz te go wy bu do wa ne zo sta ną alej -
ki z ma łą ar chi tek tu rą, to a le ty, par kin gi
i no we ogro dze nie. Pre zy dent nie wy -
klu cza też wy bu do wa nia za ple cza ga -
stro no micz no -ho te lo we go.

– Pla nu je my też zre wi ta li zo wać tzw.
sta rą We ne cję, któ ra funk cjo no wa ła
jesz cze przed woj ną i wy bu do wać tor ka -
ja ko wy – do da je No wak. Od no wio ny
Park Strze lec ki bę dzie mo żna po dzi wiać
praw do po dob nie za 2-3 la ta.

Kło po ty z roz li cze niem 
re mon tu szpi ta la

W przeded niu ju bi le uszu 55-le cia
kry nic kie go szpi ta la im. J. Die tla za koń -
czo no trwa ją cy kil ka lat re mont tej pla -
ców ki. Do dys po zy cji pa cjen tów
od da no sa le od dzia łów chi rur gii ogól nej
i ura zo wo -or to pe dycz nej oraz od dział
we wnętrz ny i gi ne ko lo gicz no -po ło żni -
czy. Ca ły pro jekt unij ny nie zo stał jed -
nak roz li czo ny z po wo du kom pli ka cji
praw nych.

– Ter min roz li cze nia się z ca ło ści pro -
jek tu zo stał od ro czo ny. Po wo dem są
kom pli ka cje praw ne – stwierdził Sła wo -
mir Kmak, dy rek tor szpi ta la. Szpi tal są -
dzi się bo wiem z by łym wy ko naw cą
re mon tu, któ ry po ze rwa niu umo wy do -
ma ga się od szko do wa nia. Efekt jest ta -
ki, że 3,7 mln zł, któ re szpi tal miał
wy dać na re mont zo sta ły „za mro żo ne”
przez pro ce du ry są do we. Za są dze nie ko -
mor ni cze zo sta ło zdję te, ale lecz ni ca na -

dal nie mo że z tej kwo ty ko rzy stać i tym
sa mym nie mo że się z niej roz li czyć.
Do koń ca 2012 ro ku, bo ta ki jest osta -
tecz ny ter min za koń cze nia pro jek tu, ca -
ła spra wa po win na zo stać roz wią za na.

Roz bu do wa ga le rii „San de cja”
Ga le ria han dlo wa, miesz czą ca się

przy ul. Wę gier skiej w No wym Są czu,
chce zwięk szyć swo ją po wierzch nię. Zgo -
dę na in we sty cję wy dał już Urząd Mia sta.
Spół ka Eu ro Mall Pol ska XV, wła ści ciel
obiek tu, pla nu je roz bu do wę pię tra ga le rii
zy sku jąc tym spo so bem zy skać ok. 4 tys.
m2 po wierzch ni. To za ska ku ją ca in for ma -
cja, bo jesz cze nie daw no wró żo no ga le rii
ry chły upa dek. Wio sną po ja wi ła się
w mie ście kon ku ren cja w po sta ci CH Go -
łąb ko wi ce, wcze śniej pro te sto wa li do -
tych cza so wi na jem cy lo ka li.

Spa cer po Mia stecz ku 
Mul ti me dial nym

Mo żna już zwie dzać mia stecz ko mul -
ti me dial ne w No wym Są czu. Na ra zie tyl -
ko wir tu al nie, bo bu do wa obiek tu
w Za beł czu jesz cze trwa. Wy star czy
wejść w spe cjal ną apli ka cją umiesz czo ną
na stro nie in ter ne to wej MMC Bra invil le.
In ter ne to we zwie dza nie za czy na my
od wej ścia do bu dyn ku i po dzi wia my spo -
ry dzie dzi niec. Po tem wcho dzi my na par -
ter. Mi ja my hall i re cep cję. Mo że my też
obej rzeć biu ra i tzw. la bo ra to ria. Pro gram
umo żli wia ją cy ta ką wy ciecz kę po bu do -
wa nym jesz cze obiek cie ma być przede

wszyst kim re kla mą i za chę tą dla przed się -
bior ców do te go, by ze chcie li tu ulo ko wać
sie dzi by swo ich firm.

– Mi sją na sze go par ku tech no lo gicz -
ne go, jest to, by fir ma, któ ra ma tu sie -
dzi bę się roz wi ja ła. Fir ma nie bę dzie
u nas tyl ko na jem cą, ale tez part ne rem
Par ku. W za le żno ści od ty pu biz ne su mo -
żna bę dzie sko rzy stać ze wspar cia tech -
no lo gicz ne go. O na szym suk ce sie nie
bę dzie świad czyć ilość firm, któ re u nas
wy naj mą po miesz cze nia, ale ja kość pro -
jek tów, któ re uda się tu zre ali zo wać
– tłu ma czy Krzysz tof Wnęk, pre zes
spół ki Mia stecz ko Mul ti me dial ne, któ ra
za rzą dza MMC Bra invil le.

– Ro bo ty idą peł ną pa rą, trzy ma my
się har mo no gra mu, nie po win no być
opóź nień. Ru sza my je sie nią przy szłe go
ro ku – za pew nia Adam Gór ski, czło nek
ra dy nad zor czej in we sto ra.

Prze targ na 25 mln zł
Jesz cze w tym ro ku ru szą pra ce zwią -

za ne z bu do wą ob wod ni cy Mu szy ny. In -
we sty cja o war to ści 25 mln zł zo sta nie
zre ali zo wa na w cią gu 23 mie się cy

od pod pi sa nia umo wy z wy ko naw cą.
A zo sta nie on wy ło nio ny w prze tar gu,
któ ry wła śnie ogło sił Urząd Mia sta
i Gmi ny w Mu szy nie. Wy ko naw cę po -
zna my pod ko niec paź dzier ni ka.

Głów nym ce lem in we sty cji jest wy -
pro wa dze nie ru chu tran zy to we go z za byt -
ko we go ryn ku. Ob wod ni ca po pro wa dzi
wzdłuż to rów ko le jo wych i po to ku Mu -
szyn ka. Ma mieć dwa roz jaz dy: je den
na Piw nicz ną, a dru gi na Le lu chów.

– Nie dłu go za bie ra my się do pra cy.
Ma my w za sa dzie wszyst ko przy go to wa -

30 mln zł za sprze daż dział -
ki pod bu do wę ga le rii „Trzy
Ko ro ny” mo że zo stać wy da -
ne szyb ciej, niż spo dzie wa li
się te go miesz kań cy. Urząd
Mia sta nie chce trzy mać
pie nię dzy na kon cie z prze -
zna cze niem ich na in we sty -
cje dro go we. 
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Bu do wa ga le rii han dlo wej „Trzy Ko ro ny” idzie peł ną pa rą
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ne. Wy ku pi li śmy bu dyn ki, któ re bę dą
pod le ga ły wy bu rze niu i część grun tów
pod bu do wę ob wod ni cy – in for mu je Jan
Gol ba, bur mistrz Mu szy ny.

Bu do wa cmen ta rza 
w Rdzio sto wie

No wy Sącz chce bu do wać no wy
cmen tarz ra zem z gmi ną Cheł miec. 21
wrze śnia Je rzy Gwi żdż, wi ce pre zy dent
No we go Są cza, wy słał wój to wi Ber nar -
do wi Sta wiar skie mu list z od po wie dzią
na je go pro po zy cję współ fi nan so wa nia
tej in we sty cji. Cmen tarz ma po wstać

na czte rech hek ta rach grun tu w Rdzio -
sto wie (gmi na Cheł miec).

„Je ste śmy za in te re so wa ni pro po zy cją
i go to wi omó wić szcze gó ły na szej współ -
pra cy w tej kwe stii” – na pi sał Gwi żdż
w li ście do Sta wiar skie go.

Dla No we go Są cza po mysł wój ta
Chełm ca był by ide al nym roz wią za niem
pro ble mu bra ku miejsc po chów ku, bo
na cmen ta rzu ko mu nal nym przy ul. Rej -
ta na miejsc już brak. Cho wa ne są tu tyl -
ko oso by, któ re ma ją ro dzin ne
gro bow ce. Po dob nie sy tu acja wy glą da
z cmen ta rzem ko mu nal nym w dziel ni cy
św. He le na. Cmen tarz w Go łąb ko wi -
cach, cho ciaż ma po wierzch nię oko ło
sied miu hek ta rów, też po wo li wy czer pu -
je swo je mo żli wo ści.

Tym cza sem, wójt Sta wiar ski cza su
nie mar nu je. Na je go zle ce nie wy ko na -
no już ba da nia geo lo gicz ne grun tu
pod ką tem przy dat no ści pod przy szłą in -
we sty cję. Go to wa jest też kon cep cja bu -
do wy cmen ta rza z wy ty cze niem ale jek,
ka pli cą, ko lum ba ria mi, par kin giem oraz
przy łą cza mi me diów.

Mo der ni za cja ul. Na wo jow skiej
W No wym Są czu do bie ga koń ca

wiel ki re mont ko lej nej uli cy, tym ra zem
Na wo jow skiej, na od cin ku po nad 1 km,
od ul. Krę tej do gra nic mia sta, w kie run -
ku wy jaz du do Kry ni cy. Ro bo ty po pro -
wa dzo no z po łów ko wym za ję ciem
jezd ni. In we sty cja kosz to wa ła 5,3 mln
zł, w tym 2,6 mln zł do fi nan so wa nia ze -
wnętrz ne go. Fi nał ro bót: w paź dzier ni -
ku. Oprócz no wej na wierzch ni,
wy ko na no też stu dzien ki ka na li za cyj ne
i obu stron ny chod nik wzdłuż re mon to -
wa ne go od cin ka, po ja wią się też no we
li nie ozna ko wa nia po zio me go. 

Prze ciw ko pry wa ty za cji PKL
Roz po czę ła się zbiór ka pod pi sów lu -

dzi na uki pod pi smem do pre mie ra Do -
nal da Tu ska prze ciw ko pry wa ty za cji
Pol skich Ko lei Li no wych, do któ rych
na le ży m.in. kry nic ka ko lej ka na Gó rę
Par ko wą. Ak cję roz po czął klub im. Wła -
dy sła wa Za moy skie go w Za ko pa nem,
któ re go człon ko wie oba wia ją się, że to
po czą tek pry wa ty za cji Ta trzań skie go
Par ku Na ro do we go.

– Li czy my na to, że je że li nasz po gląd
po prze wie le au to ry te tów, na ukow ców
w dzie dzi nie przy rod ni czej, to pan pre -
mier za trzy ma to dzia ła nie, któ re jest
szko dli we dla pań stwa – mó wi Piotr

Bąk, pre zes klu bu. Je go zda niem pry wa -
ty za cja by ła by pre ce den sem i mo gła by
spo wo do wać la wi nę rosz czeń re pry wa -
ty za cyj nych i wnio sków o zwrot wy -
własz czo nych nie ru cho mo ści, któ re
przed utwo rze niem ko lej ki na Ka spro -
wy Wierch w 1936 r. i po wsta niem
TPN 1954 r. by ły wła sno ścią gó ra li.
Przed się bior stwo chce na być sło wac ka
spół ka Ta tra Mo un ta in Re sorts, któ ra
jed nak mia ła by od dać za rzą dza nie ko -
lej ka mi sa mo rzą dom miast, w któ rych
one dzia ła ją. Ta ka sy tu acja ma miej sce
m.in. w Kry ni cy -Zdro ju, gdzie znaj du je
się ko lej ka li no wa na Gó rę Par ko wą.
Obec nie przy go to wy wa ny jest pro spekt
emi syj ny PKL SA, któ ry bę dzie naj -
praw do po dob niej go to wy po wy bo rach
par la men tar nych. 100 proc. ak cji spół ki
ma być sprze da ne w pro ce sie ofer ty pu -
blicz nej. Do tej po ry nie jest zna na wy -
ce na PKL SA. Obiek ty, któ re skła da ją
się na ma ją tek PKL, le żą w gmi nach:
Za ko pa ne, Szczaw ni ca, Za wo ja, Kry ni -
ca -Zdrój, Ko ście li sko i Czer ni chów.

Podegrodzie
bez smrodliwej spalarni?

Spół ka Pod kar pac ki Port Po wietrz ny
z Kro sna, któ ra chcia ła nie mal w sa mym
cen trum Po de gro dzia pro du ko wać as -
falt, naj praw do po dob niej wy co fa się

GOSPODARKA

Głów nym ce lem in we sty cji
jest wy pro wa dze nie ru chu
tran zy to we go z za byt ko -
we go ryn ku. Ob wod ni ca
po pro wa dzi wzdłuż to rów
ko le jo wych i po to ku Mu -
szyn ka. Ma mieć dwa roz -
jaz dy: je den na Piw nicz ną,
a dru gi na Le lu chów.

Do bie ga koń ca re mont uli cy Na wo jow skiej, na od cin ku po nad 1 km,
od ul. Krę tej do gra nic mia sta, w kie run ku wy jaz du do Kry ni cy
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z tej in we sty cji a jej pre zes wy znał nam,
że skła da re zy gna cję i od cho dzi z fir my.
Nie wy klu czo ne, że to wy nik pro te stów
miesz kań ców i in ter wen cji Sta ro stwa
Po wia to we go w No wym Są czu. 

– Mo gę po twier dzić, że pla ny in we sty -
cyj ne zo sta ły prze rwa ne, nie mo gę jed -
nak ujaw nić przy czyn ta kiej de cy zji
– po wie dział nam Ro man Wal czak, pre -
zes Pod kar pac kie go Por tu Po wietrz ne go.

W roz mo wie z na szym re por te rem
przy znał też, że za mie rza zło żyć re zy -
gna cję z peł nio nej funk cji. Spół ka, któ ra
chcia ła ku pić dział kę od oso by pry wat -
nej i pro wa dzić swój in te res kil ka set me -
trów od za bu do wań, nie mu sia ła się
ubie gać w Sta ro stwie Po wia to wym o po -
zwo le nie na bu do wę, po nie waż do pro -
duk cji as fal tu w Po de gro dziu pla no wa no
użyć mo bil nej ma szy ny za ku pio nej
w Pod kar pac kim Hol din gu Bu do wy
Dróg Drog bud. Po zwo le nie na bu do wę
nie by ło by więc po trzeb ne. Do dat ko wo,
z kom ple tu do ku men tów przed sta wio -
nych przez in we sto ra sta ro stwu wy ni ka -

ło, że zo sta ną do trzy ma ne nor my prze -
wi dzia ne prze pi sa mi pra wa.

Urzęd ni cy za sto so wa li jed nak in ne
roz wią za nie. Jan Opi ło, dy rek tor po wia -
to we go wy dzia łu ochro ny śro do wi ska
na ka zał in we sto ro wi pod da wa nie się
czę stym kon tro lom emi sji py łów. Fir ma

z sie dzi bą w Kro śnie zgo dzi ła się na to,
jed nak nie daw no wstrzy ma ła in we sty cję.
To mo że ucie szyć po de gro dzian, któ rzy
od mar ca pro te sto wa li prze ciw po sta wie -
niu smo lar ni. Na pe ty cji, któ ra tra fi ła
do Ja na Go lon ki, sta ro sty no wo są dec kie -
go, ze bra no po nad 400 pod pi sów.

– Dla nas, miesz kań ców Po de gro -
dzia, lo ka li za cja te go za kła du by ła i jest
nie do przy ję cia – pod kre śla Sła wo mir
Czop, rad ny gmi ny Po de gro dzie.

Pro jekt na dro gę 
Brze sko – No wy Sącz

Do kład nie za 22 mie sią ce po zna my
dwa wa rian ty pro jek tu dro gi eks pre so -
wej z Brze ska, przez No wy Sącz, aż
do Mu szyn ki (gra ni ca ze Sło wa cją).
Kra kow ska fir ma Al trans, któ ra zaj mu -
je się je go opra co wa niem za in ka su je
za tą pra cę pra wie 250 tys. zł. 

– Fir ma, z któ rą pod pi sa li śmy umo -
wę to pew ny, spraw dzo ny wy ko naw ca
z Kra ko wa, któ ry już z na mi współ pra -
co wał – po wie dział nam Ro man Cie pie -
la, wi ce mar sza łek Ma ło pol ski.

Kra kow ski Al trans spo rzą dził już m.in.
wstęp ne stu dium wy ko nal no ści me tra
w Kra ko wie i pro jekt cen trum han dlo we -
go BCC Bo nar ka. Fir ma dzia ła na ryn ku
od 1994 ro ku. Oprócz przy go to wa nia
opra co wa nia dro gi z Brze ska do Mu szyn -

ki, fir ma zaj mie się też stwo rze niem pro -
jek tu tra sy Kiel ce – No wy Kor czyn – Tar -
nów – Bar wi nek oraz dro gi S7 – No wy
Targ – No wy Sącz – Gor li ce – S19.

No wa dro ga: Wę gier ska bis
Wła dze No we go Są cza przy mie rza ją

się do bu do wy dro gi rów no le głej do ul.
Wę gier skiej. Kon cep cja tra sy rów no le -
głej do ul. Wę gier skiej ma znacz nie od -
cią żyć obec ne po łą cze nie mię dzy
No wym i Sta rym Są czem. Dro ga za czy -
na ła by się w No wym Są czu ja ko przed -
łu że nie ul. Ogro do wej i ul. Tło ki
bie gła by na ty łach naj więk szych są dec -
kich za kła dów pra cy Fa kro i Car bo nu,
mię dzy to ra mi ko le jo wy mi a Du naj cem
aż do Po pra du, i da lej przez no wy most
do ob wod ni cy Sta re go Są cza, po mię dzy
wia duk tem ko le jo wym a sta wa mi.
Od tej no wej tra sy by ła by mo żli wość
po cią gnię cia dro gi (na wy so ko ści ul. Pi -
ra mo wi cza) z mo stem przez Du na jec,
łą czą cym mia sto z gmi ną Cheł miec,
i po łą cze nia jej z przy go to wy wa ną
do bu do wy tzw. ob wod ni cą za chod nią
No we go Są cza od Brze znej do Bi czyc
Dol nych. Ul. Wę gier ska bis ma mieć po -
nad 4,5 km dłu go ści. 

REDAKCJA „SĄDECZANINA”

Do kład nie za 22 mie sią ce
po zna my dwa wa rian ty
pro jek tu dro gi eks pre so wej
z Brze ska, przez No wy Sącz,
aż do Mu szyn ki (gra ni ca ze
Sło wa cją). Kra kow ska fir -
ma Al trans, któ ra zaj mu je
się je go opra co wa niem za -
in ka su je za tą pra cę pra -
wie 250 tys. zł. 

Ko lej ka na Gó rę Par ko wą
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I mie nia Agre sja nie otrzy ma ła od ce -
chy cha rak te ru. Mo że daw no te mu
w mło do ści by ła tro chę nie sfor na,
ale dzi siaj za cho wu je się do stoj nie

jak sta tecz na ma tro na. Jest kla czą szla -
chet nej pół krwi ma ło pol skiej i nie jest
stwo rzo na do za przę gu, lecz do jaz dy
wierz chem. Naj pierw tra fi ła do Kry ni cy,
gdzie czę sto mo żna ją by ło zo ba czyć pa -
są cą się na Krzy żów ce. W 1998 r. ku pił
ją no wo są de cza nin Piotr Po wroź nik.
Wła ści wie ku pił ją mu star szy brat.
A by ło to tak…

Klacz za sko dę
Kie dy ma ły Pio trek zo ba czył gdzieś

ko nia, nie mo żna by ło go od nie go od -

go nić. Ro dzi ce -rol ni cy go spo da ro wa li
na po nad 2-hek ta ro wym go spo dar -
stwie, ho do wa li kro wę, ale kie dy uro -
dził się Pio trek, wła sne go ko nia już nie
mie li. Naj mo wa li cu dze go do prac po -
lo wych, a wte dy Pio trek nie od stę po wał
go na krok.

I za my ślił so bie, że po dej mie na ukę
w Tech ni kum Rol ni czym w Na wo jo -
wej na kie run ku wła śnie ho dow la ko -
ni. Pech chciał, że aku rat w je go
rocz ni ku ta kiej kla sy nie sfor mo wa no,
wy kształ cił się więc na zwy kłe go
tech ni ka rol ni ka. Ale udzie lał się
w tam tej szym uczniow skim klu bie
jeź dziec kim. Po ma gał w staj ni, do sia -
dał ko nie i star to wał na wet w lo kal -

nych za wo dach hip picz nych w sko -
kach przez prze szko dy.

Wi dząc to za mi ło wa nie bra ta do ko -
ni, Ma riusz Po wroź nik sprze dał sta rą
sko dę i dał Piotr ko wi 5000 zł. W ten
spo sób Agre sja tra fi ła do staj ni przy ul.
Świt. Star to wa ła pod Piotr kiem na ama -
tor skich za wo dach w sko kach przez

prze szko dy o wy so ko ści do 1 m, or ga -
ni zo wa nych w krę gu oko licz nych po sia -
da czy ko ni. A jej dum ny wła ści ciel stał
się ta kim ko nia rzem, że so bie by od jął
od ust, by le tyl ko na kar mić ko nia. 

Wła ści wie Ma riusz Po wroź nik nie
po da ro wał tych 5 tys. na ko nia, lecz za -
in we sto wał. Umo wa by ła ta ka, że jak
Agre sja się oźre bi, to się przy chó wek
sprze da i Pio trek od da bra tu dług. Ale
oka za ło się, że klacz nie jest źreb na. Ma -
riusz zgo dził się po cze kać aż Pio trek
pój dzie do pra cy i za ro bi.

Dżo kej tre nin go wy
A za ro bił w Ir lan dii, gdzie ty rał

przez 3 la ta. Pra cę miał zwią za ną z pa -
sją – w staj ni wy ści go wej ko ło por to we -
go We xfor du. Oka zu je się bo wiem, że
w Ir lan dii wy ści gi kon ne są znacz nie
bar dziej po pu lar ne niż w Pol sce. O ile
w na szym kra ju są za le d wie trzy to ry
wy ści go we (Słu że wiec w War sza wie,
Par ty ni ce we Wro cła wiu oraz ma ło uży -
wa ny w So po cie), to Pio trek kie dyś siadł
z ko le gą nad ma pą i na li czy li, że w nie -
wiel kiej prze cież Ir lan dii jest po nad 35
sa mych tyl ko sta łych. Bo oka zjo nal nie
urzą dza się ta kże se zo no we.

W staj ni pod We xfor dem sta cjo no wa -
ło ok. 20 ru ma ków peł nej krwi an giel -
skiej (fol blu tów), a Piotr Po wroź nik nie
tyl ko je opo rzą dzał, lecz ta kże ob je -
żdżał. Wierz cho wiec, że by być w for mie
na za wo dy, mu si bo wiem tre no wać jak
czło wiek, bo ina czej tra ci kon dy cję.
Nie wy so ki Po lak peł nił za tem ro lę dżo -
ke ja tre nin go we go, ale ja koś o naj słyn -
niej szym dżo ke ju świa ta, le gen dar nym

Lu dzie z gło wą

In fla cja ma rzeń
Agre sja uro dzi ła się w Wie lo gło wach. Ta cór ka Aro ma ta
i Bo ha ter ki dzi siaj ma już 18 lat. Czło wiek w tym wie ku sta je
się do pie ro peł no let ni, a koń wkra cza w po de szły. Dla te go
obec ny wła ści ciel piesz czo tli wie na zy wa ją „bab cią”.

Piotr Po wroź nik i głów na bo ha ter ka tek stu – 18-let nia Agre sja FOT. IRP

Kiedy mały Piotrek
zobaczył gdzieś konia, nie
można było go od niego
odgonić.

GOSPODARKA
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Bry tyj czy ku Le ste rze Pig got cie, uho no -
ro wa nym na wet przez kró lo wą Elżbie -
tę II ty tu łem szla chec kim, ni gdy nie
sły szał…

Sam Po wroź nik w ofi cjal nych wy ści -
gach nie star to wał, bo mu siał by wy ro bić
so bie li cen cję, ale przy uczał mło de ko -
nie, np. oswa jał je z ma szy ną star to wą,
że by w de cy du ją cej pró bie się nie spło -
szy ły i nie po nio sły. Dzi siaj prze no si te
ir landz kie do świad cze nia do wła snej ho -
dow li, głów nie za sa dy ży wie nia (tam
wy ści gow ce mu sia ły dbać o li nię, więc
nie do sta wa ły owsa, lecz peł no war to -
ścio wą pa szę w for mie gra nu la tów)
i me to dy tre nin go we.

Od zy ska nie Agre sji
Kie dy wy je żdżał do Ir lan dii, a wła -

ści wie już wcze śniej – w mo men cie,
w któ rym szedł do woj ska (rok w Stra -
ży Gra nicz nej w No wym Są czu i na Ły -
sej Po la nie), mu siał po zbyć się Agre sji,
bo pod je go nie obec ność nie miał by się
nią kto zaj mo wać. Po 5 la tach po sia da -
nia Agre sji sprze dał ją za tem za ce nę
kup na ko le żan ce Ewe li nie Ko la siń skiej,
któ ra by ła bar dziej od nie go za awan so -
wa na spor to wo i star to wa ła w za wo dach
pod egi dą Pol skie go Związ ku Jeź dziec -
kie go. W spo rcie, by ło nie by ło, wy czy -
no wym zaj mo wa ła miej sca w czo łów ce
ju nio rów Ma ło pol ski.

Po po wro cie z Ir lan dii za tę sk nił
za Agre sją i w 2009 r. od ku pił ją od Ko -
la siń skiej. Zno wu trans ak cja opie wa ła
na 5000 zł, któ re wsku tek in fla cji nie by -
ły już ty mi sa my mi pię cio ma ty sią ca mi,
co 11 lat wcze śniej. Re la tyw nie Agre sja
więc sta nia ła. Ale z wierz chow ca mi nie
jest tak sa mo jak z au ta mi, choć one wła -
ści wie bar dziej za słu gu ją na mia no sa -
mo cho dów. U wierz chow ców mniej
li czy się prze bieg, a bar dziej kwa li fi ka -
cje. Agre sji nie trze ba by ło już uczyć po -
żą da nych umie jęt no ści, przy dat nych
do na uki jaz dy kon nej. Z te go po wo du
Piotr Po wroź nik nie tyl ko na zy wa ją
„bab cią”, lecz ta kże wy ra ża się o niej
per „pro fe sor ka”. Je go zda niem ta ki koń
z kwa li fi ka cja mi i prak ty ką wart jest dzi -
siaj ok. 10 tys. zł, mi mo iż wkro czył już
w tzw. je sień ży cia.

Bo Po wroź nik za my ślił, że po po wro -
cie do Pol ski otwo rzy szkół kę jaz dy

kon nej. Wy prze dzi ła go w tym bra to wa
An na, żo na star sze go bra ta Ma riu sza.
Jej fir ma na zy wa ła się Re ve, co z fran -
cu ska zna czy Ma rze nie. Ogól nie jest to
fir ma han dlo wo -usłu go wa, ale przez
krót ki czas dzia ła ła ta kże w bra nży jeź -
dziec kiej. Tym bar dziej, że mo gła li czyć
na wy kwa li fi ko wa ny per so nel. A ów
per so nel skła dał się z Pio tra, świe żo
po prak ty ce w Ir lan dii. To wła ści wie
głów nie on zaj mo wał się ta bu nem 6
wierz chow ców i pra co wał ja ko in struk -
tor jaz dy kon nej.

Haj da na koń!
I kie dy po ro ku bra to wa znie chę ci -

ła się do te go po my słu, Piotr prze jął
sta do w kwiet niu 2011 r. Że by nie po -
zby wać się na zwy, któ ra już ja koś
tam za zna czy ła się na ryn ku, po prze -
dził ją tyl ko za im kiem dzie rżaw czym
Mon, co w su mie ozna cza te raz Mo je
Ma rze nie.

Do 6 ko ni po bra to wej do ku pił dwa
dal sze – kla cze hu cul skie ze stad ni ny
w Izbach. Spis po wszech ny in wen ta rza
wy glą da te raz tak: ogier Phar lap, wa łach
Mi łek, kla cze Agre sja, Pan na, Ja ga, Fan -
ta zja i Si le ne oraz ku cyk Ku ba. Ró żnej

ma ści: kasz ta ny, gnia de, sro ka te, ka re.
Wszyst kie ro do wo do we, czy li z po cho -
dze niem – oprócz ku cy ka, źre ba ka
po nie zna nych ro dzi cach. Kie dy na le ża -
ło ko niom wy ra biać pasz por ty, w przy -
pad ku ku cy ka trze ba by ło
w od po wied niej ru bry ce wpi sać NN.

Wa łach Mi łek słu ży do hi po te ra pii,
czy li le cze nia i re ha bi li ta cji przy po mo -
cy jaz dy kon nej. Np. w przy pad ku po ra -
że nia mię śnio we go sie dzą cy na oklep

cho ry od czu wa pod skó rą ko nia jak gra -
ją je go mu sku ły, co mo bi li zu je do pra cy
je go wła sne. Do cho dzi do te go cie pło
zwie rzę cia i je go roz ko ły sa ny ruch, któ -
re też ko rzyst nie wpły wa ją. Rów nież dla
osób ze scho rze nia mi psy chicz ny mi
kon takt z ko niem mie wa zna cze nie te ra -
peu tycz ne. Hi po te ra pię pro wa dzi Ju sty -
na Bucz kow ska, któ ra ma do te go
upraw nie nia.

Si la ne za sko czo na przy to a le cie po ran nej FOT. IRP

Jedno rodzinne pole
Powroźnik przeznaczył pod
ujeżdżalnią, która jest
gigantyczną piaskownicą.
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l „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” S.A.
l Centrum Rekreacji WSB-NLU „OLIMP” w Nowym Sączu;
l Supermarket „Rafa” w Nowym Sączu,
l Bar „Małgorzatka” w Nowym Sączu;
l „UŚMIECH DZIECKA” s. c. Dorota Pierzga, Marta Mikulska w Nowym Sączu;
l Sklep Zielarsko-Medyczny „MELISA” s. c. w Nowym Sączu;
l Zakład Fryzjerski Stanisława Jasińska w Nowym Sączu;
l Salon Cosmetic Ewa Elster w Nowym Sączu;
l Galeria Obrazów oraz Salon Fryzjerski „Rene” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „OLIVIA” Dorota Kosal w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyki Estetycznej „LAWENDA” Ewa Żygłowicz w N. Sączu;
l Angielskie ABC/Centrum Korepetycji Joanna Tomyślak w Nowym Sączu;
l „SARA” Fryzjer Damsko-Męski Elżbieta Najduch w Nowym Sączu;
l Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu;
l Fryzjer P. P. H. U. „NATALIA” Beata Kania w Nowym Sączu;
l „Multimed Sp. z o. o.” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski Barbara Pawlik w Nowym Sączu;
l F. H. U. „KRYSZTAŁ” Anna Plata w Nowym Sączu;
l Lecznica Weterynaryjna „SERWIN” Szpital Weterynaryjny w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyki Dłoni „LAWENDA” Beata Małgorzata Chrzan

w Nowym Sączu;
l „SYDA” Daniel Truszkowski w Nowym Sączu;
l Firma Handlowo – Usługowa „Kręgielska” w Nowym Sączu;
l Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu;
l „Bizart” – biżuteria, Wioletta Olszowska w Nowym Sączu;
l Salon fryzjerski, Anna Pietrzak w Nowym Sączu;
l NZOZ „TWOJE ZDROWIE” Chirurgia Jednego Dnia w Nowym Sączu;
l SPA dla PSA Sylwia Micigolska w Nowym Sączu.
l Salon Fryzjerski „Jola” Jolanta Sikorska w Nowym Sączu;
l Handel Artykułami Przemysłowymi i Spożywczymi – Kwiaty Irena

Ptaczek w Nowym Sączu;
l Gabinet Stylizacji Paznokci Edyta Dobosz w Nowym Sączu;
l Studio Zdrowia – Gabinet Rolletic Elżbieta Górecka w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „Karin”, stylizacja paznokci, wizaż w Nowym Sączu;
l Gabinet stylizacji paznokci i wizażu „Joanna” w Nowym Sączu;
l Salon Fryzjerski „JAROLA” s. c. Aleksandra Hajnosz-Michalik,

Aleksandra i Jarosław Wingralek w Nowym Sączu;

l „HABART” Stacja Kontroli Pojazdów w Powroźniku;
l Zakład Fryzjerski Czesława Olszak w Nowym Sączu;
l Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu;
l Krynicka Organizacja Turystyczna w Krynicy – Zdroju;
l Salon Fryzjerski „Ewa” Grzegorz Wańczyk w Nowym Sączu;
l Osiedle „Zielony Gaj” (Chełmiec – Gaj);
l Szkoła Podstawowa nr 21 w Nowym Sączu.
l Gabinet Masażu i Neuromobilizacji „FizjoMed” Marta Ryfiak w N. Sączu;
l Salon fryzjerski „Revolution”, Katarzyna Gargas w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Wiesława Wokacz w Nowym Sączu;
l „TB” Tomasz Baliczek z Nowego Sącza;
l Centrum Usług Pielęgniarsko-Opiekuńczych „RÓŻA” Marta Głąbińska;
l FRAMESI BEAUTY CENTER Karol Fedko w Nowym Sączu;
l ART-AN Estetyka Ciała w Nowym Sączu;
l Centrum Kosmetyczne Karolina Zasowska w Nowym Sączu;
l Studio Fryzur i Urody „LAWENDA” Beata Iwańska w Nowym Sączu; 
l EDDAR Edyta i Dariusz Wielocha z Królowej Górnej;
l Galeria Fryzur „COSMO” Bożena Ryba w Nowym Sączu;
l „Elite nails” Stylizacja paznokci Katarzyna Giedroń w Nowym Sączu;
l „Mały Robinson” w Nowym Sączu;
l Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu;
l Gabinet Kosmetyczny Agnieszka Sołoduszkiewicz w Nowym Sączu;
l Sądeckie Towarzystwo Sportowe w Nowym Sączu;
l Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu.

Sądeczanin
MIESIĘCZNIK I PORTAL INTERNETOWY

Reklama i prenumerata:

Kamila Jeleń, tel. (18) 415 70 77 w. 12

e-mail: k.jelen@sadeczanin.info

Reklama i dystrybucja:

Marcin Pawłowski, tel. (18) 415 72 29

e-mail: dystrybucja@sadeczanin.info

Ale przede wszyst kim w ośrod ku
Mon Re ve mo żna zwy czaj nie po jeź -
dzić kon no (nie któ rzy na wet przy cho -
dzą z wła sny mi sio dła mi) lub te go się
na uczyć: naj pierw na lo nży, po tem
opa no wać trzy pod sta wo we tzw. cho dy
(stęp, kłus, ga lop), a póź niej na wet haj -
da w te ren, choć w naj bli ższej oko li cy
No we go Są cza nie ma jesz cze wy zna -
czo nych szla ków jeź dziec kich. W jeź -
dzie kon nej nie ma ogra ni czeń
wie ko wych.

Jed no ro dzin ne po le Po wroź nik prze -
zna czył pod uje żdżal nią, któ ra jest gi -
gan tycz ną pia skow ni cą. To plac
o wy mia rach 20 na 60 m, pod któ rym
wy ko na no dre naż, na to po ło żo no ma tę
z geo w łók ni ny, a ca łość wy sy pa no 10-
cen ty me tro wą war stwą pia sku – w su -
mie trze ba by ło na wieźć te go
pra wie 300 ton. Nie opo dal dzie rża wi
pa dok, czy li pa stwi sko.

Piotr Po wroź nik chciał kie dyś zo stać
jeźdź cem -za wod ni kiem, po tem mo że

dżo ke jem, ale osta tecz nie za jął się tyl ko
koń mi prze zna czo ny mi do re kre acji.
Sam so bie zda je z te go spra wę i na zy wa
to „in fla cją ma rzeń”. Ka żde mu jed nak
ży czy te go, że by – tak jak on – pra co wał
w dzie dzi nie, ja ką ko cha. Na ra zie mo -
że chle ba jesz cze z te go nie ma, ale pla -
ny są… A ma rze nia? Zo sta ją prze cież
jesz cze wy jaz dy na to ry wy ści gów kon -
nych na Słu żew cu czy Par ty ni cach, ja kie
so bie fun du je od cza su do cza su…

IRE NE USZ PAW LIK
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Bez płat ne kur sy i szko le nia za wo do we, do dat ko we za ję cia roz -
wi ja ją ce kom pe ten cje klu czo we, prak ty ki, sta że -wi zy ty za wo do -
znaw cze i do radz two za wo do wo -edu ka cyj ne dla oko ło 37 ty się cy
mło dych lu dzi – to wszyst ko w ra mach pro jek tu „Mo der ni za cja
kształ ce nia za wo do we go w Ma ło pol sce”. Roz po czął się w ubie głym
ro ku i po trwa do koń ca 2014. Je go bu dżet okre ślo no na 140 mi lio -
nów zło tych. Część tych pie nię dzy prze zna czo no na wy po sa że nie
po nad 190 szkół w no wo cze sny sprzęt do na uki za wo du.

Sa mo rząd wo je wódz ki uznał, że „Mo der ni za cja kształ ce nia za wo do we -
go w Ma ło pol sce” bę dzie pro jek tem sys te mo wym, re ali zo wa nym, w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, w ca łym re gio nie.

– Głów nym ce lem jest wzmoc nie nie kształ ce nia za wo do we go w po szcze -

gól nych bra nżach, lep sze po wią za nie je go ofer ty z po trze ba mi ryn ku pra cy
i po pra wa spo łecz ne go wi ze run ku szkol nic twa za wo do we go – mó wi Da riusz
Styr na, kie row nik pro jek tu.

Pro jekt wspie ra uczniów tech ni ków, tech ni ków uzu peł nia ją cych, za sad -
ni czych szkół za wo do wych oraz szkół po li ce al nych dla mło dzie ży. Re zul ta -
tem bę dzie wy po sa że nie ty się cy mło dych Ma ło po lan w wie dzę i umie jęt no ści,
któ re bę dą przy dat ne na kra jo wych i za gra nicz nych ryn kach pra cy.

Biu ro Li de ra Pro jek tu
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Wy dział Kształ ce nia Za wo do we go, ul. Lu bel ska 23, 30-003 Kra ków
tel.: (12) 423-32-79, ema il: bkz.se kre ta riat@umwm.pl
www.za wo do wa -ma lo pol ska.pl

Mo der ni za cja kształ ce nia za wo do we go w Ma ło pol sce

ZDO BĄDŹ Z NA MI ZA WÓD!

Oko ło 90 kur sów umo żli wia ją cych na by cie no wych umie jęt no ści
i upraw nień oraz po sze rze nie kwa li fi ka cji w zdo by wa nym za wo dzie
– to ofer ta szkół po wia tu li ma now skie go, przy go to wa na w ra mach
pro jek tu „Mo der ni za cja kształ ce nia za wo do we go w Ma ło pol sce”. Pro -
wa dzo ne są ta kże za ję cia wy rów naw cze i roz wi ja ją ce m.in. z ma te -
ma ty ki, tech no lo gii in for ma cyjnych i bra nżo wych ję zy ków ob cych.
Ca ło ści do peł nia ją do radz two za wo do we, wi zy ty za wo do znaw cze
oraz po pra wa ba zy dy dak tycz nej szkół.

Dzia ła nia zwią za ne z pro jek tem w po wie cie li ma now skim kosz to wać bę dą
po nad 5,4 mln zł. Sa mo rząd wy ło ży nie co po nad 690 tys., resz ta to wspar cie
z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go i bu dże tu pań stwa. Oka zję do pod nie -

sie nia kwa li fi ka cji za wo do wych i wzmoc nie nia kom pe ten cji klu czo wych ma ją
ucznio wie pię ciu szkół, dla któ rych po wiat jest or ga nem pro wa dzą cym: Ze spo -
łu Szkół nr 1 oraz Ze spo łu Szkół Tech nicz nych i Ogól no kształ cą cych w Li ma no -
wej, Ze spo łu Szkół Tech nicz no -In for ma tycz nych i Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych w Msza nie Dol nej, a ta kże Ze spo łu Szkół w Szczy rzy cu. 

Zwią za ne z pro jek tem wy dat ki na do po sa że nie szkół po wia tu li ma now -
skie go prze kro czą 680 tys. zło tych. 

Biu ro Pro jek tu w Po wie cie Li ma now skim
Cen trum Kształ ce nia Usta wicz ne go w Li ma no wej
ul. Rey mon ta 3, 34-651 Li ma no wa
tel.: (18) 337-61-47 wew. 153, e -ma il: cku.pro jekt@gma il.com

P R O  J E K T  W P O  W I E  C I E  L I  M A  N O W  S K I M

Ze spół Szkół w Szczy rzy cu
34-623 Szczy rzyc
tel.: (18) 332-00-99
e -ma il: zssz czy rzy c1@wp.pl
www.zsssz czy rzyc.in ter netdsl.pl

Ze spół pro wa dzi Tech ni kum Ży wie nia i Go spo -
dar stwa Do mo we go (z ob słu gą ru chu tu ry stycz -
ne go), Za sad ni czą Szko łę Za wo do wą (kla sy
wie lo za wo do we) oraz LO.

Dzię ki pro jek to wi ucznio wie mo gą pod nieść
kwa li fi ka cje pod czas kur sów: or ga ni za to ra tu ry sty -
ki i re kre acji, kel ne ra, bar ma na, fry zjer skie go i ko -

sme tycz ne go. Więk szość tych za jęć roz po czę ła się
w ubie głym ro ku szkol nym. Za inau gu ro wa no ta -
kże lek to ra ty bra nżo wych ję zy ków ob cych, mo żna
by ło sko rzy stać z po rad edu ka cyj no -za wo do wych.

Część pie nię dzy wy ko rzy sta no na do po sa że -
nie pla ców ki. 

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych
im. św. Antoniego z Padwy 
w Mszanie Dolnej
ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna
tel.: (18) 331-90-40, fax: (18) 331-01-98
www.zsti.edu.pl

Technikum uczy mechaników, elektryków,

informatyków oraz techników budownictwa.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształci monterów
konstrukcji budowlanych oraz monterów maszyn
i urządzeń. Zespół uzupełnia Liceum Profilowane.
Budowa i eksploatacja instalacji elektrycznych,
zagospodarowanie przestrzeni zielonych,
komputerowa aranżacja wnętrz, algebra zelementami
logiki – to przykładowe propozycje kursów i zajęć
organizowanych w Mszanie Dolnej. Oferta zostanie
poszerzona m.in. o szkolenia informatyczne. Młodzi
ludzie uczą się zawodowego języka angielskiego
i uczestniczą w wyjazdach edukacyjnych. Z projektu
sfinansowano sprzęt dydaktyczny i techniczny,
wykorzystywany do nauki zawodu. 

S Z K O Ł Y  W  P R O J E K C I E

PROJEK T WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII  EUROPEJSKIEJ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
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W No wym Są czu do pro jek tu przy stą pi ło 9 ze spo łów szkół, dla któ -
rych mia sto jest or ga nem pro wa dzą cym – Ze spół Szkół nr 1, Ze spół
Szkół nr 2, Ze spół Szkół nr 3, Ze spół Szkół nr 4, Ze spół Szkół nr 5 – Spe -
cjal nych, Ze spół Szkół Bu dow la nych, Ze spół Szkół Elek trycz no -Me cha -
nicz nych, Ze spół Szkół Eko no micz nych i Ze spół Szkół Sa mo cho do wych. 

Wspar cie obej mu je or ga ni za cję ok. 50 kur sów bra nżo wych, za jęć roz wi -
ja ją cych kom pe ten cje klu czo we, prak tyk, do radz twa za wo do we go, sta ży
i wi zyt za wo do znaw czych.

Ko rzy sta ją z nich ucznio wie tech ni ków i za sad ni czych szkół za wo do -
wych. Wszyst kie za pla no wa ne dzia ła nia kosz to wać bę dą po nad 9 mln 250
tys. zło tych. Pra wie 8,1 mln po cho dzi z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz -
ne go i bu dże tu pań stwa, a nie co po nad 1 mln 180 tys. sta no wi wkład sa -
mo rzą du. Po nad 1 mln zło tych to wy dat ki zwią za ne z po pra wą ba zy
dy dak tycz nej szkół. 

Biu ro Pro jek tu w Mie ście No wy Sącz
No wo są dec ki In ku ba tor Przed się bior czo ści 
ul. Wy spiań skie go 22, 33-300 No wy Sącz
tel.: (18) 443 88 97 w. 147, 148, 
ema il: se kre ta riat pro jek tu@no wy sacz.pl

P R O  J E K T  W N O WY M  S Ą C Z U

Ze spół Szkół Eko no micz nych 
im. O. Lan ge go w No wym Są czu
ul. Grodz ka 34, 33-300 No wy Sącz
tel.: (18) 443-87-56
fax: (18) 443-77-31
e -ma il: zse@zse.ne ska.pl
www.zse.no wy sacz.pl

W ra mach Ze spo łu dzia ła ją: Tech ni kum nr 3
kształ cą ce tech ni ków eko no mi stów i han dlow -
ców oraz III LO.

Dzię ki pro jek to wi mło dzi lu dzie po zna ją ob słu -
gę kas fi skal nych oraz pro gra mów kom pu te ro -
wych Sym fo nia i CDN Opti ma, a ta kże za gad nie nia
zwią za ne z pła ca mi i ka dra mi, uczą się ta kże dzia -
łal no ści w za kre sie po zy ski wa nia fun du szy i re ali -
za cji pro jek tów fi nan so wa nych ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej. W szko le mo gą uzy skać pra wo jaz dy
ka te go rii B, cer ty fi kat ECDL i po pra wić zna jo mość
bra nżo we go ję zy ka an giel skie go. Li stę pro po zy cji
uzu peł nia ją za ję cia wy rów naw cze – ma te ma ty ka
ja ko na rzę dzie pra cy eko no mi sty i han dlow ca oraz
ro la te le in for ma ty ki (ICT) w ucze niu się i na ucza -
niu przed mio tów za wo do wych.

Z bu dże tu pro jek tu sfi nan so wa ne zo sta ły rów -
nież wy dat ki zwią za ne z po pra wą ba zy dy dak -
tycz nej ZSE.

Zespół Szkół Budowlanych w Nowym Sączu
ul. Szwedzka 17, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax: (18) 442-04-28
e-mail: zsbns@wp.pl
www.zsbns.pl

W skład Zespołu wchodzą: Technikum nr 5 i
Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5. Technikum
przygotowuje techników: budownictwa, urządzeń
sanitarnych i drogownictwa. ZSZ kształci murarzy ,
monterów urządzeń sanitarnych i technologów robót
wykończeniowych.

Z myślą o zawodowej przyszłości uczniów
organizowane są kursy: projektowania (programy:
AutoCAD i Konstruktor), kosztorysowania (program
Norma Pro), spawania (instalacje gazowe),
zgrzewania tworzyw, obsługi maszyn i urządzeń
budowlanych, operatora koparko-ładowarki oraz
montażu i pracy na rusztowaniach, a także
dodatkowe zajęcia pozwalające na poprawę
znajomości języka angielskiego (przede wszystkim
w zakresie słownictwa i terminologii branżowej) i
poszerzenie wiedzy matematycznej.

Projekt to również sposobność do poprawy
wyposażenia szkolnych pracowni nauki zawodu.

Ze spół Szkół nr 5 – Spe cjal nych 
w No wym Są czu
ul. Ma ga zy no wa 6, 33-300 No wy Sącz
tel./fax: (18) 442-74-01
e -ma il: spe cjal na@pro.onet.pl
www.spe cjal na.iaw.pl

Pla ców ka kształ ci mło dzież o spe cjal nych po trze -
bach edu ka cyj nych – w Szko le Przy spo sa bia ją cej
do Pra cy oraz Za sad ni czej Szko le Za wo do wej nr 4,
uczą cej kraw ców, ku cha rzy ma łej ga stro no mii, cu -
kier ni ków, sto la rzy, mu ra rzy oraz rę ko dziel ni ków
wy ro bów włó kien ni czych (tok in dy wi du al ny).

Za ję cia ma te ma tycz no -in for ma tycz ne, lek to -
rat bra nżo we go ję zy ka an giel skie go i do radz two
za wo do we – to mo żli wo ści wzmoc nie nia kom -
pe ten cji klu czo wych. Pod nie sie nie kwa li fi ka cji za -
wo do wych za pew nia ją m.in., ad re so wa ne
do uczniów ZSZ, kur sy: mon ta żu sto lar ki okien -
nej, ope ra to ra sprzę tu bu dow la ne go, kel ner ski,
pra so wa cza, pra wa jaz dy, zdob nic twa cu kier ni -
cze go i ha ftu kom pu te ro we go.

Pro jekt zna czą co po pra wił też wy po sa że nie szko -
ły w sprzęt słu żą cy do kształ ce nia za wo do we go.

S Z K O Ł Y  W  P R O J E K C I E

PROJEK T WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII  EUROPEJSKIEJ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SADECZANIN październik 2011_SADECZANIN 10.2011  30-09-2011  07:50  Strona 28



PAŹDZIERNIK 2011 Sądeczanin 29

v www.sadeczanin.info

Pra wie 6 mi lio nów zł prze zna czo no
na „Mo der ni za cję kształ ce nia za wo do we go
w Ma ło pol sce” w po wie cie no wo są dec -
kim. 5,2 mln to pie nią dze z Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo łecz ne go oraz bu dże tu pań -
stwa, 760 tys. – wkład wła sny po wia tu.

Sko rzy sta ją ucznio wie 9 pla có wek, dla któ rych
po wiat jest or ga nem pro wa dzą cym – Ze spo łu Szkół
Za wo do wych im. W. Or ka na i Ze spo łu Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Sta rym Są czu (obec nie oba w struk -
tu rze Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych), Ze spo łu
Szkół Po nad gim na zjal nych w Kry ni cy -Zdro ju, Ze -

spo łu Szkół w Łąc ku, Ze spo łu Szkół Rol ni czych CKP
w Na wo jo wej, Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych
Tę go bo rzy, Ze spo łu Szkół Za wo do wych w Gry bo -
wie, Ze spo łu Szkół Za wo do wych w Po de gro dziu
oraz Ze spo łu Szkół w Złoc kiem. 

Więk szość pie nię dzy prze zna czo no na szko le -
nia i kur sy. Pro jekt kła dzie moc ny ak cent rów nież
na kom pe ten cje klu czo we. Or ga ni zo wa ne są ta -
kże prak ty ki, wi zy ty za wo do znaw czych i do radz -
two za wo do wo -edu ka cyj ne. Wy dat ki na za kup
sprzę tu tech nicz ne go i po mo cy dy dak tycz nych
prze kro czą 650 tys. zł.

Biu ro Pro jek tu w Po wie cie No wo są dec kim
Po wia to we Cen trum Fun du szy Eu ro pej skich
ul. Na wo jow ska 118, 33-300 No wy Sącz
tel.: (18) 547-67-34
e -ma il: jka czwin ski@pcfe.ho me.pl

P R O  J E K T  W P O W I E C I E  N O W O S Ą D E C K I M

Ze spół Szkół w Złoc kiem
33-370 Mu szy na, Złoc kie 68
tel./fax: (18) 471-47-13
ema il: ze sszk zloc kie -szko la@pocz ta.onet.pl
www.ze spszk zloc kie 68.re pu bli ka.pl

W pla ców ce dzia ła Tech ni kum Ży wie nia i Go -
spo dar stwa Do mo we go.

Pla nu jąc dzia ła nia zwią za ne z pro jek tem, ak -
cent po ło żo no na za ję cia roz wi ja ją ce. Przy szli tech -
ni cy po zna ją m.in. no wo cze sne tech no lo gie
sto so wa ne w bra nży eko no micz nej oraz za gad nie -
nia zwią za ne z eko lo gią we współ cze snej tech no -
lo gii ży wie nia. Blok wy kła dów po świę co no ta kże
„Bez piecz nej che mii w no wo cze snym ży wie niu”.

Pro jekt to rów nież mo żli wość ugrun to wa nia
wie dzy ma te ma tycz nej oraz zna jo mo ści ję zy ka
an giel skie go, szcze gól nie w sfe rze ter mi no lo gii
i słow nic twa bra nżo we go. 

Ze spół Szkół Elek trycz no -Me cha nicz nych
im. gen. J. Ku stro nia w No wym Są czu
ul. Li ma now skie go 4, 33-300 No wy Sącz
tel./fax: (18) 443-71-15
e -ma il: elek tryk@edu.no wy sacz.pl
www.zsem.edu.pl

Tech ni kum nr 7 kształ ci te le in for ma ty ków,
elek tro ni ków, elek try ków, in for ma ty ków i me cha -
tro ni ków. Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa nr 7 przy -
go to wu je elek try ków. Ze spół uzu peł nia VII LO.

Pro jekt ozna cza m.in. mo żli wość udzia łu w kur -
sach: kom pu te ro we go wspo ma ga nia two rze nia do -
ku men ta cji tech nicz nej, kom pu te ro we go
pro jek to wa nia in sta la cji elek trycz nych oraz szko le niu,
któ re go efek tem są upraw nie nia SEP. Uła twie niem
w pro wa dze niu tych za jęć jest no wo cze sne wy po sa -
że nie pra cow ni elek tro ni ki, sfi nan so wa ne z pro jek tu. 

Po zwa la on też m.in. na po pra wę zna jo mo ści
za wo do we go ję zy ka an giel skie go i ma te ma ty ki.

Ze spół Szkół nr 2 im. Sy bi ra ków 
w No wym Są czu
ul. Pod ha lań ska 38, 33-300 No wy Sącz
tel./fax: (18) 440-02-90
e -ma il: zsn r2ns@op.pl
www.zsn r2ns.in fo

Na Ze spół skła da ją się: Tech ni kum nr 2, któ re
przy go to wu je eko no mi stów, IX LO oraz Za sad ni -
cza Szko ła Za wo do wa uczą ca sprze daw ców, ku -
cha rzy ma łej ga stro no mii i la kier ni ków oraz
(w cy klu 3-let nim) m.in. fry zje rów, kraw ców, cu -
kier ni ków, ślu sa rzy, me cha ni ków i elek tro me cha -
ni ków po jaz dów.

Wspar ciem ob ję ci są przy szli tech ni cy eko no mi -
ści. Uczą się m.in. ob słu gi ka sy fi skal nej, pro wa dze -
nia ksią żki przy cho dów i roz cho dów oraz
za sto so wa nia ma te ma ty ki do roz wią zy wa nia pro -
ble mów fi nan so wych fir my. Mo gą też uzy skać pra -
wo jaz dy ka te go rii B i sko rzy stać z do radz twa
za wo do we go. W ra mach pro jek tu wy po sa żo na zo -
sta ła m.in. szkol na pra cow nia kom pu te ro wa.

Ze spół Szkół nr 3 im. B. Bar bac kie go
w No wym Są czu
ul. Mo raw skie go 2, 33-300 No wy Sącz
tel.: (18) 449-60-90, fax: (18) 444-45-36
e -ma il: zs3@no wy sacz.pl
www.bar bac ki.civ.pl

Ze spół Szkół nr 3 to VI LO i Tech ni kum nr 6
kształ cą ce tech ni ków tech no lo gii odzie ży.

Z pro jek tu sfi nan so wa no wy po sa że nie pra -
cow ni kom pu te ro wej i za kup in ne go sprzę tu
przy dat ne go do na uki za wo du (m. in. haf ciar -
ki i dziur kar ki). Przy szli tech ni cy o kwa li fi ka -
cje za wo do we mo gą za dbać pod czas kur sów:
de ko ra cji wnętrz, kom pu te ro we go pro jek to -
wa nia odzie ży oraz tech nik kom pu te ro wych
w haf cie. Zor ga ni zo wa ne zo sta ły ta kże szko le -
nia na te mat ele men tów ga lan te rii i odzie ży
skó rza nej, kurs „Krok do ka rie ry za wo do wej”,
a ta kże do dat ko we lek to ra ty bra nżo wych ję zy -
ków ob cych oraz za ję cia wy rów naw cze z ICT
i ma te ma ty ki.

S Z K O Ł Y  W  P R O J E K C I E

S Z K O Ł Y  W  P R O J E K C I E
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W pro jek cie uczest ni czą też szko ły pro wa dzo ne przez wo je wódz -
two ma ło pol skie. For my wspar cia bę dą pro wa dzo ne w la -
tach 2011/2012–2013/2014. Koszt to 3,2 mln zł, w tym po nad 360
tys. zł wy da no na do po sa że nie. 

Pro gra my roz wo jo we są re ali zo wa ne m.in. w Szko le Po li ce al nej Pra -
cow ni ków Słu żb Me dycz nych i Spo łecz nych w No wym Są czu oraz Szko -
le Po li ce al nej Pra cow ni ków Słu żb Me dycz nych i Spo łecz nych,
wcho dzą cej w skład Ze spo łu Jed no stek Edu ka cyj nych Wo je wódz twa Ma -
ło pol skie go w Gor li cach.

Szko ła w No wym Są czu pro po nu je udział m.in. w kur sach: ję zy ka
mi go we go, ra tow nic twa po wo dzio we go, in for ma ty ki dla far ma ceu tów,
za awan so wa nych za bie gów ra tun ko wych i wi zy tach za wo do znaw czych.
Pla ców ka w Gor li cach bę dzie m.in. pro wa dzić kur sy: ję zy ka mi go we go,
ma sa żu ka mie nia mi i ma sa żu stem pla mi zio ło wy mi oraz zor ga ni zu je
spe cja li stycz ną prak ty kę.

P R O  J E K T  W S Z K O Ł A C H  W O J E W Ó D Z K I C H

Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych 
im. Ja na Paw ła II w Kry ni cy -Zdro ju
ul. Nad brze żna 3, 33-380 Kry ni ca -Zdrój
tel.: (18) 471-54-43
e -ma il: se kre ta riat@kry ni ca.szko la.pl
www.kry ni ca.szko la.pl

Tech ni kum kształ ci tech ni ków: ży wie nia i go spo -
dar stwa do mo we go, ho te lar stwa, bu dow nic twa,
eko no mi stów, han dlow ców oraz in for ma ty ków.
W Za sad ni czej Szko le Za wo do wej uczą się ku cha rze
ma łej ga stro no mii. W pla ców ce dzia ła rów nież LO.

Pro jekt stwa rza oka zję do wzmoc nie nia kom -
pe ten cji klu czo wych – ugrun to wa nia i po sze rze -
nia wie dzy ma te ma tycz nej i geo gra ficz nej oraz
zna jo mo ści bra nżo we go ję zy ka an giel skie go.
Z my ślą o przy szłych pra cow ni kach bra nży ho te -

lar skiej zor ga ni zo wa no szko le nia wy ko rzy sty wa -
nia w niej no wo cze snych tech no lo gii. 

Ze spół Szkół im. św. Kin gi w Łąc ku
ul. ks. J. Pia sko we go 47, 33-390 Łąc ko
tel./fax: (18) 444-60-23
e -ma il: zslac ko@pocz ta.onet.pl
www.zslac ko.pl

Ze spół two rzą: Tech ni ka – Eko no micz ne, Ży -
wie nia i Go spo dar stwa Do mo we go oraz Bu dow -
nic twa, Za sad ni cza Szko ła Wie lo za wo do wa,
Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa kształ cą ca ku cha -
rzy ma łej ga stro no mii, a ta kże LO.

Dzię ki pro jek to wi ucznio wie ma ją m.in. mo żli -
wość po zna nia no wo cze snych tech no lo gii w ga stro -
no mii i za sad wy ko rzy sty wa nia kon cep cji
wzor ni czych w na kry wa niu sto łów. Ofer ta wzmoc -
nie nia kom pe ten cji klu czo wych obej mu je m.in. za -
ję cia z mi kro bio lo gii, ma te ma ty ki, geo gra fii, che mii,
a ta kże lek to ra ty bra nżo wych ję zy ków ob cych. 

Pro jekt po zwa la rów nież na or ga ni zo wa nie
sta ży – wi zyt za wo do znaw czych.

Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych 
w Sta rym Są czu
ul. Da szyń skie go 15, 33-340 Sta ry Sącz
fi lia – ul. Mic kie wi cza 33
tel./fax: (18) 446-06-83
ema il: sekretariat@zsp sta ry sacz.pl
www.zsp sta ry sacz.pl

W pla ców ce (daw ny Ze spół Szkół Za wo do -
wych nr 2) dzia ła ją: Tech ni kum i Za sad ni cza Szko -

ła Za wo do wa. Tech ni kum przy go to wu je przy -
szłych kel ne rów i tech ni ków bu dow nic twa, w ZSZ
uczą się ku cha rze ma łej ga stro no mii.

Do dat ko we za ję cia z ma te ma ty ki, fi zy ki i bio -
lo gii oraz za wo do we go ję zy ka an giel skie go – to
przy go to wa na w ra mach pro jek tu – ofer ta
wzmoc nie nia kom pe ten cji klu czo wych. Mo żna
oczy wi ście wziąć udział rów nież w szko le niach
zwią za nych bez po śred nio z przy szłą pra cą: „No wo -
cze sne wy po sa że nie i sprzęt uży wa ny w za kła dach
ga stro no micz nych” oraz „Ma szy ny i urzą dze nia wy -
ko rzy sty wa ne w ob rób ce wa rzyw”. 

Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych 
im. Wła dy sła wa Rey mon ta w Tę go bo rzy
33-312 Tę go bo rze 193
tel./fax: (18) 444-90-59
e -ma il: zs_te go bo rze@pocz ta.onet.pl
www.zsp -te go bo rze.c0.pl

W ra mach Ze spo łu dzia ła ją: Tech ni kum (kie run -
ki: ży wie nie i go spo dar stwo do mo we oraz ku charz),
Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa i Za ocz ne Uzu peł nia -
ją ce LO dla Do ro słych. ZSZ pro wa dzi od dzia ły wie lo -
za wo do we, kształ cą ce w cy klu 2- lub 3-let nim.

W ra mach pro jek tu, ob ję ci nim ucznio wie,
mo gą ko rzy stać z za jęć wy rów naw czych z ma te -
ma ty ki i bra nżo we go ję zy ka an giel skie go oraz
roz wi ja ją cych (che mia, bio lo gia, geo gra fia). Po -
zna ją ta kże no wo cze sne tech no lo gie sto so wa ne
w bra nży ga stro no micz nej i ko rzy sta ją z do radz -
twa za wo do we go, prak tyk za wo do wych oraz sta -
ży – wi zyt za wo do znaw czych.

S Z K O Ł Y  W  P R O J E K C I E

S Z K O Ł Y  W  P R O J E K C I E

Szko ła Po li ce al na Pra cow ni ków Słu żb Me dycz nych i Spo łecz nych
im. J. Wol skiej w No wym Są czu
ul. Ja giel loń ska 45, 33-300 No wy Sącz
tel.: (18) 443-70-93, fax: (18) 443-89-74
e -ma il: se kre ta riat@me dykns.eu, www.me dykns.eu

Szko ła kształ ci tech ni ków far ma ceu tycz nych, ra tow ni ków me dycz nych
oraz tech ni ków ma sa ży stów.

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych
i Społecznych w Gorlicach
ul. Wła dy sła wa Ja gieł ły 2, 38-300 Gor li ce, tel.: (18) 352-04-59
e -ma il: szko la@me dyk.gor li ce.pl, www.me dyk.gor li ce.pl

Szko ła pro wa dzi kształ ce nie w za wo dzie tech nik ma sa ży sta.
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W po wie cie gor lic kim pro jekt re ali zo wa ny jest w 8 pla ców -
kach, dla któ rych sa mo rząd po wia to wy jest or ga nem pro wa dzą -
cym: Ze spo le Szkół Tech nicz nych, Ze spo le Szkół Za wo do wych,

Ze spo le Szkół nr 1 i Ze spo le Szkół Eko no micz nych w Gor li cach, Ze -
spo le Szkół Za wo do wych i Ze spo le Szkół Ogól no kształ cą cych
w Bo bo wej, Ze spo le Szkół Za wo do wych w Bie czu oraz Cen trum
Kształ ce nia Prak tycz ne go i Usta wicz ne go w Gor li cach. Wy dat ki
prze kro czą 7 mln zł – po nad 6 mln po cho dzić bę dzie z Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go i bu dże tu pań stwa, resz ta to
wkład po wia tu.

Zor ga ni zo wa nych zo sta nie oko ło 90 kur sów za wo do wych, a ta kże za ję -
cia wzmac nia ją ce kom pe ten cje klu czo we. Szko ły pro wa dzą do radz two edu -
ka cyj no -za wo do we go i or ga ni zu ją wi zy ty za wo do znaw cze. Część pie nię dzy
prze zna czo na jest na uru cho mie nie no wych bądź do po sa że nie ist nie ją cych
pra cow ni na uki za wo du. 

Biuro Projektu w Powiecie Gorlickim
ul. Biec ka 3, 38-300 Gor li ce, tel.: (18) 354-87-73
e -ma il: pro jekt.mo der ni za cja@po wiat gor lic ki.pl, 
edu ka cja@po wiat gor lic ki.pl

P R O  J E K T  W P O W I E C I E  G O R L I C K I M

Ze spół Szkół Eko no micz nych 
im. Ja na Paw ła II w Gor li cach
ul. Ariań ska 3, 38-300 Gor li ce
tel./fax: (18) 353-72-95
e -ma il: se kre ta riat@zse.gor li ce.pl
www.zse.gor li ce.pl

Ze spół pro wa dzi: Tech ni ka: Eko no micz ne,
Han dlo we, Agro biz ne su oraz Ob słu gi Tu ry stycz -
nej, Za sad ni czą Szko łę Za wo do wą (kształ ci sprze -
daw ców), a ta kże Tech ni kum Uzu peł nia ją ce.

Z pro jek tu fi nan so wa ne są m.in. szko le nia: ob -
słu gi kas fi skal nych, za sto so wa nia pro gra mów
Excel i Su biekt, za kła da nia i roz li cza nia fir my agro -
tu ry stycz nej oraz ho dow li ko ni. „Mo der ni za cja
kształ ce nia za wo do we go w Ma ło pol sce” umo żli -
wia ta kże uzy ska nie pra wa jaz dy, cer ty fi ka tu
ECDL, po sze rze nie wie dzy ma te ma tycz nej i zna -
jo mo ści bra nżo wych ję zy ków ob cych. Szko ła pro -
po nu je do radz two edu ka cyj no -za wo do we i udział
w wi zy tach za wo do znaw czych. 

Ze spół Szkół Tech nicz nych 
im. Win cen te go Po la w Gor li cach
ul. Mi cha lu sa 6, 38-300 Gor li ce
tel./fax: (18) 353-61-14
e -ma il: zst gor li ce@gma il.com
www.zst gor li ce.of.pl

Tech ni kum nr 4 przy go to wu je me cha ni ków,

in for ma ty ków, elek try ków, ener ge ty ków oraz
tech ni ków: po jaz dów sa mo cho do wych i usług
fry zjer skich. Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa nr 2
kształ ci: elek tro me cha ni ków, me cha ni ków -
-mon te rów ma szyn i urzą dzeń, ope ra to rów ob -
ra bia rek skra wa ją cych oraz bla cha rzy,
me cha ni ków i elek tro me cha ni ków po jaz dów sa -
mo cho do wych. W struk tu rze ZST dzia ła ta -
kże I Uzu peł nia ją ce LO. 

Z pro jek tu ko rzy sta ją ucznio wie Tech ni kum
i ZSZ. Bę dą mo gli ukoń czyć kur sy spa wa nia me -
to dą MAG, fry zjer ski, ko sme tycz ny, pra wa jaz dy,
kie row cy wóz ków wi dło wych, uzy skać upraw nie -
nia SEP i cer ty fi kat ECDL. Szko ła pro po nu je za ję -
cia z ma te ma ty ki i bra nżo we go ję zy ka
an giel skie go oraz po ra dy edu ka cyj no -za wo do we.

Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych 
w Bo bo wej
ul. Dłu go szow skich 1, 38-350 Bo bo wa
tel.: (18) 351-40-09, fax: (18) 351-42-81
e -ma il: zso bo bo wa@pro.onet.pl
www.zso.bo bo wa.eu

Tech ni kum przy go to wu je tech ni ków: ży wie -
nia i go spo dar stwa do mo we go, or ga ni za cji usług
ga stro no micz nych, ho te lar stwa, ku cha rzy i kel -
ne rów. W skład Ze spo łu wcho dzą po nad to: LO,
Uzu peł nia ją ce LO oraz Szko ła Po li ce al na.

Dzię ki pro jek to wi ucznio wie Tech ni kum mo gą
po sze rzyć kwa li fi ka cje pod czas kur sów: pra wa

jaz dy, wi za żu, bar ma na, cu kier ni ka, bu kie cia rza
i ba ri sty oraz szko leń m.in. z za kre su: ca rvin gu,
ob słu gi kas fi skal nych i no wo cze snych ara nża cji
w po da wa niu po traw. Jest oka zja do ugrun to wa -
nia wie dzy ma te ma tycz nej, in for ma tycz nej i zna -
jo mo ści bra nżo wych ję zy ków ob cych, wzię cia
udzia łu w wi zy tach za wo do znaw czych i sko rzy -
sta nia z po rad edu ka cyj no -za wo do wych.

Zespół Szkół nr 1 im. Ignacego
Łukasiewicza w Gorlicach
ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 18,
38-300 Gorlice
tel./fax: (18) 353-60-40
e-mail: i.lukasiewicz@oswiata.org.pl
www.lukasiewicz.gorlice.pl

Na Ze spół skła da ją się: Tech ni kum
nr 1, II LO, I Li ceum Pro fi lo wa ne oraz Szko ła Po li -
ce al na. Tech ni kum ofe ru je sześć kie run ków: elek -
tro ni ka, te le in for ma ty ka, in for ma ty ka,
me cha tro ni ka, urzą dze nia i sys te my ener ge ty ki
od na wial nej oraz cy fro we pro ce sy gra ficz ne.

Pro jekt dla uczniów Tech ni kum ozna cza m.in.
oka zję do po zna nia gra fi ki użyt ko wej, pro gra mu
Au to CAD Elek tri cal, pro gra mo wa nia i ob słu gi ob -
ra bia rek nu me rycz nych CNC. Umo żli wia ta kże
m.in. udział w kur sie spa wa nia, tre nin gach lo gicz -
ne go my śle nia z ele men ta mi ma te ma ty ki, fi zy ki
i przed mio tów za wo do wych, prak ty kach w CKP
i za kła dach pra cy, zdo by cie upraw nień SEP. 

S Z K O Ł Y  W  P R O J E K C I E

PROJEK T WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII  EUROPEJSKIEJ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
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Uro czy stość zgro ma dzi ła wie lu
zna ko mi tych go ści z kra ju
i re gio nu, naj wy ższych ran gą
ośmiu ge ne ra łów Woj ska Pol -

skie go z sze fem Szta bu Ge ne ral ne go
gen. Mie czy sła wem Cie niu chem na cze -
le, par la men ta rzy stów, li de rów władz
sa mo rzą do wych. 

Go ść mi spe cjal ny mi by ła naj bli ższa
ro dzi na ge ne ra ła: żo na Lu cy na, dzie ci
Ka ta rzy na i Mi chał, sę dzi wy oj ciec Jan,

ro dzeń stwo. Tłum nie przy by li miesz -
kań cy wsi, ko le żan ki i ko le dzy z daw -
nych lat, w tym ta kże de le ga cja
kla sy XI b w I LO im. Ja na Dłu go sza
w No wym Są czu (m. in. An na Re mi–
Kraw czyk i prof. Ma rek Je ża bek),
w któ rym ge ne rał w 1969 ro ku zda wał
ma tu rę.

Mszę św. po lo wą od pra wił bi skup
po lo wy Woj ska Pol skie go Jó zef Guz -
dek, w asy ście pro bosz cza pa ra fii Mo -

gil no, ks. Emi la Mysz kow skie go, ks. wi -
ka riu sza An drze ja Chmie la rza oraz po -
cho dzą ce go z Ko niu szo wej ks.
Sta ni sła wa Ru cha ły.

O ce re mo niał re li gij no -pa trio tycz ny
za dba ła kom pa nia re pre zen ta cyj na 2.
Kor pu su Zme cha ni zo wa ne go pod ko -

men dą por. Krzysz to fa Ry bic kie go i or -
kie stra z 5. Ba ta lio nu Do wo dze nia
z Kra ko wa. Po świę co ny sztan dar z wi -
ze run kiem pa tro na, wójt Le szek Skow -
ron i prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Wie sław Kra coń prze ka za li dy rek to ro -
wi szko ły Ja ro sła wo wi Gliń skie mu,
a na stęp nie mło dzie ży. Ucznio wie
w for mie mul ti me dial nej pre zen ta cji
przed sta wi li syl wet kę swe go pa tro na,
woj sko od da ło sal wę ho no ro wą.

Wiel kie świę to w Ko niu szo wej

Ge ne ral ski pa tron

So bo ta, 3 wrze śnia za pi sze się ja ko je den z naj wa żniej szych dni
w hi sto rii Ko niu szo wej, ma łej wsi w gmi nie Ko rzen na. Miej sco -
wy Ze spół Szkół (szko ła pod sta wo wa i gim na zjum) otrzy mał
imię ge ne ra ła dra Fran cisz ka Gą go ra, jed nej z 96 ofiar ka ta stro -
fy pre zy denc kie go sa mo lo tu pod Smo leń skiem.

– Fra nek od wie dził ro dzi ców
(ma ma zmar ła na Wiel ka noc
w 2011 ro ku) ty dzień
przed ka ta stro fą w Smo leń -
sku. Choć spo czy wa na war -
szaw skich Po wąz kach, to
po przez dzi siej szą uro czy -
stość, czu je my te raz jak by
wró cił do swo je go ro dzin ne -
go gniaz da już na za wsze.

PO WIE DZIAŁ BRAT GE NE RA ŁA,
MŁOD SZY O 10 LAT, STA SZEK

Przekazanie sztandaru dyrektorowi szkoły

Pamiątkowa tablica patrona szkoły

WOKÓŁ NAS
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Ta len ty pięk nie po mno żył
Bp Jó zef Guz dek na wią zu jąc do od -

czy ta nej w ewan ge lii Chry stu so wej
przy po wie ści o ta len tach, wy mie niał
nie zwy kłe ce chy cha rak te ru Fran cisz ka
Gą go ra, ja ko czło wie ka i ofi ce ra:

– Niech świę tej pa mię ci ge ne rał Gą -
gor bę dzie dla was przy kła dem. On
swo ich ta len tów da nych od Bo ga nie
zmar no wał, pięk nie po mno żył je po wie -
lo kroć i ubo ga cił wy tę żo ną pra cą. Wy -

cho dząc z tej pod są dec kiej wsi w świat,
mi mo trud ne go star tu w do ro słość, do -
szedł do naj wy ższych sta no wisk w pań -
stwie, zo sta jąc pierw szym ry ce rzem
Rze czy po spo li tej, cie szą cym się nie kwe -
stio no wa nym au to ry te tem pod wład nych
i so jusz ni ków z NA TO..

Hie rar cha za ape lo wał do mło dzie ży:

– Wpa truj cie się w je go pięk ne ży cie,
krocz cie tą dro gą.

W po dob nym du chu utrzy ma ne by ły
wzru sza ją ce wspo mnie nia wój ta Lesz ka
Skow ro na i przede wszyst kim żo ny ge -
ne ra ła – Lu cy ny:

– Jest dla mnie wiel kim za szczy tem,
że mój mąż, ja ko ce nio ny oby wa tel tej
gmi ny, zo stał pa tro nem szko ły w Ko niu -
szo wej. Po przecz kę za wsze sta wiał so -
bie co raz wy żej. Był przy kła dem ho no ru

i nie zby wal nej god no ści – czło wie kiem
pra wym, nie złom nym. Bro nił do bre go
imie nia Woj ska Pol skie go i strzegł tra -
dy cji orę ża pol skie go. Przez ca łe ży cie
prze szedł w spo sób ho no ro wy. Stał
na stra ży fun da men tal nych cnót, ta kich
jak mę stwo, pra co wi tość, uczci wość,
od po wie dzial ność, spra wie dli wość

– Pa tron, któ re go dziś wy bra li śmy to zo bo wią za nie dla na -
szej spo łecz no ści. Je ste śmy prze ko na ni, że przy kład Je go ży -
cia bę dzie praw dzi wym prze wod ni kiem dla na szych
uczniów. Ge ne rał po ka zał bo wiem, że bez wzglę du na miej -
sce uro dze nia i sta tus ma te rial ny, mo że my cię żką pra cą
i na uką osią gnąć to, do cze go dą ży my, ja kie ce le sta wia my
so bie w ży ciu. Dla nas wszyst kich po zo sta nie on do brym na -
uczy cie lem, na uczy cie lem ży cia i praw dzi wym pa trio tą

DY REK TOR ZE SPO ŁU SZKÓŁ IM. GEN. F. GĄ GO RA, JA RO SŁAW GLIŃ SKI

WOKÓŁ NAS

Dyr. Jarosław Chruślicki, wójt Leszek Skowron i Wiesław Kracoń

Lucyna Gągor w towarzystwie bpa
Józefa Guzdka i gen. Mieczysława
Cieniucha

Koleżeństwo z XI b z I LO

Najbliższa rodzina generała
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i praw do mów ność. Mi mo na wa łu obo -
wiąz ków był wzo ro wym mę żem i oj cem,
a ostat nio i dziad kiem. Miał nie zwy kłe
zdol no ści, za wsze mó wił praw dę, ko chał
ży cie, ko chał ro dzi nę, dzień za czy nał
od mo dli twy. Umiał słu chać i lu bił słu -
chać in nych lu dzi. Ko cha na mło dzie ży,
ko chaj cie Pol skę i bądź cie do bry mi
ludź mi. Tak jak On.

Ze bra ni – ucznio wie, gro no pe da go -
gicz ne, daw ni zna jo mi ge ne ra ła z lat
dzie ciń stwa i mło do ści – pod kre śla li
nie zmier ną pra co wi tość, am bi cję zmar -
łe go oraz je go pa trio tyzm. Twier dzi li, że
na pew no jest on god nym wzo rem
do na śla do wa nia dla mło dych, któ rzy
uczą się w Ko niu szo wej.

W szko le od sło nię to i po świę co no ta -
bli cę upa mięt nia ją cą pa tro na z na pi sem:
„Pa mię ci te mu, któ ry od szedł na wiecz -

ną war tę”. Otwar to też izbę pa mię ci
z licz ny mi fo to gra fia mi, do ku men ta mi
i pa miąt ka mi (włącz nie z mun du rem)
po ge ne ra le.

Ca łość zwień czy ły po ka zy musz try
i sprzę tu woj sko we go oraz wy stę py ar -
ty stycz ne z przej mu ją co wy ko na ną i za -
ra zem sym bo licz nie brzmią cą pio sen ką
„Po wró cisz tu…”.

(RED), FOT. LB

– Woj sko Pol skie ogrom nie
zy ska ło dzię ki wiel kie mu
czło wie ko wi, ja kim był nie -
wąt pli wie śp. ge ne rał dr
Fran ci szek Gą gor i ja kże wie -
le stra ci ło z po wo du je go
tra gicz nej śmier ci. Dzię ku ję
Wam za unie śmier tel nie nie
pa mię ci o Ge ne ra le Gą go rze
po przez je go wy bór na pa -
tro na. Te raz i Wy, tak jak my
w Szta bie Ge ne ral nym Woj -
ska Pol skie go, bę dzie cie
wspo mi nać Ge ne ra ła, ja ko
czło wie ka, dla któ re go słu -
żba Oj czyź nie by ła po wo ła -
niem i naj wy ższym pra wem.

GEN. MIE CZY SŁAW CIE NIUCH, 
SZEF SZTA BU GE NE RAL NE GO 

WOJ SKA POL SKIE GO

Gablota z pamiątkowymi zdjęciami

Młodzież z generalskiej szkoły

Lucyna Gągor z apelem do młodzieży
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S po łecz ność szko ły, wy bie ra jąc
te go pa tro na od wo ła ła się
do miej sco wo ści, z któ rej wy wo -
dzi się ta wiel ka po stać – tłu ma -

czy ła dy rek tor Ma ria Po to niec.
– Re ali zu jąc pod ję te za mie rze nie, upew -
nia li śmy się jesz cze bar dziej, że to do bry
pa tron – wiel kie go for ma tu czło wiek.
Przy po mnie nie tej oso by ma swo ją ak -
tu al ność i głę bo ki sens, ze wzglę du
na prze ogrom ne bo gac two je go ży cia.
Na sza szko ła zy ska ła god ne go pa tro na,
a przez nie go wspa nia łą to żsa mość.

Sta ra nia o nada nie szko le imie nia
Jó ze fa Bień ka pod ję ła po przed nia dy -
rek tor, Wła dy sła wa Le śniak, a uchwa -
łę w tej spra wie rad ni gmi ny Cheł miec
pod ję li w 2006 r. Bo ga ty ma te riał do -
ku men ta cyj ny, uję ty w uni kal ną wy sta -
wę, przy go to wa ły na uczy ciel ki Da nu ta
Ber nar dy i Cze sła wa Ga dzi na, gro ma -
dząc i eks po nu jąc nie tyl ko ksią żki i ar -
ty ku ły pra so we pa tro na szko ły, ale też
uni kal ne fo to gra fie, rę ko pi sy, no tat ki,
nie pu bli ko wa ne ni gdy wcze śniej wier -
sze. Pa ni dy rek tor wraz z ko le żan ka mi

na uczy ciel ka mi wy ko na ły na praw dę
do brą ro bo tę.

Uro czy stość, z udzia łem ro dzi ny J.
Bień ka, po łą czo no z otwar ciem i po -
świę ce niem no wej sa li gim na stycz nej,
wy bu do wa nej kosz tem 1,5 mln zł, oraz
wmu ro wa niem ta bli cy upa mięt nia ją cej
pa tro na szko ły. 

W hi sto rycz nym dla wsi wy da rze niu,
obok par la men ta rzy stów, przed sta wi cie -
li władz sa mo rzą do wych i oświa to wych,
licz nych go ści, ro dzi ców, na uczy cie li
i mło dzie ży, wzię li udział ta kże du chow -
ni: bp An drzej Jeż, ks. pra łat Sta ni sław
Cza chor (przez wie le lat ści śle współ -
pra cu ją cy z J. Bień kiem w pa ra fii św.
Ka zi mie rza w No wym Są czu), ks. Jan
Pio trow ski – pro boszcz pa ra fii św. Mał -
go rza ty w No wym Są czu, ks. dr Woj -
ciech Ka ła marz – au tor mu zy ki
do hym nu szko ły, ks. Hen ryk Oso ra
– pro boszcz miej sco wej pa ra fii, z za mi -
ło wa nia fo to graf, któ re go pięk ne zdję cia
ozdo bi ły oko licz no ścio wą wy sta wę.

W po prze dza ją cym uro czy stość spo -
tka niu wspo mnie nio wym cór ka Jó ze fa

Bień ka – Ka zi mie ra Sko lik pod kre śla ła
nie zwy kłą skrom ność oj ca, któ ry nie
chwa lił się swo imi wo jen ny mi wy czy na -
mi i swo im twór czym do rob kiem. Nie
dbał o za szczy ty i splen do ry, cho wał się
w kąt, gdy in ni wy pi na li pier si do or de rów.

– Pew nie te raz, tam w nie bie, czu je
się za że no wa ny sły sząc ty le do brych
słów pod swo im ad re sem. Na nic się nie
ża lił, choć prze żył w ży ciu nie jed ną bie -
dę, oj ca stra cił w wie ku 12 lat, był naj -
star szym z ro dzeń stwa i mu siał si łą
rze czy prze jąć obo wiąz ki gło wy do mu,
za dbać o utrzy ma nie ro dzi ny. Mu siał
prze rwać na ukę, że by za jąć się za rob ko -
wa niem. Na uczył się grać na skrzyp cach
i har mo nii, gry wał na we se lach, pro wa -
dził na wet chór i ze spół te atral ny. Ukoń -
czył kurs To wa rzy stwa Szkół Lu do wych
w No wym Są czu. Otrzy mał od Opatrz -
no ści wie le zdol no ści i gdy by wa run ki
po zwo li ły był by z pew no ścią sza now nym
pro fe so rem wy ższej uczel ni. Przy wią zy -
wał wiel ką wa gę do edu ka cji, ja i nasz
naj star szy brat Ma rian ukoń czy li śmy

AGH, brat Emil – ma te ma ty kę, sio stra
Ja ni na – Po li tech ni kę Kra kow ską.

Rów nie cie pło opo wia da li o nim sio -
strze ni ca Ma ria Mół ka, przy by ła ze Stut -
t gar tu wnucz ka Mag da le na Kraw czuk
(wraz z mę żem An drze jem), wnuk
Grze gorz Sko lik.

– Ta kich lu dzi już dziś pra wie nie ma.
Nie ma jąc ła twe go ży cia (przed wo jen -
na bie da, oku pa cja nie miec ka, dzia łal -
ność kon spi ra cyj na, a po niej szy ka ny
i ol brzy mie kło po ty ze zna le zie niem zwy -
kłej pra cy), szedł za wsze pro stą dro gą,
nie za tra ca jąc przy tym po go dy du cha,
uśmie chu, cie ka wo ści po znaw czej – do -

WOKÓŁ NAS

Jó zef Bie niek pa tro nem szko ły w Li bran to wej

Wie dział, kto
mó wi praw dę,
a kto zmy śla...
Na po czą tek no we go ro ku szkol ne go Szko ła Pod sta wo wa i Gim -
na zjum w Li bran to wej (gmi na Ko rzen na), otrzy ma ły imię swo -
je go ro da ka Jó ze fa Bień ka (1911-2002), wy bit ne go hi sto ry ka
i kro ni ka rza lat II woj ny świa to wej, au to ra wie lu pio nier skich
pu bli ka cji o czy nie zbroj nym są de czan, a za ra zem człon ka Ar -
mii Kra jo wej na Są dec czyź nie, ho no ro we go oby wa te la No we go
Są cza (2000), współ pra cow ni ka „Rocz ni ka Są dec kie go”. Uro czy stość, z udzia łem

ro dzi ny J. Bień ka, po łą czo -
no z otwar ciem i po świę ce -
niem no wej sa li
gim na stycz nej, wy bu do -
wa nej kosz tem 1,5 mln zł,
oraz wmu ro wa niem ta bli -
cy upa mięt nia ją cej pa tro -
na szko ły.
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po wie dzia ła An na To toń, któ ra od wie -
dza ła Jó ze fa Bień ka z proś bą o po moc
przy opra co wy wa niu ma te ria łów hi sto -
rycz nych.

Po dziw i wdzięcz ność
In te re su ją cy mi re flek sja mi do ty czą -

cy mi Jó ze fa Bień ka po dzie lił się ta kże
red. Je rzy Le śniak z No we go Są cza:

– Ile kroć wspo mi nam pa na Jó ze fa
Bień ka, wra cam my śla mi do po ło wy lat
sie dem dzie sią tych, gdy ja ko stu dent
przy cho dzi łem do je go miesz ka nia
z proś bą o źró dło we ma te ria ły hi sto rycz -
ne (m. in. ory gi nal ne, opie czę to wa ne
pie czę cią ra dziec kiej ko men dan tu ry, ze -
zna nia Wi tol da Młyń ca i Ta de usza Dym -
la, któ rzy wy sa dzi li 18 stycz nia 1945 r.
w po wie trze za mek kró lew ski w No wym
Są czu), a po tem wie lo krot nie w pra cy
dzien ni kar skiej po kon sul ta cję i we ry fi -
ka cję tek stów szy ko wa nych do dru ku.
Pan Jó zef nie tyl ko wal czył o wol ną Pol -
skę i wspie rał re pre sjo no wa ne ro dzi ny
pa trio tów (wio sną 1944 r. wy bra no go
prze wod ni czą cym Po wia to we go Ko mi -
te tu Opie ki nad Ofia ra mi Ter ro ru Hi tle -
row skie go), ale póź niej ten czyn bo jo wy
skrzęt nie, z be ne dyk tyń ską pra co wi to -
ścią opi sał, oca lił od za po mnie nia zda -
rze nia i ano ni mo wych do tej po ry

bo ha te rów. Po dzi wia li śmy je go wie dzę
i skrom ność, ni gdy nie ska rżył się na los,
mi mo że był po woj nie ści ga ny i prze śla -
do wa ny przez UB.

– Gdy cza sem przy wzmoc nio nej her -
bat ce, po zwa la łem so bie na uwa gę, że
Pa na bień ko we do ko na nia ma ją ta kie

zna cze nie dla współ cze snej hi sto rii Są -
dec czy zny jak dzie ła Ja na Dłu go sza dla
dzie jów Pol ski, pa da ła od po wiedź: 

„A kto tam o mnie sły szał? Owo ce mo -
je go grze ba nia w hi sto rii zna ne są je dy -
nie ma łej gar st ce czy tel ni ków „Rocz ni ka
Są dec kie go”, w któ rym pu bli ko wa łem,
raz po ra zie, od to mu VI, a na stęp nie „Al -
ma na chu Są dec kie go”, ale, po wiedz my

– Przypomnienie tej osoby
ma swoją aktualność
i głęboki sens, ze względu
na przeogromne bogactwo
jego życia. Nasza szkoła
zyskała godnego patrona,
a przez niego wspaniałą
tożsamość.

MARIA POTONIEC

Uczestnicy wieczoru wspomnień o J. Bieńku
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szcze rze, za rów no „Rocz nik” jak i „Al -
ma nach” ma ją czy tel ni ków aku rat ty lu...
ile wło sów ro śnie na gło wie re dak to ra
Ma za na. Pro szę so bie wy obra zić, że nie
mo gę zna leźć ofi cy ny, któ ra zde cy do wa -
ła by się na wy da nie trzech to mów o są -
dec kich ku rie rach...”

Od wie lu lat pan Jó zef zaj mo wał się
okre sem II woj ny świa to wej, te ma ty ką
trud ną, bo po cząt ko wo sła bo udo ku -
men to wa ną, ob ro śnię tą gru bą war stwą
le gend, mi tów i nie po ro zu mień, ustro -
jo ną w nie za wsze za słu żo ne lau ry,
spo nie wie ra ną nie kie dy nie słusz ny mi
po są dze nia mi:

„W kon spi ra cji ro dzi ły się i wy ra sta -
ły rze czy do bre i złe, po wo ła ne
do szczyt nych za dań wal ki o wol ność
i po wsta ją ce dla ego istycz nych czy
wręcz zbrod ni czych ce lów. W Za wad ce
wy ko na no wy rok na po dej rza nym o ko -
la bo ra cję, „eg ze ku to rzy” za kil ka dni
cho dzi li po wio skach w zra bo wa nych
ofie rze bu tach. Kosz mar ne rze czy ro bił
Po lak Po la ko wi...” – i ta kie też gorz kie
opi nie wy po wia dał nie jed no krot nie pan
Jó zef, ho no ro wy oby wa tel mia sta No we -
go Są cza.

Ja ko hi sto ryk opie rał się w prze wa -
ża ją cej mie rze na spi sa nych re la cjach
bez po śred nich świad ków wo jen nych
wy da rzeń. Po tem we ry fi ko wał je
na pod sta wie do ku men tów (m. in. „wy -

tar ga nych” ró żny mi spo so ba mi z ar chi -
wum b. mi li cji w Kra ko wie przez prof.
Jó ze fa Busz ka i doc. Ali nę Fi to wą), in -
nych re la cji. Wie dział, kto mó wi praw -
dę, a kto zmy śla. Nie da wał się na brać
opo wie ściom „kom ba tan tów”, któ rzy
za no sze nie mle ka do par ty zant ki do -
ma ga li się or de rów. Przy go to wu jąc
wraz z oj cem En cy klo pe dię są dec ką
w 1999 r. otrzy ma łem kil ka bi tych stron
nie zwy kle istot nych po pra wek do przed -
ło żo ne go przed dru kiem tek stu. Je stem
mu za nie nie zmier nie wdzięcz ny…

(RED), FOT. LB

WOKÓŁ NAS

Z kro ni ki szkol nej

Krze wi cie lem kul tu ry w Li bran to wej
w prze szło ści by ła szko ła po wszech na ist -
nie ją ca od dru giej po ło wy XIX. W 1875 r.
sta ra niem na uczy cie la Jó ze fa Pie tru siń -
skie go i wój ta wio ski Ja na Bień ka wy bu do -
wa no drew nia ny bu dy nek szkol ny,
w któ rym kon ty nu owa no na ucza nie dzie ci.
Był to dwu izbo wy dom z kuch nią i ma łym
ga necz kiem. Jed na izba słu ży ła za po kój
na uczy cie la, dru ga by ła kla są do ucze nia.

(…) W la tach 1924–1930 na uczy ciel ka
pa ni Au gu sty na Trem bec ka pro wa dzi ła
kur sy oświa to we, uczy ła anal fa be tów pi sa -
nia i czy ta nia. Uczy ła ta kże upra wy zie mi.
Dla dziew cząt i ko biet pro wa dzo no wa żne
i po trzeb ne kur sy kro ju, szy cia i go to wa nia. 

(…) W la tach 30-tych XX stu le cia na -
uczy ciel ka pa ni Ka ro li na Ka dul ska pro wa -
dzi ła ma ły te atr, chór czte ro gło so wy, któ ry
śpie wał na im pre zach szkol nych, w ko ście -
le na uro czy sto ściach na ro do wych, ta kże
w są sied nich miej sco wo ściach. Ta pio nier -
ska dzia łal ność szko ły upo wszech nia ła
wie dzę, oświa tę, krze wi ła kul tu rę.

(…) W la tach oku pa cji hi tle row skiej
szko ła pro wa dzi ła wspa nia łą dzia łal ność
cha ry ta tyw ną przez tzw. „Kuch nię lu dów”
do ży wia ją cą bied ne dzie ci i do ro słych. To
la ta woj ny i gło du. „Kuch nia lu do wa” do ży -
wia ła oko ło 50 osób. By ła prze trwa niem
dla wie lu z oko li cy No we go Są cza. Mgr Ry -
szard Les sing, kie row nik szko ły, w tym cza -
sie pro wa dził na ucza nie ję zy ka
nie miec kie go dla dzie ci i star szych. Zor ga -
ni zo wał kół ko rol ni cze uczą ce rol ni ków lep -
szej upra wy zie mi.

Nie bo icie się, że po tym wy wia -
dzie bę dzie cie sław ni?

Ma rek Su ro wiak: My już je ste śmy
sław ni! Pa rę ty go dni te mu mój syn,
Ku ba, po in for mo wał mnie, że jest tekst
w „Po li ty ce” na mój te mat i Lesz ka,
do ty czą cy na sze go wę dro wa nia.
Wkom po no wa ny zo stał on w zbiór
prze ró żnych dzi wactw, ja kie ro bią lu -
dzie, np. cho dzą na jed nej no dze, je -
żdżą na ro we rze na jed nym kół ku
po Pol sce lub na wet da lej, no i ta cy jak
my, któ rzy idą so bie z No we go Są cza
do oko ła Pol ski na pie cho tę.
Jak się za czę ło wa sze cho dze nie
i kto wpadł na ta ki po mysł?

Ma rek Su ro wiak: W pier wot nym
za my śle mie li śmy iść tyl ko z No we go
Są cza nad mo rze. Tak to się to za czę ło,
a wła ści wie jesz cze ina czej... Był
rok 2005. Le szek pew ne go ra zu przy pi -
wie po wie dział, że mu si ru szyć w Pol -
skę. Chciał w cią gu jed ne go mie sią ca
dojść z No we go Są cza nad Bał tyk. Za -
czę li śmy się nad tym te ma tem za sta na -
wiać i dys ku to wać, czy to mo żli we 30
ki lo me trów dzien nie itd. A mo że ra -
zem? Mo że do oko ła Pol ski? A jak?

Le szek Zegz da: Wzię li śmy wte dy
ma pę i po kwa dra cie wy ty czy li śmy so -
bie kie ru nek. A tak na pół noc, po tem
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na Za chód, po łu dnie i wschód po li -
niach pro stych. Bez wy zna cza nia ja kiś
kon kret nych miej sco wo ści. Wy ru szy li -
śmy w 2006 ro ku. Bez ja kie go kol wiek
pla nu tra sy. Za pa ko wa li śmy ple ca ki.

By ło w nich wszyst ko: je dze nie, śpi wo -
ry, na mio ty, kon ser wy... Do słow nie
wszyst ko, tak, że wa ży ły one po nad 20
ki lo gra mów.

Ma rek Su ro wiak: Pierw szy etap był
z No we go Są cza do Zby szyc, gdzie
mam do mek. La ło jak z ce bra, ale po 3
go dzi nach do szli śmy, zmę cze ni i za do -
wo le ni. Na stęp ne go dnia by ła ist na mor -
dę ga, bo z ty mi cię żki mi ple ca ka mi
prze dzie ra li śmy się przez gó rzy sty te ren.
Do tar li śmy do Jam nej, do ośrod ka, któ -
ry pro wa dzi do mi ni ka nin oj ciec Jan Gó -
ra. O go dzi nie osiem na stej by li śmy
pra wie bez ży cia.

Ja kieś szcze gól ne wspo mnie nia
ko ja rzą wam się z ty mi pierw szy mi
dnia mi wę drów ki?

Ma rek Su ro wiak: Z tym dru gim
dniem ko ja rzy mi się też pew na hi sto ria.
Na tra sie by ła rzecz ka do przej ścia, bo wę -
dro wa li śmy tak tro chę na dzi ko. Nor mal -
nie to pew nie by ła by ona „ża bie po uszy”,
ale ze wzglę du na po go dę zro bił się z niej
rwą cy po tok. Tu do szło mię dzy na mi
do pierw sze go spo ru, jak przejść przez tę
rzecz kę. Le szek chciał, że by śmy wra ca li 3
go dzi ny do ty łu i obe szli tak prze szko dę.
Jed nak po per trak ta cji, tro chę ner wo wo,
ale prze szli śmy rzecz kę.

Le szek Zegz da: Na po dej ściu
do Jam nej mi nął nas au to bus i kie dy
po doj ściu sie dzie li śmy w ja dal ni,
za win klem sły sze li śmy, jak mię dzy
so bą roz ma wia ją dwie oso by. „Wi dzie -
li śmy po dro dze ja kiś dwóch sta rych
dzia dów z ple ca ka mi, jak się do was
wlo ką. Pew nie za ja kiś czas przyj dą”.
To był pierw szy szok. W koń cu dwaj
czter dzie sto pię cio lat ko wie, a nie żad -
ne dzia dy...
Do ja kie go miej sca uda ło się dojść

za pierw szym ra zem?
Le szek Zegz da: Do tar li śmy

w pierw szym eta pie do San do mie rza,
czy li zro bi li śmy ja kieś 220 ki lo me trów.

Wte dy też zro dzi ła nam sie pew na fi lo -
zo fia wę dro wa nia. Uzna li śmy, że bę -
dzie my iść 10-14 dni, tak że by koń czyć
ka żdy etap w dzień Bo że go Cia ła.
W tym miej scu uczest ni czy li śmy
w mszy świę tej i wra ca li śmy ko mu ni ka -
cją do No we go Są cza, a w na stęp nym
ro ku za czy na li śmy od te go miej sca. 
Po tem by ły ko lej ne la ta, eta py i ki -
lo me try...

Ma rek Su ro wiak: I tak przez sześć
ko lej nych lat szli śmy: Po gó rze Cię żko -

Fil mo wy For rest Gump po czuł w pew nym mo men cie swo je go ży cia po trze bę bie ga nia. Ot tak
zwy czaj nie, przez ca łe Sta ny Zjed no czo ne, co uzna no za wiel kie dzi wac two. „Pol ska na pie -
cho tę” to pro jekt nie tu zin ko wej wy ciecz ki dwój ki są dec kich przy ja ciół: Mar ka Su ro wia ka
i Lesz ka Zegz dy. O ki lo me trach tras, uro kli wym pol skim kra jo bra zie, spo ty ka nych lu dziach
i po trze bie...(no wła śnie cze go?) – roz ma wia Ja nusz Bo brek.

Jeszcze nie tacy
zdziadziali. Zegzda
i Surowiak na piechotę

Leszek pewnego razu
przy piwie powiedział, że
musi ruszyć w Polskę.
Chciał w ciągu jednego
miesiąca dojść z Nowego
Sącza nad Bałtyk.
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wic kie, Po gó rze San do mier skie, Ma -
zow sze. Pierw szy etap był bar dzo cie ka -
wy. 2,3,4 już mniej. Wią za ło się to
głów nie z kra jo bra zem i oto cze niem.
Mó wiąc krót ko, za bór ro syj ski jest naj -
mniej cie ka wy, za nie dba ny. Pa mię tam
jak skoń czy li śmy wę drów kę po Ma zow -
szu, a we szli śmy w Kur pie. To tak jak by
przejść z pie kła do ra ju. Na gle się sta ło
czy sto, przy ro da sie oży wi ła, ba po ja wi -
ły się na wet bo cia ny, któ rych wcze śniej
nie by ło (za to lo dów ki sta re, me ble etc.).
Aż dziw, że w jed nym kra ju w cią gu jed -
ne go chwi li mo żna zro bić ta ki prze skok.
Po tem ta ki prze skok mie li śmy prze kra -
cza jąc gra ni ce Ma zu rów z War mią w św.
Lip ce. Wi dać by ło tę ró żni cę kul tu ro wą,
któ rą po zo sta wi ło ze tknię cie ka to li cy -
zmu z pro te stan ty zmem. Wi dać to
na kra jo bra zach, bu dow nic twie, na wet
na ka plicz kach. 
Jak wy glą da ły wa sze przy go to wa -
nia do pod ró ży? Co zna la zło się
w ple ca kach?

Le szek Zegz da: W pierw szym ro ku
mie li śmy peł ne plec ki, śpi wo ry na mio -
ty, ale ni gdy z nich nie ko rzy sta li śmy.
Zaw sze sta ra li śmy się do cie rać do ta kich
miej sco wo ści, gdzie by ły ho te li ki, mo -
te le czy go spo dar stwa agro tu ry stycz ne.
Jed nak już w tym wie ku cię żko so bie
po zwo lić na ta ką eks tra wa gan cję jak
spa nie na ka ri ma cie, bez prysz ni ca.

Marek Su ro wiak: Nie raz tak so bie
do ło ży li śmy ki lo me tra mi i mę czą cą po -
go dą, że nie by li śmy się w sta nie pod nieść
z ław ki, aby przejść przez jezd nię do ho -
te lu. Tak by ło w Ry gli cach pod Tar no -
wem. Sie dzie li śmy tak go dzi nę, mi mo że
mie li śmy świa do mość, iż cze ka tam
na nas prysz nic i zim ne pi wo. Po dob nie
po wyj ściu z Ma cie jo wic, gdzie zro bi li -

śmy jed ne go dnia 40 ki lo me trów. Usie dli -
śmy pod wie czór w ba rze i nie mie li śmy
si ły wstać. Z po mo cą przy szła nam bar -
man ka, któ ra za bra ła nas do pen sjo na tu,
któ ry pro wa dzi ła, a na dru gi dzień nas
przy wio zła do te go sa me go ba ru.
Pod ró żo wa nie to po zna wa nie no -
wych miejsc i lu dzi. Po wiedz cie coś
o lu dziach, któ rych do tych czas
spo ty ka li ście na swo jej dro dze.

Ma rek Su ro wiak: Spo ty ka my mnó -
stwo lu dzi. Idąc tak, na zwij my „ży wo”,
du żo roz ma wia my z ludź mi. Naj czę ściej

są zdzi wie ni na szym wę dro wa niem.
Pierw sze py ta nie to za wsze: a po co?
Po tem, gdy mó wi my, że idzie my do oko -
ła Pol ski, to za wsze wy wo łu je my zdzi -
wie nie. Ale póź niej za uwa ża my, że jest
na wet po dziw. „Co, z Są cza tu taj?”.

Le szek Zegz da: W tym ro ku do tar -
li śmy nad mo rze, czy li tak jak pla no -
wa li śmy na po cząt ku. Do miej sco wo ści
Ste gny. Nikt nam nie wie rzył, że przy -
szli śmy na pie cho tę, czła piąc w su mie
przez 6 ko lej nych lat. Prze cho dzi li śmy
przez mnó stwo ład nych miast i mia ste -
czek jak cho cia żby San do mierz, Ka zi -
mierz czy Pu ła wy, ale ni gdy nie
zwie dza my nic oprócz przy ro dy. Sta ra -
my się uni kać szla ków dro go wych,
choć w wie lu przy pad kach po pro stu
się nie da. Pol ska jest bar dzo sła bo
ozna ko wa na pod wzglę dem tu ry stycz -
nym. Trze ba być tu byl cem, że by wie -
dzieć, jak przejść z miej sco wo ści
do miej sco wo ści bocz ny mi dro ga mi.
A i oni co raz mniej cho dzą, tyl ko wsia -
da ją w au to i ja dą. By ły sy tu acje,
w któ rych szli śmy jak har ce rze na azy -
mut. Pa trzy li śmy na słoń ce i w pół noc -
ną stro nę szli śmy przez las, cza sa mi
na wet na prze strzał, zwłasz cza na Ma -
zow szu, gdzie nie ma żad nych ozna ko -
wań. Na Ma zu rach zaś szli śmy przez
ście żki le śne i wo kół je zior do sko na le
ozna ko wa ne. Na War mii z ko lei by ły
sa me po la bez ście żek, ale cho dze nie
tam tej szy mi dro ga mi by ło aku rat przy -
jem ne – ma ły ruch i du żo drzew.
Mó wi cie o sa mych przy jem no -
ściach... A nie zda rzy ło wam się
być zły mi z po wo du tra sy, zmę cze -
nia czy nie życz li wych lu dzi?

Ma rek Su ro wiak: Naj więk sze dra -
ma ty prze ży wa li śmy w oko li cach Ło -
mży, bo nie by ło in nej mo żli wo ści jak
iść kra jów ką. Nie sły sze li śmy wła sne go
gło su i by li śmy to tal nie wku rze ni.

Zda rzy ło nam się np. że by li śmy tak
zmę cze ni, że wsia da li śmy w au to bus
czy sto pa i do cie ra li śmy do więk szej
miej sco wo ści na noc leg, ale za wsze ra -
no do je żdża li śmy tam z po wro tem, że -
by uczci wie ru szyć z te go miej sca. Tak
na praw dę nie pod je cha li śmy na wet jed -
ne go me tra. Zaw sze trzy ma li śmy się re -
stryk cyj nie tej za sa dy, aby prze mie rzać
ki lo me try tyl ko na pie cho tę.

WOKÓŁ NAS

Spotykamy mnóstwo ludzi.
Idąc tak, nazwijmy „żywo”,
dużo rozmawiamy
z ludźmi. Najczęściej są
zdziwieni naszym
wędrowaniem.
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Ni gdy nie mie li śmy żad nej nie przy -
jem nej sy tu acji, a wręcz prze ciw nie.
Zaw sze by ły mi łe. Przy po mi na mi się,
jak szli śmy kil ka dni przez Lu belsz czy -
znę. Lu dzie tam ży li przy dro dze, spo -
ty ka li się przy skle pie, któ ry był cen trum
kul tu ral no -han dlo wym, i roz ma wia li
przy ja kimś „beł cie”. Nie ukry wam, że
pró bo wa li śmy z ni mi te go wi na za 3,30
za bu tel kę. W Prze sła wiu po za ży ciu te -
go trun ku mie li śmy kło pot z do tar ciem
do Miel ca. Po twor nie sen ni wle kli śmy
się do mia sta.

Le szek Zegz da: Lu dzie są faj ni, ge -
ne ral nie, i bar dzo życz li wi. W ogó le nie
spo tka li śmy się z agre sją przez te 6 lat.
By li śmy na kil ku we se lach przy oka zji
no co wa nia w mo te lach. Na nie któ re nas
za pra sza no, a na in ne wpra sza li śmy się
sa mi...

Spo ty ka my mi łych lu dzi, tro chę po -
zna je my ich kul tu rę, no i oczy wi ście
kuch nię. Nic tak do brze nie sma ku je
przed dro gą jak praw dzi we wiej skie
śnia da nie: jaj ka na bocz ku, mle ko, ma -
sło. Ni gdzie nie ja dłem tak do brych zup
jak na wschod nim Ma zow szu. Bli ny,
kar ta cze... pal ce li zać. Zaw sze je dli śmy
so lid ny po si łek na ko la cję.
Co ta kie go jest w tym wę dro wa niu
na pie cho tę, że da je wam aż ty le
sa tys fak cji i za do wo le nia?

Ma rek Su ro wiak: My ślę, że naj lep -
sze w tym wszyst kim jest ta kie na ma cal -
ne do tknię cie zie mi, cze go nie da się
zro bić, ja dąc choć by i na ro we rze. Czu -
je się tę wieź z zie mią. Kie dy wy cho dzę,
przy po mi na mi się sce na z Gla dia to ra,
w któ rej Ma xi mus przed ka żdą wy pra -
wą bie rze zie mię do rę ki, roz cie ra i wą -
cha ją, a ona da je mu si łę do zwy cię stwa.
Czu je my tę więź od na szych skał przez
pia ski, muł i czar no ziem. Te raz nie mo -
że my się do cze kać, bo przed na mi Ka -
szu by.

Le szek Zegz da: Oprócz tej wy pra -
wy, cho dzi my też w in ne miej sca, wszę -
dzie tam, gdzie mo żna dojść pie cho tą.
Lu bi my to. Je ste śmy dwój ką przy ja ciół
o ró żnych cha rak te rach. By wa ją dni, że
nie za mie ni my ze so bą ani sło wa, a cza -
sa mi roz ma wia my tak, że za po mi na my,
gdzie idzie my. W tym cho dze niu jest ja -
kaś ma gicz na si ła.

Rozmawiał: JANUSZ BOBREK

Po cho dzi pan z Kry ni cy? 
Uro dzi łem się pod Wro cła wiem, ale

ro dzi ce są z Są dec czy zny. Ma ma z Be -
re stu, a oj ciec – z Ło sia. Ja ko Łem ko -
wie zo sta li wy sie dle ni w ra mach ak cji
„Wi sła” na tak zwa ne Zie mie Od zy ska -
ne. Nie da le ko Wro cła wia, w Wo ło wie
ukoń czy łem szko łę za wo do wą. Spe cja -
li zo wa łem się w fo to gra fii i otrzy ma -
łem ty tuł cze lad ni ka. W tam tych
stro nach nie by ło wte dy du że go za po -
trze bo wa nia na ten za wód. 
Jak pan tra fił na kry nic ki Dep tak?

Mia łem dzie więt na ście lat, gdy
miesz ka ją cy w Kry ni cy wu jek za pro -
po no wał, abym po szu kał pra cy
w uzdro wi sku. Za czy na łem w pra cow -
ni fo to gra ficz nej, któ ra znaj do wa ła się
w wil li Cis na uli cy Pu ła skie go. Po pół
ro ku wy sze dłem na kry nic ki Dep tak.

Pierw sze zdję cie zro bi łem klien to wi
apa ra tem „Ki jew”, na tle Pi jal ni Ja -
na z psem o imie niu Ka prys. Od tej po -
ry mi nę ło 40 lat, dla te go nie raz nu cę
so bie pio sen kę „40 lat mi nę ło, jak je -
den dzień”. Czę sto zda rza się, że fo to -
gra fu ję oso bę do ro słą, któ rej ro bi łem
zdję cie, gdy by ła dziec kiem. 
Kry ni ca wczo raj i dziś ocza mi fo -
to gra fa? 

Nie wąt pli wie Kry ni ca zmie ni ła się
nie do po zna nia. 40 lat te mu nie by ło
ty lu do mów, a je dy ną atrak cję sta no wi -
ła ko lej ka na Gó rę Par ko wą. Żal mi sys -
te ma tycz nie wy bu rza nych, uro kli wych
drew nia nych dom ków, na miej scu któ -
rych wy ra sta ją apar ta men tow ce. Dzi siaj
Kry ni ca jest na pew no bo gat sza tu ry -
stycz nie. Zda rza się, że klient szu ka ja -
kie goś miej sca i nie mo że go zna leźć.

40 lat mi nę ło,
jak je den dzień
Z MI RO SŁA WEM WACH NĄ, fo to gra fem z kry nic kie go
Dep ta ka, roz ma wia Mał go rza ta Ka reń ska
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Jed nak ci, któ rzy chcie li by mieć spo kój
na Dep ta ku wy po wia da ją się kry tycz nie
o po bli skim ru chu sa mo cho do wym.
W la tach 70-tych i 80-tych by ło dwu na -
stu ulicz nych fo to gra fów, dziś zo sta ło nas
dwóch. Wte dy nie by ło tak du żo apa ra -
tów i la bo rant w ciem ni miał co ro bić.
Mu szę jed nak za zna czyć, że w tym se -
zo nie Kry ni cę od wie dzi ło zde cy do wa nie
wię cej tu ry stów, ta kże Po la ków emi -
gran tów. Wi dzę to po ilo ści wy ko na nych
fo to gra fii. 
Jak naj chęt niej fo to gra fu ją się
klien ci?

Więk szość wy bie ra fo to gra fie w stro -
jach gó ral skich. Mam ich oko ło dwa -
dzie ścia na ka żdą fi gu rę. Koszt ta kie go
stro ju to od 300 do na wet 1200 zło tych,
gdyż ka żdy szy ty jest ręcz nie. Wy szy -
wa nie i od na wia nie stro jów, któ re z cza -
sem tra cą ko lo ry sty kę, zle cam fir mie
w Rze szo wie. Mu szę za in we sto wać, aby
mieć na czym pra co wać. 
Ile przez tych 40 lat wy ko nał pan
zdjęć?

Te go nie da się zli czyć, ale na pew no
kil ka mi lio nów. Wy sy łam je do klien tów
na ca łym świe cie: Au stra lia, Sta ny Zjed -
no czo ne, Ka na da. Te go ro ku mo je zdję -
cia tra fi ły na wet do Taj lan dii, a to
za spra wą Mię dzy na ro do we go Fe sti wa -
lu Folk lo ry stycz ne go „Świat pod Ky cze -
rą”. Uczest ni cy im pre zy chęt nie bo wiem
fo to gra fo wa li się z gór skim pie skiem,
któ ry był dla nich atrak cją. Tak więc ka -

żde go dnia je stem na po czcie, któ rej sta -
łem się sta łym klien tem. Wszyst kie
zdję cia opa tru ję na pi sem „Kry ni ca”
i ak tu al ną da tą. Du żo lu dzi przy cho dzi
do mnie w okre ślo ny dzień, aby upa -
mięt nić na przy kład swo ją da tę ślu bu
czy uro dzin. W ten spo sób sta ram się
pro mo wać mia sto. 
Ja ką wa żną oso bi stość zda rzy ło
się Pa nu fo to gra fo wać?

Nie po tra fię zli czyć. By ło ich na praw -
dę wie le, a wśród nich lu dzie z pierw -
szych stron ga zet. Przed mo im ulicz nym
ate lier za trzy mał się na wet pre zy dent

Bro ni sław Ko mo row ski, któ ry sfo to gra -
fo wał się przy ko ni ku. Ro bi łem też zdję -
cia siat kar kom Mu szy nian ki, ak tor ce
Gra ży nie Zie liń skiej („Ran czo”, „Kli -
mak te rium” – przyp. red.) i wie lu in nym. 
Trud no by ło Pa nu przejść na apa -
rat cy fro wy?

Przez wie le lat pra co wa łem na fo to -
gra fii ana lo go wej. Czę sto zdję cia nie
wy cho dzi ły jak na le ży i trze ba by ło je
wie lo krot nie prze ra biać. My śla łam, że

nie po ra dzę so bie z fo to gra fią cy fro wą.
To cza sy wy mu si ły na mnie wpro wa -
dze nie zmian, któ rych nie ża łu ję. Apa -
rat cy fro wy zde cy do wa nie uła twił mi
pra cę. 
Co jest naj trud niej sze w Pa na pra cy?

Naj bar dziej da je po pa lić po go da.
Trud no jest mi ro bić do bre zdję cie
w upa ły. Dzie ci mru żą oczy, krę cą się
i wier cą. Dla pie ska też ta ka po go da jest
mę czą ca, cho wa się do cie nia. Zi mą
trze ba się cie pło ubie rać, aby nie zmar -
z nąć na mro zie. 
Nie my ślał Pan o ate lier?

Wsią kłem w kry nic ki Dep tak i nie
wy obra żam so bie pra cy w po miesz cze -
niu. Tu taj mam otwar tą prze strzeń
i świe że po wie trze. Po za tym zda rza ją
się ró żne za baw ne sy tu acje na przy kład
z ko ni kiem – atra pą w ro li głów nej.
Z da le ka wy glą da on jak ży wy, zwłasz -
cza, gdy za wie je wiatr i po tar ga mu
ogon. Kie dyś star sza pa ni po de szła
i pró bo wa ła dać mu kost kę cu kru. Zdzi -
wi ła się, że jest ta ki spo koj ny. 
Lu bi Pan swo je za ję cie?

Pra cu ję na Dep ta ku sie dem dni w ty -
go dniu. Bra ku je mi cza su na od po czy -
nek. Wol ne mam je dy nie je sie nią, ale
na wet wte dy nad ra biam za le gło ści.
Uwa żam, że ka żdą pra cę trze ba ko chać
i wy ko ny wać ją z ser cem. Je śli się nie
lu bi te go, co się ro bi, to nie wi dać efek -
tów pra cy. Mo ja pra ca to pra ca mię dzy
ludź mi, dla te go nie spo sób się nu dzić.

Wsią kłem w kry nic ki Dep -
tak i nie wy obra żam so bie
pra cy w po miesz cze niu. Tu -
taj mam otwar tą prze -
strzeń i świe że po wie trze. 

WOKÓŁ NAS
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Z mia na uję cia. Na ską pa nym
w pro mie niach słoń ca ho ry zon -
cie ma lu je się ma je sta tycz -
na syl we ta stat ku w oto cze niu

mniej szych jed no stek, ho lu ją cych gi gan -
ta na otwar ty oce an. To Ti ta nic, naj więk -
szy i naj bar dziej luk su so wy trans atlan tyk
świa ta pły nie w swój dzie wi czy rejs, któ -
ry w pa mię ci ludz kiej uczy ni go nie -
śmier tel nym, a je go hi sto ria sta nie się
le gen dą... 

***
Pierw sze pla ny bu do wy Ti ta ni ca po -

wsta ły już w ro ku 1907. Bry tyj ski ar ma -
tor Whi te Star Li ne pod dy rek cją
Bru ce'a Ismay'a zło żył za mó wie nie
na trzy li niow ce pa ro we w ir landz kiej
stocz ni Har land and Wolff usy tu owa nej
w Bel fa ście. Głów nym ar chi tek tem zo -
stał Tho mas An drews, wscho dzą ca
gwiaz da in ży nie rii ma ry ni stycz nej, któ -

ry, mi mo mło de go wie ku, miał na swo -
im kon cie wie le no wa tor skich osią gnięć. 

Mon taż stat ku roz po czę to wio -
sną 1909 ro ku i trwał on nie prze rwa nie
przez dwa la ta. Za trud nio no trzy ty sią -
ce ro bot ni ków, roz bu do wa no do ki
i przy sto so wa no je do bu do wy praw dzi -
we go ko lo sa, „że la zne go po two ra” – jak
li nio wiec na zy wa ny był przez miesz kań -
ców Bel fa stu. Ol brzy mia ska la ele men -
tów bu dzi ła za chwyt i po dziw, a ka żda
no win ka o Ti ta ni cu przyj mo wa na by ła
z en tu zja zmem. Pi sa no, iż ka dłub stat ku
obej mo wał dłu gość czte rech prze cznic,
a ka żdy z sil ni ków pa ro wych miał roz -
mia ry dwu pię tro wej ka mie ni cy. Wy da -
rze niem stał się dzień, w któ rym
dwa dzie ścia ko ni po cią go wych prze cią -
gnę ło na wo zie ko twi cę stat ku uli ca mi
mia sta, przy gło śnym aplau zie tłum nie
zgro ma dzo nych Bel fa st czy ków. 

Na jed no st ce wpro wa dzo no sze reg
in no wa cyj nych jak na tam te cza sy roz -
wią zań. W ka dłu bie za mon to wa no kil -
ka na ście prze dzia łów wo dosz czel nych,
któ re za my ka ne by ły au to ma tycz nie gro -
dzia mi wo dosz czel ny mi mo gą cy mi
utrzy mać sta tek na po wierzch ni przy za -
la niu czte rech prze dzia łów, wbu do wa no
sil ni ki pa ro we ty pu od wró co ne go z cy -
lin dra mi o śred ni cy po nad pół to ra me -
tra. Układ na pę do wy skła dał się z trzech
śrub, z któ rych dwie ze wnętrz ne mo gły
dzia łać za rów no przy nor mal nym jak
i wstecz nym kie run ku pra cy, po ru sza jąc
się z pręd ko ścią osiem dzie się ciu ob ro -
tów na mi nu tę. Ti ta nic był ta kże pierw -
szym stat kiem trans atlan tyc kim, któ ry
po sia dał czte ry win dy, w tym aż trzy ob -
słu gu ją ce pa sa że rów pierw szej kla sy.

Jesz cze więk sze wra że nie wy wo ły -
wa ły wnę trza stat ku. Whi te Star Li ne re -

100 lat Ti ta ni ca
Czarno-biały film sprzed dekady. Monstrualnej wielkości statek wypływa z portu, 

rozstając się z pozostałymi na lądzie basowym rykiem elektrycznej syreny. 
Tłum ludzi stojący na pokładach statku macha niestrudzenie 

i wykrzykuje słowa pożegnania w kierunku najbliższych.
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kla mo wa ła go ja ko „pły wa ją cy pa łac”
i nie by ło w tych sło wach ani krzty prze -
sa dy. Ja ko naj bar dziej luk su so wy li nio -
wiec świa ta dys po no wał ka bi na mi
pa sa żer ski mi urzą dzo ny mi w sty lach
m.in. im pe rial nym, Lu dwi -
ków XIV, XV, XVI, re ne san so wym czy
sta ro ho len der skim, ba se nem, si łow nią,
pry wat ny mi po kła da mi spa ce ro wy mi,
łaź nią tu rec ką, ka wiar nia mi, a na wet
fry zje rem czy ciem nią fo to gra ficz ną.
Im po no wa ła klat ka scho do wa pierw szej
kla sy, któ rej skle pie nie zdo bił ol brzy mi
świe tlik z bia łe go szkła pod świe tla ny
w no cy krysz ta ło wym ży ran do lem. 

O tym, jak wa żny był wy strój wnętrz,
mo że świad czyć fakt, że pod czas jed ne -
go ze spo tkań Bru ce Ismay po świę cił
kil ka go dzin na oma wia nie or na men ty -
ki dy wa nów pierw szej kla sy, zaś kwe stii
sza lup ra tun ko wych za le d wie pięt na ście
mi nut. Usta lo no, że bę dzie ich znacz nie
mniej, niż pla no wa no wcze śniej, gdyż
we dług Ismay'a by ły „zbyt kosz tow ne
i nie po trzeb nie za śmie ca ły po kład”. 

Kon struk to rzy jed nost ki by li tak pew -
ni swe go dzie ła, że od by li prób ny rejs
w za le d wie osiem go dzin. 

Sta tek zo stał zwo do wa ny w ma -
ju 1911 ro ku, a wy da rze nie to by ło sze -
ro ko ko men to wa ne we wszyst kich
li czą cych się dzien ni kach z Wysp. Pi sa -
no z du mą, że jest to naj więk szy
na świe cie ru cho my obiekt, zbu do wa ny
ludz ką rę ką, a je go imię nie mo gło zo -
stać nada ne z więk szą traf no ścią. „Ti ta -
nic – ty tan oce anu, nie za ta pial ne
cu do tech ni ki”, sta tek bo ga czy pły ną -
cych na pod bój Ame ry ki. Trze ba bo -
wiem pa mię tać, że zbu do wa no go
przede wszyst kim z my ślą o bo ga tych
pa sa że rach pierw szej kla sy, któ rzy pod -
ró żo wa li w tam tych cza sach w iście kró -
lew skim sty lu, oto cze ni świ tą

po ko jó wek, lo kai, kie row ców, a na wet
wła snych au to mo bi lów. Ti ta nic ofe ro wał
im wszyst kie wy go dy i roz ryw ki, na ja -
kie tyl ko by ło stać za mo żnych oby wa te li
lu bią cych wy da wać pie nią dze. 

Dzie wi czy i ostat ni
10 kwiet nia 1912 ro ku Ti ta nic wy ru -

szył w swój dzie wi czy rejs z por tu w So -
uthamp ton do No we go Jor ku, obie ra jąc
naj pierw kurs na fran cu skie mia sto
Cher bo urg, a na stęp nie przy bi ja jąc do ir -
landz kie go Qu een stown (obec nie Cobh
w hrab stwie Cork). Dru gie go dnia
od wy pły nię cia że glo wał już po wo dach
Atlan ty ku. 

Pierw sze trzy dni rej su mi ja ły bez
żad nych za kłó ceń, prze ry wa ne je dy nie
spo ra dycz ny mi te le gra ma mi od in nych
pły wa ją cych jed no stek o gó rach lo do -
wych, któ re ka pi tan stat ku Edward John
Smith otrzy my wał od swo ich ra dio te le -
gra fi stów. Z re la cji świad ków wy ni ka ło,
że Smith nie zbyt się ni mi przej mo wał
zwie dzio ny ru ty ną trzy dzie sto let nie go
do świad cze nia. Plot ka gło si, że w dzień
zde rze nia Ti ta ni ca, prze sła no de pe szę,
że li nio wiec pły nie pro sto ku lo do we mu
po lu, ale z nie zna nych przy czyn wia do -
mość ta ni gdy nie tra fi ła na mo stek ka -
pi tań ski. 

Na de szła mroź na noc z 14 na 15
kwiet nia. Brak wia tru spra wił, że ma ry -
na rze w bo cia nim gnieź dzie z tru dem
sły sze li dźwięk ude rzeń fal o po wierzch -
nię lo dow ców. Z po wo du na głych zmian
w za ło dze jesz cze przed wy pły nię ciem,
zo sta li po zba wie ni lor ne tek i zda ni tyl -
ko na sie bie wy pa try wa li gór lo do wych.
Oko ło go dzi ny dzie wią tej wie czo rem
Smith opu ścił mo stek ka pi tań ski, wy da -
jąc po le ce nie dru gie mu ofi ce ro wi Char -
le so wi Li gh tol le ro wi, by in for mo wał go
o ja kich kol wiek za strze że niach. Li gh tol -
ler w chwi lę po tem po in stru ował te le fo -
nicz nie ma ry na rzy znaj du ją cych się
w bo cia nim gnieź dzie, by nie spusz cza li
wzro ku z ho ry zon tu. Wie dział, że wpły -
wa ją do stre fy pól lo dow co wych,
w związ ku z czym na le ża ło wzmoc nić
czuj ność. 

O pół no cy je den z ma ry na rzy za uwa -
żył w nie da le kiej od le gło ści czar ny za -
rys gó ry lo do wej, na któ rą sta tek wła śnie
pły nął. Za dzwo nił trzy ra zy gon giem,

krzy cząc „Gó ra lo do wa na wprost
przed na mi!”. Pierw szy ofi cer Wil liam
Mur doch na tych miast wy dał ko men dę
ster ni ko wi „pra wo na burt” (co ozna cza -
ło, że sta tek skrę cił w le wo), a ma szy -
now ni „ca ła wstecz”. Po mi mo wy sił ku
za ło gi Ti ta nic, bę dąc z ra cji swe go cię -
ża ru stat kiem ma ło zwrot nym, ude rzył
pra wą bur tą, po wo du jąc roz cię cie w po -
szy ciu. Sześć prze dzia łów zo sta ło na -
tych miast za la nych – jed nost ka za czę ła
to nąć. 

Po wia do mio ny przez ofi ce rów ka pi -
tan udał się wraz z głów nym kon struk -
to rem stat ku An drew sem, by osza co wać
stra ty. Już wstęp ne oglę dzi ny po twier -
dzi ły, że Ti ta nic pój dzie na dno w cią gu
pół to rej go dzi ny. Smith bez zwło ki
zwró cił się do ra dio te le gra fi stów o wy -
sła nie sy gna łu z proś bą o po moc, naj -
pierw CQD („wszyst kie sta cje
– nie bez pie czeń stwo”), a na stęp nie ma -
ło jesz cze wte dy po pu lar ne go SOS („ra -
tuj cie nasz sta tek”). Od po wie dzia ło
kil ka jed no stek, w tym pły ną ca z No we -
go Yor ku bry tyj ska Car pa thia, bę dą ca
naj bli żej to ną ce go stat ku (jak się póź niej
oka za ło jesz cze bli żej znaj do wał się in -
ny sta tek Ca li for nian), ale od le głość mo -
gła prze być w cią gu czte rech go dzin.

WOKÓŁ NAS

Jesz cze więk sze wra że nie
wy wo ły wa ły wnę trza stat -
ku. Whi te Star Li ne re kla -
mo wa ła go ja ko „pły wa ją cy
pa łac” i nie by ło w tych sło -
wach ani krzty prze sa dy. 

Śruby okrętowe RMS Titanic
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Ka pi tan Smith wie dział, że Ti ta nic nie
ma ty le cza su i że ło dzi ra tun ko wych
star czy dla 1200 pa sa że rów, resz tę zaś
cze ka śmierć... 

Spusz czo no pierw sze sza lu py i na ka -
za no wsia dać tyl ko ko bie tom i dzie ciom,
lecz nie za peł nia no ich do koń ca, bo jąc
się, że zo sta ną prze cią żo ne. Pod czas
prac ko mi sji zaj mu ją cej się za to nię ciem
Ti ta ni ca wy szło na jaw, że nie prze pro -
wa dzo no od po wied nich te stów na wy -
trzy ma łość sza lup i ofi ce ro wie nie mie li
po ję cia, ja ka by ła rze czy wi sta licz ba
osób miesz czą cych się w jed nej ło dzi.

Mi ja ły mi nu ty, nie na tu ral ne za nu rze -
nie stat ku by ło co raz bar dziej wi docz ne.
Chcąc choć na chwi lę od go nić wid mo
ka ta stro fy, ka pi tan po pro sił or kie strę
o grę na po kła dzie, by w ten spo sób
uspo ko ić nie co lu dzi. Do dziś trwa ją
spo ry o ostat ni utwór, ja ki mie li sły szeć
pa sa że ro wie – re la cje świad ków ni gdy
nie by ły zgod ne. 

Część pa sa że rów, zda jąc so bie spra -
wę z re al nej sy tu acji stat ku, po wró ci ła
do swo ich ka bin, ocze ku jąc w spo ko ju
na to, co mia ło wkrót ce na dejść. Więk -
szość jed nak po zo sta ła na ze wnątrz.
Oko ło dru giej nad ra nem, kie dy za bra -
kło już sza lup ra tun ko wych, a wo da do -
tar ła na po kład, wy bu chła pa ni ka,
po tę go wa na zło wro gi mi od gło sa mi
prze su wa ją cych się mas sta li i co raz
więk szym za nu rze niem. Wkrót ce ru fa
stat ku zna la zła się pio no wo nad po -
wierzch nią wo dy, odła maw szy się
od czę ści dzio bo wej. Ta na tych miast po -
szła na dno, po cią ga jąc za so bą ru fę. 

O 2: 20 po Ti ta ni cu nie by ło już śla du,
a je dy nym do wo dem je go obec no ści by li
krzy czą cy w wo dzie lu dzie, ele men ty wy -
po sa że nia oraz sza lu py ra tun ko we pły ną ce
w znacz nym od da le niu. Do pie ro po dłu -
ższym cza sie wró ci ła jed na, ale by ło już

za póź no, więk szość roz bit ków za mar z ła
w lo do wa tych od mę tach Atlan ty ku.

Na 2208 pa sa że rów zgi nę ło 1500,
w tym ka pi tan jed nost ki Edward Smith
i głów ny kon struk tor stat ku Tho mas An -
drews. Ti ta nic ukrył się w wod nym gro -
bow cu na 73 la ta.

***
W mie siąc po ka ta stro fie po wo ła no

ko mi sję, któ rej za da niem by ło zba da nie
przy czyn ka ta stro fy. Prze słu cha no wie -

lu świad ków na cze le z Bru ce'm
Ismay'em, któ ry prze żył za to nię cie (we -
dług opi nii pu blicz nej stał się „od po wie -
dzial nym za ka ta stro fę ło trem, któ ry
tchórz li wie wsiadł do sza lu py, pod czas,
gdy na po kła dzie gi nę ły ko bie ty i dzie -
ci”). Ujaw nio no wie le za nie dbań i nie -
pra wi dło wo ści: przede wszyst kim brak

Część pa sa że rów, zda jąc so -
bie spra wę z re al nej sy tu -
acji stat ku, po wró ci ła
do swo ich ka bin, ocze ku jąc
w spo ko ju na to, co mia ło
wkrót ce na dejść.

Kapitan Smith

Stocznia Harlandand Wolff
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od po wied niej licz by sza lup ra tun ko -
wych czy lor ne tek w bo cia nim gnieź -
dzie, za wa ży ła ta kże zbyt du ża
pręd kość, z ja ką pły nął Ti ta nic (świad -
ko wie zre la cjo no wa li, że ka pi tan uległ
na mo wom Ismay'a by przy spie szyć tem -
po, dzię ki cze mu jed nost ka mo gła by
przy pły nąć do por tu w No wym Yor ku
o dzień wcze śniej). 

Jed nak naj bar dziej zdu mie wa ją ce od -
kry cie mia ło miej sce w cza sie prze słu -
cha nia Ha rol da Bri de'a ra dio te le gra fi sty
z Ti ta ni ca, któ ry wy znał, że to nie Car -
pa thia znaj do wa ła się naj bli żej Ti ta ni ca,
lecz SS Ca li for nian, szkoc kie go ar ma to -
ra (ob li czo no, że mógł by po ko nać od le -
głość do to ną ce go stat ku w za le d wie pół
go dzi ny). Bri de ze znał, że fe ral nej no cy
dru gi ra dio te le gra fi sta, Jack Phil lips,
pod czas nada wa nia pry wat nych de pe szy
usły szał nie zwy kle gło śny sy gnał od Ca -
li for nia na na te mat gór lo do wych. Zi ry -
to wa ny si łą dźwię ku nadał zło śli wy
ko mu ni kat jed no st ce, by „na tych miast
się za mknę ła i prze sta ła prze szka dzać”.
Ra dio ofi cer Ca li for nia na wy łą czył za tem
ra dio te le graf i już nie usły szał nada ne go
w pa rę mi nut póź niej sy gna łu o ra tu nek.
Ko mi sja od kry ła ta kże, że za ło ga Ca li -
for nia na wi dzia ła wy pusz cza ne z po kła -

du Ti ta ni ca ra ce, lecz za uwa żyw szy, że
są ko lo ru bia łe go, a nie czer wo ne go (sy -
gnał ostrze gaw czy) uzna ła, że by ły one
czę ścią ja kie goś przy ję cia na Ti ta ni cu
i cał ko wi cie je zi gno ro wa ła.

Co jed nak by ło naj bar dziej istot ną
przy czy ną ka ta stro fy od kry to nie mal
wiek póź niej.

Mi sja Bal lar da
W la tach 80-tych XX wie ku, Ro bert

Bal lard, ame ry kań ski geo log mor ski
i geo fi zyk, na zle ce nie ma ry nar ki wo jen -

nej prze pro wa dzał ści śle taj ną ope ra cję
na Atlan ty ku. Wszyst ko za czę ło się
od ma rzeń, by od na leźć wrak le gen dar -
ne go li niow ca, po trze ba jed nak by ło pie -
nię dzy, a przede wszyst kim
od po wied nie go sprzę tu w po sta ci ba ty -
ska fów i so na rów, któ re po mo gły by
w lo ka li za cji Ti ta ni ca. Bal lard udał się
za tem do US Na vy (gdzie słu żył kie dyś
w stop niu ofi ce ra) z proś bą o po moc
w eks pe dy cji. Nie chęt ny po cząt ko wo ad -
mi rał przy stał osta tecz nie, sta wia jąc Bal -
lar do wi je den wa ru nek: pod przy kryw ką
po szu ki wań Ti ta ni ca, geo log od naj dzie
naj pierw dwa pod wod ne okrę ty ato mo -
we Tre sher i Scor pion, któ re za to nę ły
w la tach 60-tych XX w. Bal lard zgo dził
się bez wa ha nia i wkrót ce, po zlo ka li zo -
wa niu okrę tów, mógł roz po cząć po szu -
ki wa nia stat ku. 1 wrze śnia 1985 ro ku,
eks pe dy cji pro wa dzo nej przez geo lo ga,
uda ło się od na leźć Ti ta ni ca na głę bo ko -
ści 3800 m. Po do kład nym zba da niu
wra ku oka za ło się, że spo czy wa on
w dwóch czę ściach, co po twier dza ło by
te zę, że ru fa stat ku odła ma ła się od czę -
ści dzio bo wej w trak cie to nię cia. Li nio -
wiec nie za cho wał się w sta nie ide al nym,
na je go po wierzch ni od na le zio no bak te -

rię po wo du ją cą ko ro zję sta li (wy li czo no,
że Ti ta nic mo że roz paść się cał ko wi cie
w cią gu naj bli ższych pięć dzie się ciu lat).
Nie roz cza ro wa ło ba da czy wnę trze stat -
ku, zgłę bio ne dzię ki spe cjal nie skon stru -
owa nym ma łym ro bo tom, któ re
sfo to gra fo wa ły ka bi ny i sa le, bę dą ce nie -
mal w nie na ru szo nym sta nie. 

Od kry to ta kże na po szy ciu, że roz -
dar cie po ude rze niu gó ry lo do wej ma
za le d wie metr dwa dzie ścia dłu go ści,
a nie jak są dzo no kil ka me trów. Dla cze -
go więc Ti ta nic za to nął? Po po bra niu
pró bek sta li z ni tów i szcze gó ło wej ich
ana li zie, oka za ło się, że sta tek w czę ści
dzio bo wej był ni to wa ny ręcz nie, a ele -
men ty te by ły wy ko na ne z bar dzo sła bej
sta li. Pod czas ude rze nia nie zdo ła ły wy -
trzy mać du żych ob cią żeń, co spo wo do -
wa ło na tych mia sto we roz pru cie
po szy cia. Na ukow cy po sta wi li te zę, że
je śli Ti ta nic nie za to nął by pod czas dzie -
wi cze go rej su, mógł za to nąć pod czas
ka żde go na stęp ne go.

Ti ta ni ca ży cie po ży ciu
Dziś, po pra wie stu la tach od ka ta stro -

fy, Ti ta nic na dal fa scy nu je lu dzi i sta no -
wi dla nich źró dło in spi ra cji. Od cza su

Po po bra niu pró bek sta li
z ni tów i szcze gó ło wej ich
ana li zie, oka za ło się, że
sta tek w czę ści dzio bo wej
był ni to wa ny ręcz nie, a ele -
men ty te by ły wy ko na ne
z bar dzo sła bej sta li.

WOKÓŁ NAS

Budowa Titanica
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od kry cia wra ku, rok rocz nie or ga ni zu je
się wy pra wy ba daw cze, któ re dys po nu ją
co raz no wo cze śniej szym sprzę tem, umo -
żli wia ją cym bar dziej szcze gó ło wą eks -
plo ra cję wra ku. Za ba joń skie su my
or ga ni zo wa ne są ta kże tu ry stycz ne wy -
pra wy, cie szą ce się co raz więk szą po pu -
lar no ścią. Wie le sprzę tów lub
frag men tów ka dłu ba Ti ta ni ca przy wie -
zio nych z wra ku, zo sta ło wy sta wio nych
na au kcjach, osią ga jąc za wrot ne ce ny.
By ły to m.in. ele men ty za staw sto ło wych,
bi żu te ria, czy ka mi zel ki ra tun ko we. 

Ży ją cy pa sa że ro wie stat ku przez
więk szość ży cia trak to wa ni by li jak ce -
le bry ci. Z my ślą o nich stwo rzo no
w Sta nach To wa rzy stwo Przy ja ciół Ti -
ta ni ca, zaj mu ją ce się nie tyl ko opie ką
nad ni mi, ale ta kże upo wszech nie niem
pa mię ci o stat ku, je go hi sto rii, or ga ni zu -
ją ce spo tka nia mi ło śni ków stat ku.

Na ca łym świe cie otwo rzo no mu zea
po świę co ne naj słyn niej sze mu li niow -
co wi świa ta. Wie le no wych zo sta nie
do pie ro otwar tych w set ną rocz ni cę tra -
gicz ne go rej su, jak m.in. mu zeum
w Bel fa ście, mie ście na ro dzin Ti ta ni ca.
W za my śle pro jek tan tów bu dy nek mu -
zeum miał przy po mi nać ka dłub naj -
słyn niej sze go li niow ca, ale we dług
miesz kań ców bar dziej przy po mi na gó -
rę lo do wą, z któ rą zde rzył się Ti ta nic,
niż sam sta tek. We wnątrz mu zeum zo -
sta ło po dzie lo ne na kil ka na ście sek cji,
z któ rych naj cie kaw sze to wy sta wa po -
świę co na Bel fa sto wi z ga le rią zdjęć
przy pa da ją cych na rok 1910, in te rak -
tyw ny po kój wy peł nio ny pro jek ta mi
stat ku wiel ko ści kil ku me trów, wy sta -
wa po świę co na stocz ni Har land and
Wolff, fil my i pa no ra micz ne fo to sy
w ja ko ści trój wy mia ro wej przed sta wia -
ją ce stocz nię z po cząt ku XX wie ku,
sek cję po świę co ną wy po sa że niu „pły -
wa ją ce go pa ła cu”, z dro bia zgo wym od -
wzo ro wa niem wnę trza stat ku, me bli,
ubio rów z epo ki, itp. Do zwie dza nia
zo sta nie ta kże udo stęp nio ne cen trum
oce ano lo gicz ne oraz sa la przy po mi na -
ją ca dno Oce anu Atlan tyc kie go wraz
z wra kiem stat ku. Ti ta nic Bel fast bę -
dzie po sia dać ta kże ta ra sy wi do ko we
oraz wy ró żnia ją cą się eklek tycz nym
prze py chem sa lę ban kie to wą, wzo ro -
wa ną na tej z Ti ta ni ca. 

Po wsta ło kil ka dzie siąt pu bli ka cji na -
uko wych, be le try sty ki czy bio gra fii. Ta kże
prze mysł ki ne ma to gra ficz ny upo mniał się
o swój „sta tek ma rzeń”. Pierw szy film
o ka ta stro fie In na cht und eis uka zał się
jesz cze w 1912 ro ku. Lecz do pie ro Ti ta -
nic (1997) Ja me sa Ca me ro na zy skał uzna -
nie i roz głos, przy po mi na jąc świa tu raz
jesz cze le gen dę stat ku. Film za chwy cił wi -

dzów swo im roz ma chem i wier no ścią re -
kon struk cji wy da rzeń no cy z 14 na 15
kwiet nia 1912 ro ku. Sam mo del stat ku zo -
stał stwo rzo ny na po trze by fil mu z nie zwy -
kłą dba ło ścią o szcze gó ły, co za wdzię czał
wie lu wy pra wom Ca me ro na do wra ku
praw dzi we go Ti ta ni ca. Wie le lat zbie ra nia
ma te ria łów, fo to gra fii, pro wa dze nia roz -
mów ze ży ją cy mi świad ka mi tra ge dii li -
niow ca opła ci ły się – film zo stał
na gro dzo ny je de na sto ma Oska ra mi i zy -
skał mię dzy na ro do wą re no mę. Fa scy na cja
Ca me ro na Ti ta ni ciem by ła jed nak na ty le
sil na, że re ży ser po wró cił do je go te ma ty -

ki w ro ku 2003, krę cąc do ku ment w mod -
nej ostat nio tech no lo gii 3D Gho sts of the
Abyss, opo wia da ją cy o gru pie na ukow -
ców eks plo atu ją cych wnę trze wra ku. Re -
ży ser i tym ra zem nie za wiódł – widz
zo stał wręcz oszo ło mio ny przez za pie ra -
ją ce dech w pier si trój wy mia ro we zdję cia
li niow ca, o któ rym kie dyś mó wio no, że
jest nie za ta pial ny.

Na czym po le ga fe no men Ti ta ni ca?
Prze cież by ły in ne mor skie ka ta stro fy,
któ re po chło nę ły wię cej ist nień ludz -
kich, two rzo no bar dziej spek ta ku lar ne
dzie ła, a myśl tech nicz na tak bar dzo po -
szła do przo du, że dziś bu do wa te go ty -
pu stat ku nie ro bi już na ni kim wra że nia. 

Mo że by ła nim or kie stra, któ ra gra ła
do koń ca? Mo że mi lio ne rzy, któ rzy po -
pi ja jąc dro gie trun ki, pły nę li na pod bój
świa ta? Mo że nie za chwia na wia ra czło -
wie ka we wła sną po tę gę? 

Jed no jest pew ne – choć mi ja sto lat
od za to nię cia stat ku, pa mięć o nim nie
za to nie ni gdy.

KA RO LI NA TWO RZY DŁO
Au tor ka jest są de czan ką, ab sol went ką kul tu ro -

znaw stwa sło wiań skie go na UJ oraz edy tor stwa
z ko mu ni ka cją me dial ną na UP w Kra ko wie.

Od mo men tu, kie dy pierw szy raz zwie dzi ła do ki
Ti ta ni ca w Bel fa ście, le gen dar ny li nio wiec

na sta łe za go ścił w jej wy obraź ni. Co ro ku po -
wra ca do mia sta na ro dzin stat ku, przy wo żąc no -

we pu bli ka cje na je go te mat.
ZDJĘCIA: ARCHIWUM 

Na czym po le ga fe no men
Ti ta ni ca? Mo że by ła nim or -
kie stra, któ ra gra ła do koń -
ca? Mo że mi lio ne rzy, któ rzy
po pi ja jąc dro gie trun ki,
pły nę li na pod bój świa ta?

Mu zeum Titanica w Bel fa ście

SADECZANIN październik 2011_SADECZANIN 10.2011  30-09-2011  07:50  Strona 47



48 Sądeczanin PAŹDZIERNIK 2011 v www.sadeczanin.info

W y glą da, jak by mia ło nie -
dłu go ru szyć, i do brze, bo
szpi tal za czy na ko lej ną
du żą in we sty cję – lą do wi -

sko dla he li kop te rów. To dzie siąt ki mi -
lio nów wpom po wa nych w pu blicz ną
pla ców ką, któ ra jesz cze kil ka lat te mu
mia ła 25 mln zł, na ra sta ją cych dłu gów.
A dziś so bie nie źle ra dzi.

Nie, nie by ło w szpi ta lu po my słu, że -
by go sko mer cja li zo wać. Od stycz -
nia 1999 r. jest Sa mo dziel nym Pu blicz ny
Za kła dem Opie ki Zdro wot nej, któ re go
or ga nem za ło ży ciel skim jest wo je wódz -
two ma ło pol skie. Nie na rze ka na mar -
szał ka, ale też nie boi się je go
ewen tu al nej de cy zji o prze kształ ce niu.
– Nie ma się cze go bać. Za rzą dza nie jest
prze cież za wsze ta kie sa mo – za zna cza
Mar cin Rol ka, za stęp ca dy rek to ra ds.
ad mi ni stra cyj nych. – Nie za rzą dza się
ina czej pla ców ką pu blicz ną i pry wat ną,
za wsze mu si być do bra.

To ten szpi tal wska za ła ja ko przy kład
do bre go za rzą dza nia mi ni ster zdro wia
Ewa Ko pacz pod czas wrze śnio we go Fo -
rum Ochro ny Zdro wia Fo rum Eko no -
micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju.

Z ba ga żem „203”
Przed kil ko ma la ty pla ców ka by ła już

na gra ni cy wy pła cal no ści, po no sząc wy -
so kie kosz ty ob słu gi za dłu że nia. Obec -

ny dy rek tor na czel ny Ar tur Pusz ko obej -
mu jąc sześć lat te mu sta no wi sko za stał
ga lo pu ją cy dług z tzw. usta wy 203.
Przy zna wa ła ona pod wy żki pra cow ni -
kom pu blicz nych ZOZ -ów o 203 zł
w 2001 ro ku i 171 zł w na stęp nym, ale
nie wska za ła źró deł sfi nan so wa nia tych
pod wy żek. Pla ców ki pła ci ły je z wła -
snych bu dże tów, co spo wo do wa ło gwał -
tow ny wzrost ich za dłu że nia.

– Za sta li śmy rosz cze nia pra cow ni ków,
ko mor nik był sta łym go ściem w szpi ta -
lu, dług gwał tow nie na ra stał. Ta usta wa
kosz to wa ła nas 25 mln zł, z bu dże tu po -
przez BGK do sta li śmy 10 mln zł, 15 mi -
lio nów zo sta ło – opo wia da wi ce dy rek tor

Rol ka. W koń cu za mie ni li wie rzy cie la
na jed ne go i za cią gnę li kre dyt tak skon -
stru owa ny, że koszt je go ob słu gi po zo -
sta je nie zmien ny. Aku rat sto py
pro cen to we by ły ni skie. Spła ca ją go
od stycz nia 2011 r. 

– Je śli przez 10 lat nie sta nie się nic
złe go, to szpi tal bę dzie wol ny od te go zo -
bo wią za nia – do da je Rol ka, pod kre śla -
jąc, że nie ma ją już żad nych „złych
dłu gów” (wy ma ga ją cych spła ty od za -
raz). – Za war li śmy kon trakt z NZF i zna -
my je go wy so kość na naj bli ższy czas,
więc po zwo li li śmy so bie na ta ką re struk -
tu ry za cję.

Szpi tal co praw da mę czy się z nie za -
pła co ny mi przez NFZ tzw. nad wy ko na -
nia mi. – To oko ło 10 mln zł, po ło wa tych
kosz tów to le ki i pra ca per so ne lu me -
dycz ne go, za tem nie otrzy ma li śmy za le -
cze nie cho rych przy cho du a jesz cze
wy da li śmy 5 mln. Ab surd – za zna cza
Rol ka. Szpi tal po zwał Fun dusz do są du.
– Niech NFZ nie mó wi, że to są świad -
cze nia po nad li mi to we, bo to są po pro -
stu nie za pła co ne usłu gi me dycz ne. Nie
ma my w re gio nie dru gie go po dob ne go
szpi ta la, do któ re go mo że my wy słać cho -
rych, mu si my ich le czyć – do da je wi ce -
dy rek tor

Mi mo te go pro ble mu pla ców ka ma
płyn ność fi nan so wą i na bie żą co re gu -
lu je wszyst kie zo bo wią za nia. Eli mi -

Szpital
na medal

Przez ka mer kę na stro nie in ter ne to wej Szpi ta la Spe cja li stycz ne go
im. Ję drze ja Śnia dec kie go w No wym Są czu mo żna ob ser wo wać,
jak ro śnie bu do wa naj wa żniej szej in we sty cji, któ ra wpro wa dzi
lecznicę do eli tar ne go gro na cen trów on ko lo gicz nych.

Szpi tal po zwał Fun dusz
do są du. – Niech NFZ nie
mó wi, że to są świad cze nia
po nad li mi to we, bo to są
po pro stu nie za pła co ne
usłu gi me dycz ne. Nie ma my
w re gio nie dru gie go po dob -
ne go szpi ta la, do któ re go
mo że my wy słać cho rych,
mu si my ich le czyć.

AN DRZEJ FU GIEL

WOKÓŁ NAS

Dr Andrzej Fugiel
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nu je też stra ty. Przy no sił je SOR, więc
otwar to noc ną i świą tecz ną am bu la to -
ryj ną opie kę le kar ską i pie lę gniar ską

w ra mach POZ, która zdję ła z SOR
ob słu gę kil ku na stu ty się cy pa cjen tów
rocz nie, a więc kosz ty, a do dat ko wo
jesz cze za ra bia.

Dy rek tor jak ry ba
Przy cho dy szpi ta la wy no szą oko ło 90

mln zł rocz nie, zo bo wią za nia mniej wię -
cej 45 proc. tej kwo ty. Pla ców ka in we -
stu je w mo der ni za cję i roz bu do wę
szpi ta la oraz w naj no wo cze śniej sze
tech no lo gie. Już za rok ru szy no wo są -
dec ki Ośro dek On ko lo gicz ny, wy chwa -
la ny pod czas te go rocz nych uro czy sto ści
z oka zji 60-le cia kra kow skie go Cen trum
On ko lo gii im. Ma rii Skło dow skiej -Cu -
rie. – Dziś ma my no wo cze sne ośrod ki,
z tym po wsta ją cym w No wym Są czu, któ -
re świad czą usłu gi o wy so kim stan dar -
dzie. Dzię ki nim Ma ło po la nie mo gą czuć
się bez piecz nie – mó wił Woj ciech Ko -
zak, wi ce mar sza łek Ma ło pol ski.

No wo są dec ka pla ców ka otrzy ma ła
na tę in we sty cję 24,9 mln zł ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej. Ca łość pro jek tu to
koszt 42,1 mln zł.

W lip cu przy Bul wa rze Na rwi ku ru -
szy ła bu do wa no wo cze sne go lą do wiska
dla śmi głow ców Lot ni cze go Po go to wia
Ra tun ko we go, któ ra po chło nie 2,5 mln zł.
Po nad 2 mln zł po cho dzi z Eu ro pej skie -
go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go.
– Kil ka mie się cy te mu to mi ni ster Ko pacz

za de cy do wa ła o bu do wie przy na szej lecz -
ni cy su per no wo cze sne go air por tu dla
śmi głow ców sa ni tar nych – chwa lił bu do -
wę Pusz ko. Prze pi sy nie po zwo li ły na ulo -
ko wa nie jej na da chu bu dyn ku.

W po ło wie ro ku wpro wa dzo no ucy -
fro wie nie. Sys tem kosz to wał po nad 6
mln zł, a szpi tal wzbo ga cił się o mniej
wię cej 200 znacz nie wy god niej szych
od kom pu te rów nie wiel kich ter mi na li.
Na wet zle ce nia na ba da nia wy peł nia ne
są elek tro nicz nie i bły skiem tra fia ją
do od po wied niej pra cow ni.

Szpi tal otrzy mał w tym ro ku po -
nad pół mi lio na uma rzal nej po życz ki
i pra wie 19 tys. zł do ta cji z Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
na ter mo mo der ni za cję dwóch bu dyn -
ków oraz za kup i mon taż ko lek to rów
sło necz nych na jed nym z nich.

Wcze śniej prze bu do wa no Blok Ope -
ra cyj ny. Urzą dze nie po miesz czeń i wy -
po sa że nie ich w sprzęt po chło nę ło 13,2
mln zł. – To prze skok o ca łą epo kę, a na -
wet dwie – oce niał Ar tur Pusz ko.

W ostat nich la tach wy ko na no ter mo -
mo der ni za cję wszyst kich bu dyn ków
szpi tal nych, co po zwa la oszczę dzać
ener gię i pod no si es te ty kę obiek tów. Za -
ku pio no no wą apa ra tu rę rent ge now ską
oraz to mo graf kom pu te ro wy, wi de oko -
lo no skop i no wo cze sny apa rat EEG.
Uru cho mio no pra cow nię hi sto pa to lo -
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gicz ną, bo do tąd ba da nia ro bio no
w Kra ko wie i na wy ni ki cze ka no na wet
dwa mie sią ce. Wy re mon to wa no kil ka
od dzia łów. W 2010 r. prze pro wa dzo no
in we sty cje za 10 mln zł.

Pusz ko jest mi ło śni kiem mo to rów
i śmie ją się w szpi ta lu, że pla ców kę roz -
pę dza jak swo ją ma szy nę. – Na czel ny,
kie dy za czy na ją się roz mo wy, czu je się
jak ry ba w wo dzie. Umie po zy ski wać
środ ki – mó wi dr An drzej Fu giel, któ ry
w szpi ta lu pra cu je od 1984 ro ku. Jest or -
dy na to rem od dzia łu ne fro lo gii i od kil ku
mie się cy za stęp cą dy rek to ra ds. lecz nic -
twa. – Szef wniósł in ne spo so by za rzą -
dza nia do szpi ta la, jest od wa żny i wciąż
szu ka no wych roz wią zań – do da je. – No
i umie za rzą dzać ludź mi. Wy cho dzą
od nie go szczę śliw si niż we szli. Do bra at -
mos fe ra pra cy jest wa żna, twór cza.

Pry wat ni mi le wi dzia ni
Przy go to wy wa na jest bu do wa wie lo -

po zio mo we go par kin gu, któ ry roz wią że
pro blem bra ku miejsc po sto jo wych.
Szpi tal jed nak nie za mie rza wy da wać
na tę in we sty cję pie nię dzy. – To nie jest
na sze za da nie, a w na szym bu dże cie się
nie prze le wa. Naj roz sąd niej by ło by od -
dać grunt w dzie rża wę fir mie ze wnętrz -
nej, któ ra wy bu do wa ła by par king
i czer pa ła z te go zy ski – tłu ma czył dy -
rek tor na czel ny.

Dy rek tor Pusz ko bez obaw wpro wa -
dza do szpi ta la pry wat ne pod mio ty. Są

tu już pla ców ki pry wat ne, le czą ce ta kże
na pod sta wie kon trak tów z NFZ, jak
dia li zy, czy kar dio lo gia in wa zyj na, któ -
ra za ję ła ca łe pię tro. Chcie li wię cej, ale
w szpi ta lu nie by ło miej sca. Fir ma sa ma
zro bi ła re mont, urzę du je trze ci rok.

– Współ pra ca pry wat no – pu blicz na,
zwłasz cza z kar dio lo gią, jest nie sa mo wi -
ta. Żad nych ba rier, jak by by li czę ścią

szpi ta la – mó wi Fu giel. – Tam przy je -
żdża ją wy bit ni kar dio lo dzy z ca łej Pol ski
na dy żu ry, je śli po trze bu ję skon sul to wać
pa cjen ta to po pro stu idę, jak oni ma ją
po trze bę, też po ma ga my. Nie mu si my się
wza jem nie pro sić. To wszyst ko za le ży
od lu dzi, któ rzy tam i tu pra cu ją….

Ga bi net z mak sy ma mi
An drzej Fu giel od po wia da za or ga -

ni za cję pra cy, ja kość le cze nia i opty ma -
li za cję kosz tów usług me dycz nych.
Mó wią o nim „dok tor dzień do bry”, bo
też dba o do brą at mos fe rę pra cy. Jest
pa sjo na tem ogro dów, zwłasz cza ja poń -

skich. Do pro wa dził do za go spo da ro wa -
nia skwe ru nie opo dal szpi ta la i te raz
na zy wa ją to pla cyk Fu gla. Ra dzi lu -
dziom po rząd ko wać swo je do my, ży cie
i tak sa mo po rząd ku je szpi tal. Bo – jak
mó wi – cho dzi po nim jak po swo im
do mu, jak wi dzi coś ze psu tego, to na -
pra wia. Jak jest po trze ba, to in ter we -
niu je. Od 20 lat pro wa dzi fun da cję,
któ ra wspie ra szpi tal.

Wie sza w swym ga bi ne cie cy ta ty,
któ re w je go oce nie są wa żne i trze ba
je brać so bie do ser ca. „Od bierz mi
chęć pro sto wa nia ka żde mu je go ście -
żek” – ta mak sy ma św. To ma sza
z Akwi nu wi si przy wej ściu do po ko ju
or dy na to ra, bo Fu giel zo sta jąc wi ce dy -
rek to rem nie chciał zmie nić miej sca
urzę do wa nia. Do stał tyl ko no wą ta -
blicz kę przy drzwiach. Nad biur kiem
mak sy my: „Po ło wę dzie ła zro bił ten, co
za czął. Że by coś zro bić, trze ba za cząć
to ro bić”. Al bo: „Jak du żo trze ba po -
wie dzieć, że by wszy scy słu cha li, kie dy
mil czy my”.

– Wszyst ko jest kwe stią kul tu ry, im
jest wy ższa, tym więk sza sa tys fak cja ze
współ pra cy – mó wi o pra cy z ludź mi.

Wa chlarz na gród i cha ry zma
„Śnia dec ki” ma dru gi szcze bel re fe -

ren cji (okre śla, jak spe cja li stycz ne i zło -
żo ne za bie gi prze pro wa dza się w da nej
pla ców ce, naj wy ższy po ziom – trze ci
– ma ją kli ni ki). W 2002 ro ku zo stał

– Dy rek tor umie za rzą dzać
ludź mi, wy cho dzą od niż
szczę śliw si niż we szli. Do -
bra at mos fe ra pra cy jest
twór cza.

AN DRZEJ FU GIEL

WOKÓŁ NAS
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przy ję ty do Kra jo wej Sie ci Szpi ta li Pro -
mu ją cych Zdro wie. W tym ro ku otrzy -
mał cer ty fi kat po twier dza ją cy
wpro wa dze nie pro ce dur an ty ko rup cyj -
nych, prze cho dząc dłu gą dro gę wpro wa -
dza nia pro ce dur iden ty fi ko wa nia

i za po bie ga nia te mu zja wi sku. Utwo rzo -
no m.in. sta no wi sko do rad cy etycz ne go,
któ re mu pa cjen ci i pra cow ni cy po win ni
zgła szać przy pad ki ko rup cji. Mo gą je
prze ka zy wać ano ni mo wo, w for mie pi -
sem nej, ust nie lub e -ma ilem na ad res:
do rad ca.etycz ny@szpi tal no wy sacz.pl.
Al bo te le fo nicz nie do do rad cy Agniesz -
ki Ze lek pod nu me rem 18 795 404 582. 

W 2008 r. w Ogól no pol skim Kon kur -
sie Me dycz nym szpi tal otrzy mał na gro -
dę Per ły Me dy cy ny, przy zna wa ną przez
Pol ską Kon fe de ra cję Pra co daw ców Pry -
wat nych Le wia tan, Zwią zek Pra co daw -
ców War sza wy i Ma zow sza,
Eu ro pa 2000 Con sul ting Sp. z o.

Ma też cer ty fi kat sys te mu za rzą dza -
nia ja ko ścią ISO 9001 2008. Wło dzi -
mierz Ma ni szew ski, au dy tor wio dą cy
war szaw skie go od dzia łu bry tyj skiej fir -
my BSI, tak oce niał szpi tal: – W ska li
szkol nej za za rzą dza nie ja ko ścią wy sta -
wił bym mu oce nę pięć lub na wet pięć
i pół.

Wy mie niał, że świad cze nia są ła twiej
do stęp ne niż kie dyś, pa cjent na od dzia le
prze by wa kró cej (śred nio 5,07 dnia),
dzię ki cze mu mniej sza jest ko lej ka ocze -
ku ją cych. Za kres świad czo nych usług
jest sze ro ki, na po zio mie du żych ośrod -
ków me dycz nych. – Spo ra w tym za słu -
ga świa do mej po li ty ki szko le nio wej
– pod kre ślał au dy tor i chwa lił cią głą mo -
der ni za cją szpi ta la. – Licz ba osób od by -

wa ją cych spe cja li za cję, bra nżo we szko -
le nia i kur sy pod no szą ce kwa li fi ka cje,
jest tu taj zde cy do wa nie więk sza niż w in -
nych szpi ta lach w kra ju, a mam pod tym
wzglę dem do bre ro ze zna nie pro wa dząc
au dy ty na te re nie ca łej Pol ski.

Fu giel chciał by, by szko le nia sta ły się
wręcz ele men tem co dzien nej pra cy

w szpi ta lu. Chwa li so bie to, że do szpi -
ta la Pusz ko ścią ga na dy żu ry spe cja li -
stów z Tar no wa, bo wno szą „no wą
krew”, oży wia ją, zmie nia ją ukła dy.

Ale klu czem do suk ce su ka żdej pla -
ców ki, zda niem Fu gla, jest cha ry zma tycz -
ne przy wódz two oraz ra dość two rze nia
pa nu ją ca w ze spo le. A szpi tal – jak są dzi
– na brak tych cech nie na rze ka.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
Tekst uka zał się też w bra nżo wym 

mie sięcz ni ku „Słu żba Zdro wia”

Dy rek tor Pusz ko bez obaw
wpro wa dza do szpi ta la pry -
wat ne pod mio ty. Są tu już
pla ców ki pry wat ne, le czą ce
ta kże na pod sta wie kon -
trak tów z NFZ, jak dia li zy,
czy kar dio lo gia in wa zyj na,
któ ra za ję ła ca łe pię tro. 
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R oz po czę ła się od mszy św. od -
pra wio nej przez ks. pro bosz cza
Je rze go Ja necz ka w asy ście ks.
ro da ka Ka zi mie rza Mi ga cza

w ko ście le pa ra fial nym w Ni sko wej
w in ten cji by łych i obec nych uczniów
oraz na uczy cie li tej szko ły. 

– Za siew wie dzy i na uki rzu co ny
na ży zną ni skow ską gle bę wy dał owo ce,
jed nym z wy cho wan ków tej szko ły był
ksiądz pro fe sor Bo le sław Ku mor, wy bit -
ny hi sto ryk Ko ścio ła – mó wił ka zno -
dzie ja. 

Przy oł ta rzu stał po czet sztan da ro wy
miej sco wej jed nost ki OSP. Po na bo żeń -
stwie ucznio wie zło ży li kwia ty i za pa li li
zni cze na gro bie po cho wa ne go na dzie -
dziń cu ko ściel nym ks. Ku mo ra.

***
Dru ga część uro czy sto ści od by ła się

w szko le. Ks. Ja ne czek po świę cił, a dy -
rek tor Ja ni na Ku czaj i wi ce ku ra tor Grze -
gorz Ba ran od sło ni li na fron to nie szko ły
ufun do wa ną przez ro dzi ców ta bli cę pa -
miąt ko wą ju bi le uszu 100-le cia szko ły
z cy ta tem bł. Ja na Paw ła II, za czy na ją -
ce go się od słów: „Dzie ci są na dzie ją,
któ ra roz kwi ta wciąż na no wo...”

Miesz kań cy wio ski i go ście mo gli
obej rzeć wy sta wę fo to gra fii, pre zen tu ją -
cych daw ne i obec ne ży cie wsi i szko ły,
m.in. fo to gra fie 20. wy bit nych ab sol -

wen tów ni skow skiej wszech ni cy. Tę ga -
le rię roz po czy na wspo mnia ny ks. prof.
B. Ku mor, a koń czy zna ny są dec ki biz -
nes men i fi lan trop Ry szard Fryc. Na jed -
nej z ta blic mo żna by ło zo ba czyć
dwu ję zycz ne, po nie miec ku i po pol sku,
świa dec two szkol ne z 1944 ro ku He le -
ny Mi gacz, zresz tą z sa my mi piąt ka mi.

Pod czas aka de mii na świe żym po wie -
trzu, licz ne de le ga cje m.in. ro dzi ców, ma -

ło pol skie go ku ra to rium oświa ty,
dy rek to rów za przy jaź nio nych szkół,
miej sco wych przed się bior ców oraz spon -
so rów, gra tu lo wa li gro nu pe da go gicz ne -
mu i uczniom pięk ne go ju bi le uszu. 

O wiel kim świę cie Ni sko wej pa mię -
tał rów nież ks. pra łat Ma rian Stę pień,
by ły wie lo let ni pro boszcz pa ra fii Trze -
trze wi na, do któ rej wieś na le ża ła, za nim
na ma pie ad mi ni stra cji ko ściel nej nie

po ja wi ła się pa ra fia Ni sko wa. Z da le kie -
go Tar no po la na Ukra inie, gdzie dzi siaj
pra cu je, ks. Stę pień przy słał list gra tu la -
cyj ny, w któ rym wspo mi nał swo ich
uczniów z Ni sko wej. Du żo by ło ta kich
od znak sza cun ku i życz li wo ści dla ni -
skow skiej pla ców ki oświa to wej. 

W re wa nżu dzie ci z Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „Ni sko wio ki” da ły wspa nia ły
po kaz folk lo ru ni skow skie go. 

***
Wresz cie przy szedł czas na „ga wę dę”

o szko le z udzia łem m.in. eme ry to wa nej
na uczy ciel ki i dy rek tor ki Ma rii Wnęk
(uczy ła w Ni sko wej 41 lat!) oraz naj star -
sze go wy cho wan ka szko ły, 91-let nie go
Ka zi mie rza Mi ga cza. 

SĄDECZANIE

Nad szkołą w Niskowej, niczym miecz
Demoklesa wisi groźba likwidacji

„Stu lat ka”
nie źle się trzy ma
Ni sko wa świę to wa ła w so bo tę 17 wrze śnia 100-le cie miej sco -
wej Szko ły Pod sta wo wej. Wła dze Chełm ca zboj ko to wa ły uro -
czy stość, przy sy ła jąc do Ni sko wej ni skie go ran gą urzęd ni ka
gmin ne go. Po mi mo ta kie go de spek tu uro czy stość by ła pięk -
na i wzru sza ją ca.

Mieszkańcy wioski i goście
mogli obejrzeć wystawę
fotografii, prezentujących
dawne i obecne życie wsi
i szkoły, m.in. fotografie 20.
wybitnych absolwentów
niskowskiej wszechnicy. 
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– W kla sie wi siał por tret mar szał ka
Pił sud skie go, pre zy den ta Mo ścic kie go,
krzyż i ob raz, nie pa mię tam już ja ki to
był ob raz – roz pa mię ty wał szkol ne la ta
Ka zi mierz Mi gacz. Star szy pan wspo mi -
nał też „sła woj ki” na po dwór ku szko ły,
lam py naf to we i pie ce ka flo we, do któ -
rych przy tu la li się ucznio wie pod czas
sro gich zim.

Cór ka pa na Ka zi mie rza – Ma ria Sza -
bla (sa ma na uczy ciel ka i eme ry to wa -
na dy rek tor ka jed nej ze szkół są dec kich)
za ry so wa ła dzie je szko ły w Ni sko wej
(czy taj obok), wspo mi na jąc m.in. trud -
ne, au striac kie po cząt ki, ga li cyj ską bie -
dę, cza sy przed wo jen ne i oku pa cyj ne,
okres po wo jen ny, znów ta bie da!,

i przed sta wi ła po czet za słu żo nych kie -
row ni ków i dy rek to rów szko ły. 

– Szko ła, któ rej ju bi le usz ob cho dzi my,
wy bu do wa na zo sta ła za zgo dą i ze środ -
ków władz za bor czych, roz bu do wa ła ją
za cza sów PRL -u wła dza so cja li stycz na.
Czy żby wła dza de mo kra tycz na chcia ła
ja zli kwi do wać? – za py ta ła na ko niec
Ma ria Sza bla.

Tra fi ła w dzie siąt kę. To był – w zgod -
nej opi nii uczest ni ków aka de mii – rze -
czy wi sty po wód boj ko tu uro czy sto ści
przez wła dze gmi ny Cheł miec. W Ni -
sko wej nie po ja wił się ani wójt, ani je go
za stęp ca, ani se kre tarz, ani skarb nik
gmi ny, ani ża den z pięt na stu rad nych
gmin nych (sic!), a wszyst kich ser decz -
nie, po la chow sku za pra sza no!

***
Nad ni skow ską pla ców ką ni czym

miecz De mo kla sa wi si groź ba li kwi da -
cji. Z te go po wo du przez po nad dwa la -
ta wła dze gmi ny – tu się „za słu żył”
szcze gól nie prze wod ni czą cy Ra dy Gmi -
ny Cheł miec Jan Bie niek – blo ko wa ły
ini cja ty wę ro dzi ców i na uczy cie li nada -
nia szko le imie nia ks. prof. Bo le sła wa
Ku mo ra, co mia ło się do ko nać wła śnie
pod czas ju bi le uszu 100-le cia pla ców ki. 

– Naj pierw nam mó wi li w gmi nie, że
szko łę trze ba wy re mon to wać, bo wstyd
nada wać sta rej ru de rze ta kie go pa tro -
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na, a po tem już nic nie mó wi li – ska -
rżył się soł tys Ma rian To ma szek,
a wtó ro wał mu pre zes OSP i opie kun
ze spo łu „Ni sko wia ki” Jan Smo leń.

Jak do wie dzie li śmy się, wójt Ber -
nard Sta wiar ski tyl ko raz od wie dził tę
szko łę. Na dru gi dzień po wy bo rach sa -
mo rzą do wych, że by spraw dzić... ile
do stał gło sów w Ni sko wej. 

Fak tem jest, że nie jest to du ża pla -
ców ka i gmi na do niej „do pła ca”, co -
kol wiek to sło wo ozna cza, ale jej ro la
kul tu ro wa dla śro do wi ska lo kal ne go,

co dzi siaj pod kre śla ło wie lu mów ców,
a naj do bit niej – Ma ria Sza bla, jest nie
do prze ce nie nia.

Ak tu al nie, włącz nie z od dzia łem ze -
ro wym, w szko le uczy się 54 dzie ci.
Na uka przed mio tów „ar ty stycz nych”
od by wa się w od dzia łach łą czo nych.
We wsi jest wię cej dzie ci w wie ku
szkol nym, ale część ro dzi ców wo zi
swo je po cie chy do szkół w No wym Są -
czu, spo ra dycz nie ma li ni sko wia nie
cho dzą do szko ły w Bi czy cach Dol -
nych, któ ra ma być roz bu do wa na.
Na gro no pe da go gicz ne skła da się
szóst ka na uczy cie li, wszy scy – od da ni
szko le i uczniom, co dzi siaj do sko na le
by ło wi dać. 

– Jest nam bar dzo przy kro, że nikt
z władz gmi ny nie za szczy cił nas swo ją
obec no ścią pod czas ju bi le uszu szko ły,
co kol wiek by się mia ło stać z na mi
w przy szło ści. Ta ki ju bi le usz zda rza się
raz na sto lat – mó wi dy rek tor Jo lan ta
Ku czaj.

Hen ryk Mi gacz, by ły wójt gmi ny
Lu bień, a obec nie prze wod ni czą cy Ra -
dy Po wia tu My śle nic kie go nie owi jał
słów w ba weł nę.

– Ja so bie nie wy obra żam, że by
u nas, w Lub niu wójt nie przy je chał

na ta ką uro czy stość. Po pro stu lu dzie
sa mi z sie bie od wo ła li by uro czy stość.
To de mon stra cja skraj nej po gar dy
i lek ce wa że nia spo łecz no ści lo kal nej
– stwier dził ab sol went szko ły w Ni sko -
wej, rocz nik 1966. 

Ju bi le usz 100-le cia cią gle bez i mien -
nej szko ły w Ni sko wej za koń czy ła po -
tań ców ka. Ba wi ła się ca ła wieś.
Ni sko wia ki szko ły nie da dzą so bie
ode brać, ta nio skó ry nie sprze da my!
– sły sza ło się mię dzy jed nym a dru gim
plą sem. 

(HSZ), ZDJĘCIA: HSZ

SĄDECZANIE

Ak tu al nie, włącz nie z od -
dzia łem ze ro wym, w szko -
le uczy się 54 dzie ci.
Na uka przed mio tów „ar ty -
stycz nych” od by wa się
w od dzia łach łą czo nych. 

Ta mała wiejska szkółka
rozwijała się wraz
z rozwojem wsi 

Zarys 
historii szkoły
w Niskowej 
Przy go to wu jąc się do omó wie nia
hi sto rii mo jej szko ły, któ ra w tym
ro ku ob cho dzi 100-le cie ist nie nia,
na tle sto sun ków po li tycz no -spo -
łecz nych, ko rzy sta łam z wie lu pod -
ręcz ni ków hi sto rii Pol ski, z pra cy
ks. prof. Bo le sła wa Ku mo ra „Za rys
hi sto rycz ny pa ra fii w Trze trze wi nie
i wio sek do niej na le żą cych” oraz
wspo mnień wie lu ab sol wen tów,
w tym mo je go Oj ca, naj star sze go
ży ją ce go ucznia tej szko ły 91-let -
nie go Ka zi mie rza Mi ga cza.

C of nij my się w swo jej wy obraź -
ni do po cząt ku XX wie ku.
Pol ska pod za bo ra mi, nie ist -
nia ła ja ko pań stwo. Roz par ce -

lo wa ły ją mię dzy so bą trzy ów cze sne
mo car stwa eu ro pej skie: Pru sy, Ro sja
i Au stria. Te re ny Są dec czy zny, a więc
i Ni sko wa, zna la zły się w ob rę bie za bo -
ru au striac kie go, tzw. Ga li cji.

Za bor ca au striac ki, jak opi su ją hi sto -
ry cy, da wał Po la kom swo bo dy po li tycz -

Autorka tekstu, Maria Szabla
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ne, nie trosz cząc się jed nak zu peł nie
o roz wój go spo dar czy i kul tu ral ny, za -
nie dbu jąc oświa tę. Brak prze my słu, li -
che zie mie po wo do wa ły słyn ną
ga li cyj ską bie dę, a co za tym idzie
ogrom ne za co fa nie w wie lu dzie dzi nach
ży cia. Brak szkół, na uczy cie li by ły przy -
czy ną po wszech ne go anal fa be ty zmu.
Ni sko wa by ła tej sy tu acji do kład nym
od bi ciem. Du że od le gło ści, kiep skie
dro gi, brak odzie ży, a szcze gól nie bu tów
– unie mo żli wia ły dzie ciom z Ni sko wej
re gu lar ne uczęsz cza nie do szko ły w Po -
de gro dziu czy Bi czy cach. Ni sko wa nie
mia ła jesz cze wła snej szko ły. Do pie ro
w ro ku 1907 ów cze sny wójt Woj ciech
Mi gacz (Paw lok), wspie ra ny przez go -
spo da rzy, roz po czął sta ra nia u władz za -
bor cy o po wo ła nie szko ły do ist nie nia.
Wła dze ze zwo le nie wy da ły, ale ze
wzglę du na brak bu dyn ku szkol ne go na -
uka od by wa ła się w pry wat nym do mu
Pa siu tów (u Sta si ka). Na uczy ciel miesz -
kał u wój ta Mi ga cza. 

W ro ku 1909 gmi na Ni sko wa z wój -
tem Mi ga czem i kie row ni kiem szko ły Ka -
zi mie rzem Li gę zą za ku pi ła par ce lę
pod bu do wę szko ły i roz po czę ła sta ra nia
o uzy ska nie ze zwo le nia na bu do wę bu -
dyn ku szkol ne go. Pi smem z 14 ma -
ja 1910 ro ku Cen tral na Kra jo wa Ra da
Szkol na ze zwo li ła na bu do wę szko ły,
przy zna jąc jed no cze śnie środ ki na ten cel. 

Nie zwłocz nie przy stą pio no do pra cy
i 22 sierp nia 1911 ro ku szko łę od da no

do użyt ku. Był to bu dy nek z jed ną sa lą
lek cyj ną i miesz ka niem dla na uczy cie -
la. We wrze śniu te go ro ku pierw si
ucznio wie prze kro czy li pro gi szko ły.
W ro ku 1914 wy bu chła I woj na świa to -
wa, w któ rej wie lu mę żczyzn z Ni sko -
wej bra ło udział, oczy wi ście po stro nie
au striac kiej. W la tach 1914–1915
w szko le sta cjo no wa ło woj sko, naj pierw
ro syj skie, póź niej au striac kie. W na stęp -
nych la tach wo jen nych w szko le od by -
wa ła się na uka. 

***
Po za koń cze niu I woj ny świa to wej

w 1918 ro ku Pol ska od zy ska ła nie pod -
le głość. W Ni sko wej po za bor cy po zo -
sta ła bie da i wie le słów z ję zy ka
nie miec kie go, np. ma gi strat, he bel, rasz -
pla i wie le in nych. Ale szko ła pra co wa -
ła już bez prze szkód. Zgod nie
z ów cze snym sys te mem oświa ty dzie ci
uczęsz cza ły do szko ły 7 lat, ale koń czy -
ły tyl ko czwar tą kla sę. 

W II Rzecz po spo li tej szko ła w Ni -
sko wej, prócz swej pod sta wo wej funk -
cji, ja ką by ło na ucza nie, peł ni ła we wsi
ro lę ośrod ka ży cia spo łecz no -kul tu ral -
ne go, a na uczy ciel miesz ka ją cy w szko -
le był czę sto jej ani ma to rem.
Po twier dza ją to wspo mnie nia naj star -
szych miesz kań ców i sta re fo to gra fie,
m.in. na uczy cie la Jó ze fa Rzą sy z sio strą
i na rze czo ną na ze bra niu za ło ży ciel skim
or ga ni za cji pa ra mi li tar nej „Strze lec.” Je -
dy ną oso bą ży ją cą z tej fo to gra fii jest

Ka zi mierz Mi gacz. Że by przy po mnieć
in nych miesz kań ców z tej fo to gra fii,
mu szę wró cić do opi su ks. prof. Bo le -
sła wa Ku mo ra. 

„W prze cią gu 50 lat, tzn. 1786–1836
księ gi me try kal ne za ślu bin wska zu ją za -
le d wie czte ry ma łżeń stwa za war te mię -
dzy Ni sko wian ka mi a mę żczy zna mi
z in nych wio sek. Tra dy cyj ne ożen ki we
wsi za cho wa ły się do na szych cza sów”
– pi sał ks. Ku mor w 1951 ro ku.

Zna czy ło to, że we wsi mno ży ły się
te sa me na zwi ska i imio na. Dla roz ró -
żnie nia osób trze ba by ło wy my ślać
przy dom ki, prze zwi ska. Przy dom ki po -
cho dzi ły od:

imion oj ców: Mi chał – Mi cha lok,
Ku ba – Ku biok – Ku bio cek; Pa weł
– Paw lok – Paw lo cok;

na zwisk: Ku mor – Ku mo rek – Ku -
mo re cek;

fa chu: Ko wol – Ko wo lok – Ko wo lon ka;
po ło że nia do mu: Woj tek z pa gor ka,

Ja siek z do li ny;
sie dzi by: Ku li gów ka to daw na sie dzi -

ba Ku li gów, Ha be lów ka to daw na sie -
dzi ba Ży dów, pro wa dzą cych we wsi
karcz mę. 
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W szko le od by wa ły się ta kże uro czy -
ste wie czor ki z oka zji świąt ko ściel nych
i pań stwo wych or ga ni zo wa nych przez
na uczy cie li. Wy ró żnia ła się pod tym
wzglę dem, jak wspo mi na ją naj star si, na -
uczy cie la Ol ga Hu bri chów na.

Pły nę ły la ta i nad szedł mrocz ny czas
oku pa cji hi tle row skiej. Szko łą pra co wa -
ła jed nak bez prze rwy, o czym świad czy

wy sta wio ne świa dec two w ga blo cie,
dwu ję zycz ne, po pol sku i po nie miec ku,
He le ny Mi gacz z 1944 ro ku.

***
Po za koń cze niu woj ny w ro ku 1945

kie row nic two szko ły po wie rzo no pa ni
Wan dzie Uczkie wicz -Szew czy ko wej.
Peł ni ła tę funk cję do koń ca lat 60. ze -
szłe go stu le cia i stąd ode szła na eme ry -
tu rę. To za jej cza sów w pierw szych
po wo jen nych la tach, z po mo cą za bie -
gów wspo mnia ne go soł ty sa Sta ni sła wa
Pa siu ta roz bu do wa no szko łę. 

I to już by ła mo je szko ła. Roz po czę -
łam w niej na ukę we wrze śniu 1950 ro -
ku. Jak ją pa mię tam?

Był to naj bar dziej oka za ły i za dba ny
bu dy nek we wsi. Po roz bu do wie by ły
w niej trzy sa le lek cyj ne i miesz ka nia
dla dwóch na uczy cie li. Brak by ło prą du
elek trycz ne go, wo dy, ka na li za cji, bo te -
go nie by ło jesz cze we wsi. Sa le ogrze -
wa ne by ły pie ca mi ka flo wy mi,
przy któ rych lu bi li śmy się gro ma dzić,
bo tam by ło cie plej. Sie dzie li śmy
w drew nia nych ław kach po dwie oso by.
Na środ ku ław ki był ka ła marz z atra -
men tem, w któ rym ma cza li śmy sta lów -
kę pió ra. Z atra men tu czę sto ro bi ły się
klek sy – cza sem za baw ne.

Wy po sa że nie szko ły by ło ubo gie,
kla sy by ły czę ścio wo łą czo ne, ale nam

to nie prze szka dza ło. Nie zna li śmy prze -
cież in nych wa run ków. Czę sto też bro -
ili śmy, tak jak ro bią to dzie ci dziś. 

Na uczy cie le miesz ka li w szko le i by li
dla nas do stęp ni ta kże po za lek cja mi.
Czu li śmy z tą szko ła związ ki emo cjo -
nal ne. Czę sto, już ja ko ucznio wie szkół
śred nich, spo ty ka li śmy się w na szej
szko le. Tu urzą dza li śmy przed sta wie nia,
wie czor ki, za ba wy. To tu dzia ła ło ko ło
Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej, a to
wszyst ko pod okiem i z po mo cą by łych
na uczy cie li. 

Z sza cun kiem chcę ich wspo mnieć. 
Śp. Wan da Szew czy ko wa spo czy wa

na cmen ta rzu ko mu nal nym w No wym
Są czu. 

Śp. Sta ni sła wa Joj czy ko wa spo czy wa
na cmen ta rzu w Mar cin ko wi cach.

Śp. ks. Sta ni sław Pie prz nik spo czy wa
na sta rym cmen ta rzu w Trze trze wi nie.

Pa ni Ma ria Wnę ko wa – obec -
na na na szej uro czy sto ści – na Jej rę ce
skła dam hołd i po dzię ko wa nia za to, że
dzię ki ich pra cy mo gli śmy z po wo dze -
niem star to wać do szkół śred nich, że do -
sko na le so bie w tych szko łach
ra dzi li śmy, za to, że za szcze pi li w nas
mi łość do na uki, do ksią żki, do czy tel -
nic twa, co póź niej przy no si ło owo ce. 

Ta ma ła wiej ska szkół ka, któ ra w tru -
dach i bó lach po wsta wa ła w okre sie za -
bo rów, któ rej na uczy cie le w okre sie
mię dzy wo jen nym nie śli ka ga nek oświa -

ty do ubo gich, wiej skich cha łup, w okre -
sie po wo jen nym roz wi ja ła się wraz
z roz wo jem wsi i pró bo wa ła ni we lo wać
dra stycz ne ró żni ce cy wi li za cyj ne mię -
dzy mia stem a wsią.

Ta ma ła wiej ska szkół ka po cząt ko wo
z jed nym na uczy cie lem, dłu go z kla sa -
mi łą czo ny mi, wy cho wa ła w ka żdym
okre sie swo je go ist nie nia wy bit nych ab -
sol wen tów.

Oto oni:
Śp. Jan Ku mor (brat No skie go)

(ur. 1910) – „stu dent” – pierw szy na uczy -
ciel po cho dzą cy z Ni sko wej – ukoń czył se -
mi na rium na uczy ciel skie w Sta rym Są czu.

Śp. ks. prof. Bo le sław Ku mor
(ur. 1925) – naj wy bit niej szy ab sol went,
pro fe sor zwy czaj ny KUL – hi sto ryk Ko -
ścio ła. Je go dzie ła tra fi ły do Wa ty ka nu.
Spo czy wa na pla cu ko ściel nym. 

Jó zef Mi gacz (ur. 1926) – eko no mi -
sta, za przy się żo ny bie gły sa do wy,
miesz ka w Opo lu.

Śp. Ho no ra ta Ber dy chow ska
(ur. 1926), sio stra ks. Ku mo ra, pierw sza
pie lę gniar ka z Ni sko wej, in stru men ta riusz -
ka w szpi ta lu w No wym Są czu. W 1956
ro ku wraz z są dec ki mi le ka rza mi bra ła
udział w ak cji hu ma ni tar nej na Wę grzech. 

Śp. Ma rian Fryc (ur. 1932) – zna ny
skrzy pek lu do wy, pry mi sta ka pe li ze -
spo łu lu do we go „Po de gro dzie”.

Śp. Teo fi la Bo che nek z Mi ga czów
(ur. 1935) – praw nik – Uni wer sy tet Ja -

SĄDECZANIE

Był to naj bar dziej oka za ły
i za dba ny bu dy nek we wsi.
Po roz bu do wie by ły w niej
trzy sa le lek cyj ne i miesz -
ka nia dla dwóch na uczy cie -
li. Brak by ło prą du
elek trycz ne go, wo dy, ka na -
li za cji, bo te go nie by ło
jesz cze we wsi. 
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giel loń ski – urzęd nicz ka Urzę du Wo je -
wódz kie go w No wym Są czu. 

Ks. Mie czy sław Śmia łek, na eme ry -
tu rze. 

Zdzi sław Urbań czyk – in ży nier.
Śp. Jan Li ber (ur. 1941), le karz, ab -

sol went Aka de mii Me dycz nej we Wro -
cła wiu.

Da nu ta Ku klok z Pa siu tów
(ur. 1942) – geo graf, dłu go let ni dy rek -
tor szko ły na Opolsz czyź nie.

Bro ni sław Ba wo łek (ur. 1943), in ży -
nier dróg i mo stów, ab sol went Po li tech -
ni ki War szaw skiej, dy rek tor zrze sze nia
firm bu dow la nych w Rze szo wie.

Ma ria Li ber (ur. 1944), ma te ma tyk,
ab sol went ka Wy ższej Szko ły Pe da go -
gicz nej w Opo lu.

Śp. Wła dy sła wa Ja skow ska, z do mu
Li ber (ur. 1946), in ży nier po Po li tech ni -
ce Kra kow skiej. 

Hen ryk Mi gacz (ur. 1947), hi sto ryk
po Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, dzia -
łacz sa mo rzą do wy, b. wójt gmi ny Lu -
bień, obec nie prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu My śle nic kie go.

Kry sty na Klen tak z Za rycz nych
(ur. 1951), po lo nist ka w Kiel cach, ukoń -
czy ła Uni wer sy tet Ja giel loń ski. 

Sta ni sław Li ber, geo de ta po Aka de -
mii Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie.

Ks. Ka zi mierz Mi gacz (ur. 1953),
pra cu je na War mii.

Ta de usz Mi gacz (ur. 1953), puł kow -
nik Woj ska Pol skie go, ab sol went Woj sko -
wej Szko ły In ży nie ryj nej we Wro cła wiu. 

Ry szard Fryc (ur. 1959), są dec ki
biz nes men, ini cja tor i spon sor wie lu
dzieł we wsi i pa ra fii. 

Ks. Sta ni sław Za rycz ny, pra cu je
w Ka na dzie. 

***
Po II woj nie świa to wej zmie nia ły się

stop nio wo wa run ki ży cia na wsi. Więk -
sza mo żli wość pra cy po pra wi ła wa run -
ki ma te rial ne. Przy bli ży ła się
do Ni sko wej ko mu ni ka cja au to bu so wa.
Elek try fi ka cja wsi da wa ła mo żli wość
ko rzy sta nia ze zdo by czy tech ni ki. Roz -
wi ja ła się sieć szkół śred nich i wy -
ższych, w któ rych na uka by ła bez płat na.
Uczniom i stu den tom przy zna wa no sty -
pen dia. Wzra sta ła świa do mość spo łecz -
na i ogól ny po ziom wie dzy. 

To wszyst ko po wo do wa ło co raz
więk szy udział mło dzie ży wiej skiej
w kształ ce niu i zdo by wa niu za wo dów.
Stąd też, do wy mie nio nych po wy żej wy -
bit nych ab sol wen tów szko ły w Ni sko wej
na le ży do li czyć co raz licz niej szą gru pę
urzęd ni ków, pie lę gnia rek, na uczy cie li,
ko le ja rzy. Nie spo sób wszyst kich wy -
mie nić, w ka żdym ra zie Ni sko wa nie ma
się cze go wsty dzić. 

O wszyst kich mo że my mó wić w ten
spo sób. Prze cież wszy scy cho dzi li do tej
sa mej szko ły, uczy li ich ci sa mi na uczy -
cie le. Suk ces ucznia za le ży nie tyl ko
od je go zdol no ści, chę ci do na uki
i od ro dzi ny, któ ra za pew nia mu wa run -
ki do na uki, mo ty wu je go do wy sił ku
i fi nan su je. 

Z przed sta wio nych tu in for ma cji fak -
to gra ficz nych wy ni ka, że szko ła, któ rej
ju bi le usz ob cho dzi my wy bu do wa na zo -
sta ła za zgo dą i ze środ ków władz za bor -
czych, roz bu do wa ła ją za cza sów
PRL -u wła dza so cja li stycz na. Czy żby
wła dza de mo kra tycz na chcia ła ją zli kwi -
do wać?

Wzglę dy eko no micz ne są wa żne, na -
wet bar dzo wa żne, jed nak oszczęd no ści
na oświa cie są oszczęd no ścia mi po zor -
ny mi. 

Przed sta wi cie lom wła dzy de dy ku ję
sło wa pi sa rza i po li ty ka An drze ja Fry -
cza Mo drzew skie go, któ ry w XVI wie -
ku na pi sał trak tat: „O po pra wie
Rze czy spo spo li tej”, a w nim za warł ta -
kie sło wa – „Ta kie bę dą Rzecz po spo li -
te, ja kie ich mło dzie ży cho wa nie”. 

Te sło wa są ak tu al ne ta kże dziś i war -
to je roz wa żać. 

Do uczniów i na uczy cie li zwra cam
się z ży cze nia mi. Uczniom ży czę, by
umie li i chcie li ko rzy stać z na uki
w szko le.

Chcesz być kimś w ży ciu? To się ucz,
abyś nie zgi nął w tłu mie.

Na uka to po tę gi klucz. W tym rzecz
– kto wię cej umie. 

Ży czę Wam ta kże ta kich na uczy cie -
li, któ rych po la tach mo gli by ście tak
cie pło i ser decz nie wspo mi nać jak ja.
Na uczy cie lom ży czę pra co wi tych i so -
lid nych uczniów, zro zu mie nia ro dzi ców
i śro do wi ska, oso bi ste go szczę ścia, a ta -
kże te go, by umie li swo ja pra cą i po sta -
wą za skar bić so bie cie pły ką cik
w ser cach i pa mię ci uczniów.

Pró bo wa łam do ko nać ana li zy pierw -
sze go pięć dzie się cio le cia dzia łal no ści
szko ły. Dru gie, współ cze sne, po zo sta -
wiam młod szym. Koń cząc, dzię ku ję
miesz kań com za roz mo wy, te le fo ny,

zdję cia, któ re wy do by li ze schow ków
ro dzin nych, za życz li wość… 

MA RIA SZA BLA, ZDJĘCIA: HSZ

Autorka, Maria Szabla z Migaczów (ur. 1943), jest
absolwentką szkoły w Niskowej, pedagog.

Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Emerytowana dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych

w Nowym Sączu. Mieszka w Niskowej.

Szko ła, któ rej ju bi le usz 
ob cho dzi my wy bu do wa -
na zo sta ła za zgo dą i ze
środ ków władz za bor -
czych, roz bu do wa ła ją
za cza sów PRL -u wła dza
so cja li stycz na. Czy żby wła -
dza de mo kra tycz na chcia ła
ją zli kwi do wać?
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Dzię ki Uni wer sy te to wi Trze -
cie go Wie ku w No wym Są -
czu sta rość za czy na być
po strze ga na ja ko in te re su ją cy
etap ży cia, a nie czas wy klu -
cze nia na je go mar gi nes

Do No we go Są cza przy je cha li
z ca łe go kra ju. Gro no pol -
skich li de rów Uni wer sy te -

tów Trze cie go Wie ku po więk szy li
go ście z za gra ni cy: z Wiel kiej Bry ta nii,
Ukra iny, Gru zji, Ro sji, Sło wa cji, Li twy
i Bia ło ru si. Fo rum III Wie ku, któ re
od dwóch lat pod tą na zwą to wa rzy szy
wiel kiej im pre zie, ja ką jest Fo rum Eko -
no micz ne w Kry ni cy, sta ło się jed nym
z naj bar dziej zna czą cych wy da rzeń dla
ak tyw nych osób w je sie ni ży cia. To oka -
zja, aby się wie lu rze czy na uczyć, wy -
mie nić do świad cze nia mi, po znać
cie ka wych lu dzi.

***
Wa lor edu ka cyj ny Fo rum III Wie ku

jest ab so lut nie prio ry te to wy, bo wiem

na po zna wa nie in nych osób or ga ni za to -
rzy zo sta wi li nie wie le cza su: kon fe ren -
cje, pa ne le dys ku syj ne, se mi na ria, od 8
ra no do 22 wie czo rem. „Ależ by ło tem -
po te go fo rum!” – pi szą te raz uczest ni -
cy w e–ma ilach do au tor ki te go
ar ty ku łu, któ ra to wa rzy szy ła se nior skim
de ba tom i szcze rze po dzi wia ła tro chę
star szych od sie bie uczest ni ków trzy -
dnio we go spo tka nia za kon dy cję, kon -
cen tra cję i za an ga żo wa nie pod czas
spo tkań ple nar nych i za jęć w gru pach. 

Fo rum III Wie ku trwa ło od 8 do 10
wrze śnia w Kry ni cy i No wym Są czu.
Dla przed sta wi cie li UTW, któ rzy wzię li
w nim udział, sta ło się oka zją nie tyl ko
do po zna nia do świad czeń in nych uni -
wer sy te tów, ale rów nież do roz mów
z mi ni stra mi, po sła mi i se na to ra mi. Nie -
licz nej gru pie se nio rów, któ ra uczest ni -
czy ła w roz po czy na ją cej „pol skie
Da vos” de ba cie ple nar nej 7 wrze śnia,
uda ło się po roz ma wiać na wet z pre mie -
rem Do nal dem Tu skiem. To by ła mi ła
nie spo dzian ka, bo wiem oka za ło się, że
pre mier pa mię ta se nio rów z lip co we go

spo tka nia ze słu cha cza mi UTW
w Szczaw ni cy. – Zwró cił się do mnie
po imie niu, mó wiąc: „pa nie An to ni”
– nie krył za sko cze nia An to ni Ło puch,
„eta to wy” fo to graf z Są dec kie go Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku. Pre mier
sko ja rzył bez błęd nie z espe ran to pa nią
Ha li nę Ko mar (SUTW, do nie daw -
na pre zes Pol skie go Związ ku Espe ran -
ty stów, Se nior ka Ro ku 2008)
i w krót kiej roz mo wie za po wie dział, że
rząd pra cu je nad pro gra mem wspar cia
dla UTW i po wo ła niem mię dzy re sor to -
we go ze spo łu ds. ak ty wi za cji trze cie go
wie ku. 

Wię cej na ten te mat uczest ni cy Fo -
rum III Wie ku do wie dzie li się pod czas
pa ne lu po świę co ne go wo lon ta ria to wi
trze cie go wie ku od asy sten ta mi ni stra
Bar to sza Ar łu ko wi cza – Kon ra da Kor -
biń skie go. Szcze gó ły pro gra mu rzą do -
we go bę dą ogło szo ne pod ko niec
wrze śnia. Au to rzy pro gra mu (jest on
kon sul to wa ny ze śro do wi ska mi se nior -
ski mi) za po wia da ją, że bę dzie do nie go
przy pi sa na okre ślo na pu la środ ków. To

Bo ha te ro wie dru giej 
SĄDECZANIE
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bar dzo wa żne. Uni wer sy te ty III Wie ku
ist nie ją w Pol sce od 36 lat. Do tej po ry
fi nan so wo mu sia ły ra dzić so bie sa me
(oprócz kil ku let nie go epi zo du wspar cia
środ ka mi z Pol sko–Ame ry kań skiej Fun -
da cji Wol no ści, któ re za owo co wa ło
praw dzi wą eks plo zją sto wa rzy szeń pro -
wa dzą cych dzia łal ność edu ka cyj ną
wśród osób już nie ak tyw nych za wo do -
wo). Sy tu acja mi ze rii fi nan so wej naj czę -
ściej nie do ty czy UTW dzia ła ją cych
przy wy ższych uczel niach, ale i one li -
czą ka żdy grosz. 

***
Słu cha cze UTW to awan gar da pol -

skich se nio rów, któ ra mo zol nie zmie nia
wi ze ru nek bied ne go, scho ro wa ne go i po -
zo sta ją ce go na mar gi ne sie ży cia eme ry -
ta. Oni ży ją peł nią ży cia, dba ją o zdro wie
i wy gląd, nie ucie ka ją przed no wy mi
tech no lo gia mi, ale się ich uczą, a usta -
wicz na edu ka cja i am bit ne ce le, ja kie
przed so bą sta wia ją, spra wia ją, że nie
ma ją cza su ani na cho ro by, ani na sta rze -
nie. Oczy wi ście, do le gli wo ści wie ku nie
omi ja ją słu cha czy UTW, ale udo wod nio -
no, że bier ność i zgorzk nie nie tyl ko je
po głę bia ją, na to miast za an ga żo wa nie
w ja ką kol wiek dzia łal ność, roz wi ja nie
umy słu po przez kształ ce nie, sta wia nie
so bie am bit nych za dań do wy ko na nia tak
mo bi li zu je układ od por no ścio wy, że lu -
dzie cho ru ją mniej. Już wie lo krot nie
na tych ła mach po wta rza li śmy, że tam,
gdzie po wsta ją Uni wer sy te ty III Wie ku,
pu sto sze ją przy chod nie. Ak tyw ność se -
nio rów pań stwu się opła ca! 

Zro zu mia no to na fo rum Unii Eu ro -
pej skiej, któ ra ogło si ła Rok 2012 Eu ro -
pej skim Ro kiem Ak tyw no ści Osób
Star szych. W czerw cu br. pol ski par la -
ment ogło sił przy szły rok – Ro kiem
UTW. Ni gdy w 36–let niej hi sto rii pol -
skich uni wer sy te tów dla se nio rów nie
ob ser wo wa li śmy ta kiej ak tyw no ści tych
in sty tu cji. Na na szych oczach do ko nu je
się men tal na re wo lu cja, dzię ki któ rej sta -

rość za czy na być po strze ga na ja ko in te -
re su ją cy etap ży cia, a nie czas wy klu cze -
nia na je go mar gi nes. To za słu ga przede
wszyst kim bo ha te rów dru giej po ło wy
ży cia, któ rzy dziś stu diu ją w ok. 350
UTW w ca łej Pol sce. Li de rzy sto wa rzy -
szeń i fun da cji pro wa dzą cych uni wer sy -
te ty pra wie bez wy jąt ku dzia ła ją
wo lun ta ry stycz nie. Po ło wa po świę ca
na to 42 godz. mie sięcz nie, ale jed na szó -
sta aż 170 godz. (da ne za ostat nim ra por -
tem sto wa rzy sze nia Klon/Ja wor) Pra cu ją
więc spo łecz nie na ca ły etat! I za ra ża ją
swo im en tu zja zmem in nych! 

Do Kry ni cy i No we go Są cza przy je -
cha ły oso by prze ko na ne, że war to w je -
sie ni ży cia ro bić coś dla sie bie, że
bier na eme ry tu ra to stra ta cza su i... au -
to ry te tu. Kom pu ter, ję zy ki ob ce, se mi -
na ria, kon fe ren cje, wy jaz dy
za gra nicz ne, ale rów nież gim na sty ka,
pły wa nie, nor dic wal king – mu szą wy -

wo łać po dziw u dzie ci i wnu ków. Nie -
prze ko na nych uspo ka ja my. Te za ję cia
wca le nie są kosz tow ne. Do sko na le
o tym wie dzą obec ni słu cha cze, a przede
wszyst kim li de rzy, któ rzy na uczy li się
po zy ski wać gran ty i środ ki bu dże to we.
Naj bar dziej do świad cze ni li de rzy oraz
kie ru ją cy in sty tu cja mi dys po nu ją cy mi
m.in. unij ny mi środ ka mi uczy li po zo sta -
łych pod czas za jęć se mi na ryj nych, jak
pi sać pro jek ty, jak sku tecz nie po zy ski -
wać środ ki na edu ka cję. 

Stru mień na dziei w ser ca li de rów
UTW wlał rad ny Sej mi ku Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go Le szek Zegz da.
Otóż pod czas kon fe ren cji nt. po li ty ki se -
nio ral nej w ostat nim dniu Fo -
rum III Wie ku za po wie dział, że bez
wzglę du na efekt za po wie dzia nych roz -
mów w De par ta men cie Po li ty ki Spo -
łecz nej UMWM z przed sta wi cie la mi

j po ło wy ży cia

Słu cha cze UTW to awan -
gar da pol skich se nio rów,
któ ra mo zol nie zmie nia
wi ze ru nek bied ne go,
scho ro wa ne go i po zo sta -
ją ce go na mar gi ne sie ży -
cia eme ry ta.

FO
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UTW, do ty czą cych wspar cia fi nan so we -
go dla tych in sty tu cji, zgło si wnio sek
o za pi sa nie w przy szło rocz nym bu dże -
cie wo je wódz twa sys te mu gran tów, któ -
re mo gły by po zy ski wać sto wa rzy sze nia
na dzia łal ność edu ka cyj ną. Ka żdy, ob -
ser wo wał Fo rum III Wie ku, na wła sne
oczy się prze ko nał, jak edu ka cja fan ta -
stycz nie od mła dza oso by w je sie ni ży -
cia. Ja kie go da je po we ra! – Ma ło pol ska
– przy po mniał by ły wi ce mar sza łek wo -
je wódz twa Le szek Zegz da – ja ko pierw -
szy re gion w Pol sce opra co wa ła
pro gram roz wo ju stra te gicz ne go pn.
srebr na go spo dar ka, wią żąc swój roz wój
z po ten cja łem osób star szych. 

Przez dwa dni uczest ni kom Fo -
rum III Wie ku to wa rzy szy li po seł An -
drzej Gut–Mo sto wy, je den ze
współ za ło ży cie li i uczest nik Par la men -
tar ne go Ze spo łu ds. UTW oraz se kre -
tarz sta nu w Kan ce la rii Pre ze sa Ra dy
Mi ni strów – peł no moc nik rzą du ds.
rów ne go trak to wa nia – Elżbie ta Ra dzi -
szew ska. Z za wo du le karz pa ni mi ni -
ster uwa żnie przy glą da się re kla mom
su ple men tów die ty, któ re ma ją cu dow -
nie le czyć do le gli wo ści se nio rów. Su -
ple men ty ma ją za za da nie uzu peł nie nie
co dzien nej die ty, ale – zda niem le ka -
rza – sa me nie le czą.

Mi ni ster -le karz oba wia się, za rów no
o zdro wie se nio rów, jak i o ich kie szeń.
Na jej wnio sek za rów no re kla ma mi su -
ple men tów „le czą cych” sta wy, jak i re -
kla ma mi fun du szy hi po tecz nych,
zaj mu ją się już od po wied nie in sty tu cje.
Pro ble mem wśród osób star szych jest

czę sta re zy gna cja – z po wo dów fi nan so -
wych – z za ku pu le ków. To sy tu acja nie -
bez piecz na dla cho rych i dla pań stwa
kosz tow na. Pa cjent, któ ry sys te ma tycz -
nie nie za ży wa za or dy no wa nych me dy -
ka men tów, tra fia po tem w po wa żnym
sta nie do szpi ta la, gdzie je go le cze nie
jest znacz nie dro ższe niż re fun da cja le -
ków. Peł no moc nik ds. rów ne go trak to -
wa nia wspól nie z mi ni ster zdro wia
opra co wu ją li stę 200 le ków dla osób

prze wle kle cho rych, któ re by ły by nie od -
płat ne. Za nim tra fią do cho rych, po -
trzeb ne są, nie ste ty, od po wied nie
roz po rzą dze nia. 

Uczest ni cy fo rum uzna li tę pro po zy -
cję za krok w do brym kie run ku, jed nak
nie tak do bre roz wią za nie, ja kie obo wią -
zu je np. w Wiel kiej Bry ta nii. Agnes An -
dry szew ski oraz He le na Da niel czyk,
któ re na fo rum przy je cha ły z Brad ford,
wspo mnia ły, że bry tyj scy eme ry ci otrzy -
mu ją le ki za dar mo. Jed nak, je śli nie

opła ca li przez ca łe za wo do we ży cie do -
dat ko wej skład ki, mu szą żyć za gwa ran -
to wa ną przez pań stwo eme ry tu rę
w kwo cie nie po zwa la ją cej na prze ży cie
– nie speł na 100 fun tów ty go dnio wo. 

***
Ta kwo ta jed nak nie prze ra ża ła przed -

sta wi cie li in nych na cji. – W Gru zji
– mó wił po li to log dr Ni ka Chi ta dze
z uni wer sy te tu w Tbi li si – eme ry ci ży ją
z eme ry tu ry wy no szą cej 60 do la rów
mie sięcz nie. Ze swej sy tu acji nie są też
za do wo le ni eme ry ci ukra iń scy. Jak in -
for mo wa ła Oksa na Shmi lyk ze Stry ja
na Ukra inie, tam tej si se nio rzy mu szą so -
bie po ra dzić z bu dże tem wy no szą cym
po ni żej 5 do la rów dzien nie. 

Mi mo gor szej sy tu acji fi nan so wej
i cy wi li za cyj nej na si są sie dzi ze Wscho -
du, ta kże z ob wo du ka li nin gradz kie go
w Ro sji, uczą się od Po la ków or ga ni zo -
wa nia edu ka cji na eme ry tu rze. Ta kie
wy da rze nia, jak Fo rum III Wie ku, si ła
je go od dzia ły wa nia na par la ment, na sa -
mo rząd w re gio nie, wzbu dza ły w nich,
to by ło wi dać i sły chać, ogrom ny po -
dziw. Po dziw wy ra ża li też pol scy
uczest ni cy, cze go do wo dem by ły na za -
koń cze nie spo tka nia okla ski na sto ją co
dla or ga ni za tor ki ca łe go przed się wzię -
cia, je go po my sło daw czy ni, ani ma tor ki
ru chu Uni wer sy te tów Trze cie go Wie ku
w Ma ło pol sce i w Pol sce, oso by z nie -
zwy kłą cha ry zmą – me ce nas Wie sła wy
Bor czyk z No we go Są cza. 

EWA PI ŁAT 
Źró dło: „Dzien nik Pol ski” –„Dzien nik Se nio ra”,

17 wrze śnia 2011 r.

Mi ni ster -le karz oba wia się,
za rów no o zdro wie se nio -
rów, jak i o ich kie szeń.
Na jej wnio sek za rów no re -
kla ma mi su ple men tów „le -
czą cych” sta wy, jak
i re kla ma mi fun du szy hi po -
tecz nych, zaj mu ją się już
od po wied nie in sty tu cje.
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A k tu al ne ba da nia są o ty le wa -
żne, iż gim na zjum to okres
naj trud niej szy w roz wo ju nie -
peł no let niej mło dzie ży, kie dy

mo żna jesz cze ko ry go wać i od po wied -
nio ukie run ko wy wać dzia ła nia wy cho -
waw cze i pro fi lak tycz ne wo bec niej, niż
w póź niej szym cza sie.

***
Ce lem mo ich ba dań do ty czą cych za -

gro żeń mło dzie ży gim na zjal nej No we go
Są cza, prze pro wa dzo nych na zle ce nie
pre zy den ta mia sta, by ło roz po zna nie za -
gro żeń mło dzie ży gim na zjal nej i po nad -
gim na zjal nej zwią za nych z się ga niem
po nar ko ty ki i środ ki odu rza ją ce, al ko -
hol, pa le niem pa pie ro sów, prze mo cą
oraz nie bez pie czeństw zwią za nych z ko -
rzy sta niem z in ter ne tu. Za koń czy łem je
w czerw cu 2011 r. obej mu jąc ni mi 565
uczniów z 8 szkół, co sta no wi 18,68%
ca łej po pu la cji (3024) uczniów gim na -
zjów no wo są dec kich. 

Wy ni ki ba dań sta no wią ak tu al ną dia -
gno zę za gro żeń śro do wi sko wych mło -
dzie ży w gim na zjach no wo są dec kich.
Mo gą po słu żyć do opra co wa nia Miej -
skie go Pro gra mu Pro fi lak ty ki i Prze ciw -
dzia ła nia Uza le żnie niom. Mo gą być
przy dat ne w pra cy pro fi lak tycz nej, te ra -

peu tycz nej i wy cho waw czej z mło dzie -
żą i ro dzi ca mi oraz w pra cy pre wen cyj -
nej or ga nów po rząd ku pu blicz ne go. 

Po ni żej przed sta wię je dy nie frag ment
ba dań i wy ni ka ją cych z nich wnio sków.

Prze moc
Ta kie zja wi sko w No wym Są czu ist -

nie je, jest przez mło dzież czę sto ob ser -
wo wa ne. Ilość od po wie dzi otwar tych
(ucznio wie mo gli wpi sy wać od dziel nie
ró żne ob ser wo wa ne ro dza je prze mo cy)
świad czy o tym, że ucznio wie są bar dzo
wy czu le ni na ta kie za cho wa nia. Po cie -
sza ją ce, że je dy nie 7,79% re spon den tów
od po wie dzia ło, że do świad czy ło na so -
bie prze mo cy ze stro ny do ro słych. Na -
to miast w gro nie ró wie śni ków jest już
go rzej. W an kie to wa nej zbio ro wo -
ści 18,76% uczniów gim na zjów stwier -
dzi ło, że do zna ło ja kie goś ro dza ju
prze mo cy. Wy mie nia ne ro dza je prze mo -
cy to; „…bi cie, wy śmie wa nie, obe lgi,
gro że nie, kra dzież, za stra sza nie, wy zy -
wa nie, prze zy wa nie, groź by, po py cha nie,
ośmie sza nie po ni ża nie oraz ob ra ża nie,
prze zy wa nie, wy kli na nie, ob ma wia nie,
plot ko wa nie, za cze pia nie.” 

W ostat nich kil ku na stu la tach zmie -
nił się ta kże ob raz prze mo cy wśród mło -
dzie ży. Wcze śniej prze moc naj czę ściej
sto so wa na by ła w śro do wi sku chłop ców.
Obec nie ró żne for my prze mo cy co raz
czę ściej wy stę pu ją wśród dziew cząt.

Wy ni ki wska zu ją, na so bie prze mo cy
do zna je na dal nie co wię cej chłop ców
(22,98%) niż dziew cząt (15,48%). 

Ow szem, z od po wie dzi wy ni ka, że
dzie ci i mło dzież są pod bie żą cą, sys te -
ma tycz ną opie ką i kon tro lą ze stro ny do -
ro słych – na uczy cie li. Ale czy jest ona
wy star cza ją ca, sko ro oko ło 15% uczniów
uwa ża, iż na uczy cie le jed nak nie re agu ją
na na gan ne za cho wa nia mło dzie ży.

Gimnazjalne
zagrożenia
W ubie głym ro ku „Są de cza nin” za mie ścił ar ty kuł, przed sta -
wia ją cy część wy ni ków ba dań do ty czą cych za gro żeń mło -
dzie ży szkół po nad gim na zjal nych w No wym Są czu (dot.
nar ko ty ków). W bie żą cym ro ku Sto wa rzy sze nie No wo są dec -
ka Wspól no ta re ali zo wa ła ko lej ną część ba dań, do ty czą cych
tej sa mej pro ble ma ty ki, w no wo są dec kich gim na zjach. Ba da -
nia zo sta ły po my śla ne w cy klu dwu let nim, w ta ki spo sób, aby
zo bra zo wać opi nie, po sta wy i za cho wa nia za rów no mło dzie -
ży gim na zjal nej jak i po nad gim na zjal nej. 

Wcze śniej prze moc naj czę -
ściej sto so wa na by ła w śro -
do wi sku chłop ców. Obec nie
ró żne for my prze mo cy co -
raz czę ściej wy stę pu ją
wśród dziew cząt.
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Wska za ne by ło by, aby ta kich od czuć
uczniów w ogó le nie za re je stro wa no. 

Sto sun ko wo no wą for mą prze mo cy
ostat nich lat jest tzw. „cy ber prze moc”
(przez in ter net lub te le fon ko mór ko wy).
Z tym zja wi skiem spo tkał się co dzie sią -
ty uczeń.

Ge ne ral nie z ba dań wnio sko wać mo -
żna, iż w śro do wi sku szkol nym ob ję tym
dia gno zą po ziom bez pie czeń stwa jest
sto sun ko wo wy so ki. Nie wąt pli wie wy -
ni ka to z pro wa dzo nej pra cy wy cho -
waw czej, sta łej, wni kli wej ob ser wa cji,
na tych mia sto we go re ago wa nia i czu wa -
nia nad dzieć mi i mło dzie żą ze stro ny
na uczy cie li i ro dzi ców. Wy ma ga to
szcze gól ne go pod kre śle nia i do ce nie nia. 

Nie mniej 1/5 po pu la cji mło dzie ży,
do świad czy ło na so bie prze mo cy psy -
chicz nej czy fi zycz nej, co u mło de go
czło wie ka wy wo łu je po czu cie izo la cji
i osa mot nie nia. W efek cie mo że pro wa -
dzić do bar dzo dra stycz nych za cho wań
uczniów. Przy kła dem te go za re je stro wa -

ne w nie od le głej prze szło ści i bar dzo na -
gło śnio ne w me diach, zda rze nie
cy ber prze mo cy za koń czo ne sa mo bój -
stwem mło dej oso by. 

Za tem wska za na jest sta ła współ pra -
ca z ro dzi ca mi po przez or ga ni zo wa nie
m.in. spo tkań ze spe cja li sta mi, jak rów -
nież w sy tu acjach stwier dzo nej prze mo -
cy wśród dzie ci i mło dzie ży,
na tych mia sto we zgła sza nie im ta kich
przy pad ków. Po dej mo wa nie dzia łań
w ce lu uczu le nia ro dzi ców na spo so by
i for my spra wo wa nej przez nich opie ki
wy cho waw czej nad swo im dziec kiem. 

W od nie sie niu do na uczy cie li wska -
za ne jest kon ty nu owa nie na tych mia sto -
wych in ter wen cji w ra zie stwier dze nia
prze mo cy wśród mło dzie ży. Nie od kła -
da nie spraw i nie zwłocz ne zgła sza nie
ich ro dzi com. Do ty czy to m.in. ta kich
zja wisk jak prze zy wa nie, wul gar ne

słow nic two, bi ja ty ki, plu cie, rzu ca nie
ka mie nia mi itp.

Al ko hol 
W ba da niach, jed nym z dia gno zo wa -

nych ob sza rów za gro żeń mło dzie ży by -
ły opi nie i wła sne do świad cze nia
uczniów zwią za ne z kon sump cją al ko -
ho lu. Pro ble ma ty ka zwią za na z pi ciem
al ko ho lu przez mło dzież na le ży do tych,
któ re nie zmien nie od lat znaj du ją się
w cen trum za in te re so wa nia ró żno rod -
nych in sty tu cji, śro do wisk i osób zwią -
za nych z edu ka cją i wy cho wa niem,
pro fi lak ty ką i te ra pią. 

Wy ni ki od po wie dzi su ge ru ją, że
wśród mło dzie ży gim na zjal nej do ko ny -
wa ne by ły pró by pi cia al ko ho lu, sko ro
o tym, że nikt nie pi je al ko ho lu od po -
wie dzia ło tyl ko 13,98%, w kla -
sach III – 4,91% (!).

Na pod sta wie prze pro wa dzo nej ana -
li zy wy ni ka, że ok. 45,76% gim na zja li -
stów okres ini cja cji al ko ho lo wej ma już
za so bą. Na py ta nie o oko licz no ści,
w któ rych mia ła miej sce ini cja cja al ko -
ho lo wa, re spon den ci wy mie nia li: „…
pod czas syl we stra, na uro dzi nach ku zyn -
ki, na wa ga rach, przy ogni sku ze zna jo -
my mi, na obo zie, ko lo nii, na wy ciecz ce
szkol nej, w do mu, na im pre zie, z kie lisz -
ka ro dzi ców, ku zyn ka mnie po czę sto wa -
ła, przez po mył kę, ta to (dzia dek, wu jek)
dał mi się na pić, chcia łem się na pić so -
ku a to al ko hol ze so kiem, spo tka nie ze
star szą gru pą zna jo mych mi ni mum 2 la -
ta star szych ode mnie, by ło po ło żo ne
na sto le, a mnie to cie ka wi ło jak to sma -
ku je…”. 

Łącz nie 10,96% uczniów za de kla ro -
wa ło, że zda rza się im w cią gu mie sią ca
pić al ko hol (głów nie pi wo). Mo żna
wska zać mo żna, iż ok. 30% uczniów ma
kon takt z al ko ho lem, z tym, że dla
ok. 10% jest to przy nam niej raz w mie -
sią cu, a na wet czę ściej. 

Wy ni ki wska zu ją rów nież, że an kie -
to wa na mło dzież ma nie co więk szą to -
le ran cję wo bec kon sump cji pi wa czy
wi na, niż wód ki, nie roz ró żnia jąc, że al -
ko hol w ka żdym z wy mie nio nych na po -
jów jest rów nie groź ny. 

Ba da nia po twier dza ją, że gim na zjum
jest naj trud niej szym okre sem w roz wo -
ju ucznia. Wy ni ka to nie z sa me go

uczęsz cza nia do gim na zjum, ja ko ko lej -
ne go eta pu kształ ce nia, ale z wie ku
uczniów, okre su doj rze wa nia, po czu cia
ro dzą cej się do ro sło ści, pa nu ją cych
prze ko nań, war to ści, obo wią zu ją cej mo -
dy na okre ślo ne za cho wa nia itp. 

Czas na uki w gim na zjum to ta kże dla
bar dzo wie lu uczniów okres ini cja cji al -
ko ho lo wej. Wy ma ga to z jed nej stro ny
szcze gól nej kon tro li ze stro ny do ro słych,
sta wia nia wy ma gań i gra nic, w ra zie za -
ob ser wo wa nia ne ga tyw nych za cho wań,
z dru giej zaś, cza su na roz mo wy, wza -
jem nej bli sko ści, otwar to ści, szcze ro ści
i za ufa nia. 

Wy ni ki ba dan sta no wią po wód do du -
że go nie po ko ju i ko niecz no ści sys te ma -
tycz ne go pro wa dze nia od po wied nich,
sku tecz nych dzia łań wy cho waw czych
i pro fi lak tycz nych. 

Pa le nie pa pie ro sów
Opi nie mło dzie ży o pa le niu pa pie ro -

sów są w po nad po ło wie ba da nej po pu -
la cji ne ga tyw ne. Wy ni ki in for mu ją, że
oko ło 8% uczniów pa li pa pie ro sy raz
w mie sią cu i czę ściej, z tym, że naj czę -
ściej do ty czy to uczniów klas III i tych,
któ rzy dys po nu ją kwo tą 50 zł i wię cej,
na wła sne po trze by. 

Wy ni ki in for mu ją, że mło dzież nie peł -
no let nia mo że do ko nać za ku pu pa pie ro -

SĄDECZANIE

Na pod sta wie prze pro wa -
dzo nej ana li zy wy ni ka, że
ok. 45,76% gim na zja li stów
okres ini cja cji al ko ho lo wej
ma już za so bą.
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sów, nie za le żnie od te go, ko mu je ku pu -
je, sko ro oko ło 10% uczniów w ostat nim
okre sie do ko na ło ta kie go za ku pu. 

Nar ko ty ki 
Wy ni ki ba dań in for mu ją, że więk -

szość mło dzie ży gim na zjal nej ma ne ga -
tyw ne po glą dy wo bec nar ko ma nii.
Oko ło 15-16% wy ra ża po sta wy obo jęt -
ne wo bec pro ble mu. Jed na kże, po dob -
nie jak w przy pad ku al ko ho lu czy
pa le nia pa pie ro sów, w an kie to wa nej
zbio ro wo ści ist nie je gru pa mło dzie ży
za gro żo nej i tym zja wi skiem. Jest to
oko ło 7-8% an kie to wa nych uczniów.

W mniej szym stop niu do ty czy to
uczniów klas I i II. Na to miast w kla sach
III -cich co dzie sią ty uczeń miał już kon -
tak ty z nar ko ty ka mi. 

W dia gno zo wa nej zbio ro wo ści oko -
ło 4% uczniów i ich ro dzin wy ma ga na -
tych mia sto wej wie lo spe cja li stycz nej,
sys te ma tycz nej po mo cy te ra peu tycz nej,
z uwa gi na jed no cze sne pi cie al ko ho lu,
kon tak ty z nar ko ty ka mi i pa le nie pa pie -
ro sów. 

Pod su mo wa nie
Z ba dań nad wy mie nio ny mi za gad -

nie nia mi, pro wa dzo nych wśród dzie ci
i mło dzie ży wy ni ka, że nie wszyst kie
for my pra cy z ni mi i pro po zy cje są sku -
tecz ne. Pro gra my pro fi lak tycz ne, w tym
m.in. tzw. te atry pro fi lak tycz ne, po ga -
dan ki, spo tka nia z oso ba mi uza le żnio -
ny mi, któ re uwol ni ły się z pro ble mów
itp. na ogół nie przy no szą wy mier nych
efek tów. Sku tecz ne są te, któ re są wie -
lo krot nie zwe ry fi ko wa ne, ma ją cha rak -
ter dłu go fa lo wy i gdzie wy stę pu je
rów nież ak tyw na współ pra ca z ro dzi ca -
mi, jak i na uczy cie la mi. 

Nie umie jęt nie pro wa dzo na pra ca pro -
fi lak tycz na i źle do bie ra ne pro gra my
i for my pra cy da ją, za miast po zy tyw nych,
ne ga tyw ne efek ty, mo gą wręcz roz bu -

dzać za in te re so wa nie dzie ci i mło dzie ży
do po dej mo wa nia przez część z nich ró -
żnych prób i eks pe ry men to wa nia. 

Ne ga tyw ną ro lę speł nia ją w tym me -
dia, któ re nie jed no krot nie wzmac nia ją
i na gła śnia ją po je dyn cze sy tu acje, stwa -
rza jąc wra że nie po wszech no ści ich wy -
stę po wa nia. 

Za sa da w pro wa dzo nej pra cy wy cho -
waw czej pro fi lak tycz nej po win -
na brzmieć „nie stra szyć”, a roz ma wiać,
wy ja śniać, edu ko wać. Jed no cze śnie
wska za ne jest sta wia nie ja sno okre ślo -
nych gra nic, któ rych prze kro cze nie gro zi
okre ślo ny mi kon se kwen cja mi. Ko niecz -

na jest w tym za kre sie sta ła współ pra ca
z ro dzi ca mi, a w ra zie po trze by sto so wa -
nie ta kże wo bec nich, ja ko osób spra wu -
ją cych bez po śred nią pie czę nad dzieć mi,
praw nych kon se kwen cji. 

***
Ba da nia re ali zo wa no przez Sto wa -

rzy sze nie No wo są dec ka Wspól no ta
przy wspar ciu fi nan so wym mia sta No -
we go Są cza.

JE RZY W. PI LEC KI
Je rzy W. Pi lec ki – so cjo log, ab sol went Uni wer sy -

te tu Ja giel loń skie go, na uczy ciel dy plo mo wa ny, so -
cjo te ra peu ta. Wie lo let ni pra cow nik po rad ni

psy cho lo gicz no –pe da go gicz nych. Jest me dia to rem
w kon flik tach i spo rach ro dzin nych, m.in. w spra -
wach za bu rzo nych re la cji w ro dzi nie, w spra wach

roz wo do wych, se pa ra cji, pro ble ma ty ce wy cho waw -
czej i kon tak tów z dzieć mi, a ta kże w spra wach kar -

nych. Au tor ba dań so cjo lo gicz nych głów nie z ob sza ru
edu ka cji i wy cho wa nia oraz pro fi lak ty ki uza le żnień. 

Za sa da w pro wa dzo nej pra cy wy cho waw czej pro fi lak tycz -
nej po win na brzmieć „nie stra szyć”, a roz ma wiać, wy ja -
śniać, edu ko wać. Jed no cze śnie wska za ne jest sta wia nie
ja sno okre ślo nych gra nic, któ rych prze kro cze nie gro zi
okre ślo ny mi kon se kwen cja mi.
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Ni ki for znów w No wym Są czu
No wo są dec kie Mu zeum Okrę go we

za pro si ło do Do mu Go tyc kie go wy sta -
wę pt. „Ni ki for i je go akwa re lo wo -ry -
sun ko wy świat”, któ rej to wa rzy szy ło
wy daw nic two pod tym sa mym ty tu łem.
Eks po zy cja wzbu dzi ła du że za in te re so -
wa nie zwie dza ją cych, co świad czy
o tym, że sztu ka bez dom ne go ar ty sty
wzru sza ko lej ne już po ko le nia lu dzi
wra żli wych na pięk no. Wy sta wę otwo -
rzył dy rek tor Ro bert Ślu sa rek, a za pre -
zen to wa ne dzie ła przy bli żył ku stosz
Zbi gniew Wo la nin. Wśród nich zna la zły
się trzy ob raz ki, na któ rych roz po zna -
wal na jest ar chi tek tu ra No we go Są cza. 

– Nie bę dzie my tu do kład nie przy po -
mi nać, kim był Ni ki for, po nie waż w na -
szym re gio nie jest to po stać nie zwy kle
zna na. Czło wiek ten za pi sał się w hi sto -
rii sztu ki świa to wej ja ko je den z naj wa -
żniej szych i naj słyn niej szych ar ty stów
kie run ku, któ ry dzi siaj na zy wa my sztu -
ką lu do wą, „na iw ną”. Ni ki for jest dziś

jed nym z dwóch czo ło wych przed sta wi -
cie li te go kie run ku, po słyn nym fran cu -
skim ma la rzu Hen ri Ro us se au
i rów no cze śnie trze ba pod kre ślić, że jest
to naj słyn niej szy łem kow ski twór ca obok
wy wo dzą ce go się ze Sło wa cji An dy War -
ho la – opo wia dał Z. Wo la nin.

No wo są dec ka pla ców ka po sia da naj -
bo gat szą na świe cie ko lek cję prac Ni ki -

fo ra, któ ra li czy po nad ty siąc ob ra zów
i pa mią tek po ar ty ście. Ar ty sta by wał
oso bi ście w mu rach są dec kie go mu zeum,
za chwy cał się wów czas eks po zy cją ikon
kar pac kich. Od 1995 r. dzia ła w Kry ni cy
Mu zeum Ni ki fo ra bę dą ce fi lią Mu zeum
Okrę go we go w No wym Są czu. 

Wy sta wę w Mu zeum Okrę go wym
bę dzie mo żna oglą dać do 27 li sto pa da.

Zło ta Ciu pa ga 
dla „Do li ny Po pra du”

„Do li na Po pra du” z Piw nicz nej -Zdrój
zwy cię ży ła w ka te go rii ze spo łów tra dy -
cyj nych w 43. Mię dzy na ro do wym Fe sti -
wa lu Folk lo ru Ziem Gór skich
w Za ko pa nem. Piw ni czań scy lau re aci
Zło tej Ciu pa gi pod bi li fe sti wa lo wą pu -
blicz ność i mię dzy na ro do we ju ry spek -
ta klem „Rzniont ki na Sko ru paff”
au tor stwa Wan dy Łom nic kiej -Du lak,
opi su ją cym zwy czaj przy go to wa nia
drze wa na zi mę.

Stę czyń ski w daw nej Sy na go dze
23 wrze śnia w ga le rii „Daw na Sy na -

go ga” w No wym Są czu otwar to wy sta -
wę pt. „Ma ciej Bo gusz Stę czyń ski
– za po mnia ny obie ży świat”. Za rów no
eks po zy cja jak i wy da na z tej oka zji pu -
bli ka cja przy po mnia ły ga li cyj skie wę -
drów ki dzie więt na sto wiecz ne go
pod ró żni ka od Kre sów Wschod nich
po Ta try, Pie ni ny, Spisz i Ora wę. Ten
nie zwy kły czło wiek nie stru dze nie prze -
mie rzał trak ty daw nej mo nar chii Habs -
bur gów, do cie ra jąc w od le gle za kąt ki
dzie więt na sto wiecz nej Eu ro py. Do ku -
men to wał za byt ki wi dzia ne po dro dze,
ży cie lu du wiej skie go, stro je, do my,
zam ki, itp.; utrwa lał wi do ki, z któ rych
wie le do dziś sta no wi nie oce nio ne źró -
dło iko no gra ficz ne dla ba da czy od wie -
dza nych przez Stę czyń skie go te re nów.

Ga li cyj skie mi ty
W Ga le rii MCK „So kół” otwar to

trze cią eks po zy cję z cy klu „Ga li cja: To -
po gra fie mi tu”, któ ry jest re ali zo wa ny
w ra mach pro jek tu pn. „Sztu ka współ -
cze sna na ro dów daw nej mo nar chii au -
stro -wę gier skiej”. Tym ra zem wy sta wa
no si ła ty tuł „Utra co ne hi sto rie” i po przez
dzie ła ar ty stów z daw nej Ga li cji pod ję ła
pró bę przed sta wie nia bo le snej czę sto hi -

KALEJDOSKOP
KULTURALNY

No wo są dec ka pla ców ka po -
sia da naj bo gat szą na świe -
cie ko lek cję prac Ni ki fo ra,
któ ra li czy po nad ty siąc ob -
ra zów i pa mią tek po ar ty -
ście. Ar ty sta by wał
oso bi ście w mu rach są dec -
kie go mu zeum, za chwy cał
się wów czas eks po zy cją
ikon kar pac kich.

KULTURA
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sto rii, trau ma tycz nych prze żyć i kon flik -
tów, a ta kże mi tów na ro do wych wy ko -
rzy sty wa nych do ce lów ide olo gicz nych
i po li tycz nych. Ku ra to rem wy sta wy był
Bar nabás Benc sik, li te ra tu ro znaw ca i hi -
sto ryk sztu ki z Bu da pesz tu.

Pod róż Wi ta Stwo sza
Prze cho wy wa ne w Do mu Go tyc kim

w Mu zeum Okrę go wym w No wym Są czu
dzie ło Wi ta Stwo sza –fi gu ral napła sko rzeź -
ba pt. „Mo dli twa Chry stu sa w Ogroj cu”,
od kry ta w 2002 r. w ko ście le w Ptasz ko wej,
po je cha ła na wy sta wę „Pol ska – Niem -
cy. 1000 lat” zor ga ni zo wa ną w Mu zeum
Mar tin -Gro pius -Bau w Ber li nie.

Był w Są czu in ny świat…
Pod czas kon fe ren cji edu ka cyj nej

„Był w Są czu in ny świat” – zor ga ni zo -
wa nej w Daw nej Sy na go dze przez Mu -
zeum Okrę go we i Wo je wódz ką
Bi blio te kę Pe da go gicz ną w No wym
Są czu – Łu kasz Po łom ski (Uni wer sy tet
Pe da go gicz ny w Kra ko wie) mó wił
o spo łecz no ści ży dow skiej Są dec czy -
zny w okre sie mię dzy wo jen nym. Ro -
bert Ka wa łek (Pań stwo we Mu zeum
na Maj dan ku) o de por ta cjach do obo zu
za gła dy w Be łżcu z dys tryk tu kra kow -
skie go ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem No we go Są cza, Edy ta Ku rek
(dy rek tor Ży dow skie go In sty tu tu Hi sto -
rycz ne go) o Ema nu elu Rin gel blu mie,
kro ni ka rzu get ta war szaw skie go – ab -
sol wen cie są dec kie go gim na zjum im. J.
Dłu go sza, a dr hab. Le szek Hoń -
do (Uni wer sy tet Ja giel loń ski) o są dec -
kich cmen ta rzach ży dow skich.

Pre lek cjom i de ba cie ży wo przy słu -
chi wa ła się mło dzież z są dec kich li ce ów.

„Od mien no ści w sto sun ku do in nych
i we wnętrz ne zró żni co wa nie ży cia ży -
dow skie go w ró żnych aspek tach sta no -
wi ły o wie lo barw no ści kul tu ry zie mi
są dec kiej. Ży dzi do sko na le uzu peł nia li
te dzie dzi ny ży cia, w któ rych po zo sta li
miesz kań cy po wia tu nie mo gli się od -
na leźć. W ten spo sób wspól ne ży cie kil -
ku na ro do wo ści – pol skiej, ży dow skiej,
łem kow skiej i nie miec kiej – w la -
tach 1918–1939 cha rak te ry zo wa ło się
w mia rę zgod ną sym bio zą” – za uwa żył
Łu kasz Po łom ski.Stary ratusz RYS. B. STĘCZYŃSKI

Nagrodzony spektakl „Doliny Popradu”

Dzieło Wita Stwosza przed podróżą FOT.  PIOTR DROŹDZIK
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De biut na sce nie „SE LA WI”
Z ini cja ty wy Sto wa rzy sze nie

na Rzecz In te gra cji Śro do wisk Aka de -
mic kich „Orion” oraz Miej skie go Ośrod -
ka Kul tu ry w No wym Są czu po wo ła no
Sce nę Au tor ską „SE LA WI”, któ ra ma
ujaw nić i pre zen to wać są dec kie ta len ty
w for mach kon cer tów, wy staw i ró żnych
dzia łań ar ty stycz nych. W gro nie ini cja -
to rów zna leź li się: Mi chał Mół ka, Pa tryk
Wi cher, Ja nusz Mi cha lik i Da riusz Zwor -
ski. Pod czas pierw sze go kon cer tu, po -
prze dzo ne go wer ni sa żem rzeźb
Mar ce li ny Paw lik, wy stą pi li: Mi chał Sło -
wik, Ma te usz Bie ryt, Ewe li na Ko tlar ska,
ze spo ły „Pod otwar tym nie bem” i „Po si -
ti ve Mes sa ge”.

Po że gna nie z „Kro ku sem”
16 wrze śnia pro jek cją Ge ne zy Pla ne -

ty Małp za koń czy ło ży wot ki no „Kro -
kus” (271 miejsc), pro wa dzo ne
w No wym Są czu od 10 lat przez MCK
„So kół” (pod czas pierw sze go se an -
su, 14 wrze śnia 2001 r. wy świe tlo no
Quo va dis). Po wód: Pań stwo wa Wy ższa
Szko ła Za wo do wa nie przed łu ży ła
z „So ko łem” umo wy na wy na jem sa li
ki no wej, tłu ma cząc, że chce wy re mon -
to wać po miesz cze nie na ce le wy kła do -

wo -dy dak tycz ne. W cią gu 10 lat ki no
od wie dzi ło 320 tys. wi dzów. Pla ców ka
by ła kon ty nu ato rem ki na o tej sa mej na -
zwie dzia ła ją ce go od 1967 r. w bu dyn -
ku o na zwie Dom Żoł nie rza,
zbu do wa nym z do ta cji Na ro do we go
Fun du szu Od bu do wy Sto li cy i Kra ju
dla żoł nie rzy Kar pac kiej Bry ga dy
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza w No wym

Są czu, udo stęp nia nym rów nież cy wil -
nej pu blicz no ści.

Pa pież w „So ko le”
„To tus Tu us” – de wi za Ja na Paw -

ła II – by ła my ślą prze wod nią i za ra zem
ty tu łem wy sta wy fo to gra ficz nej wro cła -
wia ni na An drze ja Wi nia rza w Ga le rii „So -
kół” w No wym Są czu. Zwie dza ją cy mo gli
obej rzeć 56 fo to gra mów wy bra nych przez
ar ty stę z ty sią ca zre ali zo wa nych przez nie -
go fo to gra fii. Zdję cia uka zy wa ły zwy kłych
lu dzi i ich emo cje to wa rzy szą ce pa pie skim
piel grzym kom do Pol ski.

Tyr pak w Ma łej Ga le rii
W No wo są dec kiej Ma łej Ga le rii

otwar to wy sta wę ma lar stwa fi gu ra tyw -
ne go Ja nu sza Tyr pa ka z Mu szy ny, za -
miesz ka łe go od wie lu lat w Ko pen ha dze,
ab sol wen ta Pań stwo we go Li ceum Sztuk
Pla stycz nych im. A. Ke na ra w Za ko pa -
nem i Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra -
ko wie.

To kar czyk w Ci vi tas Chri stia na
W sie dzi bie Ci vi tas Chri stia na w No -

wym Są czu czyn na jest wy sta wa Mał -
go rza ty To kar czyk, uro dzo nej w 1984 r.
ab sol went ki I LO im. Ja na Dłu go sza
i Wy dzia łu Sztu ki Uni wer sy te tu Pe da -
go gicz ne go w Kra ko wie (dy plom z wy -
ró żnie niem w pra cow ni ma lar stwa prof.
Gra ży ny Bry lew skiej). W swej twór czo -
ści (ma lar stwo, gra fi ka) kie ru je się wąt -
ka mi au to bio gra ficz ny mi, na wią zu jąc

KULTURA

Pań stwo wa Wy ższa Szko ła
Za wo do wa nie przed łu ży ła
z„So ko łem” umo wy na wy -
na jem sa li ki no wej, tłu ma -
cząc, że chce wy re mon to wać
po miesz cze nie na ce le wy -
kła do wo -dy dak tycz ne.
W cią gu 10 lat ki no od wie -
dzi ło 320 tys. wi dzów. 

Utracone historieMałgorzata Tokarczyk

Ki no „Kro kus”
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do miejsc i wy da rzeń, któ re zo sta wi ły
ślad w jej pa mię ci. 

RDN bli żej Są cza
Kon cer tem Ma ry li Ro do wicz na są -

dec kim ryn ku za in au gu ro wa no no wą
for mu łę sta cji ra dio wej RDN, któ ra
– po otrzy ma niu kon ce sji – po sze rzy ła
swój pro gram lo kal ny wpro wa dza jąc
szyb ką in for ma cję i pu bli cy sty kę z mia -
sta i oko lic na dwóch czę sto tli wo -
ściach: 101,2 i 88,3 FM. Go dzi ny
nada wa nia wy dłu żo no do dwu na stu go -
dzin dzien nie, w godz. 6–18, utrzy mu -
jąc rów nież cha rak ter ewan ge li za cyj ny
roz gło śni po przez m. in.: mo dli twy
i trans mi sje mszy św. z ba zy li ki św.
Mał go rza ty. Ze spół RDN No wy Sącz

two rzą: Ali cja Sto lar czyk, Mar ta Jo -
dłow ska, Mar ta Ty ka, Kry sty na Pa sek,
Ane ta Bu czek, Piotr For tu na, Krzysz tof
Nie dzie lan, Hen ryk Bu ko wiec, Pa weł
Ju cha i Ma ciej Kur ny ta oraz du cho wy
opie kun ks. Grze gorz Kieł ba sa.

Zwy cię ska ro lad ka z Bo he my
Krzysz tof Ka im, szef kuch ni z re stau -

ra cji „Bo he ma” przy są dec kim ryn ku,
zwy cię żył w fi na le VII Ma ło pol skie go
Fe sti wa lu Sma ku w Kra ko wie, w kon -
ku ren cji go to wa nia na ży wo, wy prze -
dza jąc m.in. ku cha rzy z re no mo wa nych

re stau ra cji kra kow skich. Są de cza nin
przy go to wał ro lad kę z cie lę ci ny na dzie -
wa ną wą trób ką dro bio wą, z far szem
z bocz ku i pie cza rek, z su rów ką z czer -
wo nej ka pu sty aro ma ty zo wa ną po wi -
dłem śliw ko wym, py zy oraz sos ze
świe żych ku rek. Jak przy znał, zmo dy fi -
ko wał na po trze by współ cze snej ga stro -
no mii prze pis ze sta ro pol skiej kuch ni.

(RED)

Kon cer tem Ma ry li Ro do -
wicz na są dec kim ryn ku za -
in au gu ro wa no no wą
for mu łę sta cji ra dio wej
RDN, któ ra – po otrzy ma -
niu kon ce sji – po sze rzy ła
swój pro gram lo kal ny.

Janusz Tyrpak w Małej Galerii FOT. JB

Maryla Rodowicz na sądeckim rynku

Był w Sączu inny świat
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31 sierp nia w Kra ko wie zmarł
prof. Mie czy sław Gó row ski,
wy bit ny ar ty sta pol skiej szko ły
pla ka tu, ar ty sta o fa scy nu ją cej
oso bo wo ści, są de cza nin, czę -
sty gość w ro dzin nym re gio -
nie, nie za po mi na ją cy o swo ich
ko rze niach.

J e den z naj lep szych pla ka ci stów
na świe cie Od 1966 ro ku stwo rzył
oko ło pół ty sią ca pla ka tów, wie le
z nich na gra dza no na naj wa żniej -

szych mię dzy na ro do wych prze glą dach
tej sztu ki na świe cie. 

Ce nio ny od lat – bę dą cy rów no cze -
śnie am ba sa do rem pol skiej sztu ki, dzię -
ki swym licz nym za gra nicz nym
wy kła dom, pod ró żom i wy sta wom
– otwie rał dro gę do szer szej pre zen ta cji
po ko le nia, wy cho wa ne go na „pol skiej
szko le pla ka tu” i z suk ce sem kon ty nu -
ują ce go je go tra dy cje.

„Pla ka ty Gó row skie go przy spa rza ją
sła wy je go na zwi sku. Tym nie mniej za -

szu flad ko wa nie Gó row skie go ja ko pla -
ka ci sty de gra du je je go sa me go i je go
dzie ło. Na wet pla ka tów Gó row skie go
nie za mie rzam uj mo wać ja ko pla ka tów.
Pla kat jest tyl ko na rzę dziem jed no ra zo -
we go użyt ku, prze mi ja jak sta ra ga ze ta.
Na to miast pla ka ty Gó row skie go nie tyl -
ko da ją się oglą dać ja ko ob ra zy, lecz co
wię cej z ich ob ra zo wo ścią zbie ga się ich
wiel kość. Dzię ki niej się ga ją sfe ry sztu -
ki. O ileż im bli żej do ma lar stwa niż

do in stru men tu re kla my czy ko mu ni ka -
cji wi zu al nej!” – to sło wa Ja nu sza Kru -
piń skie go z wy da ne go w 2004 r.
pięk ne go al bu mu pt. Mie czy sław Gó -
row ski. Pla ka ty 1968-2003.

***
Mie czy sław Gó row ski uro dził się 5

lu te go 1941 r. w Mił ko wej ko ło No we -
go Są cza. Ab sol went Pań stwo we go Li -
ceum Tech nik Pla stycz nych w Tar no wie
(1959) i kra kow skiej Aka de mii Sztuk
Pięk nych (1966).

Za mie rzał zo stać ar chi tek tem. Po ma -
tu rze zda wał na dwie uczel nie: ar chi tek -
tu rę na Po li tech ni ce Kra kow skiej
i ar chi tek tu rę wnętrz w Aka de mii Sztuk
Pięk nych. O je go ży cio wej dro dze zde -
cy do wał los – na ASP zo stał przy ję ty
wcze śniej, więc ze stu diów na Po li tech -
ni ce zre zy gno wał.

Był wy kła dow cą Wy dzia łu Form Prze -
my sło wych ASP, pra co wał też na uczel -
niach w Mont re alu, San tia go de Chi le,
Pa ry żu i Tu lu zie. Lau re at li czą cych się na -
gród m. in.: I na gro dy na Mię dzy na ro do -
wej Wy sta wie Pla ka tu w Co lo ra do w 1983
r., na gro dy na Mię dzy na ro do wym Sa lo nie
Pla ka tu w Pa ry żu w 1967 i 1986 r., na gro -
dy na Mię dzy na ro do wej Wy sta wie Art
Dirtc tor's Club w No wym Jor ku w 1987
r. i zło te go me da lu na Mię dzy na ro do wym
Bien na le Pla ka tu w Mek sy ku w 1992 r. 

Spe cja li zo wał się ta kże w pla ka tach
por tre to wych (hom ma ge à Jan Pa weł II,
Vin cent van Gogh, Cha gall, Sa lva dor
Da li, Lech Wa łę sa), z alu zja mi po li tycz -
ny mi. Znaw ca, mi ło śnik i ko lek cjo ner
sztu ki lu do wej. Przy ja ciel Są dec czy zny.

(RED)

Prof. Mie czy sław Gó row ski (1941–2011)

Mistrz pla ka tu
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Ce na 1 eg zem pla rza w pre nu me ra cie wy no si 5,00 zł (po kry wa -
my koszt prze sył ki). Przy za mó wie niu więk szej licz by eg zem -
pla rzy do li cza my koszt prze sył ki – 1,50 zł /egz.
PŁATNOŚĆ:
– przelew lub przekaz pocztowy adres redakcji: Fundacja Sądecka, ul.
Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz, nr konta: PKO BP 73 1020 1097
0000 7002 0209 9018.
Tytuł przelewu: prenumerata + liczba egzemplarzy i okres prenumeraty
Jeżeli adres do wysyłki miesięcznika jest inny niż podany w przelewie,
prosimy o wpisanie go w tytule przelewu.

– wpłata gotówka w siedzibie Fundacji Sądeckiej, ul. Barbackiego
57, 33-300 Nowy Sącz w godzinach 8:00-15:00
ODBIÓR:
–  za pośrednictwem Poczty Polskiej
– w siedzibie Fundacji Sądeckiej w godzinach 8-16.
UWAGA:
Po sia da my ar chi wal ne nu me ry: rok 2010: czer wiec, li piec, sier pień, paź -
dzier nik, li sto pad, gru dzień, rok 2011: od lu te go do nu me ru bie żą ce go.
Prenumeratę można zamówić telefonicznie – Kamila Jeleń 
(18) 415 70 77 w.12, e-mail: k.jelen@sadeczanin.info

WARUNKI PRENUMERATU MIESIĘCZNIKA „SĄDECZANIN”

) 609 627 768
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3

MEBLE
KUCHENNE

STOLMEB
– POMIAR
– TRANSPORT
– MONTAŻ
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W Łąc ku już od kil ku lat dzia ła Fi -
ght Club BU SHI, pro wa dzo ny
przez wy kwa li fi ko wa ne go in struk -
to ra Sta ni sła wa Maj chrza ka (9
dan). Je go wo jow ni cy re gu lar nie
zdo by wa ją me da le i wy ró żnie nia
na tur nie jach ran gi kra jo wej i mię -
dzy na ro do wej. Ucznio wie szko le ni
są nie tyl ko w za kre sie sztuk wal ki.
Tre ner du ży na cisk kła dzie
na spor to wy tryb ży cia swo ich
pod opiecz nych oraz po sta wy
zgod ne z za sa da mi sztuk wal ki.

BU SHI Łąc ko, jak ma ło któ ry klub
w re gio nie mo że po chwa lić się ta ki mi
suk ce sa mi. Mło dzi łąc cy wo jow ni cy
sta le pod no szą swo je umie jęt no ści,
uczest ni cząc w szko le niach i eg za mi -
nach pod okiem wiel kich au to ry te tów
ze świa ta sztuk wal ki. Na spe cjal ne
wy ró żnie nie za słu gu ją: Klau dia Ku rze -
ja, Ilo na Ku rze ja, Ka mil Kur ny ta, Ka -
mil Ku rze ja, Ma ciej Ku rze ja, Da wid
Wi kar, Hu bert Wi kar, Krzysz tof

Chwast, Ma riusz Klag, Grze gorz Wą -
cha ła, Ka mil Maj chrzak, Da wid Ku -
nic ki, Se ba stian Wą cha ła, Pa weł
To ma sik, Jan Świe bo da, Se ba stian
Mo ta wa, Bar tło miej Li bur ski, Ra fał
Po do biń ski, Grze gorz Tu rek, Da niel
Li zoń oraz Ma riusz Du lak. Wspo mnia -
ni za wod ni cy god nie re pre zen tu ją klub
i re gion na spor to wych are nach.

Po nad to, co mie siąc w klu bie od by -
wa ją się se mi na ria szko le nio we z wiel -
ki mi mi strza mi sztuk wal ki. War to
do dać, że ucznio wie tre ne ra Sta ni sła wa
Maj chrza ka (9 dan) mie li już oka zję
ćwi czyć pod okiem ta kich au to ry te tów

jak An dy Chli pa ła ze Szwe cji, To masz
Olej nik, Jo han M. Mi ke z Nie miec czy
Mar tin van Emen z Ho lan dii. 

– Nie dłu go, bo już w li sto pa dzie po -
ja wi się u nas spe cjal ny gość – mó wi
mistrz Sta ni sław Maj chrzak. – Nie chce
zdra dzić wię cej szcze gó łów, bo bę dzie to
nie spo dzian ka.

W klu bie od by wa ją się rów nież re gu -
lar ne za ję cia z po li cją, fir ma mi ochro -
niar ski mi czy stra żą gra nicz ną.
Nie dłu go roz pocz nie się se mi na rium
szko le nio we w Ło dy go wi cach, na któ -
rym mistrz Maj chrzak bę dzie jed nym
z in struk to rów. Nie za brak nie na im pre -
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Zdro wy tryb ży cia i ser ce do wal ki

WO JOW NI CY BU

R E K L A M A

Zawodnicy z Łącka po udanym turnieju
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zie je go pod opiecz nych, któ rzy już przy -
go to wu ją się do mi strzostw świa ta, wy -
zna czo ne pod ko niec paź dzier ni ka.
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je fakt, że

już sied miu z nich za pew ni ło so bie
w nich udział, mi mo zbli ża ją cych się
jesz cze trzech rund kwa li fi ka cyj nych. 

Mistrz Sta ni sław Maj chrzak bę dzie
po nad to pro wa dził szko le nie z Krav Ma -
gi (izra el ski sys tem sa mo obro ny) oraz
za ję cia na li cen cję kla sy C z pał ki wie -
lo funk cyj nej TON FA i BAT TON dla
po li cji i ochro ny. 

– My śli my o szko le niu i eg za mi nach
oraz kwa li fi ka cjach do mi strzostw świa -
ta – do da je Sta ni sław Maj chrzak. – Sam
udział w tur nie ju jest bar dzo wa żny i jest
spo rym suk ce sem. Chce my po ka zać się
z do brej stro ny i da my z sie bie wszyst ko. 

Na stęp ne ty go dnie rów nież bę dą pra -
co wi te dla łąc kich wo jow ni ków. Roz -
pocz ną się wte dy przy go to wa nia
do Pu cha ru Pol ski w ju–jit su spor to wym,
tur nie ju li gi Mu ay Thai (boks taj ski) oraz
ko lej nej im pre zy mię dzy na ro do wej Kin -
day Cup, pod czas któ rej bę dą się od by -
wa ły za wo dy i szko le nia. W grud niu
od bę dą się ko lej ne se mi na ria i za wo dy,
tym ra zem z ken po i MMA.

Jak wi dać, tre nu ją cy w Fi ght Club
BU SHI Łąc ko mo gą się po chwa lić wie -
lo ma suk ce sa mi. Szan sa na ko lej ne po -
ja wi się już wkrót ce i mo żna spo dzie wać
się, że na stęp ne me da le zo sta ną za wie -
szo ne na szy jach łąc kich za wod ni ków.
Po zo sta je mieć na dzie ję, że osią gnię cia
mło dych spor tow ców zo sta ną za uwa żo -
ne rów nież przez po ten cjal nych spon so -
rów, któ rzy za czną wspie rać
uta len to wa nych wo jow ni ków. Koszt ka -
żde go wy jaz du jest wy so ki. Bez wspar -
cia ro dzi ców i lu dzi do brej wo li udział
w wie lu za wo dach był by nie mo żli wy.

WOJ CIECH KRU KOW SKI

Mło dzi łąc cy wo jow ni cy
sta le pod no szą swo je umie -
jęt no ści, uczest ni cząc
w szko le niach i eg za mi -
nach pod okiem wiel kich
au to ry te tów ze świa ta
sztuk wal ki. 

Z Soke Błaszkiewiczem

Złota drużyna z Łącka

BU SHI Z ŁĄC KA
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Wy po czę ta, od mło dzo na, peł na ener gii twarz i wy mo de lo wa -
ne mor ski mi fa la mi cia ło to naj mil sze pa miąt ki z urlo pu. Nie ste ty,
jest to efekt krót ko trwa ły, a po wa ka cyj nych wo ja żach na sza skó -
ra wy ma ga szcze gól nej re ge ne ra cji. Nie wie le z nas zda je so bie
spra wę, jak du żo szkód wy rzą dza ją in ten syw ne pro mie nie nie sło -
necz ne, mor ska i chlo ro wa na wo da, czy sil ne po dmu chy wia tru.
Skó ra po trze bu je głę bo kiej od no wy – żad na z nas nie chce wszak
wi tać je sie ni z prze bar wie nia mi, po głę bio ny mi zmarszcz ka mi,
roz sze rzo ny mi na czyn ka mi, trą dzi kiem czy prze su szo ną ce rą po -
zba wio ną bla sku. Jest to rów nież naj lep szy czas, aby przy go to wać
skó rę na ni skie tem pe ra tu ry i su che po wie trze, z któ ry mi la da
mo ment bę dzie mu sia ła się zmie rzyć.

Już te raz za in we stuj w swój pięk ny wy gląd! Po zwól o sie bie za dbać
w eks klu zyw nym sa lo nie Agness, miesz czą cym się przy uli cy Ja giel loń skiej
w No wym Są czu. Cie pła i mi ła at mos fe ra, pro fe sjo nal na i kom plek so wa opie -
ka to dro bia zgi, któ re Cię urzek ną. Agness to miej sce, gdzie mo żesz cał ko -
wi cie zdać się na wie dzę i do świad cze nie wy kwa li fi ko wa nej ko sme tycz ki,
któ ra dą ży do te go, abyś po wyj ściu z sa lo nu wy glą da ła olśnie wa ją co. 

– Pra gnę łam stwo rzyć ta kie miej sce, gdzie klient ki czu ją się naj wa żniej -
sze, a ich po trze by są w cen trum uwa gi. Ka żdy klient jest in ny i za słu gu je
na szcze gól ne trak to wa nie – zdra dza wła ści ciel ka sa lo nu Agniesz ka Gie niec,
któ ra ofe ru je sze ro ką ga mę za bie gów pie lę gna cyj nych, do sto so wa nych
do po trzeb na wet naj bar dziej wy ma ga ją cych klien tów – za rów no ko biet,
jak i mę żczyzn. Na ka żde go cze ka pro po zy cja in dy wi du al nie do bra ne go za -
bie gu na twarz lub cia ło – od złusz cza ją cych przez oczysz cza ją ce, na wi lża -
ją ce i odżyw cze, aż po nie zwy kle po pu lar ne – li ftin gu ją ce. 

Po za kla sycz ny mi za bie ga mi re lak sa cyj no -pie lę gna cyj ny mi, klien ci mo -
gą zde cy do wać się na de pi la cję ca łe go cia ła wo skiem, ma ni cu re, pe di cu re,

czy pro fe sjo nal ny ma ki jaż. W pa le cie usług znaj dzie my nie zwy kle po pu lar -
ny za bieg mi kro der ma bra zji – zu peł nie bez bo le sne go, me cha nicz ne go złusz -
cza nia na skór ka. Ta me to da zna la zła sze ro kie za sto so wa nie w od mła dza niu
skó ry, ko rek cji zmarsz czek, blizn i roz stę pów, le cze niu trą dzi ku, eli mi na cji
plam pig men ta cyj nych i oczysz cza niu skó ry. Du żą po pu lar no ścią cie szą się
rów nież za bie gi eks fo lia cji (złusz cza nia) kwa sa mi owo co wy mi – po pu lar ne
w wal ce z trą dzi kiem i roz sze rzo ny mi po ra mi, za le ca ne rów nież do ce ry doj -
rza łej i su chej. Do głęb nie oczysz cza, sty mu lu je od no wę ko mór ko wą, po pra -
wia gę stość i na pię cie skó ry, a ta kże ujed no li ca ko lo ryt. No wo ścią są za bie gi
przy wy ko rzy sta niu fal ra dio wych, któ re po zwa la ją na wy ko ny wa nie li ftin -
gu skó ry, twa rzy, szyi i de kol tu bez uży cia skal pe la. Za bieg nie tyl ko ni we -
lu je efek ty sta rze nia, ale dzia ła rów nież za po bie gaw czo, zwięk sza jąc gę stość
i od por ność skó ry. Wszyst kie za bie gi wy ko ny wa ne są z na le ży tą do kład no -
ścią, wy ci sze niem i opra wą mu zycz no -aro ma tycz ną. 

Co wię cej, Agness pra cu je wy łącz nie na ba zie se lek tyw nych i eks klu zyw -
nych ko sme ty ków świa to wych ma rek, jak np. Isa bel le Lan cray z Pa ry ża, któ -

re już od 60 lat do mi nu ją na ryn ku ko sme tycz nym, czy też fir my THAL'ION
– za wie ra ją ce naj cen niej sze skar by mor skich głę bin w uni kal nych pro duk -
tach. Wszyst kie sto so wa ne w ga bi ne cie ko sme ty ki są bez piecz ne i sku tecz -
ne, co po twier dza ją licz ne ba da nia oraz współ pra ca z nie za le żny mi
in sty tu ta mi i kli ni ka mi der ma to lo gicz ny mi. W no wo cze snym sa lo nie ko -
sme to lo gicz nym bar dzo istot ne jest rów nież wy po sa że nie w naj now sze tech -
no lo gie. Trud no jest do brać bez piecz ne, a za ra zem sku tecz ne urzą dze nia,
po sia da ją ce od po wied nie ate sty i cer ty fi ka ty. Dla te go wy po sa że nie sa lo nu
Agness to efekt dłu go trwa łych po szu ki wań.

– Wszyst kie urzą dze nia zo sta ły prze ze mnie do kład nie prze te sto wa ne i je -
stem pew na co do ich sku tecz no ści i bez pie czeń stwa – pod kre śla ko sme tycz -
ka, któ ra ko rzy sta z naj wy ższej ja ko ści sprzę tu mar ki HE BE.

Na sta łych klien tów sa lo nu cze ka wie le pro mo cji, nie spo dzia nek i atrak -
cyj nych pa kie tów, a so le ni zan ci w dniu uro dzin otrzy mu ją 50% ra bat
na wszyst kie za bie gi ko sme tycz ne. Agness ofe ru je coś wię cej, niż tyl ko tra -
dy cyj ną pie lę gna cję twa rzy i cia ła – sko rzy staj z nie zwy kłej ce le bra cji pięk -
na i har mo nii.

SA LON KO SME TY KI PRO FE SJO NAL NEJ AGNESS
ul. Ja giel loń ska 29/9 No wy Sącz 

tel 510 510 119,sa lon@agness.com.pl
WWW.AGNESS.COM.PL

Po wa ka cjach two ja skó ra wo ła o po moc! 

BĄDŹ IDE AL NA OD STÓP DO GŁÓW
R E K L A M A
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Au tor ski re kord świa ta
Po ka żcie nam ta kie go au to ra na świe -

cie, któ ry w wie ku pra wie 99 lat (!) pi sze
i wy da je ko lej ną ksią żkę. Oto po wszech -
nie zna ny me ce nas An to ni Kieł ba sa -Ra -
dec ki ze Sta re go Są cza opi sał dzie je
swo jej ro dzin nej wsi Mszal ni ca, prze pla -
ta jąc je oso bi sty mi wspo mnie nia mi z dłu -
gie go i pra co wi te go ży cia.

– Opra co wa nie trak tu ję ja ko spła tę
dłu gu wo bec wsi – Ma łej Oj czy zny z ty -
tu łu uro dze nia, spę dze nia lat mło do ści,
ukoń cze nia szko ły pod sta wo wej i cza su
oku pa cji. Do jej opra co wa nia zo bo wią -
zy wa li mnie nie ży ją cy star si bra cia
i przy ja cie le – mó wi sę dzi wy me ce nas.

Hi sto ria wsi Mszal ni ca jest swo istym
si lva re rum, czy li zbio rem ró żno rod no -
ści: za pi sków hi sto rycz nych (do ty czą -
cych lo ka cji wsi w 1360 r., na zwy
miej sco wo ści, po ja wie nia się li nii ko le -
jo wej, za ło że nia szko ły, pocz ty, stra ży
ognio wej), wspo mnień oso bi stych, ko le -
gów i krew nych, oca lo nych od za po -
mnie nia opi sów daw nych dróg
i przy siół ków, za re je stro wa nych wa -
żnych wy da rzeń (woj na i oku pa cja nie -
miec ka, ak cja prze sie dleń cza w 1945 r.,
do świad cze nia w PRL), a ta kże współ -
cze snych wi zy tó wek m.in. ze spo łu re gio -
nal ne go, klu bu spor to we go, or ga ni za cji
i sto wa rzy szeń.

Ileż tu przy wo ła nych za słu żo nych lu -
dzi, barw nych po sta ci: w tym ko ro wo -

dzie kro czą i pro mie nie ją bla skiem pro -
bosz czo wie Sar na, Po to niec i Ja rzę biń -
ski, ostat ni przed woj ną wójt Mszal ni cy
Woj ciech Je leń, na uczy ciel ka Zo fia Pie -
cho wi czów na, po słan ka Sta ni sła wa Po -
pie lo wa, bra ta nek au to ra Sta ni sław
Kieł ba sa, któ ry soł ty so wał we wsi przez
pra wie 50 lat, od „wcze sne go” Go muł -
ki do Tu ska! 

Ileż tu sza cun ku i mi ło ści do przod -
ków, mat ki Wik to rii i oj ca Jó ze fa, dziad -
ka Ja na Kro ka spod Gor lic, ileż uro czych
aneg dot z cza sów gim na zjal nych z szko -
le Chro bre go w No wym Są czu i przed -
wo jen nych stu diów praw ni czych
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim.

Au tor wie o Mszal ni cy wszyst ko: kie -
dy uru cho mio no tu ko mu ni ka cję au to -
bu so wą, kie dy wpro wa dzo no prąd
elek trycz ny i te le fo ny, kie dy do tarł gaz,
kto i na czy im po lu wy bu do wał no wą
szko łę, kto po sta wił krzyż na wzgó rzu.

Uśmiech bu dzi syl wet ka zna jo me go
(sprzed woj ny) pa na An to nie go – ko wa -
la Jó ze fa Zą be ra z „Za mo ca rzy”, o przy -
dom ku „Skrę caj”, któ ry znał bar dzo
do brze hi sto rią Pol ski i Bi blię. Lu dzie
cze ka li u nie go w ko lej ce za usłu gą. Nie
miał po moc ni ka, ale pra co wał „na trzy
rę ce”. Pra ce ra no za czy nał od po sta wie -
nia kil ku py tań dla ocze ku ją cych z hi sto -
rii Pol ski lub ze Sta re go Te sta men tu
i je śli ktoś od po wie dział po praw nie, to
był ob słu gi wa ny w pierw szej ko lej no ści.

(szerzej sylwetkę najstarszego 
czynnego autora na świecie przedstawimy 

w następnym wydaniu miesięcznika)

Świat ge niu sza 
spod Gó ry Par ko wej

Pięk ny al bum (100 stron) pt. Ni ki for
i je go akwa re lo wo -ry sun ko wy świat to wa -
rzy szył wrze śnio wej wy sta wie pod tym
sa mym ty tu łem przy go to wa nej przez Zbi -
gnie wa Wo la ni na w Do mu Go tyc kim
w Mu zeum Ni ki fo ra w No wym Są czu.

Wy daw nic two – wy dru ko wa ne nie -
zwy kle sta ran nie w są dec kiej ofi cy nie

Gol druk – opa trzył wstę pem Alek san der
Jac kow ski, sę dzi wy et no graf i wy bit ny
hi sto ryk sztu ki na iw nej i lu do wej (mi -
mo 91 lat wciąż w zna ko mi tej for mie
twór czo -ba daw czej), puł kow nik w I Ar -
mii Woj ska Pol skie go, znaw ca twór czo -
ści Ni ki fo ra, z któ rym się po znał
na po cząt ku lat pięć dzie sią tych w ta kich
oto oko licz no ściach:

„Sie dzę so bie na ław ce z hi sto ry ka mi
sztu ki Elą i An drze jem Ba na cha mi i mo -
ją współ pra cow ni cą Ja dwi gą Jar nusz -
kie wi czo wą. Przy grze wa sło necz ko.
Pa trzy my, a tu idzie Ni ki for z tą swo ją
skrzy necz ką na far by. Prze cho dzi przez
rzę dy ła wek z ka pe lu szem – ław ki sta ły
w kil ku rzę dach – i jak że brak zbie ra
dat ki. Tak się za przy jaź ni li śmy…”

Alek san der Jac kow ski umie ścił kil -
ka dzie siąt ob ra zów kry nic kie go sa mo -
uka na wiel kiej wy sta wie pol skiej
sztu ki lu do wej w Lon dy nie w 1956 r.
i by ła to za ra zem pierw sza po II woj nie
świa to wej pre zen ta cja twór czo ści Ni ki -
fo ra za gra ni cą.

W 55. rocz ni cę tej lon dyń skiej wy sta -
wy w pu bli ka cji wy ko rzy sta no „No tat ki
o Ni ki fo rze”, spi sa ne wów czas przez A.
Jac kow skie go. 

– „No tat ki…” są oso bi stą i uni kal ną
re la cją świad ka, a za ra zem zwię złą re -
la cją ba da cza, za cho wu ją cą obiek tyw ne
spoj rze nie na ar ty stę, me to dę je go pra -
cy i dzie ła – za uwa ża Zbi gniew Wo la -
nin, ku stosz Mu zeum Ni ki fo ra
w „Ro ma nów ce” w Kry ni cy, od dzia łu
no wo są dec kie go Mu zeum Okrę go we go.

O Ni ki fo rze po wsta ło już dzie siąt ki
ksią żek i opra co wań, cza sa mi wąt pli wej
war to ści z uwa gi na po mie sza nie praw -
dy hi sto rycz nej z tre ścia mi fa bu lar ny mi.

Nowe książki – sandecjana

Kto czy ta, nie błą dzi
KULTURA
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Oma wia na ksią żka do łą cza do fun da -
men tal nych dzieł ma łżeń stwa El li i An -
drze ja Ba na chów, czy też opra co wań
An drze ja Osę ki i Sta ni sła wa Ro dziń -
skie go. Wi dać w niej rów nież twór czy
wkład Zbi gnie wa Wo la ni na, głów ne go
w tej chwi li pro pa ga to ra twór czo ści ge -
niu sza spod Gó ry Par ko wej.

Ar chi wal ne zdję cia w al bu mie po -
cho dzą ze zbio rów mu zeum oraz są
dzie łem dłu go let nie go opie ku na i przy -
ja cie la Ni ki fo ra, Ma ria na Wło siń skie go.
Ob ra zy (co za wspa nia łe ko lo ry!) ar ty -
sty zre pro du ko wał Piotr Droź dzik. Wer -
sję an giel ską zre da go wa ła Mał go rza ta
Wal czak, a ca łość wy da no w ra mach
pro jek tu Via Ga li cia.

Dro ga Ja nu sza Je dy na ka
po wie dział
mój dom jest wszę dzie gdzie
ktoś oka że mi odro bi nę cie pła
nie ma zna cze nia
kto to bę dzie
bo ja nie je stem ra si sta
ani kse no fo bem
ko cham wszyst kich lu dzi

jak bar dzo się my lił
po wie dzia ła mu pierw sza ku la
któ ra do nie go do bie gła
te raz je go dom
jest wszę dzie tam
gdzie wspo mną 
o nim

– oto je den z kil ku dzie się ciu wier szy
po miesz czo nych w to mi ku Dro gą w gó -
rę, dro gą w dół au tor stwa Ja nu sza Je dy -
na ka, człon ka Gru py Li te rac kiej
„Są dec czy zna”, spe cja li zu ją ce go się ta kże

w opo wia da niach, sa ty rach dla dzie ci
i ilu stra cjach do ksią żek. Po wy ższy zbiór
jest też ozdo bio ny ry sun ka mi au to ra.

„Ja nusz ma nie tyl ko ta lent po etyc ki,
jest też bar dzo do brym, two rzą cym pięk -
ne i orygi nal ne ob ra zy ma la rzem. W swej
twór czo ści pro wa dzi ro dzaj dia lo gu z so -
bą, pró bu jąc zna leźć od po wie dzi na sze -
reg py tań, ja kie ka żdy czło wiek za da je
so bie wie lo krot nie w ży ciu. Szcze gól nie
nur tu ją go one w wie ku doj rza łym. Za -
sta na wia się więc ja kim jest czło wie kiem,
czy zdo łał zre ali zo wać swo je ma rze nia,
ja ką war tość ma to, co ro bił do tych czas.
Pi sze o sa mot no ści w tłu mie i ogrom nym
zna cze niu bli sko ści dru gie go czło wie ka.
Po wra ca wspo mnie nia mi do cza sów
dzie ciń stwa, kre śli po etyc ki ob raz do mu
ro dzin ne go. Spo ro w je go po ezji re flek -
sji o prze mi ja niu. Świa do mość po wol ne -
go, nie ustan ne go od cho dze nia w nie byt
przy gnę bia, ale też bu dzi pra gnie nie, aby
zo sta wić coś war to ścio we go po so bie”
– tak oce nia twór czość Ja nu sza Je dy na -
ka, je go ko le żan ka Da nu ta Suł kow ska,
po et ka ze Sta re go Są cza.

Ksią żkę wy da ło Ka to lic kie Sto wa -
rzy sze nie Ci vi tas Chri stia na Od dział
w No wym Są czu przy wspar ciu fi nan -
so wym Sta ro stwa no wo są dec kie go. Pro -
mo cja to mi ku od bę dzie się 7
paź dzier ni ka o godz. 17 w no wo są dec -
kiej sie dzi bie Ci vi tas Chri stia na.

Te atral ny za wrót gło wy
Wy da ny pro gram te go rocz ne go (po -

czą tek: 9 paź dzier ni ka) XV Je sien ne go
Fe sti wa lu Te atral ne go za słu gu je na po -
trak to wa nie ja ko sa mo ist ne cac ko wy -
daw ni cze z uwa gi na opra wę gra ficz ną
(dzie ło Ho no ra ty Kru czek) i ta kże war -

tość do ku men tal ną, za rów no zdję cio wą
jak i tek sto wą. Okład kę zdo bi fe sti wa lo -
wy znak au tor stwa prof. An drze ja Szar -
ka, ka pi tal na gra fi ka przy po mi na ją ca
o tym, że jej au tor wciąż jest w wy śmie -
ni tej for mie twór czej.

Je sien ny Fe sti wal Te atral ny jest jed -
nym z naj wa żniej szych wy da rzeń ar ty -
stycz nych or ga ni zo wa nych naj pierw przez
Dom Kul tu ry Ko le ja rza, a obec nie Miej -
ski Ośro dek Kul tu ry w No wym Są czu.
Co ro ku, w paź dzier ni ku, są de cza nie
(łącz nie po nad 8 tys. osób) ma ją oka zję
obej rzeć naj gło śniej sze spek ta kle bie żą -
ce go se zo nu te atral ne go w Pol sce. Jest już
re gu łą: na bar dzo zró żni co wa ny i nie zwy -
kle cie ka wy re per tu ar fe sti wa lu, skła da ją
się za rów no sztu ki kla sycz ne, jak i czar -
ne ko me die, far sy i ba śnie, czy mu si ca le.

Z opu bli ko wa ne go wy ka zu fe sti wa lo -
wych go ści wi dać do bit nie, że im pre -
za w No wym Są czu jest do brze
zna na w sze ro kim śro do wi sku ar ty stycz -
nym. Do mia sta zje żdża ją zna ko mi te
spek ta kle, z peł ną sce no gra fią i pierw -
szo li go wą ob sa dą. Or ga ni za cję wi do -
wisk, oprócz Urzę du Mia sta, wspie ra ją
nie za wod ni spon so rzy, z pla ty no wym
me ce na sem fir mą Ko ral na cze le. 

Nie przy pad ko wo Je sien ny Fe sti wal
Te atral ny tra fił na po dat ny grunt w mie -
ście, któ re za wsze de kla ro wa ło ogrom -
ną mi łość do te atru, zaś te atr trak to wał
No wy Sącz ja ko miej sce ma gicz ne. Ca -
ły XX wiek iskrzył się tu taj od zja wisk
te atral nych, pre mier, na zwisk świet nych
twór ców. To tu taj od bli sko 90 lat naj -
więk szym po wo dze niem i sza cun kiem
cie szy się jed na z naj lep szych ama tor -
skich scen w Pol sce – Te atr Ro bot ni czy
im. Bo le sła wa Bar bac kie go.

Za rów no oglą da jąc się wstecz, jak
i prze glą da jąc te go rocz ne pro po zy cje
za po wia da nych spek ta kli, trze ba za ry zy -
ko wać te zę o pew nym fe no me nie fe sti -
wa lo wym, te go sfor mu ło wa nia uży wał
pro wa dzą cy pierw sze prze glą dy red.
Hen ryk Cy ga nik, któ ry wpro wa dził
do obie gu okre śle nie „są dec ki Avi -
gnon”. Miał na my śli wiel ką ka rie rę
fran cu skie go mo de lu fe sti wa lu te atral -
ne go: oto w ma łym, zna nym w za sa dzie
tyl ko z od le głej hi sto rii mia stecz ku raz
do ro ku pre zen to wa ne są naj lep sze sztu -
ki z ca łej Fran cji.

KULTURA
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„Kul tu ra by ła od wie ków i jest na dal
naj bar dziej roz po zna wal ną wi zy tów ką
No we go Są cza. Sta no wi sy no nim cy wi -
li za cyj ne go sta tu su mia sta, o któ rym
– choć jest po ło żo ne z da le ka
od wiel ko miej skich cen trów – gło śno
w ca łym kra ju i na świe cie. Bę dzie my
z de ter mi na cją bu do wać mar kę No we go
Są cza po przez wa żne wy da rze nia kul tu -
ral ne i wspie ra nie miej sco wych twór -
ców. Bli skie nam są im pre zy za rów no
eli tar ne i bar dziej wy ra fi no wa ne, jak
i ma so we, lu dycz ne. Na szą am bi cją jest
stwo rze nie so lid ne go „pa kie tu kul tu ral -
ne go” obej mu ją ce go wszyst kie dzie dzi -
ny sztu ki. Urząd Mia sta, któ rym mam
za szczyt kie ro wać, sta ra się i na dal bę -
dzie sta rał się od gry wać ro lę me ce na sa
i za spo ka jać po trze by miesz kań ców, go -
ści oraz two rzą cych w No wym Są czu ar -
ty stów, za rów no pro fe sjo na li stów, jak
i ama to rów. Za pra szam do uczest nic twa
w ju bi le uszo wej, pięt na stej edy cji fe sti -
wa lu ży cząc mi łych i nie za po mnia nych
wra żeń ar ty stycz nych” – stwier dza we
wstę pie pre zy dent Ry szard No wak.

Uro ki sta rej Kry ni cy
Przed mie sią cem w pen sjo na cie „Ma -

ło po lan ka” przy kry nic kim dep ta ku od -
by ła się pro mo cja ksią żki pt. Kry ni ca
na sta rej fo to gra fii, sfi nan so wa nej przez
Urząd Mia sta w Kry ni cy -Zdro ju. Wie le
zdjęć za miesz czo nych w tej pu bli ka cji
po cho dzi ze zbio rów pry wat nych
i przede wszyst kim miej sco wej bi blio te -
ki, któ rej pra cow ni cy za ję li się zre da go -
wa niem wy daw nic twa.

Wy ko rzy sta no też ar chi wa i kro ni ki
kry nic kiej stra ży po żar nej, Zgro ma dze -
nia Sióstr Słu żeb ni czek NMP i kry nic -

kie go od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa
Ta trzań skie go. Ca łość wy da ło Wy daw -
nic two S -CAN z Tar no wa, któ re by ło od -
po wie dzial ne za pra ce edy tor skie i druk.

W efek cie otrzy ma li śmy al bum
uwiecz nia ją cy kry nic kie uzdro wi sko
od koń ca XIX wie ku do wy bu -
chu II woj ny świa to wej wi do ki i kra jo -
bra zy, ar chi tek tu rę, miesz kań ców i ich
co dzien ne spra wy, a ta kże sport i roz -
ryw kę. War to się za nu rzyć w kli mat sta -
rej Kry ni cy, two rzo ny choć by przez
naj star sze bu dyn ki zdro jo we, któ rych
naj więk sze sku pi sko znaj du je się
przy Bul wa rach Die tla. 

Z za pre zen to wa nych fo to gra fii wi dać,
że ma low ni cze wil le, peł ne ko ron ko wych
ozdób i cha rak te ry stycz nej cie sioł ki,
z licz ny mi bal ko ni ka mi i ba lu strad ka mi,
nad wie szo ny mi łu ka mi i kra tow ni ca mi,
bli ższe są ser cu tu ry sty czy ku ra cju sza
niż be to no we bry ły no wo cze snych do -
mów wcza so wych, choć by na wet nie naj -
go rzej wkom po no wa nych w kra jo braz.
Pod wa run kiem – oczy wi ście – że po szu -
ku je on w Kry ni cy at mos fe ry spo ko ju
i in tym nej ci szy, a nie noc no -dan cin go -
wych wra żeń.

– Jest to wy daw nic two uni kal ne i nie -
po wta rzal ne, przede wszyst kim ze wzglę -
du na to, że swo je zbio ry udo stęp ni ły nam
oso by pry wat ne, po sia da ją ce ma te ria ły,
któ re ni gdy wcze śniej nie by ły pu bli ko wa -
ne, po dob nie jak zdję cia po cho dzą ce ze
zbio rów Bi blio te ki. Do dat ko wym wa lo rem
al bu mu jest je go bar dzo sta ran ne edy tor -
skie wy da nie – dzię ki no wo cze snym tech -
ni kom ob rób ki zdjęć wy do by to pięk no
zdjęć ze sta rych fo to gra fii, za co bar dzo
dzię ku ję wy daw cy, czy li pa nu Da riu szo -
wi Ko by lań skie mu – mó wi dy rek tor Bi -
blio te ki Pu blicz nej Gra ży na Lu bań ska,
któ ra jed no cze śnie za po wia da pra ce
nad no wym pro jek tem „Cy fro we ar chi -
wum tra dy cji i hi sto rii lo kal nej”. W za -
my śle ma to być mu zeum hi sto rii
Kry ni cy i oko lic, a znaj dą się tam spi sy -
wa ne, na gry wa ne i sfil mo wa ne wspo -
mnie nia miesz kań ców, sta re zdję cia,
do ku men ty i hi sto rie ro dzin ne. 

175 legend łemkowskich
Zna ny z licz nych pu bli ka cji o te ma -

ty ce zwią za nej z Biesz cza da mi i Be ski -
dem Ni skim, An drzej Po toc ki

(rocz nik 1947, ro dem z Ry ma no wa), pi -
sarz i dzien ni karz oraz au tor re por ta ży
te le wi zyj nych, z wy kształ ce nia hi sto ryk
i ani ma tor kul tu ry, ura czył nas ko lej ną
ksią żką pt. Le gen dy łem kow skie go Be -
ski du, kra iny ma gicz nej i za cza ro wa nej,
bo le śnie do świad czo nej przez wa lec hi -
sto rii, bo ga tej w miej sca, gdzie osta ła się
już tyl ko ci sza i słab ną ca co raz bar dziej
pa mięć o tych, co przed na mi wy dep ta li
ście żki tam te go skraw ka zie mi. 

„Opo wie ści z łem kow skie go Be ski du
po wsta ły, kie dy w tej czę ści Pod kar pa cia
so lą zie mi by li Łem ko wie, ale ta kże Do li -
nia nie, Po gó rza nie i Za mie szań cy. Tu tej -
si po śród tych ru skich grup et nicz nych by li
wte dy Po la cy i Ży dzi. Wszy scy oni ży li
wspól nie, a jed nak po swo je mu. Z tej wie -
lo kul tu ro wo ści po wsta ła wie lo barw -
na tra dy cja prze ka zy wa na z po ko le nia
na po ko le nie, a z nią le gen dy i opo wie ści.
W tej ksią żce znaj dzie cie ich aż 175, w tym
kil ka dzie siąt do tąd nie pu bli ko wa nych
w mo ich opra co wa niach. Prze mie rzy łem
dzię ki nim szmat ró żnych go ściń ców
od Prze łę czy Łup kow skiej aż po Kry ni cę.
Za praw dę war to by ło...” – re ko men du je
swą ksią żkę oso bi ście au tor.

Po zy cja nie zwy kle war to ścio wa, ja -
kiej jesz cze nie by ło, bo nikt nie ze brał
w jed nym to mie tak wie lu wy do by tych
z za ka mar ków pa mię ci i sta rych za pi -
sków le gend, któ re kie dyś po wszech nie
funk cjo no wa ły w świa do mo ści spo łecz -
nej i by ły obok re li gii jej chle bem po -
wsze dnim. Za nim wy sie dlo no stąd
ru skich gó ra li: Boj ków i Łem ków, za -
nim uni ce stwio no spo łecz ność ży dow -
ską, pej zaż kul tu ro wy Biesz cza dów
i Be ski dów rzą dził się swo imi pra wa mi. 

BI BLIO FIL
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Czy są jesz cze wol ne bi le ty na tzw.
„to po we” przed sta wie nia, głów nie
te atrów war szaw skich? Jak wy glą -
da ły te go rocz ne ko lej ki do ka sy
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry?

Nie, na nie bi le tów już brak. Trze ba
cze kać na zwro ty od spon so rów. Do pie -
ro wte dy oka że się, czy są wol ne miej -
sca. Co ro ku licz ba miejsc na wi dow ni
jest rów no po dzie lo na mię dzy spon so -
rów, a wi dzów z bi le ta mi. Fe sti wal jest
tak wiel kim przed się wzię ciem, że bez
fi nan so we go wspar cia z ze wnątrz nie
był by mo żli wy. To spon so rzy po kry wa -
ją „lwią część” kosz tów. Dla te go dla
nich w umo wie za gwa ran to wa na jest
mo żli wość re zer wa cji.

Co do ko le jek, to by ły więk sze niż
rok te mu. W przed dzień lu dzie usta wi li
się już o 16 i stop nio wo ich przy by wa -
ło, aż do go dzi ny ósmej ra no. Był dość
du ży tłum, ale nikt nie od szedł od ka sy
z pu sty mi rę ka mi. Wzo rem lat ubie głych
wpro wa dzi li śmy pew ną re gla men ta cję,
czy li po dwa bi le ty dla jed nej oso by
na te, na zwij my to, ka so we spek ta kle.
Wszy scy, któ rzy chcie li ku pić bi le ty, za -
wsze na coś się za ła pa li.
15 dni spek ta kli – to chy ba re kor -
do wy fe sti wal w Pol sce?

Pod wzglę dem ilo ści przed sta wień
i dni to fe sti wal re kor do wy. 17 ty tu -
łów, 31 spek ta kli (część gra na jest
po dwa ra zy) i wy sta wa fo to gra fii Da -
nie la Ja ni szy na, któ rą otwie ra my ca łą
im pre zę.
Już pierw sze go dnia bę dzie mo żna
zo ba czyć m.in. Da nu tę Sza flar ską...

Tak, Da nu tę Sza flar ską po cho dzą cą
z Ko sa rzysk na Są dec czyź nie. Dla nas
to wiel ki za szczyt, że bę dzie my ją go -

ścić i oglą dać w spek ta klu. Ak tor ka mi -
mo za awan so wa ne go wie ku jest fon tan -
ną ra do ści, hu mo ru i ży cio wej eks pre sji.
Obec nie po raz dru gi zdo by ła wiel ką po -
pu lar ność, bio rąc udział w zna ko mi tych
re ali za cjach fil mo wych i zdo by wa jąc na -
gro dy, jak choć by ta nie daw no w Gdy -
ni. Mó wię po raz dru gi, bo wia do mo, że
pa ni Da nu ta po pu lar ność zdo by ła już
w pierw szych po wo jen nych fil mach.
Oprócz te go z po wo dze niem gra w te -

atrze. W tym przy pad ku u bo ku Ja nusz
Ga jo sa, też gwiaz dy pierw szej ja sno ści.
Tak więc uda ło nam się za pla no wać ta -
ki „ostry strzał” na po czą tek.
Kto usta lał te go rocz ny re per tu ar?

Jak co ro ku, głów nie ja zaj mu ję się
do bo rem re per tu aru, oczy wi ście w po -
ro zu mie niu z dy rek cją. Śle dzę, co się
na bie żą co dzie je w pol skich te atrach
i sta ram się wy ła py wać te in te re su ją ce
spek ta kle. Z ra cji funk cji, ja ką peł nię
w MOK i mo ich te atral nych za in te re so -
wań, czę sto kon tak tu ję się z wie lo ma
sce na mi czy me ne dże ra mi. Acz kol wiek
nie wszyst ko się uda je. Ko li du ją ter mi -
ny, a cza sa mi mo żli wo ści tech nicz ne na -
szej sce ny.
Więk szość ze spek ta kli to ra czej
ka me ral ne re ali za cje?

Nie zgo dzę się z okre śle niem, że
prze wa ża ją spek ta kle ka me ral ne. W hi -
sto rii fe sti wa lu mie li śmy przed sta wie nia

z bar dzo roz bu do wa ny mi sce no gra fia -
mi. Nie za wsze mo gły być one do koń -
ca roz kła da ne, bo prze cież ga ba ry ty
na przy kład sce ny w Te atrze Na ro do -
wym, a na szej sce ny w MOK są o wie -
le ubo ższe. W wie lu z te go rocz nych

KULTURA

Festiwal Teatralny: Gajos,
Szaflarska i Cichopek w Sączu
Gwiaz dy te atru i te le wi zji, a przy tym re kor do wa licz ba przed sta wień... XV Je sien ny Fe sti wal
Te atral ny w No wym Są czu za po wia da się im po nu ją co. Z Ja nu szem Mi cha li kiem, dy rek to rem
ar ty stycz nym MOK, roz ma wia my o spek ta klach, bi le tach i te go rocz nych gwiaz dach te atru.

Co ro ku licz ba miejsc na wi -
dow ni jest rów no po dzie lo -
na mię dzy spon so rów,
a wi dzów z bi le ta mi. Fe sti -
wal jest tak wiel kim przed -
się wzię ciem, że bez
fi nan so we go wspar cia z ze -
wnątrz nie był by mo żli wy.
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przed sta wień du żą ro lę od gry wa ją mul -
ti me dia (m. in. Lal ki, Brat na sze go Bo -
ga, Tryp tyk rzym ski). Spek takl Da ily
So up, mi mo skrom nej ob sa dy, to jed nak
bar dzo roz bu do wa na wi zja sce nicz na.

Oprócz te go na Fe sti wa lu zo ba czy my
spek ta kle bar dzo ka me ral ne, a na wet
mo no dra my. W tym ro ku ma my wię cej
mo no dra mów, bo aż czte ry. Mo że my
więc mó wić o ma łym fe sti wa lu te atru
jed ne go ak to ra. Ma my dwa mo no dra my

Ni ny Re pe tow skiej z Kra kow skie go Te -
atru Fak tu, choć je den z nich to bar dziej
re ci tal przed wo jen nych pio se nek ka ba -
re to wych. Jest Ma te ma ty ka mi ło ści
z Ali cją Za jącz kow ską, któ rej part ne ru -
je tan cerz tan ga Piotr Woź niak, a ta kże
gra na ży wo ze spół Ma chi na del Tan go.
Ja za pre zen tu ję De kom po zy cję we dług
Bo gu sła wa Scha ef fe ra.
A pro pos spek ta kli jak pan je na -
zwał ka so wych – część z nich to re -
ali za cje z ak to ra mi ty po wo
te le wi zyj ny mi, jak choć by Ka ta -
rzy na Ci cho pek...

Ci mło dzi ak to rzy co raz więk szym
sztur mem wkra cza ją na de ski sce nicz -
ne, są an ga żo wa ni przez dy rek to rów te -
atrów, jak choć by Ka sia Ci cho pek
i Prze my sław Cy priań ski w spek ta klu
Te atru Ka mie ni ca czy Ma ria Ni kliń ska
i Bar tosz Obu cho wicz w przed sta wie niu
Car men Te atru Ka pi tol. Oni po ja wia ją
się w te atrach w co raz więk szym stop -
niu, a jak so bie ra dzą zo ba czy my i oce -
ni my za kil ka ty go dni.
W ob sa dzie spek ta kli jest mnó -
stwo świet nych ak to rów te atru
i ki na, przy czym bra ku je wiel kich
na zwisk re ży se rów. Co z Kry stia -
nem Lu pą, Ja nem Kla tą, Krzysz to -
fem War li kow skim i in ny mi, czy nie
da ło się za pro sić przed sta wie nia
któ re goś z czo ło wych re ży se rów?

Od po wiedź jest pro sta: oni ro bią
przede wszyst kim wiel kie pro duk cje. To
są za zwy czaj spek ta kle, któ re się nie
miesz czą na na szej sce nie. W ze szłym

ro ku chcie li śmy za pro sić wro cław ski
Te atr Współ cze sny ze spek ta klem w re -
ży se rii Ja na Kla ty, ale sce na, na któ rej
mo gli by za grać mu sia ła by mieć
minimum 25 me trów sze ro ko ści. Ina -
czej nie uda ło by się go za ara nżo wać.
Re ży se rzy ty py War li kow ski two rzą in -
ne prze strze nie te atral ne, czę sto też ich
wi zje sce nicz ne są kom plet nie do pa so -

wa ne do da ne go miej sca i trud no to
zmie nić. W tym ro ku Te atr Wit ka ce go
też zro bi in ną prze strzeń, nie chcę
do koń ca zdra dzać, ale ca ły spek takl
i wi dow nia mie ścić się bę dą na sce nie,
choć w tro chę w in nej kon fi gu ra cji, a wi -
dow nia (fo te le), wy ko rzy sta na bę dzie
do ce lów mul ti me dial nych. Oni się aku -
rat zmiesz czą, ale znacz nie mu sie li śmy
ogra ni czyć ilość bi le tów do oko ło 100
wi dzów.

W tym ro ku ma my Te atr Na ro do wy,
októ ry wal czy li śmy wie le, wie le lat. I to jest
wiel ka no bi li ta cja dla na sze go Fe sti wa lu. 

Roz ma wiał JA NUSZ BO BREK

Na Fe sti wa lu zo ba czy my
spek ta kle bar dzo ka me ral -
ne, a na wet mo no dra my.
W tym ro ku ma my wię cej
mo no dra mów, bo aż czte ry.
Mo że my więc mó wić o ma -
łym fe sti wa lu te atru jed ne -
go ak to ra.
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NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3
6 wrze śnia – 27 li sto pa da
NI KI FOR I JE GO AKWA RE LO WO -RY SUN KO WY ŚWIAT

Wy sta wa uka zu ją ca dzie ła z ró żnych okre sów twór -
czo ści Ni ki fo ra oraz pre zen tu ją ca ma te ria ły ar chi wal -
ne (do ku men ty, fo to gra fie, ar ty ku ły pra so we),
or ga ni zo wa na w ra mach pro jek tu „Via Ga li cia”

Ni ki for (1895-1968), Łem ko z Kry ni cy, uzna wa ny
jest obec nie za jed ne go z naj wy bit niej szych w dzie jach
świa to we go ma lar stwa ar ty stów z krę gu sztu ki umow -
nie okre śla nej „na iw ną”. Twór ca, szcze gól nie moc no
zwią za ny z Kry ni cą i z Łem kowsz czy zną, któ rych wi -
do ki utrwa lił w ma lar stwie w spo sób tak pięk ny i oso bi -
sty, jak nie uczy nił nikt in ny. Był ma la rzem sa mo ukiem,
ob da rzo nym wro dzo ną wra żli wo ścią na bar wę. Two rzył
ob ra zy, któ ry mi za chwy ca ją się za rów no naj wy bit niej si

znaw cy, jak i zwy kli mi ło śni cy ma lar stwa. Jed nak, za -
nim zo stał do ce nio ny, co na stą pi ło do pie ro pod ko niec
lat 50. XX w., przez ca łe dzie siąt ki lat tkwił ze swo im
prze no śnym warsz ta tem ar ty stycz nym miesz czą cym się
w drew nia nej wa li zecz ce, w ró żnych miej scach w Kry -
ni cy, zwy kle na ka mien nym mur ku przy ul. Pu ła skie go,
mi ja ny przez tłum obo jęt nych naj czę ściej lu dzi. W ostat -
nich la tach ży cia Ni ki for cie szył się ogrom ną sła wą, do -
cze kał się wy staw w wie lu kra jach, swo je ob ra zy
pre zen to wa li ra zem z nim tak wy bit ni ma la rze jak, m.in.
Ta de usz Brzo zow ski, Je rzy No wo siel ski i in ni. Po pu lar -
ność nie mia ła jed nak żad ne go wpły wu na zmia nę sty lu
ży cia ar ty sty, któ ry do koń ca swo ich dni po zo stał ma la -
rzem ulicz nym w Kry ni cy. Od 1995 r. dzia ła w Kry ni cy
Mu zeum Ni ki fo ra bę dą ce fi lią Mu zeum Okrę go we go
w No wym Są czu. Cie szy się ono ogrom nym za in te re -
so wa niem zwie dza ją cych, co świad czy o tym, że sztu ka
bez dom ne go ar ty sty wzru sza ko lej ne już po ko le nia lu -
dzi wra żli wych na pięk no.

Do 2 paź dzier ni ka 2011 
PO SŁA NI Z DU CHEM EWAN GE LII

Wy sta wa pod pa tro na tem Wik to ra Skwor ca, bi sku -
pa or dy na riu sza die ce zji tar now skiej ob ra zu je pra cę
mi sjo na rzy die ce zji tar now skiej w świe cie.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie, 
ul. Lwow ska 226 
Do 31 paź dzier ni ka 2011
Wy sta wa LO SY SĄ DEC KICH NIEM CÓW (Sek tor Ko lo ni stów
Jó ze fiń skich w Są dec kim Par ku Et no gra ficz nym)

Przy po mnie nie hi sto rii za sie dla nia te re nów Są dec -
czy zny przez ko lo ni stów nie miec kich i dal szych lo sów
miesz kań ców tych te re nów. Wy sta wa plan szo wa z fo -
to gra fia mi i do ku men ta mi, opa trzo na ko men ta rza mi
w ję zy kach pol skim, nie miec kim i an giel skim wraz
z nie licz ny mi pa miąt ka mi ofia ro wa ny mi do zbio rów
przez po tom ków daw nych osad ni ków.

12 paź dzier ni ka
W ZA GRO DZIE I WARSZ TA CIE – GI NĄ CE ZA WO DY W SKAN SE NIE

Im pre za ple ne ro wa o cha rak te rze edu ka cyj nym ad re -
so wa na do przed szko la ków, uczniów szkół pod sta wo -
wych, gim na zjal nych i śred nich z No we go Są cza i oko lic.
Edu ka cyj na gra te re no wa, pod czas któ rej dzie ci i mło -
dzież spo tka ją się z rze mieśl ni ka mi, po zwo li im po znać
roz wój tra dy cyj ne go rze mio sła od cza sów śre dnio wie -
cza do po cząt ków XX w. Uczest ni cy im pre zy, roz wią -
zu jąc ko lej ne za da nia, od wie dzą warsz ta ty garn ca rza,
ko wa la czy tka cza, w któ rych obok rze mieśl ni ków z po -
cząt ków XX w. pra co wać bę dą ich po przed ni cy, pre zen -
tu ją cy tech no lo gie zna ne w śre dnio wie czu. Do dat ko wą
atrak cją bę dzie po zna nie taj ni ków pra cy ar che olo ga – po -
szu ki wa cza śla dów daw nej kul tu ry oraz wy sta wa pre zen -
tu ją ca po my sło wość „wiej skich wy na laz ców”.KA
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do 31 paź dzier ni ka 
MIESZ KAŃ CY GA LI CJI

Ple ne ro wa wy sta wa fo to gra ficz na zło żo na ze zdjęć ar chi -
wal nych przed sta wia ją cych miesz kań ców ga li cyj skich wsi
i mia ste czek pod czas co dzien nych za jęć, uro czy sto ści i ob rzę -
dów, or ga ni zo wa na w ra mach pro jek tu „Via Ga li cia”.

28 paź dzier ni ka
SKAN SE NOW SKIE IM PRE SJE 3 

Cy klicz na wy sta wa prac po ple ne ro wych ma lar skich i fo to -
gra ficz nych, wy ko ny wa nych przez stu den tów kie run ku Edu -
ka cja Ar ty stycz na w In sty tu cie Pe da go gicz nym PWSZ
pod okiem ich wy kła dow ców.
Galeria „Dawna Synagoga”, ul. Berka Joselewicza 12
do 13 li sto pa da
MA CIEJ BO GUSZ STĘC ZYŃ SKI – ZA PO MNIA NY OBIE ŻY ŚWIAT

Wy sta wa po świę co na czło wie ko wi, któ ry nie stru dze nie,
pie cho tą, prze mie rzał ga li cyj skie trak ty, do ku men to wał za byt -
ki i ży cie lu du wiej skie go. Je go pra ce do dziś sta no wią nie -
oce nio ne źró dło iko no gra ficz ne.

VIA GA LI CIA
Wy sta wa po świę co na jest nie zwy kłe mu czło wie ko wi, któ -

ry nie stru dze nie prze mie rzał trak ty daw nej mo nar chii Habs -
bur gów, do cie ra jąc w od le gle za kąt ki dzie więt na sto wiecz nej
Eu ro py. Do ku men to wał za byt ki wi dzia ne po dro dze, ży cie lu -
du wiej skie go, stro je, do my, zam ki, itp.; utrwa lał wi do ki,
z któ rych wie le do dziś sta no wi nie oce nio ne źró dło iko no gra -
ficz ne dla ba da czy prze mie rzo nych przez Stę czyń skie go te re -
nów. Na eks po zy cji or ga ni zo wa nej w ra mach pro jek tu „Via
Ga li cia” i w pu bli ka cji to wa rzy szą cej tej wy sta wie mo żna zo -
ba czyć ob ra zy, któ re po wsta ły pod czas ga li cyj skich wę dró -
wek M. B. Stę czyń skie go od Tatr i Pie nin po kre sy wschod nie.
Wie le miejsc zmie ni ło się nie do po zna nia, choć by Kra ków
wi dzia ny przez pod ró żni ka z Kop ca Ko ściusz ki, czy no wo są -
dec ki za mek… Cza sem ry sun ki są sta ran niej sze, ale czę ściej
to po spiesz nie wy ko na ne szki ce, któ re w pew nym sen sie za -
stę pu ją fo to gra fie, by póź niej po słu żyć ry sow ni ko wi do od -
two rze nia tra sy i za pi sa nia naj wa żniej szych wra żeń. Wśród
tych prac wy ró żnia ją się akwa re le. Dzie ła M. B. Stę czyń skie -
go nie zna la zły uzna nia hi sto ry ków sztu ki ani pi sa rzy – dla
pierw szych był pa cy ka rzem, dla dru gich – gra fo ma nem. Im -
po nu ją ca do ku men ta cja „oko lic Ga li cji” wraz ze swo istą fa -
scy na cją tą kra iną mi mo wszyst ko bu dzi sza cu nek do dziś,
szcze gól nie wśród mi ło śni ków gór skich kra jo bra zów.

Więk szość prac M. B. Stę czyń skie go – po nad set ka ry sun -
ków i gra fik wy ko na nych we dług je go szki ców – znaj du je się
w zbio rach Mu zeum Ksią żąt Lu bo mir skich w Za kła dzie Na -
ro do wym im. Osso liń skich we Wro cła wiu, skąd po zy ska no
naj bo gat szy ma te riał iko no gra ficz ny na wy sta wę i do pu bli -
ka cji. Kil ka na ście gra fik wy po ży czo no też ze zbio rów Mu -
zeum Na ro do we go w War sza wie oraz Mu zeum Na ro do we go
w Kra ko wie, uzu peł nia jąc ten ze staw eks po na ta mi wła sny mi
oraz rę ko pi sa mi ze zbio rów Mu zeum Ta trzań skie go w Za ko -
pa nem. Wy pa da przy tym za zna czyć, że spo śród wie lu wąt -

ków te ma tycz nych wy bie ra ne by ły głów nie ob ra zy „ga li cyj -
skie” (z pod ró ży na Dol ny Śląsk, w Su de ty i do kra in po łu -
dnio wej Eu ro py ta kże za cho wa ło się kil ka dzie siąt dzieł M. B.
Stę czyń skie go). W zbio rach za gra nicz nych (Lwów, Wie deń)
znaj du ją się gra fi ki te go au to ra zna ne ta kże z pol skich ko lek -
cji mu ze al nych.

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 
do 30 paź dzier ni ka
ŚWIAT ŁEM KOW SKICH IKON III … W DZIE ŁACH WSPÓŁ C ZE SNYCH
AR TY STÓW

Wy sta wa prac po ple ne ro wych wy ko na nych przez pro fe sjo -
nal nych ma la rzy ikon z Pol ski i Ukra iny.

SZCZAWNICA
Muzeum Pienińskie, ul. Plac Dietla 7
do 15 paź dzier ni ka
ZA GRA BIO NE DZIE DZIC TWO, UTRA CO NA PA MIĘĆ. LO SY ZIE MIAN
MA ŁO POL SKICH

Wy sta wa przy go to wa na przez kra kow ski od dział IPN. Pod -
czas otwar cia wy kład dr. Mar ci na Cho rąz kie go pt. „Po sta wy
wła ści cie li ziem skich wo je wódz twa kra kow skie go w la -
tach 1939-1945”.

PODEGRODZIE
Mu zeum La chów Są dec kich im. Zo fii i Sta ni sła wa Chrzą stow -
skich w Po de gro dziu
STA ŁE EKS PO ZY CJE:
TRA DY CYJ NA KUL TU RA MA TE RIAL NA LA CHÓW SĄ DEC KICH

• współ cze sna sztu ka lu do wa,
• pla sty ka ob rzę do wa,
• po de grodz kie stro je lu do we.

FO TO GRA FIE WOJ CIE CHA MI GAC ZA
Pre zen ta cja prac wiej skie go fo to gra fa z Go stwi cy, do ku -

men tu ją ce go kul tu rę i zwy cza je re gio nu la chow skie go
na prze ło mie XIX i XX w.

AR CHE OLO GIA PO DE GRO DZIA I OKO LIC NO WE GO SĄC ZA
Wy sta wa ilu stru ją ca pra dzie je re gio nu.
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Był jed nym z pię ciu ge ne ra łów
po le głych we wrze śniu 1939
ro ku. Nie praw dzi wa jest bo -
wiem „czar na le gen da”, do ty -
czą ca pol skich ofi ce rów, przez
pół wie ku sze rzo na przez pro -
pa gan dę PRL, ja ko by gro mad -
nie ucie ka li luk su so wy mi
li mu zy na mi do Ru mu nii, po -
zo sta wia jąc na pa stwę lo su
swo ich żoł nie rzy.

L icz by nie kła mią. We wrze śnio -
wych wal kach zgi nę ło 3.300 ofi -
ce rów. Naj wię cej spo śród
wszyst kich alianc kich ar mii wal -

czą cych na fron tach II woj ny świa to wej.
Z wy jąt kiem ra dziec kiej oczy wi ście, ale
to już za słu ga sa me go Sta li na, któ ry
m.in. ka zał roz strze li wać na wet tych,
któ rzy wy rwa li się z hi tle row skie go
okrą że nia, al bo ośmie li li się wy co fać,
uni ka jąc nie chyb nej za gła dy.

We wrze śniu 1939 ro ku zgi nę li ge ne -
ra ło wie: Mi ko łaj Boł tuć, Jó zef Ku stroń,
Sta ni sław Grzmot -Skot nic ki, Fran ci szek
Wład i Jó zef Ol szy na -Wil czyń ski – roz -
strze la ny 22 wrze śnia pod So poć ki nia -
mi przez czer wo no ar mi stów. Ra zem
z nim zgi nął je go ad iu tant, kpt. Mie czy -
sław Strzem ski.

***
Jó zef Ku stroń uro dził się w Stry ju 16

paź dzier ni ka 1892 ro ku. Gdy miał dwa
la ta, je go oj ciec – po wtór nie żo na ty
po śmier ci pierw szej żo ny – prze niósł
się do No we go Są cza. Zna lazł tu do brze
płat ną pra cę ja ko maj ster ko tlar ski
w warsz ta tach ko le jo wych. Po zwo li ło
mu to na kształ ce nie sy na: naj pierw w c.
k. Gim na zjum Wy ższym (obec nym
„Dłu go szu”), a po tem na stu diach praw -
ni czych i fi lo zo ficz nych na Uni wer sy te -
cie Ja giel loń skim i Aka de mii
Han dlo wej w Kra ko wie.

Ale mło de go Ku stro nia zaj mo wa ła
nie tyl ko na uka. W Ga li cji, cie szą cej się
spo rą swo bo dą – w po rów na niu do in -

nych za bo rów – aż ro iło się od taj nych
or ga ni za cji nie pod le gło ścio wych. Na le -
że nie do jed nej z nich by ło wręcz mod -
ne, w naj lep szym ro zu mie niu te go
sło wa. Ku stroń nie był wy jąt kiem. Wstą -
pił do ogól no pol skie go związ ku „Zet”,
po tem do ga li cyj skiej „Ar mii Pol skiej”.
Za ło żył ta kże wła sny „Zwią zek Ja strzę -
bi”, któ ry na stęp nie przy łą czył
do „Związ ku Pro mie ni stych”. Wresz cie
wstą pił do Związ ku Strze lec kie go – le -
gal nej or ga ni za cji woj sko wej, przy go to -
wu ją cej ka dry do spo dzie wa nej przez
Au strię woj ny z Ro sją.

We wrze śniu 1914 r. wy ru szył
na front au striac ko -ro syj ski z 2. puł kiem
pie cho ty, póź niej szą Kar pac ką Bry ga dą
Le gio nów Pol skich. 29 paź dzier ni ka zo -
stał ran ny pod Mo łot ko wem i mia no wa -
ny pod po rucz ni kiem „w uzna niu od wa gi
i gor li wo ści w peł nie niu słu żby”. Dwa
ty go dnie póź niej otrzy mał po chwa łę
„za dziel ne za cho wa nie się w ogniu”.
Po wy le cze niu – już ja ko po rucz nik
– ob jął do wódz two 8. kom pa nii 4. puł ku

Ży cie i śmierć gen. Ku stro nia

Nie prze ży ję tej woj ny...

HISTORIA
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pie cho ty Le gio nów, słyn nych „czwar ta -
ków”. Wal czył pod Jast ko wem, pod Hu -
le wi cza mi, Opto wą, Ko stiuch nów ką.
Wśród je go żoł nie rzy spo ty ka my na zwi -
ska Wła dy sła wa Or ka na, Wła dy sła wa
Bro niew skie go oraz Ja dwi gi Sien kie wi -
czów ny – cór ki wiel kie go pi sa rza.
W grud niu 1916 r. był już ka pi ta nem.

Nad szedł rok 1917. Za bor cy za żą da li
od le gio ni stów przy się gi na wier ność
Niem com i Au stro -Wę grom. Więk szość
z nich od mó wi ła, w tym Ku stroń, za co
zo stał zde gra do wa ny do stop nia sie rżan -
ta pod cho rą że go i kar nie wcie lo ny do ar -
mii au striac kiej.

31 paź dzier ni ka 1918 r. do Kra ko wa
za wi ta ła wol ność. W roz bra ja niu au -
striac kie go gar ni zo nu brał czyn ny udział
ta kże Jó zef Ku stroń, już na stęp ne go dnia
mia no wa ny ofi ce rem Woj ska Pol skie go.

Za czę ła się ka rie ra mło de go ofi ce ra.
Naj pierw w Kra kow skim Okrę gu Ge ne -
ral nym, po tem w Mi ni ster stwie Spraw
Woj sko wych. Jed nak już w 1922 ro ku,
w stop niu pod puł kow ni ka wró cił do słu -
żby li nio wej ja ko za stęp ca do wód cy 42.
p. p. w Bia łym sto ku, w 1926 zo stał do -
wód cą 55. puł ku Strzel ców Wiel ko pol -
skich w Lesz nie, a w 1930 r. 16. Dy wi zji
Pie cho ty w Gru dzią dzu. Wszę dzie to -
wa rzy szy ła mu opi nia do bre go do wód -
cy i do bre go oby wa te la.

***
Rok 1939 za stał go w stop niu ge ne -

ra ła bry ga dy, do wo dzą ce go 21. Dy wi zją
Pie cho ty Gór skiej, wcho dzą cej w skład
Ar mii Kra ków.

Woj na dla Jó ze fa Ku stro nia trwa ła
tyl ko 16 dni. W oko li cach Ko zie jów ki
i Ole szyc do stał się w klesz cze utwo rzo -
ne przez 45. dy wi zję nie miec kiej pie -
cho ty z Lin zu, do wo dzo ną przez gen.
Ma ter nę, VIII i XVII Kor pus Ar mij ny
oraz dy wi zję pan cer ną. Wcze śniej, 15
wrze śnia, sam za ata ko wał sta no wi ska
wro ga. Jed nak od wa ga do wód cy i je go
żoł nie rzy nie mo gły zrów no wa żyć li -
czeb nej i tech nicz nej prze wa gi. Na stęp -
ne go dnia to już Niem cy, do dat ko wo
wzmoc nie ni, sta li się stro ną ata ku ją cą.
Jed nak by li zdu mie ni twar do ścią obro -
ny. Je den z uczest ni ków tych walk pi sał:
„Pie kiel nie od por ni ci Po la cy, żoł nie rze
za grosz nie ce nią so bie wła sne go ży cia.
Wal czą do upa dłe go. Na we zwa nie

do pod da nia od po wie dzie li wzmo żo -
nym ogniem. Strze la li do mo men tu
zmia żdże nia ich przez na sze czoł gi. Na -
wet ran ni rzu ca li się z gra na ta mi pod gą -
sie ni ce, by po wstrzy mać nasz na pór”.

Po la kom nie bra ko wa ło od wa gi i de -
ter mi na cji, ale za czę ło bra ko wać amu ni -
cji. 16 wrze śnia Ku stroń, już ran ny,
pod jął de cy zję prze bi cia się przez si ły

nie przy ja cie la w kie run ku pół noc nym.
Na pro po zy cje sa mo dziel ne go ra to wa -
nia się, po wie dział: – Zo sta ję przy dy -
wi zji i zgi nę z jej ostat ni mi żoł nie rza mi.

Po zo stał i zgi nął. Miał do pie ro 47 lat.
Nie do żył go ry czy klę ski, je niec kie go
obo zu, po wo jen nych szy kan, któ rych
no wa wła dza nie szczę dzi ła „sa na cyj -
nym” ofi ce rom.

We dług jed nych re la cji, kil ka krot nie
ran ne go ge ne ra ła prze wie zio no do Uła -
zo wa, gdzie w szko le i ko ście le Niem cy
urzą dzi li po lo wy szpi tal. We dług in nych
– zmarł na po lu bi twy z od nie sio nych
ran. Wszyst kie opo wie ści są zgod ne
w jed nym: pod czas po grze bu Jó ze fa Ku -
stro nia, nad je go gro bem żoł nie rze We -
hr mach tu od da li sal wę ho no ro wą.
Wdo wie po ge ne ra le, Alek san drze z są -
dec kie go ro du Da gna nów, Niem cy prze -
sła li ofi cjal ne za wia do mie nie o je go
śmier ci, za krwa wio ny krzyż Vir tu ti Mi -
li ta ri oraz ksią żecz kę woj sko wą. To
do niej pi sał nie dłu go przed śmier cią:
„Nie prze ży ję tej woj ny...”.

Ge ne ra ła po cho wa no ko ło Uła zo wa,
ra zem z in ny mi po le gły mi żoł nie rza mi.
W 1945 r. grób prze nie sio no do Lu ba czo -
wa, a w 1953 ro ku – za spe cjal ną zgo dą
mar szał ka Kon stan te go Ro kos sow skie go
– do No we go Są cza. Na koszt pań stwa.

Tam, gdzie do się gły go nie miec kie
ku le, znaj du je się pa miąt ko wy głaz z na -

pi sem: „W tym miej scu 16 wrze -
śnia 1939 ro ku padł śmier tel nie ra nio ny
wio dąc swych żoł nie rzy do ata ku Do -
wód ca 21 Dy wi zji Pie cho ty Gór skiej
gen. Jó zef Ku stroń. Aby upa mięt nić
śmierć bo ha te ra sy no wie tej Zie mi po ło -
ży li ten ka mień. Spo łe czeń stwo gmi ny
Sta ry Dzi ków 1983 r.”.

***
W 1985 ro ku przed Ze spo łem Szkół

Elek trycz no -Me cha nicz nych w No wym
Są czu, no szą cym imię gen. Ku stro nia,
od sło nię to je go po pier sie. Pod czas uro -
czy sto ści or kie stra Kar pac kiej Bry ga dy
WOP za gra ła... Mię dzy na ro dów kę.
Rzeź bę wy ko nał są dec ki rzeź biarz Mie -
czy sław Bo ga czyk, a ca ło ści pa tro no wał
ZBO WiD, któ ry za własz czył ideę upa -
mięt nie nia ge ne ra ła, zro dzo ną przez
gro no mło dych są de czan jesz cze w 1981
ro ku, two rzą cych Spo łecz ny Ko mi tet
Bu do wy Po mni ka Ge ne ra ła Jó ze fa Ku -
stro nia.

JA CEK ZA REM BA 

31 paź dzier ni ka 1918 r.
do Kra ko wa za wi ta ła wol -
ność. W roz bra ja niu au -
striac kie go gar ni zo nu brał
czyn ny udział ta kże Jó zef
Ku stroń, już na stęp ne go
dnia mia no wa ny ofi ce rem
Woj ska Pol skie go.
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A le ten wi dok – a zwłasz cza to
nie bo – był ostat nim sym bo -
lem nor mal no ści dla są de -
czan, rdzen nych miesz kań ców

Są dec czy zny, po tom ków ży dow skich
ro dów, współ de cy du ją cych o roz wo ju
i co dzien no ści tam tej szych miast, mia -
ste czek i wsi od koń ca śre dnio wie cza:
dla tych, któ rym nie ludz ka wo la na zi -
stów ka za ła umie rać w Be łżcu. W obo -
zie za gła dy: Dien st stel le Bel zec der
Waf fen SS.

***
Obóz za czę to or ga ni zo wać w 1941

ro ku: wcze śniej by ło tam miej sce od -
osob nie nia Po la ków, Ży dów i Cy ga nów,
zmu sza nych do pra cy przy bu do wie sys -
te mów obron nych na gra ni cy oku pa cji
nie miec kiej i ra dziec kiej. Pod ko -
niec 1941 za pa dła de cy zja, aby urzą dzić
na ubo czu wsi, przy bocz ni cy ko le jo wej,
jed no z miejsc „osta tecz ne go roz wią za -
nia kwe stii ży dow skiej” – już nie obóz
pra cy, nie obóz kon cen tra cyj ny, ale obóz
za gła dy. Nie bu do wa no więc ba ra ków
miesz kal nych (ty le tyl ko, ile po trze bo -

wa ła za ło ga es es mań ska oraz stra żni cza,
re kru to wa na spo śród Ukra iń ców, oraz
do ce lów ma ga zy no wych), głów nym
obiek tem by ła ko mo ra ga zo wa. Na wio -
snę 1942 wszyst ko już przy go to wa no,
i wte dy na sta cję w Be łżcu, usy tu owa ną
tuż obok za dru to wa ne go ob sza ru, za czę -
ły przy by wać pierw sze trans por ty.

Stło czo nych w to wa ro wych wa go -
nach lu dzi wy pę dza no na plac. Ko men -
dy – wy pi sa ne też na wi docz nych ze
wszyst kich stron ta bli cach – gło si ły:
„Cał ko wi te zło że nie odzie ży! Wszyst kie
przy wie zio ne przed mio ty z wy jąt kiem
pie nię dzy, rze czy war to ścio wych, do ku -
men tów i obu wia na le ży po zo sta wić
na miej scu roz bie ra nia się. Pie nią dze,
rze czy war to ścio we i do ku men ty na le ży
aż do od da nia przy okien ku za cho wać
przy so bie i ty chże z rąk nie wy pusz -
czać. Obu wie na le ży pa ra mi zwią zać
i na wska za ne miej sce zło żyć. Łącz nie
cał ko wi cie ro ze bra nym przy stą pić
do ką pie li i in ha la cji”.

Na gi tłum sta wał w po słusz nym or -
dyn ku przed wro ta mi be to no wej ka za -

ma ty, wska za nej ja ko łaź nia. Wie rzą cy
w sło wa opraw ców ści ska li w dło niach
ce ra micz ne że to ny, otrzy ma ne w za mian
za zda wa ne przy owym okien ku kosz -
tow no ści. Po tem wszy scy wcho dzi li
do za mknię te go po miesz cze nia – nie
wie dząc, że z otwo rów prysz ni co wych
po pły nie nie wo da, ale spa li ny z sil ni ka,
wy mon to wa ne go przez hi tle row ców ze
zdo by te go na Ro sja nach czoł gu. Co czu -
li, jak cier pie li – mo żna so bie tyl ko wy -
obra zić.

Zwło ki za du szo nych w mę czar niach
wy wo zi li z ko mo ry człon ko wie ży dow -
skie go ko man da; co ja kiś czas zmie nia -
no je go skład – tych, któ rzy wi dzie li zbyt
wie le, do łą cza no do ko lej nej gru py mor -
do wa nych. Mar twe cia ła by ły uwa żnie

HISTORIA

Be łżec – ostat ni przy sta nek są dec kich Ży dów 

Żal pod
roztoczańskim
błękitem
Nie bo nad Roz to czem za wsze jest błę kit ne; przy naj mniej tak
twier dzą miesz kań cy tej czę ści Pol ski, roz dzie lo nej dziś gra -
ni cą ukra iń ską, kie dyś jed nak cią gną cej się ni czym nie prze -
gro dzo nym wa łem od Lu belsz czy zny aż po Lwów. Błę kit ne
nie bo, czy ste po wie trze, zie leń la sów – to roz to czań ski ka non,
tak oczy wi sty, że trą cą cy ba na łem względ nie land sza ftem.

SADECZANIN październik 2011_SADECZANIN 10.2011  30-09-2011  07:50  Strona 82



PAŹDZIERNIK 2011 Sądeczanin 83

v www.sadeczanin.info

prze glą da ne: szu ka no ukry tych pre cjo -
zów, wy ry wa no zło te zę by. Z dło ni wyj -
mo wa no że to ny – mia ły prze cież jesz cze
po słu żyć… Ofia ry wrzu ca no do wa go ni -

ków, prze su wa nych po wą skim to rze,
i zsy py wa no do ma so wych mo gił.

Tak wy glą da ły ostat nie chwi le są de -
czan, wy sy ła nych w sierp niu 1942 r.
trans por ta mi ko le jo wy mi do Be łżca. Ilu
ich by ło, nie wia do mo; wbrew nie miec -
kie mu przy wią za niu do po rząd ku
w Dien st stel le Bel zec der Waf fen SS nikt
nie za przą tał so bie uwa gi pro wa dze niem
re je strów. Bo to nie by li więź nio wie,
z lo sów któ rych ktoś przed kimś mu si się
roz li czyć, to by li pod lu dzie prze zna cze -
ni do za gła dy. Ży we tru py. Ich licz ba sza -
co wa na jest na 600 ty się cy.

***
Ofia ry hi tle row skie go opę ta nia nie

za zna ły spo ko ju na wet po śmier ci. Mor -
dów za prze sta no w grud niu 1942, za raz

po tem roz ko pa no zbio ro we gro by, a wy -
do by te z nich zwło ki pa lo no na rusz tach
z szyn ko le jo wych. Fe tor, ja ki uno sił się,
był od czu wal ny na wet w od le głym o bli -
sko 10 ki lo me trów To ma szo wie Lu bel -
skim. Pro chy sta ran nie prze sie wa no
przez spe cjal ne si ta, aby nie uro nić ani
odro bi ny zło ta, któ re mo gło umknąć
uwa dze prze szu ku ją cych cia ła za raz
po za ga zo wa niu… Roz sy py wa no je na -
stęp nie po po lach, na to miast wszyst kie
za bu do wa nia obo zo we zbu rzo no, te ren
zaś splan to wa no i ob sa dzo no drze wa mi.
Po miej scu kaź ni mia ło nie zo stać śla du.

Po tem mi ja ły la ta. Nie mo żna po wie -
dzieć, aby wszy scy za po mnie li o ofia -
rach obo zu za gła dy – w Be łżcu
wznie sio no skrom ny obe lisk – ale z po -

Po tem wszy scy wcho dzi li
do za mknię te go po miesz -
cze nia – nie wie dząc, że
z otwo rów prysz ni co wych
po pły nie nie wo da, ale
spa li ny z sil ni ka, wy mon -
to wa ne go przez hi tle row -
ców ze zdo by te go
na Ro sja nach czoł gu.
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wszech nej świa do mo ści to strasz li we
miej sce zo sta ło jed nak wy par te. I trud -
no się dzi wić: po Dien st stel le Bel zec der
Waf fen SS nie zo sta ło w grun cie rze czy
nic, żad nych ba ra ków, żad nych wi do -
mych śla dów; ina czej niż w Oświę ci -
miu, Maj dan ku czy na wet Tre blin ce
– rów nie prze klę tych, ale bar dziej od -

dzia łu ją cych na wy obraź nię. Trze ba by -
ło do pie ro wspól nej ini cja ty wy pol skiej
Ra dy Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń -
stwa, Uni ted Sta tes Ho lo caust Me mo rial
Co un cil oraz Ame ri can Je wish Com mit -
tee, aby tra ge dia ofiar Be łżca zo sta ła
przy wró co na pa mię ci. Po prze pro wa -
dze niu prac ar che olo gicz nych urzą dzo -

no tam cmen tarz -po mnik -mu zeum.
Pięk ny – i przej mu ją cy.

Ob szar daw ne go obo zu oto czo no be -
to no wym pa sem z wmu ro wa ny mi pol -
ski mi i he braj ski mi li te ra mi,
skła da ją cy mi się na na zwy miej sco wo -
ści, z któ rych po cho dzi ły ofia ry opę tań -
czej ide olo gii. Po mię dzy tym
czwo ro bo kiem roz po ście ra się ist na pu -
sty nia – ła god ny stok, po kry ty sza ro -
-czar nym ru mo szem; po środ ku
wci na się w nie wą ska ście żka, pro wa -
dzą ca do swo istej „Ścia ny Pła czu”. Zra -

zu jest płyt ka, na po zio mie grun tu,
z ka żdym jed nak kro kiem za głę bia się
co raz bar dziej w zie mię; idą cy nią za -
czy na od no sić wra że nie, że zna lazł się
w pu łap ce – nie ma uciecz ki w bok, jest
tyl ko je den kie ru nek, za mknię ty wy so -
kim mu rem. Wid nie ją na nim sło wa
z Księ gi Hio ba: „Zie mio, nie kryj mo jej
krwi, iżby mój krzyk nie usta wał”.

Ci wszy scy, dla któ rych wi dok za -
wsze błę kit ne go nie ba nad Roz to czem
był po że gna niem z ży ciem do cze snym,
nie ma ją in dy wi du al nych epi ta fiów
– za epi ta fia mu szą im wy star czyć owe
na zwy ro dzin nych miast, mia ste czek
i wsi, wy pi sa ne że la zny mi, rdza wy mi li -
te ra mi. Na zwy, uło żo ne chro no lo gicz -
nie, zgod nie z ko lej no ścią wy sy ła nia
do Be łżca trans por tów śmier ci. Wśród
nich zna leźć mo żna do brze zna ne: No -
wy Sącz, Sta ry Sącz, Piw nicz ną.

To do brze, że tam są. Bo oni – nie -
win ne ofia ry nie ludz kie go pla nu – za słu -
ży li na upa mięt nie nie. Prze cież to oni
od wie ków miesz ka li w No wym Są czu,
prze cież to oni współ od po wia da li
za roz wój mia sta, prze cież to dla nich
No wy Sącz był naj bli ższą oj czy zną. 

I prze cież nie za słu ży li na nie pa mięć!
WAL DE MAR BAŁ DA

Na zwy, uło żo ne chro no lo -
gicz nie, zgod nie z ko lej no -
ścią wy sy ła nia do Be łżca
trans por tów śmier ci. Wśród
nich zna leźć mo żna do brze
zna ne: No wy Sącz, Sta ry
Sącz, Piw nicz ną.

HISTORIA
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T u taj, na po łu dniu Pol ski, tuż
po od zy ska niu nie pod le gło ści
gwał tow nie roz kwi tła ich mi -
łość i tu taj rów nie gwał tow nie

mia ła się za koń czyć. A wszyst ko dzia ło
się na Pod ha lu. Ma ło kto już dziś w No -
wym Są czu – ów cze snej sto li cy Pod ha -
la – pa mię ta, że na wo kan dzie przy uli cy

Pi jar skiej skoń czy ła się kie dyś hi sto ria
jed ne go z naj bar dziej barw nych ma -
łżeństw świa ta bo he my ar ty stycz nej
mię dzy wo jen nej Pol ski. 

Ary sto kra ta i Ar tyst ka
Au gust Za moy ski uro dził się w 1893

r. w ma jąt ku ro dzin nym na Lu belsz czyź -
nie – w Ja błon nej. Jak sam pi sał „uro dzi -
łem się na ko niu”, bo wiem mat ka po wi ła
go pod czas ob jaz du ma jąt ku. Ta ma ła
na po zór miej sco wość ode gra ła wiel ką
ro lę w je go ży ciu – tu taj po znał pod sta -
wy rze mio sła ar ty stycz ne go. Nie po trze -
bo wał wiel kich mi strzów. Uczy li go
pro ści lu dzie: ko wal Bro ni kow ski i sto -
larz Grze szak (in wa li da – po wsta niec
z 1863 r.). W 1912 r. ukoń czył gim na -

zjum im. Chrza now skie go w War sza wie,
a na stęp nie pod jął na ukę za gra ni cą.
Uczył się na uni wer sy te tach w He idel -
ber gu (fi lo zo fii) oraz w Fry bur gu (eko -
no mii). Oj ciec To masz nie po chwa lał
je go ar ty stycz nych za pę dów, któ re je go
syn zdra dzał już w dzie ciń stwie. Jed nak
na szczę ście Au gust na po wa żnie po trak -
to wał swój ta lent. Za miesz kał w Ber li -
nie, gdzie ry sun ku uczył go Lo vis
Co rinth. 

Na po cząt ku woj ny, w 1914 r. tra fił
do nie wo li. Za py ta ny o ad res krew nych
od po wie dział woj sko wym krót ko: „Ho -
fburg, Wien”, co za dzia ła ło jak cza ro -
dziej skie za klę cie. W nie wo li
za cho ro wał. Ku ro wał się w ber liń skim
szpi ta lu. 

Ri ta uro dzi ła się w 1880 r. w Mo na -
chium. Od 1902 r. wy stę po wa ła na sce -
nie ja ko za wo do wa tan cer ka. Trzy la ta
póź niej za de biu to wa ła w Münch ner
Künstler haus, co da ło jej prze pust kę
do wiel kie go świa ta. Wy ko rzy sta ła ją.

Pod ha lań sko -są dec kie wąt ki 
z ży cia Au gu sta Za moy skie go

Wy rzeź bił sto py
uko cha nej
Jest to w za sa dzie hi sto ria dwoj ga lu dzi: Po la ka i Włosz ki. On
to Au gust Za moy ski, ary sto kra ta i je den z naj bar dziej zna nych
rzeź bia rzy w hi sto rii pol skiej sztu ki. Ona to Ri ta Sac chet to,
jed na z naj bar dziej po pu lar nych tan ce rek w hi sto rii i jed -
na z pierw szych gwiazd ki na.

Au gust Za moy ski uro dził
się w 1893 r. w ma jąt ku ro -
dzin nym na Lu belsz czyź nie
– w Ja błon nej. Jak sam pi -
sał „uro dzi łem się na ko -
niu”, bo wiem mat ka
po wi ła go pod czas ob jaz du
ma jąt ku.

Rita Saccheto i August Zamoyski - początek lat 20.
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Wy stę po wa ła w ca łej Eu ro pie sta jąc się
mu zą wie lu ar ty stów. Ko cha ła ta niec
eks pre sjo ni stycz ny. W la tach 1908
– 1909 od by ła to ur nee po oby dwu Ame -
ry kach, gdzie wy stą pi ła mię dzy in ny mi
w Me tro po li tan Ope ra. W Sta nach Zjed -
no czo nych za an ga żo wa ła się w ruch su -
fra ży stek. W 1910 r. tań czy ła w Ro sji.
Wy stę po wa ła dla ko ro no wa nych głów,
na naj więk szych sce nach świa ta a jej
suk nie wy cho dzi ły z naj lep szych do -
mów mo dy. W 1914 r. prze pro wa dzi ła
się do Ber li na, gdzie za ło ży ła cie szą cą
się ol brzy mią po pu lar no ścią szko łę tań -
ca. W 1913 r. roz po czę ła ka rie rę ja ko
ak tor ka. Pierw szą jej ro lą był wy stęp
w fil mie „Odet te”. Gra ła ta kże m. in.
w „Bia łej da mie” (1913 r.); „Sa bi nie”
(1917 r.); „Pięk nej Eve lin” (1916 r.)
i wie lu in nych. W la tach 1913 – 1915
by ła naj le piej opła ca ną ak tor ką na świe -
cie. Za sześć ról do sta ła 16 ty się cy do -
la rów. Za gra ła łącz nie w 17 fil mach
nie mych, a do wie lu sa ma na pi sa ła sce -

no gra fię. Cią gle jed nak tań czy ła, to da -
wa ło jej praw dzi wą ra dość. 

Pew ne go dnia dla cho rych w ber liń -
skim szpi ta lu wy stą pi ła wła śnie Ri ta
Sac chet to – zna na tan cer ka...

Dro ga pod pol skie szczy ty
Po wy stę pie w szpi ta lu on scha rak -

te ry zo wał ją krót ko – „peł na wdzię ku,
fa scy nu ją ca, tak bar dzo pięk na i nie -
osią gal na” – mi łość, co na zy wa ją
„od pierw sze go wej rze nia”. Mi mo
„nie osią gal no ści” Au gust za mie rzał
szyb ko zdo być jej ser ce – aby to uczy -
nić wy na jął na wet wil lę w dziel ni cy
gdzie miesz ka ła z ro dzi ną (przy Vic to -
ria Stras se 34). Ri ta tym cza sem miesz -

ka ła z ro dzi ca mi i trze ma brać mi
– Atil lo, Ri car do (ma la rze), i Ca mil lo
(śpie wak ope ro wy, wy stę po wał w La
Scal li). Au gust w tym cza sie pra co wał
w sto li cy Nie miec ja ko ka mie niarz
i sny cerz, a w szko le Le win – Fun ke
po bie rał na uki ry sun ku. Jed nak to rzeź -
ba sta ła się je go pa sją. Zau wa żył go Jo -
seph Wac ker le – wy kła dow ca
w Kun stwer be schu le w Ber li nie. Za -
moy ski pod jął pra cę w je go za kła dzie
sny cer skim w Ber li nie a od 1917 r.
w Mo na chium. To wła śnie w sto icy Ba -
wa rii los ze tknął go z Sta ni sła wem
Przy by szew skim. Ten zna ny już ar ty sta
otwarł mu drzwi do sku pio nych wo kół
po znań skie go „Bun tu” eks pre sjo ni -
stów.

Ja ko są sie dzi Ri ta i Au gust szyb ko się
po zna li. Ona utwier dzi ła go w po wo ła -
niu rzeź biar skim, na ci ska ła na nie go by
się tym za jął i nie przej mo wał się uwa -
ga mi oj ca. Gdy w tym cza sie Ri ta wy je -
żdża ła na krę ce nie fil mów – pi sał do niej
co dzien nie. Je den z li stów był mo no gra -
ficz nym pa ne gi ry kiem na cześć jej stóp.
Po sta no wił je wy rzeź bić. Oprócz te go

stwo rzył dwie rzeź by swo jej mu zy. Po -
nad to ob se syj nie ma lo wał jej por tre ty
i ry sun ki, któ re zdo bi ły je go pra cow nię.
Kie dy zo stał aresz to wa ny w mar cu 1918
r. na te re nie Au strii za po słu gi wa nie się
fał szy wą le gi ty ma cją woj sko wą, nie był
w Niem czech po żą da ną oso bą. W Sal -
zbur gu uciekł po li cji (ni czym w fil mie
wy sko czył na wa gon ko le jo wy), do tarł
do Wied nia i tam z Ri tą wziął po ta jem -
nie ślub. 

Od czerw ca 1918 r. bu do wał ich
wspól ny dom na Ski bów kach w Za ko pa -
nem. Ri ta za ży czy ła so bie w nim spe cjal -
nej sa li do lek cji tań ca. Za moy ski
w Za ko pa nem zaś otwarł swo ją pra cow -
nię. W sto li cy Tatr z in ny mi pol ski mi ar -
ty sta mi za wią zał gru pę „Eks pre sjo ni stów
Pol skich” (m. in. z Wit kie wi czem).
Wkrót ce przy ję li na zwę For mi stów.
W tym cza sie by wa li u nich: Tu wim, Sło -
nim ski, Iwasz kie wicz, Le choń, Boy – Że -
leń ski i in ni. W tym for mi stycz nym dla
Au gu sta cza sie Ri ta tań czy ła… for mi -
stycz ne tań ce. Na pi sa ła na wet pan to mi nę
„Mu mia” (pre mie ra w 1919 r. w Po zna -
niu) z mu zy ką Lisz ta („Les Fu ne ra il -
lies”), do któ rej na pi sa ła cho re ogra fię,
sce no gra fię i do bra ła ko stiu my. Jej głów -
nym part ne rem do tań ca był Za moy ski.
Wy stą pi li mię dzy in ny mi w Pra dze
i Wied niu. W 1922 r. wy stę po wa li już
w ca łej Eu ro pie z in ny mi pan to mi na mi.
W 1923 r. na rok Za moy ski wy je chał
do No we go Jor ku, i coś w ich ma łżeń -
stwie za czę ło się psuć.

Ko niec for mi zmu, ko niec mi ło ści
Po po wro cie i wy sta wie w War sza wie

oświad czył, że zry wa z for mi zmem
i na oczach zna jo mych tłukł więk szość
swo ich rzeźb. Jak na pi sa ła je go bio graf -
ka Zo fia Kos sa kow ska „wraz z sza leń -
stwem for mi zmu koń czy ło się sza lo ne
ma łżeń stwo Za moy skie go”. W 1924 r.
wy je chał do Pa ry ża. Jed nak czę sto wra -
cał do Za ko pa ne go, gdzie na dal miesz -
ka ła je go żo na i na dal pro wa dził swo ją
pra cow nię. W tym cza sie Ri ta mia ła wy -
pa dek, po któ rym po że gna ła się z tań -
cem. Ca łym ser cem od da ła się szko le
ba le to wej pod Ta tra mi. Nie po do ba li jej
się wszy scy zna jo mi mę ża. O Wit ka cym
Ri ta Sac chet to zwy kła mó wić: „Ten
Wit ka cy nie speł na ro zu mu”. 

HISTORIA

Gdy w tym cza sie Ri ta wy je -
żdża ła na krę ce nie fil mów
– pi sał do niej co dzien nie.
Je den z li stów był mo no -
gra ficz nym pa ne gi ry kiem
na cześć jej stóp.

Rita Saccheto – rzeźba Augusta
Zamoyskiego
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Dzię ki czę stym pod ró żom wpadł
na po mysł, aby wy ko rzy stać je dla swo -
je go zdro wia. Od był prze ja żdżkę ro we -
ro wą Za ko pa ne – Pa ryż, co obi ło się
gło śnym echem w Pol sce. W tym cza sie
prócz wy praw ro we ro wych spo ro bie gał.
Wy grał na wet bieg na 30 km w Kry ni -
cy. Ro we rem z Za ko pa ne go jeź dził do -
li ną Po pra du do Kra ko wa, War sza wy
i Pa ry ża. Nie raz prze mie rzył za tem Są -
dec czy znę.

W Fran cji Au gust od dał się sztu ce re -
ali zmu a na stęp nie eks pre sjo ni zmu.
Czyn nie dzia łał na rzecz kul tu ry pol -
skiej. W 1929 r. zor ga ni zo wał wy sta wę
sztu ki pol skiej w Pa ry żu. W 1927 r. zde -
cy do wał zli kwi do wać pra cow nię
i miesz ka nie w Za ko pa nem. Dla ma -
łżeń stwa nie by ło już ra tun ku. 

De fi ni tyw nym koń cem był roz wód.
O wszyst kim do no si ła ów cze sna pra sa,
ta kże ta re gio nal na. Spra wę po ru szył
więc „Głos Pod ha la”. W nu me rze 19 z 4
ma ja 1930 pi sał, iż roz wód Włosz ki
– zna nej po wszech nie ak tor ki i tan cer ki
– to czy się w No wym Są czu. Ślub z Za -
moy skim od był się w Za ko pa nem, to też
pra wo pro wa dze nia roz pra wy roz wo do -
wej przy pa dło są do wi w No wym Tar gu.
Spra wę od stą pił no wo są dec kie mu są do -
wi. War to pod kre ślić, że stro ny by ły re -
pre zen to wa ne przez no wo są dec kich
ad wo ka tów. 

Nic dwa ra zy się nie zda rza
Ta kiej sza lo nej mi ło ści nie prze ży ło

już żad ne z nich. Mniej eks cy tu ją ce ży -
cie przy pa dło Ri cie. Po są dec kim roz -
wo dzie wy je cha ła do Włoch, gdzie
pę dzi ła spo koj ne ży cie eme ryt ki. Zmar -
ła w stycz niu 1959 r. w Ge nui. 

Dal sze lo sy Za moy skie go by ły zde -
cy do wa nie cie kaw sze. Na dal miesz kał
w Fran cji. W la tach trzy dzie stych oże nił
się po wtór nie. Je go wy bran ką zo sta ła
Ma net ta Ra dwań (śpie wacz ka te atru Be -
ri za w Pa ry żu), le gi ty mu ją ca się pol ski -
mi ko rze nia mi. Szyb ko się jed nak
roz wie dli. W 1939 r. tuż po wy bu chu
woj ny przy je chał do Pol ski. Chcia ła te -
go je go mo del ka – dziew czy na z pol -
skiej wsi, któ ra chcia ła wró cić po pro stu
do do mu. W Pol sce Za moy ski był kil ka
dni – ukrył swo je rzeź by i po wró cił
do Pa ry ża. W 1940 r. wy je chał z oku po -
wa nej Fran cji do Bra zy lii, gdzie miesz -
kał do 1955 r. Tam też oże nił się trze ci
raz w 1942 r. (z Be lą Pa es – Le me). Nie
po wró cił do Pol ski na sta łe – resz tę ży -
cia spę dził we Fran cji. Do oj czy zny

przy je żdżał na dal czę sto, po ma ga jąc
szcze gól nie mło dym rzeź bia rzom. Na -
dal czyn nie two rzył dla Pol ski – z te go
okre su po cho dzi chy ba naj bar dziej zna -
na re ali za cja rzeź biar ska ar ty sty – po -
mnik kar dy na ła Sa pie hy w Kra ko wie
na uli cy Fran cisz kań skiej (1968 r.). Za -
miesz kał pod Tu lu zą, w Sa int -Clar -de -
-Ri vie re, gdzie po ślu bił czwar tą żo nę

He le ne Pel tier (hi sto rycz kę li te ra tu ry ro -
syj skiej). Od re mon to wa li tam sta ry, pro -
sty dom. Za moy ski urzą dził so bie
pra cow nię. Ostat nie la ta ży cia spę dził
w ci szy i spo ko ju, kon tem plu jąc gór skie
wi do ki, któ re być mo że przy po mi na ły
mu „pol skie cza sy”. Zmarł w 1970 ro -
ku. Zo stał po cho wa ny w ogro dzie
pod do mem. Nad mo gi łą znaj du je się je -
go rzeź ba „Zmar twy chw sta nie”, stwo -
rzo na tuż przed śmier cią. Obok
Xa we re go Du ni kow skie go, za li cza się
go do naj wy bit niej szych pol skich rzeź -
bia rzy. 

Au gust Za moy ski po wie dział kie dyś:
„Nie ro zu miem, co to zna czy, że ar ty sta
ma żyć swo ją epo ką. Ja nie ży ję mo ją
epo ką. Ja ją sam so bie stwa rzam”. Ży cie
pry wat ne trak to wał po dob nie jak sztu kę
– z iście gó ral skim tem pe ra men tem i po -
lo tem. Je go barw ne ży cie, a szcze gól nie
zwią zek z Ri tą Sac chet to jest te go zna -
mie ni tym do wo dem.

ŁU KASZ W. PO ŁOM SKI

Odbył przejażdżkę
rowerową Zakopane
– Paryż, co obiło się
głośnym echem w Polsce.
W tym czasie prócz wypraw
rowerowych sporo biegał.
Wygrał nawet bieg
na 30 km w Krynicy.
Rowerem z Zakopanego
jeździł doliną Popradu
do Krakowa, Warszawy
i Paryża. Nie raz
przemierzył zatem
Sądecczyznę.

Au gust Za moy ski. Por tret au tor -
stwa Wit ka ce go

Rita Sacchetto na scenie
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Ze spor to we go punk tu wi dze nia
jest to słusz na de cy zja, gdyż
po ten cjał, ja ki bę dzie miał

ten ze spół jest spo ry, da ją cy szan se
na upra gnio ny awans i grę w Su per li dze.
Aspekt or ga ni za cyj ny rów nież jest nie -
zwy kle istot ny, gdyż uła twia to funk cjo -
no wa nie ze spo łu, a ta kże da je więk sze
mo żli wo ści niż do tych czas – twier dzi
dy rek tor Wy dzia łu Kul tu ry i Spor tu, Jó -
zef Kan tor.

O utwo rze niu w No wym Są czu jed -
ne go, moc ne go ze spo łu pił ki ręcz nej

ko biet mó wi ło się od wie lu lat. Go rą -
cym orę dow ni kiem ta kie go roz wią za -
nia był m.in. nie ży ją cy już tre ner
Fran ci szek Wo lak, twór ca po tę gi ko -
bie cej pił ki ręcz nej w mie ście nad Du -
naj cem. Li czą cy 102. la ta MKS Be skid
za koń czył swój ży wot.

No wy Sącz w roz gryw kach li go wych
re pre zen tu je te raz jed na dru ży na pn.
Miej ski Klub Spor to wy Olim pia/Be -
skid/Gór -Stal – ostat ni człon po cho dzi
od na zwy fir my spon sor skiej. Pre ze sem
no we go klu bu wy bra no Jó ze fa Py zi ka,

do tych cza so we go sze fa Olim pii, wi ce -
pre ze sem – To ma sza Mi cha łow skie go,
ostat nie go pre ze sa Be ski du. 

Po nad to w skład za rzą du we szli: Da -
nu ta Ka miń ska – skarb nik, Mo ni ka Fi -
kiel -Szkar łat – se kre tarz oraz To masz
Ci soń, Mi ro sław Sto kło sa (przed sta wi ciel
fir my Gór -Stal), Jo lan ta Pię ta, Ma ciej Łu -
ka sik, Ka zi mierz Dy goń, Mie czy sław
Ka czwiń ski oraz Pau li na Mo tak. 

Dru ży nę po wo ła no z naj lep szych za -
wod ni czek z dwóch do tych cza so wych
klu bów. 

Utwo rzy ły ją: Jo an na Ga dzi na,
Agniesz ka Le śniak, Ka ro li na Płach ta,
An na Ma ślan ka, Ka ta rzy na Wań czyk,
Do mi ni ka Czup, Mał go rza ta Śli wa, Jo -
lan ta Ka miń ska, Agniesz ka Ję dru sik,
Agniesz ka Po dry ga ła, Mał go rza ta Rącz -
ka, Elżbie ta Sko rut, Syl wia Sro ka, Ka -
mi la Szcze ci na, Mi ro sla va Za hor ja no va,
Ma rze na Po la now ska, Mag da le na Lo -
rek, Ża ne ta Mo skal, Ani ta Si kor ska, Ka -
ta rzy na Ka wa, Ju sty na We se lak,
Ka ta rzy na Ła kom ska, Mi rel la Ka czyń -
ska oraz Na ta lia Świ der ska. 

Funk cję tre ne ra po wie rzo no Lu cy nie
Zyg munt z Olim pii, a jej asy sten ta Ma -
ria no wi Ga wę dzie. (LB)

No wy klub w No wym Są czu

Dwa w jed nym
Z ini cja ty wy pre zy den ta Ry szar da No wa ka do szło do po łą -
cze niu ko bie cych ze spo łów wy stę pu ją cych w I li dze pił ki
ręcz nej MKS Be skid oraz Olim pii/Są de cza ni na. Fu zja by ła
po dyk to wa na wzglę da mi spor to wy mi (więk szy mi szan sa mi
na awans do Su per li gi) i eko no micz ny mi.

Ta kich der bów są dec kich już nie bę dzie: MKS Be skid – Olim pia/Są de cza nin, 29 stycz nia 2011 r. FOT. JEC
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P rzy by ło wie lu by łych za wod ni -
ków, któ rzy w prze szło ści osią -
ga li wy ró żnia ją ce się wy ni ki
w spo rcie mo de lar skim, w tym

me da le mi strzostw świa ta. W prze szło -
ści klub współ or ga ni zo wał za wo dy naj -
wy ższej ran gi: mi strzo stwa Eu ro py
i świa ta.

Je go po wsta nie i ca łe do tych cza so we
ist nie nie wią że się z oso bą Ju liu sza Ja -
roń czy ka, któ ry za in te re so wa nie mo de -
lar stwem lot ni czym prze jął od swo je go
dziad ka – rów nież Ju liu sza, pod okiem
któ re go pod czas wa ka cji 1951 r. zbu do -

wał swój pierw szy mo del la ta ją cy. Póź -
niej po wsta wa ły ko lej ne szy bow ce i gu -
mów ki, już nie tyl ko w Chom ra ni cach,
ale ta kże w har cer skiej mo de lar ni Ae ro -
klu bu Pod ha lań skie go w No wym Są czu.
Jesz cze w lip cu 1959 r. „Har ry”, jak na -
zy wa no pięt na sto let nie go Ju liu sza, za ło -
żył w Mu szy nie wraz ze Zbysz kiem
Ro mań czy kiem mo de lar nię lot ni czą,
miesz czą cą się w piw ni cy ro dzin ne go
bu dyn ku pań stwa Ro mań czy ków.
W pra cow ni tej po wsta wa ły prze wa żnie
mo de le szy bow ców kl. A -1 i A -2 oraz
la ta ją cych ze zbo cza. 

Rów no po dwóch la tach chło pię cych
fa scy na cji, w lip cu 1961 r., mo de lar nia
zo sta ła prze nie sio na do więk szej piw ni -
cy do mu pań stwa Ja roń czy ków przy ul.
Ogro do wej 51 i otrzy ma ła mia no Mo de -
lar ni Lot ni czej „Ze fi rek” w Mu szy nie.

W cią gu 50 lat klub zrze szał 473 oso -
by (w tym 55 ko biet). Je go człon ko wie
wy ko na li 14.477 mo de li la ta ją cych
(w tym 9270 mo de li ko smicz nych
i 5207 in nych ka te go rii) oraz zor ga ni zo -
wa li na Są dec czyź nie 440 po ka zów ra -
kiet i mo de li la ta ją cych. Na spor to wy
do ro bek „Ze fir ka” skła da się: 12 ty tu łów

Klub za ło żył Ju liusz Ja roń czyk…

Pół wie ku
z „Ze fir kiem”
XXI Me mo riał bra ci Le wo niew skich, mo de lar ski air show,
kon kur sy mo de lar skie, po kaz lo tów ba lo no wych, wspo mnie -
nio we spo tka nie po ko leń to wa rzy szy ły 18 wrze śnia ob cho -
dom 50-le cia Klu bu Mo de lar skie go „Ze fi rek” w Mu szy nie.

Za ło ży ciel

Ju liusz Ja roń czyk, lat 66, z za wo du jest pe -
da go giem, pra co wał ja ko wy cho waw ca
w sa na to rium Neu rop sy chia trii Dzie cię cej
„Jar” w Mu szy nie i póź niej w szpi ta lu w Kry -
ni cy. Ma licz ne pa sje: pre ze su je od po nad 30
lat Kry nic kie mu To wa rzy stwu Fo to gra ficz ne -
mu, jest au to rem licz nych wy staw i ple ne -
rów oraz lau re atem kon kur sów
fo to gra ficz nych,.
W ro dzi nie „Ze fir ka” jest je dy nym mi strzem
świa ta w mo de lar stwie (ko smicz nym – ra -
kiet cza so wych ze spa do chro na mi, w Jam boł
w Buł ga rii, 1978), wie lo krot nym mi strzem
Pol ski, kon struk to rem ory gi nal nych mo de li.

***
Obok Ju liu sza Ja roń czy ka do naj bar dziej od -
da nych dzia ła czy i mo de la rzy na le że li: Sta ni -
sław Zy ga dło, Fer dy nand Pa lej, An drzej
Sa wic ki, Ta de usz Gru ca, Da riusz Jo cher,
Adam Lech, Piotr Ja rosz, Piotr Kruk, Bar tło -
miej To kar czyk, Jan Se jud, Ma rek Ogó rek, Ja -
ro sław Za jąc, Zbi gniew Mi cha lik, Pa weł
Krzy żak, Ta de usz Ku zak, Ju liusz Ja roń czyk,
Mał go rza ta Po rę ba, Adam Ma zur, Wi told Wi -
śniew ski.

SPORT
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zdo by tych na mi strzo stwach świa ta, 4
ty tu ły wy wal czo ne na mi strzo stwach
Eu ro py oraz 95 ty tu łów uzy ska nych
na mi strzo stwach Pol ski. 

Ostat nio, w la tach 2002 – 2010 mo -
de la rze z Mu szy ny zdo by li 11 me da li.
Na do ro bek ten zło ży ły się osią gnię cia
spor to we: Ma cie ja Pa lusz ka – ty tuł mi -
strza Pol ski i 3 ty tu ły dru gie go wi ce mi -
strza, Da riu sza Jo che ra – ty tuł mi strza,
Bar tło mie ja To kar czy ka – ty tuł wi ce mi -
strza i 2 ty tu ły dru gie go wi ce mi strza,
Se we ry na Cie śli, Paw ła Śli wy i Ma te -
usza Wi śniow skie go – wszy scy po jed -
nym ty tu le wi ce mi strza.

Za swo ją dzia łal ność klub mo de lar -
ski z Mu szy ny zo stał uho no ro wa ny m.
in.: Dy plo mem Ho no ro wym Mię dzy na -
ro do wej Fe de ra cji Lot ni czej (FAI)
– 1996, wy ró żnie niem re dak cji
„Skrzy dla ta Pol ska” pod na zwą „Błę kit -
ne Skrzy dła” – 1981, Od zna ką Ho no ro -
wą „Za za słu gi dla Ae ro klu bu PRL”
– 1984, Zło tą Od zna ką „Za za słu gi dla
wo je wódz twa no wo są dec kie go” – 1986,
Złotym Medalem Aeroklubu RP – 2011. 

Cie ka wost ką jest, iż w 1976 r. wła dze
Mu szy ny jed ną z ulic nad po pradz kie go
uzdro wi ska na zwa ły uli cą „Ze fir ka”. 

(RED)
źródło: Leszek Migrała, Klub Modelarski „Zefirek”

w latach 2000–2010, „Almanach Sądecki”, 
nr 1/2, (74/75), 2011

Za wo dy ju bi le uszo we

XXI Me mo riał bra ci Le wo niew skich
1. Krzysz tof Wi tek, 2. Ro man Dłu go pol ski
(obaj z klu bu mo de lar skie go „Avia tor” z No -
we go Są cza), 3. Krzysz tof Wil kosz (Kra -
ków), 4. Wie sław Hu zior, 5. Grze gorz
Ra dom ski, 6. Ka zi mierz To pa, 7. Krzysz tof
Rosz ko wicz, 8. Mie czy sław Gru ca, 9. Pa weł
Ja ni sie wicz, 10. Ta de usz Wi śniow ski (wszy -
scy z„Ze fir ka”).
Mo de le szy bow ców
1. Ma ciej Wi śniew ski, 2. Ja kub Stró żyk, 3.
Mar cel Stró żyk, 4. Grze gorz Ko szyk, 5. Ma -
rze na Wi śniew ska, 6. Ka ta rzy na Lach.
Mo de le ko smicz ne, kl. SHOW
1. Ma ciej Pa lu szek, 2. Pa tryk Ho pej, 3. Ja ro -
sław Tro jan, 4. Bar tło miej To kar czyk, 5. Ma -
ciej Wi śniew ski, 6. Zu zan na To kar czyk.

SPORT
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FOT. ARCH. „ZEFIRKA”
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W ostat nich la tach wraz z po ja wie niem się
mo dy na żyw ność eko lo gicz ną po pu lar -
na sta ła się teo ria: „Je ste śmy tym co je my”.
Jak by nie by ło, trud no za prze czyć, że na sze
co dzien ne po ży wie nie do star cza or ga ni -
zmo wi skład ni ków po trzeb nych do wzro stu,
utrzy ma nia zdro wia i w ogó le do ży cia. Brak
tych skład ni ków jest czę sto po wo dem ane -
mii, bra ku od por no ści, ró żne go ro dza ju cho -
rób i złe go sa mo po czu cia. 

Na te mat zdro we go odży wia nia po wsta ło już
ty sią ce ksią żek, pra wie co dzien nie mo że my zna -
leźć po ra dy ku li nar ne w ko lo ro wych ma ga zy nach,
ka len da rzach, w au dy cjach ra dio wych i pro gra -
mach te le wi zyj nych. Gdy by śmy chcie li sto so wać
się do tych wszyst kich wska zó wek (czę sto
sprzecz nych) oka za ło by się, że nie wie le po zo sta -
je do je dze nia. Ryb ka tyl ko go to wa na, bo sma żo -
na ma du żo tłusz czu, mię sko tyl ko wo ło we
(naj le piej du szo ne), bo świn ka cię żko straw -
na i ogól nie nie zdro wa, owo ce tyl ko świe że, pro -
sto z drze wa, bo te spro wa dza ne są sztucz nie
doj rze wa ne, a w ogó le naj le piej wszyst ko mieć
z wła snej ho dow li, a „pla sti ko wych” pro duk tów
ze skle pu nie ty kać.

Oczy wi ście, w XXI wie ku miesz kań cy miast
nie ma ją mo żli wo ści pro du ko wa nia żyw no ści
na wła sne po trze by, a bar dzo czę sto nie ma ją na -
wet mo żli wo ści re gu lar ne go je dze nia, gdyż
od ra na do wie czo ra trze ba za ła twić ty sią ce bie -
żą cych spraw. Roz wój cy wi li za cji z jed nej stro ny
uła twia nam ży cie, z dru giej jed nak co raz bar -
dziej ubez wła sno wol nia, zmu sza jąc do co raz
szyb sze go bie gu za po stę pem tech no lo gicz nym.
Za gu bie ni w wi rze co dzien nych za jęć kwe stię
odży wia nia trak tu je my ra czej ja ko czyn ność ko -
niecz ną do prze ży cia, a nie coś szcze gól ne go
i przy jem ne go. Je my w po śpie chu, bo brak cza -
su; je my by le co, bo ta nie i nie wy ma ga przy go -
to wa nia; je my nie świa do mie, bo my śla mi
je ste śmy w pra cy, w urzę dzie, u me cha ni ka,
na kon fe ren cji itd.

Spójrz my na ten pro blem z in nej stro ny. Czy
je dze nie ja ko czyn ność jest dla nas w ja kiś spo sób
wa żne? Oka zu je się, że tak. Prak tycz nie wszyst -
kie spo tka nia ro dzin ne i to wa rzy skie od by wa ją się
przy za sta wio nym sto le: uro dzi ny, imie ni ny, ró -
żne ju bi le usze i świę ta. Spo tka nia biz ne so we też
naj czę ściej koń czą się po czę stun kiem; w ki nie ku -
pu je my pacz kę chip sów do fil mu, na nar tach
wstę pu je my do sza ła su na go rą cy bi gos,
a nad mo rzem kil ku krot nie prze pła ca my, że by tyl -
ko zjeść świe żą (?) ryb kę ma jąc wi dok na fa le. Po -
si łek nie tyl ko jest wa żnym ele men tem pod czas

spo tkań, ale czę sto głów nym mo ty wem – prze -
cież uma wia my się „na gril la”, wy cho dzi my
„na piz zę”, za pra sza my ko goś „na ka wę i cia stecz -
ko”. Być mo że czę sto ro bi my to nie świa do mie, ale
przy znać trze ba, że część na sze go ży cia ob ra ca się
wo kół je dze nia. War to za tem zwró cić uwa gę na to
co je my nie tyl ko ze wzglę dów zdro wot nych.

***
Gdzie jest w tym wszyst kim miej sce na eko -

lo gię? Czy eko lo gicz ne = zdro we? Sym bol EKO,
ECO, BIO lub OR GA NIC ozna cza mniej wię cej ty -
le, że mar chew ka wy ro sła w praw dzi wej gle bie,
bez uży cia pe sty cy dów, sztucz nych na wo zów
i ma na tu ral ny ko lor (nie za wie ra barw ni ków),
a ku ra wy ho do wa na by ła na tra wie i ro bacz kach
(a nie pa szy z mącz ki ryb nej), bez an ty bio ty ków,
ste ry dów, hor mo nów i in nych ulep sza czy. Pro -
duk ty EKO, to też ta kie przy któ rych pro duk cji
i prze twa rza niu nie ucier pia ło śro do wi sko na tu -
ral ne. Pie czo ny bo czek z eko lo gicz nej świn ki bę -
dzie eko lo gicz ny, ale z pew no ścią ża den die te tyk
nie stwier dzi, że jest zdro wy, po dob nie jak eko -
lo gicz ny cu kier. Pa mię taj my, że pro duk ty ozna -
czo ne EKO są tyl ko bar dziej „na tu ral ne”, lecz nie
za pew nia ją bez względ nie zdro wej die ty. Z dru -
giej stro ny wie lu ma łych pro du cen tów za opa tru -

je skle py w pro duk ty w peł ni eko lo gicz ne, choć
nie ozna czo ne od po wied nim sym bo lem. Z pew -
no ścią bę dą one bar dziej świe że niż ich im por to -
wa ne od po wied ni ki z ety kiet ką EKO. W wie lu
skle pach, mię dzy in ny mi, w są dec kiej Ra fie, znaj -
dzie my sze ro ki asor ty ment do brej, eko lo gicz nej,
świe żej żyw no ści od lo kal nych ho dow ców i plan -
ta to rów. Ku puj my w skle pach za ufa nych, kie ruj -
my się roz sąd kiem i sma kiem, a nie tyl ko
in for ma cją na opa ko wa niu. Jedz my to co nam
sma ku je i ciesz my się je dze niem, bo do bry po si -
łek w mi łym to wa rzy stwie to wiel ka przy jem -
ność. Twórz my wo kół je dze nia ry tu ał. Jedz my
po ma łu i roz ko szuj my się sma kiem ka żde go kę -
sa. Nie trak tuj my je dze nia ja ko fi zjo lo gicz ną ko -
niecz ność! Bo czło wiek nie tyl ko po to ży je, że by
jeść, lecz… że by do brze jeść!

Paweł Chojnacki
biu ro@ra fa -su per mar ket.pl

Kulinarna Ra fa (6)

Zdro we je dze nie
– eko lo gia i roz są dek...

W są dec kiej Ra fie wy dzie lo ny zo stał seg ment pro duk tów eko lo gicz nych.
Po zo sta łe „na tu ral ne”, po pie ra ne przez nasz mar ket od zna czo ne są zie lo -
nym list kiem „Na tu ra”
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W Gród ku nad Du naj cem zja -
wi łam się po se zo nie. Wte dy,
gdy wstęp na pla że nie tyl ko
sta niał, ale na wet oka zał się już
cał ko wi cie bez płat ny. A pla że
znacz nie się po więk szy ły, gdyż
z po wo du re mon tu za po ry
w Ro żno wie wo dę z za le wu
spusz czo no jak z wan ny.

W miej sco wych lo ka lach ga -
stro no micz nych trwa ły po -
se zo no we roz li cze nia
wła ści cie li z se zo no wy mi

pra cow ni ka mi. I ze wsząd nio sły się jak
echo sło wa peł ne obu rze nia: – Ależ sze -
fie, prze cież szef obie cy wał wię cej…

Na zwą sku sił mnie Bar Zor ba, bo -
wiem już pre zen to wa łam się w tym
miej scu ja ko mi ło śnicz ka kuch ni grec -
kiej. Lek tu ra ja dło spi su nie wy kry ła jed -
nak w ofer cie do słow nie żad ne go da nia
po cho dze nia hel leń skie go czy na wet
choć by bał kań skie go. 

Wy co fa łam się za tem jak nie pysz -
na i mój ku li nar ny ra dar na mie rzył Bar
Kuch cik z nad ty tu łem Sma żal nia Ryb
w szyl dzie. Czy tam me nu i oczom wła -
snym nie wie rzę: dorsz, min taj… Wszyst -
ko ry by peł no mor skie, a z od da lo ne go
za le d wie o pa rę me trów je zio ra – ani mar -
ne go fi le tu. Zo sta ły tam wy tru te? Nie, bo
nad brze ga mi kwit ną syl wet ki węd ka rzy.
Zaz drosz czę go ściom pen sjo na tu Czte ry
Plisz ki, gdyż przy oka zji ka żdej mo jej te -
go rocz nej wi zy ty nad Je zio rem Ro żnow -
skim za re je stro wa łam obec ność wśród
tych ry ba ków osob ni ka, na któ re go
przy brze gu za wsze cze kał po jazd fir mo -
wy rze czo ne go ośrod ka. Chy ba, że nie ło -
wił dla go ści, lecz do ego istycz ne go
spo ży cia po kry jo mu…

Nie co roz cza ro wa na gród czań ską ga -
stro no mią po sta no wi łam wsza koż nie
gry ma sić, lecz wy ro zu mia le spo żyć to,

co ona ser wu je. Bar Kuch cik wy raź nie
cheł pił się nie ja ką kny szą. Kosz to wa -
ła 9 zł, co wska zy wa ło na to, że ce ny
w Gród ku nie by ły jesz cze po se zo nie…
Mi mo te go za or dy no wa łam ją so bie
na przy staw kę. Był to ro dzaj ke ba bu:
roz kro jo ny chle bek ty pu pi ta, z tym, że
w tym przy pad ku bar dziej w sty lu go -
fra, na fa sze ro wa ny skraw ka mi fi le ta
z pie czo ne go kur cza ka z do miesz ką wa -
rzyw (liść sa ła ty, pla ster ki po mi do ra
i ce bu li, pół ta lar ki ce bu li i zę by ku ku ry -
dzy z pusz ki) za la nych so sem. 

W su mie zja dli we, gdy by nie ów sos.
Ja wy bra łam czosn ko wy, ale czosn ku
znaj do wa ło się w nim na le kar stwo, bo
za rów no je go smak, jak i za pach by ły
w tej sub stan cji sła bo wy czu wal ne, co
aku rat w przy pad ku czosn ku wy da je się
dość trud ne do osią gnię cia… A na czo -
snek je stem prze cież dość wy czu lo na,
lu bię so bie np. schru pać zą bek do śnia -
da nia, bo już do ko la cji nie ko niecz nie,
zwłasz cza kie dy te go aku rat wie czo ru
za mie rzam pójść na ca łość… 

I w do dat ku tym so sem uba bra łam się
ja ko no wo ro dek. Po zma ga niach z kny -
szą mo je ob li cze wy glą da ło jak po ma -
lo wa na w bar wy wo jen ne bla da twarz
czer wo no skó re go. O uświ nio nym de kol -
cie oraz po pla mio nych bluz ce i spód ni -
cy nie wspo mnę. 

Tym bar dziej, że na dru gą przy staw -
kę wzię łam go łąb ki w so sie po mi do ro -
wym (8 zł), któ ry też mi kap nął tu
i ów dzie, zwłasz cza ów dzie… Już z od -
da li do le ciał mnie za pach pa pry ki, ja ką
do pra wio no ten sos. Był na praw dę in -
ten syw nie po mi do ro wy, a nie li tyl ko
sym bo licz nie po trak to wa ny prze cie rem
i za pra wio ny mą ką w ce lu uzy ska nia
wra że nia gę sto ści. Na to miast prze ły ka -
nie sa mych go łąb ków nie po zo sta wi ło
w mo ich kub kach sma ko wych do słow -
nie żad nych wra żeń. Z rów nie do brym
skut kiem mo gła bym wci nać tek tu rę
owi nię tą ta ta ra kiem.

Po tem jesz cze wstą pi łam do dys ko te -
ki Qu an tum, ale z te go, co pa mię tam
– ja dłam już ra czej nie wie le. A pi łam
za swo je, czy li też oszczęd nie, bo nie
kwa pio no się z fun do wa niem drin ków.
Ama to rzy mo ich wdzię ków nie tło czy li
się prze sad nie – pew nie dla te go, że po -
pla mio na so sa mi wy glą da łam nie co nie -
ape tycz nie. Zno wu pu sty prze bieg…
Ale tak to już by wa po se zo nie!

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W ska li 0-10 Bar Kuch cik otrzy mu je no tę 4,5 pkt.

Ły żka stra wy (29)

Na bez ry biu

Sma żal nia Ryb Bar Kuch cik w Gród ku nad Du naj cem FOT. ŻY ŁY

ROZMAITOŚCI
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P szczo ły są swo istym ba ro me -
trem sta nu zdro wot ne go śro do -
wi ska na tu ral ne go. W ra zie
wy stą pie nia za truć w przy ro -

dzie, gi ną w pierw szej ko lej no ści.
Pszczo ły z jed nej stro ny są sy gna łem
ostrze gaw czym o nie bez pie czeń stwie,
z dru giej zaś, gwa ran cją na to, że tam
gdzie ży ją i ma ją się do brze są ta kże
bez piecz ne wa run ki dla ży cia lu dzi.
W przed sta wio nym za kre sie pszczo ły są
bez cen ne, gdyż od gry wa ją fun da men tal -
ną ro lę w przy ro dzie. Ro la ta w spo łe -
czeń stwie jest do tych czas w stop niu
nie wy star cza ją cym uświa da mia na i do -
ce nia na.

Bar dziej zna ne są pro duk ty pszcze le,
a szcze gól nie wła ści wo ści odżyw cze
i lecz ni cze mio du dla czło wie ka. Na te -
re nie Eu ro re gio nu „Ta try”, a więc na te -

re nach gór skich o bo ga tej, zró żni co wa -
nej ro ślin no ści i ogra ni czo nej agro tech -
ni ce, miód i po zo sta łe pro duk ty jak
py łek, wosk, mlecz ko pszcze le i jad
pszcze li, po sia da ją wy jąt ko we, nie po -
wta rzal ne i nie spo ty ka ne gdzie in dziej
wa lo ry. Są pro duk ta mi roz po zna wal ny -
mi, któ re po win ny być ele men tem pro -
mo cji wa lo rów przy rod ni czych re gio nu.
Aby tak by ło ko niecz nym jest pod ję cie
dłu go fa lo wych, do brze za pla no wa nych
i sko or dy no wa nych dzia łań pro mo cyj -
nych po oby dwu stro nach gra ni cy pol -
sko -sło wac kiej.

Tym cza sem do nie sie nia z ostat nich
lat na te mat sy tu acji w pszcze lar stwie
świa to wym, eu ro pej skim, a czę ścio wo
i pol skim są alar mu ją ce. W nie któ rych
kra jach wy gi nę ło 50-60% ro dzin
pszcze lich. Przy czy ny są jesz cze cią gle

ba da ne, cho ciaż pierw sze wnio ski zo sta -
ły sfor mu ło wa ne. 

W związ ku z wej ściem Pol ski i Sło -
wa cji do Unii Eu ro pej skiej sy tu acja
pszcze lar stwa w tych kra jach ule gła
dość istot nym zmia nom. Ob ser wu je się
co raz więk sze za in te re so wa nie ho dow -
lą pszczół. Ob ja wia się to wzro stem
licz by pa siek i li czeb no ści ro dzin
pszcze lich. 

Roz wój pszcze lar stwa ha mu ją cho ro -
by za kaź ne, pa so żyt ni cze, za tru cia,
szkod ni ki pro duk tów pszcze lich, a na -
wet wro go wie pszczół (pa ją ki, wa żki,
osy, szer sze nie, ża by, jasz czur ki, pta ki).
Za ka że nie ro dzin na stę pu je pod czas błą -
dze nia pszczół i ra bun ków oraz przy łą -
cze niu, two rze niu zsy pań ców, za ku pie
ma tek, wzmac nia niu da nej ro dzi ny czer -
wiem z in nej ro dzi ny itp. 

Eu ro re gion Ta try wy ró żnia się wa lo ra mi kra jo znaw czy mi i przy rod ni czy mi. Wa lo ry te sta no -
wią m.in. pod sta wę atrak cji tu ry stycz nych i re kre acyj nych oraz są fun da men tem funk cji przy -
pi sy wa nych dla te go re gio nu. W utrzy ma niu przy ro dy i jej roz wo ju bar dzo wa żną ro lę
od gry wa ją pszczo ły, bę dą ce głów ny mi za py la cza mi ok. 80% ro ślin owa do pyl nych. To dzię ki
ich m.in. za py la ją cej pra cy Eu ro re gion „Ta try” po sia da bo ga tą i ró żno rod ną flo rę i fau nę. Ro -
śli ny bo wiem są wa żnym ogni wem łań cu cha po kar mo we go.

ROZMAITOŚCI

Kar pac ki Zwią zek Pszcze la rzy w Eu ro re gio nie „Ta try”

Pszczo łom na ra tu nek
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Za tru cia pszczół środ ka mi che micz -
ny mi wy stę pu ją, w okre sie kwit nie nia
ro ślin upraw nych i zwal cza nia szkod ni -
ków przez rol ni ków, sa dow ni ków itd.
Pszczo ły mo gą ulec za tru ciu, zbie ra jąc
nek tar lub py łek, a na wet wo dę. Bar dzo
tok sycz ne pe sty cy dy po wo du ją na głą
śmierć pszczół jesz cze na opry ska nej
upra wie, mniej tok sycz ne pro wa dzą
do za mar cia ich w ulu lub przed ulem.
Za tru te pszczo ły są osła bio ne, peł za ją
w ulu lub przed ulem, nie trzy ma ją się
pla strów, spa da ją na den ni cę, wy peł za -
ją po za ul i tam umie ra ją. Tok sy ny, któ -
re prze do sta ją się do ich mię śni i ukła du
ner wo we go po wo du ją po ra że nie skrzy -
deł i koń czyn.

Chcąc prze ciw dzia łać tym nie po ko -
ją cym zja wi skom Kar pac ki Zwią zek
Pszcze la rzy w No wym Są czu (wnio sko -
daw ca) i Sło wac ki Zwią zek Pszcze la rzy
w Trste nie (part ner) re ali zu ją mi kro pro -
jekt „Pszczo ły w słu żbie czło wie ka
i przy ro dy w Eu ro re gio nie „Ta try”.

Głów nym ce lem te go pro jek tu, re ali -
zo wa ne go od 1 ma ja 2011 r. do 30
kwiet nia 2012 r. jest pod ję cie ze stro ną
sło wac ką pro ble ma ty ki „ochro ny i wa -
lo ry za cji dzie dzic twa przy rod ni cze go
w Eu ro re gio nie „Ta try” opar tej na dzia -
ła niach „lu dzie dla lu dzi”.

Słu ży te mu roz wi nię ta pla no wa ak cja
oświa to wa: w ko łach pszcze lar skich,
w spo łe czeń stwie, a szcze gól nie wśród
mło dzie ży szkol nej na te mat ro li i zna -
cze nia pszczół w przy ro dzie przez kon -
kurs na pla kat i pre lek cje w szko łach.
Dzie ci i mło dzież szkol na, są no śni kiem
idei pro eko lo gicz nych pro pa gu ją cych
wła ści wy styl za cho wań prze ciw dzia ła -
ją cych za gro że niom gi nię cia pszczół,
a tym sa mym ochro nę śro do wi ska na tu -
ral ne go lu dzi. 

W ra mach pro jek tu prze pro wa dzo no
do tych czas Mię dzy na ro do wy Kon kurs
Pla stycz ny dla szkół na pla kat pt.
Pszczo ły w słu żbie czło wie ka i przy ro -
dy w Eu ro re gio nie „Ta try”. W Mię dzy -
na ro do wym Kon kur sie wzię ło
udział 317 uczest ni ków z Pol ski i Sło -
wa cji. Przy oce nie na de sła nych prac,
dzie ci i mło dzież po dzie lo no na trzy
gru py tj. do 10 lat, do 13 lat i po wy -
żej 13 lat. Na gro dę głów ną przy zna no
Na ta lii Wo ro biow, uczen ni cy 2 kla sy

Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w No wym Są -
czu i 9 na gród za za ję cie I -III miej sca
w da nej gru pie wie ko wej. Na pod sta wie
głów nej na gro dy za pro jek to wa no pla -
kat, któ ry zo stał wy dru ko wa ny w licz -
bie 1500 sztuk, w tym 500 w ję zy ku
sło wac kim. Pro wa dzo na dys try bu cja te -
go pla ka tu obej mu je: szko ły, Do my Kul -
tu ry, bi blio te ki i in ne miej sca, gdzie
mo gą być pro mo wa ne za cho wa nia prze -
ciw dzia ła ją ce za gro że niom gi nię cia
pszczół, a tym sa mym ochro nę śro do wi -
ska na tu ral ne go lu dzi.

Dzię ki współ fi nan so wa niu ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej za ku pio no 7 ze -
sta wów mul ti me dial nych (lap top +
rzut nik + ekran) dla 7 kół pszcze lar skich
w Eu ro re gio nie „Ta try” po stro nie pol -
skiej, któ re od wrze śnia 2011 r. słu żą
do prze pro wa dze nia pre lek cji w 100
szko łach, ce lem prze szko le nia 3000

uczniów w Eu ro re gio nie „Ta try”,
w tym 2700 po pol skiej i 300 po stro nie
sło wac kiej. Ma my na dzie ję, że prze pro -
wa dzo ne pre lek cje w szko łach, bę dą po -
cząt kiem cy klicz ne go za pra sza nia
pszcze la rzy na pre lek cje przez dy rek cje
szkół. Dzia ła nia władz szkol nych po -
win ny być wspie ra ne w tym za kre sie
przez jed nost ki nad rzęd ne tj. wła dze
gmin, po wia tów, bur mi strzów miast itp.

Nad mie nić pod kre ślić, że po wy ższe
dzia ła nia (za kup 7 ze sta wów mul ti me -
dial nych) bę dą słu żyć kil ku dzie się ciu
ko łom pszcze lar skim, zrze szo nych
w Kar pac kim Związ ku Pszcze la rzy
w No wym Są czu, roz ło żo nym na ol -
brzy mim ob sza rze wzdłuż gra ni cy pol -
sko -sło wac kiej. Ze sta wy te po pra wią
mo żli wo ści pro mo cyj ne idei pro eko lo -
gicz nych Kar pac kie go Związ ku Pszcze -
la rzy w No wym Są czu.

W trak cie do tych cza so wej re ali za cji
pro jek tu pt. „Pszczo ły w słu żbie czło -
wie ka i przy ro dy w Eu ro re gio nie „Ta -
try”: opra co wa no kon spekt dla
wy kła dow ców w szko łach pt. Wy bra ne
za gad nie nia ochro ny śro do wi ska na tu -
ral ne go w kon tek ście bio lo gicz nej
ochro ny pszczo ły miod nej na te re nie
Pol ski i Sło wa cji. W trak cie opra co wa -
nia kon spek tu uwzględ nio no spe cy fi kę
pszcze lar stwa po stro nie pol skiej i sło -
wac kiej oraz prze tłu ma czo no kon spekt
na ję zyk sło wac ki. 

Opra co wa no „An kie tę”, któ ra słu ży
do zbie ra nia da nych sta ty stycz nych o sy -
tu acji w pszcze lar stwie na te re nie Eu ro -
re gio nu „Ta try”. An kie ta w ję zy ku
pol skim i sło wac kim, uzgod nio na ze
stro ną sło wac ką, umo żli wi wspól ne
opra co wa nie da nych dla oce ny sta nu
pszcze lar stwa po obu stro nach gra ni cy.

Opra co wa nie ze bra nych da nych sta ty -
stycz nych o pszcze lar stwie na te re nie Eu -
ro re gio nu „Ta try” i opu bli ko wa nie ich
wraz z re fe ra ta mi z Mię dzy na ro do wej
Kon fe ren cji w ję zy ku pol skim i sło wac -
kim, po zwo li na pod ję cie dal szych prac
ba daw czych, ukie run ko wa nych na kon -
kret ne za gad nie nie wa żne dla Eu ro re gio -
nu „Ta try”, ale rów nież dla ca łej Pol ski.

Ce le bez po śred nie bę dą po le gać
na wzmoc nie niu kon tak tów trans gra -
nicz nych po mię dzy pszcze la rza mi, a ta -
kże przed sta wi cie la mi świa ta na uki,
wła dza mi lo kal ny mi i me dia mi po obu
stro nach gra ni cy w Eu ro re gio nie „Ta try”.

Po myśl na re ali za cja ce lów te go pro -
jek tu w przy szło ści po zwo li na roz wi ja -
nie ba zy dla dal szych więk szych
pro jek tów przez sfe ry na uko we, sa mo -
rzą do we i te re no we, któ re na pod sta wie
uzy ska nych da nych sta ty stycz nych sta nu
pszcze lar stwa w Eu ro re gio nie „Ta try”
po stro nie sło wac kiej i pol skiej (obec nie
brak jest tych da nych), bę dą mo gły pod -
jąć nie zbęd ne dzia ła nia, na tym ob sza -
rze. Pra ce te bę dą wy ma ga ły
współ dzia ła nia z wszyst ki mi or ga ni za -
cja mi pszcze lar ski mi, z wła dza mi po -
wia tów i gmin na te re nie 5 po wia tów
wzdłuż gra ni cy Pol ski oraz 10 po wia tów
po stro nie Sło wa cji.

FRAN CI SZEK JA NO WIAK
STA NI SŁAW KO WAL CZYK

MA CIEJ RY SIE WICZ

Pszczoły z jednej strony są
sygnałem ostrzegawczym
o niebezpieczeństwie,
z drugiej zaś, gwarancją
na to, że tam gdzie żyją
i mają się dobrze są także
bezpieczne warunki dla
życia ludzi. 
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Jubileusz 50-lecia
Przychodni
Kolejowej 

W dniu 14 paź dzier ni ka 2011 ro ku
mi nie 50 lat od prze ka za nia do użyt ku
no we go bu dyn ku Ob wo do wej Przy -
chod ni Le kar skiej PKP przy Al. Ste fa -
na Ba to re go Nr 77 w No wym Są czu.

Przez pra wie pół wie ku Przy chod nia
Le kar ska słu ży ła po mo cą me dycz ną ko -
le ja rzom (w tym pra cow ni kom ZNTK)
i ich ro dzi nom.

Z koń cem ro ku 1998, na sku tek
wpro wa dze nia po wszech ne go ubez pie -
cze nia zdro wot ne go (Ka sy Cho rych),

Ko le jo wa Słu żba Zdro wia prze sta ła ist -
nieć. Przy chod nia Le kar ska PKP sta ła
się jed nost ką or ga ni za cyj ną Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go, ja ko Sa mo dziel ny
Pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej
„Ob wód Lecz nic twa Ko le jo we go”
w No wym Są czu.

W ju bi le uszo wym ro ku 2011, na sku -
tek prze kształ ceń or ga ni za cyj no -praw -
nych i wła sno ścio wych, na mo cy
uchwa ły Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go, Przy chod nia prze kształ co -
na zo sta ła w Nie pu blicz ny Za kład
Opie ki Zdro wot nej Cen trum Me dycz ne
„Ba to re go”, któ re jest spad ko bier cą hi -
sto rii i tra dy cji Ob wo do wej Przy chod ni
Le kar skiej PKP.

To je dy na w ca łym re jo nie przy chod -
nia, w któ rej „pod jed nym da chem”
funk cjo nu ją: pod sta wo wa opie ka zdro -
wot na, po rad nie spe cja li stycz ne, opie ka
psy chia trycz na i le cze nie uza le żnień, re -
ha bi li ta cja lecz ni cza, pra cow nia dia gno -
sty ki la bo ra to ryj nej oraz pra cow nie RTG
i USG.

Z usług me dycz nych w Cen trum Me -
dycz ne „Ba to re go” mo że ko rzy stać ka -
żdy miesz ka niec mia sta No we go Są cza
i oko lic.

RY SZARD PA TYK 
Cen trum Me dycz ne „Ba to re go”

Ko re spon den cja
z Gdań ska 

Sza now ny Pa nie Re dak to rze! 
Wy da rzy ło się coś, co nie zda rza się

na co dzień. Wsku tek zbie gu oko licz no -
ści prze ży łam sy tu ację, któ rą trud no by -
ło by wy my ślić. Uwa żam, że war to by ło
ją opi sać. 

Je że li Pan Re dak tor uwa ża, że war to,
wszyst kie trzy Są de czan ki: z uro dze nia,
wy bo ru lub umi ło wa nia tej zie mi bę dą
bar dzo ura do wa ne. 

Ser decz ne po zdro wie nia z Gdań ska,
MA RIA BAR BA RA STA BLEW SKA

***

Ży cie pi sze naj lep sze
sce na riu sze

Ewa An drze jew ska, Są de czan ka
z wy bo ru, uro dzo na w Gdań sku, au tor -
ka nie daw no wy da nej ksią żki pt. Obok
in ny czas. O Mie ście i Ja ku bie, obie ca -
ła mi, że kie dy bę dzie w Gdań sku
u cór ki, od wie dzi mnie. Przy je żdża tu
czę sto, tu prze cież spę dzi ła dzie ciń -
stwo, tu ukoń czy ła Wy dział Ar chi tek -
tu ry Po li tech ni ki Gdań skiej, tu taj
po zo stał jej ro dzin ny dom. 

Pierw szy ter min mia łam za ję ty tłu -
ma cząc się za pro sze niem na pro mo cję
ksią żki Kró lo wa pszczół mo jej do brej
zna jo mej Ka ta rzy ny Krenz. Au tor ka
od 5 lat miesz ka w Por tu ga lii, gdzie jej
mąż, pro fe sor ar chi tek tu ry Ja cek Krenz
jest wy kła dow cą na jed nej z uczel ni. 

To na zwi sko jest mi zna ne. Stu dio wa -
li ra zem na ro ku. 

Chcę zro bić nie spo dzian kę Pa nu Pro -
fe so ro wi. Za pra szam do do mu obie stro -
ny. Ra do sne za sko cze nie i ser decz ne
po wi ta nie. Spo tka nie po 40. la tach.
Wspo mnie niom nie by ło koń ca. Tych
wspól nych a po tem oso bi stych. 

Ewa An drze jew ska opo wia da swo je
prze ży cia. Dzia łal ność w „So li dar no ści”.
Rok 1984. Aresz to wa nie, osa dze nie
waresz cie SB naMon te lu pich wKra ko wie. 

Dla nas szok. Jak mo gła to prze żyć
mło da ko bie ta, mat ka, żo na. 

– Mia łam ogrom ne wspar cie – opo -
wia da. – Do sta wa łam je przede wszyst -

DO I OD REDAKCJI
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kim od mę ża i przy ja ciół. Oni by li naj -
wa żniej si. Ale mu szę wy mie nić jed no
na zwi sko –Ire na Bo guc ka, po nie waż jej
w s z c z e g ó l n y spo sób za wdzię -
czam prze trwa nie. 

– W ja ki spo sób? 
– Otóż z wię zien nej bi blio te ki do sta -

łam gru bą ksią żkę Fe de ri co Gar cii Lor -
ki z je go wier sza mi, re we la cyj nie

prze tłu ma czo ną przez tę ko bie tę. Uwiel -
bia łam Lor kę od za wsze. Wie dzia łam,
że jest nie osią gal ny na wol no ści i w za -
chwy cie, przez trzy mie sią ce prze pi sy -
wa łam tę ksią żkę. 

– Ire na Bo guc ka to mo ja MA MA
– mó wi wzru szo na Ka ta rzy na Krenz.

Zna ła sześć ję zy ków, by ła tłu macz ką,
ma lar ką, po et ką. Zgi nę ła w wy pad ku sa -
mo cho do wym. 

– Gdzie te ze szy ty?! 
– U mnie, w gó rach, ra zem ze ser wet -

ka mi wy szy wa ny mi nit ką wy cią ga ną
z wię zien nych ręcz ni ków. 

Nie sa mo wi te po ru sze nie. Po 30. la -
tach, zbie giem oko licz no ści, los za my -
ka ko ło. 

Zna jąc te fak ty po sta no wi łam za po -
znać Ewę An drze jew ską z pa nią Ga brie -
lą Da nie le wicz, rów nież pi sar ką, zna ną
Są de cza nom ze swo ich ksią żek o No -
wym Są czu. 

W ka wiar ni przy Jaś ko wej Do li nie
w Gdań sku Wrzesz czu na stą pi ło spo tka nie. 

Pa ni Ga brie la Da nie le wicz przy szła
z nie spo dzian ką. Do sta ła bo wiem
od rek to ra Po li tech ni ki Gdań skiej pro -
po zy cję na pi sa nia ksią żki o lu dziach tej
uczel ni. Do brych i złych. Zwy czaj nych
i nie zwy kłych. 

Zna jąc ży cio rys Ewy An drze jew skiej
na kło ni ła ją do wy ra że nia zgo dy
na umiesz cze nie w tej ksią żce opo wie -
ści o jej ży cio wych za wi ro wa niach. 

Tak więc do ło ży łam ce gieł kę do za -
cie śnie nia kon tak tów mię dzy Są de cza -

na mi, ty mi co z gór prze nie śli się
na Wy brze że, z ty mi co znad mo rza
prze nie śli się w gó ry...

MA RIA BAR BA RA STA BLEW SKA

Pomnik Armii
Czerwonej wysadził
Jan Piszczek 
ps. „Okrzeja” 

Sza now na Re dak cjo, 
W sierp nio wym nu me rze „Są de cza -

ni na” (nr 8/44) prze czy ta łem list Ma cie -
ja Za rem by na te mat po mni ka Ar mii
Czer wo nej. Je go au tor po wo łu je się mię -
dzy in ny mi na ar ty kuł Lesz ka Za krzew -
skie go, za miesz czo ny w lip co wym
nu me rze „Są de cza ni na (nr 7/43) pod ty -
tu łem „Na chwa łę ru skie go orę ża”. Au -
tor te go ar ty ku łu po da je, że wy sa dze nie
w dniu 2 stycz nia 1946 ro ku po mni ka
Ar mii Czer wo nej do ko nał od dział AK
„Grom” pod do wódz twem Sta ni sła wa
Piszcz ka ps. „Okrze ja”. Nie wiem, na ja -
kich do ku men tach opie ra au tor tą wia do -
mość, ale się z nim zga dzam. Pa mię tam
te cza sy i ta hi sto ria jest mi zna na, pra -
gnę wy ja wić ge ne zę te go czy nu.

Hi sto ria za czę ła się kil ka mie się cy
wcze śniej, gdy jesz cze po mni ka nie by -
ło. W mie sią cu czerw cu 1945 ro ku
uczęsz cza łem do czwar tej kla sy gim na -
zjum w No wym Są czu. Przed wa ka cja -
mi by ły or ga ni zo wa ne ulicz ne zbiór ki
pie nię dzy do pu szek. Jak nas po in for -
mo wa no, ze bra ne pie nią dze mia ły być
prze zna czo ne na bu do wę po mni ka
„Ofiar Oświę ci mia”.

W okre sie wa ka cji pra co wa łem w Że -
gie sto wie przy od bu do wie tu ne lu. Oko -
ło 10 wrze śnia roz po czą łem na ukę
w pierw szej kla sie Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. Bo le sła wa Chro bre go
w No wym Są czu. W kla sie, są sia dem
mo im w ław ce był ko le ga Sta ni sław Pisz -
czek. Przed woj ną ukoń czył trzy kla sy
gim na zjum. W cza sie oku pa cji w AK
ukoń czył pod cho rą żów kę. Po woj nie
awan so wa ny do stop nia pod po rucz ni ka,
przy jął pseu do nim „Okrze ja”. 

Mieliśmy po dob ne za in te re so wa nia
i prze ko na nia stąd na sza zna jo mość
szyb ko po głę bia ła się. Ko le ga Pisz czek

Do ło ży łam ce gieł kę do za -
cie śnie nia kon tak tów mię -
dzy Są de cza na mi, ty mi co
z gór prze nie śli się na Wy -
brze że, z ty mi co znad mo -
rza prze nie śli się w gó ry...

MA RIA BAR BA RA STA BLEW SKA
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in for mu je mnie, że przy się ga zło żo -
na w AK na dal obo wią zu je. Oświad cza,
że dzia ła w kon spi ra cji w ra mach RO -
AK (Ruch Opo ru Ar mii Kra jo wej),
a któ ra w li sto pa dzie zo sta ła włą czo -
na w sze re gi WiN (Wol ność i Nie za wi -
słość). Oświad cza rów nież, że ma
kon tak ty z by ły mi zwierzch ni ka mi. Ja
po wie dzia łem mu o so bie oraz że po sia -
dam ma te riał wy bu cho wy w po sta ci
„cy ko ry jek”, któ ry prze cho wu ję
od stycz nia 1945 ro ku. 

Dość wcze śnie, je sie nią zo stał wy -
bu do wa ny po mnik Ar mii Czer wo nej.
Po za koń cze niu woj ny na wła dze lo -
kal ne na ło żo no obo wią zek bu do wy ta -
kich po mni ków oraz eks hu mo wa nia
żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej z przy pad -
ko wych miejsc po chów ku do cmen tar -
nych kwa ter. 

O ter mi nie roz po czę cia bu do wy po -
mni ka „Ofiar Oświę ci mia” wła dze lo -
kal ne mil cza ły. We dług na sze go
mnie ma nia, pie nią dze ze bra ne w zbiór -
ce ulicz nej zo sta ły uży te nie zgod nie
z prze zna cze niem. By li śmy obu rze ni, że
nas oszu ka no. Jak na iro nię po mnik ten
był po wszech nie zwa ny „po mni kiem
wdzięcz no ści”. W śro do wi skach pa trio -
tycz no -wol no ścio wych pa no wa ła at -
mos fe ra obu rze nia. W tej sy tu acji
po sta no wi li śmy za pro te sto wać po przez
zbu rze nie te go „po mni ka wdzięcz no -
ści”. Ko le ga Sta ni sław Pisz czek ps.
„Okrze ja” mó wi, że mo żna do te go wy -
ko rzy stać ma te riał wy bu cho wy, któ ry
jest u mnie. Kil ka ra zy w tecz ce przy -
wo zi łem z Ka mion ki Wiel kiej do szko -
ły te „cy ko ryj ki”. Pod ław ką
prze kła da łem je do je go tecz ki. Od by -
wa ło się to w ta jem ni cy, wi dzia łem tyl -
ko ja i ko le ga „Okrze ja”. Od tej chwi li
przy go to wa niem i wy ko na niem po wzię -
te go za mia ru za jął się „Okrze ja”. 

W koń cu grud nia 1945 ro ku na stą -
pi ła pró ba wy sa dze nia po mni ka, któ ra
się jed nak nie po wio dła, gdyż ma te riał
z po wo du nie od po wied nie go prze cho -
wy wa nia stra cił na war to ści. Ma te riał
ten trzy ma łem w becz ce że la znej
po kar bi cie, ale ze wzglę du na oko licz -
no ści i ta jem ni cę, czę sto zmie nia łem

miej sce ukry cia, prze cho wu jąc ma te -
riał na wet w zie mi. 

Po kil ku dniach plan zo stał zre ali zo -
wa ny do koń ca. Po mnik Ar mii Czer wo -
nej zo stał wy sa dzo ny przy uży ciu mi ny
prze ciw czoł go wej. Po mnik roz padł się
na czę ści. Szyb ko zo stał od bu do wa ny
i stoi do dzi siej sze go dnia przy… Alei
Wol no ści. 

W wie lu in nych mia stach po mni ki ta -
kie zo sta ły ro ze bra ne, bądź prze nie sio -
ne na in ne miej sce. W No wym Są czu
po zo stał, mo że ja ko eks po nat ar chi tek -
to nicz ny? Lub z in nych wzglę dów…

Swój list opa tru ję cy ta tem z Re du ty
Or do na Ada ma Mic kie wi cza: „Bo dzie -
ło znisz cze nia w do brej spra wie jest
świę te, jak dzie ło stwo rze nia”. 

JAN ZA JĄC, Małogoszcz

Oświad cze nie 
Z ubo le wa niem przy cho dzi mi

stwier dzić, że tekst ape lu śro do wisk
nie pod le gło ścio wych oraz kom ba tanc -
kich, ja ki roz da wa ny był 17 wrze śnia
br. wśród uczest ni ków ma ni fe sta cji
pod po mni kiem chwa ły Ar mii Czer wo -
nej w No wym Są czu, a sy gno wa ny mo -
im na zwi skiem, nie ma nic wspól ne go
z tek stem uzgod nio nym w dro dze ko -
re spon den cji elek tro nicz nej po mię dzy
głów ny mi or ga ni za to ra mi de mon stra -
cji. W tek ście za ak cep to wa nym i sko -
ry go wa nym przez mnie nie znaj do wa ły
się sło wa skie ro wa ne per so nal nie
pod ad re sem pre zy den ta Ry szar da No -
wa ka w brzmie niu: „Je go za cho wa nia
nie mo że uspra wie dli wiać ani głu po ta,
ani tchó rzo stwo, ani ewen tu al ne po wią -
za nia z ko mu ni stycz ny mi słu żba mi spe -
cjal ny mi”.

Aka pit ten zo stał do da ny a na stęp nie
po wie lo ny w ape lu de le ga tów kra kow -
skich bez mo jej wie dzy i zgo dy. Pod kre -
ślam też, że ni gdy nie za apro bo wał bym
po dob nej re to ry ki w dys kur sie pu blicz -
nym, na co rów nież zwró ci łem uwa gę
pa nu Krzysz to fo wi Bzdy lo wi (pre zes
Związ ku Kon fe de ra tów Pol ski Nie pod -
le głej – przyp. red.) jesz cze przed roz -
po czę ciem ma ni fe sta cji…

Z po wa ża niem
JA RO SŁAW RO LA

Pre zes Są dec kiej Ro dzi ny Ka tyń skiej

O ter mi nie roz po czę cia bu -
do wy po mni ka „Ofiar
Oświę ci mia” wła dze lo kal -
ne mil cza ły. We dług na sze -
go mnie ma nia, pie nią dze
ze bra ne w zbiór ce ulicz nej
zo sta ły uży te nie zgod nie
z prze zna cze niem. By li śmy
obu rze ni, że nas oszu ka no. 

DO I OD REDAKCJI
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