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18 444 64 27

„Prosto z sadu pod Twoje drzwi”

Tel. 18 444 64 27 soki@maurer.com.pl
soki@lackieogrody.pl • dostawa@maurer.com.pl

Bez dodatku cukru 

i konserwantów

tłoczonych

Czynne:  pon. – sob.  8.00 – 19.00
 niedziela  9.00 – 19.00
 przerwa  12.30 – 13.00

SADECZANIN styczeń 2012_SADECZANIN 1-2.2012  17-01-2012  18:59  Strona 2



FE LIE TON 
Krzysz tof wi tał Pry ma sa Ty siąc le cia 4

WY DA RZE NIE 
Wy da rze nia 5 
Opi nie 9 
Ak cja „Ser ce – Ser cu” 10 
Dwu dziest ka wspa nia łych 12 

ROZ MO WA MIE SIĄ CA 
Pol ska za słu ży ła na lep szy los 13 

GO SPO DAR KA 

Są dec czy zna w bu do wie 17
Ile jest war te sło wo mi ni stra 22

WO KÓŁ NAS 
Za bił dla 240 zło tych 27 

Kie dy wró cił do do mu umył nóż, 
pie nią dze scho wał do biur ka... 30 
Ha zard to ukry ta cho ro ba 32
Po mnik są dec kich serc 34 
Piw ni ca Sta ni sła wa Cią gły 38
Pa pier za dru ko wa ny bó lem 
i cier pie niem 40 
Po go da, kra iny i in ne an giel skie 
wy na laz ki 42

SĄ DE CZA NIE 

Bo ha ter z Bar cic 46
Skonstruował największy 
kamienny most 49
Hi sto ria za po mnia ne go uła na 50
Ja ku bo wi Mülle ro wi – in me mo riam 53 
O Ja si Smy dzie z Mło do wa 57
Par ty zant bez gro bu 58

KUL TU RA 
Ka lej do skop kul tu ral ny 60
Świę to Jor da na w obiek ty wie 
Je rze go Ża ka 62
Kto czy ta, nie błą dzi 64 
Na kla sycz ną, fil mo wą 
i gó ral ską nu tę 65
Ka len da rium Mu zeum Okrę go we go 67 
Od wiedź mu zeum – kon kurs 68

HI STO RIA 
Na ra tu nek za be łec kiej ne kro po lii 69
Ta jem ni ce Ty li cza 73
Po mnik kró la i bi sku pa 74
Ostat ni uczeń Ma tej ki 78
Dłu go na tą chwi lę cze ka łem 80
Rejs Są de czan do mo rza 82 
Śla dy na pi śmie 83

ROZ MA ITO ŚCI 
W ży ciu trze ba mieć pa sję 88
350 go łę bi na wy sta wie 90
Sym fo nia pa siecz na Wła dy sła wa
Ptasz kow skie go 91
Ba sen jak no wy 93
Bu kiet w przy sma ku 94
Po dzwon ne dla „Dzien ni ka 
Pol skie go” 95
W obro nie Te le wi zji Trwam 96
Do i od re dak cji 97

WWW.SADECZANIN.INFO1-2.2012 | w numerze:

ZA BIŁ DLA 240 ZŁO TYCH 
Ta zbrod nia za szo ko wa ła nie tyl ko Są de czan. W sa mo cho dzie
po rzu co nym na le śnej dro dze zna le zio no cia ło mę żczy zny. Za -
bój cą star sze go tak sów ka rza oka zał się 16-let ni chło pak – pi -
szą Iga Mi cha lec i Mał go rza ta Cy gna ro wicz. 

17 46

DŁU GO NA TĄ CHWI LĘ CZE KA ŁEM
Prze cho dząc obok Sta re go Cmen ta rza przy al. Wol no ści
w No wym Są czu ze zdu mie niem za uwa ży łem, że po le wej
stro nie alej ki za słu żo nych, pro wa dzą cej do po mni ka „Są dec -
kiej Pie ty” nie ma pły ty na grob nej ko mu ni sty Jó ze fa Ze man ka
– pi sze Le szek Za krzew ski. 
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Krzysztof 
witał Prymasa
Tysiąclecia

K
oń ców ka sta re go ro ku przy -
nio sła hio bo wą wieść o sprze -
da ży przez Krzysz to fa
Paw łow skie go Wy ższej Szko -

ły Biz ne su –Na tio nal Lu is Uni ver si ty.
„Skoń czy ła się pew na epo ka” – oświad -
czył twór ca te go dzie ła, pod pi su jąc akt
no ta rial ny. Uczel nię ku pi ło kon sor cjum
war szaw skich firm i od ra zu, jak to by -
wa w ta kich mo men tach, ma li lu dzie
uzna li, że to ich 5 mi nut. Przy kro by ło
czy tać, głów nie w In ter ne cie, głę bo ko
nie spra wie dli we i krzyw dzą ce opi nie
o za ło ży cie lu i wie lo let nim rek to rze
uczel ni przy ul. Zie lo nej. 

Dla mnie Krzysz tof Paw łow ski to
wiel ka po stać, któ ra ma już swo je miej -
sce w hi sto rii na sze go mia sta, a przy -
zna ny mu w 2006 ro ku przez raj ców
sa dec kich ty tuł Ho no ro we go Oby wa te -
la mia sta, to by ła jak by pie cząt ka.
Na po cząt ku lat 90. ze szłe go stu le cia,
tuż po prze ło mie ustro jo wym, dzię ki
uczel ni Paw łow skie go zro bi ło się gło -
śno o Są czu w Pol sce. Przez 20 lat szko -
ła wy kształ ci ła ty sią ce mło dych lu dzi.
Po ło wa ka dry urzęd ni czej Są cza w CV
wpi su je WSB-NLU. Ileż ożyw czych
prą dów ta szko ła wnio sła do na sze go
pro win cjo nal ne go ży cia. 

Pierw szy raz ze tkną łem się z Krzysz -
to fem Paw łow skim po Okrą głym Sto le,
pod czas pa mięt nych pra wy bo rów Ko -
mi te tu Oby wa tel skie go „So li dar ność”.
Ówczesny pre zes są dec kie go KiK -u,
szef la bo ra to rium SZEW z ty tu łem dok -
to ra fi zy ki, uzy skał re ko men da cję so li -
dar no ścio wej gwar dii na kan dy da ta
do Se na tu w dru ży nie Le cha Wa łę sy
w okrę gu no wo są dec kim. 

Man dat se na tor ski Paw łow ski spra -
wo wał przez dwie ka den cje. Po rzu cił
po li ty kę, bo to nie był je go ży wioł.

W 1992 ro ku do ko nał dzie ła ży cia,
prze kształ ca jąc „po ma tu ral ną szko łę se -
kre ta rek” – jak mo żna prze czy tać
w „En cy klo pe dii Są dec kiej” Au gu sty -
na i Je rze go Le śnia ków – w WSB -
-NLU. W krót kim cza sie są dec ka
uczel nia za czę ła bry lo wać w ran kin gach
naj lep szych nie pu blicz nych szkół wy -
ższych w Pol sce. W tam tych cza sach
dy plom z za rzą dza nia uzy ska ny w Są -
czu miał swo ją wa gę. Iro nią lo su jest, że
wła śnie re alia biz ne so we po ko na ły
uczel nię, któ ra uczy ła sztu ki biz ne su.
Wraz z po wsta niem w No wym Są czu
PWSZ i gwał tow nym roz ro stem pry -
wat nych szkół wy ższych, na co jesz cze
na ło żył się niż de mo gra ficz ny – los
WSB -NLU w do tych cza so wym kształ -
cie był prze są dzo ny.

***
Paw łow skie go mo żna spo tkać w nie -

dzie lę przed ob ra zem MB Po cie sze nia
w ko ście le św. Du cha. Ścia nę przed sion -
ka je zu ic kiej świą ty ni ozda bia mo że nie -
zbyt uda ne, ale re ali stycz ne i z te go
wzglę du cen ne ma lo wi dło olej ne Ber -
nar da Wój ci ka. Ar ty sta z bar oko wym
roz ma chem od ma lo wał sce nę ko ro na cji
cu dow ne go ob ra zu na po lach Za wa -
dy 11 lip ca 1963 ro ku w obec no ści nie -
prze li czo nych tłu mów. Ma ło kto wie, że
chło piec sto ją cy w gro mad ce mło dzie ży
to Krzysz tof Paw łow ski. Trze ba przy -
znać, że ów cze sny su pe rior je zu ic kiej
wspól no ty, o. Ta de usz Mi cha lik SJ, miał
no sa wy sy ła jąc 17-let nie go wów czas
Krzysztofa do de le ga cji wi ta ją cej kar dy -
na ła Ste fa na Wy szyń skie go. 

Z po cząt kiem no we go ro ku star sze -
mu o pół wie ku Krzysz to fo wi Paw łow -
skie mu ży czę du żo zdro wia i sił. Nie
wąt pię, że na sze mia sto bę dzie mia ło
jesz cze po ży tek z Je go mą drej gło wy.

Henryk Szewczyk
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WYDARZENIA

KTO BURMISTRZEM
STAREGO SĄCZA: 
LELEK CZY CIĄGŁO?

Gdy ten nu mer „Są de cza ni na” do trze
do Czy tel ni ków, bę dzie już zna ny wy nik wy -
bo rów uzu peł nia ją cych na bur mi strza Sta -
re go Są cza (po re zy gna cji z urzę du przez
Ma ria na Cy co nia, któ ry zo stał po słem), wy -
zna czo nych na 22 stycz nia br. W szran ki sta -
nę ło dwóch kan dy da tów: p. o. bur mi strza
Ja cek Le lek (l. 41) zgło szo ny przez KWW
„Gmin ne Po ro zu mie nie Wy bor cze”, b. rad ny
i wi ce bur mistrz Sta re go Są cza, z wy kształ -
ce nia na uczy ciel ma te ma ty ki, oraz rad ny po -
wia to wy, a w prze szło ści po seł LPR Edward
Cią gło (l. 58) z Goł ko wic, wy su nię ty przez
KWW „Sa mo rząd na Gmi na”. Le lek był fa wo -
ry tem po sła Ma ria na Cy co nia (PO), Cią głę
po par ło Pra wo i Spra wie dli wość. 

Z KA SIĄ KO WAL SKĄ 
W NO WY ROK

Kil ka ty się cy Są de czan w szam pań skich
na stro jach po wi ta ło No wy Rok na kon cer cie
Ka si Ko wal skiej pod ra tu szem. Na Dep ta ku
w Kry ni cy -Zdro ju ba wio no się przy mu zy ce
ze spo łu „Łzy”. Syl we stra na sto ku zor ga ni zo -
wa ły sta cje nar ciar skie w Czar nym Po to ku,
Wier chom li -Szczaw ni ku i Ry trze. Lu dzie gór
z ca łej Pol ski po że gna li sta ry rok na msz św.

syl we stro wej na szczy cie Ja wo rzy ny Kry nic -
kiej, po dob nie by ło na Prze hy bie. 

Pierw szym uro dzo nym w 2012 ro ku miesz -
kań cem Zie mi Są dec kiej był sy nek pań stwa
Gra ży ny i Ja nu sza Ra ków – Ku buś, któ ry przy -
szedł na świat w kry nic kiej po ro dów ce 51 mi -
nut po pół no cy. Do tra ge dii do szło na za ba wie
syl we stro wej w Na ści szo wej, gdzie z nie wy -
ja śnio nych przy czyn zmarł 15-let ni chło pak. 

AD OP CJE NA DAL 
W NO WYM SĄ CZU

Za po wia da na pod ko niec ub. r. li kwi da cja
Ośrod ka Ad op cyj ne go w No wym Są czu do -
szła do skut ku, ale w mie ście na dal mo żna
za ła twiać spra wy zwią za ne z przy spo so bie -
niem dzie ci. Mar sza łek Ma rek So wa po wo -
łał w No wym Są czu fi lię Ma ło pol skie go
Ośrod ka Ad op cyj ne go (ul. Pod ha lań ska 18),
do któ rej prze niósł trzech pra cow ni ków
z daw ne go ośrod ka przy Pla cu Ko le giac kim.
Pro wa dze nie ośrod ka ad op cyj ne go dla wo -

je wódz twa ma ło pol skie go jest od No we go
Ro ku za da niem Re gio nal ne go Ośrod ka Po li -
ty ki Spo łecz nej w Kra ko wie.

KON SE KRA CJA NO WE GO
KO ŚCIO ŁA W KRY NI CY -
-ZDRO JU

Pod prze wod nic twem ab pa Wik to ra
Skwor ca, or dy na riu sza ka to wic kie go, od by -

STRAJK W NE WA GU
Przez trzy dni prze ciw ko ni skim pła com pro te sto wa li, w for mie straj ku kra czą ce go, pra -

cow ni cy Ne wa gu SA w No wym Są czu, czo ło we go pro du cen ta po jaz dów szy no wych.
Strajk zor ga ni zo wa ła za kła do wa „S” (przew. Jó zef Ko tar ba), co po prze dzi ło wie lo mie sięcz -
ne, nie uda ne roz mo wy związ kow ców z za rzą dem, z udzia łem me dia to ra Mi ni ster stwa Pra -
cy i Po li ty ki Spo łecz nej. Za ostrze nie pro te stu za ło ga po par ła w gru dnio wym re fe ren dum. 

Straj ku ją cy do ma ga ją się pod wy żki w wy so ko ści 500 zł na ka żde go pra cow ni ka. (Za -
rob ki w dzia le pro duk cji wy no szą od 1400 do 2300 zł brut to). Wśród po stu la tów straj ko -
wych zna la zło się też po sza no wa nie przez pre ze sów spół ki: Zbi gnie wa Ko niecz ki
i Wie sła wa Pi wo wa ra god no ści „ro bo cia rzy” i nie re pre sjo no wa nie pro te stu ją cych. 

Wy ra zy so li dar no ści dla straj ku ją cych prze ka za li związ kow cy z in nych są dec kich za -
kła dów pra cy (m. in. PKP i SGL Car bon). Na miej scu był m.in. An drzej Szka ra dek, szef są -
dec kiej „S”, Woj ciech Grze szek, prze wod ni czą cy ZR Ma ło pol ska, oraz se na tor Sta ni sław
Ko gut, któ ry pod jął się me dia cji po roz mo wie ze Zbi gnie wem Ja ku ba sem, wła ści cie lem
Ne wa gu. Gdy za my ka li śmy ten nu mer „Są de cza ni na”, mia ły się roz po cząć roz mo wy KZ
„S” z za rzą dem spół ki.
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ła się uro czy stość kon se kra cji ko ścio ła pw.
Mat ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy w Kry ni cy -
-Zdro ju (Czar ny Po tok). W świą ty ni zgro ma -
dzi li się księ ża pra cu ją cy wcze śniej w pa ra fii,
wła dze mia sta, pa ra fia nie, go ście i tu ry ści.
Sa ma pa ra fia pw. MBNP w Kry ni cy zo sta ła
ery go wa na w miej sce pa ra fii grec ko -ka to lic -
kiej 29 grud nia 1951 ro ku, ale do pie ro w 2009
ro ku za koń czy ły się pra ce przy bu do wie no -
wej świą ty ni. Do tam te go cza su wier ni mo -
dli li się w cer kwi. W ho mi lii abp Skworc
pod kre ślił, że ko ściół „tu taj, na skrzy żo wa niu
dróg, w tej dro dze na Ja wo rzy nę, przy tych
szla kach tu ry stycz nych” był bar dzo po trzeb -
ny. Pod czas uro czy sto ści brą zo we me da le

„Dei Re gno Se rvi re” otrzy ma ły dwie ro dzi ny
z pa ra fii MBNP: Jan i An na Ry bar scy oraz
Krzysz tof i Bar ba ra Go mół ko wie. Bur mistrz
Da riusz Reś ko od zna czył ks. Eu ge niu sza
Szym cza ka, pro bosz cza pa ra fii, Zło tym Her -
bem Kry ni cy – Zdro ju.

OD NOWEGO ROKU
BARCICE JUŻ NIE GÓRNE! 

Od 1 stycz nia 2012 ro ku pięć ma ło pol skich
miej sco wo ści otrzy ma ło no we na zwy urzę -
do we, w tym Bar ci ce Gór ne, któ re od no we -
go ro ku na zy wa ją sie po pro stu Bar ci ce.
Wnio sek o zmia nę na zwy zło żył jesz cze b.
bur mistrz Sta re go Są cza a obec ny po seł
Ma rian Cy coń, miesz ka niec… Bar cic Dol -
nych. We wnio sku o skró ce nie na zwy pod -
kre ślił, że miesz kań cy miej sco wo ści
zwy cza jo wo uży wa ją na zwy „Bar ci ce” i uzna -
ją ją za część swo je go dzie dzic twa kul tu ro -
we go. Na zwa „Bar ci ce Gór ne”
sto so wa na by ła w do ku men tach Urzę du
Sta nu Cy wil ne go je dy nie w okre sie od 1946
do 1953 ro ku. Na zwa „Bar ci ce Gór ne” zna la -
zła się na to miast w wy ka zie urzę do wych
nazw miej sco wo ści w Pol sce z 1980 r.

WAL KA O UTRZY MA NIE
SĄ DÓW RE JO NO WYCH 

Zgod nie z pro jek tem roz po rzą dze nia mi -
ni stra spra wie dli wo ści znie sio ne zo sta ną Są -
dy Re jo no we m.in. w Gor li cach, Li ma no wej
i Mu szy nie. Zda niem min. Ja ro sła wa Go wi -
na li kwi da cja mniej szych jed no stek po zwo li
na rów no mier nie ob ło że nie sę dziów pra cą.
Prze ciw ko tej de cy zji pro te stu ją sa mo rzą -
dow cy li ma now scy i gor lic cy. Wej ście w ży -
cie roz po rzą dze nia mi ni stra ozna cza ło by, że
w Li ma no wej funk cjo no wał by je dy nie za -
miej sco wy Wy dział Kar ny oraz Wy dział Ro -
dzin ny i Nie let nich Są du Re jo no we go
w No wym Tar gu. Z ko lei w Gor li cach po zo -
sta ły by za miej sco we wy dzia ły Są du Re jo no -
we go w No wym Są czu. 

PO LI CJA WY PRO WA DZI ŁA
SIĘ Z CHEŁM CA 

1 stycz nia br. uległ li kwi da cji po ste ru nek
po li cji w Chełm cu, po tym, jak wójt Ber nard
Sta wiar ski wy mó wił stró żom pra wa wy na -
jem bu dyn ku, przy le ga ją ce go do gma chu
Urzę du Gmi ny (daw na szko ła cheł miec ka).
Opusz czo ne przez po li cjan tów po miesz cze -
nia zaj mie two rzo na przez wło da rza Chełm -
ca Straż Gmin na (kil ka eta tów) oraz
urzęd ni cy gmin ni, któ rzy do tąd pra co wa li

w wiel kiej cia sno cie. Po li cjan ci prze nie śli się
do Ko men dy Miej skiej Po li cji przy ul. Grot t -
ge ra, skąd bę dą wy ru szać na in ter wen cje
rów nież na te ren gmi ny Cheł miec. 

RA DIO KRA KÓW WRÓ CI ŁO
NA ULI CĘ NA RU TO WI CZA

W bu dyn ku przy ul. Na ru to wi cza w No -
wym Są czu po now nie otwar to stu dio Ra dia
Kra ków. W ra mach tzw. roz szy wa nia pro -
gra mu są de cza nie bę dą mo gli kil ka ra zy
dzien nie słu chać lo kal nych ser wi sów. Ze spo -
łem re por te rów kie ru je Sła wo mir Wro na,
ostat nio zwią za ny m.in. z „Ga ze tą Kra kow -
ską”, któ ry wró cił do roz gło śni kra kow skiej
ra dia pu blicz ne go po dzie się cio let niej prze -
rwie. Ra dio Kra ków na da je od 1927 r., do cie -
ra do słu cha czy na te re nie ca łe go
wo je wódz twa ma ło pol skie go. 

ŚWIE CE WI GI LIJ NE 
OD CA RI TAS 

Po nad 125 tys. świec roz pro wa dzi ła
w okre sie Ad wen tu Ca ri tas Die ce zji Tar now -
skiej w ra mach pro wa dzo nej od 18. lat ak cji
Wi gi lij ne go Dzie ła Po mo cy Dzie ciom. Po ło -
wa ze bra nych pie nię dzy po zo sta ła w pa ra -
fiach, a resz ta tra fi ła do cen tra li Ca ri tas
w Tar no wie. Uzy ska ne ze sprze da ży świec
fun du sze prze zna czo no na zi mo wy i let ni

ZA GI NĄŁ AKT 
LO KA CYJ NY 
LI MA NO WEJ 

Z sej fu Mu zeum Re gio nal ne go Zie mi
Li ma now skiej w Li ma no wej znik nę ły bez -
cen ne do ku men ty, m.in. akt lo ka cyj ny mia -
sta wy da ny przez Zyg mun ta Au gu sta
w 1565 ro ku, przy wi lej ce sa rza au striac kie -
go na urzą dza nie dwu na stu jar mar ków
rocz nie z 1792 ro ku oraz szes na sto wiecz -
ne pie czę cie. Z za wia do mie nia bur mi strza
Wła dy sła wa Bie dy po stę po wa nie w tej
bul wer su ją cej spra wie, któ ra za in te re so -
wa ła ogól no pol skie me dia, pro wa dzi Pro -
ku ra tu ra Re jo no wa w No wym Są czu.
Kon tro la Ar chi wum Pań stwo we go w li -
ma now skiej pla ców ce, prze pro wa dzo -
na w 2010 r., ujaw ni ła ba ła gan pa nu ją cy
w mu zeum, któ rym od lat kie ro wał za słu -
żo ny re gio na li sta Jan Wie lek. Za rzą dzo -
na przez bur mi strza in wen ta ry za cja
zbio rów przy nio sła fa tal ne od kry cie. 
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wy po czy nek dla dzie ci i mło dzie ży z ro dzin
po trze bu ją cych. W ub. r. tar now ska Ca ri tas
zor ga ni zo wa ła wa ka cje i fe rie zi mo we dla 2,5
tys. dzie ci. 

STA NI SŁAW PA CHO WICZ
KŁAM CĄ LU STRA CYJ NYM

Sąd Okrę go wy w No wym Są czu orzekł,
że Sta ni sław Pa cho wicz, by ły wójt Tym bar -
ku, zło żył nie zgod ne z praw dą oświad cze nie
lu stra cyj ne. Sąd po zba wił Pa cho wi cza na 3
la ta bier ne go pra wa wy bor cze go w wy bo -
rach do Sej mu i Se na tu RP, Par la men tu Eu -
ro pej skie go i jed no stek sa mo rzą do wych
oraz za ka zał mu peł nie nia w tym cza sie funk -
cji pu blicz nych. W ust nym uza sad nie niu wy -
ro ku sę dzia Bo gu sław Ba jan stwier dził, że
w oświad cze niu lu stra cyj nym zło żo nym
w mar cu 2008 r. przed wy bo ra mi do PE, Pa -
cho wicz wpraw dzie przy znał się do kon tak -
tów z kontr wy wia dem PRL w la tach 1979
-1980 (prze by wał na prak ty ce w USA), ale
po mi nął współ pra cę z SB w na stęp nych la -
tach. Wy rok jest nie pra wo moc ny, Pa cho -
wicz za po wie dział ape la cję. 

W OBRO NIE 
WOL NO ŚCI SŁO WA

Hap pe ning pod gma chem sa dec kie go
są du urzą dzi li dzien ni ka rze z Pod ha la, pro -

te stu jąc prze ciw ko ar ty ku ło wi 212 kk, któ ry
po zwa la ka rać wię zie niem za znie sła wie nie.
Żur na li ści wy stą pi li w po ma rań czo wych
kom bi ne zo nach, któ re no szą naj groź niej si
więź nio wie. Je rzy Ju rec ki z „Ty go dni ka Pod -
ha lań skie go” i Jó zef Sło wik z te le wi zji re gio -
nal nej w No wym Tar gu ma ją spra wę z b.
se na to rem Ta de uszem Sko ru pą za tzw.
pod ha lań ską afe rę pod słu cho wą. Kie dy
dzien ni ka rze wy gra li pro ces cy wil ny, to Sko -
ru pa za ło żył im spra wę kar ną z pry wat ne -
go oska rże nia. 

WY CZER PAŁ SIĘ 
LI MIT CIER PLI WO ŚCI! 

Miesz kań cy Ko rzen nej ze bra li 440 pod pi -
sów pod skar gą na fir mę Mo -BRUK. Uwa ża -
ją, że za kład za tru wa po wie trze i za gra ża ich
zdro wiu. W li sto pa dzie wy do stał się stam tąd
siar ko wo dór i amo niak, in ter we nio wa ła

straż po żar na. Spra wę wy ja śnia Wo je wódz -
ki In spek to rat Ochro ny Śro do wi ska. 

– Za kład znaj du je się w po bli żu do mów jed -
no ro dzin nych, co chwi lę czuć smród, któ ry się
z nie go wy do sta je – ska rżą się miesz kań cy,
któ rzy alarmują wój ta, par la men ta rzy stów,
sta ro stę, mar szał ka i wo je wo dę. 

KRZYSZ TOF PAW ŁOW SKI SPRZE DAŁ WSB -NLU 
Krzysz tof Paw łow ski i je go cór ka Kin ga sprze da li wszyst kie swo je udzia ły w spół ce

Edu scien tia, bę dą cej praw nym za ło ży cie lem Wy ższej Szko ły Biz ne su – Na tio nal Lo uis Uni -
ver si ty w No wym Są czu. No wym wła ści cie lem uczel ni przy ul. Zie lo nej zo sta ło Po ro zu -
mie nie na Rzecz Przy szło ści WSB – NLU. Two rzy je: Ka pi ta ło wa Gru pa
Ener ge tycz na (pre zes Ja ro sław Ma tu sik, by ły wi ce pre zes SKOK -u (34 proc. udzia łów),
Kon sor cjum Uczel ni Wy ższych Fu tu rus oraz kon sor cjum Uczel ni Nie pu blicz nych E -uczel -
nia (prze ję ły po 33 proc. udzia łów), m.in. wła ści cie le te le wi zji edu ka cyj nej Edu sat oraz kil -
ku war szaw skich pry wat nych szkół wy ższych. 

– To ko niec pew nej epo ki, wszak to ja za ło ży łem tę uczel nię, ale do dzi siej szej trans ak -
cji pod cho dzę bez emo cji. Wszy scy je ste śmy świa do mi po trze by re ali zo wa nia dal szych
zmian, ma ją cych na ce lu roz wój uczel ni i dą że nia do zbu do wa nia prę żne go ośrod ka edu -
ka cyj no - kon sul tin go we go o uzna nej mar ce. Ostat nie la ta po ka za ły nam jed nak, że nie -
mo żli we jest osią gnię cie te go ce lu bez istot ne go wzmoc nie nia ka pi ta ło we go – tłu ma czył
Krzysz tof Paw łow ski, któ ry za cho wał ty tuł ho no ro we go rek to ra uczel ni. In we sto rzy na no -
we go pre zy den ta uczel ni, w miej sce cór ki Paw łow skie go, wy bra li Ja ro sła wa Po dol skie -
go. Przed sta wi cie le no we go wła ści cie la uczel ni za pew ni li, że za rów no stu den ci jak
i wy kła dow cy nie ma ją się cze go oba wiać (czy taj ta kże fe lie ton na str. 4). 
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ZŁO TE I SZMA RAG DO WE
GO DY

Czte ry pa ry ob cho dzi ły ju bi le usze ma -
łżeń skie w są dec kim ra tu szu. 55 lat prze ży li
ze so bą Wie sła wa i Cze sław Moz dy nie wi czo -
wie. Ju bi le usz 50-le cia po ży cia ma łżeń skie go
świę to wa li: Wła dy sła wa i Lu dwik Flor ko wie,
Ma ria i Zyg munt Po pie lo wie oraz Te re sa
i Ry szard Saj da ko wie. Ży cze nia oraz gra tu la -
cje prze ka za ły Ju bi la tom kie row nik Urzę du
Sta nu Cy wil ne go Mał go rza ta Ant kie wicz -
-Wójs i wi ce pre zy dent Bo że na Ja wor. Ju bi -
la ci do sta li „Me da le za dłu go let nie po ży cie
ma łżeń skie”, przy zna ne przez Pre zy den ta RP,
oraz upo min ki, al bu my i kwia ty. Nie za bra kło
lamp ki szam pa na i pa miąt ko wych zdjęć.

KIE ROW CA ZA BIŁ POD
WPŁY WEM NAR KO TY KÓW?

W Ro żno wie, gm. Gró dek nad Du naj -
cem, 19-let ni kie row ca da ewoo ne xia zje chał
na prze ciw le gły pas jezd ni i po trą cił pra wi -
dło wo idą ce go 10-let nie go chłop ca. Dziec ko
zmar ło po ty go dniu w są dec kim szpi ta lu. 19-
let ni spraw ca wy pad ku mógł być, jak po da ła
po li cja, pod wpły wem nar ko ty ków. Spra wa
wy wo ła ła wiel kie wzbu rze nie w lo kal nej spo -
łecz no ści. 

SĄDECZANIE DLA
RODAKÓW NA UKRAINIE

Bo ga te da ry dla Po la ków na za chod niej
Ukra inie przed świę ta mi Bo że go Na ro dze -
niem za wiózł z po moc ni ka mi Ro bert So bol,
szef są dec kich sto wa rzy szeń: Wspól no ta Pol -
ska i Pa mię ci Pol skie go Sy bi ru. Pacz ki tra fi ły
do szko ły pol skiej w Sam bo rze. Pre zen ty (żyw -
ność, sło dy cze, przy bo ry szkol ne, za baw ki) ze -
bra li ucznio wie z są dec kich i kry nic kich szkół,
są dec kie fir my i wie le osób pry wat nych. Go -
spo da rze od wdzię czy li się go ściom z Pol ski
wy stę pem ar ty stycz nym, któ re go gwiaz dą był
ze spół FU JAR KI, ob sy pa ny na gro da mi na kon -

kur sach w Pol sce i na Ukra inie. To ko lej na wy -
pra wa w po nad dwu dzie sto let niej po mo cy
Są de czan dla ro da ków ze Wscho du.

MA JER SCY ZO STA LI
NA ŚWIĘ TA BEZ DA CHU
NAD GŁO WĄ

Pię cio oso bo wa ro dzi na Ma jer skich z Bi -
czyc Dol nych: mat ka i jej żo na ty syn z dwój -
ką dzie ci, spę dzi li świę ta Bo że go Na ro dze nia
u krew nych. Sza le ją ca 16 grud nia wie czo rem

nad re gio nem wi chu ra znisz czy ła ścia nę
szczy to wą ich do mu, któ ra z ko lei uszko dzi ła
strop. Nad zór bu dow la ny wy łą czył bu dy nek
z użyt ko wa nia. Ma jer scy nie pręd ko wró cą
do do mu, po trzeb ny jest je go ge ne ral ny re -
mont. – Po sta ra my się po móc Ma jer skim
w ich nie szczę ściu, na pew no wójt coś wy -
my śli – mó wi Bo gu mi ła Le li to, dy rek tor Za kła -
du Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz ka nio wej
w Gminie Chełmiec. 

Opr. (HSZ)

TAR NÓW PO BO ŻNIEJ SZY OD NO WE GO SĄ CZA 
W die ce zji tar now skiej 69,2 proc. wier nych cho dzi na nie dziel ną mszę świę tą, a 23,8

proc. przyj mu je Ko mu nię świę tą – wy ni ka z ba dań, któ re opra co wa no na pod sta wie li -
cze nia wier nych w ko ścio łach 16 paź dzier ni ka 2011 r. Ta ka fre kwen cja ozna cza spa dek
o 1,3 proc. w sto sun ku do po przed nie go ro ku, na to miast licz ba osób przyj mu ją cych Ko -
mu nię św. wzro sła o 0,7 proc. 

Naj wię cej lu dzi w die ce zji cho dzi do ko ścio ła w de ka na cie Uja no wi ce – 89 proc., a naj -
mniej w de ka na cie Boch nia – Za chód – 56, 7 proc. 

Ko mu nię świę tą też naj wię cej osób przyj mu je w de ka na cie Uja no wi ce – 33,6 proc.,
a naj mniej w de ka na cie Mie lec – Po łu dnie – 16,1 proc. Z da nych wy ni ka ta kże, że wię cej
lu dzi cho dzi do ko ścio ła na te re nach wiej skich. W Tar no wie fre kwen cja wy nio sła 53,3,
a w No wym Są czu 51 proc.
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SLD BRZY DZI SIĘ HA SŁA MI OBY CZA JO WY MI PA LI KO TA
Dr Ra fał Ma ty ja, są dec ki po li to log (WSB -NLU) w wy wia dzie dla „Rzecz po spo li tej” o po stu la -
tach pro gra mo wych Ru chu Pa li ko ta, któ ry w okrę gu nr 14 uzy skał naj gor szy wy nik w ubie -
gło rocz nych wy bo rach par la men tar nych: 

(…) Ruch Pa li ko ta nie jest ni czym no wym. Je go ory gi nal ność po le ga ła ra czej na an ty esta -
bli sh men to wych ha słach, któ ry mi uda ło się mu zmo bi li zo wać elek to rat. SLD jest na swój spo -
sób do syć za cho waw cze. Tym się wła śnie ró żni od Ru chu Pa li ko ta, że li be ra lizm oby cza jo wy
wca le nie jest tam tak da le ko po su nię ty, jak się nie któ rym wy da je. Jest tam oczy wi ście skrzy -
dło li be ral ne, ale resz ta par tii pod cho dzi do zbyt ra dy kal nych kwe stii oby cza jo wych wręcz
z obrzy dze niem. Ko mu nizm, nie tyl ko w Pol sce, był jed nak bar dzo pu ry tań ski – ow szem, był
an ty ko ściel ny, po pie ra ją cy abor cję, ale na pew no nie był li be ral ny oby cza jo wo., Ha sła, któ -
ry mi rzu ca Ja nusz Pa li kot, ist nia ły w dys kur sie spo łecz nym od daw na, a wej ście tej no wej si -
ły do Sej mu nie jest ni czym za dzi wia ją cym, bo ta kże od daw na wia do mo by ło, że ta ki wła śnie
pro cent wy bor ców ta kie ha sła po pie ra. (S)

RO DZI NA DŁU GO SZO WA JAK PRAW DZI WA RO DZI NA
W ak cję „Ser ce -Ser cu”, pro wa dzo nej przez Fun da cję Są dec ką, od wie lu lat włą cza się mło -
dzież Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr 1 im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu. O ich za -
an ga żo wa niu i po trze bie po ma ga nia dru gie mu mó wi dy rek tor Alek san der Ryb ski. 

Ucznio wie bio rąc udział w ak cji zbiór ki żyw no ści, zda ją so bie spra wę, że ro bią coś wa -
żne go, w koń cu tak wie lu lu dzi wo kół, cza sa mi zu peł nie nie ze swo jej wi ny, nie mo że god nie
spę dzić tak pięk nych świąt jak Bo że Na ro dze nie. I nie trze ba ich spe cjal nie prze ko ny wać
do udzia łu w tym przed się wzię ciu. Je śli cho dzi o kon cert dla dwóch na szych uczen nic, któ re
ule gły wy pad ko wi, to wła śnie ucznio wie za pro po no wa li, co mo żna by zro bić. Na po cząt ku
chcie li utwo rzyć fun da cję – jed nak ten po mysł, ze wzglę dów for mal nych, nie wy pa lił. Po tem
po ja wi ła się pro po zy cja utwo rze nia sub kon ta przy Ra dzie Ro dzi ców, ale nie ste ty sta tus Ra -
dy na to nie po zwa lał. Ucznio wie się nie pod da wa li, dłu go szu ka li do bre go roz wią za nia
i w koń cu zna lazł się czło wiek, któ ry zo bo wią zał się bez płat nie udo stęp nić sub kon to. To
wszyst ko jest po cie sza ją ce, zwłasz cza, że opi nie o dzi siej szej mło dzie ży by wa ją ró żne. Ale na -
si ucznio wie są fan ta stycz ni! Je stem zwią za ny z tą szko łą od bar dzo wie lu lat. Jesz cze, kie dy

by łem jej uczniem, mój wy cho waw ca – pro fe sor An to ni Si tek, wpro wa dził nie pi sa ną za sa dę, że ka żdy z nas po wi nien uto żsa -
miać się z I Li ceum Ogól no kształ cą cym, na wet po opusz cze niu pro gów tej pla ców ki. To on za pro po no wał ta kie ha sło „Ro dzi -
na Dłu go szo wa”. Te raz, ja ko dy rek tor szko ły, je dy nie po wie lam tę za sa dę. A po nie waż w ro dzi nie trze ba się wspie rać, my
ta kże so bie po ma ga my, zresz tą nie tyl ko so bie. (KB)

W OBRO NIE LI MA NOW SKIE GO SĄ DU 
28 grud nia ub. r. rad ni Li ma no wej pod ję li re zo lu cję sprze ci wia ją cą się pro po zy cjom Mi ni -
ster stwa Spra wie dli wo ści, za kła da ją cą li kwi da cję Są du Re jo no we go – inspirowani przez
burmistrza Władysława Biedę – w Li ma no wej, w miej sce któ re go mia ło by po wstać
Placówka Zamiejscowa SR w Nowym Targu z trzema wy dzia łami (cy wil nym, kar nym i ro -
dzin nym). 

(…) Skąd wia ra, że tyl ko du że są dy są w sta nie dzia łać spraw nie i oszczęd nie? Czy za ufa -
nie oby wa te la do Pań stwa, czy owa umo wa spo łecz na, któ ra przed la ty zo sta ła za war ta, czy
kon sty tu cyj na za sa da de cen tra li za cji mu si dzi siaj ustą pić przed ar bi tral nym i nie li czą cym
się z po trze ba mi śro do wisk lo kal nych po my słem mi ni ste rial nych urzęd ni ków? Czy to wła -
śnie w ta kiej – new ral gicz nej dla ży cia spo łecz ne go dzie dzi nie – jak wy miar spra wie dli wo -
ści na le ży szu kać oszczęd no ści i to o cha rak te rze po zor nym?

Znie sie nie Są du Re jo no we go w Li ma no wej i utwo rze nie w to miej sce wy dzia łów za miej -
sco wych Są du Re jo no we go w No wym Tar gu nie uwzględ nia fak tu, iż Zie mia Li ma now ska
po sia da bar dzo sła be związ ki z Pod ha lem i z No wym Tar giem ja ko je go sto li cą. Uwa run ko -

wa nia geo gra ficz ne (od dzie le nie te re nu Be ski du Wy spo we go od Pod ha la pa smem Gor ców) i kul tu ral ne (obie spo łecz no ści
tra dy cyj nie mia ły od ręb ny cha rak ter, oby cza je, a na wet ję zyk re gio nal ny) spra wi ły, iż Li ma nowsz czy zna nie ma na wet sta -
łych po łą czeń ko mu ni ka cyj nych z No wym Tar giem, gdyż obie spo łecz no ści te go ro dza ju po trzeb nie do strze ga ły…

(S)

FO
T.

 J
EC

FO
T.

 A
RC

H
.
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P
rzy go to wa ne pacz ki zo sta ły
wy ce nio ne na 66.950 zł. A to
wszyst ko dzię ki Wam – dro dzy
Są de cza nie, któ rzy do ko szy

ozna czo nych dwo ma ser dusz ka mi
wrzu ca liście w grud niu ar ty ku ły żyw no -
ścio we: mą kę, ma ka ron, wę dli ny, cia sta,
sło dy cze, owo ce etc. 

Spo rzą dzo no z nich bo ga te pacz ki,
któ re przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia
tra fi ły do naj bar dziej po trze bu ją cych ro -
dzin, głów nie wie lo dziet nych i nie peł -
nych z No we go Są cza i po wia tów:
no wo są dec kie go, gor lic kie go, li ma now -
skie go i no wo tar skie go. W wie lu ro dzi -
nach te pacz ki sta ły się pod sta wą sto łu
wi gi lij ne go. 

Zbiór kę żyw no ści prze pro wa dzo no
na te re nie No we go Są cza, Kry ni cy, Sta -
re go Są cza i Li ma no wej w pla ców kach
han dlo wych: PSS Spo łem, Ha li Gorz -
kow skiej, sie ci Bie dron ka, hi per mar ke -
cie Re al, sie ci Car re fo ur i De li ka te sach
„Cen trum”. Ogó łem by ło to 31 skle pów,
w tym 21 na te re nie No we go Są cza.

Przy ko szach w skle pach dy żu ro wa -
ło 498 wo lon ta riu szy ze szkół śred nich
i gim na zjal nych oraz stu den ci Pań stwo -
wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No -
wym Są czu. 

– Ma my wspa nia łą mło dzież, ucznio -
wie go dzi na mi sta li przy ko szach, a po -
tem po mo gli nam w pa ko wa niu pa czek,
za co na le żą im się szcze gól ne po dzię -
ko wa nia – mó wi Wła dy sław Mat czuk,
dy rek tor Fun da cji Są dec kiej.

– Uda ło się przy go to wać ty siąc trzy -
dzie ści pa czek świą tecz nych o war to ści,
lek ko li cząc, oko ło 70 ty się cy zło tych.
Tra fi ły one za po śred nic twem lo kal nych
i spraw dzo nych li de rów, współ pra cu ją -
cych od lat w tym dzie le z Fun da cją Są -
dec ką do naj bar dziej po trze bu ją cych
ro dzin w na szym re gio nie – do dał pan
Wła dy sław, któ ry pi lo tu je tę ak cję od sa -
me go po cząt ku jej ist nie nia i na wła -
snych ple cach dźwi ga pacz ki. 

W No wym Są czu spo rzą dzo no 846
pa czek, w Li ma no wej 85, w Sta rym Są -
czu 46, w Kry ni cy – 50. 

War to do dać, że w cią gu ca łej swo jej
dzia łal no ści Fun da cja Są dec ka prze ka -
za ła po trze bu ją cym w ra mach ak cji
„Ser ce -Ser cu” 11 809 pa czek żyw no -
ścio wych. 

***
Nie za le żnie od zbiór ki w sie ci su per -

mar ke tów, po moc fi nan so wą i rze czo wą
prze ka za ły fir my: Pro spo na, Hu zar,
FHU Li ga ra, Mo -Bruk, Ma kro, Okrę go -
wa Spół dziel nia Mle czar ska, Spół dziel -
nia Ogrod ni cza Zie mi Są dec kiej, Bas so,
Fa kro, Tra fu nek z Ja sła, Bank Za chod ni
WBK, Da nek, Drukarnia Flexergis.
War tość po mo cy rze czo wej i fi nan so wej
wy mie nio nych firm to 7.750,17 zł.

KIN GA BED NAR CZYK

Ze spół Szkół Za wo do wych z Po de gro dzia, 
Ze spół Szkół Za wo do wych z Mar cin ko wic,
Ze spół Szkół Rol ni czych w Na wo jo wej,
Ze spół Szkół nr 3 z No we go Są cza,
Ze spół Szkół Za wo do wych nr 1 z No we go Są cza,
Ze spół Szkół Ogól no kształ cą cych nr 1 z No we go Są cza,
Gim na zjum nr 5 z No we go Są cza,
Ze spół Szkół Eko no micz nych z No we go Są cza,

Ze spół Szkół Po nad gim na zjal nych ze Sta re go Są cza,
Ze spół Szkół z Chełm ca,
Li ceum Ogól no kształ cą ce ze Sta re go Są cza,
Gim na zjum z Bar cic,
Gim na zjum z Przy siet ni cy,
Pu blicz ne Gim na zjum z Kry ni cy -Zdroju,
Ze spół Szkół Za wo do wych z Li ma no wej,
I Liceum Ogólnokształcące z Li ma no wej.

W AK CJĘ „SER CE – SER CU” WŁĄ CZY ŁY SIĘ SZKO ŁY:

Ak cja „Ser ce -Ser cu” po raz sie dem na sty 

498 wo lon ta riu szy
i po moc dla 1030 ro dzin
W ak cji „Ser ce -Ser cu”, zor ga ni -
zo wa nej po raz 17. w okre sie
przed świą tecz nym przez Fun -
da cję Są dec ką wzię ło udział
498 wo lon ta riu szy; fir my prze -
ka za ły po moc rze czo wą i fi nan -
so wą o war to ści 7.750,17 zł.

FO
T.

 K
B
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WYDARZENIA

W te go rocz ną ak cję cha ry ta tyw ną Fun da cji
Są dec kiej „Ser ce -Ser cu” ak tyw nie włą czy ła się
ta kże gmi na Sta ry Sącz. Od 16 grud nia 19 grud -
nia wo lon ta riu szy mo żna by ło spo tkać w De li -
ka te sach „Cen trum” w Bar ci cach oraz
w sta ro są dec kiej „Bie dron ce”. 

P
rzy ko szy kach ozna czo nych dwo ma ser dusz ka mi dy -
żu ro wa li ucznio wie z Gim na zjum w Bar ci cach, Gim -
na zjum im. Ju liu sza Sło wac kie go w Sta rym Są czu
oraz I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ma rii Cu rie -

-Skło dow skiej w Sta rym Są czu. – Do ak cji włą czy li śmy się
po raz pierw szy, ale od zew sta ro są de czan był tak du ży, że
na pew no nie po raz ostat ni – mó wi Ka zi mierz Gi zic ki, któ ry
wraz z Jac kiem Lel kiem – peł nią cym obo wiąz ki bur mi strza
gmi ny, i Grze go rzem Gar wo lem – dy rek to rem Ze spo łu Szkół
w Bar ci cach i Bog da nem Ogo rza ły ko or dy no wa li ak cję.

Wśród wo lon ta riu szy, któ re za chę ca li do przed świą tecz ne
zbiór ki żyw no ści, by ły Pa try cja Ob rzut, Ga brie la Gar wol i Ewa
Ma jew ska z Gim na zjum w Bar ci cach. Dziew czy ny mo żna by -
ło spo tkać w tam tej szych De li ka te sach „Cen trum”. – Klien ci
nie zwy kle hoj nie wspie ra li na szą ak cję – mó wi Ga brie la.
– W ko szy ku lą do wa ły ar ty ku ły przede wszyst kim o dłu gim ter -
mi nie wa żno ści: mą ka, cu kier, her ba ta, ma ka ron i sło dy cze.

Wo lon ta riu sze pod kre śla ją ko niecz ność prze pro wa dza nia
ta kich przed świą tecz nych ak cji. Zda ją so bie bo wiem spra wę,
że w ten bar dzo pro sty spo sób mo gą po móc swo im ko le żan -
kom i ko le gom oraz ich ro dzi nom. 

– Roz da wa li śmy spe cjal ne ulot ki in for mu ją ce o ce lu ak cji
i więk szość klien tów nie prze cho dzi ła obo jęt nie – mó wi Mar -
ta Sła baś, uczen ni ca Pu blicz ne go Gim na zjum w Sta rym Są -
czu. W zbiór ce, w skle pie Bie dron ka to wa rzy szy li jej:
Pau li na Sy jud, Pau li na Kur ny ta i Sła wek Bed nar czyk. W ak -
cję włą czy ła się ta kże mło dzież z I LO w Sta rym Są czu: Jo -
an na Ma ri now ska, Na ta lia Po to niec, Klau dia Gi zic ka
i Alek san dra Sła baś

Z ze bra nych w cią gu czte rech dni pro duk tów uda ło się
przy go to wać 46 pa czek. Pięt na ście po wę dro wa ło do Ze spo -
łu Szkół w Bar ci cach, trzy na ście do pod opiecz nych Pla ców -
ki Opie kuń czo -Wy cho waw czej Wspar cia Dzien ne go
w Sta rym Są czu. Po kil ka otrzy ma ło Gim na zjum im. Ju liu -
sza Sło wac kie go i I Li ceum Ogól no kształ cą ce w Sta rym Są -
czu. Resz ta za go ści ła na sto łach ubo gich, wie lo dziet nych
ro dzin z gmi ny. Ich dys try bu cją za jął się sta ro są dec ki Ośro -
dek Po mo cy Spo łecz nej. KIN GA BED NAR CZYK

W Starym Sączu
przygotowali
46 paczek

FOT. KINGA BEDNARCZYK
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Już po raz 14. Fun da cja Są dec ka or ga ni zu je ple bi scyt
na Są de cza ni na Ro ku. Kon kurs ma na ce lu wy ró żnie -
nie osób, któ re swo ją co dzien ną pra cą za wo do wą
i dzia łal no ścią spo łecz ną oraz przy mio ta mi oso bi sty -
mi przy spo rzy ły chwa ły Zie mi Są dec kiej i po mno ży ły
do bro dzie ją ce się wo kół nas, swo im przy kła dem
przyciągając in nych. 

Do za szczyt ne go ty tu łu „Są de cza ni na 2011 Ro ku”
ko mi sja kon kur so wa, na któ re cze lej stoi Piotr
Ociepka, pre zes Fun da cji Są dec kiej, no mi no wa -

ła 20 osób, zgło szo nych przez ró żne or ga ni za cje i śro do wi -
ska. W tym gro nie jest po li tyk, sa mo rzą dow cy, księ ża,
na uczy ciel, le karz, stra żak, spo łecz ni cy wiej scy, ale ta kże
czci god na stu lat ka, ma larz, czy spor to wiec. Wszy scy to są lu -
dzie nie tu zin ko wi. Łą czy ich mi łość do Ma łej Oj czy zny i za -
słu gi dla do bra wspól ne go. 

Gło so wa nie w por ta lu Sa de cza nin.in fo bę dzie trwać do 20
lu te go. Ka żdy ma tyl ko je den głos (wcho dząc na stro nę wy -
peł nia my sto sow ną za kład kę). Mo żna bę dzie rów nież wy peł -
nić ku pon, wy cię ty z ulot ki do łą czo ny do te go nu me ru
„Są de cza nina”. Ku po ny na le ży prze ka zać do Fun da cji Są dec -
kiej (33-300 No wy Sącz, ul. Bar bac kie go 57). 

21 lu te go ko mi sja kon kur so wa po li czy gło sy, a 25 lu te go
na ga li w MCK „So kół” zo sta ną ogło szo ne wy ni ki ple bi scy -
tu i wrę czo na głów na na gro da oraz na gro dy spe cjal ne. Wzo -
rem ubie głych lat, wśród osób bio rą cych udział w kon kur sie
roz lo su je my atrak cyj ne upo min ki (sprzęt AGD). 

***
Oto ta wspa nia ła „20” (w po rząd ku al fa be tycz nym) no mi -

no wa na do ty tu łu „Są de cza nin 2011 Ro ku”. 
Krzysztof Bieryt, kajakarz górski KS „Start” Nowy Sącz; 
Barbara Cetnarowska, radna Gminy Łososina Dolna;
Marian Cycoń, poseł na Sejm RP z Barcic;
Stanisław Dąbrowski, dyrygent Starosądeckiej Młodzieżowej

Orkiestry Dętej;
Stanisław Faliński, Sybirak, Nowy Sącz;
Jan Fyda, lekarz ze Słowikowej;
Barbara Januś, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich

w Polnej;
Mieczysław Kaczwiński, współtwórca akcji charytatywnej

„Ziarnko Gorczycy”, Nowy Sącz; 
Piotr Konar, zastępca małopolskiego komendanta PSP

z Krynicy – Zdroju; 
Maria Krasowska, założycielka Koła Gospodyń Wiejskich

w Młodowie; 
Mieczysław Łukasik, założyciel Zespołu Regionalnego

„Piątkowiaki”; 
Adam Mazur, radny powiatowy z Muszyny; 
Janusz Michalik, kierownik artystyczny MOK w Nowym Sączu; 
Jacek Nowak, pszczelarz z Kamiannej, kontynuator dzieła ks.

Henryka Ostacha;
Kazimiera Oślizło, emerytowana nauczycielka z Ptaszkowej; 
Aleksandra Potoczek, działaczka Związku Sybiraków

z Rdziostowa; 
ks. prałat Bogusław Skotarek, proboszcz parafii

Wniebowzięcia Najświętszej MP w Krynicy – Zdroju;
ks. Ryszard Sorota, proboszcz parafii św. Katarzyny

Aleksandryjskiej w Grybowie; 
Kazimierz Twardowski, artysta- malarz z Naszacowic;
Bogumiła Warzyńska, prezes Fundacji Rozwoju Szpitala

Miejskiego im. dr. Józefa Dietla w Krynicy- Zdroju. 
(HSZ)

DO TYCH CZA SO WI LAU RE ACI PLE BI SCY TU

1998 – Bar ba ra Sza ro ta, na uczy ciel ka i pe da gog 
1999 – ks. pra łat Sta ni sław Li sow ski, pro boszcz pa ra fii św.

Mał go rza ty w No wym Są czu
2000 – ks. Mie czy sław Cze kaj, pro boszcz pa ra fii w Bo gu szy
2001 – Wie sław Czop, przed się bior ca z Po de gro dzia 
2003 – Ry szard Flo rek, za ło ży ciel i pre zes fir my FA KRO
2004 – ks. Ja nusz Szczyp ka, ku stosz Sank tu arium MB Ró żań -

co wej w Przy do ni cy
2005 – gen. Zyg munt Sta ni szew ski, ko men dant KOSG 
2006 – Krzysz tof Mącz ka, ani ma tor Gru py Mo dli tew nej św.

Oj ca Pio przy Ba zy li ce św. Mał go rza ty
2007 – Piotr Droź dzik, ar ty sta fo to gra fik 
2008 – An na Szcze pa nik-Dzia do wicz, le karz psy chia tra 
2009 – Ry szard No wak, pre zy dent No we go Są cza 
2010 – Ce le styn Że li szew ski, bo ha ter z Li bran to wej

Wy bierz Są de cza ni na 2011 Ro ku 

Dwu dziest ka
wspa nia łych

Śp. ks. prałat Władysław Piątek i Celestyn Żeliszewski
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P
ań stwo Gwiaz do wie wzię li
udział w pro mo cji naj now szej
ksią żki pt. „Zie mie Cheł miec ka
z le gen da mi w tle”, wy da nej

przez Szko łę Pod sta wo wą w Rdzio sto -
wie. Przy ję li za pro sze nie na otwar te
spo tka nie w Do mu Pa ra fial nym im. bł.
Je rze go Po pie łusz ki w Mar cin ko wi cach
i zna leź li czas na spo tka nie z dzien ni ka -
rza mi „Są de cza ni na”. 

Z An drze jem Gwiaz dą roz ma wia li -
śmy w po ło żnym w uro czy sku nad Du -
naj cem do mu pa ni Ur szu li Du dy,
na uczy ciel ki z Rdzio sto wa. Do daj my, że
w 1961 ro ku An drzej Gwiaz da i Jo an -
na Du da (cór ka prof. Okta wia na Du dy,
na uczy cie la che mii w I LO im. J. Dłu -
go sza), wzię li ślub w ko ście le św. Mał -

go rza ty w No wym Są czu, zdep ta li Be -
skid Są dec ki wzdłuż i wszerz (są za pa -
lo ny mi tu ry sta mi), i chęt nie tu
przy je żdża ją. 

*** 
Dla cze go pa na prze mó wie nie, wy -
gło szo ne 13 grud nia pod czas zor ga -
ni zo wa ne go przez PiS Mar szu
So li dar no ści w War sza wie, by ło ta -
kie gorz kie?

– Po wo dów do ra do ści to nie ma,
praw da nie wy glą da słod ko. 
A jak wy glą da? Jak pan oce nia obec -
ną sy tu ację Pol ski?

– Pol ska ma zruj no wa ny prze mysł,
jest znisz czo na fi nan so wo i go spo dar -
czo. Po trzech la tach re ali za cji pla nu
Lesz ka Bal ce ro wi cza eko no mi ści ka na -

dyj scy oce ni li, że ten czas spo wo do wał
w Pol sce więk sze stra ty eko no micz ne
niż dru ga woj na świa to wa. W tej chwi li
ma my te go kon se kwen cje – zli kwi do -
wa li śmy źró dło do cho du. Pol ska za słu -
ży ła na lep szy los. 
Ale jed no cze śnie ma my po dob no
naj lep sza go spo dar kę w Eu ro pie.

– Ja bym chęt nie za mie nił tę naj lep -
szą go spo dar kę na naj gor szą w Eu ro pie,
grec ką. Jesz cze bym do pła cił do te go
z wła snych fun du szy. 
Pa na zda niem nie je ste śmy „zie lo -
na wy spą”?

– Kie dyś te sa me me dia, któ re o tym
mó wi ły – bo ob sa da się nie zmie ni ła, to
zna czy zmie ni ła się, ale tyl ko bio lo gicz -
nie – do no si ły, że ma my naj lep szą, dzie -
sią tą go spo dar kę w świe cie, opar tą
na na uko wych pod sta wach. I lu dzie też
w to wie rzy li.
Je śli jest tak źle, to gdzie le ży przy -
czy na te go sta nu rze czy?

– Wy da je mi się, że jest to za pla no -
wa ne. We dług teo rii du żych aglo me ra -
cji, ty pu na przy kład Wspól no ta
Eu ro pej ska czy wspól na Ame ry ka Pół -
noc na – NAF TA łą czy Mek syk, Ka na -
dę i Sta ny Zjed no czo ne, to jest du ża
ana lo gia z Unią Eu ro pej ską – ta kie du -
że go spo dar ki mu szą mieć stre fy nie do -
ro zwo ju i ubó stwa. Pol ska i kra je
po ko mu ni stycz ne ma ją być od po wied -
ni kiem Mek sy ku w du żej, eu ro pej skiej
struk tu rze go spo dar czej. Pe ry fe ria słu żą
do upy cha nia nie tra fio nej pro duk cji i ja -
ko re zer wu ar ta niej si ły ro bo czej.
Jak to zo sta ło za pla no wa ne?

– Trud no po wie dzieć, do pó ki się tych
pla nów nie zna. Ale mo żna snuć ta kie
hi po te zy, na przy kład przez ana lo gię
do te go, co się dzia ło w Pol sce. IPN
przej rzał przy naj mniej ak ta bez pie ki
i oka zu je się, że ca ły pro ces trans for ma -
cji był za pla no wa ny. Po mi mo, że Adam
Mich nik się pie nił na te mat spi sko wej
teo rii, to do ku men ty po ka zu ją, że ten
spi sek był.
Pan jest w opo zy cji do głów ne go
nur tu by łej so li dar no ścio wej opo zy -
cji, sta no wią cej dzi siaj za ple cze si ły
rzą dzą cej...

– Na ra zie do za sta no wie nia jest kwe -
stia, kto jest tą by łą głów ną opo zy cją.
Bo uwa ża się, że ta, któ rą pan re dak tor
z te le wi zji za pra sza przed ka me rę. A to

Pol ska za słu ży ła
na lep szy los
An drzej Gwiaz da, współ za ło ży ciel Wol nych Związ ków Za wo do -
wych Wy brze ża, le gen da pierw szej „So li dar no ści” (czy taj obok)
wraz z ma łżon ką Jo an ną spę dzi li Bo że Na ro dze nia i No wy Rok
u szwa gier ki w Mar cin ko wi cach.
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by ło skrzy dło opo zy cji i to mar gi nal ne!
Na przy kład Bro ni sław Ge re mek, któ ry
był po dob no ide olo giem „So li dar no ści”,
na zjeź dzie w Gdań sku do stał tyl ko 30
gło sów w wy bo rach do Ko mi sji Kra jo -
wej. Wszyst kich to zdu mia ło, bo był na -
gła śnia ny, a mi mo wszyst ko uzy skał
chy ba naj gor szy wy nik, to by ła dys kwa -
li fi ka cja, czer wo na kar ta.
Wte dy ro ze szły się dro gi do rad ców
związ ku z „So li dar no ścią”?

– One się ni gdy nie ze szły. Wszyst ko
to wy szło, gdy zna le zio no w ak tach nie -
miec kich, że Ge re mek mó wił je sie -
nią 1981 ro ku am ba sa do ro wi NRD, że
sy tu acja doj rza ła do roz wią za nia si ło we -
go, że nie ma wyj ścia, a po tem się mo -
że od two rzyć „So li dar ność”, ale bez
pro gra mu gdań skie go.
Jest wie le cie ka wych hi sto rii
do wy ja śnie nia. Dla cze go od szedł
pan w ko le gium IPN?

– Mo ja przy go da z Ko le gium IPN
skoń czy ła się przed koń cem ka den cji,
kie dy Plat for ma Oby wa tel ska zmie nia ła
usta wę o IPN, zresz tą w spo sób za baw -
ny, bo cho dzi ło o wy eli mi no wa nie z te -
go gro na mnie oraz pro fe sor Bar ba ry
Fe dy szak – Ra dzie jow skiej. W no wej
usta wie za pi sa no, że człon kiem Ko le -
gium mo że być tyl ko oso ba z wy kształ -
ce niem hi sto ry ka, a tak się aku rat

skła da ło, że w 11-oso bo wym gre mium
tyl ko ja i pa ni pro fe sor nie by li śmy hi -
sto ry ka mi.
Ale z ka pi tu ły Or de ru Or ła Bia łe go
sam pan zre zy gno wał? 

– Bo nie po dej mu ję się do ra dzać Bro -
ni sła wo wi Ko mo row skie mu, a nie ste ty
nie ma ja sne go roz ró żnie nia mię dzy

kom pe ten cja mi pre zy den ta i ka pi tu ły.
Mo żna tak in ter pre to wać, że ka pi tu ła
w za sa dzie de cy du je, a pre zy dent za -
twier dza, ale mo że być też in ter pre to wa -
ne tak, że ma tyl ko głos do rad czy.
Nie przy jął pan wy so kie go or de ru
ame ry kań skie go – Me da lu Wol no -
ści, przy zna wa ne go przez Kon gres
Sta nów Zjed no czo nych, na to miast
przy jął pan z ma łżon ką ho no ro we
oby wa tel stwo Gdań ska.

– Do szli śmy do wnio sku, że ho no ro -
we oby wa tel stwo otrzy ma li śmy z wy bo -

ru gdańsz czan, gdyż ty tuł na da je po cho -
dzą ca z wy bo ru de mo kra tycz ne go Ra da
Mia sta Gdań ska. Je śli zaś cho dzi o ame -
ry kań skie od zna cze nie, to nie mo głem
go przy jąć od tych, któ rzy wpa ko wa li
nam Woj cie cha Ja ru zel skie go na pre zy -
den ta i za ak cep to wa li stan wo jen ny.
Mo gli nie za ak cep to wać, co Ame ry -
ka nie mo gli w tam tej sy tu acji zro bić?

– Du żo mo gli, by li prze cież po wia -
do mie ni o pla nach wpro wa dze nie sta nu
wo jen ne go przez puł kow ni ka Ry szar da
Ku kliń skie go, któ ry uciekł z Pol ski…
Ale co re al nie pre zy dent Ro nald Re -
agan mógł wte dy zro bić dla „So li -
dar no ści”?

–  Cho cia żby to, co zro bił pre zy dent
Jim my Car ter, jesz cze w grud niu 1980
ro ku, gdy rzą dzi li De mo kra ci. 
Gdy by Ame ry ka nie ostrze gli So li -
dar ność o pla nach wpro wa dze nia
sta nu wo jen ne go, to za ło gi za czę ły -
by się ba ry ka do wać, po la ła by się
krew, by ło by wię cej „Wuj ków”?

– Car ter wy dał oświad cze nie, że in -
ter wen cja w Pol sce spo wo do wa ła by da -
le ko idą ce kon se kwen cje. W ję zy ku
dy plo ma tycz nym to mo że oczy wi ście
nic nie zna czyć, ale mo że ozna czać blo -
ka dę do staw, ze rwa nie kon tak tów han -
dlo wych i in ne re tor sje. Bar dzo mo żli we,
że to po wstrzy ma ło Ro sjan, bo wte dy
był plan in wa zji na Pol skę 4 grud -
nia 1980 ro ku. A ze stro ny już na stęp nej
ad mi ni stra cji ame ry kań skiej nie by ło nic,
żad ne go ostrze że nia. Ja nie mó wię, że to
by ło by sku tecz ne, mo gło by nie być. 
Jak pan oce nia dys ku sję na te mat de -
cy zji gru dnio wej ge ne ra ła Ja ru zel -
skie go i je go ko lej ne prze pro si ny?

– Mo żna się spie rać, czy pol ski wy -
wiad woj sko wy pod le gał wy wia do wi
ra dziec kie mu, bo na to trze ba przed sta -
wić twar de do wo dy. Ale je że li kan dy da -
tu rę Sta ni sła wa Ka ni uzgad nia no
z Mo skwą, dla kan dy da tu ry Ja ru zel skie -
go na se kre ta rza przy szło po par cie
z Mo skwy, a po tem klep nię to tam kan -
dy da tu rę Ta de usza Ma zo wiec kie go
na pre mie ra, to o czym to świad czy? Nie
cza ruj my się. Pol ska by ła w Ukła dzie
War szaw skim i do wód cą pol skich
wojsk był mar sza łek ra dziec ki, więc tu -
taj te związ ki nie wąt pli wie by ły bar dziej
hie rar chicz ne i ści ślej sze. I je że li Ja ru -
zel ski był taj nym współ pra cow ni kiem

Pol ska ma zruj no wa ny
prze mysł, jest znisz czo -
na fi nan so wo i go spo -
dar czo. W tej chwi li
ma my te go kon se kwen -
cje – zli kwi do wa li śmy
źró dło do cho du. 

Ol lewej: Urszula Duda, An drzej Gwiaz da i Joanna Gwiazda
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In for ma cji Woj sko wej, pod wład nym
Kisz cza ka, a jaw nie by ła od wrot na za -
le żność, to wszyst ko to wy ja śnia wie le
rze czy.
Ro zu mie my, że nie o ta kiej Pol sce
pan ma rzył, gdy w la tach sie dem -
dzie sią tych ze szłe go stu le cia przy -
stę po wał do dzia łań opo zy cyj nych?

– Od po wie dzią na to py ta nie są la ta
dzie więć dzie sią te ze szłe go stu le cia, kie -
dy 80 pro cent mło dzie ży uzna ło, że chce
skoń czyć szko lę i ucie kać z Pol ski. 
Tym cza sem Do nald Tusk, po mi mo
wszel kich wy cią ga nych błę dów i za -
nie chań tej eki py rzą do wej, po raz
dru gi w de mo kra tycz nych wy bo rach
do sta je od spo łe czeń stwa kre dyt za -
ufa nia. Jak pan to wy tłu ma czy?

– Mnó stwo lu dzi w 1953 ro ku pła ka -
ło po śmier ci Jó ze fa Sta li na. To po ka zu -
je, że me dia, ja ki by nie był ich po ziom,
osią ga ją swo je, je że li przez ileś tam lat
ma ją nie skrę po wa ną mo żli wość pro pa -
gan dy. Jest jesz cze je den bar dzo wa żny
czyn nik: lu dzie czu ją się bez sil ni, bez -
rad ni i go dzą się z ta ką sy tu acją. Pró bo -
wa li wie lo krot nie, na ró żne par tie
gło so wa li, nic z te go nie wy szło.
W pierw szych wy bo rach za gło so wa li
na tych, któ rych im te le wi zja przed sta -
wi ła ja ko głów ny trzon opo zy cji, czy li

Unię Wol no ści. Lu dzie py ta ją nas, czy
nie wpa dli śmy w fru stra cję, że tak Po la -
cy gło su ją? No cóż, jak my śmy za czy -
na li or ga ni zo wać Wol ne Związ ki
Za wo do we Wy brze ża to wszy scy by li
prze ko na ni, że ko mu na jest wiecz na, nie
ma żad ne go sen su się jej sprze ci wiać
i więk szość spo łe czeń stwa po pro stu ak -
cep to wa ła ten sys tem. I te raz ma my po -
dob ną sy tu ację. To jest przy kre – ale
wi dać tak mu si być: Plat for ma mu si rzą -
dzić, żad ne oszo ło my nie pod nio są gło -
su. To się w za sa dzie ni czym nie ro żni
od po przed nich cza sów. Je że li w dłu gim
cza sie do mi nu je mo del ustro ju, z któ rym
się mu szą po go dzić, chcą czy nie chcą
– prze sta ją wal czyć.
Ale przez dwa la ta rzą dził PiS.

– W 2005 ro ku, po szes na stu la tach
ro żnych prób, do wła dzy do szedł PiS.
Jed nak wcze śniej lu dzie dwa ra zy wy -
bra li SLD, a w za sa dzie to by ło pięć
wiel kich zwy cięstw SLD, czy li daw nej
PZPR. To już trud no o bar dziej dys -
kwa li fi ku ją cy wy nik dla III RP. Wy nik
uzy ska ny wła śnie przez te wy se lek cjo -
no wa ne gru py daw nej opo zy cji, wy kre -
owa ne przez me dia, bo to one kre owa ły
po li ty kę III RP.
Uwa ża pan, że ktoś tym pro ce sem
kie ru je?

– Trud no przy pusz czać, że nie. Tyl -
ko du reń po dej mu je głu pie de cy zje, czy -
li przy pad ko we, raz do bre a raz złe.
Na to miast je że li te de cy zje ukła da ją się
w dziw ny ciąg, na der lo gicz ny, to na wet
je śli uzna my, że wy ko naw cy są dur nia -
mi, to na le ży przy pusz cza, iż ktoś ty mi
dur nia mi ma ni pu lu je.
W PRL me dia też ma ni pu lo wa ły ludź -
mi, a mi mo wszyst ko „So li dar ność”
zgro ma dzi ła pod swo im sztan da -
rem 10 mi lio nów osób. Dziś w gro nie
opo zy cji ta kich rzesz nie wi dać.

– Wte dy był prost szy po dział. Po -
za tym po ilu la tach to na stą pi ło? Ile
wcze śniej lu dzie wy pró bo wa li ró żnych
me tod wal ki z sys te mem? By ła otwar ta
wal ka zbroj na, po tem pod zie mie zbroj -
ne, by ły pró by wej ście do te go Sej mu,
ja kieś ko ło „Zna ku”, był rok 1956, 1968
i 1970 i do pie ro po tych wszyst kich nie -
uda nych pró bach wy pra co wa li śmy ta ką
kon cep cje, na któ rą wła dza ko mu ni -
stycz na nie mia ła do brej od po wie dzi. Bo
zo sta li za ata ko wa ni z le wej stro ny. Ko -

mu ni stycz na wła dza nie mo gła za kwe -
stio no wać ma so we go ru chu ro bot ni cze -
go, pra cow ni ków na jem nych.
Obo wią zy wa ła dok try na stwo rzo -
na przez Wło dzi mie rza Le ni na: je że li
wy stę pu je kon flikt mię dzy par tią ro bot -
ni czą a kla są ro bot ni cza, to ra cję ma kla -
sa ro bot ni cza.
Jak pan po strze ga dzi siej szą pra wą
stro nę ce ny po li tycz nej? 

– Trud no dys ku to wać na te mat pra -
wi cy, bo u nas tak wy szło, że sło wa
Chry stu sa, iż prę dzej wiel błąd przej dzie
przez ucho igiel ne niż bo ga ty wej dzie
do kró le stwo nie bie skie go, są uwa ża ne
za pra wi co we ha sło. Na stą pi ło od wró -
ce nie i wy mie sza nie wszyst kich po jęć.
Za tem szcze gó ło wiej: jak pan oce nia
pre zy den tu rę świę tej pa mię ci Le -
cha Ka czyń skie go?

– Nie wąt pli wie sta rał się bro nić pol -
skich in te re sów. Ka czyń ski umiał to ro -
bić i miał od wa gę, że by się po sta wić
mo żnym te go świa ta i to oczy wi ście spo -
wo do wa ło nie za do wo le nie na Wscho -

dzie i Za cho dzie Eu ro py. Za cho du, bo im
się sta wiał, a Za chód, czy li Unia Eu ro -
pej ska, na pew no nie jest za in te re so wa -
na do brą kon dy cją pol skiej go spo dar ki.
Nad tym nie mu si my dy wa go wać, bo
nam prze cież te sa me pol skie me dia wbi -
ja ły do gło wy, że mu si my za mknąć ko -
pal nie, hu ty i stocz nie oraz sprze dać
ban ki, po nie waż ina czej nas nie przyj mą
do Unii. Ta ka po sta wa wy zna cza na szą
ro lę w Bruk se li, któ rą jesz cze na dłu go
przed tym okre ślił Klub Rzym ski: że
Pol ska do ce lo wo ma mie ć15 mi lio nów
miesz kań ców, a ich głów ne za ję cie to
kon ser wa cja bo gactw na tu ral nych.
Miał pan le cieć z pre zy den tem Le -
chem Ka czyń skim 10 kwiet nia 2010
ro ku do Smo leń ska?

Mnó stwo lu dzi w 1953 ro -
ku pła ka ło po śmier ci Jó -
ze fa Sta li na. To po ka zu je,
że me dia, ja ki by nie był
ich po ziom, osią ga ją swo -
je, je że li przez ileś tam
lat ma ją nie skrę po wa ną
mo żli wość pro pa gan dy. 

An drzej Gwiaz da
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– Nie. I nie mam cie nia wąt pli wo ści,
że to był za mach. Gdy by to nie był za -
mach, to by ło by śledz two rze tel ne,
praw da? Mo żna so bie wy obra zić, że
kto kol wiek z nas jest pre zy den tem ja -
kie go kol wiek kra ju, na któ re go te ry to -
rium gi nie w ka ta stro fie lot ni czej
pre zy dent są sied nie go pań stwa. No to
sta ję na uszach, a przede wszyst kim od -
da je śledz two te mu pań stwu, że by się
nie ba brać. Mó wię: „Pro szę bar dzo. Ma -
cie ca ły te ren ogro dzo ny, wszel ką po -
moc, wszel kie uła twie nia, pro wadź cie
śledz two. My je ste śmy na usłu -
gi. I praw ni cy, i tech ni cy i ca ły sprzęt”.
Czy nie tak za cho wa ło by się nor mal ne
pań stwo? Prze jąć śledz two w spra wie
śmier ci pre zy den ta ob ce go pań stwa, to
jest prze cież jak sko czyć do szam ba.
Wia do mo, że z te go się na czy sto nie
wyj dzie, bo na wet nie spra wie dli we za -
rzu ty zo sta ną po sta wio ne, z któ rych się
trud no bę dzie wy bro nić. Mo żna przy to -
czyć wie le ar gu men tów, że był to za -
mach, ale mnie wy star czy ten je den.
Kie dy to się wy da rzy ło, nie po da li żad -
nych teo rii spi sko wych, na wet chwi lę
się nad ni mi nie za wa ha li, to by ło nie -
na tu ral ne. Prze cież jak roz bi je się awio -
net ka al bo spad nie au to bus w prze paść
to pierw sze py ta nie, ja kie pa da brzmi:
czy to był za mach? A tu nie wol no by ło
te go py ta nia po sta wić. Jak je po sta wi -
łem w pro gra mie Ja na Po spie szal skie go,
to ma ło nie wy le ciał z te le wi zji.
Pan za wsze był tak ra dy kal ny? 

– Po po wro cie z Sy be rii do Pol ski, ja -
ko je de na sto let ni chło piec wzią łem oj ca
i stryj ka na po wa żną roz mo wę i po wie -
dzia łem im, że ko mu ni ści chcą tu zro bić
to sa mo co w So wie tach i nie mo że cie
cho dzić do pra cy. Ar gu men to wa łem, że
jak by nikt nie po szedł do pra cy, to oni
nie bę dą mie li żad ne go tu taj in te re su
i so bie pój dą. Na to oj ciec mó wi: „No to
co bę dzie my je dli?”. A ja na to: „Ta to,
prze cież tu ty le le bio dy ro śnie, nikt te go
nie zry wa, je dze nia jest w brud.”
Pan ten ustrój dość wcze śnie po znał?

– Od wcze sne go dzie ciń stwa. Że bol -
sze wi kom za to od pła cę po sta no wi łem,
gdy mia łem czte ry la ta. By ły na lo ty ru -
skie i So wie ty za bi li ko nia w Piń sku.
Pięć lat skoń czy łem w trans por cie
na Sy bir.
Pa mię ta pan coś z po by tu w Ro sji?

– Wszyt ko. Woj na roz dzie lił na szą
ro dzi nę. Ja z ma mą i bab cią wy lą do wa -
li śmy w Ka zach sta nie, oj ciec prze żył
woj nę w ofla gu nie miec kim. Przed woj -
ną pły wał po Pry pe ci we flo tyl li rzecz -
nej i jak w wrze śniu 1939 ro ku ru skie
czoł gi ob sta wi ły oba mo sty, z ty lu
i z przo du, to już nie mie li gdzie pły wać.
Za to pi li okręt, prze szli na za chod ni
brzeg, sfor mo wa li od dział z ró żnych

roz bit ków, ude rzy li na Niem ców od ty -
lu i prze bi li się do Kle ber ga. To by ła
ostat nia bi twa pod Koc kiem i po tem ra -
zem z Ar mią Kle ber ga po szedł do nie -
wo li. Z te go jest ta ki mo rał, że war to
wal czyć, bo gdy by się wte dy pod da li
So wie tom, to zgi nął by w Ka ty niu.

ROZ MA WIA LI:
BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ 

I HEN RYK SZEW CZYK

AN DRZEJ GWIAZ DA
Uro dził się w Pin czo wie (1935 r. ). Je go oj ciec, Sta ni sław, był ma ry na rzem w Flo tyl li

Rzecz nej Ma ry nar ki Wo jen nej i woj nę prze żył w ofla gu nie miec kim. 5-let ni syn wraz
z mat ką Zo fią i bab ką zo stał w 1940 r. wy wie zio ny przez So wie tów do Ka zach sta nu. Ro -
dzi na wró ci ła do Pol ski po sze ściu la tach, za miesz ka li w Gdań sku.

W 1953 r. roz po czął stu dia na Po li tech ni ce Gdań skiej, skąd po dwóch la tach zo stał re -
le go wa ny, a na stęp nie po wo ła ny do woj ska. W 1956 r. z przy wró co ny w pra wach stu -
den ta. Po uzy ska niu dy plo mu in ży nie ra elek tro ni ka po zo stał na uczel ni ja ko asy stent
w In sty tu cie Cy ber ne ty ki. W 1961 r. za warł zwią zek ma łżeń ski z Jo an ną Du dą. 

Brał udział w wy da rze niach Mar ca 1968 r. i Grud nia 1970 r. Pra co wał w Za kła dach
Okrę to wych Urzą dzeń Elek trycz nych i Au to ma ty ki „El mor”. W 1976 r. na pi sał z żo ną list
do Sej mu z po par ciem dla po stu la tów Ko mi te tu Obro ny Ro bot ni ków. Od te go cza su by li
in wi gi lo wa ni przez SB. Od 1977 r. współ pra co wał z Biu rem In ter wen cji KOR. W 1978 r. zna -
lazł się wśród za ło ży cie li Wol nych Związ ków Za wo do wych Wy brze ża. Re da go wał biu le -
tyn WZZ „Ro bot nik Wy brze ża”, wie lo krot nie za trzy my wa ny przez SB.

Po wy bu chu straj ku w sierp niu 1980 r. wszedł do pre zy dium Mię dzy za kła do we go Ko -
mi te tu Straj ko we go w Stocz ni Gdań skiej. Współ two rzył NSZZ „So li dar ność”, wy bra ny
na sta no wi sko wi ce prze wod ni czą ce go, ja ko je den z dwóch za stęp ców Le cha Wa łę sy.
W okre sie pierw szej „So li dar no ści” zaj mo wał ko lej no sta no wi ska wi ce prze wod ni czą ce -
go Mię dzy za kła do we go Ko mi te tu Za ło ży ciel skie go, Kra jo wej Ko mi sji Po ro zu mie waw czej
i Ko mi sji Kra jo wej.

13 grud nia 1981 r. in ter no wa ny w Strze bie lin ku. 22 grud nia 1982 r. aresz to wa no go
i oska rżo no o „pró bę oba le nia ustro ju si łą”. Zwol nie nie na mo cy amne stii 22 lip ca 1984 r.
W grud nia te go sa me go ro ku ska za ny na 5 mie się cy aresz tu pod sfin go wa nym za rzu -
tem na pa ści na zo mow ców. 

W la tach 1986–1989 na le żał do li de rów Gru py Ro bo czej Ko mi sji Kra jo wej „So li dar no -
ści”, któ ra sprze ci wia ła się roz mo wom z wła dza mi PRL pro wa dzo ny mi pod prze wod nic -
twem Le cha Wa łę sy. Nie brał udzia łu w ob ra dach Okrą głe go Sto łu. Le cha Wa łę sy uzna je
za zdraj cę „ide ałów sierp nio wych” i agen ta SB. Pod jął na stęp nie dzia łal ność w So li dar no -
ści 80. Współ two rzył wy da wa ne przez żo nę (1989–1997) pi smo „Po za Ukła dem”. Bez po -
wo dze nia ubie gał się o man dat po sel ski w wy bo rach par la men tar nych w 1993 r. W 1991
r., po wej ściu w ży cie usta wy na ka zu ją cej przy wró ce nie do pra cy zwol nio nych z przy czyn
po li tycz nych, wró cił do „El mo ru”. W 1998 r. prze szedł na eme ry tu rę i wy co fał się z bie żą -
cej po li ty ki.

W 2005 r. z gru pą b. dzia ła czy WZZ i pierw szej „So li dar no ści” zboj ko to wał ofi cjal ne
ob cho dy 25. rocz ni cy po wsta nia Związ ku, or ga ni zu jąc osob ne uro czy sto ści. W tym sa -
mym ro ku nie przy jął ame ry kań skie go Me da lu Wol no ści. W 2007 r. z re ko men da cji PiS
zo stał wy bra ny przez Se nat w skład Ko le gium In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W ubie gło -
rocz nych wy bo rach par la men tar nych bez sku tecz nie ubie gał się o man dat se na tor ski
(z po par ciem PiS) w okrę gu gdań skim.

W 2000 r. rad ni Gdań ska nada li mu ty tuł ho no ro we go oby wa te la mia sta. W 2006 r.
pre zy dent Lech Ka czyń ski od zna czył go Or de rem Or ła Bia łe go.
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STO LI CA GA LE RII 
HAN DLO WYCH

By ło hucz nie, gwar nie i we so ło.
Tak 13 kwiet nia ub.r. świę to wa no
otwar cie no we go Cen trum Han dlo we go
Go łąb ko wi ce, do póź nej no cy ba wi li się
in we sto rzy, wła dze mia sta, rad ni i ca ła
resz ta VIP -ów. Po ja wił się pierw szy
w No wym Są czu ca ło do bo wy hi per mar -
ket – Te sco, a ta kże dru gi (po Mc Do nal -
dzie) glo bal ny po ten tat wśród fast
fo odów – KFC i ki no 5D, czy li od dzia -
łu ją ce na wszyst kie zmy sły.

A to nie ostat nie cen trum han dlo we
w No wym Są czu, prócz ga le rii San de -
cja i Eu ro pa II ma ją po wstać ko lej ne.
W 2011 ro ku przy zbie gu ulic Lwow -
skiej i Krań co wej, czy li na te re nie by łej
„tan de ty”, ru szy ła bu do wa ga le rii „Trzy
Ko ro ny”. Pra ca wre na bu do wie li czą -
cej 80 tys. mkw., obiekt ma być go to wy
na prze ło mie 2012/2013, bę dzie miał
dwie kon dy gna cje pod ziem ne, z par kin -
ga mi i mar ke tem spo żyw czym, oraz trzy
na ziem ne, gdzie znaj dzie się kil ka dzie -
siąt firm i ma rek han dlo wych m.in. zna -

ne skle py Za ra, H&M, Ber sh ka i Stra di -
va rius. W ga le rii bę dzie się mie ścić rów -
nież mul ti pleks sie ci He lios z pię cio ma
sa la mi ki no wy mi.

Re ali zu je się więc obiet ni ca wi ce pre -
zy den ta Je rze go Gwi żdża, któ ry ska rżył
się dzien ni ka rzom, że nie chce żyć
w skan se nie, w któ rym nie mo żna ku pić
na wet gar ni tu ru i trze ba jeź dzić do ga -
le rii w Kra ko wie. Za pew niał, że ścią -
gnie do mia sta jak naj wię cej firm.

Nie wia do mo jed nak, czy zbyt du ży
roz mach w han dlo wych in we sty cjach
nie do pro wa dzi czę ści cen trów do za -
mknię cia. Ry szard Pod kul ski, biz nes -
men z Rze szo wa, roz wa ża sprze daż CH
Eu ro pa II w No wym Są czu. Ofi cjal ny
po wód: nad miar obo wiąz ków i po sia da -
nych ga le rii. Nie ofi cjal ny i de men to wa -
ny: pro ble my fi nan so we spo wo do wa ne
bu do wą cen trum w Rze szo wie. Na ra zie
biz nes men przy zna je, że szu kał kup ca
na no wo są dec kie cen trum, ale nie zna -
lazł. Na jem cy jed nak już wy sta wia ją
swo je bok sy han dlo we na sprze daż.

MA ŁE MO STY 
NA DU ŻEJ RZE CE

Pro ble my wciąż ma ją pol sko -sło wac -
kie pla ny bu do wy prze pra wy przez Po -
prad do przej ścia gra nicz ne go
w Mnisz ku, łą czą cej te dwa pań stwa. Co
chwi lę ktoś twier dzi, że są co raz bar -
dziej re al ne, na si sa mo rzą dow cy i po sło -
wie spę dza ją ca łe dnie w mi ni ster stwach
i na Sło wa cji, ale pra ce wciąż nie ru sza -
ją… Rząd obie cał prze ka zać na ten cel
pra wie 120 mln zł, jed nak wciąż cze ka -
my na te pie nią dze. Sło wa cy nas wy -

Są dec czy zna 
w bu do wie
Spo ro się wy da rzy ło w 2011 ro ku na Są dec czyź nie, je śli po pa -
trzy my na in fra struk tu rę, licz bę od da nych do użyt ku or li ków,
zmo der ni zo wa nych bu dyn ków etc. Ale też spo ra część po my -
słów, choć by do brze przy go to wa nych, po zo sta ła w sfe rze pla -
nów czy wręcz da le kich od re ali za cji ma rzeń. Prze szły ja ko
za da nia do 2012 ro ku. Prze śledź my tą li stę.

Budowa galerii „Trzy korony” przy ul. Lwowskiej FOT. MIKOŁĄJ WAŃCZYK

Pro ble my wciąż ma ją pol sko -sło -
wac kie pla ny bu do wy prze pra wy
przez Po prad do przej ścia gra nicz -
ne go w Mnisz ku
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prze dza ją, chcą roz po cząć pra ce pod ko -
niec stycz nia 2012 ro ku, że by nie stra -
cić unij nej do ta cji, bo ma ją na to
po nad 20 mln eu ro.

Wię cej szczę ścia miał most ko le jo wy
na Po pra dzie w Bie go ni cach. Sta ry zo -
stał zbu rzo ny pod czas po wo dzi 4 czerw -
ca 2010 ro ku, po sta wio no więc zu peł nie
no wy i w so bo tę 15 stycz nia 2011 r.,
w stru gach desz czu, uro czy ście otwar to
no wą prze pra wę mię dzy No wym a Sta -
rym Są czem wraz z to rem ko le jo wym
na li nii nr 96 Tar nów – Le lu chów.

Od bu do wa no go dość szyb ko, w kil -
ka mie się cy, ale od da nie do użyt ku prze -
kła da no pa ro krot nie. Z wiel ką szko dą
dla są dec kiej go spo dar ki, bo ko lej do -
wo zi ła pa sa że rów z No we go Są cza
do Kry ni cy -Zdro ju au to bu sa mi, ale to
znie chę ca ło tu ry stów. W koń cu się uda -
ło: kon struk cja sta lo wa o dłu go ści 154
me trów i sze ro ko ści 5,5 m, o wa dze 450
ton. Koszt: oko ło 14 mln zł. Wstę gę
prze ci nał sam ów cze sny mi ni ster in fra -
struk tu ry Ce za ry Gra bar czyk.

Pod kła dy i szy ny do sto so wa no
do du żych pręd ko ści, do 160 km na go -
dzi nę, ale uru cho mie nie tak bły ska wicz -
ne go po łą cze nia na tej tra sie mo że ni gdy
nie na stą pić… Tym bar dziej, że pó ki co
ko lej ra czej zwi ja niż in we stu je w po łą -
cze nia na Są dec czyź nie. 

SŁYN NE PIE KIEŁ KO 
SĄ DEC KIEJ KO LEI

Jest jed nak cień szan sy na lep sze po -
łą cze nie ko le jo we z No wym Są czem.
Wła dze Ma ło pol ski za bie ga ły w Ko mi -
sji Eu ro pej skiej o mo dy fi ka cję eu ro pej -
skich ko ry ta rzy trans por to wych
(Trans eu ro pej ska Sieć Trans por to wa
TEN -T), że by włą czyć do tej sie ci li nię
Pod łę że – Pie kieł ko – No wy Sącz i dzię -
ki te mu stwo rzyć szan se na do dat ko we
do fi nan so wa nie bu do wy te go po łą cze nia.

Bu do wę li nii ko le jo wej łą czą cej Bał -
tyk z Mo rzem Czar nym w ra mach
Trans eu ro pej skiej Sie ci Trans por to wej
po par li eu ro de pu to wa ni z Pol ski, Wę -
gier, Sło wa cji i Ru mu nii. Do uru cho -
mie nia szla ku po trzeb ny jest no wy,
oko ło 140-ki lo me tro wy od ci nek
od Pod łę ża przez Pie kieł ko do gra ni cy
Sło wa cji. Kosz to wał by ok. 5 mld zł.
A włą cze nie szla ku do sie ci TEN -T po -
zwo li na sfi nan so wa nie in we sty cji w ra -
mach per spek ty wy fi nan so wej UE
na la ta… 2014-2020. Szyb ko więc po -
cią gów na tej tra sie nie zo ba czy my.

A O DRO GACH 
CIĄ GLE MÓ WIĄ…

Pa dły też za pew nie nia o po pra wie
dro go we go po łą cze nia No we go Są cza
z Kra ko wem. Zle co no jej za pro jek to wa -
nie i za oko ło 19 mie się cy 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).

Wciąż w sfe rze chę ci jest też roz po -
czę cie bu do wy ob wod ni cy za chod niej

Obwodnica Muszyny

Mieszkańcy zaskarżyli decyzję środowiskową dla obwodnicy zachodniej

Jest jednak cień szansy na lepsze
połączenie kolejowe z Nowym
Sączem FOT. TV28.PL

Zle co no za pro jek to wa nie dro go we -
go po łą cze nia No we go Są cza z Kra -
ko wem i za oko ło 19 mie się cy
po zna my dwa wa rian ty pro jek tu
dro gi eks pre so wej.
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No we go Są cza. Sa mo rzą do we Ko le -
gium Od wo ław cze w No wym Są czu
w grud niu uchy li ło ry gor na tych mia sto -
wej wy ko nal no ści de cy zji śro do wi sko -
wej wój ta gmi ny Po de gro dzie
Mał go rza ty Gro ma li, wy da nej dla tej ob -
wod ni cy. Sta wia to ca łą in we sty cję
pod zna kiem za py ta nia, choć sta ro sta Jan
Go lon ka za pew nia, że po zy ska ne na ten
cel 8 mln eu ro do ta cji nie prze pad nie.

Wkrót ce ma my na to miast po znać ter -
min re ali za cji bu do wy tra sy rów no le głej
do uli cy Wę gier skiej, czy li tzw. Wę gier -
skiej -bis. Tak za pew nia Grze gorz Mi -
rek, dy rek tor Miej skie go Za rzą du Dróg
w No wym Są czu. Cał ko wi ta dłu gość
dro gi ma mieć 6 km. Koszt bu do wy wy -
nie sie oko ło 78 mln zł. Pla no wa na jest
bu do wa tra sy jed no pa smo wej. Trzy ma -
my za sło wo!

Naj więk szym za da niem dro go wym
zre ali zo wa nym w mi ja ją cym ro ku
w No wym Są czu by ła mo der ni za cja
new ral gicz nej uli cy Kró lo wej Ja dwi gi,
co kosz to wa ło ok. 20 mln zł, po zy ska -
nych z fun du szy unij nych. Trwa re mont
uli cy Na wo jow skiej i wy dat ko wa nie
ok. 300 mln zł przez „Są dec kie Wo do -
cią gi” na po tę żny pro gram wod no -ście -
ko wy, obej mu ją cy No wy i Sta ry Sącz,
Ka mion kę Wiel ką i Na wo jo wą. 

MU SZY NA DA JE PRZY KŁAD
Ru szy ła zaś bu do wa ob wod ni cy Mu -

szy ny. 12 grud nia Ma rek So wa, mar sza -
łek Ma ło pol ski, oraz Jan Gol ba,
bur mistrz Mu szy ny, wbi li ło pa ty w grunt,
ofi cjal nie roz po czy na jąc pra ce. Dzię ki tej

in we sty cji z za byt ko we go ryn ku w Mu -
szy nie znik ną ti ry i sa mo cho dy cię ża ro -
we. Jej koszt to po nad 27,5 mln zł,
z cze go aż 23,5 mln zł to unij na do ta cja.
Ob wod ni ca pro wa dzić bę dzie wzdłuż to -
rów ko le jo wych i po to ku Mu szyn ka
z roz jaz da mi na Piw nicz ną i Le lu chów.
Pra ce obej mą m.in. roz bu do wę dro gi wo -
je wódz kiej nr 971 i prze bu do wę mo stu
pod li nią ko le jo wą. In we sty cja ma za koń -
czyć się za dwa la ta.

Mu szy na moc no in we stu je. Bu du je
par ki zdro jo we na Za po pra dziu i u pod -
nó ża gó ry Basz ta. Trwa ją ostat nie pra ce
przy war tym 6,5 mln zł pro jek cie par ku
„Basz ta”.

SZTURM WI ZJO NE RA
NA SEJM

By ły bur mistrz Sta re go Są cza Ma rian
Cy coń wy star to wał w wy bo rach do Sej -
mu, że by – jak za pew niał – na ci skać na re -
ali za cję kil ku wa żnych in we sty cji dla

Są dec czy zny. Jed ną z nich jest rzecz ja sna
lot ni sko, po mysł Cy co nia, o któ ry wal czy
za cię cie od lat. Ist nie nie pod No wym Są -
czem lot ni ska uzu peł nia ją ce go dla Ba lic
w Kra ko wie umiesz czo no w Stra te gii
Roz wo ju Wo je wódz twa na la ta 2014-
2020. Ale wal czą o nie i Sta ry Sącz, i Ło -
so si na. W pierw szym przy pad ku to
koszt 1,2 md zł, ale Cy coń jest prze ko na -
ny, że tyl ko na je go te re nie są wa run ki od -
po wied nie do bu do wy lot ni ska.

Nie po pie ra na to miast in ne go wi zjo -
ner skie go po my słu – bu do wy po łą cze nia
szy no bu sa mi mię dzy No wym a Sta rym
Są czem. Pro mo cja tzw „czy ste go trans -
por tu miej skie go” to je den z pro jek tów,
któ re wspie ra ma ło pol ski sa mo rząd
i w lu tym pla no wał za kup szy no bu sów
m.in. dla No we go Są cza. Po tem jed nak
o po my śle zro bi ło się ci cho.

NAR CIAR SKI BIZ NES
W PO TRZA SKU

Wszyst ko wska zy wa ło na to, że
wresz cie za koń czy się woj na o bu do wę
sta cji nar ciar skiej na Ki ca rzu w Piw nicz -
nej. W li sto pa dzie ogło si li śmy: „Ki carz
od blo ko wa ny. Eko lo dzy prze gra li w są -
dzie!” Wo je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj -
ny w Kra ko wie od rzu cił bo wiem skar gę
Pro ku ra tu ry Re jo no wej w No wym Są -
czu na de cy zję wo je wo dy ma ło pol skie -
go Sta ni sła wa Kra ci ka (z 20 kwiet nia
br.), za twier dza ją cą wy da ne przez sta ro -
stę no wo są dec kie go po zwo le nie na bu -
do wę sta cji. WSA od da lił też skar gę
na de cy zję wo je wo dy Sto wa rzy sze nia
Pra cow nia na Rzecz Istot Ży wych. Ale

Naj więk szym za da niem
dro go wym zre ali zo wa -
nym w mi ja ją cym ro ku
w No wym Są czu by ła
mo der ni za cja new ral -
gicz nej uli cy Kró lo wej
Ja dwi gi, co kosz to wa ło
ok. 20 mln zł, po zy ska -
nych z fun du szy 
unij nych.

Piwniczna-Zdrój – nar ciar ski biz nes w po trza sku Cycoń: lotnisko i Węgierska-bis
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to nie był ko niec. W grud niu oka za ło się,
że gó ra Ki carz zo sta ła wpi sa na do rzą -
do wej ewi den cji osu wisk pro wa dzo nej
przez Pań stwo wy In sty tut Geo lo gicz ny!
Bur mistrz Piw nicz nej -Zdroju Edward
Bo ga czyk za pew nia, nie wpły nie to
na de cy zję o bu do wie sta cji nar ciar skiej,
ale jak bę dzie – oka że się w 2012 ro ku.

Więk sze go pe cha ma na to miast pro -
jekt bu do wy „Sied miu Do lin”, kom -
plek su wy cią gów krze seł ko wych
i or czy ko wych, tras nar ciar skich łą czą -
cych do tych cza so we sta cje nar ciar skie,
tra sy nar ciar stwa bie go we go oraz tra sy
sa necz ko we. Za rząd Województwa Ma -
ło pol skiego wy stą pił w czerw cu do wo -
je wo dy o zmia nę roz po rzą dze nia
w spra wie ochro ny Po pradz kie go Par ku
Kra jo bra zo we go (z ma ja 2005 r.), któ ry
unie mo żli wia bu do wę in fra struk tu ry
nar ciar skiej. Sa mo rząd wo je wódz ki
przy jął też pro jekt uchwa ły w spra wie
Po pradz kie go Par ku Kra jo bra zo we go,
prze ka za ny do kon sul ta cji z gmi na mi
oraz RDOŚ (sier pień 2011). Re gio nal ny
Dy rek tor Ochro ny Śro do wi ska w Kra -
ko wie od mó wił jed nak po zy tyw ne go
uzgod nie nia pro jek tu uchwa ły, ar gu -
men tu jąc m. in., że: „ob szar Po pradz kie -
go Par ku Kra jo bra zo we go ce chu ją
wy so kie war to ści przy rod ni cze, hi sto -
rycz no -kul tu ro we oraz kra jo bra zo we,
do tych cza so we re gu la cje praw ne za -

pew nia ły ochro nę war to ści Par ku a pro -
jekt uchwa ły do pusz cza bez ogra ni czeń
wszel kie in ne za mie rza nia in we sty cyj -
ne, któ re zo sta ły za ka za ne w do tych cza -
so wym roz po rzą dze niu”. Sa mo rząd
Ma ło pol ski 5 grud nia 2011 r. wy sto so -

wał więc do RDOŚ pi smo z proś bą
o po now ne roz pa trze nie spra wy i za pro -
po no wał zor ga ni zo wa nie „otwar te go
sto łu” do dia lo gu na te mat „Sied miu
Do lin”. Wal ka więc trwa na dal.

BLA SKI I CIENIE 
KRY NI CY -ZDROJU

W Kry nicy -Zdroju wre re wi ta li za cja
Dep ta ku, wkrót ce ru szy też prze bu do wa
Pi jal ni Głów nej na cen trum kul tu ral no -
-spo łecz ne, z sa la mi wi do wi sko wy mi,

kon fe ren cyj ny mi i ki nem 5D. Do 2014
ro ku pra ce po chło ną 30 mln zł. 70 mln
zł (w lwiej czę ści to środ ki unij ne) kosz -
to wa ła za koń czo na pod ko niec ro ku mo -
der ni za cja i roz bu do wa sie ci
wo do cią go wej i ka na li za cyj nej w Kry -
ni cy -Zdro ju  oraz są sied nich wio skach.

Ale dla uzdro wi ska był to też rok
złych wia do mo ści. Wo je wódz ki Sąd
Ad mi ni stra cyj ny w Kra ko wie zde cy do -
wał, że nie bę dzie to ru sa necz ko we go
na Gó rze Par ko wej. Je go zda niem po -
przed ni bur mistrz Emil Bo dzio ny wy -
brał dla in we sty cji złą lo ka li za cję – nie
wol no lo ko wać ta kie go obiek tu w ob -
sza rze ści słej ochro ny uzdro wi sko wej.
Wy rok ozna cza, że 35 mln zł do ta cji,
któ rą Mi ni ster stwo Spor tu przy zna ło
na ten cel, po pro stu prze pa dło. A Kry -
ni ca wy rzu ci ła w bło to 2 mln zł, któ re
wy da ła na pra ce nad in we sty cją: wy cię -
cie na sto ku drzew, przy go to wa nie pro -
jek tów i do ku men ta cji oraz bu do wę
dro gi na stok.

Fia skiem za koń czy ło się też po szu ki -
wa nie źró deł go rą cych wód u stóp Ja wo -
rzy ny, dzię ki któ rym mia ł po wstać
ba sen ter mal ny. Zy sku jąc do ta cję z Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska, po kry wa -
ją cą po ło wę z nie mal 17 mln zł kosz tów,
spół ka Ko lej Gon do lo wa Ja wo rzy -
na Kry nic ka roz po czę ła w sierp niu pra -
ce nad głę bo kim od wier tem

Więk sze go pe cha ma na -
to miast pro jekt bu do wy
„Sied miu Do lin”, kom plek -
su wy cią gów krze seł ko -
wych i or czy ko wych, tras
nar ciar skich łą czą cych
do tych cza so we sta cje
nar ciar skie, tra sy nar -
ciar stwa bie go we go oraz
tra sy sa necz ko we. 

Budowa mostu w Grybowie Most kolejowy na Popradzie
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w po szu ki wa niu wód geo ter mal nych.
Bez po wo dze nia. W li sto pa dzie od wiert
za mknię to.

ZNIK NĘ ŁA KUL TO WA 
„KA SKA DA”, IDZIE NO WE

W kwiet niu 2011 r. z kra jo bra zu Gry -
bo wa znik nę ła „Ka ska da”. Kul to wa re -
stau ra cja zo sta ła zbu rzo na, a na jej
miej scu po wsta je no wo cze sne skrzy żo -
wa nie dro gi kra jo wej nr 28 Wa do wi ce
– Prze myśl z dro gą wo je wódz ką nr 981
Zbo ro wi ce – Kry ni ca. Po wsta je ono
przy bu do wa nym no wym mo ście
na Bia łej Tar now skiej, któ ry za stą pi
prze pra wę z 1950 ro ku (koszt sa me go
mo stu: 16 mln zł). In we sty cja ma roz ła -
do wać kor ki, ale obej mu je ta kże prze -
bu do wę ka na li za cji desz czo wej, sie ci
ga zo wej, te le fo nicz nej i elek tro ener ge -
tycz nej. W mie ście re ali zo wa na jest jed -
na z więk szych, miej skich in we sty cji
ostat nich lat. Roz bu do wy wa ne są sie ci
ka na li za cyj na i wo do cią go wa – pro jekt
opie wa na 12 mln zł, z cze go osiem to
unij na do ta cja.

W grud niu Re gio nal ny Za rząd Go spo -
dar ki Wod nej za koń czył prze bu do wę
pro gów wod nych w Gry bo wie. To część
opie wa ją ce go na 18 mln pro jek tu „Przy -
wró ce nie dro żno ści ko ry ta rza eko lo gicz -
ne go do li ny rze ki Bia ła Tar now ska”.
In we sty cja zwięk szy bez pie czeń stwo po -
wo dzio we i przy wró ci swo bod ną mi gra -
cję ryb i pła zów. To naj więk szy
z pro jek tów hy dro tech nicz nych RZGW.

WÓJT STA WIAR SKI 
NIE O DPUSZ CZA

Trwa bo om in we sty cyj ny w gmi nie
Cheł miec, na co po zwa la bu dżet naj -
więk szej gmi ny wiej skiej w Pol sce
(w 2011 ro ku ok. 120 mln zł). Do sze -
ściu od da nych w mi nio nych la tach sal
gim na stycz nych do szła na stęp na w Li -
bran to wej. Ósma bu du je się w Bi czy -
czach Dol nych, ro dzin nej wsi Ber nar da
Sta wiar skie go, gdzie na ba zie ist nie ją cej
pod sta wów ki po wsta je ca łe cen trum
edu ka cyj ne, zło żo ne z przed szko la,
szko ły pod sta wo wej i gim na zjum.
W Wie lo gło wach otwar to dru gie go
w gmi nie „Or li ka”, wy pięk niał od re -
mon to wa ny bu dy nek Urzę du Gmi ny.
Na ko niec ro ku Sta wiar ski za li czył po -
ślizg z otwar ciem śli zgaw ki w Chełm -

cu. Wio sną pierw sze na Są dec czyź nie
(nie li cząc kry nic kie go) lo do wi sko za -
mie ni się w rol ko wi sko. 

BUNT ZA ŁO GI
Rok 2011 skoń czy ła też wi zja po wa -

żne go straj ku. Są dec kie fir my są uwa ża -
ne za jed ne z naj prę żniej szych, że by
choć wspo mnieć pro du cen ta okien da -
cho wych Fa kro, bram – Wi śniow ski czy
wresz cie zna ny w ca łym kra ju z bu do -
wy i re mon tów wa go nów oraz lo ko mo -
tyw Ne wag. W ub. r. zdo był wie le
zna czą cych kon trak tów, ale też ma też

po wa żny pro blem: zda niem związ kow -
ców zarobki 1400 -2300 zł. brut to dla
pra cow ni ków pro duk cji to kwo ta, któ ra
nie po zwa la na god ne ży cie. Za ło ga wy -
stą pi ła o 500 zł pod wy żki, a za rząd
twier dzi, że nie stać go na to. Pro wa dzo -
ne od lu te go ne go cja cje nic nie da ły, nie
po mógł na wet me dia tor z Mi ni ster stwa
Pra cy, a w re fe ren dum 97 proc. uczest -
ni ków opo wie dzia ło się za straj kiem.
Ta kie go twar de go pro te stu związ ków
za wo do wych daw no w No wym Są czu
nie by ło.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ, (HSZ)
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PIERW SZE ROZ MO WY
– Pierw sze spo tka nia z Zi tą Pleštin -

ską, sta ro stą Sta rej Lu bo vni, do ty czą ce
mo stu gra nicz ne go roz po czę ły się
w 1998 ro ku – wspo mi na Edward Bo ga -
czyk, bur mistrz Piw nicz nej -Zdro ju.
– Wte dy jesz cze nie by łem wło da rzem
gmi ny uzdro wi sko wej, a za stęp cą bur mi -
strza. Przez czte ry la ta mo żna po wie -
dzieć, że drep ta li śmy w miej scu – do da je. 

Po my sło daw cy bu do wy mo stu
na rze ce Po prad od sy ła ni by li z jed ne go
mi ni ster stwa do dru gie go. Pierw szą
kon kret ną roz mo wę o wspól nej in we -
sty cji ze Sło wa ka mi bur mistrz Bo ga -
czyk prze pro wa dził 15 sierp nia 1999 r.
z Mi kulášzem Dzu rin dą, pre mie rem
Sło wa cji w la tach 1998-2006. Od by ła
się ona pod czas otwar cia Do mu Spo koj -
nej Sta ro ści w sło wac kich Li pa nach.
Pre mier na szych po łu dnio wych są sia -
dów za pew nił wów czas, że no we przej -
ście gra nicz ne mię dzy Mnisz kiem,
a Piw nicz ną zo sta nie wy ko na ne. Nie po -
wie dział jed nak w ja kiej for mie. Po raz
ko lej ny bur mistrz Piw nicz nej spo tkał się
z pre mie rem Sło wa cji oraz z ów cze -

snym pre mie rem Pol ski Lesz kiem Mil -
le rem pod czas otwar cia Mo stu Wy szeh -
radz kie go na rze ce Sme re czek,
łą czą ce go Le lu chów ze sło wac ką miej -
sco wo ścią Czircz. Wte dy też roz ma wia -
no o mo ście w Piw nicz nej, a pre mier
Mil ler za pew nił, że już wkrót ce zo sta -
nie pod pi sa ne mię dzy na ro do we po ro zu -
mie nie w tym te ma cie.

Osta tecz nie 23 li sto pa da 2004 r.
w cze skiej Ostra wie zo sta ła za war ta
umo wa mię dzy rzą dem Rzecz po spo li tej
Pol skiej, a rzą dem Re pu bli ki Sło wac kiej
o bu do wie no we go po łą cze nia dro go we -
go i mo stu gra nicz ne go przez rze kę Po -
prad w re jo nie miej sco wo ści
Piw nicz na -Zdrój i Mni szek n. Po pra -
dem. W tej umo wie zo bo wią za no stro -
nę sło wac ką do opra co wa nia pro jek tu
mo stu oraz je go wy bu do wa nia wraz
z es ta ka dą i li nią ko le jo wą. Obie stro ny
zo sta ły zo bli go wa ne do opra co wa nia
pro jek tu dro gi do jaz do wej do mo stu i jej
re ali za cję. W za pi sach, któ re zna la zły
się w pol sko -sło wac kim po ro zu mie niu
wi dać, że na si są sie dzi za de kla ro wa li się
wy ko nać więk szość prac.

POROZUMIENIE JEST,
PLANY SĄ, ALE PIENIĘDZY
NIE WIDAĆ

W tej spra wie par ty cy pu je dwóch in -
we sto rów: Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych i Au to strad Od dział w Kra ko -
wie oraz jej sło wac ki od po wied nik Slo -
ven ska Spra wa Ciest Od dział
w Ko szy cach. Na si są sie dzi za pew ni li, że
no wa prze pra wa zo sta nie do sto so wa -
na do ru chu cię żkich po jaz dów, tak aby
przy wró cić daw ny ruch trans gra nicz ny.
Gdy jesz cze przej ście gra nicz ne by ło
prze jezd ne dla więk szych po jaz dów,
przez Piw nicz ną prze je żdża ło od 2 do 3
mln po jaz dów rocz nie. Te raz le d wie kil -
ka ty się cy. We dług pla nów no wy prze jazd
na Sło wa cję swój po czą tek we źmie
w miej scu obec ne go skrzy żo wa nia dro gi
wo je wódz kiej nr 971 z dro gą po wia to wą
do Łom ni cy – Zdro ju, czy li za mo stem
pro wa dzą cym do Mu szy ny. Na miej scu
skrzy żo wa nia ma po wstać ron do, któ re -
go jed na z od nóg pro wa dzić bę dzie
na wia dukt. Sa mo cho dy bę dą nim prze je -
żdżać nad dro gą i li nią ko le jo wą wio dą cą
do Mu szy ny i Kry ni cy. Przed łu że nie wia -
duk tu to wspo mnia ny most, któ ry po łą -
czy Mni szek z Piw nicz ną. – Nie ozna cza
to, że dro ga nr 87, w cią gu któ rej znaj du -
je się by łe przej ście gra nicz ne zo sta nie za -
mknię ta – za zna cza Edward Bo ga czyk.
– W dal szym cią gu bę dzie ona do stęp -
na dla aut oso bo wych, do pó ki osu wi ska
cał kiem jej nie znisz czą. Li czy my, że za -
rów no miesz kań cy, jak i tu ry ści bę dą ją
wy ko rzy sty wać ja ko tra sę ro we ro wą al bo
spa ce ro wą.

Od 2006 r. od by wa ły się na prze mien -
ne spo tka nia in for ma cyj ne w Pol sce
i na Sło wa cji przed sta wi cie li in we sto -
rów, jak i wło da rzy Piw nicz nej oraz Sta -
rej Lu bo vni. Już w 2007 r. opra co wa no
pierw szy har mo no gram prac, któ ry za -

Ile jest war te sło wo m
Hi sto ria bu do wy prze pra wy przez Po prad, któ ra ma po łą czyć Piw nicz ną-Zdrój ze sło wac kim
Mnisz kiem się ga ro ku 1998. Po mi mo pod pi sa nych po ro zu mień i obiet nic rząd pol ski nie za gwa -
ran to wał pie nię dzy na re ali za cje te go za da nia. Na most, któ ry przy wró cić ma ruch trans gra nicz -
ny, cze ka ją wła dze uzdro wi ska, jak i je go miesz kań cy.
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kła dał, że re ali za cja in we sty cji roz pocz -
nie się w mar cu 2010 r., a za koń czy po -
cząt kiem 2011. Sło wa cy roz po czę li więc
nie zbęd ne przy go to wa nia. Za czę li
od pod pi sa nia umo wy na opra co wa nie
do ku men ta cji, w 2007 r. zło ży li wnio sek
o uzy ska nie de cy zji śro do wi sko wej, któ -
rą otrzy ma li rok póź niej. – Na si są sie dzi
są w peł ni przy go to wa ni, ma ją pla ny mo -
stu wraz z do ku men ta cją, po zwo le niem
na bu do wę i co wa żne – pie niędz mi
– wy li cza To masz Kmie cik, wi ce bur -
mistrz Piw nicz nej. Pod czas spo tka nia
part ne rów w 2009 r. przy ję to no wy har -
mo no gram prac. Stro nę pol ską re pre zen -
to wał na nim Piotr Sta chań czyk,
pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Spraw We wnętrz nych i Ad mi ni stra cji.
Usta lo no wów czas, że Sło wa cy pro ce -
du ry prze tar go we roz pocz ną w paź dzier -
ni ku 2011 ro ku, a w lu tym br. zo sta nie

pod pi sa na umo wa z wy ko naw cą mo stu.
Sa ma bu do wa mia ła ru szyć w mar cu, bo
do koń ca sierp nia 2012 ro ku mu si być
ona za koń czo na, ina czej Sło wa cy stra -
cą 20 mln eu ro do fi nan so wa nia z Unii
Eu ro pej skiej.

– Sło wa cy nie mo gą ogło sić prze tar gu
do pó ki nie otrzy ma ją za pew nie nia, że Po -
la cy ma ją pie nią dze na fi nan so wa nie
swo jej czę ści in we sty cji. Prze cież bez
sen su jest bu do wa nie mo stu do po ło wy,
bo ow szem na si są sie dzi bu du ją ca ły
most, ale pła ci my za nie go po po ło wie
– wy ja śnia Kmie cik. – Dziw ne jest to, że
fun du sze się jesz cze nie zna la zły, tym bar -
dziej, że wszyst kie po zwo le nia do ty czą ce
tej in we sty cji zo sta ły wy da ne – do da je.
Cho dzi o de cy zje śro do wi sko we, o Usta -
le niu Lo ka li za cji Dro gi (ULD) oraz Ze -
zwo le nia na Re ali za cję In we sty cji
Dro go wej (ZRID). Ta kże Ge ne ral na Dy -
rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad jest
w peł ni przy go to wa na do re ali za cji in we -
sty cji. Jest wszyst ko, po za pie niędz mi. 

PRZED WY BOR CZE 
OBIE CAN KI

Jesz cze w kwiet niu mi nio ne go ro ku
Zi ta Pleštin ska pro si ła pol skich sa mo rzą -
dow ców i par la men ta rzy stów o po moc
w za bez pie cze niu środ ków na tą pol sko -
-sło wac ką in we sty cję. Pod czas spo tka nia
w Ma ło pol skim Cen trum Kul tu ry SO -
KÓŁ w No wym Są czu 15 kwiet nia 2011
r., do ty czą cym pla no wa nej dro gi re la cji:
Brze sko -No wy Sącz–Mu szyn ka -Sło wa -
cja, na któ rym obec ni by li m.in. Ro man
Cie pie la, wi ce mar sza łek Ma ło pol ski,
wło da rze gmin po wia tu no wo są dec kie go
oraz sta ro sta po wia tu no wo są dec kie go,
po ru szy ła kwe stię mo stu gra nicz ne go
na rze ce Po prad.

– Je że li stro na pol ska szyb ko nie
znaj dzie pie nię dzy na tą in we sty cję, to
stra ci my pie nią dze, któ re ma my. Dla te -
go pro szę o lob bo wa nie w War sza wie
za zna le zie niem środ ków i ru sze nie z bu -
do wą – pro si ła Pleštin ska. Do da ła, że ze
swo jej stro ny za in te re su je spra wą Je rze -
go Buz ka, z któ rym się zna jesz cze
z cza sów, gdy by ła eu ro po słan ką. Ro -
man Cie pie la zwró cił się do sta ro sty no -
wo są dec kie go Ja na Go lon ki o uło że nie
ape lu, któ ry po pod pi sa niu przez są dec -
kich wój tów i bur mi strzów, mar szał ka
Ma ło pol ski i stro nę sło wac ką tra fi

do Ce za re go Gra bar czy ka, ów cze sne go
mi ni stra in fra struk tu ry. Wy ra ził na dzie -
ję, że ta kie wspól ne wy stą pie nie sa mo -
rzą dow ców po mo że w zna le zie niu
fun du szy na pla no wa ny most na Po pra -
dzie. Do mi ni stra Gra bar czy ka tra fi ło
rów nież za py ta nie po sel skie Ar ka diu sza
Mu lar czy ka z Pra wa i Spra wie dli wo ści,
obec nie sze fa klu bu par la men tar ne go
So li dar nej Pol ski. 

– Pod ko niec lip ca ze szłe go ro ku wy -
da wa ło się, że od roz po czę cia prac dzie -
li nas kil ka kro ków. Wte dy to mi ni ster
Gra bar czyk za de kla ro wał, że jest 120
mln zło tych na tą in we sty cję – wspo mi -
na bur mistrz Bo ga czyk. – Ra zem z po -

sła mi Plat for my Oby wa tel skiej:
An drze jem Czer wiń skim i Ta de uszem
Pa ta li tą oraz mi ni strem in fra struk tu ry
roz ma wia li śmy o szcze gó łach do fi nan -
so wa nia wspól ne go ze Sło wa ka mi
przed się wzię cia. 

Mi ni ster po in for mo wał de le ga cję, że
uda ło się za osz czę dzić oko ło 300 mln zł
na bu do wie dróg kra jo wych i au to strad,
i z tej re zer wy bę dzie sta rał się „wy ge -
ne ro wać” pie nią dze na re ali za cję pol -
sko -sło wac kiej in we sty cji. Gra bar czyk
– jak za pew niał An drzej Czer wiń ski
– wy stą pił też do mi ni stra fi nan sów Jac -
ka Ro stow skie go o za bez pie cze nie 120
mln zł na zo bo wią za nia cią żą ce na stro -
nie pol skiej, a do ty czą ce bu do wy mo stu
na Po pra dzie. 

Po wy gra nych 9 paź dzier ni ka ub. r.
przez par tię rzą dzą cą wy bo rach na stą pi -
ły zmia ny per so nal ne w mi ni ster stwach
i obie ca nych 120 mln zł jak nie by ło, tak
nie ma. Pie nią dze na most mia ły po cho -
dzić z re zer wy bu dże to wej, któ rą za wia -
du je Mi ni ster stwo Fi nan sów. Tyl ko
mi ni ster infrastruktury, któ rym po wy -

i ni stra?

Jesz cze w kwiet niu mi -
nio ne go ro ku Zi ta
Pleštin ska pro si ła pol -
skich sa mo rzą dow ców
i par la men ta rzy stów
o po moc w za bez pie cze -
niu środ ków na tą pol -
sko -sło wac ką
in we sty cję.

– Pod ko niec lip ca mi ni ster Gra bar -
czyk za de kla ro wał, że jest 120 mln
zło tych na tą in we sty cję – wspo mi -
na bur mistrz Bo ga czyk FOT. JEC
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bo rach zo stał Sła wo mir No wak, mo że
zwró cić się do Jac ka Ro stow skie go
o przy zna nie 120 mln zł na bu do wę ron -
da i dro gi do jaz do wej do mo stu, któ re
ma zre ali zo wać stro na pol ska. Jak się
oka za ło no wy mi ni ster in fra struk tu ry
nie po no wił proś by o sfi nan so wa nie
stra te gicz nej dla Piw nicz nej i Są dec czy -
zny in we sty cji.

Bo ga czyk za re ago wał ostro i jesz cze
w grud niu ub. r. wy sto so wał list otwar -
ty do pre mie ra Do nal da Tu ska.

– Zde cy do wa łem się na ta ki krok, bo
już nie wi dzę in nej mo żli wo ści. Przy tej
in we sty cji prze ko na łem się co zna czy
sło wo mi ni stra, któ ry obie cu je pie nią -
dze, a po tem sło wa nie do trzy mu je. Za -
czą łem my śleć, że 120 mi lio nów zło tych
na most to by ła przy sło wio wa kieł ba sa
wy bor cza – tłu ma czy bur mistrz. 

SŁO WA CY TRA CĄ 
CIER PLI WOŚĆ

– Na si są sie dzi są zde ter mi no wa ni, by
roz po cząć jak naj szyb ciej pra cę. Cze ka -
ją na sy gnał i ru sza ją z prze tar giem – za -
zna cza Kmie cik, za stęp ca bur mi strza
Piw nicz nej. – Jed no cze śnie nie kry ją
roz cza ro wa nia, że przez ty le lat nie uda -
ło się za bez pie czyć tych pie nię dzy.

W kwiet niu ub.r., na po sie dze niu Pol -
sko -Sło wac kiej Ko mi sji Mię dzy rzą do -
wej ds. Współ pra cy Trans gra nicz nej
w War sza wie, stro na sło wac ka oznaj mi -
ła, że ocze ku je po twier dze nia za bez pie -
cze nia środ ków na sfi nan so wa nie ich
udzia łu w bu do wie mo stu naj póź niej
w stycz niu 2012 r. Je że li pra ce nie zo -
sta ną za czę te w mar cu mo żna za po -
mnieć o re ali za cji in we sty cji. Na si
są sie dzi bę dą mu sie li zwró cić unij ne do -
fi nan so wa nie. W przy pad ku nie do trzy -
ma nia przez stro nę pol ską obiet nic
Sło wa cy za pew ne skie ru ją skar gę
do Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Na ra zie bu do wa mo stu na Po pra dzie
zna la zła się w za łącz ni ku „a1” rzą do we -
go pro gra mu do ty czą ce go dróg
na rok 2012 na po zy cji nr 29, co ozna -
cza, że nie jest to pil na in we sty cja. By
uzy ska ła po trzeb ne środ ki po win na się
zna leźć w za łącz ni ku „a” te go pro gra mu. 

Wo kół spra wy za czął „bie gać”
w War sza wie Ma rian Cy coń, by ły bur -
mistrz Sta re go Są cza, a obec nie po seł
Plat for my Oby wa tel skiej.

– Je śli nie znaj dzie my roz wią za nia, jak
tą in we sty cję prze rzu cić do za łącz ni ka
„a”, to wy stą pię z po praw ką do bu dże tu
pań stwa – za pew nia Cy coń. Mó wi, że ta -
kie dzia ła nie to osta tecz ność i po trzeb -
na bę dzie mu po moc ko le gów
par la men ta rzy stów, któ rzy wspól nie z nim
bę dą lob bo wać na rzecz tej in we sty cji.
Nie daw no po seł PO otrzy mał od po wiedź
na swo ją in ter pe la cję, któ rą zło żył do Mi -

ni ster stwa Trans por tu, Bu dow nic twa
i Go spo dar ki Wod nej w spra wie bu do wy
mo stu. Mi ni ster od pi sał, że roz po czę cie
bu do wy jest mo żli we jesz cze w tym ro ku,
pod wa run kiem za osz czę dze nia pie nię dzy
na pro wa dzo nych prze tar gach. In we sty cja
ta jest bo wiem wpi sa na ja ko za da nie prio -
ry te to we do 2015 ro ku.

TI RY ZRUJ NU JĄ 
PIW NICZ NĄ

Daw ne przej ście gra nicz ne Mni szek
nad Po pra dem jest czę scią hi sto rycz ne -
go „szla ku wę gier skie go”. Do tej po ry,
mi mo ogra ni cze nia prze jaz du po jaz dów
po wy żej 2,5 to ny wpro wa dzo ne go
po po wo dzi w 2010 r., wie lu Sło wa ków
przy je żdża do Pol ski na za ku py, po ma -
te ria ły bu dow la ne, me ble itd, bo u nas
ta niej. Zo sta wia ją w Pol sce pie nią dze.
Od no wie nie ru chu trans gra ni cze go
w tym re jo nie mia ło by więc wy mier ne
ko rzy ści dla na szej go spo dar ki, a naj -
szyb ciej by to od czu li piw ni cza nie.

– Cen trum Piw nicz nej roz je żdżą sa -
mo cho dy cię ża ro we! – alar mu je Bar ba -
ra Schu s ter, prze wod ni czą ca Ra dy
Mia sta i Gmi ny w po przed niej ka den cji.
– Je śli ta in we sty cja doj dzie skut ku, to

ti ry bę dą prze je żdżać przez ry nek i go
znisz czą. Trze ba wal czyć o ob wod ni cę,
któ ra ura tu je na sze mia sto przed de wa -
sta cją – do da je. 

Z za gro że nia zda je so bie spra wę bur -
mistrz Bo ga czyk. – Już te raz au to bu sy
i sa mo cho dy cię ża ro we mo ją pro blem
z bar dzo wą ski mi i ostry mi zjaz da mi
z obu stron cen trum – przy zna je. – Dwa
du że po jaz dy nie wy mi ną się przy ko -
ście le. To sa mo jest przy do mu pań stwa
Dur la ków.

Roz wią za niem by ła by bu do wa no -
we go pod jaz du do cen trum Piw nicz nej
od stro ny Ry tra. Ale do pie ro stwo rze nie
ob wod ni cy i wy drą że nie tu ne lu, po zwo -
li uchro nić mia sto od znisz cze nia przez
ruch trans gra nicz ny. 

Pierw sze ozna ki mo żli wej ruj na cji
mia sta przez ti ry wi docz ne by ły już
w ubie głym ro ku. Na mu rach ko ścio ła
po ło żo ne go przy wjeź dzie do ryn ku po -
ja wi ły się pęk nię cia. Przez mia sto
przeje żdża ją cię ża rów ki wy ła do wa ne
wo dą mi ne ral ną, ka mie niem z Wier -
chom li, czy in ny mi to wa ra mi.

– Je stem prze ko na ny, że po sfi na li zo -
wa niu gra nicz ne go mo stu znaj dą się też
środ ki na to, by wy pro wa dzić ruch z cen -
trum Piw nicz nej – uwa ża Bo ga czyk.

Jed nen z wa rian tów prze bie gu ob -
wod ni cy uzdro wi ska to bu do wa no wej
dro gi na wy so ko ści Ko kusz ki. Trze ba
by wy bu do wać tam most bie gną cy
nad to ra mi ko le jo wy mi, przez Po prad
pu ścić ob wod ni cę, wzdłuż par ku zdro -
jo we go. In nym, rów nie re al nym roz wią -
za niem, mo że być po nad ki lo me tro wy
tu nel, do któ re go zje żdża ło by się z obec -
ne go mo stu kry nic kie go nad ob ni żo ną
ul. Da szyń skie go. Je go wy jazd znaj do -
wał by się na osie dlu Bo row ni ce, po wy -
żej obec nej sta cji ben zy no wej.

ALI CJA FA ŁEK

MOST GRANICZNY
W LICZBACH
Długość mostu wraz z dojazdami
– 633,60 m
Szerokość drogi – 11,5 m
Szerokość chodnika – 2 x 3,25 m
Szerokość między balustradami – 20 m
Powierzchnia mostu – 6 216 m kw.
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Je że li pra ce nie zo sta ną
za czę te w mar cu mo żna
za po mnieć o re ali za cji in -
we sty cji. Na si są sie dzi
bę dą mu sie li zwró cić
unij ne do fi nan so wa nie.
W przy pad ku nie do trzy -
ma nia przez stro nę pol -
ską obiet nic Sło wa cy
za pew ne skie ru ją skar gę
do Ko mi sji Eu ro pej skiej.
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WOKÓŁ NAS

D
ro ga pro wa dzą ca przez las to
skrót, któ rym je żdżą miesz -
kań cy osie dla Po rę ba Ma ła
do cen trum mia sta. Jed nak 6

grud nia ci, któ rzy wy ru szy li z do mów
ja ko pierw si, nie mo gli tam tę dy prze je -
chać, bo le śny dukt ta ra so wał sa mo -
chód. Na środ ku sta ło srebr ne au di 80
z ozna ko wa niem jed nej z są dec kich kor -
po ra cji tak sów kar skich. Przed siód mą
ra no pró bo wa ła prze do stać się tą dro gą
do cen trum mia sta ko bie ta, któ ra od wo -
zi ła dziec ko do przed szko la. Zre zy gno -
wa ła i za wró ci ła. Po tem miesz ka niec
Po rę by Ma łej je chał od wieźć sio strę
do pra cy. Au di 80 na dal tam sta ło. Nie
po mo gło na wet trą bie nie. Nikt nie wy -
szedł z sa mo cho du. Mło dy mę żczy zna
wy siadł ze swo je go po jaz du i pod szedł
do au ta ta ra su ją ce go dro gę. 

– Przez za pa ro wa ną szy bę zo ba czy -
łem, że ktoś sie dzi na miej scu pa sa że ra.
Nie otwo rzy łem drzwi... Na tych miast za -
wia do mi łem po li cję – re la cjo no wał
miesz ka niec Po rę by Ma łej. 

Na miej sce przy je cha li funk cjo na riu -
sze z Ko men dy Miej skiej Po li cji w No -
wym Są czu i Ko men dy Wo je wódz kiej
Po li cji w Kra ko wie oraz pro ku ra tor
z Pro ku ra tu ry Re jo no wej w No wym Są -
czu. Le karz stwier dził zgon mę żczy zny.
Po li cja roz po czę ła iden ty fi ka cję zwłok.
Mę żczy zna nie miał przy so bie port fe la,
ani żad nych do ku men tów. Bar dzo szyb -
ko oka za ło się, że po li cjan ci ma ją
do czy nie nia ze zbrod nią. Usta lo no, że
za mor do wa nym jest 65-let ni tak sów -
karz, je żdżą cy w Ra dio Ta xi Expres. 

– Pra co wał u nas od po cząt ku ist nie -
nia kor po ra cji. Był już na eme ry tu rze,

do ra biał so bie u nas. To był mi ły, uczyn -
ny, ko le żeń ski, do bry czło wiek... – wspo -
mi na ko le gę Ja ro sław Dzię cio łow ski,
pre zes kor po ra cji tak sów kar skiej.

***
Dla po li cyj nej gru py ope ra cyj no -do -

cho dze nio wej roz po czę ła się żmud -
na pra ca. Tu taj ka żdy ślad był wa żny.
Ba da no ró żne, po ja wia ją ce się w tej ma -
ka brycz nej spra wie wąt ki. Już po kil ku
go dzi nach dzia ła nia te przy nio sły za -
mie rzo ny sku tek. Za trzy ma no na sto lat -
ka, Alek san dra P. Pod czas pierw sze go
prze słu cha nia przy znał się do za bój stwa
tak sów ka rza. To drob ny i nie po zor -
ny 16-la tek, któ ry jak się póź niej oka za -
ło, chciał ko goś okraść. Jak ze znał,
z do mu wziął nóż ku chen ny, że by na -
stra szyć mę żczy znę. 

Chło pak za mó wił tak sów kę w po nie -
dzia łek 5 grud nia o godz. 18.22, co zo -
sta ło od no to wa ne w cen tra li kor po ra cji.
Dzwo nił z te le fo nu ko le gi. Tak sów ka
mia ła przy je chać pod dom ro dzi ców
zna jo me go, któ rzy czę sto ko rzy sta li
z usług tej kor po ra cji. 65-la tek je chał
pod spraw dzo ny ad res. Do sa mo cho du
wsiadł na sto la tek i za mó wił kurs na uli -
cę Ru czaj. 100 me trów od za bu do wań,

Za bił dla 240 zło tych
Ta zbrod nia za szo ko wa ła nie tyl ko Są de czan. W osie dlu Po rę ba Ma -
ła w No wym Są czu, w sa mo cho dzie po rzu co nym na le śnej dro dze
zna le zio no cia ło mę żczy zny. 65-let ni tak sów karz do stał kil ka cio sów
no żem ku chen nym. Za bój cą oka zał się 16-let ni uczeń li ceum. Za sko -
cze niem dla wszyst kich był nie tyl ko mło dy wiek chłop ca, któ ry
przy znał się do za bój stwa, ale i mo ty wy je go dzia ła nia.

FO
T.

 J
EC

FOT. ARCH. KMP
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przy wjeź dzie do la su sa mo chód za trzy -
mał się. 

– Tak sów karz mu siał się zo rien to wać,
że coś jest nie tak. Wte dy 16-la tek chwy -
cił go pod szy ję. To, wbrew po zo rom, nie
jest ta ki sła by chło pak, ćwi czył cię ża ry
– opo wia dał peł no moc nik Alek san dra P.
me ce nas Sta ni sław Stoch. – Mę żczy zna
za czął się bro nić. Alek san der ze znał, że
chciał go tyl ko obez wład nić, że by mu

wy dał pie nią dze. I tu wła śnie są du że
nie ja sno ści. Chło pak miał bić na pad nię -
te go po twa rzy, ale wi docz nych śla dów
na cie le nie by ło. Być mo że dla te go, że
z bli skiej od le gło ści zbyt moc no nie ude -
rzył. W koń cu kie row ca prze chy lił się
na pra wą stro nę, w kie run ku sie dze nia
pa sa że ra. Wte dy za dał mu cio sy no żem.
Tak sów karz jesz cze żył, kie dy chło pak
pod niósł mu pra wą rę kę i wy jął port -
fel… (czy taj obok wy wiad z ad wo ka tem
– przyp. red.).

***
W port fe lu by ło… 240 zł. Ty le kosz -

to wa ło ży cie ludz kie. Star szy, uczyn ny
czło wiek zgi nął z rąk na sto lat ka, któ ry
jesz cze te go sa me go dnia, gdy od kry to
zbrod nię, jak gdy by ni gdy nic po szedł
do szko ły, roz ma wiał z ko le ga mi, od po -
wia dał na py ta nia na uczy cie li. Dzień
póź niej, 7 grud nia, w Ze spo le Szkół im.
Wła dy sła wa Or ka na w Mar cin ko wi -
cach, do któ rej cho dził Alek san der P.,
o je go za trzy ma niu przez po li cję do wie -
dzia ła się dy rek tor ka szko ły Ali cja Wą -
so wicz. Mat ka chło pa ka za dzwo ni ła
do niej i po in for mo wa ła, że syn nie
przyj dzie na za ję cia, bo jest po dej rze wa -
ny o za bi cie czło wie ka.., po czym się
roz łą czy ła. Dy rek tor ka za nie mó wi ła, ta
wia do mość nie mie ści ła się w gło wie!
Zszo ko wa ni by li też in ni na uczy cie le.
Nie tyl ko oni nie do wie rza li w to co
usły sze li. Trud no by ło uwie rzyć w tak
ma ka brycz ną wia do mość ko le żan kom
i ko le gom za bój cy z kla sy woj sko wej.
W tym dniu nie by ło chy ba w szko le

oso by, któ ra mo gła ze brać my śli, sku pić
się na lek cjach.

Był jed nym z nich, kum pel z kla sy.
Do szko ły w Mar cin ko wi cach cho dził
za le d wie trzy mie sią ce. Dzień po za bój -
stwie tak sów ka rza, gdy po li cyj na gru pa
ope ra cyj no -do cho dze nio wa pra co wa ła
na miej scu zbrod ni, Alek san der P. spóź -
nił się do szko ły, jak mu się to czę sto
zda rza ło. Nie przy szedł na lek cję che mii.

– Po ja wił się do pie ro na ję zy ku pol skim
– mó wi Jo an na Zie liń ska, wy cho waw czy -
ni kla sy Id LO w Mar cin ko wi cach. – Te -
ma tem lek cji był ro do wód ję zy ka
pol skie go. Alek san der był bar dzo ak tyw -
ny, zgła szał się i od po wia dał na py ta nia. 

Alek san der P. po strze ga ny był przez
na uczy cie li ja ko uczeń by stry, in te li gent -
ny i do brze ro ku ją cy. Na uczy ciel od ma -
te ma ty ki uwa ża wręcz, że był jed nym ze
zdol niej szych w kla sie. Zda rza ło mu się
jed nak ucie kać z lek cji. Nie na le żał
do naj grzecz niej szych. Na uczy cie le
przy ła pa li go na pa le niu pa pie ro sów.

O je go za cho wa niu szko ła in for mo wa ła
ro dzi ców. Ostat nie spo tka nie z oj cem
ucznia od by ło się 18 paź dzier ni ka, to
nie za mo żna, wie lo dziet na ro dzi na, ro -
dzi ce za bie ga ni, mat ka jest sprzą tacz ką
w jed nym z urzę dów. 

– Alek san der był nad po bu dli wy, py -
ta łam na wet ro dzi ców, czy nie ma ze -
spo łu ADHD. Oj ciec za prze czył i do dał,
że syn miał ro bio ne ba da nia. Nic one
jed nak nie wy ka za ły – przy zna je wy cho -
waw czy ni chło pa ka Jo an na Zie liń ska.

W ra zie pro ble mów z uczniem wy -
cho waw czy ni mia ła kon tak to wać się
z oj cem. Bo we dług mat ki na sto lat ka,
ta ta miał więk szy wpływ na sy na.

– Na 32 go dzi ny nie obec no ści, uspra -
wie dli wio nych miał tyl ko 10. A to są sta -
ty sty ki tyl ko za wrze sień i paź dzier nik.
Roz ma wia łam z ro dzi ca mi chłop ca, py -
ta łam, czy te pro ble my wy cho waw cze
za czę ły się do pie ro w li ceum. Do sta łam
in for ma cję, że już w gim na zjum by ło po -
dob nie – stwier dzi ła wy cho waw czy ni.

Po li cjan ci za trzy ma li Alek san dra P.,
gdy wró cił ze szko ły do do mu, kil ka
go dzin po tym, jak w osie dlu Po rę ba
od kry to cia ło tak sów ka rza. Funk cjo na -
riu sze pro wa dzi li ko ry ta rza mi Ko men -
dy Miej skiej Po li cji w No wym Są czu
nie po zor ne go chło pa ka, wy glą da ją ce -
go na gim na zja li stę, a nie ucznia szko -
ły śred niej. 

Dro ga pro wa dzą ca przez las to skrót, któ rym je żdżą
miesz kań cy osie dla Po rę ba Ma ła do cen trum mia sta.
Jed nak 6 grud nia ci, któ rzy wy ru szy li z do mów ja ko
pierw si, nie mo gli tam tę dy prze je chać, bo le śny dukt
ta ra so wał sa mo chód.
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– W roz mo wie z po li cjan ta mi szes na -
sto la tek przy znał się do za bój stwa tak -
sów ka rza, któ re mu za dał kil ka cio sów
no żem – in for mo wał dzien ni ka rzy mł.
insp. Ra fał Le śniak, pierw szy za stęp ca
ko men dan ta miej skie go po li cji w No -
wym Są czu. – Chło pak wy ja śnił, że miał
oko ło ośmiu ty się cy zło tych dłu gu kar -
cia ne go. Chciał ukraść pie nią dze na je -
go spła tę.

Peł no moc nik Alek san dra P. mec.
Sta ni sław Stoch uwa ża, że je go klient
naj praw do po dob niej wpadł w de pre -
sję, po nie waż miał być prze śla do wa -
ny przez swo ich kar cia nych
wie rzy cie li. 16-la tek miał grać w po -
ke ra z oso ba mi star szy mi od sie bie
o kil ka lat. 

– To by li na wet 22-lat ko wie. A po ker
to strasz ny na łóg, bo czło wiek prze gry -
wa i ca ły czas ma na dzie ję, że się ode gra
– tłu ma czy ad wo kat. – Po ro ze gra nej
par tii, przy cho dził czas na pod su mo wa -
nie. Tak zwa ny se kre tarz roz li czał gra -
czy. Za pi sy wał na kar tecz kach, kto ile
prze grał i da wał do pod pi sa nia gra czo -
wi: „Ty je steś wi nien ty le”. Alek san der
też ta kie kart ki do sta wał. 

Na ra zie wia do mo, że po ke rzy ści
gry wa li w Mar cin ko wi cach i w No wym
Są czu w gru pach li czą cych do 12 osób.
– Oni wy wie ra li re gu lar ny na cisk na je -
go psy chi kę – do da je mec. Stoch.

***
Wkrót ce świa tło dzien ne uj rzał in ny

in cy dent, z okre su, gdy chło pak uczył
się jesz cze w gim na zjum w No wym Są -
czu. Alek san der P., któ ry nie był no to -
wa ny przez po li cję, w ma ju 2010 r.
po bił ko le gę z kla sy. 

– Je den z na uczy cie li za uwa żył jak
Alek san der na prze rwie kop nął ko le gę
z kla sy – re la cjo nu je dy rek tor ka gim na -
zjum, do któ re go cho dził 16-la tek. – Ro -
dzi ce po bi te go chłop ca zgło si li spra wę
po li cji. Pa mię tam, że ze zna nia skła da li
pe da gog szkol ny i wy cho waw ca kla sy,
do któ rej cho dzi li ucznio wie. 

Mat ka po szko do wa ne go za bra ła sy -
na do szpi ta la. Ob ra że nia nie by ły jed -
nak na ty le po wa żne, że by chło pak
mu siał zo stać w lecz ni cy.

Dy rek tor ka gim na zjum przy zna je, że
Alek san der P. szu kał oka zji do za czep -
ki, był nad po bu dli wy, nie po tra fił się
sku pić na lek cji i prze szka dzał w pro wa -
dze niu za jęć. Przy zna je jed nak, że był
też uczniem uzdol nio nym mu zycz nie,
chęt nie bio rą cym udział w aka de miach
im pre zach i in nych przed się wzię ciach
or ga ni zo wa nych przez gim na zjum.

– Re pre zen to wał szko łę w za wo dach
spor to wych, mię dzy in ny mi lek ko atle -
tycz nych na miej skim i po wia to wym
szcze blu. Brał udział w kon kur sach pio -
sen ki pa trio tycz nej. W ubie głym ro ku

wraz z ze spo łem zdo był pierw sze miej -
sce. Śpie wał i grał na gi ta rze. Brał
udział w wie czor kach po ezji. Lu bił być
okla ski wa ny. Był lu bia ny w kla sie – opo -
wia da o swo im by łym uczniu dy rek -
torka gim na zjum. – Trze ba jed nak
przy znać, że był trud nym chłop cem.
Czę sto kon tak to wa li śmy się z ro dzi ca mi.
Zaw sze przy cho dzi li na na sze we zwa nia.
In te re so wa li się sy nem. Zro bi li śmy
wszyst ko, że by po móc te mu dziec ku. 

Ma te ria ły w tej spra wie, jak się oka -
za ło od ma ja do 12 grud nia 2010 ro ku
nie zo sta ły prze sła ne przez są dec ką po -
li cję do Są du Ro dzin ne go i Nie let nich
w No wym Są czu. Co by ło te go po wo -
dem, uchy bie nie po li cjan ta?

– Pro wa dzo ne są czyn no ści wy ja -
śnia ją ce w sto sun ku do funk cjo na riu sza,

któ ry pro wa dził tę spra wę – mó wi ko -
men dant Le śniak. – To uchy bie nie ze
stro ny po li cjan ta, któ ry miał do tej po ry
opi nię do bre go i rze tel ne go funk cjo na -
riu sza. W tej spra wie sto sow ną de cy zję

Gdy trum na by ła spusz -
cza na do gro bu ode zwa ły
się dźwię ki klak so nów.
Sły chać by ło w ca łym
mie ście.

FOT. ARCH. KMP
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po dej mie ko men dant miej ski po li cji.
W cza sie, gdy do szło do zda rze nia
w szko le, za pa dła de cy zja o skie ro wa niu
ma te ria łu w tej spra wie do Są du Ro dzin -
ne go i Nie let nich w No wym Są czu. Nie
zo sta ła ona jed nak wy ko na na – po twier -
dza Le śniak.

– Z in for ma cji, ja kie po sia dam wy ni -
ka, że po li cjant się po my lił. Ak ta głów ne
spra wy wsu nął do akt kon tro l nych – mó -
wił krót ko po tra ge dii mł. insp. Da riusz
No wak, rzecz nik pra so wy ma ło pol skiej
po li cji. – Po zo sta wił je w swo im ar chi -
wum, my śląc, że ak ta głów ne zo sta ły wy -

sła ne do są du. Wie rzę, że tak by ło. Nie
zmie nia to jed nak sy tu acji, że po li cjant
po nie sie słu żbo we kon se kwen cje.

***
Siód me go grud nia ubie głe go ro ku

Sąd Re jo no wy w No wym Są czu po wie -
lo go dzin nych ob ra dach po sta no wił
umie ścić Alek san dra P. w ośrod ku dla
nie let nich na okres trzech mie się cy, do 5
mar ca 2012 ro ku. Zle cił też prze pro wa -
dze nie spe cja li stycz nych ba dań szes na -
sto lat ka, na to miast nie zde cy do wał
wte dy, czy bę dzie on są dzo ny ja ko do -
ro sły, czy też ja ko nie let ni. To ma du że
zna cze nie dla je go przy szło ści.
W pierw szym przy pad ku gro zi mu ka ra
do 25 lat wię zie nia. De cy zja za pad nie
po uzy ska niu opi nii le ka rzy. Za bój ca tra -
fił do Schro ni ska dla nie let nich w Łań -
cu cie. 

10 grud nia ubie głe go ro ku ro dzi na,
przy ja cie le, zna jo mi, są sie dzi, tak sów -
ka rze z ró żnych kor po ra cji i miesz kań -
cy mia sta po że gna li na cmen ta rzu
ko mu nal nym przy ul. Śnia dec kich
w No wym Są czu tra gicz nie zmar łe go
tak sów ka rza. W tym dniu, część ale jek
cmen tar nych bli sko miej sca po chów ku
ko le gi za ję ły tak sów ki. Gdy trum na by -
ła spusz cza na do gro bu ode zwa ły się
dźwię ki klak so nów. Sły chać by ło w ca -
łym mie ście. 

IGA MI CHA LEC 
MAŁ GO RZA TA CY GNA RO WICZ

Alek san der P., któ ry nie
był no to wa ny przez po li -
cję, w ma ju 2010 r. po bił
ko le gę z kla sy.

Alek san der P. bę dzie są dzo ny jak
do ro sły?

– Bę dę go tak bro nił, że by nie do -
stał się do za kła du kar ne go. Za kład
kar ny go nie wy cho wa. To jest mło dy
czło wiek, na któ re go ktoś wy wie rał
ogrom ną pre sję. Miał kar cia ny dług.
Prze stra szył się, że by mu nóg i rąk nie
po ła ma li.
Bał się, że go za bi ją?

– Bał się. Był świad kiem po bi cia
przy sto le kar cia nym. Oni go na ci ska li
psy chicz nie – vis com pul si va, czy li z ła -
ci ny przy mus psy chicz ny. Gdy sto su je
się re gu lar nie ta kie na ci ski na psy chi kę,
to w czło wie ku wy stę pu ją sta ny na skra -
ju kry ty cy zmu. I wte dy za czy na się za -
sta na wiać – jak z te go wy brnąć? 
Jak dłu go to trwa ło?

– Pra wie ca ły rok 2011.
Co to jest za śro do wi sko, czy to są
lu dzie star si od nie go?

– Tak, oni są star si o kil ka lat. Alek -
san der ma 16 lat, a grał z oso ba mi
w wie ku 21 i 22 la ta. A je że li to są na -
ło go wi kar cia rze – jest to bar dzo nie -
bez piecz na spra wa. Bodź ce dzia ła ją ce
na or ga nizm wy wo łu ją pew ne re ak cje
i te re ak cje mo gą być ró żne. Gdy by
ina czej do nie go po de szli, gdy by roz -

ło ży li mu dług na ra ty nie wpadł by
w ta ki stan.
Jak na sto la tek mógł prze grać
w kar ty 8 ty się cy zło tych?

– To jest ha zard. Na łóg, z któ re go
jest bar dzo trud no wyjść. Przy grze
w po ke ra nie któ rzy lu dzie ży cie po tra -
ci li. Gracz za wsze li czy, że się ode gra
i spła ci dług. Po za tym my ślę, że jest
tu ta kże wi na ro dzi ców. Bo w pew nym
mo men cie prze sta li się in te re so wać, co

syn ro bi po za do mem. I to jest nie bez -
piecz ne, bo po padł w to po ke ro we śro -
do wi sko.
Wróć my do po nie dział ko we go wie -
czo ra 5 grud nia 2011 ro ku. Alek san -
der P. – pa na klient – o godz. 18.22
za mó wił tak sów kę, gdzie wte dy był?

– W do mu. Chwi lę wcze śniej oglą -
dał te le wi zję. Wziął od ko le gi te le fon
i za mó wił kurs.

Kie dy wró cił
do do mu umył
nóż, pie nią dze
scho wał
do biur ka...
Roz mo wa z peł no moc ni kiem Alek san dra P., 
me ce na sem STA NI SŁA WEM STO CHEM

Przy grze w pokera
niektórzy ludzie życie
potracili. Gracz zawsze
liczy, że się odegra
i spłaci dług.
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Był przy nim ko le ga?
– Tak. Wa żne jest jed nak to, że za -

dzwo nił z te le fo nu ko le gi. A to świad -
czy o za mia rze – już coś kom bi no wał.
Nie za dzwo nił ze swo je go te le fo nu, że -
by go nie zde ma sko wa li, bo prze cież
wszyst ko jest re je stro wa ne. Tak sów karz
przy je chał. Chło pak wsiadł do sa mo -
cho du, za brał ze so bą nóż ku chen ny. Po -
le cił kie row cy, że by go za wiózł na uli cę

Ru czaj. Nie po dał ad re su, po wie dział
tyl ko, że chce wy siąść w le sie. 
I co się sta ło po tem? Kie row ca się
za trzy mu je, czy atak na stą pił w cza -
sie jaz dy?

– Za trzy mał się, bo mu siał się zo rien -
to wać, że coś jest nie tak. Wte dy 16 – la -
tek chwy cił go pod szy ję. To, wbrew
po zo rom, nie jest ta ki sła by chło pak,
ćwi czył cię ża ry…
Chło pak sie dział na tyl nym sie dze niu?

– Za raz za kie row cą. Tak sów karz za -
czął się bro nić. Alek san der ze znał, że
chciał go tyl ko obez wład nić, że by mu
wy dał pie nią dze. I tu wła śnie są du że
nie ja sno ści. Chło pak miał bić go po twa -
rzy, ale śla dów nie by ło. Być mo że dla -
te go, że z bli skiej od le gło ści moc no nie
ude rzył. W koń cu kie row ca prze chy lił
się na pra wą stro nę, w kie run ku sie dze -
nia pa sa że ra. Wte dy za dał mu cio sy no -
żem. Tak sów karz jesz cze żył, kie dy
chło pak pod niósł mu pra wą rę kę i wy -
jął port fel, w któ rym by ło 240 zło tych.
Zo sta wił go w ta kim sta nie i po szedł
pie cho tą do do mu.
W do mu nikt ni cze go nie za uwa żył?
Na przy kład śla dów krwi?

– Nóż umył, a pie nią dze scho wał
do sto li ka, któ ry słu żył mu do na uki.

Jak by ni gdy nic włą czył te le wi zor
i oglą dał. Nie miał na so bie śla dów krwi,
bo tak sów karz miał na so bie gru bą or ta -
lio no wą kurt kę. Pod czas pierw sze go
ude rze nia nóż się zgiął, bo jej na wet nie
prze bił…
Opo wie dział pan rze czy, któ re ob -
cią ża ją Alek san dra P. Jak za mie rza
go pan bro nić?

– Je go za cho wa nie jest oczy wi ście
bar dzo na gan ne. Ale są tu oko licz no ści,
któ re trze ba wziąć pod uwa gę. Wa żne bę -
dą ba da nia psy chia trów i wy ni ki sek cji
zwłok. Sąd zde cy du je, jak po trak tu je 16
– lat ka. Je śli zro bił to z ro ze zna niem
– miał za miar bez po śred ni, mo że od po -

wia dać jak do ro sły. Jest jed nak ta ka
za sa da w pra wie, że choć by się ktoś przy -
znał do po peł nie nia czy nu, to nie jest to
do wód stu pro cen to wy. Funk cjo nu je za -
sa da do mnie ma nia nie win no ści.

Roz ma wia ła M. CY GNA RO WICZ

Chło pak wsiadł do sa mo -
cho du, za brał ze so bą nóż
ku chen ny. Po le cił kie -
row cy, że by go za wiózł
na uli cę Ru czaj. Nie po dał
ad re su, po wie dział tyl ko,
że chce wy siąść w le sie. 

NOWY OBROŃCA
W po nad mie siąc po tra ge dii chło pak

do stał no we go obrońcę. Wy zna czo ne go
z urzę du mec. Sta ni sła wa Sto cha, za stą -
pił zna ny w No wym Są czu mec. Ma rek
Eil mes, spe cja li sta od trud nych spraw,
któ re go wy bra ła ro dzi na Alek san dra P.
Pierw sza roz mo wa Mar ka Eil me sa
z chłop cem trwa ła oko ło dwóch go dzin.
– Uzy ska łem bar dzo du żo cie ka wych
i istot nych dla obro ny in for ma cji – mó wi
ad wo kat. – Na obec nym eta pie nie mo -
gę się jed nak wy po wia dać. Po wiem tyl -
ko, że we dług mo jej opi nii to jest jesz cze
dziec ko. Za cho wu je się bar dzo nie doj rza -
le, zu peł nie jak dziec ko, cho ciaż ma szes -
na ście lat…

FO
T.

 J
EC

FO
T.

 J
EC

SADECZANIN styczeń 2012_SADECZANIN 1-2.2012  17-01-2012  18:59  Strona 31



STYCZEŃ/LUTY 201232 WOKÓŁ NAS
WWW.SADECZANIN.INFO

Co to jest ha zard?
– Spe cja li ści czę sto okre śla ją go mia -

nem „ukry tej cho ro by”. W przy pad ku
uza le żnie nia od ha zar du istot ną kwe stią
utrud nia ją cą pra wi dło wą dia gno zę jest
fakt, iż na le ży on do ty pu uza le żnień nie -
sub stan cjal nych, czy li ta kich gdzie brak
jest wi docz nych, fi zycz nych ob ja wów
cho ro bo wych jak w przy pad ku al ko ho li -
zmu, nar ko ma nii czy le ko ma nii (za li cza -
nych do uza le żnień ty pu sub stan cjal ne go).
Ła two wpaść w ta kie uza le żnie nie?

– Ha zard, jak ka żde uza le żnie nie jest
pu łap ką, w któ rą ła two wpaść, gdyż za -
czy na się nie win nie. Po cząt ko wo ta ki mi
czyn ni ka mi po py cha ją cy mi oso by
w kie run ku ha zar du jest cie ka wość, nu -
da, chęć za bi cia cza su, czy cho cia żby
pra gnie nie awan su spo łecz ne go.
Pod tym wszyst kim kry je się ci cha na -
dzie ja na wy gra ną, zdo by cie du żych
pie nię dzy w krót kim cza sie, idąc – mó -
wiąc ko lo kwial nie – dro gą na skró ty.
Z bie giem cza su gra sta je się spo so bem
na po pra wę na stro ju, spo so bem na ode -
rwa nie się od sza rej rze czy wi sto ści.
Kie dy oso by, wkra cza ją ce w świat
ha zar du prze kra cza ją gra ni cę?

– Pro blem ro dzi się w mo men cie, gdy
po ja wia się co raz częst sze pra gnie nie,
nie raz wręcz przy mus gra nia, a to po wo -
du je, że oso ba po świę ca co raz wię cej
cza su ha zar do wi, kosz tem in nych co -
dzien nych obo wiąz ków, któ re z cza sem
za nie dbu je. Po ja wia się rów nież ze spół
abs ty nen cyj ny w mo men cie ogra ni cze -
nia lub za prze sta nia gra nia, bądź na au -
to ma tach, bądź w in ne gry lo te ryj ne lub
kar ty.

Czym się on ob ja wia?
– Ze spół abs ty nen cyj ny u ta kiej oso -

by przy bie ra po stać ró żnych nie przy -
jem nych do le gli wo ści. Mo że ob ja wiać
się ner wo wo ścią, dra żli wo ścią, sta nem
cią głe go na pię cia, nie po ko jem, re ago -
wa niem agre sją. Chęć gra nia dla oso by
uza le żnio nej jest nie jed no krot nie tak sil -
na, że po mi mo ewi dent ne go jej ne ga -
tyw ne go wpły wu na funk cjo no wa nie
spo łecz ne, psy chicz ne czy fi zycz ne
– ha zar dzi sta nie prze sta je grać. To z ko -
lei po wo du je, że kła mie, kom bi nu je
i ma ni pu lu je oto cze niem, w któ rym się
ob ra ca.
Kto jest bar dziej po dat ny na uza le -
żnie nie od ha zar du: dzie ci, czy do -
ro śli?

– Obec nie, gdy do stęp ność do in ter -
ne tu jest nie mal po wszech na, nie mo żna
już mó wić, że pro blem ha zar du do ty czy

tyl ko i wy łącz nie do ro słych. Ha zard ro -
zu mia ny do tej po ry, ja ko gra nie w ka -
sy nach czy na au to ma tach, rze czy wi ście
spra wiał, że w je go si dła wpa da ły głów -
nie oso by peł no let nie, gdyż ta kie tyl ko
mo gły prze by wać w lo ka lach świad czą -
cych te go ty py atrak cje. W sie ci jest się
ano ni mo wym, nikt nie spraw dza nam
da ty uro dze nia w do wo dzie, co spra wia,

że na wet dzie ci mo gą za grać w po ke ra
lub ob sta wić ja kiś za kład, nie opusz cza -
jąc do mu. Dziś ha zard jest do stęp ny
przez ca łą do bę i w ró żnych for mach
i nie jest kon tro lo wa ny przez oso by z ze -
wnątrz.
Ile osób uza le żnio nych od ró żnych
form ha zar du ko rzy sta z po mo cy
spe cja li stów w SO IK?

– W przy pad ku uza le żnie nia od ha -
zar du ma my rów nież do czy nie nia z oso -
ba mi, któ re ujaw nia ją ta kże in ne
za bu rze nia współ wy stę pu ją ce, jak cho -
cia żby od al ko ho lu czy nar ko ty ków. Nie -

Ha zard to 
ukry ta cho ro ba
Rozmowa z AGNIESZKĄ CHEMPEREK, psychologiem,
specjalistą terapii uzależnień, kierownikiem Działu
Profilaktyczno-Terapeutycznego Sądeckiego
Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Pro blem ro dzi się w mo -
men cie, gdy po ja wia się
co raz częst sze pra gnie -
nie, nie raz wręcz przy -
mus gra nia.

Agnieszka Chemperek
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jed no krot nie trud no stwier dzić, któ re
uza le żnie nie po ja wi ło się ja ko pierw sze,
gdyż tu za le żność by wa dwo ja ka. Al bo
oso by nad uży wa ją ce al ko ho lu, uza le -
żnio ne od nar ko ty ków, chcąc zdo być
pie nią dze na al ko hol, za czy na ją grać lub
ha zar dzi ści spę dza jąc więk szość cza su
wśród osób pi ją cych, bio rą cych nar ko ty -
ki, za czy na ją dla spo tę go wa nia do znań
po wsta łych wsku tek gra nia się gać
po sub stan cje psy cho ak tyw ne. Czę sto
rów nież u ha zar dzi stów wy stę pu ją in ne
nie po ko ją ce ob ja wy ta kie jak: ob ni żo ny
na strój, sta ny lę ko we czy de pre syj ne
(naj czę ściej po prze rwa niu gra nia, gdy
za czy na ją się po ja wiać ne ga tyw ne kon -
se kwen cje zwią za ne z ha zar dem, pro ble -
my fi nan so we czy kon flik ty w do mu,
szko le, pra cy). Tak, więc naj czę ściej
do ośrod ka zgła sza ją się pa cjen ci, któ rzy
przy cho dzą z in nym pro ble mem i do pie -
ro w roz mo wie wy cho dzi rów nież pro -
blem uza le żnie nia od ha zar du, któ ry jest
na wet do mi nu ją cy. Zwy kle są to oso by
do ro słe, któ re nie do koń ca zda ją so bie
spra wę z te go, iż ich pro blem ma rów -
nież szer szy kon tekst.
Czy ha zar dzi ści uświa da mia ją so -
bie, że sta li się cząst ką „ha zar do we -
go świa ta”, któ ry ich co raz bar dziej
wcią ga?

– Pew ne me cha ni zmy psy cho lo gicz -
ne, z któ ry mi ma my do czy nie nia w al -
ko ho li zmie czy nar ko ma nii wy stę pu ją
rów nież u ha zar dzi sty. Mam tu na my śli
bar dzo nie bez piecz ny me cha nizm ilu zji
i za prze czeń, któ ry po wo du je, że oso ba
nie zda je so bie spra wy z ran gi swo je go
pro ble mu, znacz nie go mi ni ma li zu jąc
lub na wet cał ko wi cie mu za prze cza jąc.
Po nad to gra cze czę sto ule ga ją złu dze -
niom i ujaw nia ją my śle nie ma gicz ne,
cze go przy kła dem mo że być per so ni fi -
ka cja ma szy ny i na przy kład – czu łe
do niej prze ma wia nie, zwra ca nie się
po imie niu jak do oso by. To co to wa rzy -
szy ha zar dzi ście bez wzglę du na ist nie -
ją cy stan rze czy, to wia ra w je go
wy jąt ko wość, szczę ście i osta tecz ną wy -
gra ną.
Co dzie je się póź niej?

– Pu łap ka uza le żnie nia po le ga mię -
dzy in ny mi na tym, iż pro blem po ja wia
się pod stęp nie i jest zwy kle roz cią gnię -
ty w cza sie, da jąc złud ne po czu cie oso -
bie uza le żnio nej jak i jej oto cze niu, że

jesz cze nie jest tak źle, bo nie sprze da je
przed mio tów wy nie sio nych z do mu,
jesz cze nie krad nie, jesz cze pra cu je i za -
ra bia na ro dzi nę itd.

Spe cja li ści po da ją, iż mo żna wy ró -
żnić fa zy uza le żnie nia od ha zar du,
przy czym pod kre śla ją, iż nie wszy scy
mu szą przejść te eta py w okre ślo nej ko -
lej no ści...

Pierw sze fa za uza le żnie nia od ha zar -
du – ZWY CIĘ STWA, cha rak te ry zu je się
gra niem oka zjo nal nym. Gra nie jest

wów czas eks cy tu ją ce i jest zwy kle spo -
so bem uciecz ki od pro ble mów. Na tym
eta pie gracz ma po czu cie, że kon tro lu je
sy tu acje i nad wszyst kim pa nu je.
W myśl po wie dze nia: „Ape tyt ro śnie
w mia rę my śle nia” w gło wie ta kiej oso -
by ro dzą się no we wi zje co raz to więk -
szych wy gra nych. Skut ku je to co raz
częst szym gra niem i więk szy mi kwo ta -
mi. Ko lej na fa za – STRAT, w któ rej
staw ki gra cza wzra sta ją. Za czy na on po -
ży czać pie nią dze, za czy na my śleć, jak
zdo być ko lej ne, któ re w je go za my śle
do pro wa dzą go do wy ma rzo nej wy gra -
nej. Im czę ściej gra, tym zwięk sza praw -
do po do bień stwo prze gra nych, któ re
na tym eta pie zda rza ją się co raz czę ściej.
Chęć ode gra nia się oraz w przy pad ku
wy gra nej prze zna cza nie wy gra nej na re -
gu la cję dłu gów, to naj czę ściej wy stę pu -
ją ce epi zo dy w fa zie dru giej. Tu taj
pro blem za czy na być co raz bar dziej do -
strze ga ny przez oto cze nie, bo ha zar dzi -
sta co raz wię cej cza su po świę ca
na gra nie, za nie dbu jąc ro dzi nę, szko łę
czy pra cę. Co raz czę ściej kła mie, kom -
bi nu je, ro biąc wszyst ko, by przez świa -
tem ze wnętrz nym ukryć fakt gra nia,
a z dru giej stro ny, by so bie za pew nić
bądź wy ma rzo na wy gra ną bądź pie nią -
dze na dłu gi. W fa zie DE SPE RA CJI
kon se kwen cje z gra nia są już bar dzo po -
wa żne. Oso ba wcho dzi w kon flikt z pra -

wem (by zdo być pie nią dze na dal sze
gra nie, ure gu lo wać za le gło ści), do cho -
dzi do kon flik tów w do mu, pra cy,
w szko le. Ha zar dzi sta nie jed no krot nie
tra ci pra cę, naj bli żsi się od nie go od su -
wa ją. Oprócz te go psy chi ka ta kiej oso -
by jest co raz bar dziej za bu rzo na. Ma jąc
więk szą świa do mość swo je go pro ble -
mu, wsku tek za ist nia łych kon se kwen cji
ta ka oso ba za czy na od czu wać wy rzu ty
su mie nia, bez rad ność, po czu cie bez na -
dziej no ści. Mo że po ja wić się de pre sja
a na wet my śli sa mo bój cze. Naj czę ściej
to na tym eta pie oso by zgła sza ją się
po spe cja li stycz ną po moc. Je że li na to -
miast te go nie uczy nią ist nie je ry zy ko
wej ścia w ko lej ną fa zę – UTRA TY
NAD ZIEI. To wa rzy szą ce oso bie po czu -
cie bez na dziej no ści, przy gnę bie nia, czę -
ste sta ny de pre syj ne mo gą do pro wa dzić
do pró by sa mo bój czej. W tej fa zie oso -
ba mo że do dat ko wo ra dzić so bie z sy tu -
acją po przez al ko hol i nar ko ty ki.
Po nad to mo że co raz czę ściej do świad -
czać za gro żeń ze stro ny wie rzy cie li, na -
le ga ją cych na spła tę dłu gu lub tra fić
do za kła du kar ne go za do ko na ne wcze -
śniej prze stęp stwa. Te fa zy nie mu szą
wy stę po wać za wsze w ta kiej ko lej no ści.
Nie ka żdy ha zar dzi sta prze cho dzi ko lej -
no te eta py. Wszyst ko za le ży od in dy wi -
du al nej sy tu acji oso by.
Jak po móc oso bie, któ ra wpa dła
w szpo ny ha zar du?

– Wa żne by na wią za ła kon takt z psy -
cho lo giem, któ ry ro ze zna sy tu ację
i po po sta wie niu dia gno zy, skie ru je
do od po wied niej pla ców ki we dług do -
mi nu ją ce go pro ble mu da nej oso by. Mo -
że zgło sić się do in sty tu cji po mo co wej
sa ma, do bro wol nie. Pe wien od se tek
osób, zgod nie z na ka zem są du, zo bli go -
wa ny jest do pod ję cia te ra pii w związ ku
z po peł nio ny mi prze stęp stwa mi, np.
kra dzie że, pod bi cia, wy mu sze nia.
Ja ka jest ska la pro ble mu?

– Wy da je się, że jest to ten den cja ro -
sną ca, jed nak, je śli cho dzi o uza le żnie nia
od ha zar du ma my za pew ne do czy nie nia
z „ciem ną licz bą” przy pad ków, któ re ni -
gdy nie uj rza ły świa tła dzien ne go.
A obec nie, gdy do stęp ność gier za rów no
w re alu jak i on li ne jest nie ogra ni czo -
na – po ku sa za rów no dla mło dzie ży jak
i do ro słych jest bar dzo du ża.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

Pew ne me cha ni zmy psy -
cho lo gicz ne, z któ ry mi
ma my do czy nie nia w al -
ko ho li zmie czy nar ko ma -
nii wy stę pu ją rów nież
u ha zar dzi sty.
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y cie ludz kie jest szcze gól nie sła -
be i kru che, kie dy przy cho dzi
na świat i kie dy opusz cza do cze -
sność, aby osią gnąć wiecz ność.

Sło wo Bo że wie lo krot nie wzy wa do oto -
cze nia ży cia opie ką i sza cun kiem,
zwłasz cza ży cia na zna czo ne go przez
cho ro bę i sta rość – ty mi sło wa mi Ja -
na Paw ła II z en cy kli ki Evan ge lium vi ta
po wi tał uczest ni ków uro czy sto ści pro -
wa dzą cy ją Je rzy Le śniak. Wśród go ści
by ła m.in. dr Jo lan ta Sto kło sa – „mat ka
chrzest na” pol skie go ru chu ho spi cyj ne -
go, dy rek tor pierw sze go w kra ju kra -
kow skie go Ho spi cjum im. św. Ła za rza
oraz sze fo wa Ogól no pol skie go Fo rum
Ho spi cyj ne go. 

– Otwar cie ho spi cjum, to wiel ka
spra wa dla na sze go mia sta – mó wił
Ro man Po ręb ski, na co dzień skrom -
ny au dy tor w Urzę dzie Mia sta. – Lu -
dzie cho rzy i ich ro dzi ny nie
po zo sta ną bez po mo cy i opie ki w ja -
kże trud nym, ostat nim okre sie swo jej
ziem skiej wę drów ki. Bę dą mo gli ten
czas prze żyć z god no ścią, bez stra chu
i bó lu (czy taj obok peł ne wy stą pie nie
R. Po ręb skie go). 

Po ręb ski mó wił ta kże, że tak jak
cho rym po trzeb ni są zdro wi, tak zdro -
wym po trzeb ni są lu dzie cier pią cy.
Pod kre ślił, że dzia łal ność w To wa rzy -
stwie by ła naj wa żniej szym do świad -
cze niem je go ży cia i że po zo sta wia

or ga ni za cję w do brej kon dy cji, rów nież
fi nan so wej, z nad wy żką się ga ją cą 180
tys. zł. Ze bra ni zgo to wa li by łe mu już
pre ze so wi To wa rzy stwa Przy ja ciół
Cho rych „Są dec kie Ho spi cjum” wiel -
ką owa cję.

***
Na par te rze lśnią ce go no wo ścią bu -

dyn ku znaj du je się 11 dwu oso bo wych
po koi go to wych do przy ję cia cho rych
w sta nie ter mi nal nym. Sa le wy po sa żo -
ne są w au to ma tycz nie pod no szo ne łó -
żka i in ny nie zbęd ny sprzęt
do pie lę gna cji cho rych. Są ga bi ne ty
pie lę gniar skie i le kar skie, kuch nia, wę -
zeł sa ni tar ny oraz ka pli ca. – Eko no mia
jest wa żna, ale im wię cej bę dzie tu du -
cha, tym to dzie ło bę dzie trwal sze
– stwier dził ks. pra łat Sta ni sław
Cza chor, Ho no ro wy Oby wa tel No we -
go Są cza, przy po mi na jąc, że po cząt ki
ru chu ho spi cyj ne go się ga ją przy po wie -

Pomnik 
sądeckich serc
Tak się wy ra ził pre zy dent No we go Są cza Ry szard No wak
21 grud nia ub. r. pod czas uro czy sto ści otwar cia Są dec kie go Ho -
spi cjum przy ul. Na wo jow skiej. Bo ha ter uro czy sto ści Ro man
Po ręb ski zło żył re zy gna cję z funk cji pre ze sa To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Cho rych „Są dec kie Ho spi cjum”. Pre zes uznał, że je go 12-
let nia mi sja do bie gła tym sa mym koń ca.
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ści o mi ło sier nym Sa ma ry ta ni nie
z Ewan ge lii św. Łu ka sza. To wła śni ks.
S. Cza chor w 1999 r., ja ko pro boszcz
pa ra fii św. Ka zi mie rza za ło żył To wa -
rzy stwo Przy ja ciół Cho rych „Są dec kie
Ho spi cjum”, do któ re go włą czy li się
są dec cy le ka rze, pie lę gniar ki, wo lon ta -
riu sze, ta cy jak dr Ja dwi ga Źół ciń ska,
dr Je rzy Ga la, dr An drzej Przy by szow -
ski, dr Zo fia Ku bisz - Pa jor, Zo fia
Piecz kow ska i wie lu, wie lu in nych.

Ho spi cjum po bło go sła wił w dniu
otwar cia ks. Jó zef Woj nic ki, ka pe lan
są dec kie go szpi ta la, a po świę ci je no -

wy or dy na riusz tar now ski. Sym bo licz -
ne go prze cię cia wstę gi do ko na li m.in.:
dr J. Sto kło sa, ks. S. Cza chor i pre zy -
dent R. No wak. Uro czy stość zgro ma -
dzi ła przy ja ciół i spon so rów. 29 osób
otrzy ma ło z rąk Ro ma na Po ręb skie go
ty tuł Ho no ro we go Człon ka To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Cho rych „Są dec kie
Ho spi cjum”. Nad wej ściem do sal dla
cho rych w sta nie ter mi nal nym wi szą
ta blicz ki naj więk szych spon so rów te go
dzie ła, są to oso by pry wat ne oraz zna -
ne i mniej zna ne fir my są dec kie.

(HSZ)

(…) Po ła ci nie: fi nis co ro nat opus – zna czy „ko niec wień -
czy dzie ło”. Oto zwień czo ne zo sta ły na sze wie lo let nie sta ra nia
o bu do wę pierw sze go z praw dzi we go zda rze nia sta cjo nar ne go
ho spi cjum na Są dec czyź nie. Je go idea się ga 1999 ro ku. Wte dy
przy pa ra fii św. Ka zi mie rza utwo rzo no To wa rzy stwo Przy ja -
ciół Cho rych z ini cja ty wy gru py miesz kań ców mia sta i ów cze -
sne go pro bosz cza ks. pra ła ta Sta ni sła wa Cza cho ra. 

Ksiądz Pra łat jest dzi siaj wśród nas i – ja ko Siew cy ziar -
na ho spi cyj ne go, któ re tra fi ło na po dat ną gle bę i zro dzi ło
wspa nia łe dzie ło – pra gnę Mu ser decz nie po dzię ko wać. Dzię -
ku ję Księ że Pra ła cie!

Przy po mnę, że To wa rzy stwo dzia ła ło i dzia ła na dal na za -
sa dzie wo lon ta ria tu, bez in te re sow nej wo li słu że nia in nym lu -
dziom. Pra cu jąc od wie lu lat w for mu le wo lon ta ryj ne go
ho spi cjum do mo we go, do strze ga li śmy ro sną ce za po trze bo -
wa nie na spe cja li stycz ną opie kę nad ludź mi u kre su ich ziem -
skiej wę drów ki. Na wet naj bar dziej re gu lar ne od wie dzi ny
w do mu cho re go, czy to le ka rza, pie lę gniar ki, du chow ne go,
bądź pra cow ni ka so cjal ne go, te ra peu ty, psy cho lo ga, czy też
wo lon ta riu sza nie me dycz ne go, nie za stą pią sta łej, ca ło do bo -
wej opie ki. 

Wie le ro dzin ma kło po ty z za pew nie niem opie ki i god ne go
zma ga nia się ze śmier tel nym cier pie niem bli skiej oso by, lub też
nie ma ku te mu na le ży tych wa run ków. Dla te go kil ka lat te mu
roz po czę li śmy sta ra nia o bu do wę sta cjo nar ne go ho spi cjum.
Pod ję ta idea spo tka ła się ze spo łecz nym po par ciem i zro zu mie -
niem. Lu dzie i fir my otwie ra li kie sze nie i ser ca, kru sza ły
wszech obec ne biu ro kra tycz ne prze szko dy. Istot ne za si le nie
przy nio sły 1-pro cen to we od pi sy od po dat ku do cho do we go oraz
ak cje cha ry ta tyw ne: „Ziarn ko Gor czy cy” i żon ki lo we „Po la Na -
dziei”. Oka za ło się, że nie praw dą jest stwier dze nie o spo łe czeń -
stwie nie czu łym na ludz kie cier pie nie.

Pra gnę spe cjal nie po dzię ko wać pre zy den to wi Ry szar do wi
No wa ko wi za sil ne wspar cie i kon kret ny wkład w re ali za cję
te go dzie ła: nie od płat ne prze ka za nie dział ki pod bu do wę
obiek tu i nie mal co dzien ne to wa rzy sze nie ca łe mu przed się -
wzię ciu.

Pa nie Ry szar dzie, go rą cy orę dow ni ku na szej wspól nej
spra wy: Dzię ku ję!

Do gru py in dy wi du al nych dar czyń ców i spon so rów, o któ -
rych pra co wi cie za bie ga li dzia ła cze To wa rzy stwa „Są dec kie
Ho spi cjum”, do łą czy ły wła dze wo je wódz kie: Za rząd Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go, pan mar sza łek Le szek Zegz da i oso -
bi ście wo je wo da Sta ni sław Kra cik. 

Z Unii Eu ro pej skiej – po przez Ma ło pol ski Re gio nal ny Pro -
gram Ope ra cyj ny na la ta 2007–2013 – po zy ska li śmy na ten
cel po cząt ko wo 2 mln 780 tys. zł, po ko rek cie 2 mln 454 tys.
zł. O do fi nan so wa nie z UE nie by ło ła two, bo kon ku ren cja
do brych wnio sków by ła spo ra, ale uda ło się. Za wa ży ły m.in.
wa żne wzglę dy spo łecz ne: idea bu do wy pla ców ki tak po trzeb -
nej w No wym Są czu i na Są dec czyź nie oraz fakt, że To wa -
rzy stwo od wie lu lat pro wa dzi ho spi cjum do mo we, opie ku jąc
się wie lo ma ludź mi star szy mi i cię żko cho ry mi. Kto kie dy -
kol wiek zma gał się z pro ce du ra mi przy wnio skach o po zy -
ska nie po za bu dże to wych środ ków fi nan so wych, ten wie, że

Ko niec wień czy dzie ło
(Wy stą pie nie RO MA NA PO RĘB SKIE GO na otwar ciu Są dec kie go Ho spi cjum) 

Pod ję ta idea spo tka ła się ze spo łecz -
nym po par ciem i zro zu mie niem. Lu -
dzie i fir my otwie ra li kie sze nie i ser ca,
kru sza ły wszech obec ne biu ro kra tycz -
ne prze szko dy.
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by wa to czę sto dro ga krzy żo wa. Szczę śli wie, dzię ki życz li -
wo ści słu żb mar szał kow skich, przez tę dro gę prze brnę li śmy.

Roz li cze nie fi nan so we in we sty cji wy glą da na stę pu ją co:
Sza cun ko we kosz ty in we sty cji – 4 mln zł.,
Kosz ty po po stę po wa niu prze tar go wym – 3 mln. 500 tys. zł.,
Do fi nan so wa nie ze środ ków UE – 2 mln. 454 tys. zł.,
Udział wła sny To wa rzy stwa – 1 mln. 52 tys. zł.
– w tym środ ki pie nię żne i da ro wi zny rze czo we o war to -

ści 440 tys zł. po zy ska ne z ak cji „Ziarn ko Gor czy cy”,
Wy po sa że nie – 200 tys zł. – do ta cja Ma ło pol skie go Urzę -

du Wo je wódz kie go.
***

18 ma ja 2009 r. uro czy ście dział kę w Za wa dzie po świę cił
ks. Sta ni sław Ole siak, dusz pa sterz śro do wi ska nie peł no spraw -
nych. Po zwo le nie na bu do wę wy da ne zo sta ło 18 li sto pa -
da 2009 r. Kil ka ty go dni póź niej wy ko naw ca – fir ma REMM
– ostro za brała się do ro bo ty.

W tym miej scu dzię ku ję wszyst kim lu dziom do brej wo li,
któ rzy przy czy ni li się do urze czy wist nie nia tak po trzeb nej

w mie ście i re gio nie pla ców ki. Dzię ku ję gru pie ar chi tek tów,
z pa nem Wi tol dem Kró lem na cze le za nie od płat ne spo rzą -
dze nie pro jek tu ho spi cjum, Je rze mu Wi tu szyń skie mu za wy -
ko na nie prac geo de zyj nych i geo lo gicz nych, dzię ku ję
Ma cie jo wi Kur po wi i Mie czy sła wo wi Ka czwiń skie mu – or -
ga ni za to rom ak cji „Ziarn ko Gor czy cy” oraz Ga brie li Szczer -
kow skiej i Sła wo mi ro wi Szczer kow skie mu – sze fom
są dec kie go od dzia łu „Strzel ca” za wie lo let nią po moc w gro -
ma dze niu środ ków fi nan so wych na ten wspa nia ły cel. 

Je stem pod ogrom nym wra że niem sze ro kie go od ze wu, ja -
ki to wa rzy szył bu do wie ho spi cjum. Szcze rze mó wiąc nie spo -
dzie wa łem się aż ty lu ge stów po par cia i po mo cy. Dłu ga jest
li sta dar czyń ców, dzię ki któ rym zgro ma dzi li śmy na na szym
kon cie po kaź ne kwo ty. 

Skła dam ser decz ne po dzię ko wa nie oso bom prze ka zu ją cym
jed no pro cen to wy od pis po dat ku na na sze To wa rzy stwo. (…)

Na koń cu dzię ku ję ko le żan kom i ko le gom z To wa rzy stwa
Przy ja ciół Cho rych „Są dec kie Ho spi cjum”, bez któ rych nie był -
bym w sta nie zre ali zo wać tej szla chet nej ini cja ty wy. Wszy scy
je ste ście na szym bez cen nym skar bem, dzię ki któ re mu ho spi -
cjum otwie ra dziś swo je po dwo je. To wiel ka spra wa dla na sze -
go mia sta: lu dzie cho rzy i ich ro dzi ny nie po zo sta ną bez
po mo cy i opie ki w ja kże trud nym, ostat nim okre sie swo jej
ziem skiej wę drów ki. Dzię ki nam wszyst kim nie bę dą sa mot ni. 

Bę dą mo gli ostat ni okres ży cia prze żyć z god no ścią, bez
stra chu, i bó lu.

Po wsta nie ta kie go obiek tu na te re nie mia sta wy peł nia bia -
łą pla mę na ma pie opie ki ho spi cyj nej re gio nu, bę dzie też nie -
pod wa żal nym, ma te rial nym do wo dem tro ski Są de czan o lu dzi
cier pią cych na nie ule czal ne cho ro by. Niech to ho spi cjum bę -
dzie też miej scem na dziei. Nasz ka pe lan ks. Jó zef Woj nic ki
po wie dział kie dyś, że nie tyl ko lu dzie zdro wi są po trzeb ni lu -
dziom cho rym, że by im nieść po moc. Jest też od wrot nie. Ta -
kże lu dzie cho rzy są po trzeb ni lu dziom zdro wym, po nie waż
ci zdro wi opie ku jąc się cier pią cy mi i umie ra ją cy mi uczą się
wiel kiej po ko ry wo bec ży cia, bez in te re sow nej po mo cy, mi -
ło ści wo bec lu dzi ter mi nal nie cho rych. Są też szan są dla tych,
któ rzy pra gną pójść dro gą mi ło sier dzia. Oj ciec Świę ty Jan Pa -
weł II po wie dział, że czło wiek cier pi na ró żnych płasz czy -

znach, że bar dziej od zdro wia po trze bu je ludz kie go ser ca,
ludz kiej so li dar no ści. Oby te go ser ca i tej so li dar no ści ni gdy
nie za bra kło pod tym da chem. (…)

Na par te rze otwie ra ne go dziś obiek tu znaj dzie się 11 dwu -
oso bo wych po koi wy po sa żo nych w wę zły sa ni tar ne dla 21.
osób w sta nie ter mi nal nym. Ga bi ne ty: le kar ski i pie lę gniar -
ski, ka pli ca z za chry stią, za ple cze ku chen ne. W przy szło ści

Po wsta nie ta kie go obiek tu na te re nie
mia sta wy peł nia bia łą pla mę na ma pie
opie ki ho spi cyj nej re gio nu, bę dzie też
nie pod wa żal nym, ma te rial nym do wo -
dem tro ski Są de czan o lu dzi cier pią -
cych na nie ule czal ne cho ro by.
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bę dzie mo żna za adop to wać nie wy ko rzy sta ną w tej chwi li
część stry chu na do dat ko we po miesz cze nia dla pa cjen tów, po -
dwa ja jąc ich licz bę. 

I jesz cze wą tek pry wat ny: Je stem już pe wien, że ruch ho -
spi cyj ny na trwa łe wpi sał się w ży cie na sze go mia sta. Z chwi -
lą uru cho mie nia te go obiek tu, za czy na się no wy etap
w dzie jach „Są dec kie go Ho spi cjum”. W związ ku z tym fak -
tem, po 12 la tach kie ro wa nia To wa rzy stwem „Są dec kie Ho -
spi cjum” po sta no wi łem zre zy gno wać z peł nie nia funk cji
pre ze sa. Za my kam bar dzo wa żny etap swo je go ży cia. Ho spi -
cjum jest go to we, więc mo ja pra ca do bie gła koń ca. Zo sta -
wiam or ga ni za cję w do brej kon dy cji, fi nan so wej rów nież.
Nad wy żka pie nię żna się ga kwo ty 180 tys. zł., któ rą po zo sta -
wiam do dys po zy cji mo je mu na stęp cy. 

Mia łem szczę ście prze żyć jed no z naj cie kaw szych do -
świad czeń i przy gód ży cio wych. Dzię ku ję Pa nu Bo gu, że dał

mi ta ką szan sę. Mam wiel ką sa tys fak cję i po czu cie do brze
speł nio ne go obo wiąz ku. Pra gnę po dzię ko wać wszyst kim, któ -
rzy bez in te re sow nie wspie ra li mnie w tej kil ku na sto let niej

pra cy. Za cho wu ję Was we wdzięcz nej pa mię ci, a „Są dec kie -
mu Ho spi cjum” pra gnę da lej słu żyć ra dą i po mo cą.

Jest ono bo wiem na szym wspól nym dzie łem, do któ re go
mia łem za szczyt i ra dość do ło żyć wła sną, skrom ną, oso bi stą
ce gieł kę. Spi sał: (HSZ) 
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Mia łem szczę ście prze żyć jed no z naj -
cie kaw szych do świad czeń i przy gód
ży cio wych. Dzię ku ję Pa nu Bo gu, 
że dał mi ta ką szan sę. 

FOT. HSZ
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D
ar czyń ca mi, któ rzy zwró ci li
się do se na to ra Sta ni sła wa
Ko gu ta z pro po zy cją wspól -
ne go pro wa dze nia ja dło daj ni,

są Elżbie ta i Sta ni sław Cią gło, wzię ty
są dec ki no ta riusz, ro dem z Po de gro dzia.
Ka mie ni cę na ul. Du na jew skie go 7 Cią -
gło ku pił w 1995 ro ku i do dziś ją re -
mon tu je. Zo sta ła mu jesz cze ele wa cja,
ma już na to po zwo le nie.

Ja kieś czte ry la ta te mu ma łżeń stwo
po sta no wi ło prze zna czyć piw ni ce w ka -
mie ni cy na dzia łal ność cha ry ta tyw ną.
– Z po trze by ser ca, trze ba się dzie lić
tym, co się ma. Od wdzię czyć lu dziom
za swój do bry los. Sta ra my się du żo po -
ma gać – tłu ma czy po wo dy Sta ni sław
Cią gło. Sam wy cho wał tro je dzie ci i ma
już tro je wnu cząt, dla te go chciał po móc

mło dzie ży. Za pro po no wał współ pra cę
Sta ni sła wo wi Ko gu to wi. – Pew no mógł -
bym pro wa dzić to sam, ale cza su na to
nie mam. A se na tor ma do świad cze nie
– mó wi.

Cią gło za pła cił za pro jekt i re mont,
ku pi wy po sa że nie ja dło daj ni i bę dzie
współ fi nan so wał po sił ki. – Je stem mu
wdzięcz ny, bo ini cja ty wa wy szła od nie -
go i po no si wszel kie kosz ty – pod kre śla
Sta ni sław Ko gut.

Re mont trwał po nad pół to ra ro ku.
Trze ba by ło ze drzeć tyn ki z ce gieł, bo
ścia ny by ły za wil go co ne. Uzu peł nić
ubyt ki. W koń cu po miesz cze nie, pięk -
nie od no wio ne i pach ną ce świe żo ścią,
cze ka na wy po sa że nie. Był pro jekt wy -
ko na nia, od po wied nie uzgod nie nia
zwią za ne z re mon tem.

Oka za ło się jed nak, że po trze ba ko lej -
nych. 27 grud nia 2011 ro ku Mi ro sław
Trzu pek, dy rek tor Wy dzia łu Ar chi tek tu -
ry i Bu dow nic twa Urzę du Mia sta, z upo -
wa żnie nia pre zy den ta No we go Są cza
wy dał po sta no wie nie na kła da ją ce na Sta -
ni sła wa Cią głę obo wią zek do sto so wa nia
pro jek tu bu dow la ne go do wy mo gu roz -
po rzą dze nia mi ni stra in fra struk tu ry ws.
wa run ków tech nicz nych, w tym in sta la -
cję urzą dzeń za pew nia ją cych do stęp
do lo ka lu oso bom nie peł no spraw nym.
A ta kże obo wią zek uzgod nie nia za mia ru
zmia ny spo so bu użyt ko wa nia po miesz -
czeń piw nic i prze zna cze nia ich na ja dło -
daj nię z rze czo znaw ca mi do spraw
sa ni tar no -hi gie nicz nych, bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy, za bez pie czeń prze ciw po -
ża ro wych oraz z… Wo je wódz kim Urzę -
dem Ochro ny Za byt ków w Kra ko wie
De le ga tu ra w No wym Są czu.

– Bu dy nek nie jest wpi sa ny do re je -
stru za byt ków, ale jak trze ba to trze ba
– mó wi Cią gło.

– Ka mie ni ca stoi w ob rę bie ryn ku,
a ca ły ry nek jest ob ję ty opie ką kon ser wa -
to ra za byt ków. Pro jek tant już wie wszyst -
ko i dzia ła. Po wie dział, że jak pod ko niec
lu te go do sta nie my te uzgod nie nia, to bę -
dzie do brze – do da je se na tor.

JAKIE DZIECI 
BĘDĄ DOŻYWIANE
W JADŁODAJNI? 

– Roz ma wia łem z księ dzem Ja nem
Pio trow skim i z pre zy den tem Ry szar dem
No wa kiem i fak tycz nie, w więk szo ści

Piwnica
Stanisława Ciągły 
Ścia ny z ka mie nia, po sadz ka wy ło żo na gre sem, ka fel ki w to a le -
tach, po miesz cze nie ku chen ne cze ka już tyl ko na mon taż urzą -
dzeń, zle wów i sto łów – ra zem 156 me trów piw ni cy
w ka mie ni cy na ul. Du na jew skie go 7 w No wym Są czu cze ka
na otwar cie ja dło daj ni dla dzie ci i mło dzie ży. 
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szkół są sto łów ki, gdzie wy da wa ne są po -
sił ki tym, któ rzy po trze bu ją. Ca ri ta s
przy ba zy li ce, ja dło daj nia księ dza pra ła -
ta, też wy da je po sił ki. Nie mo żna się du -
blo wać – przy zna je Sta ni sław Ko gut,
ale, jak mó wi, wszy scy chwa lą tę ini cja -
ty wę, bo ni gdy ta kich za wie le.

– Po szu ka li śmy więc da lej i są do je -
żdża ją cy z oko licz nych miej sco wo ści
do szkół do No we go Są cza, któ rzy po -
trze bu ją wspar cia. Roz po czy na my
od po sił ków dla stu uczniów, bę dzie my
po tem pro mo wać ini cja ty wę – tłu ma czy
se na tor. Jak do da je, mo że ob jąć opie ką
dzie ci od ze rów ki aż do 19 lat, bo w tym
wie ku do je żdża mło dzież z ca łe go po -
wia tu do szkół śred nich.

Ja dło daj nia bę dzie czyn na naj praw -
do po dob niej od go dzi ny 13 do 17, czy li
wte dy, gdy mło dzież koń czy lek cje. Do -
je żdża ją cy cze ka ją wte dy na au to bus
i czas ten mo gli by spę dzić w ja dło daj ni.
Jesz cze nie zde cy do wa no, ja kie po sił ki
bę dą przy wo żo ne ze sto łów ki fun da cji
se na to ra w Stró żach. W za le żno ści
od te go, w ja kich bę dą przy cho dzić go -
dzi nach, ja dło daj nia bę dzie wy da wa ła
ka nap ki na dru gie śnia da nie lub cie płą
stra wę na obiad, zu pę czy dru gie da nie.

– Mo gą przyjść do ja dło daj ni i uzy -
skać po si łek, na wet je śli to bę dzie ich
dru gi czy ko lej ny – de kla ru je se na tor.
Oso by, któ re bę dą do ży wia ne, wy ty pu -

je Le szek Lan ger, rzecz nik pra so wy se -
na to ra i za ra zem peł no moc nik pre zy -
den ta No we go Są cza ds.
nie peł no spraw nych. Ale mło dzież do -
sta ła by na ul. Du na jew skie go nie tyl ko
po si łek.

– My śla łem też o za trud nie niu psy -
cho lo ga, że by mie li z kim po roz ma wiać.
Te raz za gro żeń jest wie le, miesz kam tu
w cen trum i wi dzę, co się dzie je, to prze -
ra ża ją ce – pla nu je Cią gło. Wcze śniej
ma rzył, by miej sce by ło świe tli cą, jed -
nak po mysł blo ku ją wy mo gi sta wia ne ta -
kim miej scom. – Piw ni ca nie na da je się
na ten cel, bo ma za ma ły do pływ świa -
tła dzien ne go – ubo le wa nad biu ro kra cją.

Ale se na tor Ko gut się nie pod da je.
Też my śli o świe tli cy: – Chciał bym kie -
dyś wpro wa dzić tam oso bę o kwa li fi ka -
cjach na uczy cie la, że by dzie ci mo gły tam
też od ro bić lek cje. Jak na świe tli cy. Ta -
kie mam ma rze nie.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Ja dło daj nia bę dzie czyn -
na naj praw do po dob niej
od go dzi ny 13 do 17, czy li
wte dy, gdy mło dzież koń -
czy lek cje.

FOT. BW
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I
ga by ła pierw szą Po lką, cier pią cą
na tą nie ule czal ną cho ro bę, któ ra
prze szła dwie trans plan ta cje płuc.
By ła dla in nych cho rych i ich ro dzin

sym bo lem he ro icz nej wal ki o ży cie,
do koń ca, do ostat nie go tchu. W przy pad -
ku mu ko wi scy do zy to okre śle nie na bie -
ra wy jąt ko we go zna cze nia. Iga szła ze
śmier cią ra mię w ra mię przez ca łe swo je
nie dłu gie ży cie wy peł nio ne krót ki mi
okre sa mi po pra wy zdro wia, gdy ży ła peł -

ną pier sią. A za raz po tem przy cho dzi ła
„jaz da w dół”, kie dy ba lan so wa ła na gra -
ni cy ży cia i śmier ci. W okre sach wy -
tchnie nia od cho ro by, re ali zo wa ła swo je
pa sje i ma rze nia, spo ty ka ła się z przy ja -
ciół mi. Ko cha ła i by ła ko cha ną przez naj -
bli ższych: ro dzi ców – Do ro tę i Ja ro sła wa
He dwi gów i ro dzeń stwo: Grze go rza,
Ma cie ja, Szy mo na i naj młod szą 8-let nia
dziś Jul kę, któ ra ta kże wal czy z mu ko -
wi scy do zą. 

Iga „od cho dzi ła” dwa ra zy. Pierw szy
raz w 2006 ro ku, kie dy jej bio lo gicz ne
płu ca za czę ły od ma wiać po słu szeń stwa.
Wte dy w kli ni ce AKH w Wied niu,
po prze szcze pie płuc, wy gra ła wal kę ze
śmier cią. Po ope ra cji szyb ko wra ca ła
do zdro wia, da jąc na dzie ję wie lu in nym
cho rym dzie ciom, któ re po dob nie, jak
ona w tych trud nych okre sach po pra wy
zdro wia śpią w fo te lach, bo tak jest im

ła twiej od dy chać, gdy cykl dnia wy zna -
cza ją in ha la cje. 

Dru gi raz – w tej sa mej wie deń skiej
kli ni ce, kie dy 6 lu te go 2010 r. po wtór -
nie prze szcze pio no jej płu ca – me dy cy -
na oka za ła się bez sil na. Iga prze gra ła
wal kę ze śmier cią. Do ostat nich chwil
by ła przy niej ma ma, wy jąt ko wa ko bie -
ta, sze fo wa Pol skie go To wa rzy stwa
Wal ki z Mu ko wi scy do zą, któ ra bez
resz ty po świę ci ła się ba ta lii o ży cie nie
tyl ko swo jej cór ki, ale wszyst kich dzie -
ci cier pią cych na tą strasz na cho ro bę.

***
Do ro ta He dwig nie przy pad ko wo wy -

bra ła sa lę ka me ral na MOK w No wym
Są czu na pro mo cję pa mięt ni ków swo jej
cór ki. Ja nusz Mi cha lik, pro wa dzą cy ten
wy jąt ko wy wie czór, przy po mniał, że
pierw sze kon cer ty i au kcje na rzecz Igi
od by wa ły się od 2002 ro ku wła śnie
w tym miej scu. Wspo mniał o rów nież
już nie ży ją cym Bo gu sła wie „Bob ku”
Ciu le, ini cja to rze cha ry ta tyw ne go ru chu
spo łecz ne go „Są de czan dar ser ca”, któ -

Pa mięt ni ki Igi He dwig (1987-2010)

Pa pier za dru ko wa ny 
bó lem i cier pie niem

W gru dnio wy wie czór w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry w No wym
Są czu od by ła się pro mo cja pa mięt ni ka nie ży ją cej już mło dej są -
de czan ki Igi He dwig za ty tu ło wa ne go „Mo je ży cie jest cu -
dem”. 23-let nia Są de czan ka, zma ga ją ca się z mu ko wi scy do zą,
śmier tel ną cho ro bą ge ne tycz ną, zmar ła 26 mar ca 2010 ro ku
w kli ni ce w Wied niu.

Iga „od cho dzi ła” dwa ra -
zy. Pierw szy raz w 2006
ro ku, kie dy jej bio lo gicz -
ne płu ca za czę ły od ma -
wiać po słu szeń stwa. 
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ry or ga ni zo wał kon cer ty, de dy ko wa ne
m.in. Idze. To by ło jesz cze przed jej
pierw szym prze szcze pem w 2006 r. 

– Wie dzie li śmy, że Iga pi sze pa mięt -
nik – mó wi ła na wie czo rze pro mo cyj -
nym Do ro ta He dwig. – Chcia ła, by śmy
go wy da li, gdy by ode szła. Li czy ła, że do -
trze on do lu dzi de cy zyj nych, do tych,
któ rzy ma ją ja ki kol wiek wpływ na sys tem
le cze nia mu ko wi scy do zy w Pol sce, któ -
ry, co tu ukry wać, jest prze sta rza ły. Są -
dzę jed nak, że po przez swo je dzien ni ki
Iga do tar ła nie tyl ko do nich, ale do bar -
dzo wie lu lu dzi. W tej ksią żce po ka za ła
ży cie cho re go na mu ko wi scy do zę.

***
Trud ne go za da nia ze bra nia za pi sków

Igi, wspo mnień jej naj bli ższych, przy ja -
ciół i zna jo mych, a po tem ich usys te ma -
ty zo wa nia i re dak cji pod ję ła się,
sie dzą ca obok ma my Igi – Do ro ta Wo -
la nin, przy ja ciół ka ro dzi ny. 

– Po cząt ko wo, gdy za po zna wa łam się
z tą przej mu ją cą lek tu rą mia łam mie sza -
ne uczu cia, po nie waż wtar gnę łam
w czy jeś pry wat ne ży cie – tłu ma czy ła
Do ro ta Wo la nin. – Ale, gdy się co raz
bar dziej za głę bia łam w jej za pi ski, sta -
ło się dla mnie ja sne, że Iga pi sa ła je
po to, by po ka zać ży cie cho rych na mu -
ko wi scy do zę. Bar dzo szyb ko za przy jaź -
ni łam się z nią. Iga by ła oso bą
nie sa mo wi cie otwar tą na świat i lu dzi.
Trud no mó wić o niej w cza sie prze szłym.
Iga jest z na mi. Jest wśród nas, bo ma -
my jej prze pięk ny pa mięt nik.

– Iga ży ła, bo wo kół niej by li wspa -
nia li lu dzie, przy ja cie le, zna jo mi – do -
da ła Do ro ta He dwig. – Wspa nia ły
ksiądz Ra fał, któ ry ją za wsze wspie rał,
w ka żdym mo men cie, rów nież wte dy,
gdy jej cier pie nie się na si la ło. Dro dzy
Pań stwo mo ją ży cio wą pa sją był sport.
Ni gdy nie są dzi łam, że bę dę mieć dzie ci
cho re na mu ko wi scy do zę, że bę dę zaj -
mo wać się ma lu cha mi i mło dzie żą, cier -

pią cy mi na to scho rze nie. Tak w ży ciu
by wa. Ja i mo ja ro dzi na ma my mo men -
ty trud ne, bo Igi już z na mi nie ma. Prze -
peł nia nas to ogrom nym bó lem, ale tak
na praw dę ona ży je w nas. O niej cią gle
roz ma wia my. Wie rzę, że tam, gdzie ode -
szła jest jej do brze i, że nas wspie ra.

Do ro ta He dwig opo wia da ła o swo -
ich wi zy tach w In sty tu cie Gruź li cy
i Cho rób Płuc w Rab ce, gdzie le czy się
więk szość cho rych na mu ko wi scy do zę,
o dra ma tycz nych spo tka niach z wal -
czą cy mi o ka żdy od dech mło dy mi

– Pra cu jąc nad tą ksią żką
pła ka łam w wie lu mo -
men tach. Spo tka łam się
z bli ski mi Igi, jej przy ja -
ciół mi. Nie spo tka łam się
tyl ko z nią. Nie ste ty, nie
by ło mi to da ne. 

DOROTA WOLANIN
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Są de cza nie na emi gra cji 

Po go da, kra ny
i in ne an giel skie
wy na laz ki
Chmu ry, deszcz, wiatr – ni by je sien na po go da, a nam przy wo -
dzi na myśl po czą tek mi nio ne go la ta… Jesz cze koń cem wio -
sny, dziw nym zrzą dze niem lo su, po nie przy jem no ściach
z kra kow skim biu rem po śred nic twa pra cy za gra ni cą zna leź li -
śmy się w An glii w Brad ford.

M
ia sto po ło żo ne jest w hrab -
stwie West York shi re, nie -
ca łe 300 km na pół noc
od Lon dy nu. Nie ste ty,

noc na pod róż au to sto pem unie mo żli wi -
ła wy ro bie nie opi nii na te mat kra jo bra -
zo wych i ar chi tek to nicz nych wa lo rów
mi ja nych aglo me ra cji, ale pierw sze
wra że nia z mia sta, któ re mia ło stać się
do mem na kil ka mie się cy by ły pe sy mi -

stycz ne – brud, za nie dba nie, nie ład.
Do te go ta po go da. Po kil ku dniach spę -
dzo nych w sło necz nej już o tej po rze
ro ku Fran cji by ła przy krą nie spo dzian -
ką. Ale nie pod da wa li śmy się – od dłu -
ższe go cza su za sta na wiał nas
„fe no men” ży cia na Wy spach i dzi wił
fakt, że tak wie lu Po la ków zde cy do wa -
ło się na sta łe tam osiąść. Wresz cie
nada rzy ła się oka zja, by na wła snej

ludź mi, cze ka ją cy mi na prze szczep
płuc i pu st ce, gdy przy cho dzi wia do -
mość, że ktoś nie ste ty od szedł. Mó wi -
ła rów nież o wi zy cie w in sty tu cie
bie gacz ki Ju sty ny Ko wal czyk, któ ra
od wie dzi ła cho rych.

– Pra cu jąc nad tą ksią żką pła ka łam
w wie lu mo men tach – przy zna ła Do ro ta
Wo la nin. – Spo tka łam się z bli ski mi Igi,
jej przy ja ciół mi. Nie spo tka łam się tyl ko
z nią. Nie ste ty, nie by ło mi to da ne. Ka -
żdy, kto prze czy ta ksią żkę znaj dzie w niej
ten naj bar dziej wzru sza ją cy frag ment,
kie dy Iga dzię ko wa ła Pa nu Bo gu za cud
ży cia, któ ry był jej da ny. Ta ksią żka, mi -
mo ogrom ne go ła dun ku bó lu, nie sie
rów nież na dzie ję. 

Na ko niec obec ni usły sze li frag men ty
pa mięt ni ków Igi. Na wiel kim ekra nie,
z wie lu zdjęć spo glą da ła na nich mło da
dziew czy na, uśmiech nię ta, za ję ta co -
dzien ny mi obo wiąz ka mi, w gro nie naj bli -
ższych, przy ja ciół, zna jo mych. Ta ka by ła. 

Spo tka nie pro mo cyj ne pa mięt ni ków
Igi He dwig uświet ni ły wy stę py ar ty -
stycz ne: gru py „Young Vo ice”, dzia ła ją -
cej przy Miej skim Ośrod ku Kul tu ry
w No wym Są czu, oraz ze spo łu „Me -
gro 2” z Wie lo głów, któ ry dzia ła
przy tam tej szej pa ra fii. „Me gro 2” wie -
lo krot nie da wa ło kon cer ty, z któ rych do -

chód był prze zna czo ny na le cze nie Igi.
Ta kże te raz, po Jej śmier ci ze spół na dal
wspie ra cier pią cych na mu ko wi scy do zę.

Ksią żkę wy dru ko wa ła ofi cy na wy -
daw ni cza Nova Sandec. Wy bo ru zdjęć
do ko nał Ja nusz Choj nac ki. Mo żna ją
ku pić w wy daw nic twie Nova Sandec
oraz w księ gar ni Ca ri tas przy uli cy Wy -
szyń skie go w No wym Są czu.

IGA MI CHA LEC

Na ko niec obec ni usły -
sze li frag men ty pa mięt -
ni ków Igi. Na wiel kim
ekra nie, z wie lu zdjęć
spo glą da ła na nich mło da
dziew czy na, uśmiech nię -
ta, za ję ta co dzien ny mi
obo wiąz ka mi, w gro nie
naj bli ższych, przy ja ciół,
zna jo mych. Ta ka by ła. 

Muzeum Przemysłu – zabytowe pojazdy
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skó rze prze ko nać się co, oprócz gra wi -
ta cji, trzy ma tu taj tych lu dzi.

***
Ugo ścił nas An drzej – Są de cza nin,

któ ry w Brad ford miesz ka już od po -
nad pię ciu lat. Nie daw no zo sta ło mu
przy zna ne du że, trzy po ko jo we miesz ka -
nie i mo gli śmy się tam za ko twi -
czyć. I tak za czę ło się na sze an giel skie
by to wa nie. Pod czas pierw szej wy pra wy
do cen trum mia sta wręcz mę czy ły oczy
wszę do byl skie ogło sze nia, szyl dy, ta bli -
ce z na pi sa mi For sa le (na sprze daż). Jak
się póź niej do wie dzie li śmy – więk szość
An gli ków opu ści ła mia sto z po wo du za -
mie szek, któ re na si la ły się w cią gu kil ku
ostat nich lat. Brad ford już od daw na cie -
szy się po pu lar no ścią wśród emi gran tów
– w XIX w. za czę li przy by wać Ir land -
czy cy, pierw sza po ło wa XX w. to na -
pływ lud no ści Wschod niej Eu ro py
(w du żej mie rze na szych ro da ków) drę -
czo nej woj na mi, na to miast dru ga po ło -
wa XX w. zo sta ła zdo mi no wa na przez
przy by szy z dal szych kra in – zwłasz cza
Po łu dnio wej i Wschod niej Azji, w po -
nad 60. pro cen tach z Pa ki sta nu. 

Ale po wróć my do cen trum mia sta
– ar chi tek tu ra nie jest zbyt osza ła mia ją -
ca (choć mo że nie wy war ła na nas zbyt
du że go wra że nia z ra cji wcze śniej szej
wi zy ty w Pa ry żu i pod wpły wem za uro -
cze nia tam tej szy mi „pe reł ka mi”), ale
zna la zło się kil ka bu dyn ków god nych
uwa gi. Do ta kich z pew no ścią mo żna
za li czyć ka te drę, któ rej naj star sze frag -
men ty po cho dzą z po ło wy XV w., wcze -
śniej – w XIII w. – w tym sa mym
miej scu stał ko ściół znisz czo ny pod czas
na jaz du Szko tów. Ka te dra by ła wie lo -
krot nie prze bu do wy wa na. Znaj du ją się
w niej cie ka we za byt ki, cho cia żby jed -
ne z pierw szych wi tra ży Wil lia ma Mor -
ri sa, rzeź by Ala na Col lin sa
i Joh na Sha wa. Oprócz na bo żeństw
i spo tkań re li gij nych od by wa się tu wie -
le re ci ta li, kon cer tów. We wnątrz znaj du -
je się skle pik z pa miąt ka mi, a ta kże
spe cjal ne od dzie lo ne miej sce do przy -
go to wy wa nia po sił ków dla chó rzy stów
i człon ków in nych sto wa rzy szeń.

In nym god nym uwa gi bu dyn kiem
jest daw na sy na go ga. Co cie ka we zo sta -
ła ona za adap to wa na na księ gar nię z ko -
ją cą mu zy ką w tle, z ką ci kiem dla
mi ło śni ków sza chów, na pię trze znaj du -

je się ka wia ren ka, a w przed sion ku skle -
pik z ciast ka mi. Ta ki wi dok nie jest
czymś nad zwy czaj nym – ko ścio ły, nie -
gdyś miej sca kul tu, prze ra bia ne są
na dys ko te ki, re stau ra cje, bądź wy sta -
wia ne są na sprze daż. Tu ni ko go to nie
dzi wi i jest na po rząd ku dzien nym.

Swój zło ty wiek mia sto prze ży wa ło
w XIX w., kie dy za czął się roz wi jać
prze mysł tek styl ny. Z pew no ścią przy -

czy ni ły się do te go bo ga te zło ża wę gla
i że la za, a ta kże wzrost lud no ści. Wte dy
w miej sce znisz czo nych bu dow li po sta -
wio no no we, oka za łe wik to riań skie bu -
dyn ki (np. Brad ford Ci ty Hall – ra tusz,
Loc kwo od and Maw son’s St Geo r ge’s
Hall – sa la kon cer to wa). God ny po le ce -
nia jest ta kże cmen tarz Un derc lif fe
z cha rak te ry stycz ny mi dla tam te go
okre su na grob ka mi.

Miej sca, któ re z pew no ścią war to
zwie dzić to Na tio nal Me dia Mu seum
i Brad ford In du strial Mu seum and Hor -
ses At Work. Co cie ka we – wstęp
do więk szo ści an giel skich mu ze ów jest
bez płat ny! Pierw sze to ogrom ny, ośmio -
pię tro wy bu dy nek wy peł nio ny eks po na -
ta mi zwią za ny mi z roz wo jem fo to gra fii,
ki ne ma to gra fii, ra dia, te le wi zji, ogól nie
mó wiąc – sze ro ko poj mo wa nych me -
diów. Zwie dza nie go jest wspa nia łą, co
naj mniej kil ku go dzin ną przy go dą; mo -
żna tu zo ba czyć trój wy mia ro we zdję cia
z wy praw w da le kie kra je, sta nąć
za i przed ka me rą, prze ko nać się
na czym po le ga pra ca re ali za to ra, za ba -
wić się w po go dyn kę bądź pre zen te ra.
Mo żna prze śle dzić ewo lu cję apa ra tów
fir my ko dak, pod pa trzeć tri ki i tech ni ki
wy ko rzy sty wa ne przez fil mow ców, za -
nu rzyć się w świat ilu zji i fan ta zji, a ta -
kże przyj rzeć się pra cy dzien ni ka rzy
BBC, któ re go sie dzi ba znaj du je się we -

wnątrz, bądź obej rzeć film w jed nej
z trzech sal ki no wych. Trze ba do dać, że
mu zeum przy czy ni ło się do przy zna nia
mia stu Brad ford w 2009 r. mia na pierw -
sze go Mia sta Fil mu UNE SCO. Prze -
mysł fil mo wy za czął się tu roz wi jać

Ko ściół na  sprze daż – czę sty wi dok
w An glii

Biblioteka w dawnej synagodze

Ugo ścił nas An drzej 
– Są de cza nin, któ ry
w Brad ford miesz ka już
od po nad pię ciu lat. Nie -
daw no zo sta ło mu przy -
zna ne du że, trzy po ko jo we
miesz ka nie i mo gli śmy
się tam za ko twi czyć.
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– po dob nie jak w Hol ly wo od – już
w 1914 r.; or ga ni zo wa ne są zna ne fe sti -
wa le fil mo we: Brad ford Film Fe sti val,
Brad ford Ani ma tion Fe sti val czy Bi te
the Man go. W tych wła śnie oko li cach
by ły krę co ne ta kie pro duk cje jak Wi -
chro we Wzgó rza, czy Sens ży cia. No -
mi na cja by ła z pew no ścią za słu żo na,
choć wie lu za sko czy ła – mia sta ta kie jak
Los An ge les, Ber lin, Pa ryż czy Lon dyn
mu sia ły obejść się ze sma kiem.

Dru gie wy mie nio ne miej sce to Mu -
zeum Prze my słu po wsta łe w 1974 r.
Dwu po zio mo wa ga le ria ob fi tu je m.in.
w wy na laz ki XIX -wiecz nej Re wo lu cji
Prze my sło wej: wspa nia łe ma szy ny dru -
kar skie, ko ło wod ne, sil ni ki pa ro we, czy
ma szy ny przę dzal ni cze. Przy odro bi nie
szczę ścia mo żna być świad kiem uru cha -
mia nia owych ma szyn, gdyż więk szość
jest spraw na, i kil ka ra zy w ty go dniu mi li
star si pa no wie pre zen tu ją ich dzia ła nie.
Z pew no ścią nie bę dą się tu nu dzić mi ło -
śni cy mo to ry za cji, eks po na ty są im po nu -
ją ce – od ro we rów za czy na jąc, po przez
mo to cy kle, sa mo cho dy, na tram wa jach
i tro lej bu sach koń cząc, w du żej mie rze są
to uni ka ty na ska lę świa to wa. Cho wa ne
są tu ta kże ko nie po cią go we, nie ste ty, mi -

mo ogrom nej sym pa tii dla zwie rząt żad -
ne z nas nie od wa ży ło się zbli żyć do tych
na praw dę gi gan tycz nych stwo rzeń,
zwłasz cza po prze czy ta niu ta blicz ki, że
gry zą i ko pią. Tu też na mo ment do pa dła
nas no stal gia i tę sk no ta za kra jem oj czy -
stym – otóż nie za po mnia no o ro li, któ rą
w roz wo ju mia sta ode gra li imi gran ci – ta -
kże z Pol ski i po świę co no im osob ne
miej sce – sło ik po ogór kach ki szo nych,
bu tel ki po pi wie Ży wiec czy lu do we stro -
je kra ko wia ków spra wi ły, że łez ka w oku
się za krę ci ła. 

***
War to nie co bar dziej przyj rzeć się

zró żni co wa niu et nicz ne mu i kul tu ro we -
mu owe go miej sca. Przez dwa la ta mia -
sto ubie ga ło się o ty tuł Ci ty of Sanc tu ary
(Mia sta Schro ni ska), a wy sił ki lo kal nej
lud no ści zo sta ły do ce nio ne w 2010 ro -
ku. Ruch spo łecz ny Ci ty of Sanc tu ary
po wstał w 2005 r. i je go ce lem jest pro -
mo cja życz li wych i go ścin nych za cho -
wań wo bec lu dzi spo za Wysp. Nie tyl ko
trze ba sza no wać kul tu rę, czy od mien -
ność przy by szy, ale ta kże sta rać się o ich
ak ty wi za cję i in te gra cję z lo kal ną lud no -
ścią. Aż 126 ró żne go ty pu or ga ni za cji
przy czy ni ło się do uzy ska nia te go ty tu -
łu, któ ry jest do wo dem na to, że mo żna
sta nąć po nad po dzia ła mi: et nicz ny mi, re -
li gij ny mi mo żna cza sem stwo rzyć coś
pięk ne go, choć z pew no ścią trud no. Ale
wia do mo – wspól ny, szczyt ny cel łą czy
lu dzi, choć w ży ciu co dzien nym jest
znacz nie trud niej. Gdy pań stwo an giel -
skie ule ga stop nio wej la icy za cji, za miast
miejsc kul tu ro do wi tych miesz kań ców
wo kół – jak grzy by po desz czu – ro sną
me cze ty. Wy znaw cy is la mu naj czę ściej
two rzą za mknię te spo łecz no ści, moc no
pod kre śla ją ce swą od mien ność, i nie
chcą asy mi lo wać się z lo kal ną lud no ścią.

Oczy wi ście jest ta kże wie lu na szych
ro da ków – część to po tom ko wie emi -
gran tów z cza sów wo jen, któ rzy ni gdy

nie by li w oj czyź nie, in ni po szu ku ją lep -
szych wa run ków ży cia, są tu na kil ka
mie się cy, lat, al bo pra gną się osie dlić.
Jed no jest pew ne – spo łecz ność pol ska
jest do brze zor ga ni zo wa na, jest wie le
pol skich skle pów, Szko ła So bot nia, fry -
zje rzy, ko sme tycz ki, ko ściół. Na chwi lę
sta li śmy się czę ścią te go świa ta.

***
Brad ford jest mia stem sto sun ko wo ta -

nim. Wy na jem po ko ju wa ha się od 30
do 100 fun tów ty go dnio wo, w za le żno -
ści od lo ka li za cji i wy po sa że nia. Ce ny
te są ni skie, bio rąc pod uwa gę fakt, że
mi ni mal na pła ca za 1 go dzi nę wy no si
pra wie 6 fun tów. Czy trud no jest zna leźć

Miej sca, któ re z pew no -
ścią war to zwie dzić to
Na tio nal Me dia Mu seum
i Brad ford In du strial Mu -
seum and Hor ses At
Work. Co cie ka we
– wstęp do więk szo ści
an giel skich mu ze ów jest
bez płat ny! 

Opuszczona fabryka – jeden z wielu pustostanów w centrum Bradford

W ro li po go dyn ki –pod czas zwie -
dza nia Na tio nal Me dia Mu seum
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pra cę – to za le ży cze go się szu ka. By
móc szu kać pra cy w Job Cen ter – coś
na wzór urzę du pra cy – na le ży wy ro bić
In su ran ce Num ber, nu mer ubez pie cze -
nia, bez któ re go nic się nie wskó ra
w żad nym urzę dzie, pla ców ce pań stwo -
wej, przy chod ni czy szpi ta lu. Kar ta
z tym nu me rem za stę pu je do wód oso bi -
sty. Pro ce du ra trwa kil ka ty go dni, dla te -
go, je śli ktoś pil nie po trze bu je pra cy
mo że sko rzy stać z bar dzo po pu lar nych
biur po śred nic twa pra cy. Są to pry wat -
ne agen cje, któ re ma ją pod pi sa ne umo -
wy z jed ną bądź kil ko ma fa bry ka mi i ich
za da niem jest za pew nie nie od po wied -
niej ilo ści pra cow ni ków w mo men cie
nie dy spo zy cji za trud nio ne go na eta cie,
bądź w mie sią cach wy tę żo nej pra cy. My
sko rzy sta li śmy z tej dru giej opcji, ja ko
że mia ła to być pra ca tym cza so wa. Tra -
fi li śmy w od po wied nim mo men cie
– wła śnie roz po czy nał się se zon
na owo ce i wa rzy wa, a fir ma w któ rej
pod ję li śmy pra cę pro du ko wa ła pla sti ko -
we po jem ni ki na żyw ność. War to w tym
mo men cie wspo mnieć, że An gli cy lu bu -
ją się w za pa ko wy wa niu opa ko wań
w opa ko wa nia. Co cza sa mi prze ra ża ło,
po spo rzą dze niu nie zbyt wy szu ka ne go
obia du dla czte rech osób kosz na śmie -
ci spo rej wiel ko ści sta wał się pe łen. 

Ale wróć my do pra cy – fa bry ka znaj -
do wa ła się w mia stecz ku obok, pra co -
wa li śmy w sys te mie zmia no wym, po 12
go dzin. Po cząt ko wo de ner wu ją cym był
fakt, że nie wie dzie li śmy kie dy i na któ -
rą zmia nę pój dzie my, ale po dwóch ty -
go dniach sy tu acja się unor mo wa ła
i do sta wa li śmy gra fik na kil ka ko lej nych
dni. Pra ca by ła ma ło roz wi ja ją ca, jed nak
cie ka wa z tej ra cji, ze da ła wgląd w ży -
cie „tu tej szych”. Co by ło po cząt ko wo
dziw ne – więk szość pra cow ni ków sta -
no wi li Po la cy. Na do da tek znacz na ich
część nie po tra fi ła po ro zu mie wać się
w ję zy ku an giel skim, a nie rzad ko by li to
lu dzie już kil ka lat po zo sta ją cy w tym
kra ju. Po tym do świad cze niu, zro zu mia -
łym jest fakt, że An gli cy wpro wa dza ją
usta wę o obo wiąz ko wej na uce ich ję zy -
ka dla osób bez ro bot nych ko rzy sta ją -
cych z za sił ku. Po 6. mie sią cach
prze pra co wa nych – oczy wi ście le gal nie
– mo żna otrzy mać za si łek po zwa la ją cy
żyć na god nym po zio mie. Nie ste ty, emi -
gran ci wy ko rzy stu ją tę mo żli wość i czę -

sto za trud nia ją się na pół ro ku, by póź -
niej móc ko rzy stać z za po mo gi, co nad -
wy rę ża bry tyj ski bu dżet. Za zwy czaj
ła twiej jest zna leźć pra cę – zna jąc ję zyk.
Choć czę sto do cho dzi do ku rio zal nych
sy tu acji. Nie przy po mi nam so bie, by np.
we wło skich re stau ra cjach w Pol sce ob -
słu gi wa li wy łącz nie Wło si nie zna ją cy
pol skie go, a by łam świad kiem sy tu acji,
gdy An glik wszedł we wła snym kra ju
do pol skie go skle pu i żad na z eks pe -

dien tek nie po tra fi ła się z nim po ro zu -
mieć. Ci, któ rzy zna li ję zyk w „na szej”
fir mie mie li mo żli wość roz wo ju i awan -
su, bez wzglę du na kraj po cho dze nia czy
wy zna nie. 

Wy pła tę otrzy my wa li śmy co ty dzień,
prze le wem na kon to ban ko we.
Przed wy jaz dem, gdy po szli śmy wy brać
za ro bek za dzi wił nas gru by plik bank -
no tów. Po dob no ist nie je bank not pięć -
dzie się cio fun to wy, ale chy ba to tyl ko
le gen da, po nie waż nikt z na szych zna -
jo mych go nie wi dział i na wet w ban ku
praw do po dob nie nie po ka za li by jak wy -
glą da, a w po wszech nym obie gu naj -
więk szym no mi na łem jest bank not
dwu dzie sto fun to wy.

Pra cę za koń czy li śmy znacz nie wcze -
śniej przed wy jaz dem, by móc po zwie -
dzać oko licz ne atrak cje. Roz sta nie
z An glią nie by ło zbyt bo le sne. Do brze
by ło wzbo ga cić się o no we do świad cze -
nie, lecz już wte dy wie dzie li śmy, że ży -
cie na Wy spach nie jest dla nas. Być
na chwi lę, prze jaz dem – ow szem, cie ka -
wie, i z pew no ścią pod wzglę dem eko -
no micz nym ła twiej niż w oj czyź nie.
Lecz nie wy obra ża my so bie osiąść
na sta łe w tym kra ju. Do le wo stron ne go
ru chu, dwóch kra nów – jed ne go z wrzą -
cą, dru gie go z lo do wa tą wo dą – cien kich
rur ka na li za cyj nych, ma łej ilo ści słoń ca
– ow szem mo żna się przy zwy cza ić.
Nie któ rzy świet nie się tu od na leź li,
prze cież pro ble my po dob ne jak gdzie

in dziej. Ale jest w tym kra ju coś, co nas
znie chę ca, choć mo że to tyl ko świa do -
mość by cia nie u sie bie.

BARBARA ŚWIĘS 
I KRZYSZTOF TRZESZCZOŃ 

Au to rzy są mi ło śni ka mi nie kon wen cjo nal ne -
go pod ró żo wa nia, poznawania ludzi i kultur.

Krzysztof podczas pracy w fabryce

Wik to riań skie dom ki w par ku Shi -
pley in the blo om

Brad ford jest mia stem
sto sun ko wo ta nim. Wy na -
jem po ko ju wa ha się od 30
do 100 fun tów ty go dnio -
wo, w za le żno ści od lo ka li -
za cji i wy po sa że nia.
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P
od nio sła uro czy stość, pod czas
któ rej na stą pi ło prze ka za nia
sztan da rów dla obu pla có wek
wcho dzą cych w skład Ze spo łu

Szkół, od by ła się 14 stycz nia w sa li gim -
na stycz nej im. Ja na Gryź la ka, a ho no ro -
wy pa tro nat nad wy da rze niem
spra wo wał Pre zy dent RP Bro ni sław Ko -
mo row ski. Je go de cy zją, po rucz nik
„Kor sak” zo stał po śmiert nie od zna czo -
ny Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski, któ ry człon ków ro dzi ny
wrę czył wi ce wo je wo da ma ło pol ski An -
drzej Ha rę żlak. 

KIM BYŁ PATRON
BARCICKIEGO
GIMNAZJUM? 

Po stać An drze ja Buch ma na od daw -
na jest obec na w na szym śro do wi sku,
ale by ła do tąd ma ło zna na – mó wi Grze -
gorz Gar wol, dy rek tor Ze spo łu Szkół
w Bar ci cach. – Po cząt ko wo za mie rza li -
śmy je go imie niem na zwać dru ży nę
Związ ku Har cer stwa Pol skie go, ale

do te go nie do szło, po nie waż prze sta ła
ona w pew nym mo men cie dzia łać. 

– W 2007 ro ku w jej miej sce po wsta -
ła dru ży na Związ ku Har cer stwa Rze czy -
po spo li tej, któ rej nada no imię księ dza
Wła dy sła wa Gur ga cza, a spo łecz ność
szkol na za czę ła za sta na wiać się nad wy -
bo rem pa tro na gim na zjum i wy bór padł
na po rucz ni ka Buch ma na – do dał dy -
rek tor.

Jak za wsze przy ta kich oka zjach dys -
ku to wa no, czy szko ła po win na no sić
imię oso by po wszech nie zna nej, wiel -
kie go au to ry te tu, czy mo że wy wo dzą cej
się ze spo łecz no ści lo kal nej. Po ja wia ły
się ró żne pro po zy cje: Jan Pa weł II, św.
Kin ga, ks. Jó zef Ti sch ner. – W przy pad -
ku An drze ja Buch ma na pro ble mem był
fakt, że po sia da li śmy o nim dość szcząt -
ko we in for ma cje – tłu ma czy Grze gorz
Gar wol. – Z upo rem jed nak szu ka li śmy
ma te ria łów hi sto rycz nych, wy sy ła li śmy
pi sma z za py ta nia mi do in sty tu cji ta kich
jak cho cia żby IPN, zbie ra li śmy ta kże
prze ka zy ust ne od miesz kań ców Bar cic.

Z te go wszyst kie go wy ło ni ła nam się po -
stać bar dzo cie ka wa i wiel ce za słu żo -
na dla na szej Oj czy zny. W 2010 ro ku
za pa dła osta tecz na de cy zja, aby to wła -
śnie An drzej Buch man zo stał pa tro nem
gim na zjum.

Ca ły rok 2011 dy rek cja i na uczy cie le
Ze spo łu Szkół w Bar ci cach po świę ci li
na dzia ła nia w ra mach ak cji „Bo ha ter”.
Pro wa dzo no lek cje wy cho waw cze, wy -
cho wa nia pa trio tycz ne go i hi sto rii, dzię -
ki któ rym ucznio wie mo gli po znać
hi sto rię „Kor sa ka” i cza sy, w któ rych
przy szło mu żyć i wal czyć.

WIER NY OJ CZYŹ NIE
DO KOŃ CA 

An drzej Buch man uro dził się 10 lu -
te go 1913 ro ku. Miał trzy na ścio ro ro -
dzeń stwa: pięć sióstr i ośmiu bra ci. Je go
oj ciec – Piotr, był wój tem Bar cic; mat -
ka – An na z do mu La den ber ger, zaj mo -
wa ła się do mem i wy cho wa niem dzie ci.
Wszy scy cię żko pra co wa li na go spo dar -
stwie. An drzej ukoń czył szko łę po -
wszech ną w Bar ci cach i ko le gium
na uczy ciel skie w Sta rym Są czu,
a po od by ciu za sad ni czej słu żby woj -
sko wej swój los zwią zał z ar mią. Słu żył
w 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich
w No wym Są czu, w 2. Puł ku Sa pe rów

Bohater z Barcic
Z po cząt kiem ro ku Gim na zjum w Bar ci cach otrzy ma ło imię
swo je go ro da ka po rucz ni ka An drze ja Buch ma na, żoł nie rza Ar -
mii Kra jo wej o pseu do ni mie Kor sak, po le głe go na wschod nich
ru bie żach przed wo jen nej Pol ski w cza sie II woj ny świa to wej.

Andrzej Buchman Tablica pamiątkowa FOT. KB.
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Ko le jo wych w Ja błon nej pod War sza wą
i 5. Ba ta lio nie Pan cer nym w Kra ko wie.

Brak jest in for ma cji, co dzia ło się
z nim w cza sie Woj ny Obron nej 1939
ro ku. Ze wspo mnień je go sio stry, Ro za -
lii Mo ritz, wy ni ka, że być mo że w tym
okre sie do tarł do Lwo wa, gdzie bój
o mia sto Po la cy to czy li naj pierw
z Niem ca mi, a po tem z Ro sja na mi.
W Bar ci cach An drzej Buch man po ja wił
się do pie ro wio sną 1942 ro ku wraz ze
swo im ko le gą spa do chro nia rzem (stąd
hi po te za, że być mo że był jed nym z ci -
cho ciem nych), po czym udał się
do War sza wy, gdzie wła dze Pol skie go
Pań stwa Pod ziem ne go, włą czy ły go
do ak cji pod kryp to ni mem „Wa chlarz”.

Jej ce lem by ło zwer bo wa nie z Pol ski
cen tral nej oko ło ty sią ca mło dych lu dzi
oraz dwu stu pod ofi ce rów za wo do wych
z for ma cji sa per skich, pio nier skich i mi -
ner skich, któ rzy po dej mą wal kę dy wer -
syj ną z Niem ca mi. Po wstęp nej se lek cji,
do spe cjal ne go prze szko le nia, po zo sta -
wio no dzie więć set osób. Wśród nich
zna lazł się też nasz bo ha ter z Bar cic. 

11 czerw ca 1942 ro ku An drzej Buch -
man wszedł w skład czter na sto oso bo wej

gru py dy wer syj nej, któ rej za da niem by -
ło ob sa dze nie dru gie go od cin ka „Wa -
chla rza”, obej mu ją ce go swym
za się giem Wo łyń. To wte dy przy jął
pseu do nim „Kor sak”, czy li lis, a je go
za da niem by ło za ło że nie pla ców ki AK
w Sze pie tów ce. Efek tem dzia łań gru py
by ły trzy ak cje sa bo ta żo we, pod czas
któ rych do ko na no znisz cze nia, ja dą cych
na front wschod ni nie miec kich trans por -
tów ko le jo wych z wo za mi bo jo wy mi,
dzia ła mi pan cer ny mi i amu ni cją. Świet -
nym ka mu fla żem do dzia łań „Kor sa ka”
by ła pra ca ja ką pod jął w fir mie Der sche -

ida – przed się bior stwie bu do wy dróg
w Ło dzi, eks po zy tu ra w Sze pie tów ce.
Człon ko wie „Wa chla rza” sto so wa li bo -
wiem za sa dę „prze ciw ko Niem com, ale
wśród Niem ców”, co po zwa la ło im
swo bod nie po ru szać się po nie bez piecz -
nym te re nie, a w od po wied nim mo men -
cie roz po cząć dy wer sję.

W 1943 ro ku, kie dy na stą pi ło apo -
geum rze zi wo łyń skiej, kie dy Ukra iń cy
ru szy li z ka ra bi na mi i sie kie ra mi
na swo ich pol skich są sia dów, nie
oszczę dza jąc na wet dzie ci, ko biet i star -
ców oraz zmia na sy tu acji na fron cie
wschod nim, po cią gnę ła za so bą re or ga -
ni za cję pla có wek kon spi ra cyj nych.
Do no wych za dań od dzia łu An drze ja
Buch ma na na le ża ła obro na lud no ści
pol skiej przed lu do bój czy mi na pa da mi
UPA i przy go to wa nie gru py do po wsta -
nia na ro do we go prze ciw Niem com
w ra mach ak cji „Bu rza”. Od lu te -
go 1944 ro ku po rucz nik „Kor sak” za -
czął peł nić funk cję ofi ce ra in for ma cji
i płat ni ka słyn nej 27. Wo łyń skiej Dy wi -
zji Pie cho ty AK. Od mar ca do kwiet -
nia 1944 ro ku Buch man brał udział
w wal kach z od dzia ła mi UPA oraz
Niem ca mi. 21 kwiet nia je go dy wi zja,
prze dzie ra ją ca się do Pol ski cen tral nej,
do tar ła do wsi So kół. Wej ście par ty zan -
tów pol skich spo wo do wa ło po płoch
wśród ukra iń skich miesz kań ców, któ rzy
za wia do mi li Niem ców. Wkrót ce na ko -
lum nę ude rzy ły nie miec kie od dzia ły
zmo to ry zo wa ne, a póź niej pan cer ne.
Pod czas tej nie rów nej wal ki zgi nął po -
rucz nik An drzej Buch man. W chwi li

Jak zawsze przy takich
okazjach dyskutowano,
czy szkoła powinna nosić
imię osoby powszechnie
znanej, wielkiego
autorytetu, czy może
wywodzącej się ze
społeczności lokalnej.

Andrzej Buchman z bratem Matka i siostry Buchmana Rodzice i siostra FOT. ARCH.
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śmier ci miał przy so bie ple cak z dy wi -
zyj ną go tów ką oraz do ku men ty wy płat.
Po dej mo wa ne pró by od bi cia cia ła bar -
ci cza ni na nie po wio dły się.

OCA LIĆ OD ZA PO MNIE NIA 
Dzię ki za an ga żo wa niu pre ze sa Sto wa -

rzy sze nia „Kre sy – Pa mięć – Przy szłość”
z Chełm na, Krzysz to fa Krzy wiń skie go,
uda ło się usta lić miej sce po chów ku po -
rucz ni ka An drze ja Buch ma na i po prze -
pro wa dzo nej eks hu ma cji po twier dzić je go
to żsa mość. 30 lip ca 2011 ro ku w Ostrów -
ku na Wo ły niu (obec nie Ukra ina) od by ły
się uro czy sto ści po grze bo we szcząt ków
bar ci cza ni na, wy do by tych z mo gi ły
pod So ko łem. 

Czy ny bo jo we Ar mii Kra jo wej w ra -
mach ak cji „Wa chlarz” w okre sie PRL nie
znaj do wa ły na le ży te go uzna nia. O bo ha te -
rach tej for ma cji i 27. Dy wi zji Wo łyń skiej
AK nie mó wi ło się wca le, al bo przed sta -
wia ło się jej żoł nie rzy w nie praw dzi wym
świe tle. Na tych, co prze ży li, za miast awan -
sów i od zna czeń, cze ka ło po ni że nie, wię -
zie nie, a na wet śmierć.

Po 21. la tach od uwol nie nia się Pol ski
z pęt ko mu ni zmu, ucznio wie, ro dzi ce,
na uczy cie le oraz wła dze sa mo rzą do we
gmi ny Sta ry Sącz i miesz kań cy Bar cic
od da li hołd po rucz ni ko wi „Kor sa ko wi”

na da jąc je go imię szko le, do któ rej
uczęsz czał. Mo żna po wie dzieć, że do ko -
nał się akt dzie jo wej spra wie dli wości,
z cze go bar ci cza nie mo gą być dum ni. 

War to pod kre ślić, że po stać An drze -
ja Buch ma na do sko na le wpi su je się
w ideę tej pla ców ki. Pa tro nem Szko ły

Pod sta wo wej jest Fran ci szek Świe boc -
ki, jej daw ny dy rek tor, spo łecz nik i pa -
trio ta, za mor do wa ny przez Niem ców
w obo zie w Oświę ci miu. No wej ha li
spor to wej nada no zaś imię Ja na Gryź la -
ka, żoł nie rza Wrze śnia 1939, więź nia je -
niec kich obo zów w Niem czech,
pio nie ra i or ga ni za to ra spor tu na te re -
nach wiej skich.

KIN GA BED NAR CZYK

11 czerw ca 1942 ro ku An -
drzej Buch man wszedł
w skład czter na sto oso -
bo wej gru py dy wer syj -
nej, któ rej za da niem by ło
ob sa dze nie dru gie go od -
cin ka „Wa chla rza”, obej -
mu ją ce go swym
za się giem Wo łyń.
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S
a ma kon struk cja, ja ko Most
Sta cha, jest na wet ha słem
w Wi ki pe dii, o bu dow ni czym
na krę co no w 1971 ro ku film

do ku men tal ny pt. „Wzno szę po mnik”
(reż. Je rzy Ja ra czew ski), a tu ry ści czę -
sto do dziś od wie dza ją oko li ce Ta ba szo -
wej nad Je zio rem Ro żnow skim, że by
zo ba czyć ten ar chi tek to nicz ny ewe ne -
ment, o któ rym prze czy tać mo żna
w wie lu prze wod ni kach.

Most po wstał w la tach 70. ze szłe go
stu le cia nad le śnym ja rem, któ ry okre -
so wo za mie niał się w stru mień, a w za -
sa dzie zo stał on w nie go
wkom po no wa ny. Roz mia ry ka mien ne -
go mo stu to oko ło 16 me trów wy so ko -
ści i 12 me trów dłu go ści, na to miast
sze ro kość wy no si aż 6 me trów, tak że
swo bod nie mo gą się na nim mi jać au ta.
Stach wy bu do wał go, że by nie mu sieć
ko rzy stać z dro gi są sia da, któ rą wcze -
śniej (ja ko je dy ną) mógł do cie rać
do swo je go go spo dar stwa, a ten z nie -
chę cią mu na to po zwa lał. Przez nie mal
trzy la ta wła sno ręcz nie ukła dał i mu ro -
wał ka mie nie, a ca łość ide al nie wto pi ła
się w le śny kra jo braz nie opo dal Je zio ra
Ro żnow skie go. Do te go mę żczy zna
zbu do wał pół ki lo me tra dro gi, póź niej
czę sto do glą da jąc i re pe ru jąc swo ją kon -
struk cję. Z za wo du rol nik i z za mi ło wa -
nia we sel ny mu zyk (grał na klar ne cie)
Stach zy skał wów czas swo je przy sło -

wio we pięć mi nut sła wy, kie dy oprócz
oko licz nych miesz kań ców je go upór do -
ce ni li in ni Po la cy. Prze ci na nia wstę gi
mo że nie by ło, ale nikt wte dy jesz cze
nie wie dział, że, przy po mi na ją cy rzym -
ską kon struk cję, most pod Zna mi ro wi -
ca mi to ewe ne ment na ska lę świa to wą.

Je śli ktoś chciał by zo ba czyć Most
Sta cha, mu si w Tę go bo rzy skrę cić
w bocz ną dro gę do Zna mi ro wic, tam
z as fal to wej dro gi skrę cić i po dą żać

w dół utwar dzo ną dro gą szu tro wą, a na -
stęp nie po lną ście żką kie ro wać się w dół
wzdłuż la su. Tak do trze my do Mo stu
Sta cha, w oko li cę któ re go pro wa dzi
rów nież nie bie ski szlak tu ry stycz ny.

(JB), FOT. PO GO RZA.PL

Skonstruował 
największy 
kamienny most 
Jan Stach to czło wiek le gen da, któ ry do hi sto rii prze szedł ja ko
kon struk tor i jed no oso bo wy bu dow ni czy ka mien ne go mo stu,
naj praw do po dob niej naj więk sze go ta kie go na świe cie. Je go
wznie sie nie za ję ło mu trzy la ta pra cy. Zmarł 25 grud nia ub. r.
w wie ku 93 lat, spo czął na cmen ta rzu w Ta ba szo wej. Non
omnis mo riar...
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O
bok zna ne go sze rzej Ja na Jó -
ze fow skie go, do Za wad ki
po woj nie nie wró cił też Jan
Świ der, ostat ni ułan Rzecz po -

spo li tej z tej wio ski. Tą za po mnia ną po -
stać na le ży przy po mnieć w 70. rocz ni cę
śmier ci dziel ne go ka wa le rzy sty. 

W CIE NIU WIEL KIEJ WOJ NY
Za wad ka to wieś roz rzu co na mię dzy

Chom ra ni ca mi a Tę go bo rzem. Roz cią -
ga się u pod nó ża Gó ry Chełm (793 m

n.p.m.), zwień czo nej od kil ku lat prze -
kaź ni kiem te le ko mu ni ka cyj nym. We -
dług ofi cjal nych da nych, we wsi
w cza sie dwóch spi sów po wszech nych
w okre sie mię dzy wo jen nym (1921 r.
i w 1931 r.) miesz ka ło 339 miesz kań -
ców. 

Nie ist nie ją cy dziś dom ro dzin ny Świ -
drów no sił nu mer 12. W chwi li zbu rze -
nia, u pro gu XXI wie ku, miał li czyć
po nad 120 lat. Nie ró żnił się zbyt nio
od in nych do mów z ga li cyj skich cza -

sów. Do cha łu py kry tej strze chą wcho -
dzi ło się dwo ma schod ka mi. Na wprost
sie ni by ła spi żar nia, po pra wej rę ce wej -
ście do staj ni, zaś po le wej – do kuch ni.
Du ża kuch nia mia ła sta ry piec, ja ki mo -
żna jesz cze zo ba czyć w skan se nach.
Z kuch ni wcho dzi ło się do po ko ju. By -
ło to miej sce uro czy ste, gdzie wi sia ły
naj pięk niej sze ob ra zy re li gij ne i znaj do -
wa ły się naj bar dziej oka za łe me ble.
Z ogro du przed do mem w okre sie mię -
dzy wo jen nym roz ta czał się wi dok Du -
naj ca prze pły wa ją ce go przez
Tę go bo rze. Ta ki ob ra zek za pa mię tał Jan
Świ der. W rok po je go śmier ci utwo rzo -
no Je zio ro Ro żnow skie, zaś w la tach 70.
ze szłe go stu le cia ukoń czo no bu do wę

no we go ko ścio ła. Dzi siej sza pa no ra ma
to nie mniej uro czy ob ra zek. 

Wła śnie w tym do mu 2 sierp nia 1912
r. uro dził się Jan Świ der. Był sy nem
Wil hel ma i An ny z Kraw czy ków. Miał
trzy sio stry: Jó ze fę, Ja dwi gę i Anie lę.
Już ja ko dziec ko prze żył tra ge dię ro -
dzin ną. Na fron cie wiel kiej woj ny zgi -
nął je go oj ciec Wil helm. Z tym
wy da rze niem wią że się ro dzin ny prze -
kaz. Ma ły Ja siek ba wił się w po ko ju,
gdy na gle wy biegł do mat ki krzy cząc,
że w po ko ju, za pie cem stoi ta tuś. Kil ka
dni póź niej do do mu przy szła wia do -
mość, że Wil helm zgi nął. Zo sta wił je -
dy ne go sy na. W kil ka lat póź niej
An na Świ der (1884 – 1972) wy szła po -
wtór nie za mąż za Ja na Ko ściel nia ka
(1895 – 1983). Z dru gim mę żem, któ ry
rów nież wo jo wał na I woj nie świa to wej
mia ła pię cio ro dzie ci: Ma rię, Ku ne gun -
dę, Ro za lię, Wła dy sła wa i Ja ni nę.

Po ukoń cze niu szko ły po wszech nej
w Ro jów ce Ja siek po bie rał na uki sto lar -
skie w No wym Są czu. Zo bo wią zy wa ła
go do te go po nie kąd tra dy cja ro dzin na,

Jan Świ der 1912-1942 

Historia
zapomnianego ułana
Zie mia Są dec ka przez wie ki wy da wa ła ko lej ne po ko le nia wal -
czą cych o wol ność Pol ski. Ka żde mia sto i ka żda wio ska tej zie mi
zło ży ła krwa wą da ni nę ze swo ich sy nów i có rek. W ma łej wsi
Za wad ka ko ło Tę go bo rzy II woj na świa to wa ze bra ła szcze gól nie
tra gicz ne żni wo.

Po ukoń cze niu szko ły po -
wszech nej w Ro jów ce Ja -
siek po bie rał na uki
sto lar skie w No wym Są -
czu. Zo bo wią zy wa ła go
do te go po nie kąd tra dy -
cja ro dzin na, bo wiem
sto la rzem był je go oj ciec.

Jako ułan wileński w pełnym rynsztunku (pierwszy z prawej strony). Zdjęcie
wykonano w zakładzie Modern w Nowo Wilejce
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bo wiem sto la rzem był je go oj ciec.
Po zdo by ciu za wo du wró cił do Za wad ki,
gdzie pra co wał w za wo dzie i po ma gał
w go spo dar stwie. Wy ko ny wał lu dziom
na za mó wie nia okna, ław ki i in ne me ble.
Aż do roz biór ki w sta rym do mu ro dzin -
nym znaj do wa ły się wy ko na ne przez nie -
go okna i pięk ne, ozdob ne me ble.

PÓŁ TATARÓW, PÓŁ
POLANÓW, TO TRZYNASTY
PUŁK UŁANÓW…

W 1934 r. zo stał po wo ła ny do woj -
ska. Traf chciał, że do stał przy dział
do uła nów wi leń skich. We dług da nych
z Cen tral ne go Ar chi wum Woj sko we go
w War sza wie w 13. Puł ku Uła nów Wi -
leń skich słu żył od 2 li sto pa da 1934 r.
do 19 wrze śnia 1936 r. War to za trzy mać
się na chwi lę nad tą nie zwy kłą for ma cją,
w któ rej przy szło słu żyć wie lu Są de cza -
nom. Pułk po wstał pod ko niec 1918 r.
w Wil nie z od dzia łów sa mo obro ny.
W 1919 r. 13. Pułk Uła nów Wi leń skich
otrzy mał ofi cjal ny nu mer i na zwę. Jed -
nost ka by ła kon ty nu ato rem roz wią za ne -
go w 1920 r. Ta tar skie go Puł ku Uła nów
im. płk. Mu sta fy Ach ma to wi cza. Sta cjo -
no wa ła od 1922 r. w No wej Wi lej ce.
Żoł nie rze puł ku cho dzi li w ro ga tyw kach
z ró żo wą ob wo lu tą, zaś pro por czyk jed -
nost ki był rów nież ró żo wy z bie gną cym
po środ ku cha bro wym pa skiem. Od zna -
ka puł ku mia ła kształt krzy ża mal tań -
skie go, któ re go ra mio na by ły po kry te
ró żo wą ema lią. W środ ku krzy ża mie -

ścił się zło co ny ryn graf z wi ze run kiem
Mat ki Bo skiej Ostro bram skiej. Świę tem
jed nost ki był dzień 25 lip ca. Da ta ta
upa mięt nia ła bi twę pod Ja no wem
w cza sie woj ny pol sko – bol sze wic -
kiej 1920 r. 

W cza sie po by tu Ja na Świ dra w No -
wo Wi lej ce, w uła nach wi leń skich za szły
wiel kie zmia ny. W 1936 r. Mi ni ster
Spraw Woj sko wych nadał 1. szwa dro no -
wi uła nów wi leń skich na zwę „Ta tar skie -
go”. Od te go cza su za czę to kie ro wać
do nie go wszyst kich po bo ro wych pol -
skich Ta ta rów. W cza sie słu żby Świ dra
od by ły się w Wil nie dwie du że uro czy -
sto ści zwią za ne z śmier cią Jó ze fa Pił -
sudz kie go. 30 ma ja 1935 r. wdo wa
po Mar szał ku, z licz ną de le ga cją władz
pań stwo wych przy wio zła do Wil na urnę
z ser cem swo je go mę ża. Zo sta ła ona
tym cza so wo umiesz czo na w spe cjal nie
przy go to wa nej ni szy, w pre zbi te rium ko -
ścio ła św. Te re sy. 12 ma ja 1936 r. Jan
Świ der z wi leń ski mi uła na mi wziął
udział w uro czy stym zło że niu ser ca mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go na cmen ta rzu
wi leń skim na Ros sie. W cza sie peł nie nia
przez Świ dra słu żby do wód cą 13. Puł ku
Uła nów Wi leń skich był ppłk Cze sław
Chmie lew ski. 

Jan Świ der wra cał do do mu na prze -
pust ki. Mógł wte dy opo wia dać ro dzi nie
o swo ich ułań skich przy go dach.
W okre sie mię dzy wo jen nym żoł nierz
na wet na prze pu st ce miał obo wią zek
cho dzić w peł nym umun du ro wa niu, ta -

kże w do mu. Toteż Ja siek cho dził
w swo im mun du rze i w ułań skich bu -
tach z ostro ga mi. Kie dy od wie dzał swo -
je go dziad ka Ga brie la Kraw czy ka, ten
my ślał, że ktoś idzie z dzwon kiem. Ta -

ki cha rak te ry stycz ny dźwięk wy da wa ły
ułań skie ostro gi. 

W woj sku spo tkał go nie przy jem ny
wy pa dek. Jed nym z je go obo wiąz ków
by ło pie lę gno wa nie ko ni. Pew ne go dnia
koń kop nął go tak nie szczę śli wie, że tra -
fił go w nos. Na szczę ście ude rze nie nie
by ło groź ne dla zdro wia uła na. Od tej
po ry miał jed nak wgnie cio ny frag ment
ko ści przy no sie, co wi dać na zdję ciach.
Pro po no wa no mu, aby udał się do szpi -
ta la na ope ra cję i wła ści we uło że nie ko -
ści, na co Ja siek się nie zgo dził. 

Po po wro cie do do mu w la tach 1936
– 1939 pra co wał ja ko sto larz, wy ko nu -
jąc głów nie za mó wie nia dla lo kal nej
spo łecz no ści.

Po klę sce wrze śnio wej
po wró cił w ro dzin ne
stro ny. Szyb ko na wią zał
kon takt z ro dzą cym się
Związ kiem Wal ki Zbroj -
nej. Już w li sto pa -
dzie 1939 r. zo stał
do wód cą gru py ope ra -
cyj nej „Za wad ka”.

Jan Świ der na zdjęciach w obozie Auschwitz

FO
T.

 A
RC

H
.

SADECZANIN styczeń 2012_SADECZANIN 1-2.2012  17-01-2012  18:59  Strona 51



STYCZEŃ/LUTY 201252 SĄDECZANIE
WWW.SADECZANIN.INFO

NIECH SIĘ POL SKA 
PRZY ŚNI TO BIE…

Po ło że nie geo gra ficz ne i ukształ to wa -
nie te re nu wsi Za wad ki do sko na le nada -
wa ło się do wal ki par ty zanc kiej.
W cza sie II woj ny świa to wej wy ko rzy sta -
no ten atut. W wio sce miesz ka li ta kże lu -
dzie zwią za ni z słu żbą dla oj czy zny, któ rzy
mo gli być za ple czem dla kon spi ra cji.

Po śród nich do mi nu ją cą ro lę od gry -
wał star szy sie rżant WP Jan Jó ze fow ski,
ka wa ler Or de ru Vir tu ti Mi li ta ri. W Za -
wad ce wszy scy mó wi li na nie go „szta -
bo wy”, gdyż w CK ar mii peł nił funk cję
sie rżan ta szta bo we go. Uro dził się
w 1890 r. ja ko syn Fe lik sa i Ma rii Po -

łom skiej. W la tach 1911 – 1918 był żoł -
nie rzem 20. puł ku pie cho ty „Księ cia
Pru skie go Hen ry ka” w No wym Są czu,
wal cząc z nim na wie lu fron tach Wiel -
kiej Woj ny. W li sto pa dzie 1918 r. brał
czyn ny udział w prze ję ciu wła dzy
od Au stria ków nad sto li cą Są dec czy zny.
W 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich
wal czył w woj nie z bol sze wi ka mi. Z sa -
dec kim puł kiem zwią zał się na ca ły
okres mię dzy wo jen ny, a ta kże w Woj nie
Obron nej 1939 ro ku. Ura to wał się
od nie wo li so wiec kiej i nie miec kiej.

Po klę sce wrze śnio wej po wró cił
w ro dzin ne stro ny. Szyb ko na wią zał
kon takt z ro dzą cym się Związ kiem Wal -
ki Zbroj nej. Już w li sto pa dzie 1939 r.
zo stał do wód cą gru py ope ra cyj nej „Za -
wad ka”. Pod le ga ła ona pla ców ce „Sta -
ni sław”, któ ra obej mo wa ła swo im
za się giem re jon Tę go bo rzy i Ło so si ny
Dol nej. 16 lip ca 1941 r. Jó ze fow ski zo -
stał aresz to wa ny przez ge sta po w No -
wym Są czu. Tor tu ro wa no go naj pierw
na uli cy Czar niec kie go, a na stęp nie
w Tar no wie. Ja ko nu mer 22694 tra fił
do Au schwitz. Zo stał tam roz strze la ny 1
kwiet nia 1942 r.

Aresz to wa nia w re jo nie Za wad ki i Tę -
go bo rzy przy bra ły szer szy krąg w mar -
cu 1941 r. Sta ło się to po wsy pie
w są dec kim ZWZ. Oprócz Jó ze fow skie go
aresz to wa no m.in. Jó ze fa Szka rad ka i sę -
dzie go Ka ro la Mar cha cza z Tę go bo rzy. 

W tym okre sie Niem cy upo mnie li się
też o Ja na Świ dra. Ofi cjal nie nie wią zał
się z par ty zant ką, ale naj wi docz niej zna -
lazł się szyb ko w krę gu po dej rza nych.
Pierw szy raz, kie dy przy szli po nie go,
Niem cy po bi li oj czy ma. On w tym cza -
sie pra co wał w Za wad ce u go spo da rza
Woj cie cha Paw li ka, gdzie wy ko ny wał
pra ce sto lar skie. Kie dy do wie dział się,
że jest po szu ki wa ny, uciekł w oko li ce
Tar no wa. Ge sta po nie da wa ło za wy gra -
ną. Po now ne od wie dzi ny w do mu ro -
dzin nym koń czy ły się naj czę ściej
po bi ciem mat ki bądź oj czy ma. Sio stry
stra szo no wy wie zie niem na ro bo ty przy -
mu so we do Re ichu, co zresz tą do szło
do skut ku tuż przed za koń cze niem woj -
ny. Po nad to Niem cy za bie ra li to co by -
ło w staj ni, a więc głów ne źró dło
utrzy ma nia ro dzi ny. Kie dy Jan Świ der
się o tym do wie dział, zgło sił się sam
do ge sta po w Tar no wie. Za mknię to go

w tam tej szym wię zie niu, gdzie ocze ki -
wał swo jej przy szło ści. W tar now skiej
ce li od wie dzi ła go raz sio stra Jó ze fa,
któ ra do mia sta nad Bia łą wy bra ła się
pie cho tą. I tak cu dem by ło, że zgo dzo -
no się na to wi dze nie. Trud no po wie -
dzieć, dla cze go udał się aż do Tar no wa,
aby zgło sić się do ge sta pow ców. Być
mo że oba wiał się sze fa są dec kie go ge -
sta po He in ri cha Ha man na, któ ry da le ko
sły nął z okru cień stwa. 

Wi dze nie z sio strą Jó ze fą by ło ostat -
nim spo tka niem z człon kiem ro dzi ny.
Wkrót ce prze wie zio no go do Kra ko wa.

Ko lej ny przy sta nek oka zał się ostat nim.
Bra mę Au schwitz prze kro czył 18 grud -
nia 1941 r. Tam przy dzie lo no mu nu -
mer 24718. Ulo ko wa no go w blo ku nr 20.
Za kwa li fi ko wa no go ja ko wię zie nia po li -
tycz ne go. Zgi nął 14 lu te go 1942 r.

Nie spo sób wska zać oso bę, któ ra
pod su nę ła oku pan to wi je go imię i na -
zwi sko. Z pew no ścią nie był to osła wio -
ny or ga ni sta i wójt z Tę go bo rzy Jó zef
Got t fried – kon fi dent nie miec ki, za strze -

Przez la ta o Ja nie Świ -
drze przy po mi nał je go
por tret wi szą cy w do mu
ro dzin nym oraz opo wie -
ści mo jej bab ci Ma rii Gó -
row skiej i jej sio stry
Jó ze fy. Ze zdję cia pa trzył
ułan, któ ry wi tał i że gnał
prze ni kli wym wzro kiem
do mow ni ków i go ści.

Siostra Jana Świdra

Odznaka 
13 pułku 
ułanów
wileńskich

FO
T.

 A
RC

H
.

SADECZANIN styczeń 2012_SADECZANIN 1-2.2012  17-01-2012  18:59  Strona 52



STYCZEŃ/LUTY 2012 53
WWW.SADECZANIN.INFO

SĄDECZANIE

lo ny przez pol ską par ty zant kę w 1943 r.
We dług Ma rii Gó row skiej, przy rod niej
sio stry Świ dra, Got t fried miał wręcz po -
ma gać ro dzi nie. Sio stry Ja na Świ dra by -
ły bo wiem zwią za ne z pa ra fią św.
Mi ko ła ja w Tę go bo rzu, po ma ga jąc
w ko ście le i na ple ba ni. Pó ki Got t fried
żył, nie wy je cha ły na ro bo ty do Nie -
miec, co sta ło się do pie ro po je go śmier -
ci. Nie mo że my jed nak prze mil czeć
fak tu, że to głów nie dzię ki swo je mu or -
ga ni ście ży cie w obo zie oświę cim skim
za koń czył ks. Fran ci szek Sta sza łek, pro -
boszcz tę go bor ski. Kon tro wer sje do dzi -
siaj bu dzi po stać miesz kań ca Za wad ki
Teo fi la Cheł mec kie go, za strze lo ne go
w 1944 r. przez pol skich par ty zan tów.
We dług eg ze ku to rów miał ak tyw nie
współ pra co wać z oku pan tem. Spra wa
je go ko la bo ra cji z Niem ca mi wy da je się
do syć zło żo na. W ka żdym bądź ra zie
wie lo krot nie skła dał „wi zy ty” w do mu
ro dzin nym Ja na Świ dra, pod czas któ -
rych wy ka zy wał się nad gor li wo ścią. 

Ks. Wła dy sław Pią tek w ksią żce po -
świę co nej ks. pra ła to wi Ju lia no wi Ju zie
(W. Pią tek, Czło wiek wiel kie go ser ca.
Ksiądz pra łat Ju lian Ju za, pro boszcz
w Tę go bo rzy, Ło so si na Dol na 2001,
s. 39) po dał in for ma cje, że Jan Świ der
zgi nął w czasie uciecz ki, co mi ja się
z fak ta mi. Zmarł z wy cień cze nia, a jak
to Niem cy ład nie ubra li w sło wa:
„na gruź li cę”. Do do mu ro dzin ne go
przy sła li za wia do mie nie o śmier ci. Żad -
nych rze czy oso bi stych. W sta rym ko -
ście le tę go bor skim św. Mi ko ła ja, kil ka
dni póź niej od by ło się na bo żeń stwo ża -
łob ne za je go du szę. Na środ ku świą ty -
ni stał pu sty ka ta falk, pa lił się pas chał. 

Przez la ta o Ja nie Świ drze przy po mi -
nał je go por tret wi szą cy w do mu ro dzin -
nym oraz opo wie ści mo jej bab ci Ma rii
Gó row skiej i jej sio stry Jó ze fy. Ze zdję -
cia pa trzył ułan, któ ry wi tał i że gnał
prze ni kli wym wzro kiem do mow ni ków
i go ści. Za ty mi ocza mi kry ła się bo ha -
ter ska po sta wa czło wie ka, któ ry mi mo
iż nie win ny, po świę cił swo je ży cie ra tu -
jąc lo sy wła snej ro dzi ny. W 70. rocz ni -
cę je go śmier ci ni niej szy tekst jest
je dy nym upa mięt nie niem tej nie zwy kłej
po sta ci są dec kie go uła na. 

ŁU KASZ PO ŁOM SKI
Au tor jest dok to ran tem na uk hi sto rycz nych
Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko wie

J a kub Müller za czął się po ja wiać
w tym mo im świe cie tro chę
póź niej. Nie ja ko przy oka zji
kon tak tów z Iza kiem i Mar ku -

sem tu taj – w No wym Są czu. Zaw sze
za dzi wia ła mnie je go od mien ność
od nich obu. Izak – ma ją cy za so bą ba -
gaż naj okrut niej szych z mo żli wych do -
świad czeń, ka to wa ny przez
ge sta pow ców, oca la ły spod sto su za bi -
ja nych na nim współ to wa rzy szy ho lo -
cau stu, tra cą cy oko od pał ki
es es ma na i osła nia ją cy zmal tre to wa ne
cia ło przed es es mań skim psem – ten
Izak, od kąd go pa mię tam, pa ra dok sal -
nie za ska ki wał wy ma lo wa ną na twa rzy
do bro cią, ła god no ścią i życz li wo ścią
dla ka żde go czło wie ka. Chwa lił – za -
wsze i wszę dzie – w Izra elu, w Pol sce,
w Niem czech do brych lu dzi, dzię ki
któ rym on wła śnie oca lił swo je ży cie.
Bło go sła wił, nie bę dąc ni gdy or to dok -
syj ny, ta kże tych, któ rzy – ja ko są sie -
dzi – praw do po dob nie za mor do wa li
je go ro dzi ców w ro dzin nym Tro piu,
ale je mu aku rat po zwo li li się ura to wać.
Mar kus – wiecz nie ura do wa ny, po god -

ny i ener gicz ny – obec ny (po Iza ku)
szef Ziom ko stwa Są de czan w Izra elu,
po wo jen nej ge hen nie ura to wał się
z hi tle row skich obo zów ja ko je den z li -
sty Schin dle ra, ale wcze śniej w cza sie

Mo dli twa za Mia sto Sącz

Ja ku bo wi
Mülle ro wi 
– in me mo riam
Kie dy my ślę – dziś rocz ni co wo – o Ja ku bie Mülle rze – sta ram
się go ze sta wić z dwo ma in ny mi za słu żo ny mi dla na sze go
mia sta są dec kim Ży da mi – jed ny mi z mo ich naj bli ższych i nie -
licz nych przy ja ciół. Młod si od Ja ku ba o 5 lat Izak Gold fin ger
i Mar kus Lu stig to wa rzy szy li mi od po ło wy lat 90. w fa scy na -
cjach izra el skich i pod ró żach po Zie mi Świę tej wie lo krot nie.
Zo sta li mo imi prze wod ni ka mi po nie zna nym świe cie kul tu ry
ży dow skiej i wpro wa dza li mnie w nie zna ny wcze śniej świat
są siedz kich są dec ko -ży dow skich re la cji.

Ja kub Müller
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pa mięt nej no cy Ha man na w są dec kim
get cie pa trzył na okrut ną rzeź ro dzi ców
i ro dzeń stwa. Scho wa ny pod po ście lą
czuł na so bie krew dwu na sto let nie go
bra ta. Dzi siaj – oca la ły z Za gła dy – krą -
ży po świe cie jak am ba sa dor Są dec czy -
zny, pa mię ta o są dec kich przy ja cio łach

we wszyst kie ka to lic kie świę ta, do łą cza
dla nich po zdro wie nia dla ko lej ne go
pre zy den ta swo je go uko cha ne go mia sta.
Mar ku sa i Iza ka – ich we so łe, po god ne
twa rze – ze sta wiam te raz w pa mię ci
z twa rzą pa na Ja ku ba. Wła ści wie z nim
jed nym spo śród tej trój ki nie by łem ni -
gdy na ty. Nie dla te go, że spon ta nicz nie
– jak z Iza kiem czy Mar ku sem – ta kiej
for my nie przy ję li śmy, lecz – jak mi się
dzi siaj wy da je – dla te go, że Ja kub
Müller za wsze był in ny. Wzbu dzał ja kiś
nie okre ślo ny dy stans, sza cu nek, po dziw,

wła śnie in ny niż dwaj po zo sta li. Ota czał
się ta jem ni czą au rą. Za sta na wiam się,
skąd pły ną cą. Z je go nie zwy kle su ge -
styw nej – mo de lo wej wręcz twa rzy, któ -
ra mo gła tyl ko i wy łącz nie bu dzić
sza cu nek, z je go głę bo kich i wła ści wie
za wsze smut nych oczu, z je go ele ganc -
kich, grzecz nych, wy wa żo nych za wsze
– wy po wia da nych z pew nym do sto jeń -
stwem i roz my słem słów? 

***
Tą twa rzą za chwy cił się rów nież

mistrz ob ra zu, obiek ty wu, ka me ry, spe -
cja li sta od mo de lo wa nia ludz kich wi ze -
run ków i po szu ki wa nia głę bi
w fil mo wa nych obiek tach – pra cu ją cy
nie daw no w Są czu Zbi gniew Ryb czyń -
ski. Pa trzy łem na sie dzą ce go przed ka -
me rą ar cy mi strza Ku bę i nie mo głem się
na dzi wić je go cier pli wo ści, wy ro zu mia -
ło ści i ele gan cji w za cho wa niu. Dłu go -
trwa łe wspo mnie nia, wie lo go dzin ne
zdję cia, krę co ne przez Ryb czyń skie go
do fil mu o hi sto rii Ży dów pol skich na -
bie ra ły war to ści wła śnie dzię ki cha ry -
zmie Ja ku ba Mülle ra. I chy ba wła śnie
wte dy, gdy z ust au to ra osca ro we go
„Tan ga”, by wal ca hol ly wo odz kich sa lo -
nów i ar ty sty z fa bry ki snów usły sza łem
po dziw dla kru che go, skrom ne go i po -
kor ne go są dec kie go Ży da – za czą łem
bar dziej ana li zo wać je go fe no men.
W cią gu kil ku na stu ostat nich lat wi dy -

wa łem Pa na Ja ku ba w ró żnych sy tu -
acjach i ró żnym oto cze niu, ale wła ści -
wie za wsze przy je go miej scach
uko cha nej pa mię ci. Przy pro wa dza łem
mło dzież i do ro słych z Izra ela do je go
bó żnicz ki przy Ja giel loń skiej 12, pro si -
łem go o otwar cie ohe lu ca dy ka
na cmen ta rzu ży dow skim, za pra sza łem
na spo tka nia do IV Li ceum i Li ceum
Aka de mic kie go. Ni gdy nie od ma wiał,
na wet gdy za dzwo ni łem w cza sie je go
drzem ki lub po obied nie go od po czyn ku.
Tak nie daw no – wy da wa ło by się – cze -
ka łem krót ką chwi lę, że by się ubrał
i otwo rzył bra mę, by set ny a mo że ty -
sięcz ny raz, bez sło wa znie cier pli wie nia,
zmę cze nia opo wie dział o lo sach spo -
łecz no ści ży dow skiej w Są czu, o ofia -
rach po mor do wa nych i spo czy wa ją cych
na cmen ta rzu, o ży ciu w get cie i ży ciu
w rze czy wi sto ści ko mu ni stycz nej
po woj nie. Wy da wa ło mi się, że jest za -
wsze jed na ko wy, spo koj ny, po wstrzy -
mu ją cy się od emo cji i przy na le żne go
mu prze cież po wo jen nej trau mie roz -
chwia nia emo cjo nal ne go. Nie wie le mó -
wił o so bie, ale naj wię cej o po trze bie

Mar ku sa i Iza ka – ich we -
so łe, po god ne twa rze
– ze sta wiam te raz
w pa mię ci z twa rzą pa -
na Ja ku ba. Wła ści wie
z nim jed nym spo śród tej
trój ki nie by łem ni gdy
na ty.

Luba zatopiony w modlitwieFOT. P. DROŹDZIK

Jakub Müller i Zbigniew Rybczyński, laureat Oskara
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ra to wa nia pa mią tek, o ko niecz no ści
oca le nia czy upo rząd ko wa nia cmen ta -
rza. Nie daw no po zna łem bli żej je go lo -
sy, oko licz no ści śmier ci ro dzi ców
i ro dzeń stwa, uciecz ki z get ta, ukry wa -
nia się i we ge to wa nia w pod są dec kich
wsiach. Za pa lał się i emo cjo no wał wła -
ści wie tyl ko w jed nym przy pad ku: gdy
ktoś go py tał o to, dla cze go – jak in ni
Ży dzi – nie wy je chał z Pol ski do Izra ela
i dla cze go od tam te go cza su, z naj bli -
ższej Pol sce Szwe cji sta le chciał wró cić
do Są cza. Ta re ak cja i roz bły sku ją ce się
z mi ło ści – tak trud nej prze cież i gorz -
kiej – ale mi ło ści do No we go Są cza
oczy po win ny być dzi siaj – uwiecz nio -
ne w ka drach fil mu Jac ka Ku rzei – obo -
wiąz ko wą lek tu rą w są dec kich szko łach.
Wi dzia łem Ja ku ba Mülle ra w cza sie na -
bo żnej mo dli twy, wi dzia łem go
przy świe cach, wi dzia łem w ry tu al nych
na kry ciach gło wy. Ogrom niał wte dy
w mo ich oczach do po sta ci bi blij ne go
pro ro ka, przy po mi nał mi przej mu ją cą
po stać sta re go Li ber ma na z „Uli cy Gra -
nicz nej” Alek san dra For da, przy po mi -
nał roz mo dlo nych i zbo la łych

w tra gi zmie – wy pły wa ją cych z ru in
War sza wy Ży dów z ob ra zów Bro ni sła -
wa Lin ke. Wte dy wła śnie – w za pa mię -
ta nych prze ze mnie sce nach
– z naj wa żniej szą Księ gą przed swo imi
głę bo ki mi i za sty gnię ty mi na za wsze
w bó lu oczy ma Ja kub Müller śpie wał

swój psalm i ka disz. Dla ro dzi ców, ro -
dzeń stwa, po tom ków ca dy ka i po tom -
ków wszyst kich – jak on sam
– są dec kich Ży dów z dzia da pra dzia da.
Ka disz, a mo że apo ka lip tycz ną pieśń
o tym, co sta ło się ze świa tem je go dzie -
ciń stwa. Ja kub Müller tę pieśń śpie wał
nie tyl ko w ohe lu i bó żni cy. On wła ści -
wie – jak dzi siaj od twa rzam z pa mię ci
– tę pieśń śpie wał przy ka żdym

spo tka niu. On trak to wał swo je ży cie jak
psalm. 

***
Izak Gold fin ger i Mar kus Lu stig pró -

bo wa li „oży wić” pod czas wspól nych
spo tkań star sze go ko le gę. Ja kub po zo -
sta wał w swej god no ści i tem pe ra men -
cie nie złom ny. Sta le wy ci szo ny,
po wol ny, bar dziej opa no wa ny. In ny.
Uka zu ją ce się dzi siaj o nim wspo mnie -
nia i ksią żki po zwo li ły mi bar dziej zro -
zu mieć tę ory gi nal ność i od mien ność
Ja ku ba. Ja kub Müller przy jął na sie bie
mi sję SA MOT NE GO trwa nia i oca la -
nia. Od dwu dzie stu lat, gdy je go pierw -
sza oj czy zna po zwo li ła mu po wra cać,
po śmier ci przy wie zio nej z No we go Są -
cza i po cho wa nej w Szwe cji żo ny ka to -
licz ki, ostat ni przed roz wią za niem
prze wod ni czą cy Kon gre ga cji Wy zna nia
Mo jże szo we go w No wym Są czu stał się
te raz stra żni kiem ży dow skiej PA MIĘ CI,
z ro ku na rok co raz bar dziej wy ob co wa -
nym i osa mot nio nym w tej mi sji. Funk -
cjo no wał – jak pi sa ła Ewa
An drze jew ska – „obok”, w wy da wa ło -
by się „in nym” niż nor mal ny cza sie. Sa -
mot ność wśród gro bów pa ra dok sal nie
do da wa ła Ja ku bo wi sił i sa mot ność
wśród swo ich uszczu pla ła mu si ły. An -
dzie Rot ten berg ska rżył się na sa mot ne
mie sią ce w Szwe cji, na oka zjo nal ne tyl -
ko kon tak ty z dzieć mi, na to, że nie ma
do ko go się w do mu ode zwać, a chciał -
by – po za są dec kim odży wa niem
od kwiet nia do wrze śnia – wy ża lić się
po pol sku ta kże zi mą, gdy wra ca
do swo je go Ha de su po dru giej stro nie
Bał ty ku. Prze mie rza jąc jed ną od dwu -
dzie stu lat tra sę, w No wym Są czu też
zo stał już sam: jak strach na wró ble. Czy
czuł się już za bar dzo i wbrew stwa rza -
nym po zo rom sa mot ny, czy mo że za czął
za uwa żać co raz wię cej stra chów do od -
pę dza nia?

Kie dy so bie uświa da miam, że już
rok, pod czas mo ich od wie dzin na cmen -
ta rzu przy Ry bac kiej, nie spo ty kam pa -
na Ja ku ba, uświa da miam so bie ta kże
nie odwo łal ny kres pod trzy my wa ne go
je go ży ciem świa ta. Wi dzę ob li cze Ja -
ku ba Mülle ra w jed nym z naj pięk niej -
szych ob ra zów Cha gal la: w twa rzy
sa mot ne go Ży da w ry tu al nych sza tach,
przy ci ska ją ce go wiel ką To rę do ser -
ca. I wi dzę czar ne mgły wo ko ło nie go

Wi dzia łem Ja ku ba Mülle -
ra w cza sie na bo żnej mo -
dli twy, wi dzia łem go
przy świe cach, wi dzia -
łem w ry tu al nych na kry -
ciach gło wy. 

Pogrzeb Kuby w Netanii, przy marach Markus Lustig

SADECZANIN styczeń 2012_SADECZANIN 1-2.2012  17-01-2012  18:59  Strona 55



STYCZEŃ/LUTY 201256 SĄDECZANIE
WWW.SADECZANIN.INFO

i nad mia stem w od da li i wi dzę wzla tu -
ją ce go wśród mgieł – jak z za sę pio nych
my śli Ja ku ba – baj ko we go anio ła, i wi -
dzę rów nie osa mot nio ne – być mo że po -
rzu co ne nie odwo łal nie i na za wsze
– cza ro dziej skie skrzyp ce.

Ja kub Müller chciał być po cho wa ny
w No wym Są czu. Upa trzył so bie miej -
sce na swo im naj uko chań szym skraw ku
są dec kiej oj czy zny, wśród ukła da nych
wła sno ręcz nie i chro nio nych przez kil -
ka dzie siąt lat ży cia ma cew. Zmarł we
śnie, 18 grud nia 2010 ro ku, w zi mo wym
od osob nie niu ro dzin ne go sa mot ne go
po ko ju w Malmö, przy od święt nym
ubra niu przy go to wa nym na po ran ną
mo dli twę w sy na go dze. Cór ka i syn zde -
cy do wa li się go po cho wać w Szwe cji,
ale osta tecz nie zgo dzi li się na po grzeb
re li gij ny zor ga ni zo wa ny przez cha sy -
dów w Zie mi Świę tej. Ja kub Müller nie
po wró ci już do No we go Są cza, by sa -
mot nie śpie wać swój ka disz dla bli skich,
dla zmar łych i ży wych. Wy je chał
– chcąc nie chcąc – po 90 la tach tu łacz -
ki, do Zie mi Obie ca nej. Le ży w Ki riat
Sanz – Osie dlu Sącz w Ne ta nii. Na ob -
cej dla sie bie zie mi, bez ro dzi ny, bez od -
wie dza ją cych je go uko cha ne ży dow skie
gro by wy cie czek. Ale le ży tro chę też…
wśród za kła da ją cych izra el skie osie dle
Sącz po tom ków są dec kie go ca dy ka.
Czy tam bę dzie mniej – czy jesz cze bar -

dziej niż w No wym Są czu – sa mot ny?
Ca łun po grze bo wy Ja ku ba Mülle ra oto -
czo ny wia nusz kiem or to dok syj nych Ży -
dów na ka mien nej pu sty ni gro bów
w Ne ta nii po ry wa za ser ce. Le żał znów
sam. Nie by ło przy nim – przy naj mniej
w tej chwi li – wdzięcz nych za wier ność
dla Mia sta tłu mów są de czan, nie od da -

wał mu – skrom ne mu, wy trwa łe mu
w swej pra cy – Wiel kie mu Ży do wi – za -
słu żo ne go hoł du pre zy dent No we go Są -
cza, nie za brzmia ły woj sko we wer ble
i re li gij ne są dec kie śpie wy. Był sam. Na -
wet bez garst ki naj wier niej szych przy -
ja ciół z Mia sta. Ta kże beze mnie. 

Do Ne ta nii, by od dać cześć do zgon -
ne mu i po zgon ne mu sa mot ni ko wi do je -
chał z je go Mia sta je den. To wa rzysz
Ja ku ba z cza sów za gła dy. 85-let ni Mar -
kus Mor de chaj Lu stig.

Kie dy dziś pa trzę na Pa na po są go wą
i do brą twarz, Pa nie Ja ku bie, kie dy sły -
szę po raz któ ryś Pa na przej mu ją ce cre -
do: „Ja prze cież je stem stąd z dzia da

pra dzia da, a No wy Sącz to mo je uko -
cha ne mia sto!”, wie rzę, że Pa na ka disz
te raz tam w Izra elu bę dzie się na dal roz -
le gał. Że zwie lo krot nio na w tę sk no cie
i sa mot no ści w Zie mi Świę tej, z tej na -
szej Zie mi Świę tej po pły nie z Pa na ust
mo dli twa za Mia sto Sącz. 

Nie masz, już nie masz w Pol sce ży -
dow skich mia ste czek. Nie usły szę wię -
cej śpie wu z drew nia nej bó żni cy. Nie
zo ba czę sta re go Ży da pod cie niem kasz -
ta na. I nie uj rzę już ni gdy w oczach Ja -
ku ba dwu zło tych księ ży ców Cha gal la.

BO GU SŁAW KOŁCZ
Autor, profesor oświaty, jest założycielem

i dyrektorem Akademickiego Liceum
i Gimnazjum im. Króla Bolesława 

Chrobrego w Nowym Sączu
FOT. ARCH. BO GU SŁAWA KOŁCZA 

Ja kub Müller nie po wró -
ci już do No we go Są cza,
by sa mot nie śpie wać
swój ka disz dla bli skich,
dla zmar łych i ży wych.

Wi dzę ob li cze Ja ku ba Mülle ra w jed nym z naj pięk niej szych ob ra zów Cha -
gal la: w twa rzy sa mot ne go Ży da w ry tu al nych sza tach, przy ci ska ją ce go
wiel ką To rę do ser ca
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Pew nie ktoś po wie że się cze piam, roz li czam
i w ogó le nie po trzeb nie grze bię w za szło ściach,
za miast, jak chcie li by nie któ rzy, skie ro wać
wzrok ku świe tla nej przy szło ści. 

N
ie daw ne ob cho dy 30. rocz ni cy wpro wa dze nia sta -
nu wo jen ne go wy wo ła ły w mej pa mię ci ob ra zy
tam tych po nu rych dni, a wśród wie lu odży ło wspo -
mnie nie jed nej dziew czy ny z li ceum. Swą ko bie -

co ścią mo gła by za ra zić po ło wę szko ły; od wa gą wpra wić
w za że no wa nie wie lu twar dzie li. Przez dłu gi czas by ła to
po tro sze za po mnia na, a po tro sze nie do po wie dzia na kie dyś
hi sto ria mej ko le żan ki z kla sy – Ja ni ny Smy dów ny. 

Jaś ka po cho dzi ła z Mło do wa, przy sió łek Głę bo kie. Co -
dzien nie po ko ny wa ła szmat dro gi pie cho tą i au to bu sem, by
do trzeć do są dec kiej „dru giej bu dy”. Pew nie bar dzo chcia ła
cho dzić do tej szko ły, sko ro nie zde cy do wa ła się wy sia dać
z au to bu su w Sta rym Są czu. Urze ka ła uro dą ru do – zło tych
wło sów i nie ga sną cym uśmie chem. Cie pła, mi ła, uczyn na. Uj -
mo wa ła wra żli wo ścią i de li kat ną bar wą gło su, któ rym po tra -
fi ła za uro czyć wszyst kich fa nów jej wo kal no -gi ta ro we go
ta len tu. Przy tym nie zwy kle skrom na i głę bo ko re li gij na. 

Był rok 1983. By li śmy wów czas w pierw szej kla sie, mie -
li śmy po 16 lat. Jaś ka na gle za czę ła mieć pro ble my wy cho -
waw cze, po ja wi ły się kło po ty w na uce, ja kieś nie ty po we dla
tam te go cza su nie obec no ści. Po wa ka cjach jej miej sce w ław -
ce by ło pu ste. W wol nej Pol sce spo tka łem ją tyl ko raz. Przy -
pad kiem, gdy na chwi lę wró ci ła z Włoch. Nic się nie zmie ni ła.
Mia ła ten sam szcze ry i ser decz ny uśmiech. Te sa me nie sfor -
ne lo ki. Ja nie za py ta łem, a ona nie wra ca ła do tam te go pod łe -
go cza su. Jak by uzna ła go za prze szły do ko na ny. Był i mi nął.
Praw dę po zna łem póź niej, kie dy w któ rymś z wy wia dów An -
drzej Szka ra dek przy po mniał syl wet ki za po mnia nych bo ha te -
rów ja ru zel sko – pol skiej woj ny. Prze szył mnie dreszcz, gdy
wśród tych ci chych pa trio tów usły sza łem na zwi sko mo jej ko -
le żan ki i to, z jak wiel ką aten cją li der są dec kiej „So li dar no ści”
mó wił o Ja ni nie Smy dów nie, dziew czy nie, któ ra za swo ją po -
moc wię zio nym i prze śla do wa nym dzia ła czom pod ziem nej
„So li dar no ści” za pła ci ła bar dzo wy so ką ce nę (spra wę opi su je
na swo jej stro nie In sty tut Pa mię ci Na ro do wej wraz z na zwi -

ska mi sę dziów i pro ku ra to rów – www.ipn.gov.pl). Za pew ne
dzię ki usłu żno ści ja kie goś es bec kie go ka pu sia wraz z ca łą gru -
pą, w któ rej by ła ta kże jej star sza sio stra An na, zo sta ła aresz -
to wa na. Tyl ko mło de mu wie ko wi za wdzię cza ła, że nie
sa dzo no ją jak do ro słą i unik nę ła wię zie nia. 

Upo ko rzo no ją w ty po wy dla tam tych cza sów spo sób.
Wszak ka rzą ca rę ka spra wie dli wo ści lu do wej nie mo gła zba -
ga te li zo wać tak groź ne go i nie bez piecz ne go dla trwa ło ści fun -
da men tu ko mu ni stycz ne go pań stwa oraz pol sko – ra dziec kiej
przy jaź ni wro ga kla so we go. Są do wo – es bec ka ma chi na z ca -
łą bez względ no ścią uka za ła pry mi tyw ną si łę wo bec tej sub -
tel nej, szes na sto let niej dziew czy ny. Krzyw dy ja kich do zna ła,
przy ję ła z god no ścią. A prze cież ktoś wy da wał po le ce nia, ktoś
po ru szał drą żka mi ste row ni czy mi „czer wo ne go” ter ro ru, ktoś
od gry wał ro lę kół za ma cho wych, któ re mia ły ze mleć nie po -
kor nych na mia zgę. Nie ste ty, więk szo ści z tych lu dzi do dziś
nie spadł na wet włos z gło wy. Pew nie nie któ rzy wciąż funk -
cjo nu ją w ży ciu pu blicz nym z po czu ciem do brze speł nio ne -
go obo wiąz ku. Jesz cze do nie daw na ko rzy sta li z do dat ko wych
apa na ży za umac nia nie so cja li stycz nej „pra wo rząd no ści” oraz
tre so wa nie na ro du w du chu mark si zmu – le ni ni zmu. 

Ot i ca ła hi sto ria, pew nie jed na z wie lu ja kże cha rak te ry -
stycz nych dla tam tych dni i tam te go po ko le nia. War to jed nak
cza sem do ko nać re ma nen tu w za ka mar kach pa mię ci i od sło -
nić przy pró szo ne ku rzem cza su wy da rze nia, choć by po to, by
ze psuć do bre sa mo po czu cie tym, któ rzy twier dzą, że po mi -
mo swe go uwi kła nia ni gdy ni ko go nie skrzyw dzi li i nie ma ją
so bie nic do za rzu ce nia. 

JA RO SŁAW RO LA
Au tor jest na uczy cie lem hi sto rii w Ze spo le Szkół Sa mo cho do wych

w No wym Są czu i Pre ze sem Są dec kiej Ro dzi ny Ka tyń skiej 

O Jasi
Smydzie
z Młodowa

Fo to gra fia mo jej kla sy z 1982 ro ku. Wła śnie za czę li śmy
na ukę w II LO, a zdję cie wy ko na no na wy ciecz ce we
wrze śniu, w re jo nie Ska łek nad Ka mie ni cą. Jaś ka to jest
ta dziew czy na z gi ta rą
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Czy mo żna cie szyć się z otrzy -
ma nia ak tu zgo nu? Mo żna.
Ro dzi na śp. Stasz ka Wi dła jest
te go przy kła dem. Dla nich ten
do ku ment, to krok mi lo wy
do ce lu ja kim jest od szu ka nie
gro bu par ty zan ta i urzą dze nie
mu po grze bu ka to lic kie go. 

A
le i po czą tek no wych kło po -
tów. Bo oto po ja wia ją się no -
we roz bie żno ści. Jak choć by
da ta uro dze nia Stasz ka. We -

dług są dec kie go USC Sta szek uro dził
się 22.01.1923 r. We dle ro dzi ny
– 02.05.1925 r. Aku rat kart ka za wie ra -
ją ca te da ne jest spa lo na w księ gach
pa ra fial nych. Trud no więc skon fron to -
wać da ne. 

***
Sta szek Wi deł to był chłop. Przy stoj -

ny, bar czy sty, faj ny. Wszy scy go lu bi li.

Miał zło te rę ce, a to ptasz ka z drew -
na wy stru gał, a to cho da ki zro bił. Na wet
ze gar po tra fił na pra wić.

Je go tu łacz ka za czy na się pod czas
oku pa cji hi tle row skiej, kie dy uni ka jąc
wy wo zu na przy mu so we ro bo ty
do III Rze szy ukry wa się w Uja no wi -
cach. Za czy na dzia łać w AK, pseu do -
nim: Fio łek, Pra wy. Po zmia nie ustro ju,
jak wie lu je mu po dob nych, zo sta je w le -
sie. Wal czy z ko mu ni zmem.

W do mu nikt Stasz ka nie śmiał wspo -
mi nać, tyl ko za wsze je den wię cej chleb
się pie kło, tyl ko rę ka na szy bie da wa ła
znać, że to on. Ksiądz z Chom ra nic wia -
do mo ści prze ka zy wał, że Sta szek ca ły,
że wy spo wia da ny, że w sa kra men ty za -
opa trzo ny. Lu dzie przy cho dzi li i py ta li,
py ta ło UB, py ta ła ro dzi na. Ni ko mu się
nie wie rzy ło.

– Re wi zje to by ła co dzien ność. Przy -
cho dzi li by le kie dy. Krzy cze li: „Bez pie -
ka, otwie rać!” – pa mię ta z dzie ciń stwa
młod szy brat na sze go par ty zan ta Wła -

dy sław Wi deł z Pi sa rzo wej. Pod czas wi -
zyt ube ków nie wol no się by ło ru szać.
Tyl ko sie dzieć i cze kać.

Przy cho dzi li w zi mie i w le cie, w no -
cy i za dnia. – Przy szli raz w je sie ni,
chcie li sło mę wy rzu cać. Mat ka się po -

sta wi ła ube kom, po wie dzia ła, że jak wy -
rzu ci cie, to ma cie po so bie po sprzą tać.
Skoń czy ło się na dźga niu wi dła mi – kon -
ty nu uje pan Wła dy sław. 

Przy szli raz w zi mie, by ła Wi gi lia.
Po wy cią ga li sło my na śro dek izby
i z ka ra bi na mi wy ce lo wa ny mi w drzwi
cze ka li na „nie spo dzie wa ne go go ścia”.

Mat ce obie cy wa no go spo dar kę
w Chełm cu. „We źmie my was do War -
sza wy, bę dzie cie spać na pie rzy nach, ino
go wy daj cie” – tak ją na ma wia li.

Ona wie rzy ła pa sier bo wi. – Jak na -
mó wią wię cej lu dzi to bę dzie in na, no -
wa Pol ska – zwy kła mó wić. Oj ca nie
by ło, zmarł po prze słu cha niach, cię żko
po bi ty. Sta szek uczest ni czył w ży ciu ro -
dzi ny na ty le na ile mógł. Nie mógł za -
pła kać nad gro bem oj ca, ale je go
po grzeb oglą dał z drze wa.

W tej hi sto rii jest też wą tek ro man -
tycz ny – dziew czy na Ja dwi ga, mat ka je -
go syn ka. Nie da ne im by ło żyć ra zem.
Miał jej po wie dzieć: „Nie ma szan sy, że -
by z te go wyjść”. Zwol nił z da ne go sło -
wa. Mat ka ma łe go Stasz ka uło ży ła so bie
ży cie jesz cze raz, a je mu o oj cu bo ha te -
rze opo wia da ła bab cia – mat ka Ja dwi gi.

***
Kto wy dał bez pie ce Wi dła – wie dzie -

li wszy scy. Zgi nął w pierw szy pią tek
mie sią ca, 2 stycz nia 1953 ro ku. Ukry -

Par ty zant bez gro bu

O śmier ci par ty zan ta
nikt ni gdy ro dzi ny nie po -
in for mo wał ofi cjal nie.
Sta szek nie był am ba sa -
do rem, nie nie śli mu or -
de rów na po dusz kach
w dniu po grze bu.

FO
T.

 A
RC

H
.
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wał się wte dy w sto do le w Klę cza nach
z ko le gą z od dzia łu, po ni żej ka mie nio -
ło mów. Cho dził w po dziu ra wio nym
od kul płasz czu ale tym ra zem się nie
uda ło. Pusz czo no za nim psy, dwu krot -
nie po strze lo no. Zmarł w sa mo cho dzie
ube ków w dro dze do No we go Są cza.
Miał 28 lat.

Wieść o je go śmier ci na tych miast do -
cie ra do ro dzi ny. O szcze gó łach opo wia -
da ją pra cow ni cy ka mie nio ło mu, któ rzy
ca łą ak cję oglą da li z gó ry.

Zdraj ca ku pu je go spo dar kę. Jest bez -
kar ny. Ksiądz z am bo ny wy ty ka: „Cóż
z te go, że masz, je że li to po le krwi.”

O śmier ci par ty zan ta nikt ni gdy ro -
dzi ny nie po in for mo wał ofi cjal nie.

Sta szek nie był am ba sa do rem, nie
nie śli mu or de rów na po dusz kach
w dniu po grze bu. Po nim zo sta ły dwa
mor gi oj co wi zny i ma ły Sta siek, co oj -
ca ni gdy nie po znał.

– Nie roz wa la ło się, ale mat ka za -
wsze o je go du szy pa mię ta ła i na msze i
wy po min ki da wa ła. Mi ka za ła śpie wać:
„Bra cisz ku, bra cisz ku a ty o tym nie

wiesz, że ja kro wy pa sę a ty w gro bie le -
żysz” – wspo mi na Wła dy sław Wi deł. 

*** 
Dzię ki kra kow skie mu od dzia ło wi

In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej ro dzi -
na jest w po sia da niu je dy nych zdjęć
Stasz ka. Do pie ro w 2011 ro ku usta lo no
miej sce je go po chow ku na są dec kim
cmen ta rzu ko mu nal nym przy ul. Rej ta -
na, lecz mi mo, że zna ją nu mer gro bu,
nie mo gą zna leźć kwa te ry. Zbyt wie le
cza su upły nę ło.

– Chce my zna leźć tę mo gi łę i za pa lić
znicz, wu jek nie miał po grze bu – mó wi
sio strze ni ca An na Po łom ska z Pod heł mia.

– Po chó wek, za grze ba ny, jak to na -
zwać – do da ła. Jed no cze śnie jest lek ko
za do wo lo na, że le ży w po świę co nej zie -
mi. Hi sto rię wuj ka zna z opo wia dań ma -
my, star szej sio stry Stasz ka: „Ona
do koń ca wspo mi na ła bra ta. By ła by
szczę śli wa wie dząc, że le ży w po świę -
co nej zie mi”. 

– Ja się czę sto za nie go mo dlę bo
wiem, że nie bar dzo ma się kto mo dlić
– wy zna je brat.

Do pie ro w 2011 ro ku wy stą pi li o ofi -
cjal ny akt zgonu Sta ni sła wa Wi dła. Jak
mó wi pan Wła dy sław „wcze śniej nikt
nie śmiał się do py ty wać”. 

Dla tej ro dzi ny po ty lu la tach stra chu
i nie do mó wień ten akt zgo nu i fakt, że
Sta szek le ży w po świe co nej zie mi, to już
po wód do ra do ści. Ro dzi na ma na dzie je
i nie usta je w po szu ki wa niach gro bu par -
ty zan ta. Nie śmia ło pla nu je po grzeb.

JO LAN TA OGO RZA ŁY

Kto wy dał bez pie ce Wi -
dła – wie dzie li wszy scy.
Zgi nął w pierw szy pią tek
mie sią ca, 2 stycz nia 1953
ro ku. Ukry wał się wte dy
w sto do le w Klę cza nach.
Dwu krot nie po strze lo no.
Zmarł w sa mo cho dzie
ube ków w dro dze do No -
we go Są cza. Miał 28 lat.

Wła dy sław Wi deł z Pi sa rzo wej
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HI PIS NA SA LO NACH
Re ci tal Jac ka Kleyf fa za koń czył XIX Fe sti wal

Ma łych Form Ar ty stycz nych w Ma łej Ga le rii w No -
wym Są czu. Ar ty sta, nie gdyś twór cy Sa lo nu Nie za -
le żnych, dziś li der Or kie stry Na Zdro wie, to świet ny
ob ser wa tor prze mian we współ cze sno ści, zwłasz cza
do mi na cji kul tu ry ma so wej i po szu ki wacz al ter na ty -
wy dla wiel ko miej skie go ży cia. Swo jej ar ka dii nie
po szu ku je wy łącz nie w kon kret nych miej scach (np.
Biesz cza dy), ale bu du je nie ja ko w swo im we wnętrz -
nym świe cie. Kleyff wy ko nał wie le zna nych, a ta kże
i no wych pio se nek, a ka żdą z nich okra sił za baw ną
bądź re flek syj ną hi sto rią.

AU STE RIA W MIA STECZ KU 
GA LI CYJ SKIM

Wie czór wspo min ko wy w 95. rocz ni cę śmier ci ce -
sa rza Fran cisz ka Jó ze fa zor ga ni zo wa ło Mu zeum Okrę -
go we, a po pro wa dzi ły go le gen dy kra kow skie go
dzien ni kar stwa: Le szek Ma zan i Mie czy sław Czu ma.
„Au ste ria w Mia stecz ku Ga li cyj skim” na wią zy wa ła
do fil mu Je rze go Ka wa le ro wi cza, gdzie ak cję osa dzo -
no w ga li cyj skiej go spo dzie. Na spo tka niu nie zbra kło
żar tów, aneg dot i ga li cyj skich przy sma ków, w tym
ulu bio ne go da nia Fran cisz ka Jó ze fa, czy li sztu ki mię -
sa w ro so le z klu secz ka mi z wą trób ki.

ZEJ ŚCIE DO PIE KŁA
W ra mach pro jek tu „Ver ba et Vo ces” Ca pel li Cra -

co vien sis są de cza nie mo gli po dzi wiać w Ma ło pol -
skim Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ ope rę Chri sto pha
Wil li bal da Gluc ka „Or feo ed Eu ri di ce”. Hi sto ria trac -
kie go śpie wa ka, któ ry dzię ki si le swej sztu ki po tra fił
ubła gać wład cę pod zie mi Ha de sa, by zwró cił mu
zmar łą na rze czo ną, jest naj więk szym mi tem mu zy -
ki. Utwór Gluc ka to ar cy dzie ło re for my te atral nej,
wy pro wa dza ją cej ope rę z za sty głej już kon wen cji
póź no ba ro ko wej i dą żą cej do od da nia na sce nie ak -
cji dra ma tycz nej.

Do No we go Są cza Ca pel la Cra co vien sis przy je -
cha ła z kon cer to wą wer sją mu zycz ne go przed sta wie -
nia. Ope ra wy ko na na zo sta ła przez zna ną
z wy stę pów w wir tu ozow skim re per tu arze bel can to -
wym mło dą so pra nist kę Ma rze nę Lu basz kę oraz zna -
ko mi te go i sław ne go kon tra te no ra Ka ia We sse la,
a ta kże or kie strę in stru men tów daw nych Ca pel la Cra -
co vien sis pod ba tu tą Ja na To ma sza Ada mu sa, dy rek -
to ra ze spo łu.

ER GO: IN NA RA SA PO LA CY
Są dec ki ka ba ret za pre zen to wał swo ją trze cią

(po „Kru cja cie do Eu ro py” i „Z ży cia Sar ma tów”)
w do rob ku pły tę z au tor ski mi na gra nia mi. Le szek
Bo la now ski, Pa weł Fe renc, An drzej Jó ze fow ski, Ol -
ga Bo la now ska, Ewa Du biń ska, Mał go rza ta
i Krzysz tof Bie lo wie da li nie mal dwu go dzin ny kon -
cert, któ ry był przede wszyst kim pre zen ta cją utwo -
rów, ja kie zna la zły się na pły cie „In na ra sa Po la cy”.
Na sce nie MCK SO KÓŁ wraz z ER GO wy stą pi li za -
rów no mu zy cy, któ rzy bra li udział w na gra niach, ale
ta kże Piotr Bo la now ski – pia no, Mar cin Fe renc – gi -
ta ra, Pau li na Kacz mar czyk oraz de biu tu ją cy w ka ba -
re cie: Ma rek Cze chow ski (kon tra bas) i chó rek
zło żo ny ze stu den tek PWSZ w No wym Są czu.

PIĘ CIO LAT KA
Szko le Mu zycz nej ze Sta re go Są cza przy padł

pierw szy, ma ły ju bi le usz pię cio le cia. Z tej oka zji
przy go to wa no warsz ta ty oraz wy stę py pia ni stycz ne.
Wiel ką atrak cją był kon cert „Mistrz i uczeń”, pod -
czas któ re go V kon cert for te pia no wy Es -dur op. 73 L.
van Beetho ve na wy ko na li Kon rad Gó ra i je go uczeń
– Adam Piór kow ski. Na stęp ne go dnia re ci tal for te -
pia no wy dał już sam Piór kow ski. Pia ni sta za grał
trud ny nie tyl ko tech nicz nie, ale też in ter pre ta cyj nie
re per tu ar od Ba cha, przez Beetho ve na, Lisz ta, Szy -
ma now skie go do Cho pi na.
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Jacek Kleyf FOT. JANUSZ BOBREK

Au ste ria w Mia stecz ku Ga li cyj skim
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SA LON 2011 NA STU LE CIE ZPAP
Sa lon jest naj wa żniej szą wy sta wą ar ty stów zrze szo nych

w Od dzia le Związ ku Pol skich Ar ty stów Pla sty ków w No wym
Są czu. W Ma łej Ga le rii swo je pra ce za pre zen to wa li: Bar ba ra
Ada mo wicz, Ur szu la Gaw ron, An na Ho rosz ko, Ro bert Hub -
ner, Wa cław Ja giel ski, Mag da le na Jak sa -Ra czek, Jo an na Ku -
bi ca, Wi told Ku bi cha, Krzysz tof Ku liś, Mie czy sław Ma gie ra,
Ry szard Mi łek, Bar ba ra Pa luch, Jó zef Po gwizd, Jó zef Stec,
Ka zi mierz Twar dow ski, Ali na Za cha riasz -Ku cia kow ska,
Elżbie ta Za jąc -Zbro żek, Mi chał Za łu ski, Piotr Bro żek, a ta -
kże ar ty ści z Pre so va – Jan Bat ko, Ivan Sa fran ko, Edi ta Vo lo -
scu ko va. 

Sa lon jest wy sta wą kon kur so wą, pod czas, któ rej przy zna -
wa ne są na gro dy za do ko na nia twór cze. Głów nym, pre sti żo -

wym wy ró żnie niem jest Na gro da im. Bo le sła wa Bar bac kie -
go. W tym ro ku ju ry przy zna ło ją rzeź biar ce z Kry ni cy -Zdro -
ju, An nie Ho rosz ko.

Po nad to „Zło tą ra mą” – na gro dą Za rzą du ZPAP Okrę gu
Kra kow skie go uho no ro wa no Ur szu lę Gaw ron, a Jó zef Po -
gwizd otrzy mał Me dal Pa mię ci Bo le sła wa Bar bac kie go.

SLAM LI TE RAC KI
Sto wa rzy sze nie kul tu ral ne Szklan ka zor ga ni zo wa ło dru gą

edy cję no wo są dec kie go sla mu pod świą tecz nym ha słem „Po -
łam się sło wem”. Ta ka nie skrę po wa na pre zen ta cja wła snej
twór czo ści jest al ter na ty wą dla pa te tycz nych wie czor ków po -
etyc kich, od by wa ją cych się naj czę ściej w do mach kul tu ry czy
bi blio te kach. Uczest ni cy im pre zy mo gli za pre zen to wać
wiersz, frag ment pro zy czy choć by ko men tarz, wa żne że by
by ły to tek sty au tor skie i nie prze kra cza ły trzech mi nut. Kon -
kurs gło sa mi pu blicz no ści po trzech run dach wy grał 19-let ni
Mi chał Dziu rzyń ski.

DO TRZECH RA ZY SZTU KA
Na gro da im. dra Je rze go Ma sio ra po wę dro wa ła do Ma te -

usza Bie ry ta. Uczeń III kla sy li ceum o wy ró żnie nie ubie gał
się już po raz trze ci. Laur ten przy zna wa ny jest za kon kret ne
do ko na nia in dy wi du al ne lub ze spo ło we w za kre sie mu zy ki,
pla sty ki, twór czo ści li te rac kiej, te atral nej, fil mo wej al bo in -
nej dzie dzi ny sztu ki, któ ra zda niem wnio sko daw ców za słu -
gu je na to szcze gól ne wy ró żnie nie. Fun da cja im. dra Je rze go
Ma sio ra w ten spo sób ho no ru je oso by ma ją ce szcze gól ny ta -
lent, a ich suk ce sy po zy tyw nie wpły wa ją na pro mo cję No we -
go Są cza i re gio nu.

W 2011 ro ku no mi no wa nych by ło pięć osób: Ma te usz Bie -
ryt, Ra do sław Sza ry, Ju lia Wil czek, Ję drzej Bi go siń ski i To -
masz Wię cek. Ka żdy z mło dych ar ty stów za pre zen to wał swój
ta lent pu blicz no ści pod czas kon cer tu ga lo we go, któ re go spe -
cjal nym go ściem był Ma ciej Adam czyk, so li sta ope ro wy
i chó rzy sta, nie gdyś zwią za ny z Je rzym Ma sio rem.

Zdo byw ca na gro dy, a wcze śniej lau re at wie lu ogól no pol -
skich kon kur sów wo kal nych, Ma te usz Bie ryt, za śpie wał
do akom pa nia men tu To ma sza Gar ga sa: po etyc kie „Mu ry Je -
ry cha” (sł. Jo nasz Ko fta, muz. Ro bert Ja now ski) oraz ka ba re -
to we „Ja dę do Cie bie tram wa jem” (sł. Ja nusz Od ro wąż, muz.
Zbi gniew Kur tycz). 

WIE DEŃ W KRY NI CY -ZDRO JU
W Pi jal ni wy stą pi li wy bit ni so li ści pol scy: Alek san dra

Ku bas (so pran), An drzej Wi śniew ski (te nor), Alek san der
Ła dysz (bas) i go ścin nie z Ka na dy – Lau ra Są sia dek, a za -
gra ła Or kie stra Zdro jo wa pod ba tu tą Mie czy sła wa Smy dy.
Kry nic ka ga la na wią zy wa ła for mą do kon cer tów no wo rocz -
nych or ga ni zo wa nych przez fil har mo ni ków wie deń skich.
W trak cie im pre zy nie za bra kło utwo rów z re per tu aru ro dzi -
ny Straus sów. Był „Fest Marsz”, „Ka iser Walt zer” i „Elien
a Ma gy ar”, „We so ły po ciąg”, „Na po lo wa niu”, „Nad pięk -
nym mo drym Du na jem” Straus sów i wie le jesz cze in nych
utwo rów.

Opr. JA NUSZ BO BREK

Kabaret Ergo FOT. JANUSZ BOBREK

Wie deń w Kry ni cy -Zdro ju
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Święto Jordana w obiektywie Jerzego Żaka 
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Jor dan to świę to chrze ści jań skie ob cho dzo ne w ko ścio łach ob rząd ku pra wo sław ne go i grec ko ka to lic kie go: ob rzęd świę ce nia wo dy
w dniu 6 stycz nia wg ka len da rza ju liań skie go, a19 stycz nia wg ka len da rza gre go riań skie go, na pa miąt kę Chrztu Pań skie go, Je zu sa
Chry stu sa, w Jor da nie. Po tocz na na zwa świąt Epi fa nii (Ob ja wie nia Pań skie go) i Chrztu Pań skie go ob cho dzo nych w tym dniu.

Je rzy Żak – kry nic ki fo to gra fik, od 40 lat czło nek Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo to -
gra fi ków, ma ją cy eks po no wa ne miej sce w szwaj car skiej „En cyc lo pe die In ter na tio -
na le des Pho to gra phes”, okre śla ny przez fa chow ców z bra nży „re ży se rem
i psy cho lo giem fo to gra fii”. 

Ro dem spod Tar no po la, rocz nik 1937, przy wę dro wał na Są dec czy znę wraz z ro dzi ca -
mi. W Zbo ro wie wi dział pło ną ce get to, za strze lo ne ko bie ty i dzie ci. Ko niec woj ny z Hi tle -
rem za stał go w pa ła cu Stad nic kich w Na wo jo wej, gdzie wraz z ro dzi ną zna lazł
schro nie nie u kre su wo jen nej tu łacz ki. 

Ab sol went pe da go gi ki i psy cho lo gii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go, od 1973 r. za miesz -
ka ły w Kry ni cy, gdzie był m. in. dy rek to rem Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. ma jo ra Hen -
ry ka Su char skie go. 

Fo to gra fu je od dziec ka. Pierw szym apa ra tem, ja ki wziął do rę ki był Vo ig tlan der (6x9).
Pra ce Ża ka by ły wy sta wia ne na po nad stu wy sta wach w kra ju i za gra ni cą, w pre sti żo -
wych sa lo nach i ga le riach m. in. w war szaw skiej „Za chę cie”. Pu bli ko wał i pu bli ku je zdję -
cia w licz nych pi smach, fol de rach, al bu mach. Sta le współ pra cu je z re no mo wa ny mi
wy daw nic twa mi. Au tor al bu mów m.in. „Kry ni ca i oko li ce”, „Per ły do li ny Po pra du”, „Ule i pa -
sie ki w Pol sce”, „Łem kow skie cer kwie”. 

Jest au to rem pięk nych pocz tó wek i ka len da rzy. Po sia da – kto wie czy nie naj bo gat szy
w re gio nie – wła sny zbiór kla sycz ne go kra jo bra zu i ar chi tek tu ry z Są dec czy zny, Pod ha la
i Be ski du Ni skie go. Du ży wpływ wy war ła na nie go fo to gra fia ame ry kań ska, z któ rą ze tknął
się pod czas pod ró ży ar ty stycz nej po kra ju Je rze go Wa szyng to na i Ma ri lyn Mon roe. (S)
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GÓR SKI MO DLI TEW NIK
WAN DY ŁOM NIC KIEJ
-DU LAK 

Go ściem Ko ła Prze wod ni ków
przy Od dzia le PTTK „Be skid” w No -
wym Są czu, by ła na po cząt ku stycz nia
br. zna na piw ni czań ska po et ka Wan da
Łom nic ka -Du lak. 

Po et ka, au tor ka fe lie to nów i wier szy
gwa ro wych, lau re at ka licz nych na gród,
m. in.: Na gro dy im. Ję drze ja Cier nia -
ka II stop nia (1989), Od zna ki „Za słu żo -
ne go Dzia ła cza Kul tu ry” (1996),
Na gro dy Mi ni stra Kul tu ry i Sztu ki im.
Oska ra Kol ber ga za za słu gi dla kul tu ry
lu do wej (1999), za pre zen to wa ła swój
naj now szy to mik wier szy za ty tu ło wa ny
„Z Bi blii gór”. – To mik ten na zy wam
gór skim mo dli tew ni kiem – mó wi ła po -
et ka. – Po wstał on w cią gu 40 dni Wiel -
kie go Po stu i pię ciu Ad wen tu.

To by ło pierw sze spo tka nie pro mu ją ce
no wy to mik. Au tor ka nie bez po wo du wy -
bra ła wła śnie to miej sce i tych lu dzi, w koń -
cu to prze wod ni cy są bli sko gór, któ re są
dla nich świę to ścią. Po et ka roz po czę ła je
od bar dzo przez nią lu bia nych pa sto ra łek,
po świę co nych sio strze Zo si i Hen ry ko wi
Cy ga ni ko wi. Na stęp nie za pre zen to wa ła
prze wod ni kom śpiew ne „Go dzin ki ta trzań -
skie” – I i VII. Po słu chaj my:

Wi taj Mat ko trwa ją ca na Zaw ra tu ska le 
ku któ rej ludz kie ser ca wę dru ją wy trwa le
a łań cu chów na dziei ucze pio ne dło nie 
wzno szą się przed Ju trzen ką ku świa ta
ko ro nie (...)

Wier sze za miesz czo ne w naj now szym
to mi ku Łom nic kiej-Du lak ge ne ral nie nie
ma ja ty tu łów, ale po sia da ją licz ne de dy -
ka cje: sio strom Ma ry si i Zo si, bra tu An -
to nie mu, mę żo wi, ko le żan kom Kry si
i Da nu cie, Woj cie cho wi Ku dy bie. Jed -
nym z naj cie plej szych jest utwór za ty tu -
ło wa ny „Biesz cza dy z mat ką”: 

Mo ja Mat ka mó wi/nie by łam ni gdy
w Biesz cza dach/ chcia ła bym tyl ko/ dło -
nią Two jej opo wie ści/ do tknąć/ ru dej
tra wy pod Tar ni cą (...) wę dru ję na Tar -
ni cę/ z mgłą/ i zie lo nym Anio łem mo jej
Mat ki/ na opuch nię tych no gach (...)
na szczy cie/ pod krzy żem/ cze ka. Ona/
Ma don na Bo le sna/ wpi sa na w iko no stas
po ło nin/ Mo ja Mat ka.

To mik uka zał się dzię ki „Piw ni czan -
ce”, któ rą pa ni Wan da na zwa ła „do brym
du chem lu dzi kul tu ry z Piw nicz -
nej”.”Spo tka nie za koń czy ła od czy ta -
niem wier sza na pi sa ne go gwa rą w 2004
ro ku z oka zji 50- le cia Ko ła Prze wod ni -
ków „Be skid” w No wym Są czu.

Da łaś mi
Są dec ko Zie mio
ty le mi ło ści
ze ni jak je ni mo ge
za mknąć w ma luć ki
pią stecz ce mo je go ser ca.
Da łaś mi
Są dec ko Zie mio
ty le śli co ty 
ze ni jak je ni mo ge 
pod po wie ka mi 
na wie noś scho wać
Da łaś mi
Są dec ko Zie mio
ty le ko lo rów, za pa chów i po su mów
ze ni jak ich ni mo ge 
osta wić 
ino dlo sie bie.
Da łaś mi 
Są dec ko Zie mio 
ta kich Przy ja ciół
co w du sy 
Two je bło go sła wień stwo
juz bez 50 ro ków no są.
Zie mio Są dec ko doł Ci Pan Bóg

wszyst ko co noj piyk niej se
a Ty ser ca mi Prze wod ni ków
nom to od da jes.
Na ten Wiel gi Ju bi leus
Scęś Wom Bo ze

Prze wod ni cy po dzię ko wa li sym pa -
tycz nej po et ce grom ki mi bra wa mi, a na -
stęp nie usta wi li się w ko lej ce po au to gra fy
na za ku pio nych to mi kach.

SĄDECCY KSIĘŻA W WALCE
Z HITLEROWCAMI

„Ko ściół na Są dec czyź nie w go dzi nie
pró by” to ty tuł ksią żki ks. Ja na Ku del ki,
w któ rej mo żna prze czy tać o sy tu acji są -
dec kich ka pła nów pod czas II woj ny świa -
to wej. Au tor opi su je w ja ki spo sób księ ża
wal czy li z hi tle row skim oku pan tem. Pu -
bli ka cja za wie ra też bio gra fie ka pła nów
– mę czen ni ków, za mor do wa nych przez
Niem ców w eg ze ku cjach i obo zach kon -
cen tra cyj nych. 

– W myśl tej praw dy ewan ge licz nej:
nie bój cie się tych, któ rzy za bi ja ją cia ło,
ale bój cie się tych, któ rzy za bi ja ją du cha
na ro dzi ła się ogrom na od wa ga mło dych
lu dzi, któ rzy nie li czy li so bie zbyt wie le
lat, nie ro bi li ja kiś nad zwy czaj nych pla -
nów, ale przede wszyst kim ko cha li swo ją
Oj czy znę – re ko men du je ksią żkę ks. pra -
łat Jan Pio trow ski, pro boszcz pa ra fii św.
Mał go rza ty w No wym Są czu. – I to dla
niej od da li to co naj cen niej sze – wła sne
ży cie – do dał ku stosz są dec kiej ba zy li ki. 

Ksią żka ks. Ja na Ku del ki zo sta ła wy -
da na tyl ko w nie wiel kim na kła dzie, za -
le d wie stu eg zem pla rzach. Pu bli ka cję
mo żna wy po ży czyć w pa ra fial nej bi -
blio te ce przy pa ra fii św. Mał go rza ty. Bę -
dzie też do stęp na w Są dec kiej Bi blio te ki
Pu blicz nej im. J. Szuj skie go i jej fi liach. 

(KB)

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi
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Pod pa tro na tem pre zy den ta
Ry szar da No wa ka w sa li wi do -
wi sko wej Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry od był się Kon cert No -
wo rocz ny. 

D
la licz nie zgro ma dzo nych są -
de czan za gra ła Są dec ka Or kie -
stra Sym fo nicz na pod dy rek cją
Lesz ka Miecz kow skie go, ze -

spo ły Cre do i EKG, a za śpie wa li so li ści:
Na ta lia Za brze ska -Nieć, Alek san dra
Ma ślan ka, Ro mu ald Spy chal ski, Wik tor
Scha ida, To masz Ja rosz oraz Adam

Jarz mik. W ich wy ko na niu nie za bra kło
ope ro wych szla gie rów, prze bo jów mu -
zy ki fil mo wej i roz ryw ko wej, a ta kże
ko lęd, zwłasz cza na re gio nal ną nu tę.
Kon fe ran sjer kę pro wa dził po mi strzow -
sku kie row nik ar ty stycz ny MOK, Ja -
nusz Mi cha lik. 

NA TA LIA ZA BRZE SKA -NIEĆ
(SO PRAN)

Ab sol went ka Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho pi -
na w No wym Są czu – w kla sie śpie wu
so lo we go Mał go rza ty Miecz ni kow skiej
– Gur gul oraz stu diów I i II stop nia Aka -

de mii Mu zycz nej im. Ka ro la Szy ma -
now skie go w Ka to wi cach, w kla sie
śpie wu so lo we go prof. Mi cha li ny Gro -
wiec. Uczest nicz ka wie lu kon kur sów
wo kal nych, m.in. Kon kur su Wo kal ne go
im. Lu do mi ra Ró życ kie go w Gli wi cach
(Na gro da Spe cjal na za wy ko na nie
utwo ru Ró życ kie go) oraz Mię dzy uczel -
nia ne go Kon kur su „W Krę gu Mu zy ki
Sło wiań skiej” w Ka to wi cach (2006)
– wy ró żnie nie. Od 2006 ro ku jest so list -
ką Or kie stry Re pre zen ta cyj nej Stra ży
Gra nicz nej w No wym Są czu. 

RO MU ALD SPY CHAL SKI
(TE NOR)

Ab sol went Aka de mii Mu zycz nej
w Ło dzi w kla sie śpie wu so lo we go Ja -
na Ku ner ta oraz so li sta Te atru Wiel kie go
w Po zna niu, gdzie de biu to wał ro lą Ta mi -
na w „Cza ro dziej skim Fle cie”. Obec nie
współ pra cu je z agen cja mi ar ty stycz ny mi,
kon cer tu jąc w Pol sce, Niem czech, Fran -
cji. Kil ka krot nie kon cer to wał rów nież
w Sta nach Zjed no czo nych. Je go re per tu -
ar obej mu je wszyst kie ga tun ki mu zy ki
kla sycz nej – od li ry ki wo kal nej, przez
dzie ła ora to ryj no -kan ta to we, arie i du ety
ope ro we i ope ret ko we, pie śni ne apo li tań -
skie, szla gie ro we utwo ry z re per tu aru Ja -
na Kie pu ry, aż do pie śni i pio se nek
wy ko ny wa nych m.in. przez An drea Bo -
cel le go czy Fran ka Si na trę.

WIK TOR SZAJ DA 
Ar ty sta, pio sen karz. Lau re at wie lu

kon kur sów i fe sti wa li wo kal nych, m.in.
Czer wo na Ru ta, Mło dość Nadzbru cza,
Mo rze przy ja ciół. W 2000 ro ku zo stał
lau re atem II na gro dy Mię dzy na ro do we -
go Fe sti wa lu Sztu ki Eu ro py Wschod niej
Sło wiań ski ba zar. Od 2001 jest so li stą
Re pre zen ta cyj nej Or kie stry Dę tej Po li cji
Wo je wódz twa Chmiel nic kie go, z któ rą
kon cer to wał w wie lu kra jach Eu ro py. 

ZE SPÓŁ CRE DO
Je go za ło ży cie lem (2001) jest To -

masz Ja rosz. Mu zy cy po cząt ko wo dzia -
ła li przy pa ra fii Mat ki Bo skiej
Nie usta ją cej Po mo cy w Ka mion ce
Wiel kiej, a póź niej prze nie śli się do pa -
ra fii św. He le ny w No wym Są czu. Gra -
ją mło dzie żo wą mu zy kę re li gij ną,
co ve ry we wła snych ara nżach, jak i au -
tor skie kom po zy cje. Cre do włą cza się
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Koncert Noworoczny

Na klasyczną,
filmową
i góralską nutę
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ta kże w opra wę mu zycz ną ró żnych na -
bo żeństw re li gij nych, jak msze świę te,
ró ża niec, Dro ga Krzy żo wa czy Apel Ja -
sno gór ski; wy stę pu je ta kże pod czas
kon cer tów ewan ge li za cyj nych.

Skład ze spo łu: Alek san dra Ma ślan ka
– wo kal; Ad rian Mar czyk – gi ta ra elek -
trycz na, aku stycz na, kla sycz na; Da mian
Bor kow ski – in stru men ty kla wi szo we;
Da riusz Ka puł ka – gi ta ra ba so wa; To -
masz Ja rosz – wo kal, sak so fon, in stru -
men ty lu do we; Woj tek Szczy gieł
– sak so fon so pra no wy, al to wy, te no ro -
wy; Grze gorz Strą czek – per ku sja, in -
stru men ty per ku syj ne.

ZE SPÓŁ EKG
Ze spół po wstał w 2008 r. z ini cja ty wy

kil ku przy ja ciół – stu den tów aka de mii
mu zycz nych. Mu zy ka EKG to fu zja wie -
lu sty li styk - rock, pop, jazz, so ul – sca la -
nych ze so bą chwy tli wy mi li nia mi
me lo dycz ny mi, wir tu oze rią i nie ba nal ną
har mo nią. Gru pę two rzą: Adam Jarz mik
– śpiew i in stru men ty kla wi szo we; Woj -
ciech Zwier niak – sak so fon i syn te za to -
ry; Mi chał Zwier niak – gi ta ra
elek trycz na; Ma ciej Nieć – gi ta ra ba so -
wa; Pa weł Święs – per ku sja.

(JB)
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NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3
Kon ty nu acja wy sta wy: do 5 lu te go 2012
Z NAJ LEPS ZY MI ŻYC ZE NIA MI

Wy sta wa przy go to wa na na okres bo żo na ro dze nio -
wy: daw ne pocz tów ki, re kwi zy ty ko lęd ni cze.

10 lu te go – 15 kwiet nia 2012
BIŻUTERIA ARTYSTYCZNA ANNYMÁRII
MIKULÍKOVEJ

Wy sta wa pre zen tu ją ca wy ro by o ory gi nal nych kształ -
tach, wzo ro wa nych na na tu rze: kwia tach i owa dach.

Ga le ria Daw na Sy na go ga, ul. B. Joselewicza 12
Kon ty nu acja wy sta wy: do 12 lu te go 2012
STULECIE ZPAP 1911-2011. 
WSPOMNIENIE O SĄDECKICH
ARTYSTACH

Wy sta wa przy po mi na ją ca syl wet ki ar ty stów już
nie ży ją cych, któ rzy by li zwią za ni z Są dec czy zną, po -
przez przy na le żność do Związ ku Pol skich Ar ty stów
Pla sty ków lub po przez miej sce uro dze nia, czy miej -
sce cza so we go za miesz ka nia. Rów no le gle trwać bę -
dzie do rocz ny SA LON 2011- pra ce współ cze śnie
two rzą cych są de czan. Na eks po zy cji w ga le rii „Daw -
na Sy na go ga” pre zen to wa ne bę dą w więk szo ści zbio -
ry wła sne no wo są dec kie go mu zeum, uzu peł nio ne
dzie ła mi z ko lek cji pry wat nych.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie, 
ul. Lwow ska 226 
Do 29.02.2012 
PO LE MI KI AR TY STYCZ NE

Wy sta wa prac pla stycz nych po wsta łych pod czas
I MIĘ DZY NA RO DO WE GO SYM POZ JUM AR -

TY STYCZ NE GO AKA DE MII I KIE RUN KÓW
AR TY STYCZ NYCH SZKÓŁ WY ŻS ZYCH 

Ce lem te go sym po zjum i pla no wa nych wy staw
/mię dzy in ny mi w Szym bar ku ko ło Gor lic, No wym
Są czu, No wym Tar gu, By to miu, Czę sto cho wie, Kra -
ko wie oraz w Rze szo wie by ła i jest kon fron ta cja ró -
żnych śro do wisk aka de mic kich i po rów na nie ich
sys te mów dy dak tycz nych oraz ana li za efek tów
kształ ce nia ar ty stycz ne go w za kre sie pla sty ki. Jed -
nym z ele men tów te go pro jek tu jest pre zen ta cja prac
z wy bra nych pra cow ni pla stycz nych, pol skich i ame -
ry kań skich stu den tów oraz pro wa dzą cych ich pe da -
go gów – w Pol sce (mię dzy in ny mi w Kra ko wie
i Rze szo wie). Cykl wy staw od bę dzie się w ośrod kach
bio rą cych udział w sym po zjum oraz w pla ców kach
za in te re so wa nych tym mię dzy na ro do wym pro jek tem
– ga le riach i mu ze ach.

Pla no wa na jest rów nież przez wy mie nio nych ni -
żej or ga ni za to rów sym po zjum re cen zo wa na pu bli ka -
cja za wie ra ją ca re pro duk cje prac po wsta łych
w cza sie je go trwa nia oraz tek sty teo re tycz ne i wy -
po wie dzi pe da go gów, stu den tów i kry ty ków sztu ki.

Ga le ria Ma rii Rit ter i Sta re Wnę trza Miesz czań skie
Kon ty nu acja wy sta wy: do 31 stycz nia 2012
SZOP KI BO ŻO NA RO DZE NIO WE

Wy sta wa po kon kur so wa prac dzie ci i mło dzie ży.

KRYNICA-ZDRÓJ 
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 
Kon ty nu acja wy sta wy: do 19 lu te go 2012
KONCERT NA TAFLI SZKŁA. MALARSTWO
KRZYSZTOFA OKONIA

Wy sta wa ma lar stwa na szkle wy bit ne go ar ty sty
Krzysz to fa Oko nia
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27 stycz nia 2012
ZI MA NA ŁEM KOWSZ CZYŹ NIE

Spo tka nie z et no gra fem Ma rią Bry lak - Za łu ską , po świę co -
ne omó wie niu ob rzę dów zwią za nych z okre sem Bo że go Na -
ro dze nia na Łem kowsz czyź nie, po łą czo ne z pre zen ta cją zdjęć
do ku men tal nych i re kwi zy tów ob rzę do wych.

24 lu te go - 3 czerw ca 2012
ZBI GNIEW ABRAM – MA LAR STWO

Wy sta wa ilu stru ją ca pra dzie je re gio nu.

SZCZAWNICA 
Muzeum Pienińskie, ul. Plac Dietla 7
Kon ty nu acja wy sta wy: do 20 lu te go 2012
KARDYNAŁ ADAM STEFAN SAPIEHA: CZŁOWIEK,
DUSZPASTERZ, MĄŻ STANU

Wy sta wa przy go to wa na przez kra kow ski Od dział IPN, pre -
zen tu je zdję cia oraz do ku men ty zwią za ne z oso bą księ cia me -
tro po li ty kra kow skie go Ada ma Sa pie hy. Przed sta wio no na
niej ró żne aspek ty je go bio gra fii m.in. dzia łal ność spo łecz ną
i po li tycz ną, ak tyw ność dusz pa ster ską w la tach 1912-1951.
Po nad to część eks po zy cji uka zu je po stać kar dy na ła w ży ciu
pry wat nym, w je go kon tak tach z ro dzi ną i bli ski mi.

PODEGRODZIE 
Mu zeum La chów Są dec kich im. Zo fii i Sta ni sła wa Chrzą stow skich
w Po de gro dziu
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.

Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu za pra -
sza do udzia łu w no wo rocz nym kon kur sie
z na gro da mi. Na szczę śliw ców cze kają atrak -
cyj ne ze sta wy upo min ków. 

Z
a sa dy są bar dzo pro ste – wy star czy przy nieść
do Dzia łu Pro mo cji i Mar ke tin gu Mu zeum Okrę go -
we go (ul. Lwow ska 3, wej ście od stro ny Ba zy li ki
św. Mał go rza ty) dwa bi le ty wstę pu (pa ra go ny)

do dwóch ró żnych od dzia łów są dec kie go mu zeum, za ku pio -
ne w ter mi nie od 8 grud nia 2011 do 31 stycz nia 2012 ro ku. 

Upo min ki do sta nie pierw szych 15 osób, któ re przed sta -
wią bi le ty w dniach od 1 do 3 lu te go 2012 r. w godz. 9-15. 

Na zwi ska osób, któ re otrzy ma ją upo min ki opu bli ko wa -
ne bę dą na stro nie in ter ne to wej mu zeum (www. mu zeum.
sacz. pl) w za kład ce „Ak tu al no ści” oraz w por ta lu Sa de cza -
nin.in fo. 

Za pra sza my do od wie dze nia od dzia łów Mu zeum Okrę -
go we go w No wym Są czu: Do mu Go tyc kie go, Ga le rii
„Daw na Sy na go ga”, Ga le rii Ma rii Rit ter, Są dec kie go Par -
ku Et no gra ficz ne go, Mia stecz ka Ga li cyj skie go (wszyst kie
wspo mnia ne znaj du ją się w No wym Są czu), Mu zeum Ni -
ki fo ra w Kry ni cy -Zdro ju, Mu zeum Pie niń skie go im. J. Sza -
laya w Szczaw ni cy i Mu zeum La chów Są dec kich im. Z.
i St. Chrzą stow skich w Po de gro dziu, i do wzię cia udzia łu
w świą tecz nym kon kur sie. (S)

Kon kurs Mu zeum Okrę go we go 

Od wiedź mu zeum
i wy graj ze staw
upo min ków

Anna Zagórowska
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K
toś, pew no zło miarz, w le -
cie 2008 ro ku skradł wszyst kie
krzy że, pew nie na złom. By ło
chy ba do cho dze nie, ale o ile

wiem to nie wy kry to spraw cy – ubo le wa
Wie sław Pi prek, prze wod nik Pol skie go
To wa rzy stwa Tu ry stycz no -Kra jo znaw -
cze go, któ re mu uda ło się uwiecz nić za -
be łec ki cmen tarz na zdję ciach jesz cze
przed de wa sta cją.

– Do pie ro za czy na my re no wa cję.
Cmen ta rzem opie ku je się na co dzień
szko ła w Za beł czu: sprzą ta ją, za no szą
kwia ty i za pa la ją zni cze na na grob kach.
Ale kon ser wa cja cmen ta rza to zbyt du że
dla nich przed się wzię cie, ne kro po lia jest
w złym sta nie i chce my ją z nie go wy pro -
wa dzić – pod kre śla Bar ba ra Po lak.

Fun da cja Wy rów ny wa nia Szans Edu -
ka cyj nych, Kul tu ral nych i Spo łecz nych
„Hor tus” już za czę ła pra ce. Od na pra wy
znisz czo ne go ogro dze nia ne kro po lii.
Wspie ra ich zna ny są dec ki wy twór ca
bram, ogro dzeń i drzwi – fir ma Wi -
śniow ski, któ ra współ fi nan su je oko ło 10
pro cent kosz tów. Je śli zi ma bę dzie na dal
ła god na, do wio sny tę część re mon tu
skoń czą. Ale na re no wa cję ca ło ści po -
trze ba o wie le wię cej środ ków i wciąż
nie wia do mo, czy znaj dą się dar czyń cy.

– Tam są strasz ne dziu ry. Na ca łym
cmen ta rzu jest du żo do zro bie nia, a pra -
ce są kosz tow ne. Ostat ni bu dżet tej re no -

wa cji opie wał na oko ło 30 ty się cy zło -
tych. Pro si my o wspar cie są dec kich
przed się bior ców – ape lu je Bar ba ra Po lak.

Ze spół do prze pro wa dze nia prac jest
już przy go to wa ny, bę dzie w nim co naj -
mniej dwóch kon ser wa to rów, z Kra ko -
wa i No we go Są cza. – Po nie waż brak
środ ków, bę dzie my re mon to wać eta pa -
mi – do da je przed sta wi ciel ka fun da cji.

Fun da cji po ma ga Urząd Mia sta – jest
dys po nen tem te re nu i dał po zwo le nie
na wy ko na nie prac. Na ra zie ty le. Bar -
ba ra Po lak przy po mi na, że dys po nen tem
cmen ta rzy jest wo je wo da i ma na dzie ję
ta kże na je go za an ga żo wa nie.

ZA PO MNIA NA HI STO RIA
– Miej sce jest nie zwy kłe: na ubo czu,

ro sną tam dę by, obok stru mień. Są de cza -
nie nie wie dzą na wet, że ten cmen tarz
jest. Kwa te ra na cmen ta rzu ko mu nal nym
jest wszyst kim do sko na le zna na, ale tam -
ten cmen tarz nie – pod kre śla Po lak.

Oba miej sca upa mięt nia ją ce ofia -
ry I woj ny świa to wej za pro jek to wał je -
den ar chi tekt: Gu stav Lu dwig.
– In te re su je my się cmen ta rza mi I woj ny
ze wzglę du na nie spo ty ka na, w hi sto rii
ludz ko ści ideę cho wa nia ra zem żoł nie -
rzy wro gich ar mii. No i je ste śmy są de -
cza na mi – do da je.

Na ratunek 
zabełeckiej nekropolii
Za po mnia ny i znisz czo ny. Ma ły cmen tarz na Za beł czu ma już 98 lat, ale oko licz no ści je go po wsta -
nia są wciąż ta jem ni cze. Na jed nym z fo rów in ter ne to wych pa da ją py ta nia: był tu taj szpi tal, a mo -
że la za ret? Nie wia do mo. Ja sne jest tyl ko to, że jest to je den z cmen ta rzy I woj ny świa to wej. – To
nie spo ty ka na w hi sto rii ludz ko ści idea cho wa nia ra zem żoł nie rzy wro gich ar mii. Spo czy wa ją tu
ofia ry I woj ny świa to wej z trzech za bo rów: au stro wę gier skie go, nie miec kie go i ro syj skie go – mó -
wi Bar ba ra Po lak z Fun da cji Hor tus, któ ra chce przy wró cić blask tej ne kro po lii.

FOT. ARCH.
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Ja ka hi sto ria wią że się z za be łec kim
cmen ta rzem, nie wia do mo. Na te mat ne -
kro po lii od 2007 ro ku to czy się dys ku -
sja na in ter ne to wym fo rum
Au stro -Wę gry. Pa da ją ró żne przy pusz -
cze nia:

„Ama tor: – Od dwu dzie stu pa ru lat
nur tu je mnie py ta nie na te mat przy czy ny
po wsta nia te go cmen ta rza. O ile przy czy -
ny po wsta nia oko licz nych, jak Mar cin -
ko wi ce, czy choć by gro by na cmen ta rzu
miej skim w No wym Są czu, są ja sne,
o ty le w Za beł czu nie wi dzę żad ne go ra -
cjo nal ne go wy tłu ma cze nia. Da to wa -
nie 1914 i tyl ko ty le. Jesz cze ja ko mło dy

chło pak sły sza łem, że na gór ce Sa ta rek
(miej sco wa na zwa), pod któ rą jest
cmen tarz, by ło gniaz do CKM -u, któ ry
blo ko wał dro gę do No we go Są cza. Ja -
ko kil ku na sto la tek wie lo krot nie zje żdża -
łem w zi mie na san kach z tej gór ki
i za wsze drę czy ło mnie py ta nie, co tu się
sta ło. Ja ko cie ka wost kę po dam, że
na tym cmen ta rzu jest po cho wa ny żoł -
nierz nie miec ki, któ ry zo stał za strze lo -
ny w nie wy ja śnio nych oko licz no ściach

w stycz niu 1945 ro ku, w ma jąt ku Wie -
lo po le. W bu dyn ku dwor skim cia ło je -
go le ża ło oko ło dwóch ty go dni, za nim
po cho wa no go w Za beł czu. Sły sza łem
też opo wieść trak to rzy sty z PGR -
-u w Za beł czu, że kil ka lat wstecz (mu -
sia ły to być la ta sześć dzie sią te)
z po le ce nia dy rek to ra PGR ze rwa no kil -
ka dzie siąt płyt na grob ko wych z miej sca
po pra wej stro nie dro gi pro wa dzą cej
dzi siaj na wy sy pi sko śmie ci, oko ło 20
arów, i za ora no to miej sce pod za sie wy.
Z te go co mi wia do mo, je dy ny mi żoł -
nie rza mi CK ar mii, któ rzy mo gli się tu
po ja wić bio rąc udział w bo ju, był zwiad
uła nów Be li ny pod czas po tycz ki
pod Mar cin ko wi ca mi. Co się ty czy sa -
me go Sa tar ka, to mo je ba da nia te re no -
we nie po twier dza ją ja kich kol wiek
śla dów wal ki w oko li cy te go cmen ta rza.
Je że li ktoś po tra fi roz wią zać tą za gad kę
lub wy su nie re al ną hi po te zę, to bę dę
bar dzo wdzięcz ny. 

Aira co bra: – We dług Fro dy my i Dro -
go mi ra na cmen ta rzu po cho wa nych
jest 21 żoł nie rzy w po je dyn czych gro -
bach, 15 zna nych z imie nia i na zwi -
ska, 6 bez i mien nych (18AW, 3R). Da ty
śmier ci ra czej nie po kry wa ją się z ope -
ra cją li ma now sko – ła pa now ską:

1. Pion. Karl Stuermer P. B. 2 6.10.1914 
2. Ut. Kan. Fedor Leszczuk Ldst. Art.
Abt. IV 2.10.1914 
3. Fahr. Kan. Janos Bartucz R. H.
A. D. 1 1.(2). 03.1915 

4. Res. Kan. Alois Schwab F. H. R. 6 1.04.1915 
5. Inf. Vorsp. Wasil Kirasz Verpfl. Mag. 7
Staff. 2.02.1915 
6. Inf. Josef Nikolajewicz Ldst. Ers. S.
Bat. 14.10.1914 
7. Kan. Josef Elsner F. H. R. 42 12.10.1914 
8. Inf. tit. Gft. Leopold Muennich-Debus I.
R. 4 9.10.1914 
9. Gft. Josef Malik I. R. 4 9.10.1914 
10. Res. Sch. Karl Jesenberger Sch.
R. 24 9.10.1914 
11. Ob. F. Kan. Franz Dobos F. K.
R. 12 12.10.1914 
12. Drag. Josef Prenninger D. R. 4 24.10.1914 
13. Tr. Sold. Josef Richter Tr. B.
Esk. 2/9 3.01.1915 
14. Kan. Theodor Benzar F. K. R. 16 1.10.1914 
15. Honv. Istvan Fabian H. I. R. 29 23.12.1914 
Li sta po cho wa nych za J. Dro go mir „Po le gli

w Ga li cji Za chod niej 1914-1915„(1918) t. 3

Pa trząc na po wy ższą li stę po le głych
i wie dząc o tym ma jąt ku, opto wał bym
za ja kimś ma łym szpi ta li kiem tam
umiej sco wio nym, gdyż da ty nie pa su ją
mi ani do walk ko ło Li ma no wej, ani
żad nych in nych w tej oko li cy. Ostat ni
Ho nved być mo że miał coś wspól ne go
z wal ka mi w oko li cy, ale ZTCP
to 23.12.1914 to czy ły się wal ki na li nii
Du naj ca (24.12.1914 – Łow czó wek),
więc to ra czej nie to, o czym my ślisz. 

Re asu mu jąc: ja kiś ma ły la za ret, szpi -
tal lub coś po dob ne go.

Ama tor: – Dzię ki za za in te re so wa -
nie. Nie zda wa łem so bie spra wy, że po -
le gli są zna ni z na zwi ska, jak rów nież
da ty śmier ci. W tej sy tu acji ta hi po te -
za wy da je się słusz na. W sa mym Za beł -
czu był du ży ma ją tek, wła sność je zu itów.
Do te go do cho dzi ma ła od le głość od No -
we go Są cza, oko ło 4 km. Jak wia do mo,
wszy scy po cho wa ni na cmen ta rzu w No -
wym Są czu to oso by, któ re zmar ły
w szpi ta lach no wo są dec kich. Mo żna
więc są dzić, że z bra ku miejsc ran ni mo -
gli być prze nie sie ni do ma jąt ku je zu ic -
kie go w Za beł czu. Wy da je się to dość
lo gicz ne.”

Człon ko wie fo rum ob ser wo wa li też
ko lej ne, ogrom ne znisz cze nia na cmen -
ta rzu:

von Plet ten berg: – Ja kim zwie rzę tom
uda ło się do ko nać aż tak du żej de wa sta -
cji. Więk szość słu pów ka mien nych i be -
to no wych roz wa lo na, bo ja cyś zło dzie je

Ze spół do prze pro wa dze -
nia prac jest już przy go -
to wa ny, bę dzie w nim co
naj mniej dwóch kon ser -
wa to rów, z Kra ko wa i No -
we go Są cza.
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wpa dli na po mysł skrad nię cia że liw ne go
łań cu cha roz pię te go mię dzy słu pa mi...

Ama tor: – Te raz jest tam za kaz wjaz -
du, dro ga tyl ko dla po jaz dów z wy sy pi -
ska śmie ci. Ge ne ral nie głu cho i ciem no.
To sprzy ja ta kim wan da lom. Z te go co
wiem to miej sco wa szko ła opie ku je się
tym obiek tem. 

du ca ti 996: – Miesz kam nie da le ko
od te go miej sca, za wsze mnie za sta na -
wia ło, a dzię ki te mu fo rum do wie dzia -
łem się o nim wie le po ży tecz nych
in for ma cji. Co fakt to fakt – to smut ne co
z nim zro bi li ja cyś idio ci dla pa ru ki lo
zło mu... Co ja kiś czas wi dzę tam mło -
dzież ze szko ły pod sta wo wej, któ ra się
tym cmen ta rzem opie ku je – sprzą ta ją,
pa lą zni cze, ale do na pra wy słu pów nikt
się nie kwa pi. Je śli się tyl ko coś zmie ni
to na pew no na pi szę!!!

du ca ti 996: – Wczo raj by łem
na cmen ta rzy ku i... szok ko lej ny... ja kiś
idio ta bez czci i sza cun ku po odry wał że -
liw ne krzy że z na grob ków... pa rę dni
wcze śniej wi dzia łem ta kie na punk cie
sku pu zło mu i dla te go mój wczo raj szy
pa trol... Mo że ktoś chce na mia ry na ten
punkt, mo że coś z tym mo żna zro bić, bo
to już jest łaj dac two naj wy ższych lo tów!
Pal li cho łań cuch, ale krzy że, praw do -
po dob nie za byt ko we?

Aira co bra: – Na kon fe ren cji w Gor -
li cach P. Schu bert po ka zał slaj dy z oko -
lic Mie cho wa, gdzie CK cmen ta rze
na zwa no gro ba mi po wstań ców stycz nio -
wych, żoł nie rzy pol skich, le gio ni stów
(tam na stu kil ku dzie się ciu po cho wa nych
był je den le gio ni sta). Oprócz de wa sta -
cji fi zycz nej cmen ta rzy po stę pu je też ak -
cja de struk cji pa mię ci…

Art.: – Na ha sło AK – re ak cja,
a na ha sło żoł nie rze za bor ców – tu mi -
wi sizm... A my się od ru skich do ma ga -
my usza no wa nia cmen ta rza Or ląt, jak
sa mi ole wa my ta kie hi sto rycz ne cmen -
ta rze. Ech...

du ca ti 996: – Pa no wie są ru chy
na „mo im” cmen ta rzu... ktoś pod wie sił
łań cu chy do słu pów na dru tach... By ło
pa rę zni czy choć mniej niż za wsze…”

PER ŁY MA JO RA BRO CHA
Bar ba ra Po lak przy po mi na hi sto rię

po wsta nia ne kro po lii z I woj ny świa to -
wej na oko licz nych zie miach: w 1915
ro ku po bi twie gor lic kiej – naj więk szej
i prze ło mo wej ope ra cji mi li tar nej fron -
tu wschod nie go, na zy wa nej „Ma łym
Ver dun” – w Ga li cji Za chod niej by ło
pra wie mi lion po le głych, po grze ba nych
gdzie pa dli. Za czę ło się ro bić nie bez -
piecz nie. Po wo ła no więc Wy dział Gro -
bów Wo jen nych, któ rym kie ro wał ofi cer
ar mii au stro -wę gier skiej Ru dolf Broch,

któ ry słu żył m.in. w Wa do wi cach, Tar -
no wie i No wym Są czu. Ma jor miał
ogrom ne upraw nie nia, dzię ki któ rym
mógł ścią gać z ca łych Au stro -Wę gier
naj lep szych ar chi tek tów, ma la rzy, rzeź -
bia rzy a na wet po etów pi szą cych epi ta -
fia. I sko rzy stał z upraw nień.
– Za chod nią Ga li cję po dzie lo no na 10
okrę gów, na cze le ka żde go stał je den ar -
chi tekt, któ ry re ali zo wał wła sną wi zje
ne kro po lii, dla te go są tak ró żne: u nas,
w okrę gu X był Gu stav Lu dwig, je den

z naj cie kaw szych, rzeź bę ry ce rza
na cmen ta rzu ko mu nal nym, tak zwa ne -
go Ro lan da, wy ko nał ar ty sta o na zwi sku
Ma zur, au striac ki Po lak. Na to miast
w Gor lic kiem ar chi tek tem był Sło wak
Du śan Jur ko vić, lu bu ją cy się w drew nie,
stąd ta ka ró żni ca w wy glą dzie nie od le -
głych ne kro po lii – tłu ma czy Bar ba ra Po -
lak. I do da je: – Od po cząt ku przy ję to
za ło że nie, że ka żdy jest po cho wa ny ja -
ko bo ha ter wo jen ny, w wa run kach god -
nych, wszy scy na jed nej ne kro po lii,
tyl ko my tu taj w Ga li cji Za chod niej ta -
kie ma my. U nas po sta ra no się, że by nikt
nie był po cho wa ny ano ni mo wo, roz po -
zna wa no ich, ina czej wy glą da ją krzy że
na gro bach Ro sjan, żoł nie rzy ar mii au -
stro -wę gier skiej, a jesz cze ina czej
na nie miec kich. 

Opi sał to m.in. Pa weł Pen ca kow ski
w ma te ria le „Za po mnia ne po mni ki ni -
czy ich bo ha te rów”: „Wy dział kra kow -
ski obej mo wał si ły woj sko we (w tym
jeń ców) i cy wil ne, a licz ba pra cu ją cych
prze kra cza ła 3000 lu dzi. By li wśród

Na re no wa cję ne kro po lii po trze ba co naj -
mniej 30 tys. zł. Fun da cja Hor tus ape lu je
o wspar cie tej ini cja ty wy. Kon to fun da -
cji: 62 19401076 30987126 00000000.

We dług Fro dy my i Dro go -
mi ra na cmen ta rzu po -
cho wa nych jest 21
żoł nie rzy w po je dyn czych
gro bach, 15 zna nych
z imie nia i na zwi ska, 6
bez i mien nych.
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nich ka mie nia rze (głów nie Wło si) i cie -
śle (przede wszyst kim Ro sja nie), rze -
mieśl ni cy roz ma itych spe cjal no ści,
ogrod ni cy oraz szcze gól nie sta ran nie
do bie ra ni pro jek tan ci: ar chi tekci, rzeź -
bia rze. Jak też ma la rze, ry sow ni cy, fo to -
gra fo wie, kre śla rze, sta no wią cy
po moc ni czy per so nel ar ty stycz ny.
Na wzmian kę za słu gu ją nie wąt pli wie
ar chi tek ci i rzeź bia rze: Du śan -Jur ko vić
(Sło wak), Gu stav Lu dwig, Emil La de -
wig, Franz Stark, Ro bert Mot ka, Hans
Mayr, Gu stav Ros smann, Jo hann Ja ger,
He in rich Scholz, Franz Ma zu ra, Jo hann
Wat zal (Au stria cy), Jan Szczep kow ski
(Po lak). Wśród przed sta wi cie li in nych
dzie dzin sztu ki wy mie nić mo żna ty tu -
łem przykła du ma la rzy: pol skich – Woj -
cie cha Kos sa ka, Hen ry ka Uziem błę,
Al fon sa Kar piń skie go, au striac kich
– Fran za Po led ne go, Re in hol da Vol ke -
la, Leo Per l ber ge ra, i cze skie go gra fi ka
Adol fa Ka spa ra. W twier dzy Prze myśl
pro jek tan tem był wę gier ski ar chi tekt Fe -
renc Sza bolcs, rzeź bił Jó zef Wilk, a ma -
lo wał Wen del Schwarz. 

Wszy scy wy mie nie ni by li oby wa te -
la mi pań stwa Habs bur gów zmo bi li zo -
wa ny mi na czas woj ny, ale od wo ła ny mi
z pierw szej li nii wal ki, czę sto by li in wa -

li¬da mi wo jen ny mi. Ar chi tek ci i rzeź -
bia rze peł ni li funk cję kie row ni ków re jo -
nów ar ty stycz nych. Zor ga ni zo wa no ich
dzie sięć; w ka żdym po wsta ło od kil ku -
na stu do kil ku dzie się ciu ne kro po lii. Kie -
row ni cy ar ty stycz ni, cie szą cy się du żą
swo bo dą twór czą, nada wa li pod le głym

so bie re jo nom pięt no wła snej in dy wi du -
al no ści. Ta kie za ło że nia przy ję to, aby
unik nąć mo no to nii i sztam py.

Na cze le Kra kow skie go Wy dzia łu
Gro bów Wo jen nych (na zy wał się Od -
dział Gro bów Wo jen nych C. i K. Ko -
men dan tu ry Woj sko wej w Kra ko wie,
po nie miec ku Kriegsgräber -Ab te ilung
K. u. K. Mi litär -Kom man do Kra kau
– red.) sta nę li ma jor Ru dolf Broch (nie -
miec ki Żyd z Mo raw) i ka pi tan Hans
Haupt mann. Broch, któ ry rzu cił w swo -
im cza sie stu dia ar chi tek tu ry (na Po li -

tech ni ce i Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Wied niu) dla słu żby woj sko wej peł -
nio nej głów nie w Ga li cji, wniósł do gro -
bow nic twa wo jen ne go wra żli wość
na spra wy sztu ki, zna jo mość bu dow nic -
twa oraz ewi dent ne ta len ty or ga ni za cyj -
ne. Haupt mann, z wy kształ ce nia ku piec,
był li te ra tem i po etą. Je go wkła dem by -
ły m.in. wier szo wa ne in skryp cje
na cmen ta rzach oraz przy go to wa nie
i luk su so we wy da nie po mni ko we go
dzie ła Die we st ga li zi schen Hel den gra -
eber aus den Jah ren des We lt kriegs 1914
– 1915 (Wien 1918). 

Mo żna po wie dzieć, że w pra cy
nad bu do wą gro bów dla po le głych spo -
tka li się lu dzie wszyst kich naro dów
i wy znań, oby wa te le wal czą cych państw,
żoł nie rze na słu żbie i jeń cy. Hi sto ria nie
da ła im wie le cza su. Jed nak ar chi tek ci
i rzeź bia rze otrzy ma li od niej wy jąt ko wą
szan sę: przez trzy la ta mo gli się po świę -
cić pro jek to wa niu i re ali za cji jed ne go ty -
pu ar chi tek to nicz no -funk cjo nal ne go.”

Bar ba ra Po lak wspo mi na też owe od -
le głe cza sy sprzed pra wie wie ku: – Zi -
mę 1914 na 1915 spę dza li tu na li nii
fron tu, w gó rach. Po tycz ki by ły już nie -
licz ne, front się usta bi li zo wał. Żoł nie rze
scho dzi li więc do wsi, w mroź ne wie -
czo ry, do karcz my ogrzać się, zjeść
i wy pić. Zda rza ło się, że z ar mii ro syj -
skiej, au stro -wę gier skiej i nie miec kiej
sia da li ra zem i roz ma wia li ze so bą
po pol sku. Po la cy by li w ka żdej z trzech
ar mii.

Za dwa la ta, w set ną rocz ni cę wy bu -
chu woj ny, po któ rej Pol ska od zy ska ła
nie pod le głość, ma zo stać otwar ty Szlak
Fron tu Wschod nie go I Woj ny Świa to -
wej. W Ma ło pol sce, jed nym z ośmiu re -
gio nów na szla ku, do bie ga ją koń ca
pra ce nad je go przy go to wa niem. Zie mie
od Gor lic do Li ma no wej zna la zły się
na tej po nadre gio nal nej tra sie pa mię ci
i atrak cji tu ry stycz nej za ra zem. Szlak
ma przy po mi nać o miej scach i lu dziach,
któ rzy na Fron cie Wschod nim wsła wi li
się po przez swo je bo ha ter skie czy ny.
Łą czyć mu zea, po la bi tew, twier dze i za -
cho wa ne oko py, a ta kże cmen ta rze wo -
jen ne. Czy do te go cza su ne kro po lii
w Za beł czu zo sta nie przy wró co ny wy -
gląd, któ ry bę dzie do wo dził sza cun ku
i pa mię ci dla ofiar sprzed wie ku?

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Za chod nią Ga li cję po -
dzie lo no na 10 okrę gów,
na cze le ka żde go stał je -
den ar chi tekt, któ ry re -
ali zo wał wła sną wi zje
ne kro po lii.
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D
wu na ste go kwiet nia 1763 ro -
ku na Ra tu szu miej skim w Ty -
li czu z roz ka zu sta ro sty
mu szyń skie go Idzie go Fi hau -

se ra roz po czy na się pro ces oska rżo nej
o cza ry Ory ny Paw li szan ki. O jej wi nie

mia ły świad czyć po ran ne spa ce ry
po tra wie, wi dzia no bo wiem jak zbie ra
ro sę do ma gicz nych re cep tur. Świad ko -
wie ze zna li rów nież, że pod czas mszy
w ty lic kim ko ście le ukry ła ko mu nię
świę tą w dło niach, a by dło są sia da

pod wpły wem jej spoj rze nia sta ło się
bez mlecz ne. Po wy słu cha niu re la cji
świad ków sąd we zwał mi strza ce re mo -
nii, w ce lu wy do by cia ze znań od oska -
rżo nej. Po mi mo tor tur Ory na nie
przy zna ła się do wi ny, jed nak ty lic ki sąd
uznał Paw li szan kę za win ną bał wo -
chwal stwa i cza ro stwa, i ska zał
na śmierć przez spa le nie na sto sie.
W dro dze ła ski za mie nio no ka rę na ścię -
cie – tak w skró cie hi sto rię Ory ny Paw -
li szan ki, ty lic kiej cza row ni cy, po da je
„Księ ga Mia sta Ty li cza.” Do ku ment od -
na le zio ny w Kra ko wie to skarb ni ca oby -
cza jo wych sce nek z ży cia daw ne go
Ty li cza.

Księ ga pew nie spo czy wa ła by na dal
za ku rzo na w kra kow skim ar chi wum,
gdy by nie ak tyw ność człon ków Sto wa -
rzy sze nia na Rzecz Roz wo ju Ty li cza. Hi -
sto ria po szu ki wań wią za ła się
z przy pa da ją cy mi wkrót ce ju bi le usza mi
lo ka cyj ny mi: W 2012 r. 400-le cia po no -
wie nia praw miej skich, a 2013 r. ju bi le -
usz 650-le cia lo ka cji mia sta. – Chcie li śmy
by te ju bi le usze by ły po par te do ku men ta -
mi, dla te go roz po czę li śmy po szu ki wa nia

we wszel kich mo żli wych ar chi wach m.in.
w Bar de jo wie, Mu szy nie i Kra ko wie.
W efek cie uda ło się zgro ma dzić cał kiem
spo ro do ku men tów – opo wia da Ja nusz
Ci sek, pre zes Sto wa rzy sze nia na Rzecz
Roz wo ju Ty li cza. – W ar chi wum w Kra -
ko wie przy ul. Sien nej od na leź li śmy
„Księ gę Mia sta Ty li cza”, wie lu au to rów,
któ ra do ku men tu je wy da rze nia
od XVI do koń ca XVIII wie ku – do da je.

Dla od kryw ców księ gi za sko cze niem
oka za ła się być przy to czo na wy żej do ku -
men ta cja pro ce su Ory ny Paw li szan ki,
któ ra do tych czas ży ła w wy obra że niach
ty lic kich ja ko po stać ba śnio wa. – Hi sto -
ria Ory ny prze ka zy wa na by ła z po ko le -
nia na po ko le nie., Ale by ła zna na je dy nie

Ośro dek ba dań ko smicz nych i księ gę do ku men tu ją cą pro ce sy
o cza ro stwo – nie zna ne do tąd hi sto rie wy do by li z mro ków prze -
szło ści człon ko wie Sto wa rzy sze nia na Rzecz Roz wo ju Ty li cza.

Po mi mo tor tur Ory na nie
przy zna ła się do wi ny,
jed nak ty lic ki sąd uznał
Paw li szan kę za win ną
bał wo chwal stwa i cza ro -
stwa, i ska zał na śmierć
przez spa le nie na sto sie. 

Tajemnice
Tylicza
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w for mie le gen dy. Te raz oka zu je się, że
ty lic ka cza row ni ca ży ła na praw dę – do -
da je Jan Ci sek.

***
Oka zu je się, że nie tyl ko cza row ni -

ce, ale i ba da cze ko smo su stą pa li po ty -
lic kiej zie mi. Ty lic ka mo fe ta, czy li
miej sce na tu ral ne go wy zie wu dwu tlen -
ku wę gla, wią że się z erą ko smicz nych
pod bo jów – ko lej ną nie zwy kłą hi sto rię,
tym ra zem ro dem z fil mów scien ce fic -
tion, od kry wa ją przed na mi człon ko wie
ty lic kie go sto wa rzy sze nia. W la tach 60.
na te re nie mo fe ty ho do wa no al gi. Nie
słu ży ły jed nak, jak do tych czas są dzo no,
do pro duk cji pasz, lecz do po zy ski wa -
nia sku mu lo wa ne go biał ka dla ko smo -
nau tów. 

– Na szym za ło że niem by ło udo stęp -
nie nie mo fe ty, ja ko cie ka wost ki przy -
rod ni czej, w trak cie prac po zna li śmy
jed nak praw dzi wą hi sto rię te go miej -

sca. W 1962 ro ku In sty tut Zo otech ni ki
z Kra ko wa do stał zle ce nie prze pro wa -
dze nia prac nad po zy ska niem pa szy
na ba zie alg, ba da nia by ły pro wa dzo -
ne przez trzy la ta i nie za koń czy ły się
suk ce sem. Oka za ło się, że al gi nie by ły
re we la cyj ną pa szą – ta ka by ła ofi cjal -
na wer sja. Tym cza sem, wa rzo no tu zu -
pę Tie resz ko wej – to oczy wi ście
prze no śnia, trwa ły bo wiem pra ce
nad mo dy fi ko wa ną żyw no ścią dla
astro nau tów – opo wia da Ja nusz Ci sek. 

Z ko smicz nych ba dań pro wa dzo -
nych tu przed pół wie czem nie za cho -
wa ły się żad ne do ku men ty, bo był to
pro jekt ści słe taj ny. – Ta ta jem ni czość
przy cią ga. Przy je żdża ją lu dzie, któ rzy
prze mie rzy li ca ły świat i przy zna ją, że
z ta ka atrak cją nie mie li jesz cze do czy -
nie nia – mó wi Ja nusz Kie blesz, prze -
wod nik be skidz ki.

EDY TA ZA JĄC

Tylicz przygotowuje się
do podwójnego
jubileuszu 

Po mni k
kró la 
i bi sku pa
Mo nu men ty zo sta ły przy go to -
wa ne dzię ki sta ra niom Sto wa -
rzy sze nia na Rzecz Roz wo ju
Ty li cza i pro bosz cza pa ra fii
pod we zwa niem Świę tych
Apo sto łów Pio tra i Paw ła
w Ty li czu ks. Ma ria na Sta cha.

O
ba po mni ki są czę ścią przy -
go to wań zwią za nych ze
świę to wa niem ob cho -
dów 400-le cia po no wie nia

praw miej skich przez bi sku pa kra kow -
skie go – Pio tra Ty lic kie go, któ ra przy -
pa da w tym ro ku oraz 650 – le cia lo ka cji
Ty li cza przez kró la Ka zi mie rza Wiel kie -
go, przy pa da ją ca na 2013 rok.

– Od pra wie dwóch lat ja ko sto wa -
rzy sze nie czy ni my przy go to wa nia
do tych ob cho dów. Za czę li śmy od wy sta -
wy za ty tu ło wa nej „Ty licz na sta rej fo to -
gra fii” – mó wi Ja nusz Ci sek, pre zes
Sto wa rzy sze nia na Rzecz Roz wo ju Ty -
li cza. – Chcie li śmy też uczcić ty lic kich
dar czyń ców i po kon sul ta cjach z pra ła -
tem Sta chem po wstał po mysł po mni ków
– do da je.

Sta ra nia o mo nu men ty roz po czę ły się
już w 2010 r. Wte dy to sto wa rzy sze nie
wy stą pi ło do Ra dy Mia sta i Gminy Kry -
ni ca -Zdrój o wy ra że nie zgo dy na wy bu -
do wa nie po mni ków. Sto sow ną uchwa łę
rad ni pod ję li 27 paź dzier ni ka 2010 r.,
a sfi nan so wa nia pro jek tu pod jął się ty -
lic ki pro boszcz.

– Oba po mni ki mo żna już oglą dać,
mi mo że da ta ich ofi cjal ne go od sło nię ciaFO
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jesz cze nie zo sta ła wy zna czo na – in for -
mu je pre zes Ci sek. – My śle li śmy, że by
ob cho dy Dni Ty li cza roz po cząć od sło -
nię ciem ob li cza bi sku pa kra kow skie go,
a za koń czyć je od sło nię ciem kró la Ka zi -
mie rza, ale z przy czyn tech nicz nych bę -
dzie to trud ne – przy zna je. 

Po stać bi sku pa Pio tra Ty lic kie go wzo -
ro wa na by ła na por tre cie du chow ne go,
któ ry wi si w kru żgan ku ko ścio ła Fran cisz -
ka nów w Kra ko wie. Na to miast Ka zi mierz
Wiel ki zo stał przed sta wia ny tak, jak pre -
zen tu je go „Po czet Kró lów Pol skich”. 

Mo nu men ty sto ją bo wiem obok sie -
bie nie da le ko wej ścia na Ty lic ką Gol go -
tę w oto cze niu ka pli czek ró żań co wych,
w pan te onie naj wy bit niej szych Po la -
ków. Wśród nich jest ta kże bł. Jan Pa -
weł II. Bi skup Ty lic ki zwró co ny jest
twa rzą w stro nę uli cy no szą cej je go
imię, zaś Ka zi mierz Wiel ki spo glą da
na swo je Miast ko, któ re pra wie 650-lat
te mu za ło żył. 250 lat póź niej Miast ko
otrzy ma ło pra wa miej skie z rąk kra kow -
skie go bi sku pa i od je go na zwi ska no wą
na zwę – Ty licz.

Akt lo ka cyj ny z 26 lip ca 1612 r.
okre ślił pra wa i obo wiąz ki miesz czan
ty lic kich na wzór Mu szy ny. Mia stu
nada no ta kże herb, któ ry przed sta wiał
dwie gło wy pa tro nów mia sta – św. Pio -
tra i Paw ła. Obec nie Ty licz, któ ry pra -
wa miej skie utra cił w 1935 r. (nie któ re
źró dła mó wią o 1914 lub 1930 r.) uży -
wa her bu, na któ rym wid nie ją in sy gnia
bi sku pie z Ewan ge lią.

Sto wa rzy sze nie na rzecz Roz wo ju
Ty li cza za swój głów ny cel przy ję ło
pro mo cję po ło żo nej na gra ni cy Be ski -
du Są dec kie go i Ni skie go miej sco wo -
ści oraz po zy ski wa nie środ ków na jej
roz wój. Czyn nie włą czy ło się w or ga -
ni za cję ob cho dów 400-le cia po no wie -
nia praw miej skich oraz 650-le cia
lo ka cji Ty li cza.

W grud niu ze szłe go ro ku po wsta ły
rzeź bio ne „wi ta cze”, któ re usta wio ne są
przy czte rech dro gach do jaz do wych
do miej sco wo ści. Sto wa rzy sze nie koń -
czy przy go to wy wać mo no gra fię na te -
mat Ty li cza, któ ra uzu peł nio na bę dzie
o oko ło 150 fo to gra fii pre zen tu ją cych tą
miej sco wość. 

(ALF)

R E K L A M A

Po stać bi sku pa Pio tra
Ty lic kie go wzo ro wa -
na by ła na por tre cie
du chow ne go, któ ry wi -
si w kru żgan ku ko ścio -
ła Fran cisz ka nów
w Kra ko wie. 
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Dy na micz nie roz wi ja ją ca się sta cja gwa -
ran tu je naj wy ższą ja kość ofe ro wa nych
usług. Dwie Dol ny zaj mu ją po wierzch nię
po nad 100 hek ta rów i ja ko pierw sza sta cja
nar ciar ska w Pol sce za pew ni ła po łą cze nie
dwóch miej sco wo ści, Wier chom li i Mu szy -
ny, sys te mem wy cią gów! Śnieg utrzy mu je
się od li sto pa da aż do kwiet nia, co w po łą -
cze niu z sys te mem sztucz ne go za śnie ża -
nia, gwa ran tu je nar cia rzom pew ność
szu so wa nia. Mi ło śni cy bia łe go sza leń stwa
ma ją dodys po zy cji uroz ma ico ne tra sy oraz
sze ro kie sto ki. Świet na in fra struk tu ra wpo -
sta ci no wo cze sne go ho te lu ze SPA, dwóch
ko lei li no wych, krze seł ko wych, kil ku na stu
wy cią gów or czy ko wych, oświe tlo nych tras,
wy po ży czal ni sprzę tu, a ta kże szkół ki nar -
ciar skiej przy cią ga tu ry stów jak ma gnez.

Re stau ra cja Sub way Dri ve Thru w No -
wym Są czu to pysz ne i za wsze świe że san -
dwi cze, uwiel bia ne przez oso by ak tyw nie
spę dza ją ce czas. Wszę dzie naświe cie gdzie
po ja wi ła się sieć re stau ra cji Sub way, jej ofer -
ta na tych miast sta ła się obiek tem za in te re -
so wa nia osób je żdżą cych na nar tach,
bie ga ją cych, ćwi czą cych in ten syw nie na si -
łow ni i pły wa ją cych. Dla cze go? Naj wy ższa
ja kość pro duk tów, wspa nia ły smak, wy so -
kie wa lo ry odżyw cze san dwi czy, mi ła i sym -
pa tycz na ob słu ga, wszyst ko to da je
nie sa mo wi tą przy jem ność z je dze nia i jest
zna ko mi tą al ter na ty wą dla kla sycz nych „tłu -

stych fast - fo od`ów”. Pro duk ty re stau ra cji
Sub way do sko na le pa su ją do zmie nia ją ce -
go się sty lu ży cia miesz kań ców na sze go re -
gio nu. Co jest nie za prze czal nym atu tem
re stau ra cji Sub way? To, że przez ca ły dzień
pra cow ni cy pie ką świe że pie czy wo i to wkil -

ku ro dza jach. To że po łą cze nie sze ro kiej ga -
my pro duk tów ta kich jak wę dli ny, mię sa, se -
ry, pa sty, za wsze świe że wa rzy wa oraz
ory gi nal ne so sy da je nie po wta rzal ną, świe -
żą i sy cą cą ka nap kę, któ ra za spo koi ocze ki -
wa nia na wet naj wy bred niej szych. Jed nak
to nie wszyst ko co re stau ra cja ofe ru je swo -
im klien tom. Świe że i po żyw ne sa łat ki jak
rów nież pie czo ne na miej scu wy śmie ni te
ame ry kań skie cia stecz ka ku szą sma kiem
i wy glą dem. Ka żde za mó wie nie re ali zo wa -
ne jest zgod nie z ży cze niem klien ta i co naj -
wa żniej sze, na je go oczach.

Na zi mę, dla mi ło śni ków bia łe go sza leń -
stwa Dwie Do li ny Mu szy na Wier chom la
oraz re stau ra cja Sub way Dri ve Thru w No -
wym Są czu przy go to wa ły spe cjal ną i nie -
po wta rzal ną ofer tę! Ku pu jąc do wol ny
ze staw w re stau ra cji Sub way w No wym
Są czu i za cho wu jąc pa ra gon otrzy masz
aż 20 % zni żkę na czte ro go dzin ny kar net
w sta cji nar ciar skiej Dwie Do li ny Mu szy -
na – Wier chom la. Ama to rzy zi mo wych
spor tów ku pu jąc bi let w sta cji Dwie Do li ny
rów nież otrzy mu ją zni żkę. Wy star czy oka -
zać pa ra gon ze sta cji nar ciar skiej Dwie Do -
li ny wre stau ra cji Sub way wNo wym Są czu,
aby otrzy mać 20% ra bat na pro duk ty ofe -
ro wa ne 24 go dzi ny na do bę.

Ak tyw nie spę dzo ny czas na nar tach
i świe ży po si łek przy go to wa ny in dy wi du al -
nie dla ka żde go klien ta to ide al na pro po zy -
cja na zi mo we dni!

Sport to zdro wie. To stwier dze nie jest już zna ne chy ba wszyst kim. W zi mie
ide al ną pro po zy cją na ak tyw ne spę dza nie cza su są... nar ty i snow bo ard. Ma -
low ni cze te re ny, świe że po wie trze i cu dow ne kra jo bra zy to Sta cja Nar ciar ska
Dwie Do li ny Mu szy na – Wier chom la. Stok za li cza ny jest do czo łów ki naj no wo -
cze śniej szych ośrod ków nar ciar skich w ca łej Pol sce i jest jed nym z naj bar dziej
lu bia nych sto ków przez Są de czan. 
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Po ukoń cze niu ów cze snych
szkół „pod sta wo wej” i „śred -
niej”, wbrew wo li ro dzi ców,

wstą pił do kra kow skiej Szko ły Sztuk
Pięk nych. By ło to w ro ku 1888. Dy rek -
to rem szko ły był wów czas nie by le kto,
bo sam Jan Ma tej ko, a star szy mi ko le ga -
mi Ed mun da – Sta ni sław Wy spiań ski
i Jó zef Me hof fer.

Na uczy cie le też nie by li przy pad ko -
wi: ma la rze Flo rian Cynk i Fe liks Szy -
na lew ski oraz rzeź biarz Al fred Daun.
W mię dzy cza sie SSP uzy ska ła sta tus
szko ły wy ższej. Jej rek to rem zo stał Ju -
lian Fa łat, a ja ko wy kła dow ców za trud -

nio no m.in. Jac ka Mal czew skie go, Teo -
do ra Axen to wi cza i Le ona Wy czół kow -
skie go. Nic dziw ne go więc, że
pod okiem ta kich mi strzów kształ cą cy
się tam ucznio wie w więk szo ści sa mi
sta li się mi strza mi.

Nie wszy scy jed nak, co jest rze czą
oczy wi stą. Na le żał do nich ta kże nie mal
kom plet nie za po mnia ny dziś Ed mund
Ciecz kie wicz.

Po ukoń cze niu stu diów za miesz kał
w Boch ni. Pra co wał wów czas na ko lei,
stąd wła śnie c. k. mi ni ster stwo wy stą pi -
ło ja ko pierw szy, po wa żny spon sor mło -
de go ma la rza. Nie przy pad ko wo, aż

P R O J E K T  W S P Ó Ł F I N A N S O W A N Y  P R Z E Z  U N I Ę  E U R O P E J S K Ą  W  R A M A C H  E U R O P E J S K I E G O  F U N D U S Z U  S P O Ł E C Z N E G O

„Czas na Twój biz nes – na bis!”
UDA -POKL. 06.02.00-12-034/10-00

Do ta cje do 40 000 zł
Na roz po czę cie dzia łal no ści go spo dar czej dla bez ro bot nych

miesz kań ców po wia tu no wo są dec kie go i li ma now skie go

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie realizowanym przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej:

www.malopolskaczasnatwojbiznesnabis.pl

Rekrutacja 
uczestników 
od 30.01.2012 
do 10.02.2012

Biuro Projektu:
Fundacja na rzecz Rozwoju 

Polskiego Rolnictwa
ul. Tarnowska 28, 33-300 Nowy Sącz

tel./faks 18 441 35 66
czynne: 08.00-16.00

R E K L A M A

Ostat ni uczeń Ma tej ki
Ed mund Ciecz kie wicz z Zie mią Są dec ką zwią zał się do pie ro
w ostat nim okre sie ży cia. Uro dził się 1 stycz nia 1872 r. w Barsz -
czo wi cach nie opo dal Lwo wa i już od dzie ciń stwa prze ja wiał wy -
bit ne zdol no ści ar ty stycz ne.

Firma „CIEPŁOWNIK” sp. jawna

ul. Węgierska 188, 33-300 Nowy Sącz
tel./fax: 18 442-54-30
tel: 18 442-90-74
e-mail: biuro@cieplownik.com.pl

Przedstawiciel kotłów BUDERUS i VIESSMANN
Wykonawstwo:
– instalacje CO, wod-kan, gaz
– kotłownie CO
– kolektory słoneczne
– pompy ciepła

WWW.CIEPLOWNIK.COM.PL
Nasza firma posiada certyfikat ISO 9001:2009
Posiadamy uprawnienia UDT do urządzeń ciśnieniowychNA RYNKU OD 20 LAT!

SERWIS 24h

Ed mund Ciecz kie wicz
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do re mon tu no wo są dec kie go dwor ca
ko le jo we go, w je go hal lu wi sia ły czte ry
po tę żne, ta trzań skie pej za że Ciecz kie wi -
cza. Obec nie mo żna je oglą dać w Miej -
skicm Ośrod ku Kul tu ry. Do daj my, że
po dob ne pra ce wy ko nał dla ozdo bie nia
dwor ca w Tar no wie. Miał wy ma lo wać

ta kże ob ra zy dla Sal zbur ga. Prze szko -
dził w tym wy buch I woj ny świa to wej.

Po jej za koń cze niu spo ty ka my ar ty -
stę już w nie da le ko od No we go Są cza
po ło żo nej Wier chom li. Był tam w swo -
im ży wio le, ma lu jąc pej za że, kwia ty,
zwie rzę ta, ar chi tek tu rę. Ale już wte dy
ka żdy ze swo ich ob ra zów zna czył ja kąś
czer wo ną, ma lar ską „pla mą”: mu cho -
mo rem, chu s tecz ką na dziew czę cej gło -
wie, ko gu cim grze bie niem, krwa wym
za cho dem słoń ca. Te ma ty ka je go dzieł
by wa ła ró żna, ale „czer wo na pla ma”
mu sia ła być.

Ciecz kie wicz brał udział w wie lu wy -
sta wach, za rów no ja ko twór ca, jak i sce -
no graf. Zy skał też w mię dzy wo jen nych
la tach dość du żą po pu lar ność, głów nie
dzię ki pocz tów kom, któ rych wy daw cy
chęt nie się ga li do je go twór czo ści. Wy da -
no ich chy ba kil ka set, ta kże za gra ni cą.

Ów cze sne je go ad re sy zmie nia ły się,
choć gór nie po rzu cił już do koń ca.

Miesz kał w Ka mion ce Wiel kiej, Piw -
nicz nej, w koń cu w Ry trze. Tam za czął
tra cić wzrok. Umarł 31 stycz nia 1958
ro ku, okre śla ny ja ko ostat ni uczeń Ja -
na Ma tej ki. Po cho wa no go na miej sco -
wym cmen ta rzu w Ry trze. Pierw szą
po śmiert ną wy sta wę ma la rza zor ga ni zo -
wa ło za wią za ne dwa la ta wcze śniej To -
wa rzy stwo Przy ja ciół Sztuk Pięk nych
w No wym Są czu. I choć nie by ła to
ostat nia wy sta wa au to ra „czer wo nych
plam” na są dec kiej zie mi, to jed nak po -
zo sta je on twór cą ma ło zna nym. Do te -
go stop nia, że na wet spo ty ka się

obocz ną pi sow nię je go na zwi ska „Cieć -
kie wicz”.

Wie le je go dzieł znaj du je się w rę -
kach pry wat nych, in ne prze cho wy wa ne
są w mu ze ach, ta kże w no wo są dec kim
Mu zeum Okrę go wym. Nie ma jed nak
chy ba na dziei na pu bli ka cję al bu mu po -
świę co ne go twór czo ści ar ty sty, któ re go
uczy li ma lo wać Ma tej ko i Mal czew ski.

Jest w No wym Są czu uli ca no szą ca
je go na zwi sko. Ale na wet nie któ rzy za -
miesz ka li tam lu dzie nie wie dzą, kim
był Ed mund Ciecz kie wicz.

JA CEK ZA REM BA

Nie przy pad ko wo, aż do re -
mon tu no wo są dec kie go
dwor ca ko le jo we go, w je -
go hal lu wi sia ły czte ry po -
tę żne, ta trzań skie pej za że
Ciecz kie wi cza. 

Pejzaż leśny

Droga

W bukowym  lesie
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M
iej sce po pły cie wy rów na -
no, za gra bio no. Naj wi -
docz niej uczy nił to Urząd
Mia sta si ła mi swo ich słu żb

w po ro zu mie niu z ro dzi ną Ze man ka.
Spra wa, któ rą na gło śni łem 29 kwiet nia
ub. r. zo sta ła za ła twio na – o dzi wo! 

***
Przy po mnij my, że ko mu ni ści kreu ją -

cy no wych „bo ha te rów” wal ki o Pol skę
Lu do wą, urzą dzi li w alej ce ofiar II woj -
ny świa to wej na Sta rym Cmen ta rzu
swo istą „ale ję za słu żo nych”. 

Z le wej stro ny po cho wa li Jó ze fa Mar -
ce le go Ze man ka, ps. „No wi na” (dzia ła -
cza kra kow skiej ko mór ki ko mu ni stycz nej
Pol skiej Par tii Ro bot ni czej, od de le go wa -
ne go na te ren ro dzin nej Są dec czy zny ce -
lem or ga ni zo wa nia ko mó rek PPR i AL,
za bi te go przez ge sta po 27 li sto pa da 1943
r. w ob ła wie w Na sza co wi cach), eks hu -
mo wa ne go z Na sza co wic i po ło ży li pły tę
na grob ną ku je go czci. Dla ko mu ny był
jed ną z lo kal nych le gend (jak ogól no pol -
scy: Ja nek Kra sic ki, Ber ling czy też No -
wot ko z For nal ską). Stał się na wet

pa tro nem Szko ły Pod sta wo wej nr 6
w No wym Są czu – Za beł czu przy ul. Tar -
now skiej 109 (24 stycz nia 1990 r. Ra da
Pe da go gicz na szko ły pod ję ła de cy zję
o zmia nie pa tro na szko ły. Obec nie jest
nim bł. ksiądz Je rzy Po pie łusz ko). 

Przed pły tą na grob ną za in sta lo wa no
ta bli cę opa trzo ną in skryp cją: 

Bo ha te rom po le głym w wal ce o wol -
ność. Jó zef Mar ce li Ze ma nek, dzia łacz
Pol skiej Par tii Ro bot ni czej, zgi nął z rąk
oku pan ta 27 li sto pa da 1943 r. w Na sza -
co wi cach. Ta bli cę wmu ro wa no w XXX
rocz ni cę po wsta nia PPR 

Na in ter wen cję ów cze sne go rad ne go
Ra dy Mia sta No we go Są cza, pa na Ro -

ber ta So bo la, w ro ku 2007 ta bli cę tę
i Or der Krzy ża Grun wal du z pły ty na -
grob nej usu nię to. Po zo sta ła sa ma pły ta
z opi sem „Bo ha te rom wal ki o wol ność”. 

Na wio snę ub. r. ro dzi na Ze man ka
(jak twier dzi li w wy po wie dziach dla
pra sy), bez uzgod nień z ad mi ni stra to rem
cmen ta rza do ko na ła zmia ny w wy stro ju
pły ty na grob nej: na pis „Bo ha te rom wal -
ki o wol ność” zo stał za stą pio ny gra ni to -
wą ta bli cą:

„Tu spo czy wa ś. p. JÓ ZEF ZE MA NEK 
PS. „NO WI NA”, UCZEST NIK WOJ NY
OBRON NEJ 1939 RO KU. ŻAR LI WY PA -
TRIO TA. KRZE WI CIEL OŚWIA TY NA
WSI SĄ DEC KIEJ, WSPÓŁ TWÓR CA SIŁ
ZBROJ NYCH POL SKI WALC ZĄ CEJ. ZGI -
NĄŁ W 1943 RO KU W NA SZA CO WI -
CACH ZA STR ZE LO NY PRZEZ
HI TLE ROW CÓW. MIAŁ 29 LAT” 

Na mo ją in ter wen cję w for mie pro te -
stu (ro ze sła ne go pocz tą elek tro nicz -
ną 29.04.2011 r. – do pre zy den ta mia sta
i je go za stęp ców, re dak cji lo kal nych me -
diów, któ ry na gło śnio no, wła dze mia sta

De ko mu ni za cja alei za słu żo nych pod Pie tą Są dec ką

Długo na tą
chwilę czekałem

W nie dzie lę 18 grud nia ze szłe go ro ku wra ca jąc ze spa ce ru,
prze cho dzi łem obok Sta re go Cmen ta rza przy al. Wol no ści
w No wym Są czu i ze zdu mie niem za uwa ży łem, że po le wej stro -
nie alej ki za słu żo nych, pro wa dzą cej do po mni ka „Są dec kiej Pie -
ty”, nie ma pły ty na grob nej ko mu ni sty Jó ze fa Ze man ka.
Na resz cie! – wes tchną łem z ulgą. Dłu go na tą chwi lę cze ka łem.

Oczy wi ście, „z roz dziel ni -
ka” w pra sie i w in ter ne -
cie ode zwa ły się licz ne
gło sy świę te go obu rze nia.
Jed nak w tym przy pad ku
pre zy dent Ry szard No wak
wy ka zał się do brą wo lą
i efekt zo stał osią gnię ty! 
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usta li ły po pew nym cza sie, kto do ko nał
zmian i na wnio sek ro dzi ny zmar łe go
wy ra zi ły chęć po mo cy w prze nie sie niu
szcząt ków J. Ze man ka do ro dzin ne go
gro bow ca i li kwi da cję gro bu na Sta rym
Cmen ta rzu. 

Oczy wi ście, „z roz dziel ni ka” w pra -
sie i w in ter ne cie ode zwa ły się licz ne
gło sy świę te go obu rze nia. Jed nak w tym
przy pad ku pre zy dent Ry szard No wak
wy ka zał się do brą wo lą i efekt zo stał
osią gnię ty! Z do brym skut kiem – dla
od kła ma nia pa mię ci na ro do wej jak i dla
ro dzi ny za bi te go dzia ła cza ko mu ni -
stycz nych struk tur. 

Do roz wią za nia po zo sta ła spra wa po -
cho wa ne go vis -a -vis Ze man ka por.
Edwar da So lar skie go (1925-1955), za -
stęp cy sze fa PUBP w No wym Są czu,
któ ry zgi nął „w wal ce z re ak cyj nym
pod zie miem” – czy li pod czas ob ła wy
na gru pę „Pe reł ki” pod Prze hy bą w lip -
cu 1955 ro ku. 

Do ro ku 2007 pły ta by ła opa trzo -
na mo się żny mi li te ra mi „BO HA TE -
ROM W WAL CE O SO CJA LIZM”
i ta bli cą „Por. Edward So lar ski, funk cjo -
na riusz UB w No wym Są czu,
ur. 10.12.1925 zgi nął w dniu 10.07.1955
w wal ce z re ak cyj nym pod zie miem.
Cześć je go pa mię ci. Ta bli cę wmu ro wa -
no w rocz ni cę 35-le cia PRL”. 

Przy oka zji ro bie nia po rząd ku z ta bli -
ca mi ku czci Ze man ka, usu nię to ta kże
i tą ta bli cę i li te ry z pły ty na grob nej ube -
ka. Po zo sta ła pły ta ze śla dem pier wot -
ne go na pi su i po chó wek w alei
za słu żo nych. 

Mo że „za słu żo ny utrwa lacz wła dzy
lu do wej” ma ro dzi nę, któ ra zde cy do wa -

ła by się przy jąć je go do cze sne szcząt ki
do swo je go gro bow ca? 

LE SZEK ZA KRZEW SKI 
Au tor jest pre ze sem Pol skie go To wa rzy stwa

Hi sto rycz ne go, od dział w No wym Są czu

ILE MAMY W POLSCE
POMNIKÓW ARMII
CZERWONEJ?

Po nad ty siąc po zy cji li czy wy kaz za wie -
ra ją cy mię dzy in ny mi spis po mni ków upa -
mięt nia ją cych so wiec kich żoł nie rzy
w Pol sce – po dał por tal wpo li ty ce. pl 

Na 1007 po zy cji, 618 sta no wią po mni ki
i ta bli ce pa miąt ko we, wy ni ka z wy ka zu
spo rzą dzo ne go w 1996 ro ku. Ra dy gmin,
bur mi strzo wie i pre zy den ci miast nie
chcą po że gnać się z sym bo la mi so wiec -
kie go pa no wa nia nad Pol ską.

Wy kaz opu bli ko wał Le szek Za krzew -
ski, pre zes Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto -
rycz ne go w No wym Są czu, któ ry zwró cił
się do se kre ta rza Ra dy Ochro ny Pa mię ci
Walk i Mę czeń stwa An drze ja Ku ner ta
z py ta niem: „Ile ma my jesz cze po mni ków
ku czci Ar mii Czer wo nej?”.

Le szek Za krzew ski, wspo ma ga ny
przez śro do wi ska pa trio tycz ne i nie pod -
le gło ścio we No we go Są cza i Kra ko wa
pró bu je jak na ra zie bez sku tecz nie usu -
nąć sym bol chwa ły Ar mii Czer wo nej
z cen trum No we go Są cza. „To zja wi sko
w ska li ma so wej, co nie wy sta wia do bre -
go świa dec twa wła dzom sa mo rzą do -
wym, w któ rych ge stii jest usu nię cie
mo nu men tów z cen trów miast” – do no -
si por tal po li ty ce. pl

(S), źró dło: nie za le żna.pl

FO
T.

 A
RC

H
. 

SADECZANIN styczeń 2012_SADECZANIN 1-2.2012  17-01-2012  19:00  Strona 81



STYCZEŃ/LUTY 201282 HISTORIA
WWW.SADECZANIN.INFO

Z
a ło gę sta no wi li: Al fred Wi -
śniow ski – ko men dant, Hen ryk
Zgło bic ki, Sta ni sław Pen nar, Ta -
de usz Ma ło ta, Sta ni sław Płon ka.

Opis ca łej wy pra wy za war ty jest
w al bu mie z wy pra wy za wie ra ją cym
kil ka dzie siąt stron z opi sem ka żde go
dnia. Al bum ten znaj du je się w Ar chi -
wum Pań stwo wym w No wym Są czu.

Tra sa rej su bie gła: Du naj cem, Wi słą,
Pry pe cią przez Pińsk, Wie przem, Krzną,
Mu chaw cem, na stęp nie Bu giem i Wi słą
do Gdań ska, gdzie do pły nię to 17 sierp -
nia, zgod nie z pla nem. Tra sa łącz na wy -
nio sła ok. 2000 km. Z Gdań ska
do Gdy ni uczest ni cy spły wu prze wie zie -
ni zo sta li stat ka mi „Gdy nia” i „Gdańsk”
w ce lu wzię cia udzia łu w uro czy sto ści
za koń cze nia ogól no pol skie go spły wu.
Uro czy stość od by ła się w dniu 18 sierp -
nia 1934 r. 

W spły wie uczest ni czy ło kil ka dzie -
siąt ło dzi z ca łej Pol ski. Są de cza nie
za prze by cie naj dłu ższej tra sy otrzy ma li
pierw szą na gro dę w po sta ci ogrom ne go
pu cha ru ze sre bra wy so ko ści 50 cm
od mi ni stra prze my słu i han dlu p. Hen -
ry ka Froy er -Rajch ma na.

Bu do wę ło dzi i kosz ty zwią za ne ze
spły wem po kry li sa mi uczest ni cy. Ten
wy czyn są de czan na le ży uznać
za pierw sze wy bit ne osią gnię cie że glar -
stwa są dec kie go!

***
W opi sa nym ogól no pol skim spły wie

wzię ło udział po nad 2 tys. osób na bli -
sko ty siącu ka ja kach, ło dziach i in nym
sprzę cie pły wa ją cym. Wszyst ki mi wo -
da mi z ca łej Pol ski, Du naj cem, Sa nem,
Bu giem, Pry pe cią, Za sioł dą, Ka na łem
Ogiń skie go, Szczar ną, Nie mnem, Ka na -
łem Au gu stow skim, Bie brzą, Na rwią,

Drwę cą, Pi li cą, Bzu rą, Ka na łem Byd go -
skim, a naj czę ściej Wi słą po pły nę li ka -
ja ka rze, wio śla rze i że gla rze przez
Gdańsk do pol skie go mo rza do Gdy ni.
Spływ był im po nu ją cym prze ja wem
har tu du cha i tę ży zny fi zycz nej pol skiej
mło dzie ży i do ro słych.

Wię cej ory gi nal nych wia do mo ści
o Li dze Mor skiej i Ko lo nial nej
z lat 1930–1939 po sia dam w swo ich
zbio rach.

TA DE USZ ŻY GŁO WICZ

TA DE USZ ŻY GŁO WICZ 
Ur. w 1931 r., je den z pio nie rów że glar stwa
na Są dec czyź nie, od 1956 r. kie row nik wy -
szko le nia że glar skie go w klu bach LOK,
Start, YC PTTK „Be skid”. Współ or ga ni za -
tor wie lu im prez i re gat że glar skich, ko -
man dor i wi ce ko man dor YC PTTK
„Be skid”, wi ce pre zes NO ZŻ.

Rejs sądeczan
do morza
6 lip ca 1934 ro ku, tuż przed wiel ką po wo dzią, wy pły nę ła z No -
we go Są cza Du naj cem 5-oso bo wa za ło ga ło dzi wio sło wo -ża glo -
wej o na zwie ZEW do Gdań ska w ra mach ogól no pol skie go
spły wu „Ca ła Pol ska do Mo rza”.
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BRAT KAT
Żo na Wła dy sła wa Sa pal skie go przy -

po mi na mę żo wi, jak przy ta czał opo -
wieść bra ta o tym, że Krze szow ski
uciekł im w zbo że, bo to zbli ża ły się żni -
wa. A kie dy tyl ko wy sta wił gło wę, wte -
dy eg ze ku to rzy wy ro ku go zła pa li,
od czy ta li mu po sta no wie nie są du pod -
ziem ne go i na tych miast wy ko na li. Hi -
sto ria zresz tą po twier dza, że ko ło do mu
w Wy skit nej Krze szow skie go za strze li li
par ty zan ci z BCh. 

Ta ka tow ska spe cjal ność Gwoź dzia
nie cie szy ła się po wszech nym uzna -
niem. Kie dyś szedł so bie na bo sa ka
do żo ny i w no cy ktoś do nie go strze lił.
Ku la dra snę ła go, po pły nę ła krew. Udał
się za tem po po moc do kru żlow skie go
pro bosz cza ks. Fran cisz ka Ja ni ka. Ale
ten – z oba wy przed Niem ca mi – nie
chciał go opa trzyć. Do pie ro gdy par ty -
zant Gwóźdź za gro ził bro nią, ksiądz
zro bił mu opa tru nek. Sy tu acja pro bosz -
cza nie by ła jed nak ła twa, gdyż na ple -
ba nii mie ścił się po ste ru nek nie miec kiej
żan dar me rii, któ re go do wód cą był Au -
striak.

Sta ni sław Sa pal ski na le żał do od dzia -
łu „Sę pa”. W ksią żce „Par ty zanc ka idzie
wia ra…” (Lu do wa Spół dziel nia Wy -
daw ni cza 1972) Eu ge niu sza Ka pust ki
„Mar ka” i Bo le sła wa Ptasz ka „Ro żka”
je go na zwi sko po ja wia się w wie lu miej -
scach. Po woj nie wo lał znik nąć z ro -
dzin nych stron i prze niósł się na Zie mie
Za chod nie, gdzie zmarł w Ka mien nej
Gó rze.

ŚWIA DEK EG ZE KU CJI
Wła dy sław ps. Sza ry nie był z ra cji

mło do cia ne go wie ku tak za awan so wa -
ny w kon spi ra cji jak je go brat Gwóźdź.
Był tyl ko łącz ni kiem, do je go za dań na -
le żał m.in. kol por taż kon spi ra cyj nej pra -
sy. Ale uzbro jo ny był – miał pi sto let,
chy ba ty pu Wal ther. Jed nak w od dzia le
le śnym nie wal czył, po cią gów nie wy -
sa dzał i nie uczest ni czył w po tycz kach
z Niem ca mi z bro nią w rę ku, choć
Krzyż Par ty zanc ki po tem do stał. Jest
za to świad kiem hi sto rii.

Wi dział np. eg ze ku cję na Wła dy sła -
wie Na le pie. Ten ry marz, bo to ry marz
był, wy szedł so bie w lip co wą nie dzie -
lę 1944 r. z mszy w ko ście le w Kru żlo -
wej Wy żnej, ktoś ze wsi dys kret nie
wy sta wił pa lec przez dziur kę w ka po cie
i w ten spo sób wska zał de li kwen ta ob -
cym mę żczy znom, któ rzy cze ka li na ze -
wnątrz. I ci przy by sze za strze li li
ry ma rza Na le pę pod ko ścio łem
na oczach wie lu świad ków – za to, że
słu żył Niem com i do no sił na Po la ków. 

Na le pa był pod soł ty sim w Kru żlo wej
Wy żnej, na to miast soł ty sem – Fran ci -
szek Olech. I je go za bi to wcze śniej za to
sa mo. Z tym, że nie pod ko ścio łem, lecz
w mle czar ni, bo peł nił ta kże funk cję pre -

Władysław Sapalski z Krużlowej Niżnej w styczniu 2012 r. ukończył 90 lat.
Z trudem chodzi. W czasie okupacji niemieckiej należał do Batalionów
Chłopskich, podobnie jak jego starszy brat Stanisław (ur. 1919), który
dokonywał egzekucji na zdrajcach. 

Śla dy na pi śmie
Sta ni sław Sa pal ski wy ko ny wał wy ro ki są dów pod ziem nych na -
kła da ne na ko la bo ran tów, np. na re ichs deut schu ze Stróż. Na -
zy wa ło się to li kwi da cją. Dziś już Wła dy sław Sa pal ski nie
pa mię ta, ale żo na mu przy po mi na, że kie dyś twier dził, iż je go
brat Sta szek ps. Gwóźdź był uczest ni kiem eg ze ku cji na Woj cie -
chu Krze szow skim z Wy skit nej. To był po li cjant gra na to wy z po -
ste run ku w Gry bo wie, któ re go zło wro gą po stać (oraz je go
sze fa Bro ni sła wa Ku ba li) przy po mnie li śmy już kie dyś w „Pa no -
ra mie wsi są dec kich”, aku rat jej pierw szym wy da niu – po świę -
co nym Gród ko wi w gm. Gry bów.
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ze sa Okrę go wej Spół dziel ni Mle czar -
skiej w Kru żlo wej. 11 wrze śnia 1943 r.
od czy ta no mu wy rok są du pod ziem ne -
go i za strze lo no w piw ni cy -lo dow ni.
Tak twier dzą bar dziej wia ry god ni Wła -
dy sław Sa pal ski i je go żo na Jó ze fa, choć
są miesz kań cy Kru żlo wej, któ rzy po da -
ją, że nie za strze lo no, lecz uto pio no
w ka dzi. Wy ko naw cy wy ro ku znisz czy -
li do dat ko wo urzą dze nia mle czar ni.

Wła dy sław Sa pal ski pa mię ta jesz cze,
że je go oj ciec Win cen ty (lu do wiec, już
przed I woj ną świa to wą współ pra co wał
z Win cen tym Wi to sem, po wo ła ny
do ar mii au stro wę gier skiej sta cjo no wał
w Oło muń cu, uczest nik wo jen bał kań -
skich i I woj ny świa to wej na fron cie ro -
syj skim, na któ rym stra cił dwa pal ce
pra wej rę ki, po tem pre zes przed wo jen -

ne go Stron nic twa Lu do we go w Kru żlo -
wej, or ga ni za tor straj ków chłop skich,
współ or ga ni za tor i pre zes kru żlow skiej
spół dziel ni mle czar skiej oraz w la -
tach 1926-35 za stęp ca na czel ni ka wsi,
czy li soł ty sa) ostrze gał Ole cha
przed wy słu gi wa niem się Niem com, ale
tam ten nie zmie nił po stę po wa nia i przy -
pła cił to gło wą…

Na jed nej z za cho wa nych kar tek,
w pi śmie do Po wia to we go Ko mi te tu
ZSL w No wym Są czu z 2 ma ja 1971 r.,
Sa pal ski tak na pi sał o przy czy nach eg -
ze ku cji soł ty sów: „Po wo dem wy ro ków
by ło wy sła nie du żej licz by osób do obo -
zu za gła dy, du ża licz ba lu dzi prze mo cą
wy sy ła nych do Nie miec, nie ludz kie ob -
cho dze nie się pod czas ła pa nek i in ne
drob niej sze prze stęp stwa prze ciw ko na -
ro do wi pol skie mu”. 

Z ko lei już po woj nie Wła dy sław Sa -
pal ski prze by wał aku rat w Kra ko wie
na zjeź dzie Związ ku Mło dzie ży Wiej skiej
„Wi ci”, gdy ube cy za bi li na Plan tach je -
go ko le gę z Stróż – Nar cy za Wia tra ps.
Za woj na, przed woj ną pre ze sa Za rzą du
Po wia to we go ZMW „Wi ci” w No wym
Są czu.

Po woj nie Sa pal skie go prze słu chi wa -
no, ale re pre sjo no wa ny nie był. Zro zu -

miał jed nak, że ma sie dzieć ci cho jak
mysz pod mio tłą. Nie do koń ca jed nak
wy peł nił to nie me przy ka za nie, gdyż
zaj mo wał m.in. sta no wi sko wi ce pre ze -
sa GS „Sa mo po moc Chłop ska” w Gry -
bo wie.

KRZYŻ SPOD MON TE 
CAS SI NO 

W kra ju trwa ła oku pa cja hi tle row ska,
tym cza sem w Ira ku Jó zef Gry bel usły -
szał w ra diu lon dyń skim ko mu ni kat, że
wy ko na no wy rok są du pod ziem ne go
na soł ty sie Kru żlo wej Wy żnej Fran cisz -
ku Ole chu. A prze cież on znał te go Ole -
cha, bo trze ba wie dzieć, że Jó zef Gry bel
to oj ciec Jó ze fy – żo ny Wła dy sła wa Sa -
pal skie go.

Kie dy żo nie Wła dy sła wa Sa pal skie -
go mó wi my, że wą sik jej oj ca ko goś
nam przy po mi na, to bab cia Sa pal ska
bez krę pa cji przy zna je, że Hi tle ra. I rze -
czy wi ście Jó zef Gry bel wy glą da
na zdję ciu jak wy ka pa ny Adolf! Ale to
kwe stia ów cze snej mo dy, a nie po glą -
dów, bo Jó zef Gry bel prze ciw ko fűhre -
ro wi III Rze szy wal czył z bro nią w rę ku.

W 1920 r. ukoń czył w Kra ko wie
szko łę pod ofi cer ską w stop niu ka pra la,
ale I woj na świa to wa i woj na pol sko -
-bol sze wic ka go omi nę ły. We wrze -
śniu 1939 r. zo stał zmo bi li zo wa ny
do 45. puł ku pie cho ty. 19 wrze śnia tra -
fił do nie wo li so wiec kiej – in ter no wa no
go w Brze ża nach, ro dzin nej miej sco wo -
ści mar szał ka Edwar da Ry dza -Śmi głe -
go. Naj pierw trzy ma no go w Krzy wym
Ro gu na Ukra inie, gdzie mu siał ty rać
w ko pal ni ru dy że la za, a w czerw -
cu 1940 r. przez Ko tłas, gdzie póź niej
miał umrzeć z wy cień cze nia przed wo -
jen ny gwiaz dor fil mo wy Eu ge niusz Bo -
do, wy wie zio no go nad sy be ryj ską rze kę
Pie czo rę. Tam skie ro wa no go do wy rę -
bu taj gi i bu do wy to rów. 

W 1941 r. tra fił do two rzo nej
w ZSRR Ar mii Pol skiej gen. Wła dy sła -
wa An der sa i ra zem z nią ewa ku ował się
przez Per sję (Iran), Irak, Pa le sty nę
i Egipt. W cią gu tych wszyst kich przejść
cho ro wał na szkor but, ty fus i ma la rię. 

Słu żył w 15. Wi leń skim Ba onie
Strzel ców 5. Kre so wej Dy wi zji Pie cho -
ty do wo dzo nej przez gen. Ni ko de ma
Su li ka, oj ca Bo le sła wa, zna ne go do ku -
men ta li sty oraz by łe go prze wod ni czą ce -

Żo na Wła dy sła wa Sa pal -
skie go przy po mi na mę -
żo wi, jak przy ta czał
opo wieść bra ta o tym, że
Krze szow ski uciekł im
w zbo że, bo to zbli ża ły
się żni wa.
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go Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wi -
zji. Wziął udział w kam pa nii na Pół wy -
spie Ape niń skim – w stop niu star sze go
sie rżan ta zaj mo wał sta no wi sko za stęp -
cy do wód cy plu to nu moź dzie rzy, któ re
trans por to wa no na osioł kach. Wal czył
pod Mon te Cas si no, był lek ko ran ny
i od zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych
oraz brą zo wym Krzy żem Za słu gi z Mie -
cza mi. Od 1946 r. prze by wał w W. Bry -
ta nii.

Do żo ny i sze ścior ga dzie ci wró cił
w ma ju 1947 r., po po nad 7 la tach nie -
obec no ści w Pol sce. Je go cór ka pa mię -
ta, że przy wiózł du żo za gra nicz nych
pa pie ro sów, więc chło pi scho dzi li się,
że by po pa lić i po słu chać opo wie ści
o da le kich kra inach. Nie był re pre sjo no -
wa ny, ale pieśń o czer wo nych ma kach
pod Mon te Cas si no za wsze nu cił tyl ko
pod no sem. Za pi sał się do ZSL i za sia -
dał w ra dach nad zor czych: 10 lat w GS
„Sa mo po moc Chłop ska” w Gry bo wie
i PZGS w No wym Są czu, 15 lat w Spół -
dziel ni Ogrod ni czo -Wa rzyw nej w N.
Są czu oraz w Spół dziel ni Zdro wia
w Kru żlo wej Wy żnej. Zmarł w 1985 r.

To on za pro te go wał do GS w Gry bo wie
zię cia – Wła dy sła wa Sa pal skie go.

NA ŁÓG CZY TA NIA
Za py ta ny o to, cze mu nie na pi sał re -

gu lar nych wspo mnień, Wła dy sław Sa -
pal ski od po wia da, że uni kał
po zo sta wia nia śla dów na pi śmie. Od po -
wia da tak z roz pę du, z wry te go w świa -
do mość na wy ku kon spi ra to ra, bo po tem
oka zu je się, że jed nak spi sał co nie co.
Do ty czy to jed nak ra czej dzie jów wsi
i lo kal ne go ru chu lu do we go, ja kie pró -
bo wał po ama tor sku od twa rzać.

W któ rejś z no ta tek na zy wa sie bie
„je dy nym ży wym świad kiem hi sto rii”.
Je go no tat ki znaj du ją się na dzie siąt kach
kar tek i kar te lusz ków ró żnych for ma -
tów: wy rwa nych z ze szy tów, przedar -
tych po łów kach, na od wro tach pism
urzę do wych. Wie lo krot nie roz po czy nał
pi sać te wspo mnie nia, bo na wie lu kart -
kach znaj du je się zna jo my po czą tek
„W dniu 23 stycz nia” (tu pa da da ta rocz -
na) „ukoń czę” (tu po ja wia się ko lej -
na licz ba) „lat”, ale po za ogól nym
wstę pem nie ma wy raź nej kon ty nu acji,
lecz tyl ko luź ne i roz pro szo ne za pi ski
i uwa gi na ró żne te ma ty, roz rzu co ne
zresz tą w ró żnych tecz kach, w któ rych
au tor gro ma dził ster ty do ku men tów,
dru ków i pro to ko łów z mno go ści in sty -
tu cji i or ga ni za cji, w któ rych pra co wał
lub do któ rych na le żał. Spo ro ze spraw
opi sa nych jest po wie le kroć – jak by au -
tor nie pa mię tał, że kie dyś da ną hi sto rię
już ujął. W nie któ rych za war ta jest już
za bu rzo na chro no lo gia wy da rzeń, ale
za war tość póź niej szych za pi sków nie
kłó ci się z wcze śniej szy mi, bo przy ta -
cza ne wy da rze nia ma ją ten sam prze -
bieg i tych sa mych bo ha te rów, cza sem
tyl ko ró żnią się da ta mi. 

Na jed nym z kar te lusz ków za no to -
wał: „Mo je re la cje i być mo że su biek -
tyw ne uwa gi spo rzą dzi łem z my ślą
o uła twie niu przy szłe mu au to ro wi mo -
no gra fii wsi Kru żlo wa”. No i trze ba
przy znać, że uła twił, bo spo ro wia do mo -
ści z nie co cha otycz nych za pi sków Sa -
pal skie go na luź nych kart kach
wy ko rzy sta li śmy w pa ru miej scach do -
dat ku „Są de cza ni na” pt. „Pa no ra ma wsi
są dec kich” z grud nia 2011 r.

Ze spo rzą dze nia pi sem ne go świa dec -
twa Sa pal ski tak się tłu ma czy na kart ce

da to wa nej na 24 paź dzier ni ka 1995 r.*:
„po przej ściu na eme ry tu rę, w cza sach
ra dy kal nych wręcz re wo lu cyj nych prze -
mian ustro jo wych spo ty kam się w no -
wych wa run kach z oce na mi mi nio ne go
cza su w spo sób dziw nie prze ina czo ny.
(…) Sąd nad prze szło ścią prze ję li lu -
dzie, któ rzy z tchó rzo stwa przed choć -
by naj mniej szym kło po tem ze stro ny
tych co mie li wpły wy na wszyst kie dzie -
dzi ny ży cia w kra ju, aby w ni czym ich
nie ura zić i sko rzy stać jak naj wię cej,
wszyst ko zło któ re ist nia ło przy pi su ją
in nym. Za naj więk szą za słu gę (…) po -
czy tu ją so bie bier ność. Dziś mó wią gło -
śno co by ło złe i wska zu ją win nych,
naj czę ściej wten czas kie dy oska rżo ny
nie ży je i nie mo że do wieść praw dy lub
jest nie obec ny”. 

„Za de cy do wał na łóg czy ta nia ksią -
żek i wszyst kie go, co na da je się do czy -
ta nia” – pi sze o so bie. W wie ku 16 lat
za pi sem ną zgo dą oj ca za pi sał się
do ZMW „Wi ci” i zo stał bi blio te ka rzem
w je go ko le w Kru żlo wej. „Ja co 2-3 ty -
go dnie sze dłem z ple ca kiem do na sze go
se kre ta ria tu w No wym Są czu, przy no si -
łem ok. 20 ksią żek, po ży cza łem, od da -
wa łem i tak w ko ło. (…) Cza sem
ko rzy sta łem z fur man ki je śli je chał ja ki
życz li wy nam są siad”.

A w in nym miej scu: „Ksią żki bę dą -
ce na in dek sie jak np. »Hi sto ria chło pów
pol skich« A. Świę to chow skie go i »Mro -
ki Śre dnio wie cza« J. Put ka czy ta no ze -
spo ło wo wie czo ra mi”.

KSIĄDZ IN SPI RA TO REM
„WI CI”

Sa pal ski na wie lu kart kach wra ca
do dzie jów ru chu lu do we go na Zie mi
Gry bow skiej. Re la cjo nu je np., że

Wła dy sław Sa pal ski pa -
mię ta jesz cze, że je go oj -
ciec Win cen ty ostrze gał
Ole cha przed wy słu gi wa -
niem się Niem com, ale
tam ten nie zmie nił po -
stę po wa nia i przy pła cił
to gło wą…
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w okre sie mię dzy wo jen nym za ogni ła się
w Kru żlo wej ry wa li za cja o rząd dusz po -
mię dzy Ka to lic kim Sto wa rzy sze niem
Mło dzie ży a Związ kiem Mło dzie ży
Wiej skiej „Wi ci”. Sa pal ski, sam dzia łacz
ZMW, na zy wa KSM „ob cym ide owo”
i wspo mi na: „miej sco wy pro boszcz ks.
Fr. Ja nik w bar dzo kry tycz ny spo sób na -
pięt no wał uczest ni ków uro czy sto ści [po -
świę ce nia sztan da ru lu do we go
w Lip ni cy Wlk. – przyp. IrP], jed no cze -
śnie moc no za ata ko wał wi cia rzy i ca łą
or ga ni za cję ja ko ko mu ni stycz ną”. 

Tym sa mym tyl ko przy spie szył po -
wsta nie we wsi ko ła ZMW „Wi ci”, któ -
re za ło żo no w lu tym 1936 r. do słow nie
kil ka ty go dni po fi li pi ce księ dza. I da lej
Sa pal ski: „Z chwi lą po wsta nia ko ła po -
no wio no ata ki ze stro ny KSM, lecz ko -
ło za miast słab nąć wzmoc ni ło swo ją
spo istość or ga ni za cyj ną”. W ta ki oto
spo sób pro boszcz -do bro dziej przy czy -
nił się do roz kwi tu zwal cza nej przez sie -
bie or ga ni za cji…

W in nym miej scu Sa pal ski pi sze:
„Po zbu do wa niu sa li pa ra fial nej tj.
w 1936 r., po stwo rze niu tzw. Ak cji Ka -
to lic kiej, mi mo iż sa lę bu do wa li wszy scy,
nie wpusz cza no tam lu do wców”. Prze to
ze bra nia or ga ni zo wa ne by ły naj czę ściej
w do mach je go oj ca Win cen te go, „za go -
rza łe go lu do wca i za uro czo ne go zwo len -
ni ka W. Wi to sa”, i u zbie ga z nie wo li
w Kra sno jar sku, gdzie zna lazł się w cza -
sie woj ny pol sko -bol sze wic kiej – Woj -
cie cha Ko stec kie go. Win cen ty Sa pal ski
do 1937 r. był zresz tą pre ze sem kru żlow -
skie go ko ła Stron nic twa Lu do we go,
a po nim wy bra no Ko stec kie go. 

I pa mięt ni karz do da je: „Kie dy in dy -
wi du al ne ata ki sfa na ty zo wa nych star -
szych ma tek i cio tek nie od nio sły skut ku
i ko ło na dal ist nia ło, roz grz mia ły am bo -
ny w są sied nich pa ra fiach w Ptasz ko wej
i Gry bo wie o sze rzą cej się za ra zie ko -
mu ni stycz nej”. Te „sfa na ty zo wa ne star -

sze mat ki i ciot ki” – na po do bień stwo
dzi siej szych „mo he ro wych be re tów”
– na zy wa no za pew ne wte dy „weł nia ny -
mi chust ka mi”…

SZTAN DAR
Mi mo ka no na dy od stro ny am bo ny,

to jed nak nie kto in ny, jak wła śnie oso -
bi ście ks. pro boszcz Ja nik po świę cił w
1937 r. sztan dar ko ła Stron nic twa Lu do -
we go w Kru żlo wej Wy żnej. Ze skła dek
człon ków i sym pa ty ków SL z Kru żlo -
wych Wy żnej i Ni żnej oraz Sta rej Wsi
uzbie ra no 280 zł. Ha fty (Orzeł Bia ły) i
ma lun ki (olej na Mat ka Bo ska Czę sto -
chow ska) na sztan da rze z ciem no -zie lo -
ne go suk na wy ko na ła ar tyst ka lu do wa
nie zna ne go na zwi ska z Przy szo wej,
drze wiec – Jó zef Śmi gacz ze Sta rej Wsi,
a czę ści me ta lo we – ko le ja rze z Ptasz -
ko wej, w tym gwoź dzie pa miąt ko we je -
den z nich na zwi skiem Ośli zło.

Sztan dar trzy ma no u Woj cie cha Ko -
stec kie go – aż do mar ca 1940 r. Po nie -
waż ten stra żnik sztan da ru za an ga żo wał
się w kon spi ra cję (ROCh – Ruch Obro -
ny Chło pów), prze ka zał lu do wy skarb
Paw ło wi Ba ra no wi, a ten z ko lei sy no wi
- ko ściel ne mu Ja no wi, któ ry ukrył go w
ko ście le. Od 1941 r. cho rą giew znaj do -
wa ła się u Fran cisz ka Szar ka i w do brym
sta nie prze trwa ła do koń ca oku pa cji. Po
woj nie uświet ni ła m.in. po grze by mar -
szał ka Sej mu Ma cie ja Ra ta ja i Win cen -
te go Wi to sa, na któ re uda wa ły się
de le ga cje z Kru żlo wej. W la tach 1947-
68 sztan dar nie był ofi cjal nie uży wa ny,
a prze cho wy wał go zno wu Woj ciech
Ko stec ki. Po tem słu żył na po grze bach
daw nych dzia ła czy lu do wych i człon -
ków kół, któ re go ufun do wa ły. Po śmier -
ci W. Ko stec kie go znaj do wał się w
do mu soł ty sa z lat 70. XX w. Wła dy sła -
wa Ta ra ska, a obec nie w do mu sy na soł -
ty sa – Ja na Ta ra ska, ak tu al ne go pre ze sa
miej sco we go ko ła PSL.   

Na uro czy sto ści po świę ce nia sztan -
da ru w 1937 r. uchwa lo no też re zo lu cję
i prze sła no „pod ad re sem władz rzą do -
wych”. Do ma ga no się w niej „od czyn -
ni ków rzą do wych zmia ny po li ty ki
za gra nicz nej, prze pro wa dze nia re for my
rol nej bez od szko do wa nia, ogra ni cze nia
kar te li i pro wa dze nia spra wie dli wej po -
li ty ki cen, upo wszech nie nia oświa ty i
po wro tu do kra ju po cof nię ciu ka ry

więź niów brze skich”. Pra wie wszyst kie
te po stu la ty zre ali zo wa no po ok. 10 la -
tach, ale do te go po trze ba by ło ra dy kal -
nej zmia ny ustro ju…

Po świę ce nie sztan da ru zgro ma dzi ło
ok. 3,5 tys. lu dzi. Nie był to ża den re -
kord, bo jak wspo mi na Sa pal ski, na in ne
im pre zy lu do we też ru ty no wo sta wia ło
się po kil ka ty się cy osób, a w Zie lo ne
Świąt ki w 1936 r. na Ryn ku w Gry bo -
wie ze bra ło się kil ka na ście ty się cy ma -
ni fe stan tów, zaś kru żlow skie ko ło ZMW
od po wie dzial ne by ło wte dy za de ko ra cję
po cho du, de mon stra cji i Ryn ku.

NO ŻEM W KO MI SA RZA
Oprócz pre sji mo ral nej do cho dzi ło

ta kże do in cy den tów, któ re ja ko ży wo
przy po mi na ją nam póź niej sze cza sy:
„Od chwi li po wsta nia or ga ni za cji po li -

Za py ta ny o to, cze mu nie
na pi sał re gu lar nych
wspo mnień, Wła dy sław
Sa pal ski od po wia da, że
uni kał po zo sta wia nia
śla dów na pi śmie.
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cja z Gry bo wa pil nie śle dzi ła po czy na -
nia mło dzie ży wi cio wej, co mia ło na ce -
lu jej roz bi cie przez utrud nia nie
or ga ni zo wa nia ze brań. W 1936 nie zna -
ni do tąd spraw cy no cą z dnia 2 na 3 ma -
ja na fla dze pań stwo wej wy wie szo nej na
lo ka lu szko ły pod sta wo wej w Kru żlo -
wej umie ści li na pis >Wi taj prze klę ta sa -
na cja, cześć Wam krwio żer cy chło pa
pol skie go<. Po dej rza nym o do ko na nie
te go czy nu zo stał pre zes ko ła ZMW
>Wi ci< Jan Sa pal ski [praw do po dob nie
był to uro dzo ny w 1911 r. star szy brat
au to ra tych słów – przyp. IrP], któ ry mi -
mo dwóch sprzecz nych ze so bą eks per -
tyz zo stał ska za ny na 6 mie się cy aresz tu.
Na stęp nym pre ze sem ko ła zo stał Sta ni -
sław Ko stec ki, któ re mu za po mo cą fał -
szy wie ze zna ją cych pod przy się gą
świad ków, a to An ny Kmak z Sioł ko wej
i Mi kul skie go Ka zi mie rza z Gry bo wa
udo wod nio no, że pierw szy ude rzył no -
żem ko mi sa rza po wia to we go po li cji z
No we go Są cza Gaw li ka w cza sie zajść
po ma ni fe sta cji w cza sie świę ta lu do we -
go w Gry bo wie”.

Wy da rzy ło się to na wspo mnia nej,
kil ku na sto ty sięcz nej ma ni fe sta cji w Zie -
lo ne Świąt ki w 1936 r. na Ryn ku w Gry -
bo wie. Sa pal ski pi sze: „Po li cja
no wo są dec ka na cze le z ko mi sa rzem
Gaw li kiem spro wo ko wa ła ma ni fe stan -
tów uro czy sto ści tym, że przed roz po -
czę ciem na ude ko ro wa nej try bu nie na
czo ło wym miej scu umiesz czo no por tret
Win cen te go Wi to sa, któ ry był ów cze -
śnie na emi gra cji w Cze cho sło wa cji z
wy ro kiem po tzw. pro ce sie brze skim.
Lu do wcy przy ka żdej oka zji pro te sto -
wa li prze ciw dyk ta tor skim rzą dom,
prze ciw nie spra wie dli we mu wy ro ko wi,
do ma ga jąc się uwol nie nia W. Wi to sa i
po zo sta łych ska za nych. Na roz kaz
wspo mnia ne go ko mi sa rza Gaw li ka w
cza sie uro czy sto ści w ko ście le – por tret
usu nię to, co wzbu dzi ło obu rze nie
uczest ni ków. Na pię cie uda ło się nie co
uspo ko ić przez pro wa dzą ce go Lu dwi ka
Wia tra i je go bra ta Nar cy za [ten dru gi
był pre ze sem za rzą du po wia to we go
ZMW „Wi ci”, a w cza sie oku pa cji nie -
miec kiej lo kal nym or ga ni za to rem BCh
ps. Za woj na – przyp. IrP] (…) za dra po -
zo sta ła, bo wiem bli sko try bu ny dra żni -
ła oso ba ko mi sa rza Gaw li ka. Do szło do
za mę tu. Ko mi sarz zo stał ran ny no żem,

ale dzia ła cze z try bu ny osło ni li ran ne go
wcią ga jąc go do po bli skiej ap te ki. O za -
mach przez po bi cie i zra nie nie ko mi sa -
rza oska rżo no S. Ko stec kie go (…).
Oska rże nie by ło zu peł nie bez pod staw -
ne, bo wiem w cza sie zaj ścia S. Ko stec -
ki był kil ka dzie siąt me trów da lej.
Świad ko wie kon fi den ci An na Kmak z
Sioł ko wej i K. Mi kul ski ze zna li pod

przy się gą, iż roz po zna li oska rżo ne go ja -
ko spraw cę. Sąd nie uznał ze znań
świad ków obro ny i ta kim spo so bem w
dniu 4 lip ca 1936 r. za padł wy rok 2 la ta
(…). Dzię ki do brze zor ga ni zo wa nej
obro nie przez N. Wia tra i po mo cy ma -
ter jal nej skład ko wej, wy ro kiem są du ka -
sa cyj ne go ka rę zni żo no do 1 ro ku, któ rą
S. Ko stec ki od był w wię zie niach w N.
Są czu i Sa no ku”.

NIE ZNA NI SPRAW CY
Na okres uwię zie nia Ko stec kie go na

sta no wi sko pre ze sa wró cił Jan Sa pal ski,
któ ry zdą żył od sie dzieć swo ją 6-mie -
sięcz ną ka rę w cza sie śledz twa i za raz
po ogło sze niu wy ro ku wy pusz czo no go
na wol ność. Z ko lei do wrze śnia 1939 r.
pre ze sem był wy mie nio ny na po cząt ku
brat au to ra tych no ta tek – Sta ni sław.

Kie dy in dziej: „Na uro czy stość po -
świę ce nia sztan da ru w Myst ko wie
[praw do po dob nie w 1937 r. – przyp. IrP]
uda ło się z Kru żlo wej kil ka dzie siąt lu dzi
(…). Szli śmy pie cho tą. Do szli śmy na
miej sce uro czy sto ści du żo wcze śniej i
tam za sta li śmy go rącz ko wo pra cu ją cych
chło pów nad ude ko ro wa niem na no wo
pla cu, try bu ny, po sta wie niem ze psu tej
bra my. Do wie dzie li śmy się, że no cą nie -
zna ni spraw cy znisz czy li de ko ra cje i bra -
mę oraz try bu nę. Po dej rza ny mi o
zło śli we znisz cze nie by li dzia ła ją cy tam
człon ko wie Stron nic twa Na ro do we go”.

Ruch lu do wy sta wał się jed nak po pu -
lar ny: „W ko le w Kru żlo wej Wy żnej by -
ło ok. 50 człon ków, ale na ka żdym
ze bra niu, któ re od by wa ły się w do mach
pry wat nych by ło 100 i wię cej osób, w
tym tzw. sym pa ty cy, któ rzy nie mie li le -
gi ty ma cji człon kow skich, bo wiem
skład ka rocz na wy no si ła 1 zł, a to dla
nie któ rych by ło du żo pie nię dzy, bo za
ta ką ce nę mo żna by ło ku pić ka le so ny
lub 1 kg cu kru. Jak zwy kle by wa w ka -

W 1936 nie zna ni do tąd
spraw cy no cą z dnia 2
na 3 ma ja na fla dze pań -
stwo wej wy wie szo nej
na lo ka lu szko ły pod sta -
wo wej w Kru żlo wej
umie ści li na pis „Wi taj
prze klę ta sa na cja, cześć
Wam krwio żer cy chło pa
pol skie go”.

FO
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P
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żdej wsi by li tzw. kon fi den ci po li cji
(…) pra wie za wsze [na ze bra niach]
mo żna by ło spo dzie wać się po li cji,
któ ra mia ła pra wo stwier dzać je go le -
gal ność. (…) Po li cję na ze bra niach lek -
ce wa żo no, ro bio no umyśl nie ścisk,
dow cip ni sie po wo do wa li pla mie nie
mun du rów, dep ta nie bu tów i ró żne psi -
ku sy tak dla śmie chu”.

Ży cie po li tycz no -spo łecz ne by ło
kie dyś bar dziej barw ne i to czy ło się
bar dziej spon ta nicz nie niż obec nie, ob -
fi to wa ło też w pro ce sy są do we: „Po -
dam, że ta ki pro ces wy grał w
dłu go trwa łym i kosz tow nym pro ce sie
mój oj ciec Win cen ty Sa pal ski z Ada -
mem Ka łu ziń skim ze Sta rej Wsi. Cho -
dzi ło o to, że na zor ga ni zo wa nym przez
Ka łu ziń skie go wie cu przed wy bor czym
na wol nym po wie trzu przed szko łą w
Kru żlo wej, po sło wach »Niech ży je Jó -
zef Pił sud ski mar sza łek Pol ski«, z tłu -
mu ze bra nych padł okrzyk »Precz z
nim, po krwi chłop skiej do stał się do
rzą du«. Ko rzyst ny, bo unie win nia ją cy
[oj ca] wy rok na ra ził Ka łu ziń skie go na
kosz ty pro ce su, na stęp nie za ję cie eg ze -
ku cyj ne ma jąt ku ru cho me go. Z ko lei
pre ze sem ko ła zo stał Piotr Ko stec ki.
Ten za mie sza ny zo stał w pro ce sie ja ko
je den z pierw szych zaj ścia po bi cia jed -
ne go z człon ków szaj ki zło dziei z Po -
sa do wej, tzw. ja chy mia ków, a pra wie
ca łą spo łecz no ścią kru żlow ską na cze -
le z soł ty sem wsi Fran cisz kiem Ole -
chem ja ko dru gim oska rżo nym. W
wy ni ku bój ki, w któ rej wzię ły udział
set ki mę żczyzn, po oto cze niu do mu,
gdzie schro ni ło się kil ku człon ków
szaj ki, zde mo lo wa no do szczęt nie dom
Fran cisz ka Ja cho wi cza. Pro ces był dłu -
gi i kosz tow ny, obaj oska rże ni by li
unie win nie ni, lecz P. Ko stec ki z ra cji
za rzu tu po peł nie nia prze stęp stwa zre -
zy gno wał z peł nio nej funk cji”.

ZA DY MY Z PO LI CJĄ
Sa pal ski opi su je też strajk chłop ski

w sierp niu 1937 r.: „Gru pa ok. 200
chło pów z Kru żlo wej Ni żnej, Wy żnej
i Sta rej Wsi ob sta wi ła dro gę głów ną
Gry bów -No wy Sącz (…) star ła się z
po li cją na szo sie ko ło bro wa ru w Gry -
bo wie. Po li cjan ci w licz bie ok. 20 we -
zwa li do wy stą pie nia de le ga cji.
Wy stą pi li Woj ciech Frą czek ze Sta rej

Wsi, Fran ci szek Frą czek z Kru żlo wej
Wy żnej (…). Woj ciech Frą czek przed -
sta wił po li cjan tom, że jest strajk i chło -
pi spo koj nie chcą za ma ni fe sto wać
swo je po par cie straj ku. Po li cjan ci rzu -
ci li się na nie go. Po zo sta li chło pi star li
się z po li cją, jed nak po krót kiej wal ce
wo bec groź by strze la ni ny wy co fa li się
do po bli skie go la su. W cza sie star cia
zo sta li do tkli wie po bi ci: Woj ciech Frą -
czek, Fran ci szek Frą czek ów cze sny
pre zes ko ła w Kru żlo wej Wy żnej Fran -
ci szek Sza rek i wie lu in nych”. 

Za pew ne jed nak ob ra że nia od nie śli
ta kże po li cjan ci, ale au tor nie wspo mi -
na o tym, lecz kon ty nu uje: „Dru ga gru -
pa zło żo na z ok. 20 mło dych lu dzi
prze wa żnie »wi cia rzy« na cze le z Wła -
dy sła wem Ho tlo siem i Sta ni sła wem
Sa pal skim [star szym bra tem au to ra –
przyp. IrP] uda ła się do Bia łej Wy żnej
na skrzy żo wa nie dróg Gry bów -Kry ni -
ca. (…) po po łą cze niu się z mło dzie żą
Bu kow ca i Lip ni cy sku tecz nie od par ła
ka mie nia mi pierw szy atak po li cji, lecz
po na dej ściu wspar cia po li cji, któ ra
nad je cha ła od stro ny Gor lic wy co fa no
się. No cą z po nie dział ku na wto rek ła -
mi straj kom wy bi to szy by, a nie któ rym
od gra ża ją cym się po tłu czo no kie ra ty”.

Nie ja ko tłu ma cząc się z po wo jen ne -
go za an ga żo wa nia, Sa pal ski pi sze
m.in.: „jed nym z naj wa żniej szych
czyn ni kiem utrzy ma nia się in dy wi du -
al nej wła sno ści rol nic twa pol skie go
był sprze ciw zor ga ni zo wa nych do łów
chłop skich w ZSL, Kół kach Rol ni -
czych, związ kach bra nżo wych”.

Wła dy sław Sa pal ski przed woj ną
wal czył z wła dzą, po woj nie ją po nie kąd
wspie rał i wy cho wał sy na Wie sła wa,
któ ry w III RP był asy sten tem po cho -
dzą ce go z Kru żlo wej se na to ra An drze ja
Chro now skie go. Obec nie ten z wy -
kształ ce nia psy cho log jest wi ce wój tem
w pod kra kow skiej gmi nie Mo gi la ny.

IRE NE USZ PAW LIK
PS. Przy po mnij my, że w „Pa no ra mie wsi są -
dec kich”, do dat ku „Są de cza ni na” po świę co -

nym Kru żlo wej Wy żnej za mie ści li śmy
omó wie nie no ta tek Wła dy sła wa Sa pal skie -
go o I woj nie świa to wej, woj nie pol sko -bol -

sze wic kiej, 20-le ciu mię dzy wo jen nym,
wrze śniu 1939 r. oraz o ofia rach wo jen nych

po nie sio nych przez miesz kań ców Kru żlo wej.
* uwa ga: pi sow nia ory gi nal na.

Studenci z Zygmuntem
Berdychowskim po
górskich szczytach

W życiu
trzeba
mieć
pasję
Prze wod ni czą cy Ra dy Pro gra -
mo wej Fo rum Eko no micz ne go
i rad ny Sej mi ku Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go spo tkał się 21
grud nia ub.r. ze stu den ta mi
Pań stwo wej Wy ższej Szko ły
Za wo do wej w No wym Są czu. 

Z
yg munt Ber dy chow ski opo -
wia dał o swo jej wie lo let niej
pa sji cho dze nia po gó rach,
wspi nacz ce po wy so kich

szczy tach i po my śle zdo by cia tzw. Ko -
ro ny Zie mi, co nie uda ło się do tąd żad -
ne mu Są de cza ni no wi. 

– Li czę, że dziś za ra zi nas pan swo -
ją pa sją – po wie dzia ła na po wi ta nie
go ścia Ho no ra ta Trzciń ska, wi ce dy -
rek tor In sty tu tu Eko no micz ne go. 

Zyg munt Ber dy chow ski, z za mi ło -
wa nia ma ra toń czyk i al pi ni sta, swo ją
przy go dę ze wspi nacz ką wy so ko gór -
ską roz po czął w 2007 ro ku, kie dy tra -
pio ny kon tu zją no gi nie mógł
star to wać w bie gach i dał się na mó wić
ko le dze na wy pra wę na naj wy ższy
szczyt Alp, Mont Blanc. Stu den ci, za -
chę ce ni wcze śniej do tre no wa nia bie -
gów dłu go dy stan so wych, usły sze li
po krót ce o przy go to wa niach de biu tu -
ją ce go w wy so kich gó rach Zyg mun ta
Ber dy chow skie go oraz o sa mym prze -
bie gu wy pra wy, w któ rej nie oby ło się
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bez dy le tanc twa i kil ku błę dów. Zresz tą
gość In sty tu tu Eko no micz ne go w za -
baw ny spo sób przed sta wił swo je roz tar -
gnie nie pod czas ko lej nej wy pra wy
– na El brus. Wspi na jąc się na naj wy ższy
szczyt Kau ka zu, za po mniał ter mo su
z her ba tą. – Zyg munt, na pij się go rą cej
her ba ty, bo kiep sko mi wy glą dasz – na -
po mniał w dro dze pod gó rę prze wod nik,
ale w ple ca ku na sze go bo ha te ra po -
za ubra nia mi, zmro żo nym ba to nem
i izo to ni kiem, nic już nie by ło. Wspo -
mnia ny prze wod nik był ma ło wy ro zu -
mia ły dla adep ta wspi nacz ki, ale
go rą cym na pa rem się po dzie lił. Po po -
wro cie nic tak nie sma ko wa ło jak...
oczy wi ście go rą ca her ba ta.

Po eu ro pej skich szczy tach (czy El -
brus na le ży do Eu ro py nie jest do koń ca
roz strzy gnię te) przy szła po ra na wę -
drów kę przez Czar ny Ląd na Ki li man -
dża ro. Naj wy ższy szczyt Afry ki moc no
dał się we zna ki Ber dy chow skie mu,
a zwłasz cza je go to wa rzy szo wi, któ ry
wspi nacz ki nie ukoń czył. – Wte dy prze -
ko na łem się, że nie ma gór dla eme ry tów.
Nie w przy pad ku ta kich wy so kich – po -
wie dział pre le gent stu den tom. Po uda nej
afry kań skiej wy pra wie mu siał jed nak
uznać wy ższość po tę gi na tu ry, bo „przy -
sta nek Ala ska” oka zał się dla nie go ma -
ło go ścin ny. McKin ley, któ re go 4200
me trów wy so ko ści (z 6194 m n. p. m.)
trze ba prze być na wła snych no gach, po -
zo stał nie zdo by ty. Ber dy chow skie go do -
pa dło wy cień cze nie i go rącz ka, a za tym
ewa ku acja w ni zi ny.

– Ka żda wy pra wa to, oprócz rzecz ja -
sna wspi nacz ki, po zna wa nie nie zna nej
mi do tąd kul tu ry i oby cza jów – mó wił
twór ca Fo rum Eko no micz ne go. Opo -
wia dał o ubó stwie w Afry ce i In do ne zji,
zwy cza jach tu byl ców, do któ rych przez
te kil ka czy kil ka na ście dni trze ba by ło
przy wyk nąć. 

Stu den tów roz ba wi ły wy ma ga nia
pod wzglę dem ochro ny śro do wi ska
na An tark ty dzie, na któ rej Ber dy chow -

ski zdo by wał Mo unt Wil son. Spe cjal ne
po jem ni ki na mocz i wor ki na od cho dy,
a przede wszyst kim ich kon tro la
przy wej ściu do ba zy (kto nie przy niósł
ich ze so bą, miał spo ry pro blem).
– Na bie gu nie po łu dnio wym to wa rzy szy
czło wie ko wi nie po wta rzal ne uczu cie, że
stoi się na naj ni ższym frag men cie ku li
ziem skiej. Tak jak by mia ło się za raz ode -
rwać od glo bu sa i spaść – po dzie lił się
re flek sją, któ ra to wa rzy szy lu dziom bę -
dą cym tam po raz pierw szy.

Mont Winson zdo by ty, ale z od mro -
żo nym czo łem. In na gó ra, Pi ra mi da Car -
sten sza (Pun cak Jaya) przy nio sła in ne
do świad cze nia, bo ark tycz ny śnieg, lód
i wiatr za stą pi ła gę sta, peł na bło ta dżun -

gla No wej Gwi nei. Stu den ci mie li oka -
zję zo ba czyć krót ki film, w któ rym pre -
le gent prze cho dzi po li nach
nad kil ku set me tro wą prze pa ścią, a ta kże
do wie dzieć się o trud no ściach z po wro -
tem do cy wi li za cji. Z ka żdą zresz tą wy -
pra wą wią za ły się ja kieś mniej sze lub
więk sze trud no ści, ale ka żda cze goś no -
we go uczy ła, wska zał.

– W dro dze na Acon ca gua w Ar gen -
ty nie do wie dzia łem się, że cho ru ję
na nad ci śnie nie, o któ rym wcze śniej nie
mia łem po ję cia. Mia łem w związ ku
z tym pro ble my, bo, że by wejść na naj -
wy ższy szczyt An dów, trze ba w ka żdej
sta cji prze cho dzić kon tro lę le kar ską
– wska zał, ale szczyt zdo był.

„W ży ciu trze ba mieć pa sje. Wszyst -
ko, co chcia ło by się zro bić, trze ba ro bić
z pa sją” – na pi sał w Księ dze pa miąt ko -
wej gość LXV Są dec kie go Kon wer sa -
to rium Na uko we go.

JA NUSZ BO BREK

– Każda wyprawa to,
oprócz rzecz jasna
wspinaczki, poznawanie
nieznanej mi dotąd
kultury i obyczajów.

ZYGMUNT BERDYCHOWSKI
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S
ą dec ki od dział związ ku de biu -
to wał w ro li or ga ni za to ra wy -
sta wy i był to de biut uda ny.
Go łę bie pocz to we przy szło

obej rzeć pra wie ty siąc osób. 
Pta ki przy wio zło po nad 100 ho dow -

ców z pię ciu po wia tów: no wo są dec kie -
go, gor lic kie go, li ma now skie go,
no wo tar skie go i ta trzań skie go. Ry wa li -
zo wa li w 19 kla sach wy sta wo wych,
w dwóch ka te go riach: stan dard (wy gląd
go łę bi) i sport (wy ni ki pta ków w lo -
tach). Punk ta cję za wy gląd przy zna wał
sę dzia Ma riusz Bo bro wicz z Rze szo wa,
a kla sy fi ka cję spor to wą usta lo no
na pod sta wie osią gnięć z ostat nich

dwóch lat. Go łę bie ści ga ją się na dłu -
gich dy stan sach. Wy pusz cza ne są
na przy kład na te re nie Nie miec i stąd
wra ca ją do swo ich go łęb ni ków. Czas
po wro tu re je stru ją spe cjal ne ze ga ry,
przy po mo cy chi pów umiesz czo nych
na no gach go łę bi. Naj szyb sze pta ki po -
ko nu ję dy stans 700 – 800 ki lo me trów
w 10 -11 go dzin, uzy sku jąc śred nią
pręd kość 80 km/h.

– Przy sprzy ja ją cych wa run kach pta -
ki mo gą le cieć na wet 130 ki lo me trów
na go dzi nę – re la cjo no wał Krzysz tof
Ogo rza łek, któ ry ja ko je den z dwóch
ho dow ców z Ko rzen nej po je dzie
na ogól no pol ską wy sta wę do So snow -

ca. Je go go łę bie wy star tu ją w ka te go rii
sport. W ka te go rii stan dard gmi nę re pre -
zen to wać bę dzie Wie sław Ku biak.

Naj pięk niej sze go łę bie przy wiózł
na wy sta wę Jan Da dał z Li ma no wej.
Ho do wa ne przez nie go pta ki wy gra ły
za rów no w ka te go rii sam czy ków, jak
i sa mi czek.

***
Ho do wa nie go łę bi pocz to wych to nie

jest ta nie hob by. Na rocz ne utrzy ma nie
pta ków po trze ba na wet 10 ty się cy zło -
tych. Koszt za ku pu go łę bi to ko lej ne ty -
sią ce. Naj cen niej sze pta ki ho dow cy
ubez pie cza ją nie kie dy na ol brzy mie
kwo ty: 100, a na wet 500 tys. eu ro.

Od dział Be skid Są dec ki Pol skie go
Związ ku Ho dow ców Go łę bi Pocz to -
wych zrze sza oko ło 150 człon ków, do -
ro słych i dzie ci. Jest no wym od dzia łem,
za twier dzo nym przez Pre zy dium Za rzą -
du Głów ne go Pol skie go Związ ku Ho -
dow ców Go łę bi Pocz to wych 16
stycz nia 2010 ro ku. Wy wo dzi się
z dwóch po tę żnych sek cji: Woj na ro wa
i Gry bów, dzia ła ją cych w ra mach naj -
więk sze go jak do tąd od dzia łu – PZHGP
Od dział No wy Sącz, któ ry w ro ku 2009
li czył po nad 300 człon ków. W związ ku
ze zbyt du żym za się giem te ry to rial nym
wspo mnia ne go od dzia łu pod ję to de cy -
zję o je go po dzia le na 3 mniej sze, w tym
na od dział Be skid Są dec ki. W je go w ra -
mach dzia ła ją dziś czte ry sek cje: Woj -
na ro wa, Kru żlo wa, Gry bów i Bo bo wa.
Z gmi ny Ko rzen na po cho dzi oko ło 40
ho dow ców, po zo sta li są w więk szo ści
z gmi ny i mia sta Gry bów oraz z Bo bo -
wej. Są też po je dyn czy ho dow cy z Kra -
ko wa i Tar no wa.

Opr. (BW)
Źró dło: Urząd Gmi ny Ko rzen na,

www.ko rzen na. pl i Od dział Be skid PZHGP

350 gołębi 
na wystawie  
Pra wie 350 go łę bi pocz to wych po ka za no na wy sta wie w Ko -
rzen nej, zor ga ni zo wa nej na po cząt ku grud nia ze szłe go ro ku.
Z te go gro na 37 po je dzie na 62. Ogól no pol ską Wy sta wę Go łę bi
Pocz to wych w So snow cu. – Bar dzo się cie szę, że wśród nich
bę dą ta kże re pre zen tan ci gmi ny Ko rzen na – mó wił Sta ni sław
Ra dzik, rad ny Ko rzen nej i pre zes Od dzia łu Be skid Są dec ki Pol -
skie go Związ ku Ho dow ców Go łę bi Pocz to wych.
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W
ła dek Ptasz kow ski, trze -
ba po wie dzieć, bo już
na zwi sko na to wska zu -
je, jest ro do wi tym ptasz -

ko wia ni nem. Uro dził się na tej zie mi
le d wie 40 lat te mu i chy ba o ni czym in -
nym nie ma rzył od dziec ka tyl ko
o pszcze lar stwie. A na uczy cie li rze mio -
sła spo tkał zna ko mi tych. W tym cza sie,
pod ko niec 70. i na po cząt ku
lat 80. XX wie ku ptasz kow skim pszcze -
lar stwem do wo dzi li Jó zef Szpa kow ski,
hoł du ją cy jesz cze bart nej tra dy cji, bo
pszczo ły swo je trzy mał we wła sno ręcz -
nie wy dłu ba nych ulach kło do wych
i młod szy o po ko le nie Mi chał Ry sie -
wicz, na owe cza sy pszcze larz już no -
wo cze sny, bo upra wia ją cy swo je
pa siecz ne rze mio sło we dług naj now -
szych wzor ców. 

Ktoś po wie, że Wła dek miał szczę -
ście tra fić pod skrzy dła tak zna ko mi tych
pszcze la rzy. Ale On prze cież te mu
szczę ściu mu siał po ma gać. I ja ko ma ły
chło pak sa mo dziel nie i bez przy mu su
za pi sał się do pszcze lar skie go ter mi nu.
Naj czę ściej od wie dzał Mi cha ła Ry sie -
wi cza, któ ry z cza sem stał się dla nie go
wy rocz nią i pszcze lar skim au to ry te tem.

Wuj Mi chał, nie bę dę ukry wał mo ich
związ ków ro dzin nych z pro mo to rem
pszcze lar skim Wład ka Ptasz kow skie go,

bo du ma wię zów krwi mnie roz pie ra,
oka zał się na uczy cie lem wy bit nym
i wy ma ga ją cym. Pew ne go dnia, a by ło
to w 1987, a mo że w 1988 ro ku (Wła -
dek miał wów czas 15 -16 lat) do opusz -
czo ne go ula, sto ją ce go na po se sji oj ca
Wład ka Ptasz kow skie go, przy le cia ła
rój ka i nie py ta jąc ni ko go o zda nie, zna -

la zła so bie miej sce na no we gniaz do.
Rój ka by ła praw do po dob nie z pa sie ki
Mi cha ła Ry sie wi cza, któ ry do wie dziaw -
szy się o wy da rze niu, spoj rzał na mło -
de go Wład ka i po wie dział: – No, to,
chłop cze, zo sta łeś pszcze la rzem. Pa mię -
taj, że od tej chwi li nie bę dę ci już po -
ma gał. Błę dy bę dą two imi błę da mi, ale
ka żdy suk ces ta kże bę dzie wy łącz nie
two im suk ce sem. Ta ka le gen da za pi sa -
ła się w an na łach ptasz kow skie go
pszcze lar stwa. I niech tak po zo sta nie!

Wy glą da na to, że błę dów wła ści wie
nie by ło w pa sie ce Wład ka. Mi chał Ry -
sie wicz do trzy mał sło wa, a Wła dek jął

roz wi jać wła sna pa sie kę. Dłu gie la ta są -
sia do wa li przez mie dzę i wi ro wa li te sa -
me mio dy, aż do 2009 ro ku, kie dy to
Wszech mo gą cy we zwał wu ja Mi cha ła
do sie bie, bo znu dzi ły mu się już nie -
biań skie pa stwi ska bez do brze po pro wa -
dzo nej pa sie ki. Nie by ło na ca łej zie mi
spe ca, któ ry mógł by spro stać ocze ki wa -
niom Wszech mo gą ce go. Cóż by ło ro -
bić… I wuj Mi chał za brał swo je
pszczo ły do Nie ba!

*** 
W pszcze lar skim rze mio śle do ro słe -

mu już Wład ko wi Ptasz kow skie mu po -
mo gły sto lar skie umie jęt no ści. Bo
wszyst ko, co mo że cie zo ba czyć w pa -
sie ce Wład ka jest wy two rem je go rąk
i dzie łem je go wy obraź ni. Dzi siaj na pa -
sie czy sku w Ptasz ko wej, na Mu chów ce,
ży je 140 ro dzin pszcze lich. Dla wie lu
z nich Wła dek zbu do wał praw dzi we,
choć w mi nia tu rze, do my, ja kie od wie -
ków gó ra le bu do wa li na Pod ha lu. Obok
tych ar chi tek to nicz nych uli fi gu ral nych
Wła dek po sta wił kil ka kłód (bar ci) – je -
stem pe wien, że w hoł dzie nie tyl ko pol -
skim, pszcze lar skim tra dy cjom bart nym,
ale że by nie za po mnieć o ś. p. Jó ze fie
Szpa kow skim. W pa sie ce Wład ka
Ptasz kow skie go sto ją ta kże współ cze sne
ule. I 140 Wład ko wych ro dzin pszcze -
lich po ko nu je od wie lu lat tę sa mą nie -

Po czet pszcze la rzy są dec kich

Symfonia pasieczna
Władysława
Ptaszkowskiego
Ta kiej pa sie ki jak Wład ka Ptasz kow skie go ze świe cą mo że cie
szu kać po naj dal szych ru bie żach Rzecz po spo li tej i nie znaj dzie -
cie. A wiem, co mó wię, bo nie jed no go spo dar stwo pa siecz ne
od wie dzi łem w swo im ży ciu na wschod nich i za chod nich kre -
sach, w Wiel ko pol sce, na Po mo rzu, na Ma zu rach, czy na Roz to -
czu. A spa ce ru jąc po pa sie ce Wład ka nie mu szę przy my kać
oczu, że by ma rzyć, bo wiem, że jej wła ści ciel stwo rzył dla swo -
ich pszczół świat jak z naj pięk niej szej ba śni.

Uro dził się na tej zie mi
le d wie 40 lat te mu i chy -
ba o ni czym in nym nie
ma rzył od dziec ka tyl ko
o pszcze lar stwie.
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da le ką dro gę na spa dzio we zbo cza Ja -
wo rza. Kli mat w Ptasz ko wej su ro wy,
wio sny tu taj krót kie i póź ne, stąd mio -
du kwia to we go cza sem jak na przy sło -
wio we le kar stwo, ale spa dzi ma ją ci
tu taj do sta tek. By wa, że i 50 kg z ula. 

Pa sie ka Wład ka Ptasz kow skie go
za ję ła I miej sce w 2011 ro ku, w ka te -
go rii tzw. pa siek du żych, w kon kur sie
pa siek or ga ni zo wa nym, co ro ku przez
nasz Kar pac ki Zwią zek Pszcze la rzy
w No wym Są czu. Pod czas spo tka nia
opłat ko we go, do któ re go do szło jesz -
cze w grud niu 2011 ro ku w Karcz mie
Bart nej u Ja nu sza Kasz te le wi cza (Są -
dec kie go Bart ni ka), ko le dzy z Kar pac -
kie go Związ ku na gro dzi li Wład ka
rzę si sty mi okla ska mi. Sie dzia łem
obok Wład ka i wiem, że by ło mu bar -
dzo mi ło. 

Ni ko go od daw na nie dzi wi fakt, że
ptasz kow ską pa sie kę na Mu chów ce
Wła dy sła wa Ptasz kow skie go od wie dzi -
ły już wy ciecz ki z Au stra lii, Ame ry ki
Po łu dnio wej, Ame ry ki Pół noc nej i nie -
omal z ca łej Eu ro py. A Wła dek ka żde -
mu go ścio wi cier pli wie opo wia da
o swo ich pszczo łach i o pol skich tra dy -
cjach bart ni czych. A jest fa chow cem, co
się zo wie. Chy lę czo ła!

Ale, moi Dro dzy Czy tel ni cy, sym fo nia
pa siecz na Wła dy sła wa Ptasz kow skie go
do pie ro się roz po czę ła. I to jest do bra
wia do mość! Ta jed na z naj pięk niej szych
pol skich pa siek, jak ar ka przy mie rza po -
mię dzy sta ry mi i no wy mi la ty, bę dzie
trwać – po przez skrom ność i prze czu cie
swo je go wła ści cie la. Bo wieść gmin na,
wia ra, lu do wa klech da, tra dy cja, oby czaj
i praw dzi we rze mio sło, two rzą świat,
któ re go nie da się pod ro bić… 

Cu dze chwa li cie, swo je go nie zna cie
– jak mó wi sta re przy sło wie. Je śli Bra -
zy lij czyk, Nie miec, Au stra lij czyk, Ka na -
dyj czyk, Ame ry ka nin od wie dzi li pa sie kę
Wła dy sła wa Ptasz kow skie go w Ptasz ko -
wej, jedź i Ty, Dro gi Są de cza ni nie. 

Sym fo nię pa siecz ną Wła dy sła wa
Ptasz kow skie go czas za cząć!

MA CIEJ RY SIE WICZ
Je żów, 8 stycz nia 2012 r.

Wła dek ka żde mu go ścio -
wi cier pli wie opo wia da
o swo ich pszczo łach
i o pol skich tra dy cjach
bart ni czych. A jest fa -
chow cem, co się zo wie.
Chy lę czo ła!
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Po trzech mie sią cach in ten -
syw ne go i nie ta nie go re mon -
tu, od da no do użyt ku ba sen
przy uli cy Nad brze żnej w No -
wym Są czu. Obiekt wy glą da
jak no wy. 

C
ie szę się, że uda ło się wy ko nać
ten re mont, bo już dłu żej,
po bli sko 14-let niej eks plo ata -
cji, nie mo żna by ło dłu żej

z nim zwle kać – mó wi pre zes MO SiR
Pa weł Ba du ra. – Obec nie jest to in ny
obiekt. Grun tow nie zo sta ła wy re mon to -
wa na niec ka głów ne go ba se nu, a tak na -
praw dę to jest to no wy ele ment. Do je go
mo der ni za cji za sto so wa no no wo cze sną
tech no lo gię, któ ra znacz nie zwięk szy
kom fort użyt ko wa nia. Po więk szo ny
o 25 m zo stał od pływ wo dy wo kół ba sen,
a przez to bę dzie obec nie czę ściej fil tro -
wa na. Ma my no we ja kuz zi, rów nież z fil -
tro wa niem. To ta kże in ny mo stek, któ ry
za stą pił drew nia ny. Jest no wa szat nia
dla osób nie peł no spraw nych, któ rzy te -
raz bę dą mie li kom fort peł nej in tym no -
ści. Wie le prac wy ko na li śmy sa mi, co
po zwo li ło ob ni żyć kosz ty ro bo ci zny. Po -

dzię ko wa nia na le żą się wła dzom mia sta,
że zna la zły pie nią dze na ten re mont. Sło -
wa uzna nia na le żą się pra cow ni kom
MO SiR, któ rzy bar dzo cię żko pra co wa li
przez mi nio ne trzy mie sią ce.

Oto nie któ re z prac re mon to wych
pły wal ni przy ul. Nad brze żnej. 

BA SEN SPOR TO WY
Cał ko wi ta prze bu do wa niec ki ba se -

nu spor to we go. Fo lię za stą pi ła ce ra mi -
ka. Ścia ny wy ko na no ze szla chet nej sta li
nie rdzew nej łącz nie z ryn na mi prze le -
wo wy mi wo kół ca łe go ba se nu, co wpły -
nie na szyb sze uzdat nia nie i fil tro wa nie
wo dy. Po nad to do po sa żo no ba sen w no -
we słup ki star to we, li ny to ro we, słup ki
do lin na wro to wych. 

BA SEN RE KRE ACYJ NY
Jak w przy pad ku niec ki spor to wej,

fo lię zo sta ła za stą pio na wy so kiej kla sy
mo zai ką ba se no wą o du żej od por no ści
na dzia ła nie wo dy i środ ków do uzdat -
nia nia wo dy. Ob ni żo no mur ki brze go we
dla po pra wie nia bez pie czeń stwa pły wa -
ków. Drew nia ny mo stek, wy ma ga ją cy
co rocz nej kosz tow nej na pra wy, za stą -
pio no be to no wym z po rę cza mi ze sta li

nie rdzew nej. Sta rą wan nę hy dro ma sa żu
wy mie nio no na no wą. 

PLA ŻE HA LI BA SE NO WEJ
Sku to wszyst kie płyt ki plaż ba se no -

wych, któ re utra ci ły swo je wła ści wo ści
an ty po śli zgo we. Wy ko na no no wą izo -
la cję pod ło ża i uło żo no no we płyt ki. Za -
sto so wa no tzw. li nio wy od biór wo dy
z plaż ba se nów, w sta rym sys te mie funk -
cjo no wał ma ło sku tecz ny od biór punk -
to wy – nie sku tecz ny.

ZJE ŻDŻAL NIA
Re no wa cja śli zgu oraz wy mia na pod -

pór. Po ma lo wa no ryn ny oraz scho dy
i po rę cze. W stre fie prysz ni co wej szat ni
dam skiej i mę skiej za sto so wa no fu gę
epok sy do wą na ścia nach i pod ło dze. Od -
ma lo wa no po miesz cze nia.

SZATNIA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wy mia na po sadz ki na an ty po śli zgo -
wą, wy mia na pły tek w czę ści prysz ni co -
wej na ścia nach. Wy mia na drzwi
we wnętrz nych z drew nia nych na PCV.
Czę ścio wa wy mia na ar ma tu ry. Wy bu do -
wa nie no we go, in tym ne go po miesz cze nia,
w peł ni do po sa żo ne go i wy po sa żo ne go
w ar ma tu rę dla osób nie peł no spraw nych
„Bez ba rier”: prysz nic, umy wal ka, WC,
po chwy ty ścien ne, sie dzi sko, le żan ka. Po -
miesz cze nie jest za my ka ne i od izo lo wa ne
od in nych, w peł ni do sto so wa ne do po -
trzeb osób po ru sza ją cych się na wóz ku in -
wa lidz kim.

IN NE PRA CE 
Ma lo wa nie ba rie rek i sie dzisk na try -

bu nach. Ma lo wa nie ho lu gór ne go i dol -
ne go. (JEC)

Ba sen jak no wy
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W młod szych le ciech dość za ja -
dle pe re gry no wa łam po ob cych
kra inach w to wa rzy stwie dwóch
słyn nych z te le wi zji mę żów.

I
gdzie kol wiek się zja wi li śmy, w Ate -
nach czy Hel sin kach, Go ete bor gu
czy Bu da pesz cie, Stut t gar cie czy
Se wil li, ci moi sław ni ko le dzy ma -

nia kal nie kie ro wa li się wy łącz nie do re -
stau ra cji chiń skich. O ile mnie nę ci ła
kuch nia lo kal na i z cie ka wo ścią de gu sto -
wa łam miej sco we po tra wy, moi mo no -
ton ni to wa rzy sze pod ró ży nie zmien nie
pa ła szo wa li kacz kę po pe kiń sku.

Aż źle się to skoń czy ło. Oto bo wiem
w Se wil li za miast sy cić się pa el lą, tor -
til lą de pa ta tas czy ja mon ser ra no znów
za sie dli u miej sco we go Chiń czy ka. Za -
nim do cze ka li się kacz ki po pe kiń sku
za mó wi li won ton ki, czy li pie ro żki
z mię sem. A wia do mo, ja kie pie ro żki
z mie lo nym mię sem po tra fią być zdra -
dli we. I rze czy wi ście za tru li się ni mi ha -
nieb nie! Ty dzień na sze go po by tu
w pięk nej sto li cy An da lu zji spę dzi li
w bo le ściach, głów nie prze sia du jąc
w ustron nym miej scu na tro nie z por ce -
li tu, a do pie ro w ostat nich dniach ży -
wiąc się skrom nie su char ka mi
po pi ja ny mi nie sło dzo ną her ba tą.

Nie po mna tych cu dzych do świad czeń
wy bra łam się w No wym Są czu do pre -
zen tu ją ce go się ja ko lo kal z kuch nią
azja tyc ką ba ru „Ma ni la” przy za uł ku
Wa zów, wie cie, tym wą skim prze smy ku
łą czą cym ul. Ja giel loń ską z Du na jew -
skie go. Po cie sza ją ce, że w kar cie dań nie
do strze głam pe cho wych won ton ków, na -
to miast spo ry bu kiet dań z ró żnych kra -
jów Azji. Nie bez po wo du bar no si
na zwę sto li cy Fi li pin, bo w ofer cie prze -
wa ża ły da nia wła śnie z te go pań stwa.
Ale wy stę pu ją ta kże po tra wy taj skie, ja -
poń skie, chiń skie i wiet nam skie.

Z fi li piń skich po ła ko mi łam się na ry -
bę na go rą cym pół mi sku w so sie cur ry

(18 zł). Tą fi li piń ską ry bą oka za ła się po -
ła wia na aku rat w wo dach afry kań skich
ti la pia okry ta ca łu nem ze sma żo nych ja -
rzyn. Tak umie jęt nie usma żo nych, że za -
cho wa ły jesz cze jędr ność świe żych,
na to miast sma kiem i aro ma tem już zdą -
ży ły po dzie lić się z ry bim, z na tu ry
mdłym jak ryż – mię sem.

Na go rą cym pół mi sku po da no ta kże
kur cza ka po wiet nam sku (17 zł). Za ma -
ry no wa ne wcze śniej ką ski mię sa spo -

czy wa ły na ma te ra cu ze skwier czą cej
jesz cze ce bu li. By ły aro ma tycz ne i sprę -
ży ście mięk kie.

Zu pa kra bo wa (6 zł) ró żni ła się
znacz nie od tych zup kra bo wych, ja kie
ja da łam w in nych re stau ra cjach orien -
tal nych, prze wa żnie ro so ło wa tych z ma -
ka ro nem, ale by ła z nich naj lep sza, gdyż
nad zwy czaj ubo ga co na ja rzy na mi o nie -
znacz nie wy czu wal nym po sma ku ka pu -
śnia ku. Zresz tą kra bo wą mo żna
za pew ne po rów nać np. z ryb ną, któ ra
też jest ra dy kal nie in na w za le żno ści
od re gio nu, w ja kim się ją wa rzy. Ta ka
– po wiedz my – mar syl ska zu pa ryb -
na bo uil la ba is se w ogó le prze cież nie
przy po mi na ro syj skiej uchy.

Po tra wy roz myśl nie po da ję w ko lej -
no ści od wrot nej od po chła nia nych, aby
stop nio wać wra że nia. Bo pod nieb ne do -
praw dy wy ra zy uzna nia wzbu dzi ła już
przy staw ka, od ja kiej roz po czę ła się ta
uczta: saj gon ki z wa rzy wa mi i mię sem

sztuk 4 (8 zł). Ba jecz nie sma ko wi ty
farsz oto czo ny był łam li wym i prze zro -
czy stym cia stem ry żo wym, przez któ re
wi dać by ło za war tość.

Schru pa łam ta kże mi secz kę chip sów
kra bo wych (6 zł), za pew ne ry żo wych, ale
oprócz odro bi nę sło nej nu ty nie wy czu -
łam w nich żad nej in nej. Tę aku rat atrak -
cję mo żna by ło swo bod nie po mi nąć.

W su mie jed nak na le ży od no to wać,
że w No wym Są czu po ja wi ła się na stęp -
na – oprócz Ku piec kiej, Bo he my, Ra tu -
szo wej i Karcz my nad Ka mie ni cą
– re stau ra cja, ja ką z czy stym su mie niem
mo żna po le cić. Na resz cie ma my do czy -
nie nia z pra wi dło wo ścią, za prze cza ją cą
pra wu Ko per ni ka. Otóż ten nasz przy -
szy wa ny ro dak nie miec kie go po cho dze -
nia sfor mu ło wał re gu łę ty czą cą się
pie nią dza, w myśl któ rej ten gor szy wy -
pie ra lep szy. W przy pad ku re stau ra cji
są dec kich szczę śli wie jest prze ciw nie:
w miej sce za my ka nych gor szych otwie -
ra ne są lep sze! Tak oto dzia ła pra wo
ryn ku, a mo że na wet uli cy… 

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W punk ta cji od 1 do 10 „Ma ni li” przy zna ję mak -

sy mal ną no tę (w tym miej scu roz le ga ją się
fan fa ry na do łą czo nej przez re dak cję pły cie!).

Ły żka stra wy (32)

Bu kiet w prze smy ku

Z fi li piń skich po ła ko mi -
łam się na ry bę na go rą -
cym pół mi sku w so sie
cur ry (18 zł). Tą fi li piń ską
ry bą oka za ła się po ła wia -
na aku rat w wo dach
afry kań skich ti la pia
okry ta ca łu nem ze sma -
żo nych ja rzyn. 

Ma ni la przy Wa zów FOT. ŻY ŁY
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To sku tek zmian wła ści ciel skich
w „DzP” i per tur ba cji na ryn -
ku pra so wym, co do ty ka

wszyst kie ty tu ły, a zwią za ne jest– zda -
niem pra so znaw ców – ze spad kiem
sprze da ży pra sy i gwał tow nym roz wo -
jem in ter ne tu.

30 czerw ca ub. r. wła ści cie lem Pol -
skie go Do mu Me dial ne go, wy daw cy
„DzP”, sta ła się spół ka Pol ska pres se, pol -
ska od no ga nie miec kie go kon cer nu me -
dial ne go Pas sau er Neue Pres se, wy daw cy
m.in. „Ga ze ty Kra kow skiej„(do tych czas
naj więk sze go kon ku ren ta „DzP” w Ma -
ło pol sce) i ośmiu in nych ga zet re gio nal -
nych, wcho dzą cych w skład tzw. pro jek tu
„Pol ska The Ti mes”. Dzien ni ka rze no -
wo są dec kie go od dzia łu „DzP” oraz
pra cow ni cy mar ke tin gu opu ści li wy -
naj mo wa ny od mia sta lo kal w bu dyn -
ku przy ul. Na ru to wi cza 6 i prze nie śli
się do sie dzi by „Kra kow skiej” na ul.
Ko cha now skie go 14.

***
Od dział „Dzien ni ka Pol skie go” w No -

wym Są czu, uka zu ją ce go się w Kra ko wie
od 25 stycz nia 1945 ro ku, po wstał w 1966
r. Po cząt ko wo są dec ka re dak cja mie ści ła
się przy ul. Ja giel loń skiej 25, na stęp nie Ja -
giel loń ska 33, a po tem już Na ru to wi cza 6
(w przed wo jen nym bu dyn ku b. ho te lu
Po lo nia”, zbu do wa nym w 1931 r.). 

Ko lej no od dzia łem kie ro wa li: Le szek
Ma zan, Je rzy Pie śnia kie wicz, Le szek
Szew czyk, Jan Szka ra dek, Ta de usz Go -
lec, Jo lan ta An tec ka, Sła wo mir Si ko ra,
Piotr Gryź lak (od 1992 r.), Woj ciech

Mo len do wicz (od 2001 r.), Mo ni ka Ko -
wal czyk (od 2010 r.), a ostat nio – ja ko
„ko or dy na tor pro jek tu” Pa weł Sze li ga.
(W stop ce re dak cyj nej fi gu ro wa ło sied -
miu dzien ni ka rzy, w tym zna ny spec
od są dec kie go spor tu Da niel We imer).

„DzP” w No wym Są czu miał w prze -
szło ści szczę ście do wy bit nych współ -
pra cow ni ków, dość wy mie nić An to nie go
Sit ka, Ry szar da Cy bul skie go, Ja na Er li -
cha, Ka zi mie rza Stra cha now skie go (nikt
z nich już nie ży je). W cza sach PRL
„Dzien nik Pol ski” nie był wol ny od cen -
zu ry ale za wsze ró żnił się od ga zet re gio -
nal nych opa trzo nych na głów kiem
„Pro le ta riu sze wszyst kich kra jów łącz -
cie się” i stem plem KW PZPR, i to czy -
tel ni cy do ce nia li.

W naj lep szych la tach (koń ców ka po -
przed niej de ka dy) wy da nie co dzien ne
„DzP” (za ha czał wte dy o Pod kar pa cie)
wy no si ła 80-95 tys. egz. (wy da nie co -
dzien ne) i 185 tys. egz. (wyd. ma ga zy -
no we). W ostat nim okre sie na kład
kon tro lo wa ny „DzP” spadł do nie ca -
łych 33 tys. egz., a tam gdzie uka zy wa ła
się ośmio ko lum no wa wkład ka no wo są -
dec ka z osob ną pa gi na cją (No wy Sącz
oraz po wia ty: no wo są dec ki, gor lic ki, li -
ma now ski) sprze da wa ło się dzien nie kil -
ka ty się cy eg zem pla rzy. Naj więk sze
wzię cie mia ło piąt ko we wy da nie „DzP”
z roz bu do wa nym dzia łem re por ta ży
(naj lep sze kra kow skie pió ra) i świet ny -
mi felietonami. Ostat nie, hi sto rycz ne już
wy da nie wkład ki „Dzien ni ka No wo są -
dec kie go” z 28 grud nia 2011 ro ku uka -
za ło się z czo łów ko wym ar ty ku łem red.
Woj cie cha Chmu ry o ob wod ni cy pół -
noc nej No we go Są cza cze ka ją cej na de -
cy zję śro do wi sko wą. Na „pod wa le”
wi dzi my zdję cie ko lęd ni ków mi syj nych.

Do cza su zmian wła ści ciel skich
w po ło wie ub.r. w Wy daw nic twie Ja -
giel lo nia SA, wła ści ciel Pol skie go Do -
mu Me dial ne go, „Dzien nik Pol ski” był
naj po wa żniej szą ga ze tą re gio nal ną
z prze wa gą pol skie go ka pi ta łu, w któ -
rym szcząt ko we udzia ły po sia dał ZR
Ma ło pol ska NSZZ „So li dar ność”. 

(S), źró dło: „En cy klo pe dia Są dec ka” 
Au gu sty na i Je rze go Le śnia ków

Nie po że gna li się z Czy tel ni ka mi 

Po dzwon ne 
dla „Dzien ni ka Pol skie go” 
W wy da niu „Dzien ni ka Pol skie go” z 29 grud nia ub. r. znik nę ły lo -
kal ne wkład ki w tym „Dzien ni ka No wo są dec kie go” z cha rak te ry -
stycz ną, nie bie ską wi niet ką. Za stą pi ła je wkład ka z na głów kiem
„Kro ni ka Ma ło pol ska”, w któ rej jed ną stro nę po świę co no spra -
wom sa dec kim. Tym sa mym za koń czył ży wot od dział „DzP”
w No wym Są czu. Re dak cja nie po że gna ła się z Czy tel ni ka mi. 

Ostatni „Dziennik Nowosądecki”

Nowy produkt – Kronika Małopolska
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Nie przy zna nie przez Kra jo wą Ra -
dę Ra dio fo nii i Te le wi zji miej sca
na pu blicz nym, cy fro wym mul ti -
plek sie dla Te le wi zji Trwam, co
zna czą co za wę zi jej wi dow nię, to
jaw ne, bez czel ne drań stwo, wo -
ła ją ce o po mstę do Nie ba! 

T
en kto bro ni de cy zji ra dy, niech
się przej dzie do ja kie goś szpi ta -
la, ho spi cjum, czy do mu star -
ców (zwa nych dzi siaj do ma mi

po mo cy spo łecz nej). Niech zaj rzy
do miesz kań eme ry tek i wdow ców, za -
po mnia nych przez wnu ki dziad ków, po -
rzu co nych przez dzie ci sta rych

ro dzi ców, ale ta kże lu dzi mło dych,
uwię zio nych z po wo du cho ro by w czte -
rech ścia nach. Sło wem – niech od wie -
dzi lu dzi sa mot nych i cier pią cych. Tam
wszę dzie roz brzmie wa Ra dio Ma ry ja,
al bo le ci Te le wi zja Trwam. Chce cie im
ode brać je dy ną po cie chę: Go dzin ki, Ko -
ron kę do Mi ło sier dzia Bo że go, Ró ża -
niec i wresz cie Ro dzi nę Ra dia Ma ry ja,
bo dla nich ta ra dio wa i te le wi zyj -
na wspól no ta to ro dzi na, sko ro praw dzi -
wej nie ma ją, al bo krew ni o nich nie
pa mię ta ją?

Te raz z in nej becz ki. Uwiel biam ko -
lę dy i pa sto rał ki, naj bar dziej sta ro są de -
cza ni na, Ja na Jo achi ma Cze cha. Pol skie
ko lę dy nie ma ją so bie rów nych w świe -
cie (w na ro dzi ny Bo żej Dzie ci ny wple -
cio na jest tkli wość, ser decz ność i pol ski
los). Ko mer cyj ne i pu blicz ne sta cje ra -
dio we nada wa nie ko lęd koń czą w Szcze -
pa na, die ce zjal ne RDN w Trzech Kró li,
a w Ra diu Ma ry ja ko lę dy pusz cza ją, jak
Pan Bóg przy ka zał, do Mat ki Bo skiej
Grom nicz nej, 2 lu te go. Po dob nie w Te -
le wi zji Trwam. Mo żna spraw dzić, ma -
my do pie ro po ło wę stycz nia.

Jesz cze ina czej. Lu bię po słu chać opi -
nii ró żnych lu dzi, lu bię mieć in for ma cje
z wie lu źró deł, aby wy ro bić so bie wła sny
po gląd na spra wy te go świa ta. Prze sta -
łem oglą dać dzien nik te le wi zji pu blicz -
nej, bo ni czym się nie ró żni
od dzien ni ków te le wi zji ko mer cyj nych,
a „Wy da rze nia” i „Fak ty” są wcze śniej
od „Wia do mo ści”. Nie ku pu ję już
„Rzecz po spo li tej”, któ rej by łem wier ny
przez ćwierć wie cze, bo prze sta ła się wy -
ró żniać na tle in nych ga zet. Ja ko od trut -
ka od tzw. me diów głów ne go nur tu,
hoł du ją cych współ cze snej cen zu rze zwa -
nej po praw no ścią po li tycz ną, po zo stał mi
In ter net oraz… „Im pe rium Ry dzy ka”.

W Ra diu Ma ry ja i Te le wi zji Trwam
mo żna po słu chać tych, któ rzy gdzie in -
dziej nie ma ją gło su. A dla tych, któ rych
ten głos mier zi, mam pro stą ra dę: w ka -
żdym pi lo cie jest gu zik do zmie nia nia ka -
na łów te le wi zyj nych lub sta cji
ra dio wych. Nic ła twiej sze go, jak wy łą -
czyć „Ry dzy ka”. Nie ma obo wiąz ku słu -
cha nia to ruń skie go ra dia i oglą da nia
to ruń skiej te le wi zji. Co wię cej – nie gro -
żą za to żad ne ka ry fi nan so we, ani ko -
ściel ne. Czy fa ce ci z Kra jo wej Ra da
Ra dio fo nii i Te le wi zji o tym nie wie dzą,

że przy uzy ciu ad mi ni stra cyj nych, ha -
nieb nych me tod za bie ra ją się za kne blo -
wa nie ust wol nym lu dziom, w wol nym
kra ju? Naj gor sze, że w tym gre mium za -
sia da ją lu dzie z so li dar no ścio wym ro do -
wo dem!

***
Spra wa jest ar cy po wa żna, do ty ka ją -

dra de mo kra cji. Oj ciec Dy rek tor, któ re -
go ka zań, ja ko stu dent UJ, słu cha łem
w la tach 80. w ko ście le „na Gór ce”
na Pod gó rzu w Kra ko wie, zwa ny przez
źle wy cho wa nych ro da ków „Ry dzy -
kiem” (w Pol sce za wsze się sza no wa ło
ka pła nów), ma ra cję mó wiąc o „peł za -
ją cym to ta li ta ry zmie”. To le ran cja i plu -
ra lizm na tym bo wiem po le ga, że dam
się po sie kać za pra wo do gło sze nia swo -
ich po glą dów przez… Pa li ko ta. Pó ki nie
na ru sza praw in nych oby wa te li RP, za -
pi sa nych w kon sty tu cji – pań stwu wa ra
od nie go! Niech Pa li kot ga da, co mu śli -
na na ję zyk przy nie sie. Niech słu cha,
oglą da i czy ta, co mu pa su je – gu zik mi
do te go. I przez ana lo gię – niech pa li ko -
tow cy ory gi nal ni i pa li ko tow cy za ka mu -
flo wa ni z ko ali cji rzą dzą cej (oni gra ją
pierw sze skrzyp ce w KRRiT) nie od ma -
wia ją mi pra wa do nu rza niu się w „za -
tru tych” opa rach to ruń skich me diów,
na któ re skła dam przez ni ko go nie przy -
mu sza ny swój gro sik. Je stem wszak
wol nym czło wie kiem, w wol nym kra ju,
tak jak Pa li kot?!

Uczci wi sym pa ty cy ja kiej kol wiek
par tii, na wet ci naj dal si od uto żsa mia nia
się z po glą da mi o. Ta de usza Ry dzy ka,
nie po win ni mieć pro ble mu z po par ciem
pro te stu prze ciw ko dys kry mi na cji Te le -
wi zji Trwam. Tu cho dzi o obro nę kar dy -
nal nej za sa dy de mo kra cji, sa mej źre ni cy
wol no ści – swo bo dy wy po wie dzi. (Mo -
ja ro dzi na już się pod pi sa ła.) Po my śl cie:
dziś za mkną te le wi zję Szew czy ków,
a ju tro No wa ków, Ma li now skich etc.
i na ko niec zo sta nie my sam na sam
z przy jem niacz ka mi z „za przy jaź nio -
nych sta cji”, jak to ujął pe wien „au to ry -
tet mo ral ny”.

Wte dy we zmą się za In ter net (Pu tin
prze cie ra szlak), ale za nim się „sys tem do -
mknie”, ów pseu do au to ry tet mo ral ny zdą -
ży wcze śniej umrzeć i nie bę dzie ko mu
roz dzie rać szat. Już te raz słu cha się Ra dia
Ma ry ja jak Wol nej Eu ro py 30 lat te mu.

HEN RYK SZEW CZYK
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W obronie
Telewizji
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W spra wie
Ma je rzan ki 

Sza now na Re dak cjo, 
W gru dnio wym nu me rze „Są de cza -

ni na” uka zał się – jak co mie siąc zresz -
tą – ar ty kuł znaw czy ni kuch ni i żar cia
wsze la kie go Pa ni Ży wi sła wy Ły żki.
W ar ty ku le ma ło nie ste ty o od wie dza -
nym lo ka lu i po da wa nym ta mże je dzon -
ku – wię cej na to miast o prze je cha nej
tra sie i emo cjach z tym zwią za nych.
A emo cje są ogrom ne! Otóż w wi gi lię
Dnia Nie pod le gło ści (na co dzień jest
pew nie ina czej...) od ul. Sta ro wiej skiej
w No wym Są czu od cho dzi w stro nę Du -
naj ca uli ca Pod So sen ki. 

Co za hań ba! Co za nie zgu ły te są -
dec kie raj ce! A Ły żka by ła kie dy w woj -
sku?! Acha! Nie by ła... To i mo że
do brze! Ale wie dzieć po win na, że pod -
puł kow nik, to nie „Pod” tyl ko „ppłk”,
pod po rucz nik, to nie „pod por” tyl ko
„ppor” – tak jak ma gi ster to nie „mag”
tyl ko „mgr”, a dok tor to nie „dok” tyl ko
„dr”. A mo że to ulicz ka pro wa dzą ca
po pro stu pod so sen ki, co?! Obok wszak
jest uli ca Je sio no wa, Klo no wa, Pa stwi -
ska. Wszę dzie po dej rze wać zdra dę na -
ro do wą? Coś mi to przy po mi na... To
i ty le na ten te mat! 

Ma jąc od czter dzie stu lat chat kę let -
nią nad Po pra dem, czę sto by wam z ro -
dzi ną i przy ja ciół mi na pie ro gach
w Ma je rzan ce. Nie wiem co ja dła Pa ni
Ły żka, ale pie ro gi w tej re stau ra cji są
do sko na łe i kosz tu ją 6,00 zł. Ze skwa -
recz ka mi, z tłusz czy kiem a i wiel kość
por cji słusz na! Przy dro żna ta re stau ra -

cja nie pre ten du je do kla sy Wie rzyn ka,
ale speł nia swe za da nie. In ne da nia też
są bar dzo smacz ne, świe że i nie dro gie!
Mia łaś wi docz nie pe cha Ży wi sła wo, ale
kon dy cji za zdrosz czę!! Z Są cza do Piw -
nicz nej z roz dar tą spód ni cą i bez grze -
chu na ro we rze – no, no, no... 

Z po wa ża niem 
STA RY WI DE LEC 

*** 

Od pi sa ne Ły żką
Dzię ku ję Sta re mu Wi del co wi za czuj -

ność. Wła ści wie od czy tał mo je prze -
śmiew cze in ten cje, a mi mo te go dał się
na brać na żart… Ja ko oso ba po cho dzą -
ca z ro dzi ny o woj sko wych tra dy cjach,
ro dzi ny, w któ rej nie bra ko wa ło ofi ce rów
wy ższych stop niem od pod puł kow ni ka
Iwa na Il ji cza So sen ki, znam się na skró -
tach rang woj sko wych do sko na le. Sta ry
Wi de lec my li się też, twier dząc, iż ja ko
nie wia sta za pew ne nie by łam w woj sku.
Otóż, słu ży łam w in fan te ryi, choć ja ko
fi zy lier ce uzbro jo nej w ka łasz ni ko wa ni -
gdy nie uda ło mi się tra fić w tar czę
strzel ni czą za rów no ogniem po je dyn -
czym, jak i se rią. A na po li go nie wy rzu -
ca łam wszyst kie pu deł ka ze śle pa ka mi
do ro wów, że by po tem nie tru dzić się
czysz cze niem bro ni. 

In tro duk cja do re cen zji z „Ma je rzan -
ki” by ła dal szym cią giem mo ich nie wy -
bred nych żar tów ulicz nych: wszak ja kiś
czas te mu wma wia łam Sza now nym
Czy tel ni kom, że ul. Li ma now skie go no -
si na zwę ku czci po wia tu li ma now skie -
go, a ul. Du na jew skie go ho no ru je po stać
ra dziec kie go kom po zy to ra Iza aka Du -
na jew skie go, au to ra m.in. mu zy ki do fil -
mu „Świat się śmie je”. Gdy by by ło mi
da ne pi sać da lej, si ła jesz cze no we go
by ście się do wie dzie li o no wo są dec kich
uli cach… Np., że Ko le jo wa ma upa -
mięt niać mę czeń stwo pol skich ko biet,
tra cą cych czas w ko lej kach. 

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA

Błędy w nazwiskach
zasłużonych działaczy
sądeckiego harcerstwa 

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
W gru dnio wym „Są de cza ni nie”

(nr 48) za miesz czo ny zo stał ar ty kuł o ob -

cho dach 100-le cia har cer stwa są dec kie -
go, sko rzy sta no w nim z frag men tów ka -
ta lo gu wy sta wy, lecz nie ste ty nie
po pro szo no nas o wer sję elek tro nicz ną.
Przy prze pi sy wa niu tek stu po peł nio ne
zo sta ły błę dy w na zwi skach i to nie ste ty
bar dzo przy kre – str. 84, gdyż na zwi sko
STA IN za mie nio no na Sta lin. 

Sam Pan ro zu mie sko ja rze nia i nie sto -
sow ność po mył ki. W dwóch ko lej nych
na zwi skach błę dy li te ro we po wo du ją ich
znie kształ ce nie. Bar dzo pro szę o spro -
sto wa nie – ze wzglę du na pa mięć i sza -
cu nek dla dzia ła czy har cer skich.

Po ni żej od po wied ni frag ment tek stu
we wła ści wej wer sji:

„Od po wie dzial ną funk cję huf co we go
po 1956 ro ku peł ni li: Eu ge niusz Paw -
łow ski, Je rzy Sta in, Ta de usz Ry chlak,
Grze gorz Nie wójt, An drzej Głuc, Bar -
ba ra Wój cik, An drzej Or chel, Je rzy Ma -
joch, Ma ria Wie jacz ka, Ja nusz Pie trzak,
Kry sty na Pie li chow ska i – obec nie
– Ro bert Ku bi czek.

Z po wa ża niem 
HM UR SZU LA GRZE GOR CZYK

Ko mi sarz wy sta wy
***

Od re dak cji: Nie po zo sta je nam nic in -
ne go, jak tyl ko prze pro sić za ka ry god ne
nie do pa trze nie pod czas ko rek ty tek stu.
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PRENUMERATA ROCZNA (10 NUMERÓW + 2 GRATIS)
(prenumerata obejmuje okres – II 2012 – I 2013)

1 egzemplarz: 69,00 zł (w tym koszt przesyłki 1,90 zł)

2 egzemplarze: 123,00 zł (w tym koszt przesyłki 2,30 zł)

PRENUMERATA PÓŁROCZNA (5 NUMERÓW + 1 GRATIS)
(prenumerata obejmuje okres – II 2012 – VII 2012)

1 egzemplarz: 34,50 zł (w tym koszt przesyłki 1,90 zł)

2 egzemplarze: 61,50 zł (w tym koszt przesyłki 2,30 zł)

PŁATNOŚĆ:
– przelew bankowy na poniższym druku
– wpłata gotówką w siedzibie Fundacji Sądeckiej,

ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8-15.

ODBIÓR:
– za pośrednictwem Poczty Polskiej
– w siedzibie Fundacji Sądeckiej, ul. Barbackiego 57,

33-300 Nowy Sącz w godz. 8-16.

UWAGA: Posiadamy w sprzedaży archiwalne numery:
2010: czerwiec, lipiec, sierpień, październik, listopad, grudzień
2011: od lutego do numeru bieżącego

Wpływ opłaty za prenumeratę jest równoznaczne
z zamówieniem prenumeraty. 
Zamówienie można zgłosić także przed dokonaniem wpłaty:
telefonicznie – Kamila Jeleń-Kumor (18) 475 16 22
e-mail: k.jelen@sadeczanin.info, listownie – Fundacja Sądecka,
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz.

„Sądeczanin” co miesiąc w Twojej skrzynce pocztowej

Zamów prenumeratę na 2012 rok
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MIEJSKI OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
Nowy Sącz, ul. Nadbrzeżna 34

Tel/fax: 18 441-06-67
www.mosir-ns.pl

Pływalnia MOSiR 
w Nowym Sączu

zaprasza

POLECAMY:

- kryta pływalnia
- hala sportowa
- sauna SPA
- korty tenisowe
- lodowisko
- stadion
- siłownia
- fitness
- ściana wspinaczkowa

PRACE REMONTOWO-MODERNIZACYJNE WYKONAŁY FIRMY:

BASENY | FONTANNY | SPA
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