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101 SĄDECZAN

> Jerzy Leśniak opisał 101 Sądeczan
> „Sądecki panteon” budzi kontrowersje
> Podyskutujmy o książce Leśniaka...

KSIĄŻKA JERZEGO LEŚNIAKA 
„101 SĄDECZAN” MA SZANSĘ 

STAĆ SIĘ HITEM WYDAWNICZYM
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Fi lo lo gie: an giel ska, ger mań ska, neo grec ka, ja poń ska, fran cu ska, hisz pań ska, ro syj ska
spe cjal ność na uczy ciel ska; spe cjal ność kul tu ro znaw czo -li te ra tu ro znaw cza

So cjo lo gia: spe cjal ność dzien ni kar ska; po moc spo łecz na
Pe da go gi ka: pe da go gi ka wcze snosz kol na; pe da go gi ka pra cy; pe da go gi ka opie kuń czo -wy cho waw cza
Stu dia po dy plo mo we: Stu dia dla Tłu ma czy; Studium Etyki dla Nauczycieli;

Stu dium Ję zy ka An giel skie go dla Na uczy cie li Na ucza nia Po cząt ko we go;
Stu dium Ję zy ka Niemieckiego dla Na uczy cie li Na ucza nia Po cząt ko we go.

ZOBACZ NASZE SZKOŁY 
DLA DOROSŁYCH 

NOWY SĄCZ

WSZYSTKIE ZAJĘCIA I EGZAMINY W NOWYM SĄCZU!!!

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 32
tel. 18 444 46 93, tel. kom. 601 407 522, e-mail: nowysacz@wschodzachod.edu.pl
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PRO FE SOR, KTÓ RY DA JE NA DZIE JĘ
Jak wy glą da opie ka nad oso bą w śpiącz ce, wie naj le piej naj -
bli ższa ro dzi na, któ ra zaj mu je się cho rym na co dzień. Kar -
mie nie, my cie i cią gła re ha bi li ta cja, któ ra naj czę ściej bar dzo
wol no da je efek ty – pi sze Mał go rza ta Cy gna ro wicz 

10 43

OGRÓD KI DZIAŁ KO WE TO NA SZE ŻY CIE
Po nad 80 hek ta rów po wierzch ni No we go Są cza zaj mu ją ro -
dzin ne ogro dy dział ko we. Jest ich 12, a użyt kow ni ków trud no
po li czyć, z ogród ka na le żą ce go do jed ne go dział ko wi cza ko -
rzy sta ca ła ro dzi na – pi sze Ali cja Fa łek

2721
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Podyskutujmy
o książce 
Jerzego Leśniaka

K
sią żka Je rze go Le śnia ka pt.
„101 Są de czan” ma szan se stać
się te go rocz nym hi tem wy -
daw ni czym na Są dec czyź nie,

choć nie bra ku je jej kry ty ków. Dla jed -
nych to dzie ło ży cia po pu lar ne go dzien -
ni ka rza i re gio na li sty, gosz czą ce go
czę sto na na szych ła mach, dla dru gich
– po mnik ser wi li zmu i ko niunk tu ra li -
zmu z po wo du za li cze nia w po czet
za słu żo nych Są de czan osób ży ją cych,
w tym czyn nych po li ty ków, któ rych hi -
sto ria jesz cze nie osą dzi ła. Tak, czy siak,
uczy ni li śmy z ksią żki Le śnia ka te mat
wio dą cy nu me ru, bo chy ba nie ma wa -
żniej szej spra wy dla pi sma, któ re go ty -
tuł brzmi „Są de cza nin”. Na dal szych
stro nach za miesz cza my re la cję z pro mo -
cji ksią żki pod czas lip co we go spo tka nia
Klu bu Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej oraz
ob szer ny wy wiad z Au to rem, do pra wio -
ny ró żny mi cie ka wost ka mi.

Za pra szam Czy tel ni ków „Są de cza -
ni na” do sze ro kiej dys ku sji o bo ha te -
rach ksią żki Je rze go Le śnia ka. Pro szę
nad sy łać wła sne re cen zje, ko men ta rze,
oce ny i uwa gi. Ko go bra ku je w „pan -
te onie Są dec czy zny”, a ja kie na zwi ska
na le ży bez względ nie wy kre ślić z li sty
„101 Są de czan”? Ka żdy ma pra wo uło -
żyć wła sną li stę ran kin go wą Są de czan,
któ rzy za pi sa li się zło ty mi zgło ska mi
w dzie jach tej zie mi.

Od ra zu po wiem, że oso bi ście mam
ogrom ne pre ten sje do Au to ra za po mi -
nię cie po sta ci wy bit nych pro bosz czów
są dec kich. Zna lazł miej sce dla spor -
tow ców i biz nes me nów, a nie zna lazł
dla lu dzi, któ rzy nas prze pro wa dzi li
przez „mo rze czer wo ne”! Ta ki ks. in -
fu łat Wła dy sław Le siak, pro boszcz pa -
ra fii far nej w la tach 1946–1977, to był
prze cież „są dec ki Wy szyń ski”. Pro szę
się jed nak nie su ge ro wać mo ją opi nią.

Wśród uczest ni ków de ba ty roz lo -
su je my 10 eg zem pla rzy oma wia nej
ksią żki. Au tor wrę czy je oso bi ście pod -
czas ob cho dów „uro dzin” No we go Są -
cza 8 li sto pa da br. Ja ko re dak cja
„Są de cza ni na” po ku si my się też o spo -
rzą dze nie, na pod sta wie na de sła nych
wy po wie dzi, „zwe ry fi ko wa nej” li sty
„101 są de czan”. Obie cu ję, że wszyst -
kie wy po wie dzi, bez żad nej cen zu ry,
opu bli ku je my w ko lej nych nu me rach
na sze go mie sięcz ni ka. To ma być
praw dzi wa, uczci wa dys ku sja.

Na po czą tek pu bli ku je my in te re su -
ją cą i wca le nie po chleb czą wy po wiedź
o ksią żce red. Ada ma Ogo rzał ka. Na -
czel ny ty go dni ka „Du na jec”, wy da wa -
ne go w la tach 80. ze szłe go wie ku, nie
jest bo ha te rem mo jej baj ki, ale trud no
mu od mó wić mi ło ści do zie mi ro dzin -
nej i zna jo mo ści jej dzie jów oraz świet -
ne go pió ra. Zresz tą, oceń cie sa mi...

Henryk Szewczyk
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WYDARZENIA

W OBRO NIE TV TRWAM
Kil ka set osób prze szło w nie dzie lę 15 lip -

ca uli ca mi Kry ni cy -Zdro ju, aby za pro te sto -
wać prze ciw ko nie przy zna niu Te le wi zji
Trwam miej sca na mul ti plek sie cy fro wym.
Marsz po prze dzi ła msza św. od pra wio -
na w ko ście le św. An to nie go w in ten cji me -
diów ka to lic kich. Li tur gii prze wod ni czył ks.
Igna cy Pi wo war ski, le gen dar ny ka pe lan kry -
nic kiej „So li dar no ści”. W ho mi lii po rów nał
de cy zję Kra jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wi zji
do dzia łań, ja kie po dej mo wa ła wła dza ko mu -
ni stycz na prze ciw ko „So li dar no ści”. – Te raz
zno wu kne blu je się lu dziom usta – mó wił ka -
zno dzie ja.

Uczest ni cy mar szu śpie wa li pie śni re li gij -
ne i od ma wia li ró ża niec. Wie le osób nio sło
fla gi na ro do we. Marsz za koń czył się pod ta -
bli cą Jó ze fa Pił sud skie go na Dep ta ku, gdzie
zło żo no kwia ty.

OL SZYŃ SKI SZE FEM MORD
Wal de mar Ol szyń ski zo stał no wym dy -

rek to rem Ma ło pol skie go Ośrod ka Ru chu
Dro go we go w No wym Są czu. Wy grał kon -
kurs prze pro wa dzo ny przez Urząd Mar szał -
kow ski, po ko nu jąc 9 kon ku ren tów.

Na fo tel sze fa MORD Ol szyń ski prze siadł
się z fo te la dy rek to ra Wy dzia łu Oświa ty Urzę -
du Mia sta No we go Są cza. W prze szło ści był
rad nym po wia to wym i za sia dał w Za rzą dzie
Po wia tu No wo są dec kie go. W ostat nich wy -

bo rach sa mo rzą do wych bez po wo dze nia
kan dy do wał na wój ta Ko rzen nej.

Do lu te go br. MORD -em kie ro wał Jó zef P.,
któ ry ocze ku je pro ce su pod za rzu ta mi ko -
rup cyj ny mi. Po nim p. o. dy rek to ra był Wie -
sław Ką dzioł ka.

WIEL KA PRY WA TY ZA CJA
W MA ŁO POL SCE

Pod czas wy jaz do we go po sie dze nia w Za -
ko pa nem Klub Par la men tar ny PiS przy jął
uchwa ły po tę pia ją ce pla ny pry wa ty za cji pol -
skich uzdro wisk, elek trow ni wod nej Nie dzi -
ca oraz Pol skich Ko lei Li no wych. Po dob ne
opi nie ma So li dar na Pol ska, któ rej są dec cy
po sło wie wy gła sza ją w tych spra wach
oświad cze nia i za py ta nia. Tyl ko PO i pra co -
daw cy prze ko nu ją, że nie ma się cze go bać. 

UGO DA POD DYK TAN DO NFZ
Ma ło pol ski Na ro do wy Fun dusz Zdro wia

wy słał dy rek to rom 66 szpi ta li pro po zy cję
ugo dy w spra wie za pła ty za tzw. nad wy ko -
na nia w 2011 r. Pro po nu je, że po kry je tyl ko 30
pro cent kosz tów le cze nia pa cjen tów po -
nad li mit okre ślo ny w kontr ak cie. – Przyj mu -

ję ugo dę, bo co mam ro bić? Spra wy cią gną
się w są dach la ta mi, a pie nią dze dla cho rych
są po trzeb ne już – mó wi Ar tur Pusz ko, dy -
rek tor szpi ta la w No wym Są czu.

– Za 3800 „nad wy ko nań” za pro po no wa -
no nam 1,2 mln zł, a kosz tów de fac to pla -
ców ka po nio sła pra wie 4 mln zł – do dał
Pusz ko. Je go zda niem szpi ta le są w złej kon -
dy cji ta kże dla te go, że środ ki mię dzy mia sta
są źle dzie lo ne. Lecz ni ca są dec ka do sta -
je 800 zł na gło wę miesz kań ca (oko ło 85 mln
zł), a tar now skie pla ców ki – 1400 zł (210 mln).

Ta kże Sła wo mir Kmak, dy rek tor po wia to -
we go Szpi ta la im. Jó ze fa Die tla w Kry ni cy -
-Zdro ju, przyj mu je pro po no wa ne przez
NFZ 30 pro cent.

„AUTOSTRADA
STAWIARSKIEGO” 
RUSZA Z KOPYTA

Re gio nal ny Dy rek tor Ochro ny Śro do wi -
ska w Kra ko wie wsz czął pro ce du rę wy da nia
de cy zji śro do wi sko wej dla przed się wzię cia
pn. „Bu do wa dro gi gmin nej o pod wy ższo nym
stan dar dzie: Ku rów (gm. Cheł miec) – Bia ła -
wo da (gm. Ło so si na Dol na) – Mar cin ko wi ce

ZA PRO SZE NIE NA V PIEL GRZYM KĘ SĄ DEC KĄ
Bł. Jan Pa weł II w 1999 r. na Zie mi Są dec kiej po mógł nam do tknąć nie zwy kłych śla -

dów Bo że go dzia ła nia w hi sto rii świa ta. Ży cio rys św. Kin gi i na uka Pa pie ża – Po la ka o świę -
to ści da ją od czuć opatrz ność Bo żą, któ ra nas pro wa dzi przez ży cie.

Oł tarz Pa pie ski w Sta rym Są czu po zo stał ja ko wi dzial ny ślad Bo żej ła ski. Dla te go
przy nim chce my się gro ma dzić na wspól nej mo dli twie, któ ra jest zna kiem na szej
wdzięcz no ści. Wa ka cje to szcze gól ny okres, kie dy ma my wię cej cza su dla sie bie, aby spoj -
rzeć na swo je ży cie i za Bo żą opatrz ność po dzię ko wać.

Dla te go za pra sza my na V Piel grzym kę Są dec ką w nie dzie lę 19 sierp nia br. o godz. 14.00.
Po dej mij my trud przy by cia do Sta re go Są cza na dzięk czyn ną piel grzym kę Są de czan
za św. Kin gę i bł. Ja na Paw ła II.

Ks. Ta de usz Saj dak, dy rek tor DCP w Sta rym Są czu
Zyg munt Ber dy chow ski, Fun da cja Są dec ka
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(gm. Cheł miec) – Rdzio stów (gm. Cheł miec)
– No wy Sącz, uli ca Ja go do wa”.

To tak zwa na „au to stra da Sta wiar skie go”,
in we sty cja wy my ślo na i for so wa na przez
wój ta gmi ny Cheł miec Ber nar da Sta wiar -
skie go. Tra sa (ok. 7 km) bie gła by wzdłuż wa -
łów du naj co wych, a po tem po bia ło wodz kiej
skar pie, że by włą czyć się w Ku ro wie w dro -
gą kra jo wą nr 75. Po zwo li ło by to na omi nię -
cie mo stu he leń skie go i skie ro wa nia ru chu
sa mo cho do we go na le wą stro nę Du naj ca.
Jesz cze nie osza co wa no kosz tów tej in we -
sty cji.

OŚWIĘ CIM KU PIŁ 
SĄ DEC KI PKS

Przed się bior stwo Ko mu ni ka cji Sa mo cho -
do wej i Spe dy cji Oświę cim SA ku pi ło za 3
mln 225 tys. zł część prze wo zo wą no wo są -
dec kie go PKS. W li cy ta cji nie mie li kon ku ren -
tów. – Nie ku pi li śmy są dec kie go PKS po to,
aby go li kwi do wać. Chce my za trud nić mi ni -
mum 50 do tych cza so wych pra cow ni ków
– po wie dział Le szek Ry ka ła, pre zes PKSiS
Oświę cim. W kwiet niu te go ro ku oświę cim -
ska spół ka prze ję ła PKS w Kra ko wie.

JAK POSŁOWIE PRACUJĄ
W SEJMIE?

Spo śród 10 po słów z ok. 14 naj czę ściej
w gło so wa niach sej mo wych bie rze udział
Wie sław Jan czyk (PiS) – brał udział w 752
z 757 gło so wań (po nad 99 pro cent). W 748
gło so wa niach (98,8 proc. wszyst kich) był ak -
tyw ny Ma rian Cy coń (PO), na to miast w 742
(98 proc.) Piotr Na im ski (PiS) i Edward Siar -
ka (PiS), a za raz za ni mi jest An drzej Gut -Mo -
sto wy (741 gło so wań, 97,9 proc.). Po sło wie
An drzej Ro ma nek (SP) i Bar ba ra Bar tuś (PiS)
przo du ją w wy stą pie niach z try bu ny sej mo -
wej (od po wied nio 86 i 35), a po słan ka PiS
wraz z ko le gą klu bo wym Jan czy kiem w in -
ter pe la cjach (58 i 22). Naj mniej wy stą pień
sej mo wych ma ją po sło wie PO: Gut -Mo sto -
wy (2) i An drzej Czer wiń ski (9). Li der są dec -
kiej PO ma też naj mniej in ter pe la cji (1)
i za py tań po sel skich (1).

HI STO RIA NO WE GO SĄ CZA
W 25. OD SŁO NACH

Zre ali zo wa ne z roz ma chem przez war -
szaw skich ar ty stów wi do wi sko mul ti me dial -
ne „Si gil la Ci vi ta tis No va San de cien sis” (łac.
– Pie czę cie Miej skie No we go Są cza) na Ryn -
ku w so bo tę 7 lip ca, by ło gwoź dziem pro gra -
mu ob cho dów „imie nin” mia sta w 720. ro ku
je go ist nie nia. W 25. od sło nach przed sta wio -
no naj wa żniej sze epi zo dy z dzie jów No we go

Są cza. By ły m.in. wi zy ty kró lów z dy na stii Ja -
giel lo nów, wy pę dze nie Szwe dów, po żar mia -
sta pod ko niec XIX wie ku, prze marsz
le gio ni stów Pił sud skie go, de biut ak tor ski He -
le ny Mo drze jew skiej, pierw sza ra dio wa
trans mi sja w przed wo jen nej Pol sce, bo ha -
ter ski pre zy dent Ro man Si chra wa, ukry wa -
ją ca się na wie ży ra tu szo wej Ży dów ka,
a po tem… Edward Gie rek, „So li dar ność”
i Jan Pa weł II na Są dec czyź nie.

Spek takl wy re ży se ro wał Ro man Ko ła kow -
ski, a wy stą pi li m.in. Ka ta rzy na Zie liń ska, Mi ro -
sław Ba ka, Jan Jan kow ski i To masz Stoc kin ger.

DO RA DZĄ REK TO RO WI
Na wnio sek rek to ra prof. Zbi gnie wa Ślip -

ka re ak ty wo wa ny zo stał Kon went Pań stwo -
wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej w No wym
Są czu. Na je go cze le sta nął przed sta wi ciel
mar szał ka Ma ło pol ski Le szek Zegz da, a za -
stęp cą zo stał sta ro sta no wo są dec ki Jan Go -
lon ka. W skład kon wen tu we szli
przed sta wi cie le ad mi ni stra cji pań stwo wej,
sa mo rzą du re gio nal ne go i za wo do we go,
przed się biorstw (Fa kro, Wi śniow ski, Uzdro -
wi sko Kry ni ca -Że gie stów SA) in sty tu cji sto -
wa rzy szeń, a ta kże wła dze uczel ni.

Za da niem kon wen tu bę dzie wspie ra nie
roz wo ju uczel ni, pro mo wa nie jej osią gnięć
oraz po ma ga nie we współ two rze niu pro -
gra mów kształ ce nia i ich do sto so wy wa nia
do sy tu acji na ryn ku pra cy.

KS. MULKA WYPIŁ OCET 
Ks. An drzej Mul ka, re dak tor „Pro mycz ka

Do bra”, za ło ży ciel i kie row nik ze spo łu dzie -
cię ce go „Pro mycz ki Do bra”, peł nią cy po słu -
gę dusz pa ster ską w pa ra fii św. Mał go rza ty
w No wym Są czu, zo stał od zna czo ny Or de -
rem Uśmie chu. To naj wy ższe, przy zna wa ne
przez dzie ci od zna cze nie ka płan ode brał
pod czas od by wa ją ce go się z No wym Są czu
kon cer tu lau re atów Ogól no pol skie go Fe sti -
wa lu Pio sen ki Dzie cię cej „Skow ro ne -

MA ŁY BO HA TER 
Z JAZOWSKA

Ze szpi ta la w Pro ko ci mu wró cił do do -
mu w Ja zow sku 11- let ni Mar cin Owsian -
ka. W czerw cu chło piec wy niósł
z pło ną cej kuch ni nie przy tom ną ma mę,
sam przy tym ule ga jąc cię żkim po pa rze -
niom. W ro dzi nie się nie prze le wa.

Mar cin prze szedł już kil ka prze szcze -
pów skó ry. Przed nim jesz cze kosz tow ne
le cze nie i re ha bi li ta cja. Wszy scy, któ rzy
chcą po móc chłop cu, mo gą wpła cić pie -
nią dze na je go kon to: 96 1050 1722 1000
0090 7458 2470 ING Bank Ślą ski Odział
w No wym Są czu z do pi skiem „Dla Mar ci -
na Owsian ki”.
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czek 2012”. Jak na ka zu je ob rzęd pa so wa nia
na Ka wa le ra Or de ru Uśmie chu, po ja wił się
pu char z so kiem z cy try ny, któ ry lau re at mu -
siał wy pić uśmie cha jąc się pro mien nie.

– Ksiądz An drzej Mul ka w oczach dzie ci,
to ktoś bar dzo ko cha ny i nie zwy kle po my sło -
wy – ar gu men to wa li ini cja to rzy przy zna nia
księ dzu Or de ru.

„JE DYN KA” GÓRĄ
Wy ni ki te go rocz ne go eg za mi nu doj rza ło -

ści w no wo są dec kich szko łach mo żna uznać
za bar dzo uda ne. Wie lu szko łom uda ło się
uzy skać wy so kie, po nad 90-pro cen to we sta -
ty sty ki zda wal no ści ma tur. W nie mal wszyst -
kich szko łach wy ni ki z ma te ma ty ki są lep sze,
niż z ję zy ka pol skie go. W trzech pla ców kach
od no to wa no 100-pro cen to wą zda wal ność,
ale w ka żdej z nich do eg za mi nów po de szło
nie wię cej niż 9 uczniów (Aka de mic kie Li -
ceum Ogól no kształ cą ce). Je śli osta tecz ny
od se tek suk ce sów od nieść do dat ko wo
do licz by uczniów, to na czo ło wy su wa
się I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ja na Dłu -
go sza. W „je dyn ce” ma tu rę zda ło 99 proc.
ze 358 przy stę pu ją cych. 98 proc. z 311 przy -
stę pu ją cych – to wy nik II Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. M. Ko nop nic kiej w No wym
Są czu. W trze cim pod wzglę dem li czeb no -
ści, LO nr V na 230 uczniów ma tu rę zda ło 94
proc. z nich.

WIZYTA ORDYNANSA
HETMANKI

Ro dzin ne stro ny od wie dził o. płk dr Jan
Go lon ka, wy bit ny hi sto ryk sztu ki, ro dem
z Nie cwi w gmi nie Ko rzen na, od wie lu lat
ku stosz i stra żnik skar bów na Ja snej Gó -
rze. Naj pierw świę to wał zło ty ju bi le usz 50-
le cia ka płań stwa w ko ście le pa ra fial nym
w Ko rzen nej (obec ny był m.in. abp Ju liusz
Ja nusz), a na stęp nie spa ce ro wał po No -
wym Sącz, w któ rym miesz kał przy ul. Ro -
ma now skie go za lat szkol nych i kształ cił

się w II LO im. M. Ko nop nic kiej. Gość z Ja -
snej Gó ry w to wa rzy stwie za przy jaź nio -
nych z nim są dec kich prze wod ni ków
z PTTK „Be skid” za po znał się ze zbio ra mi
Mu zeum Okrę go we go, od wie dził Mia -
stecz ko Ga li cyj skie i Prze hy bę.

Z No we go Są cza za brał do Czę sto cho -
wy m.in. ksią żkę Je rze go Le śnia ka „101 są -
de czan”, któ rej jest jed nym z bo ha te rów. 

– Ja ko słu ga w bia łym, pau liń skim ha bi -
cie i ja ko słu ga w mun du rze Woj ska Pol skie -
go za wsze by łem u Ma ryi na or dy nan sach,
u Ma ryi, Het man ki i Kró lo wej Pol ski – mó wi
o. Jan Go lon ka.

KO LO NIA DLA 200 DZIE CI
W Ze spo le Szkół w Chełm cu od by ły się

dwa tur nu sy, dwu ty go dnio wej bez płat nej
ko lo nii dla dzie ci z ro dzin ubo gich, zor ga ni -
zo wa nej przez No wo są dec ki Ośro dek Pro fi -
lak ty ki Spo łecz nej. To już 22. rok ak cji
ko lo nij nej zgra ne go du etu – Wła dy sław Li -
twa, pre zes Sto wa rzy sze nia, i Sta ni sław
Mrzy głód, dy rek tor szko ły. W tym ro ku wy -
po czy wa ło 200 dzie ci z ca łe go re gio nu. Pro -
gram ko lo nii był bo ga ty, oprócz wy cie czek
(Kra ków, Czorsz tyn, Sta ry Sącz) by ły spar ta -
kia dy, dys ko te ki, a na wet kon kurs BHP o bez -
pie czeń stwie prac w go spo dar stwie rol nym,
zor ga ni zo wa ny przez Okrę go wy In spek to rat
Pra cy w Kra ko wie. – Sta ra my się tak or ga ni -
zo wać pro gram ko lo ni, aby oprócz wy po -
czyn ku dzie ci zdo by ły no we umie jęt no śći
i na bra ły wia ry w sie bie – mó wi Wła dy sław
Li twa, w in nej ro li za słu żo ny pra cow nik ad -
mi ni stra cji są dec kie go są du. Na po że gna nie
ka żde dziec ko do sta ło wy praw kę szkol ną.
W ple ca ku zna la zły się ze szy ty, piór nik, ksią -
żki, a ta kże bu ty, odzież etc. Or ga ni za to rzy
skła da ją po dzę ko wa nia spon so rom.

KA ME RY W LE SIE
Są dec cy le śni cy mon tu ją w la sach ka me -

ry i tzw. fo to pu łap ki. W ten spo sób wal czą

z wan da la mi nisz czą cy mi ście żki edu ka cyj ne
i miej sca re kre acji, ale też ze zło dzie ja mi
drew na. Tu ry ści nie mo gą się już czuć w le -
sie sa mi, nie wi dzial ni, a pierw sze mie sią ce
ob ser wa cji utwier dza ją nad le śnic twa, że był
to do bry po mysł.

– W ten spo sób tę pić bę dzie my szkod nic -
two le śne, kra dzie że, za śmie ca nie, nie le gal -
ne wjaz dy. Ka me ra na gry wa, co się dzie je,
włą cza na jest na ruch i przy sy ła wia do mość
o zda rze niu na skrzyn kę ma ilo wą. Fo to pu -
łap ka tyl ko pstry ka zdję cie – tłu ma czy Da nu -
ta Kmak, z -ca nad le śni cze go Nad le śnic twa
Na wo jo wa.

NIELEGALNY 
DOM STARCÓW

Wo je wo da ma ło pol ski na ło żył ka rę w wy -
so ko ści 10 tys. zł na wła ści ciel kę pro wa dzo -
ne go bez ze zwo le nia do mu opie ki
w Że gie sto wie. W re je strze pla ców ka fi gu -

„BA BY BO OM” 
W KRY NI CY-ZDROJU

Aż 404 dzie ci przy szło na świat
w pierw szym pół ro czu 2012 r. w po wia to -
wym Szpi ta lu im. J. Die tla w Kry ni cy -Zdro -
ju. To o 100 po ro dów wię cej, niż w tym
sa mym cza sie 2011 ro ku. Co cie ka we,
w ostat nich sze ściu mie sią cach uro dzi ło
się ty le sa mo dziew czy nek i chłop ców.
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ro wa ła ja ko go spo dar stwo agro tu ry stycz ne,
tym cza sem prze by wa w niej dzie wię cio ro
sta rusz ków ob ło żnie i prze wle kle cho rych.

Pro ku ra tu ra i urzęd ni cy za in te re so wa li
się nie le gal nym do mem opie ki, po tym, jak
ode bra ła tam so bie ży cie 69-let nia ko bie ta.

SAJDAK ODZNACZONY
Wo je wo da ma ło pol ski Je rzy Mil ler od -

zna czył Grze go rza Saj da ka przy zna nym mu
przez pre zy den ta RP Krzy żem Wol no ści i So -
li dar no ści „Za za słu gi w dzia łal no ści na rzecz
nie pod le gło ści i su we ren no ści Pol ski oraz
re spek to wa nia praw czło wie ka w Pol skiej
Rze czy po spo li tej Lu do wej”.

Grze gorz Saj dak był dzia ła czem pierw szej
„So li dar no ści” w SZEW, od li sto pa da 1981 r.
kie ro wał De le ga tu rą ZR Ma ło pol ska NSZZ
„So li dar ność” w No wym Są czu, in ter no wa -
ny w sta nie wo jen nym, wię zio ny w 1984 r.

pod za rzu tem kon ty nu owa nia nie le gal nej
dzia łal no ści związ ko wej.

POŁAMANE KRZYŻE
Nie zna ni spraw cy znisz czy li od na wia ny

od 1990 r. cmen tarz wo jen ny z I woj ny świa -
to wej w Tym bar ku, gdzie spo czy wa ją żoł nie -
rze ro syj scy i au striac cy.

– Cmen tarz był od na wia ny od 20 lat, dzię -
ki po mo cy wo je wo dy – mó wi Ro bert No wak
z Urzę du Gmi ny w Tym bar ku. – Ca ły czas
kon ser wo wa li śmy scho dy, krzy że. Cmen tarz
wy ma ga cią głej pra cy. A tu ja cyś wan da le
uszko dzi li 14 z 30 krzy ży. Tam, gdzie nie uda -
ło im się znisz czyć krzy ża, roz łu pa li ca ły po -
stu ment. Zde wa sto wa li ta kże ogro dze nie.

NA PAD NA BANK
Po li cja szu ka ban dy tów, któ rzy 17 lip ca

na pa dli w Klę cza nach (gm. Cheł miec)
na fi lię Ban ku Spół dziel cze go w Li ma no -
wej. Za ma sko wa ni spraw cy ster ro ry zo wa li
dwie ka sjer ki przed mio tem przy po mi na ją -
cym broń. Łu pem ban dy tów pa dło ok. 15
tys. zł. Od je cha li sa mo cho dem w kie run ku
Li ma no wej.

PA CHO WICZ NIE DO NO SIŁ
Sąd Ape la cyj ny w Kra ko wie uwol nił Sta -

ni sła wa Pa cho wi cza, b. wój ta gmi ny Tym -
bark, z za rzu tu kłam stwa lu stra cyj ne go,
uchy la jąc wy rok Są du Wo je wódz kie go

w No wym Są czu. W grud niu ub. r. po trwa -
ją cym bli sko dwa la ta pro ce sie są dec ki SO
uznał, że Pa cho wicz zło żył nie praw dzi we
oświad cze nie lu stra cyj ne w 2008 r., po zba -
wia jąc go na trzy la ta pra wa kan dy do wa nia
w wy bo rach par la men tar nych i sa mo rzą do -
wych oraz peł nie nia w tym cza sie funk cji pu -
blicz nych.

Sa mo rzą do wiec w oświad cze niu lu stra -
cyj nym, jak i na pro ce sie, przy znał się do kon -
tak tów z kontr wy wia dem w 1979 r.,
w związ ku z wy jaz dem na prak ty kę rol ni czą
do USA, lecz za prze czył, aby kon ty nu ował
współ pra cę z SB w la tach 80., o co go oska -
rżył pro ku ra tor IPN.
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ODE SZLI
30 czerw ca w jed nej

z kli nik w Kra ko wie
w wie ku 57 lat zmar ła
po cię żkiej cho ro bie lek.
med. Da nu ta Ca bak -Fiut,
by ła wie lo let nia dy rek tor
Są dec kie go Po go to wia
Ra tun ko we go. Za słu ży ła
się w stwo rze niu od pod -

staw spraw ne go sys te mu ra tow nic twa me -
dycz ne go na Są dec czyź nie.

***
12 lip ca zmarł Adam

Mo ska ła, za słu żo ny sa -
mo rzą do wiec kry nic ki
i rad ca praw ny. Miał 64
la ta. Był za stęp ca na czel -
ni ka Kry ni cy w la tach 80.
i na po cząt ku 90. XX wie -
ku. Po trans for ma cji
ustro jo wej zo stał za stęp -

cą ów cze sne go bur mi strza Kry ni cy Ja na Gol -
by i peł nił tę funk cję osiem lat, od 1994
do 2002 ro ku.

***
22 lip ca, w wie ku 74

lat zmarł Zbi gniew
Szew czyk, prze wod nik
PTTK Od dział „Be skid”
w No wym Są czu. Z wy -
kształ ce nia le śnik, w la -
tach 1980-1990 na czel nik
gmi ny Ko rzen na, wier ny
ki bic „San de cji”, znaw ca

hi sto rii Po gó rza Ro żnow skie go. 
Na podstawie portalu

sadeczanin.info opracował (HSZ)

ADAŚ AWANSOWANY
Dzie wię cio let ni Adaś Ki kli ca z Obi dzy

do stał awans na sie rżan ta szta bo we go
po li cji. „Ho no ro wy funk cjo na riusz” Ko -
men dy Miej skiej Po li cji ode brał oko licz no -
ścio wy akt pod czas ob cho dów Świę ta
Po li cji w No wym Są czu.

Chło piec od uro dze nia cier pi na cho -
ro bę ser ca. Trzy la ta te mu prze szedł
w Mo na chium skom pli ko wa ną ope ra cję
na otwar tym ser cu, któ rą prze pro wa dził
prof. Edward Ma lec. Pie nią dze na kosz -
tow ną ope ra cję chłop ca po cho dzi ły ze
zbiór ki pu blicz nej. W ak cję włą czy li się
rów nież po li cjan ci. Gdy po przed ni ko -
men dant są dec kiej po li cji insp. Wi told Bo -
dzio ny do wie dział się, że chło piec ma rzy
o nie bie skim mun du rze, bez wa ha nia
uczy nił z nie go naj młod sze go „po li cjan ta”
w No wym Są czu.
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UZDROWISKA POD NÓŻ
Po seł An drzej Ro ma nek (So li dar na Pol ska) w oświad cze niu sej mo wym o pla nach Mi ni ster -
stwa Skar bu Pań stwa pry wa ty za cji uzdro wisk w Cie cho cin ku, Ląd ku -Zdro ju, Ko ło brze gu, Bu -
sku -Zdro ju, Ry ma no wie i Świ no uj ściu: 

– Ta ka sy tu acja spo wo du je, że je dy nym pol skim uzdro wi skiem, któ re po zo sta nie w rę kach
pań stwa, bę dzie Uzdro wi sko Kry ni ca -Że gie stów, tyl ko z uwa gi na fakt pro wa dze nia prac mo -
der ni za cyj nych fi nan so wa nych z bu dże tu pań stwa.

Za rów no Kon sty tu cja, jak i usta wy za pew nia ją oby wa te lom pra wo do bez płat nej ochro ny zdro -
wia fi nan so wa nej ze środ ków pu blicz nych. Pa trząc jed nak na nie zwy kle sze ro ko za kro jo ne pla ny
pry wa ty za cji mam po wa żne oba wy o przy szłość lecz nic twa uzdro wi sko we go. Do świad cze nia po -
ka zu ją, że pod mio ty na by wa ją ce uzdro wi ska dą żą do pod ję cia dzia łań ma ją cych na ce lu mak sy -
ma li za cję zy sku, a nie za pew nie nia ka żde mu pra wa do le cze nia uzdro wi sko we go. Pięk ne pol skie
uzdro wi ska sta ją się eks klu zyw ny mi obiek ta mi Spa do stęp ny mi tyl ko dla nie licz nych, a już na pew -
no nie ku ra cju szy bę dą cych eme ry ta mi czy ren ci sta mi. (…)

Uwa żam, że pol skie uzdro wi ska, bu do wa ne od po ko leń na sze do bra na ro do we, po win ny być miej sca mi, gdzie ka żdy, a nie
tyl ko wy bra ny, bę dzie mógł sko rzy stać z le cze nia uzdro wi sko we go i po dzi wiać ich nie zwy kłe wa lo ry przy rod ni cze.

SPO TKAJ MY SIĘ U WO JE WO DY!
Po ro zu mie nie Or ga ni za cji Kom ba tanc kich i Nie pod le gło ścio wych w Kra ko wie za ape lo wa ło
do wo je wo dy Je rze go Mil le ra o zor ga ni zo wa nie spo tka nia z udzia łem pre zy den ta No we go Są -
cza i prze wod ni czą ce go Ra dy Mia sta – z jed nej stro ny, a de le ga cją PO KiN z dru giej – w spra -
wie po mni ka Ar mii Czer wo nej przy Al. Wol no ści.

„Z ca łą mo cą stwier dza my, że nie in te re su ją nas żad ne zmia ny w wy glą dzie te go mo nu men -
tu za pro po no wa ne ostat nio przez wła dze No we go Są cza, a je dy nie roz biór ka sym bo lu so wiec -
kiej oku pa cji, ewen tu al nie prze nie sie nie go na tam tej szy cmen tarz ko mu nal ny wraz ze zbio ro wym
gro bem czer wo no ar mi stów. Wzo rem mo że być spo sób, w ja ki ów cze sny wo je wo da ma ło pol ski
pro fe sor Ja cek Maj chrow ski prze niósł w 1997 ro ku gro by czer wo no ar mi stów ra zem ze sła wią -
cym ich po mni kiem spod Bar ba ka nu na woj sko wą kwa te rę cmen ta rza Ra ko wic kie go.

Przy po mi na my, że uchwa łę o li kwi da cji po mni ka pod ję ła Ra da Mia sta No we go Są cza 25 lu -
te go 1992 ro ku, czy li po nad 20 lat te mu. Ko lej ni pre zy den ci uchy la li się jed nak od jej wy ko na -
nia, co po wo do wa ło licz ne pro te sty m. in. Wo je wódz kie go Ko mi te tu Ochro ny Pa mię ci Walk

i Mę czeń stwa, Ma ło pol skiej Ra dy Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa nych, no wo są dec kiej Ro dzi ny Ka tyń skiej, no wo są dec -
kie go Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go i na sze go Po ro zu mie nia.

Od pew ne go cza su ob ser wu je my nie po ko ją ce zja wi sko wza jem ne go obar cza nia się od po wie dzial no ścią za wy ko na nie tej de cy -
zji po mię dzy pre zy den tem No we go Są cza a wo je wo dą ma ło pol skim, po nie waż sta wia nie i usu wa nie po mni ków le ży w ge stii władz
sa mo rzą do wych, a gro bow nic two wo jen ne – pań stwo wych. Dla te go też do ma ga my się wy mie nio ne go wy żej spo tka nia, pod czas
któ re go bę dzie oka zja do wy ja śnie nia wszyst kich pro ble mów pro ce du ral nych, co po win no skut ko wać ry chłym przy stą pie niem
do dzia ła nia zgod ne go z ra cją sta nu nie pod le głej Rze czy po spo li tej oraz pięk ny mi pa trio tycz ny mi tra dy cja mi No we go Są cza”.

PRZE CIW KO DE GRA DA CJI NO WE GO SĄ CZA
Z re zo lu cji Klu bu Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej, przy ję tej na klu bo wym spo tka niu 7 lip ca, prze ciw ko usy tu owa niu No we go Są -
cza w gru pie trze ciej miej skich ośrod ków w stra te gicz nych do ku men tach rzą do wych: pro jek cie Za ło żeń Kra jo wej Po li ty ki
Miej skiej 2020 i Kon cep cji Prze strzen ne go Za go spo da ro wa nia Kra ju 2030.

„Za pi sa nie No we go Są cza do trze ciej ka te go rii miast bę dzie mia ło swo je kon se kwen cje przez la ta i to – jak ła two prze wi -
dzieć – nie tyl ko w pro po no wa nym okre sie pla ni stycz nym.

Wpro wa dze nie do ku men ta mi rzą do wy mi po dzia łu na mniej szych i więk szych, to zła ma nie pod sta wo wej za sa dy de mo kra tycz ne go
pań stwa mó wią cej o jed na ko wym i rów no praw nym do stę pie do praw i obo wiąz ków, o kom ple men tar nym i zrów no wa żo nym roz wo ju.

(…) No wy Sącz jest i – ma my głę bo ką na dzie ję, że na dal bę dzie – wa żnym cen trum ad mi ni stra cyj nym, są dow ni czym, edu -
ka cyj nym, kul tu ral nym i spor to wym, spo łecz nym i go spo dar czym. Wpi sa nie mia sta do ka te go rii „Pol ski C”, to rów nież zła
wró żba dla re gio nu, bo wiem pla no wa ne i przy go to wy wa ne przed się wzię cia in we sty cyj ne, któ re te raz jesz cze bar dziej sta ją
pod zna kiem za py ta nia, mia ły słu żyć ta kże Są dec czyź nie.

Ape lu je my do są de czan roz sia nych po Pol sce, by w mia rę swo ich mo żli wo ści, je śli czu ją się ser cem i ko rze nia mi zwią za ni
ze swo ją ma łą ma cie rzą, by sta ra li się wes przeć No wy Sącz w je go ba ta lii o for mal ne i nie for mal ne miej sce na ma pie Pol ski.
Ape lu je my do par la men ta rzy stów wszyst kich opcji, by ze chcie li jesz cze raz pa trzeć na No wy Sącz przy chyl niej szym okiem
i przy wró ci li mu w do ku men tach rzą do wych miej sce, któ re do tej po ry nie by ło kwe stio no wa ne od po nad 7 wie ków”.

(HSZ)
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T
e go la ta 63. dzie ci w wie ku 10-
16 lat z po wia tu no wo są dec kie -
go i ościen nych wy po czy wa ło
przez dwa ty go dnie w Kry ni cy -

-Zdro ju, ma jąc za ba zę Gim na zjum Pu -
blicz ne z ca łym je go za ple czem:
bo isko, sa la gim na stycz na, pra cow nia
kom pu te ro wa itd. Ko lo ni ści po zna wa li
bli ższe i dal sze oko li ce, zdo by wa li
szczy ty gór, od wie dza li ba se ny i lo do -
wi sko, a w desz czo we dni od da wa li się
za ję ciom świe tli co wym. W nie dzie lę
ca ła ko lo nia, nikt się nie wy ła mał, po -
ma sze ro wa ła pa ra mi do ko ścio ła zdro -
jo we go...

– To by ła nie za po mnia na przy go da,
trak tu ję was wszyst kich, jak wła sne
dzie ci – mó wi ła w ostat nim dniu ko lo -
nii dy rek tor kry nic kie go Gim na zjum
Aga ta Król -Mi rek, rad na po wia to wa

spod Gó ry Par ko wej za przy jaź nio -
na z Fun da cją Są dec ką.

Po czym kie row nicz ka ko lo nii, w asy -
ście wi ce pre ze sa fun da cji Je rze go Bo -
chyń skie go i Wła dy sła wa Mat czu ka,
roz da ła ko lo ni stom pa miąt ko we na gro -
dy. Po dy plom, upo min ki i sło dy cze wy -
stą pi li zwy cięz cy ró żnych za wo dów
i kon kur sów, w tym na „naj we sel sze go”
ko lo ni stę, „naj sym pa tycz niej sze go”,
„naj grzecz niej sze go”, „naj bar dziej roz -
śpie wa ne go” etc. Tym spo so bem żad ne
dziec ko nie zo sta ło bez dy plo mu i na gro -
dy (ko szul ki, piór ni ki, pił ki itd.). Okla -
skom i śmie chom nie by ło koń ca. Po tem
ko lo ni ści da li pięk ny po pis śpie wu.

***
Prze py ta li śmy na bo ku, z da la

od uszów i oczu kie row nicz ki i opie ku -
nów (pa nie: Mag da, Iwo na i Do rot ka

i pan Da niel, plus wo lon ta riusz ki: Ania
i Mo ni ka) gru pę ko lo ni stów o wra że nia
z 14-dnio we go po by tu w Kry ni cy -Zdro -
ju. Do wie dzie li śmy się, że po pierw sze
– nie cho dzi li głod ni, po dru gie – po bud -
ka by ła o 8 ra no, a ci sza noc na za pa da ła
o 10 wie czór i po mi mo po zor nej swo bo -

La to Wiej skich Dzie ci po raz dwu dzie sty

Zie lo na noc na ko lo nii F 
Pie cze niem kieł ba ski na ogni sku, a po tem dys ko te ką, po któ rej na stą pi ła… zie lo na noc, za koń czy -
ła się w nie dzie lę 22 lip ca, bez płat na ko lo nia dla dzie ci z ro dzin wie lo dziet nych i nie peł nych, zor ga -
ni zo wa na przez Fun da cję Są dec ką. – To już dwu dzie sta od sło na ak cji „La to Wiej skich Dzie ci”
– mó wi Wła dy sław Mat czuk, dy rek tor biu ra FS.

SADECZANIN 8.2012_SADECZANIN 8.2012  30-07-2012  09:09  Strona 10



SIERPIEŃ 2012 11
WWW.SADECZANIN.INFO

WYDARZENIA

dy pa no wa ła dys cy pli na i po rzą dek,
po trze cie zaś – nie by ło cza su na nu dę!

– Naj śmiejsz niej sze by ły „chrzci ny”
ko lo nij ne, dla tych, co pierw szy raz
przy je cha li na ko lo nię – uwa ża We ro ni -
ka spod Li ma no wej. Krzy siek z Wierz -
cho sła wic zwra cał uwa gę na je dze nie.
– Naj lep sze by ły pie ro gi ru skie i kur czak
w cie ście – oświad czył chło pak. Z ko lei
Na ta lii z Pod ha la naj bar dziej się po do -
ba ła wy ciecz ka au to ka ro wa do Ty li cza,
Mu szy ny, Sta re go Są cza i Ka mian nej,
a jej ko le żan ce San drze – wy pad na lo -

do wi sko oraz wy jazd gon do lą na Ja wo -
rzy nę Kry nic ką i wi do ki, ja ki stam tąd
się roz ta cza ją. – Żal wra cać do do mu!
– oświad czy li zgod nie na si ma li roz -
mów cy.

***
– Na sze ko lo nie to dla wie lu dzie ci je -

dy na mo żli wość wy jaz du w wa ka cje po -
za opłot ki ro dzin nej wsi. Ro dzi ców nie
by ło by stać na wy ku pie nie peł no płat nej
ko lo nii – uwa ża Wła dy sław Mat czuk,
któ ry od 1992 ro ku pi lo tu je ak cję „La to
Wiej skich Dzie ci”. Przez te la ta z bez -

płat ne go wy po czyn ku sko rzy sta ło ok. 2
ty się cy dzie cia ków. Dzie ci ty pu ją na ko -
lo nie Fun da cji Są dec kiej gmin ne ośrod -
ki po mo cy spo łecz nej. Prze wa żnie
po cho dzą z ro dzin wie lo dziet nych i nie -
peł nych. Przed Kry ni cą ko lo nie or ga ni -
zo wa no przez pa rę lat w Szym bar ku,
a wcze śniej w Hań czo wej, Kro ścien ku
i Czorsz ty nie, a raz na wet ko lo nię urzą -
dzo no nad mo rzem. (HSZ)

Nie by ło by ty lu atrak cji na ko lo nii Fun -
da cji Są dec kiej w Kry ni cy -Zdro ju, ani pre -
zen tów na po że gna nie, gdy by nie
spon so rzy, a ich li sta jest dłu ga: Spół dziel -
nia Pra cy „Mu szy nian ka”, bur mistrz Kry ni -
cy -Zdro ju Da riusz Reś ko, Sta ro stwo
Po wia to we wNo wym Są czu, „Hy dro pa tia”
(piz za), Cen trum Kul tu ry (za ję cia ta necz ne),
Bi blio te ka Pu blicz na (za ję cia bi blio te ra peu -
tycz ne), pre zes spół ki Ko lej Gon do lo wa
na Ja wo rzy nę Kry nic ką Jan Łusz czew ski,
Uzdro wi sko Kry ni ca -Zdrój SA, MO SiR (śli -
zgaw ka), DW „Pa no ra ma” (ba sen), PTTK
(wy ciecz ka ob jaz do wa), GOPR (wy ciecz ka
na Ja wo rzy nę Kry nic ką i Prze łęcz Krzy żo -
wą, Mu zeum Przy rod ni cze, ośro dek „Pro -
me tów ka” (dwa ogni ska), Pań stwo wa
Straż Po żar na i ze spół bre ak -dan ce „But -
ter fly crew”.

– W imie niu na szych ko lo ni stów
wszyst kim spon so rom ser decz nie dzię -
ku je my. Niech uśmiech dzie ci bę dzie dla
nich na gro dą – mó wią zgod nie Aga ta
Król -Mi rek i Wła dy sław Mat czuk.

F un da cji Są dec kiej
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Po wrót do tra dy cyj nych po traw, stro jów, mu -
zy ki – to wszyst ko po mo że nam uświa da miać
miesz kań com i tu ry stom, jak pięk ne i cie ka we
ma my „ko rze nie”. Fun da cja Są dec ka, we
współ pra cy z Wo je wódz twem Ma ło pol skim,
or ga ni zu je w 2012 ro ku czte ry od sło ny Są dec -
kie go Fe sti wa lu Kul tu ry. 

To cykl im prez in for ma cyj no -me dial nych pro mu ją cych
nasz folk lor, któ ry trwał bę dzie od lip ca aż do koń ca
paź dzier ni ka w trzech miej sco wo ściach Są dec czy -

zny. Gdy ten nu mer „Są de cza ni na” do trze do Czy tel ni ków to
bę dzie już po im pre zie w Mu szy nie (28 lip ca), ko lej ne od bę dzie

się 19 sierp nia w Sta rym Są czu, 29 wrze śnia w Kry ni cy -Zdroju,
a 27 paź dzier ni ka wró ci znów do Mu szy ny. 

– Im pre za kie ro wa na jest do ca łe go sub re gio nu – czy li
miesz kań ców po wia tu no wo są dec kie go i ościen nych – a ta kże
do tu ry stów – mó wi Grze gorz Pie chot ka, dy rek tor ds. mar ke -
tin gu Fun da cji Są dec kiej. – Chce my za pre zen to wać gru py et -
nicz ne Be ski du Są dec kie go, bo prze cież Zie mię Są dec ką
za miesz ki wa ły gru py La chów Są dec kich, Po gó rzan i Gó ra li
Są dec kich, a ży li tu taj też Łem ko wie, Ży dzi, Niem cy Ga li cyj -
scy i Cy ga nie Kar pac cy. Po ło że nie na po gra ni czu ró żnych
kul tur za owo co wa ło cie ka wym i zró żni co wa nym dzie dzic twem
ma te rial nym i du cho wym. To wiel ki atut gmin są dec kich, cią -
gle ma ło roz re kla mo wa ny – do da je.

Bę dzie my więc pro mo wać folk lor, hi sto rię re gio nu i lo kal -
ne tra dy cje, spo so by ob cho dze nia świąt i wa żnych wy da rzeń,
a ta kże pre zen to wać twór czość przod ków, sztu kę lu do wą, rze -
mio sło, mu zy kę, czy wresz cie są dec ką kuch nię. Pro po nu je -
my wy stę py re gio nal nych ze spo łów. Do wie cie się też
mnó stwa cie ka wo stek z re gio nu!

W ka żdej edy cji za pew ni my Wam wie le atrak cji i kon kur -
sów. W Mu szy nie urzą dzi liśmy kon kurs wie dzy o hi sto rii, tra -
dy cji, stro jach i kuch ni Są dec czy zny. W Kry ni cy – po łą czo ne
z de gu sta cją warsz ta ty ku li nar ne tra dy cyj nych po traw grup
et nicz nych i re gio nu. A jest ich wie le, bo to mię dzy in ny mi
ka pu sta ki szo na z gro chem, ko tle ty z go to wa nych ziem nia -
ków, żu rek tę go bor ski, bundz, oscy pek z żu ra wi ną, szar lot ka
z ja błek łąc kich i ra cie cho wic kich, miód spa dzio wy, czy kwa -
śni ca. Od bę dzie się też kon kurs na naj smacz niej szą po tra wę
Są dec czy zny. (B)

Masz ta kie pięk ne ko rze nie! 

SĄDECKI 
FESTIWAL 
KULTURY
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P
re zen tu je my pierw szych czwo -
ro mi kro przed się bior ców, któ rzy
ze chcie li po dzie lić się z na mi
swo im do świad cze nia mi. 

Da nu ta Kmie cik pro du ku je ozdo by
z pier ni ka – nie tyl ko na bo żo na ro dze -
nio we cho in ki, ta kże wiel ka noc ne pi -
san ki. Pier ni ko we cu deń ka ofi cjal nie nie
na da ją się do spo ży cia, peł nią wy łącz -
nie funk cje zdob ni cze. Wła ści ciel ka
„Ma rze nia” zre zy gno wa ła z po zwo le nia
na pro duk cję żyw no ści, wią za ło się
z tym zbyt wie le wy ma gań lo ka lo wo
– sa ni tar nych.

Ka mil Pa jor, pro du cent ca jo nów
(czyt. ka cho nów), czy li drew nia nych in -
stru men tów per ku syj nych, twier dzi, że
gdy by wy pro du ko wał sto ca jo nów
– sprze dał by sto. Na ra zie wy twa rza
po 10 -15 in stru men tów mie sięcz nie, ale
my śli o stwo rze niu li nii pro duk cyj nej.

Ka ta rzy na Du da, ga bi net lo go pe -
dycz ny w Łąc ku po sta no wi ła otwo rzyć,
kie dy pod czas urlo pu ma cie rzyń skie go
stra ci ła umo wy – zle ce nia. Otwar cie
przy zna je, że przy ni skim ZUS -ie jest
w sta nie pro wa dzić dzia łal ność, ale nie
za mie rza od da wać lwiej czę ści swo ich
do cho dów, kie dy przyj dzie jej pła cić
wy so ki ZUS. Ma plan: za trud ni się
na pół eta tu, a ga bi net po pro wa dzi re ali -
zu jąc umo wy o dzie ło.

Be aty Gil skiej Expert graf dzia ła już
czwar ty rok i – mi mo wy so kie go ZUS -
-u – roz wi ja się. In for ma tycz ka wy ko nu -
je stro ny in ter ne to we dla firm, w ofer cie
ma ta kże re kla mę wiel ko for ma to wą, druk
ulo tek i wi zy tó wek, a do dat ko wo sprze -
daż ko sme ty ków. Roz sze rza dzia łal ność

za kła da jąc spół kę cy wil ną z przy ja cie lem
z wo je wódz twa lu bu skie go.

ZAPACH PIERNIKÓW
– ZAPACH MARZEŃ

Szka tuł ka z pier ni ka? Pro szę bar dzo.
A mo że pier ni ko we za wiesz ki na Eu -
ro 2012? W kształ cie pił kar skich ko szu -
lek, kor ków, pił ki, flag. Na Wiel ka noc
pi san ki z pier ni ka. Kto po wie dział, że
pier ni ki na da ją się wy łącz nie na Bo że
Na ro dze nie? Da nu ta Kmie cik z No we -
go Są cza pro du ku je pier ni ko we ozdo by.
Za 15 tys. zł do ta cji z Są dec kie go Urzę -
du Pra cy ku pi ła pie kar nik i dwa pro fe -
sjo nal ne mik se ry.

Pra cow nia Rę ko dzie ła Ar ty stycz ne -
go „Ma rze nie” mie ści się w do mu wła -
ści ciel ki przy ul. Dmow skie go.

– Po mysł na pier ni ki po ja wił się oko -
ło pię ciu lat te mu, kie dy po uro dze niu
dru giej cór ki zaj mo wa łam się wy cho wa -
niem dziew czy nek – opo wia da Da nu ta
Kmie cik, ab sol went ka Tech ni kum Ga -
stro no micz ne go sióstr Nie po ka la nek.
– Za czę ło się od pier ni ków
bo żo na ro dze no wych, któ re ro bi łam dla
ro dzi ny i zna jo mych.

Pier ni ki bar dzo się ob da ro wy wa nym
po do ba ły. Zna jo mi zna jo mych py ta li,
gdzie mo żna ta kie ku pić. Tak zro dził się
po mysł na wła sną dzia łal ność go spo dar -
czą. Fo rem ki do pier ni ków pro du cent ka
za ma wia przez in ter net ze Sta nów Zjed -
no czo nych.

Du żą po pu lar no ścią cie szą się pier ni -
ko we szka tuł ki w kształ cie ser ca. Zdo -
bio ne lu krem i cu kro wy mi ko ra li ka mi
przy ję ły się ja ko pa miąt ki z oka zji
chrztu, pierw szej ko mu nii, czy ślu bu.
Kosz tu ją od 40 do 100 zł.

– Nie któ rzy do środ ka wkła da ją bi żu -
te rię, al bo sło dy cze: cia stecz ka, cze ko -
lad ki – opo wia da.

Przed Bo żym Na ro dze niem pra cy
jest ty le, że wła ści ciel ka jed no oso bo wej
fir my szu ka wspar cia wśród naj bli -
ższych. My śli na wet o za trud nie niu pra -

Pomysł na biznes
„Po mysł na biz nes” to no wy cykl, w któ rym przed sta wia my oso -
by, któ re zde cy do wa ły się na za ło że nie wła snej dzia łal no ści go -
spo dar czej, ko rzy sta jąc z do ta cji przy zna wa nych na ten cel
przez urząd pra cy, lub z in nych form wspar cia dla przed się bior -
ców sta wia ją cych pierw sze kro ki w biz ne sie. Do wie my się, ja kie
ma ją po my sły na fir mę, któ re z nich ma ją szan sę po wo dze nia.
Ja kie są bla ski i cie nie pra cy na wła sny ra chu nek.

Danuta 
Kmiecik rodukuje
ozdoby z piernika
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cow ni ka na umo wę o dzie ło, jed nak
trud no jej zna leźć ko goś z od po wied ni -
mi umie jęt no ścia mi pla stycz ny mi.

Pier ni ki for mal nie nie ma ją prze zna -
cze nia spo żyw cze go. Fir ma za re je stro -
wa na jest ja ko wy twór nia ozdób
pier ni ko wych. Gdy by mia ły być prze -
zna czo ne do je dze nia, dzia łal ność mu -
sia ła by speł nić znacz nie wię cej
wy mo gów lo ka lo wo – sa ni tar nych. Da -
nu ta Kmie cik się na to nie zde cy do wa ła.

Przez stro nę in ter ne to wą i au kcje
na al le gro pier ni ko we ozdo by tra fia ją
do Wro cła wia, War sza wy, Ka to wic,
Kra ko wa, Za ko pa ne go, Gdań ska.

Za po śred nic twem są de czan tra fi ły też
za  gra ni cę – do Nie miec, Fran cji, An glii,
Ir lan dii, Sta nów Zjed no czo nych, a na -
wet Chin.

– Pra cu ję w do mu, mam ca ły czas
dzie ci na oku – wy mie nia plu sy sa mo -
za trud nie nia wła ści ciel ka fir my.

Przez dwa la ta pła ci ni ższy ZUS.
Jesz cze nie my śli o tym, czy pro duk cja
bę dzie jej się opła ca ła przy wy ższej
staw ce.

SĄDECKI PRODUCENT
PERUWIAŃSKIEJ
PERKUSJI

In stru ment mu zycz ny? Prze cież to
karm nik dla pta ków! Ka mil Pa jor sły szał
już ró żne okre śle nia na ca jon (czyt. ka -
chon), wy wo dzą cy się z Pe ru drew nia -
ny in stru ment per ku syj ny, któ ry
pro du ku je. Ma po czu cie hu mo ru, za sta -
na wia się na wet nad wy pusz cze niem
spe cjal nej se rii „AGD” – ty pu pral ka, lo -
dów ka, pie kar nik.

Na zwa ca jon w ję zy ku hisz pań skim
ozna cza skrzy nię. Ma kształt pro sto pa -

dło ścia nu, z otwo rem re zo nan so wym
w ty łu. Gra się, sia da jąc na nim okra -
kiem i ude rza jąc rę ka mi w przed nią
ścian kę. Ten nie po zor ny in stru ment, od -
po wied nio na gło śnio ny mo że za stą pić
na sce nie per ku sję.

– Trzy la ta te mu w Kra ko wie za miesz -
ka łem w faj nym miesz ka niu z faj ny mi
ludź mi. Był mu zyk mul tiin stru men ta li -
sta, był mim, któ ry stoi na ryn ku, był po -
eta, był dok tor fi lo zo fii – mie szan ka
na praw dę cie ka wych kli ma tów. Ro bi li -
śmy so bie wie czor ki mu zycz ne, per for -
man ce. Wte dy po ja wił się ten
in stru ment, ktoś o nim wspo mi nał. Zna -
la złem go w in ter ne cie, ku pi łem mo del
do sa mo dziel ne go skła da nia. Zło ży łem
i stwier dzi łem, że jest sła by – opo wia da.

Na ryn ku ca jo ny pro du ku ją dwie du -
że za gra nicz ne fir my. Ka mil i je go przy -
ja cie le mu zy cy są zda nia, że ręcz nie
ro bio ne in stru men ty sy gno wa ne „Pa jor
Ca jon” prze wy ższa ją fa brycz nie pro du -
ko wa ną kon ku ren cję.

We wnątrz drew nia nej, pro sto kąt nej
obu do wy, przy ścian ce fron to wej, znaj -

du ją się stru ny lub sprę ży ny, na da ją ce
ca jo no wi oprócz bęb niar skie go ta kże
per ku syj ne brzmie nie. Prze cho dze nie
od jed nych do dru gich za pew nia spe -
cjal ne po krę tło, zbli ża ją ce lub od su wa -
ją ce sprę ży ny. Waj cha, zwy kle
umiesz cza na u gó ry skrzy ni, jest ste ro -
wa na ręcz nie, Pa jor prze niósł ją w swo -
ich in stru men tach na dół. W je go
ca jo nach prze łą cza się ją sto pą, co po -
zwa la prze cho dzić z dźwię ków bęb -
na na per ku sję bez prze ry wa nia gry.

Za 15 tys. zł do ta cji z Są dec kie go
Urzę du Pra cy ku pił stół sto lar ski, na rzę -
dzia po trzeb ne do pra cy i za pas drew na.

Ka mil jest mu zy kiem, rze mieśl ni -
kiem, wła śnie pi sze pra cę ma gi ster ską
z za rzą dza nia i in ży nie rii pro duk cji
w kra kow skiej AGH. Pi sze o pro duk cji
drew nia nych in stru men tów per ku syj -
nych, wpro wa dza niu na ry nek no we go
pro duk tu, pro jek tu je li nię tech no lo gicz -
ną do swo ich ca jo nów.

W jed no oso bo wej ma nu fak tu rze pro -
du ku je dzie sięć – pięt na ście in stru men tów
mie sięcz nie. Ma te ria ły kosz tu ją 150 zł,
resz ta to wkład pra cy. Za go to wy pro dukt
w naj prost szej wer sji trze ba za pła cić 600
– 650 zł. Naj dro ższy, ze sprę ży na mi i me -
cha ni zmem do ich odłą cza nia, kosz tu -
je 1200 zł. Na ra zie zor ga ni zo wał so bie
warsz tat pra cy w do mu bu do wa nym przez
szwa gra.

Jest prze ko na ny, że gdy by pro du ko -
wał sto ca jo nów mie sięcz nie, sprze dał -
by sto. W Pol sce ten in stru ment sta je się
co raz bar dziej po pu lar ny, na za cho dzie
do ce nia się rze mieśl ni czą ro bo tę. My śli
o roz wi nię ciu dzia łal no ści. Je śli nie za -
ro bi wy star cza ją cych pie nię dzy (do ra bia
ma lo wa niem ścian), we źmie, jak mó wi,
kre dyt. Chciał by za trud nić dwóch
– trzech pra cow ni ków. Ro bi li by drew -
nia ne ele men ty obu do wy, on – ser ca
in stru men tu. Chęt nie na wią że też kon -
takt z gra fi kiem, dzię ki któ re mu je go ca -
jo ny na bra ły by ko lo ru. Chciał by, aby
by ły zdo bio ne, ma lo wa ne, okle ja ne ko -
mik sem, że by ko ja rzy ły się z po zy tyw -
ną ener gią mu zy ki.

GA BI NET LO GO PE DYCZ NY
W PIW NI CY

Dla Ka ta rzy ny Du dy, lo go ped ki
z Łąc ka, bodź cem do za ło że nia wła snej
dzia łal no ści go spo dar czej był fakt, że

Jest prze ko na ny, że gdy -
by pro du ko wał sto ca jo -
nów mie sięcz nie,
sprze dał by sto. W Pol sce
ten in stru ment sta je się
co raz bar dziej po pu lar -
ny, na za cho dzie do ce nia
się rze mieśl ni czą ro bo tę.
My śli o roz wi nię ciu dzia -
łal no ści. 

Ka mil Pa jor i jego ca jon
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kie dy za szła w cią żę, utra ci ła wszyst kie
umo wy zle ce nia. – Zo sta łam na lo dzie
po ma cie rzyń skim – mó wi. Za 15 tys. zł
do ta cji z Po wia to we go Urzę du Pra cy
wy po sa ży ła pry wat ny ga bi net lo go pe -
dycz ny w piw ni cy wła sne go do mu.

Ukoń czy ła fi lo lo gię pol ską z lo go pe -
dią na Uni wer sy te cie Pe da go gicz nym
w Kra ko wie. Zro bi ła spe cja li za cję
z wcze sne go wspo ma ga nia roz wo ju
i wcze snej in ter wen cji. Nie mo gła zna -
leźć sta łe go za trud nie nia w swo im za -
wo dzie, mi mo, że w gmi nie nie by ło
żad ne go lo go pe dy.

– Cho dzi łam do gmi ny, py ta łam. Od -
mó wi li mi, tłu ma cząc, że nie ma ją pie -
nię dzy – opo wia da.

Dzie ci z Łąc ka wy sy ła ne są do re fun -
do wa ne go lo go pe dy w Sta rym Są czu,
na wi zy ty cze ka się jed nak w dłu gich
ko lej kach.

– Przy sta ra niach o do ta cję pre mio wa -
ne by ły m.in. oso by, któ re utra ci ły pra cę
po urlo pie ma cie rzyń skim – wspo mi na,
jak „wpa so wa ła” się w wy ma ga nia.

Z wła snych środ ków wy re mon to wa -
ła piw ni cę, wy mie ni ła okna, drzwi, zro -
bi ła ła zien kę. Re mont kosz to wał ją
ok. 20 tys. zł. Z do ta cji ku pi ła spe cja li -
stycz ny pro gram kom pu te ro wy „Lo go -
pe dia” za 3,4 tys. zł, me ble do ga bi ne tu,
lu stra, przed któ ry mi ćwi czy z dzieć mi
pra wi dło we uło że nie ust, sto li ki, krze -

seł ka, sprzęt biu ro wo – kom pu te ro wy
i no wo cze sne po mo ce dy dak tycz ne.
Sza fa peł na jest gier, któ re uczą dzie ci
pra wi dło wej wy mo wy. Ta kie puz zle czy
lo go pe dycz na ukła dan ka mo że kosz to -
wać ok. 40 zł. Nic dziw ne go, że za war -
tość sza fy jest war ta ok. 4 tys. zł.

Du da w „Dia lo gu” pra cu je z dzieć mi
w wie ku przed szkol nym i wcze snosz -
kol nym. Mó wi, że wa żne jest, aby z wa -
da mi wy mo wy za cząć pra co wać jak
naj szyb ciej. W pew nym wie ku złe na -
wy ki utrwa la ją się i póź niej nie mo żna
ich zli kwi do wać.

– Przez pierw sze trzy mie sią ce, w wa -
ka cje, nie by ło ru chu. Pła ci łam ZUS
i nie za ra bia łam, do kła da łam do in te re -
su – wspo mi na.

Po tem prze wa żnie mia ła 10 pa cjen -
tów ty go dnio wo. Go dzi na za jęć kosz tu -
je u niej 30 zł. Aby upo rać się z wa dą
wy mo wy, po trze ba od trzech mie się cy
do ro ku. Wy ma ga to sys te ma tycz no ści
od dziec ka i od ro dzi ców, któ rzy po win -
ni utrwa lać efek ty pra cy z lo go pe dą.
Mie sięcz na te ra pia kosz tu je 120 zł.

– Sia da my przed lu strem, za czy na my
od ćwi cze nia warg, ję zy ka, pod nie bie -
nia. Wy wo łu je my gło skę, po tem utrwa -
la my – opo wia da o ko lej no ści ćwi czeń.

Za cza ro wa nym se za mem dla dzie ci
jest sza fa peł na gier i za ję cia z kom pu -
te rem. Te go ty pu atrak cje po ja wia ją się

jed nak do pie ro ja ko for ma na gro dy
po prze pra co wa niu od po wied nie go ma -
te ria łu.

– Gry słu żą do utrwa la nia pra wi dło -
wej wy mo wy. Ukła da jąc puz zle, czy
ukła dan kę, dziec ko ma za za da nie wy -
mó wić pra wi dło wo da ną gło skę.

Pro gram kom pu te ro wy ta kże wy ma -
ga po wtó rze nia gło sek. Mo żna dźwię ki
wy ma wia ne przez dziec ko na grać i od -
słu chać. To wa żne, po nie waż czę sto ma -
li pa cjen ci nie ma ją świa do mo ści, jak

mó wią. Gdy wy ko na ją po praw nie ca ły
blok ćwi czeń, kom pu ter na gra dza je po -
ka zem ani ma cji: mo gą za grać w grę,
uło żyć ukła dan kę.

Du da obec nie jest na urlo pie ma cie -
rzyń skim po uro dze niu dru gie go dziec ka.
Od wrze śnia za mie rza na no wo przyj mo -
wać pa cjen tów. Już wie, co zro bi, kie dy
za miast ulgo we go – ni ższe go przyj dzie jej
pła cić peł ny ZUS, czy li za miast nie ca -
łych 300 po nad 900 zł mie sięcz nie.

– Po sta ram się gdzieś za trud nić, cho -
ciaż na pół eta tu, nie ko niecz nie ja ko lo -
go ped ka. ZUS pła co ny przez pra cow ni ka
jest o wie le ni ższy, niż pła co ny przez
przed się bior cę. Je stem w sta nie mie sięcz -
nie za ro bić wię cej niż 1000 zł, ale nie za -
mie rzam od da wać po ło wy za ro bio nych
pie nię dzy.

Swój ga bi net bę dzie pro wa dzi ła ja ko
pra cę do dat ko wą, w ra mach umo wy
– zle ce nia.

PRO JEK TANT KA STRON
WWW NA WA LIZ KACH

Re kla mo wo – po li gra ficz na fir ma 34-
let niej Be aty Gil skiej, za ini cjo wa nej do -
ta cją z Są dec kie go Urzę du Pra cy, ist nie je
już czwar ty rok i roz wi ja się. – Prze pis

– Je stem w sta nie mie -
sięcz nie za ro bić wię cej
niż 1000 zł, ale nie za mie -
rzam od da wać po ło wy
za ro bio nych pie nię dzy.
Swój ga bi net bę dzie pro -
wa dzi ła ja ko pra cę do -
dat ko wą, w ra mach
umo wy – zle ce nia.

Katarzyna Duda w swoim gabinecie logopedycznym
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na suk ces? Nie „gdy bać” tyl ko ro bić.
Być kon se kwent nym. Nie zra żać się
przej ścio wy mi trud no ścia mi. Bać się,
ale dzia łać – od po wia da wła ści ciel ka.

Z wy kształ ce nia jest in for ma ty kiem,
dla swo ich klien tów pro jek tu je i wy ko -
nu je stro ny in ter ne to we. W ra mach fir -
my Expert graf ofe ru je swo im klien tom
ta kże re kla mę wiel ko for ma to wą, druk
ulo tek, usłu gi kse ro gra ficz ne, do dat ko -
wo, w nie wiel kim po miesz cze niu biu -
ro wym przy ul. 1 Ma ja 5, wpro wa dzi ła
sprze daż ko sme ty ków.

Ukoń czy ła in for ma ty kę sto so wa ną
w są dec kiej PWSZ. Ma gi ste rium z in for -
ma ty ki z eko no me trią zro bi ła w Kra ko -
wie na Uni wer sy te cie Eko no micz nym.

– Stu dio wa łam i pra co wa łam – opo -
wia da Gil ska. – Pro wa dzi łam biu ro
w pew nej fir mie. Kie dy przed się bior -
stwo za czę ło ku leć, za re je stro wa łam się
w Urzę dzie Pra cy z my ślą o otrzy ma niu
do ta cji i za ło że niu wła snej fir my.

Z 15 tys. zł do ta cji ku pi ła dwie ma -
szy ny kse ro – dru kar ka – ska ner, za 6
i 9 tys., lap to pa za 5 tys., ta blet. Za in -
we sto wa ła środ ki wła sne. Oprócz do -
ta cji, wzię ła kre dyt.

Naj bar dziej za do wo lo na jest ze stro -
ny in ter ne to wej, któ rą zro bi ła dla skle -
pu in ter ne to we go Li der, zaj mu ją ce go
się sprze da żą urzą dzeń sprzą ta ją cych

Kar che ra. Pro wa dzi też ad mi ni stra cję
stro ny, choć fir ma mo że sa ma do da wać
no we ele men ty w swo im wor ta lu. Jest
au tor ką kil ku na stu stron in ter ne to wych
są dec kich firm – od bra nży cu kier ni -
czej, po bu dow la ną.

– Pro stą stro nę, bę dą cą wi zy tów ką
fir my, mo gę zro bić od 250 zł. Pod sta -
wo we in for ma cje i kil ka zdjęć. Bar dziej
skom pli ko wa na kosz tu je 500 zł. Je śli
fir ma chce mieć wła sne kon to do ad mi -
ni stro wa nia – 1000 zł. Wi try na skle pu
in ter ne to we go kosz tu je 2500 zł.

Expert graf się roz wi ja. Be ata Gil ska
za mie rza za ło żyć spół kę cy wil ną z przy -
ja cie lem z wo je wódz twa lu bu skie go.
On, han dlo wiec, bę dzie kie ro wał biz ne -
sem. Ona bę dzie pro jek to wać i wy ko ny -
wać stro ny in ter ne to we. Miesz kać ma
za miar na wa liz kach, po mię dzy obo ma
mia sta mi, a dzie li je ja kieś 600 km.
Punk tu w Są czu nie li kwi du je.

– Tam są tań sze lo ka le, chce my się
sta rać o ko lej ną do ta cję – wy ja śnia.

Je dy ną wa dą pra cy na wła sną rę kę,
we dług Be aty, jest brak wol ne go cza su.

– Pra cu ję 24 go dzi ny na do bę i nie
jest to stwier dze nie bez po kry cia. Trze -
ba wszyst kie go sa me mu do pil no wać.
Jak się sią dzie na lau rach, to jest
po fir mie – uwa ża.

AN NA PAW ŁOW SKA

Czy bę dzie Pan po raz trze ci kan dy -
do wał na pre zy den ta No we go Są cza?

– Nie bio rę ta kiej opcji pod uwa gę.
Dwa ra zy już kan dy do wa łem. Pierw szy
raz nikt mnie nie znał, za dru gim ra zem,
ja ko rad ny po jed nej ka den cji, by łem już
tro chę zna ny i też się nie uda ło.
Mó wi się, że do trzech ra zy sztu ka?

– Nie bę dzie trze cie go ra zu. Mam in -
ne prio ry te ty ży cio we i my ślę, że to nie
jest naj wa żniej sza rzecz, aby być aku rat
pre zy den tem. Pre zy den tem mo żna
chcieć zo stać, je śli ma się pro gram
i chce się coś zro bić dla mia sta, a de cy -
du ją miesz kań cy. Są za sa dy de mo kra cji
i trze ba się im pod dać. Są dzę też, że po -
ra na młod szych. Naj wy ższy czas
na zmia nę po ko le nio wą w sa mo rzą dzie
No we go Są cza. Nie któ rzy mó wią
do mnie: „Ty je steś jesz cze mło dy”, a ja
im od po wia dam, że choć mam do pie -
ro 45 lat, to trze ba młod szym dać szan -
sę. Być mo że po tej ka den cji zu peł nie
wy co fam się z dzia łal no ści pu blicz nej.
Nę ci mnie pra ca na uko wa, skoń czy łem
stu dia dok to ranc kie, a cią gle bra ku je mi
cza su na na pi sa nie pra cy dok tor skiej.
Kto w 2014 ro ku rzu ci rę ka wi cę
pod no gi Ry szar da No wa ka?

– To py ta nie do par tii po li tycz nych:
Plat for my Oby wa tel skiej, So li dar nej
Pol ski, a jest i le wi ca, któ ra w tej chwi li
nie ma przed sta wi cie li w Ra dzie Mia sta,
ale ona ist nie je. A za dwa la ta mo gą się
po ja wić cał kiem no we ugru po wa nia: sa -
mo rzą do we, lo kal ne, apar tyj ne. I kan dy -
dat ta kie go ugru po wa nia mo że oka zać
się „czar nym ko niem” w wy bo rach.
Nie na le ży Pan do PO?

– Nie na le żę. Po pro stu, jak wie le in -
nych osób, wie dzia łem, że ja ko rad ny
i sa mo rzą do wiec mu szę so bie zna leźć
ja kąś par tię, któ rej pro gram jest mi naj -
bli ższy. Po nie waż ni gdy nie by łem fun -
da men ta li stą, wy bra łem PO, co nie
ozna cza, że zga dzam się ze wszyst kim,
co ro bi Plat for ma. Ale też nikt mnie nie
prze ko nał, że ma pro gram lep szy, że po -
za kry ty ką, po tra fi po ka zać, że ona to
zro bi le piej, ina czej. Dla te go wy bra łem
to ugru po wa nie, po mi mo, że mia łem
pro po zy cje współ pra cy z in nych ugru -
po wań, ale ja pod cho dzę do te go w spo -
sób ide owy. W 2006 ro ku pierw szą
pro po zy cję kan dy do wa nia na pre zy den -
ta No we go Są cza do sta łem nie z PO,

Beata Gilska projektuje i wykonuje strony internetowe 
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lecz z PiS i gdy bym był ko niunk tu ra li -
stą, to bym ją przy jął, bo prze cież ta par -
tia w No wym Są czu jest bar dzo
sil na i ma tu wie lu zwo len ni ków. Nie
od po wia dał mi jed nak pro gram go spo -
dar czy PiS i w re zul ta cie wy star to wa łem

z po par ciem PO, z du żo mniej szy mi
szan sa mi na suk ces, bo Plat for ma w Są -
czu ni gdy nie by ła po pu lar na. I wte dy
za bra kło mi do zwy cię stwa 17 gło sów.
Mo ja dzia łal ność w Plat for mie do tej po -
ry nie wią za ła się z ja ki miś lu kra tyw ny -

mi funk cja mi. Jak by łem se kre ta rzem
gmi ny, tak nim je stem, ty le, że te raz
w Po de gro dziu. Nie zo sta łem mi ni -
strem, wi ce wo je wo dą, ani sze fem spół -
ki Skar bu Pań stwa.
A ja kie szan se w star ciu z Ry szar -
dem No wa kiem miał by Pa na ko le ga
Jó zef Hoj nor?

– Trud no mi po wie dzieć, czy miał by
w ogó le szan se, dla te go, że jest oso bą,
bar dzo skraj nie oce nia ną przez miesz kań -
ców: jed ni Józ ka ko cha ją, a in ni nie na wi -
dzą. Jest nie wąt pli wie do świad czo nym
rad nym i za wsze wcho dzi do Ra dy z bar -
dzo do brym wy ni kiem wy bor czym. Jest
człon kiem Plat for my, tyl ko nie ma go
w klu bie PO w Ra dzie Mia sta. Na pew no
w sen sie spo so bu by cia Hoj nor był by
trud nym prze ciw ni kiem dla No wa ka, któ -
ry jest oso bą do syć kon kret ną, w ta kim
sen sie, że lu bi mieć za wsze ra cję, ale też
w spo so bie by cia. Pre zy dent No wak, mó -
wiąc oględ nie, nie jest oso bą de li kat ną.
Jó zek, jak wia do mo, jest czło wie kiem
twar dym. Mnie za rzu ca no, że w kam pa -
nii wy bor czej by łem za mięk ki
i za grzecz ny, a No wak w sto sun ku
do mnie grzecz ny nie był. I w ta kim star -
ciu bo jo wym, mę skim, w ogniu kam pa -
nii wy bor czej, Hoj nor na pew no
na pew no miał by plu sy.
Szy ku je się trze cia ka den cja Ry -
szar da No wa ka?

– Te go nie mo gę po wie dzieć. To bę -
dzie przede wszyst kim za le ża ło, czy
sam pre zy dent No wak bę dzie kan dy do -

wał. Nie znam je go pla nów, być mo że
ze chce zo stać zno wu po słem, czy se na -
to rem. A na wet, je śli wy star tu je, to wca -
le nie jest pew ne, czy wy gra te wy bo ry.
Mo że się po ja wić oso ba, któ ra bę dzie
mia ła od po wied ni po ten cjał in te lek tu al -

Trzeci raz 
nie wystartuję
na prezydenta!
Rozmowa z PIOTREM LACHOWICZEM, radnym
Nowego Sącza i sekretarzem gminy Podegrodzie

– Być mo że po tej ka den -
cji zu peł nie wy co fam się
z dzia łal no ści pu blicz -
nej. Nę ci mnie pra ca na -
uko wa, skoń czy łem
stu dia dok to ranc kie,
a cią gle bra ku je mi cza -
su na na pi sa nie pra cy
dok tor skiej.
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ny i po par cie spo łecz ne. Nie mó wię,
z ja kiej par tii, bo nie chcę wró żyć z fu -
sów. Być mo że po seł Mu lar czyk za pra -
gnie zo stać pre zy den tem, al bo obec ny
rad ny wo je wódz ki Le szek Zegz da, te go
nie wie my. Nie są to pro ste de cy zje.
Wia do mo, że urzę du ją cy pre zy dent ma
za wsze du żo więk sze szan se, bo za nim
– nie cza ruj my się – stoi ca ły po ten cjał
urzę du, słu żb lo gi stycz nych. Bę dą go
wspie ra li urzęd ni cy, któ rzy mu za wdzię -
cza ją pra cę i awan se, po za tym są słu -
żby pra so we, któ re są je go słu żba mi.
Nie na le ży też lek ce wa żyć po ten cja łu
spół ek ko mu nal nych. Po zo sta li kan dy -
da ci, na wet z przy czyn fi nan so wych nie
ma ją ta kich atu tów.

***
Jak Pan oce nia sze ścio let nie już rzą -
dy pre zy den ta No wa ka?

– Od po wiem za rzu tem, któ ry pre zy -
dent No wak mi po sta wił pod czas kam -
pa nii wy bor czej w 2006 ro ku. On wte dy
po wie dział, że ow szem, je stem do brym
urzęd ni kiem, że mnie zna, że pra co wał
ze mną i nie ma do mnie za strze żeń. Na -
wet na pew nym eta pie brał pod uwa gę,
że bę dę je go za stęp cą, tyl ko nie wie -
dział, że w wy bo rach doj dę do dru giej
tu ry. Na to miast stwier dził, że je stem
bar dziej ty pem bie żą ce go ad mi ni stra to -
ra i na pre zy den ta się nie na da ję, bo nie
mam wi zji roz wo ju mia sta. Mo ja od po -
wiedź po sze ściu la tach jest ta ka, że oka -
za ło się, iż gdy sam zo stał pre zy den tem,
to jest w mia rę po praw nym ad mi ni stra -
to rem, na to miast je śli cho dzi o roz wój
No we go Są cza, to oka zał się mier nym,
nie udol nym go spo da rzem mia sta.
Szcze gól nie to wi dać na tle sko ku roz -
wo jo we go, któ ry się do ko nał w in nych
mia stach, nie ko niecz nie rzą dzo nych
przez Plat for mę. W No wym Są czu jest
bie żą ca ad mi ni stra cja, ale nic roz wo jo -
we go, wiel kie go się nie dzie je. Więk -
szość przed się wzięć, o któ rych się mó wi
od lat i któ re są klu czo we dla roz wo ju
mia sta, nie zo sta ły na wet roz po czę te.
Uwa ża Pan, że pre zy den tu ra No wa -
ka to stra co ne la ta dla Są cza?

– To jest ta kie bie żą ce, po praw ne ad -
mi ni stro wa nie. Mia sto jest w mia rę czy -
ste, dba się o es te ty kę, jest du żo kwia tów
i od cza su do cza su są wy da rze nia kul -
tu ral ne, któ re mniej lub wię cej kosz tu ją
bu dżet. Go spo darz ra tu sza sta ra się

na mia rę swo ich mo żli wo ści za do wo lić
miesz kań ców, tro chę na za sa dzie „chle -
ba i igrzysk”. Są na przy kład du że na kła -
dy na San de cję, a już nie ko niecz nie
na roz wój spor tu wśród mło dzie ży. Ja to
za wsze na zy wam ta kim „spor tem
przy pi wie”. Mó wi się o wie lu rze czach,
tyl ko nic się nie ro bi. Na po cząt ku ka -
den cji mó wio no bar dzo du żo o ob wod -
ni cy pół noc nej. Prze kła da li śmy tę
in we sty cję z ro ku na rok, w ze szłym ro -
ku mia ła być go to wa no wa de cy zja śro -
do wi sko wa dla te go za da nia i na raz
do wia du je my się, że zo stał wy co fa ny
wnio sek, bo bę dzie in na de cy zja, tro chę
in ny prze bieg tra sy, in na kla sa dro gi itd.
Mó wi ło się o Wę gier skiej -bis, gło śno
by ło o pod pi sa niu umo wy pre zy den ta
No wa ka z Ma ria nem Cy co niem, wte dy
jesz cze bur mi strzem Sta re go Są cza. Ni -

by to się ma re ali zo wać, ale w wie lo let -
niej pro gno zie fi nan so wej mia sta to
za da nie się nie zna la zło. Te raz du żo się
mó wi o We ne cji są dec kiej, ale pa da ją
od le głe ter mi ny re ali za cji przed się wzię -
cia. O re mon cie mo stu he leń skie go
w ogó le się nie mó wi. Po mo ich dwóch
in ter pe la cjach w spra wie ka ta stro fal ne go
sta nu je dy nej prze pra wy w mie ście przez
Du na jec, zro bio no tam lek ki re mont.
Gdy się py ta łem nie daw no, czy on miał
sens, to mi od po wie dzia no, że w po ło -
wie ro ku na mo ście bę dą ro bio ne po -
praw ki, bo by ła kon tro la i wy kry to
uster ki. Po cze ka my, zo ba czy my.
No wy Sącz – Pa na zda niem – nie wy -
ko rzy stał szan sy, ja kim był na pływ
ol brzy mich środ ków unij nych
do Pol ski w ostat nich la tach?

– Tej szan sy mia sto nie wy ko rzy sta -
ło. Zaw sze mó wi łem, że jak za py tać
miesz kań ców, to wszyst ko jest po trzeb -
ne. Sta dion jest po trzeb ny i most jest po -
trzeb ny. I dro ga jest po trzeb na, i słu żba

zdro wia, i na kła dy na edu ka cję, tyl ko
jest pew na gra da cja tych po trzeb. Wy -
da li śmy dość du żo pie nię dzy w cią gu
tych sze ściu lat na rze czy, któ re chy ba
nie są naj wa żniej sze. Czło wiek, któ ry
zo sta je wój tem, bur mi strzem, czy pre -
zy den tem, za wsze ma dwie mo żli wo ści
po stę po wa nia. Jed na jest ta ka, że my śli
stra te gicz nie i chce zro bić coś, co zo sta -
nie dla po ko leń, ale nie ste ty, wią że się
to z du żym ry zy kiem dla nie go, że prze -
gra na stęp ne wy bo ry. Ta ki wi zjo ner
chce na przy kład zbu do wać ob wod ni cę,
bo to uspo koi ruch w mie ście i zo sta nie
na la ta, ale ta ka in we sty cja wy ma ga
znacz nych na kła dów, a na wet za dłu że -
nia mia sta. I czę sto ta cy pre zy den ci, czy
bur mi strzo wie, prze sta ją być pre zy den -
ta mi i bur mi strza mi, a wy gry wa my śle -
nie, że le piej zro bić ko muś kost kę
pod do mem, wy lać tro chę as fal tu na ka -
żdej uli cy, prze pro wa dzić ja kiś re mont,
nie ko niecz nie na wet pla no wy, tyl ko by -
le był. Cza sa mi do brze jest zro bić ze gar

– Wia do mo, że urzę du -
ją cy pre zy dent ma za -
wsze du żo więk sze
szan se, bo za nim – nie
cza ruj my się – stoi ca ły
po ten cjał urzę du, słu żb
lo gi stycz nych. 
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kwia to wy, ale pro szę też nie my śleć, że
ja szy dzę z ze ga ra pod wzgó rzem zam -
ko wym w Są czu. Po da ję ja ko przy kład,
bo wiem, że on się wie lu oso bom po do -
ba. Tyl ko ukwie ce nie mia sta po to, aby
wy grać wy bo ry, to z punk tu wi dze nia
my śle nia stra te gicz ne go dla mia sta – nie
jest roz wią zy wa niem je go pro ble mów.
Nie szczę dzi Pan kry ty ki pre zy den -
to wi No wa ko wi, tym cza sem rad ni
PO bar dzo czę sto glo su ją wspól nie
z rad ny mi klu bu pre zy denc kie go
i PiS. Na wet nie zdo by li ście się
na ta ki sym bo licz ny gest, jak
wstrzy ma nie się od gło su
przy uchwa la niu bu dże tu…

– Chce my być opo zy cją kon struk -
tyw ną, nie ro bić nic na złość. Dla cze go
ma my gło so wać prze ciw ko bu dże to wi,
czy tyl ko dla te go, że je ste śmy z in nej
par tii?
Na przy kład dla te go, że w pro jek cie
bu dże tu nie zna la zły się wy dat ki
ma jąt ko we na stra te gicz ne in we -
sty cje, któ rych ka ta log Pan wy mie -
nił?

– Je że li o mnie cho dzi, to wstrzy ma -
łem się od gło su nad ab so lu to rium dla
pre zy den ta z wy ko na nia bu dże tu w 2011
ro ku. Nie wszy scy moi ko le dzy z PO tak
zro bi li. U nas w klu bie bar dzo rzad ko
obo wią zu je dys cy pli na gło so wa nia, ni -
cze go so bie nie na rzu ca my.
A jak Pan gło so wał przy uchwa le bu -
dże to wej?

– Po par łem bu dżet na 2012 rok, ale
pro szę też pa mię tać, że gło so wa łem
prze ciw ko po przed nie mu bu dże to wi.
Te go rocz ny po par łem, dla te go, że za -
wsze mó wi łem, że nie mo żna za dłu żać
mia sta i do pro wa dzać do wy so kie go de -
fi cy tu, a za ra zem trwo nić pie nią dze
na dro bia zgi, je śli chce się zro bić tak
wa żne in we sty cje. I pre zy dent nas za -
pew niał – po raz pierw szy, jak by mnie
po słu chał – że zro bi bu dżet bar dzo zdy -
scy pli no wa ny, z nie wiel kim de fi cy tem,
jak na mia sto tej wiel ko ści. Pre zy dent
mó wił, że w tym ro ku po sta ra się ogra -
ni czyć po więk sza nie się za dłu że nia mia -
sta i przy go tu je roz po czę cie klu czo wych
in we sty cji, o któ rych du żo mó wił, a któ -
rych do tąd nie ro bił. W związ ku z tym
do stał ode mnie i mo ich ko le gów z klu -
bu PO kre dyt za ufa nia na rok 2012, nie
miał go na 2011.

Spi sa li ście ja kiś kon trakt z pa nem
pre zy den tem?

– Nic nie spi sa li śmy, to jest ho no ro -
wa umo wa, któ rą ży cie zwe ry fi ku je.
Wie rzy my, że w przy szłym ro ku roz -
pocz nie się bu do wa ob wod ni cy pół noc -
nej. Trak tu je my pre zy den ta w spo sób
po wa żny i ma my na dzie ję, że on nas też
bę dzie trak to wał po wa żnie. Nie je ste -
śmy krzy kli wą opo zy cją, na za sa dzie
„nie, bo nie”. Wiem, że są ró żne ocze -
ki wa nia, że nie któ rzy nam za rzu ca ją, że
niej je ste śmy twar dą, wy ra zi stą opo zy -
cją, że już le piej by ło w po przed niej Ra -
dzie, kie dy by ły ata ki i pło mien ne
prze mó wie nia.
Czy ja ko se kre tarz gmi ny Po de gro -
dzie czu je się Pan współ od po wie -
dzial ny za uchy le nie przez
Sa mo rzą do we Ko le gium Od wo ław -
cze de cy zji śro do wi sko wej wój ta
Po de gro dzia w spra wie ob wod ni cy
za chod niej No we go Są cza?

– Nie po czu wam się do współ od po -
wie dzial no ści, bo w ogó le nie uczest ni -
czy łem w przy go to wa niu i wy da niu
de cy zji śro do wi sko wej dla ob wod ni cy
za chod niej.

Pan jest w Po de gro dzie dru gą oso bą
po wój cie?

– Ka żdy urząd ma swo ją spe cy fi kę,
jest też po dział obo wiąz ków. Za pew -
niam, że nie bra łem udzia łu w żad nym
spo tka niu do ty czą cym tej spra wy. Ni -
gdzie zresz tą nie ma zwy cza ju, aby se -

kre tarz gmi ny, któ ry nie jest in ży nie rem
ochro ny śro do wi ska, uczest ni czył
w przy go to wa niu de cy zji śro do wi sko -
wej in we sty cji dro go wej. Po nad to nie
zga dzam się z opi nią, że de cy zja SKO
to po ra żka gmi ny Po de gro dzie, a sze rzej
po wia tu no wo są dec kie go. Jest mnó stwo
przy kła dów, że du żo więk sze in we sty -
cje, w któ rych przy go to wa niu uczest ni -

– Chce my być opo zy cją
kon struk tyw ną, nie ro -
bić nic na złość. Dla cze go
ma my gło so wać prze ciw -
ko bu dże to wi, czy tyl ko
dla te go, że je ste śmy z in -
nej par tii?

WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2006-2012 (W MLN ZŁ)

Sprawozdanie z wykonania budżetów poszczególnych miast z lat 2006-
2011 oraz zatwierdzone budżety poszczególnych miast za rok 2012
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czył nie je den, czy dwóch in ży nie rów
ochro ny śro do wi ska, tyl ko ca łe szta by
lu dzi, też pa da ły z po wo du uchy le nia
de cy zji śro do wi sko wej. Ma my ta ki stan
praw ny, ja ki ma my, we dług mnie błę dy
by ły rów nież po stro nie SKO. Dys po nu -
je my sta no wi skiem Ge ne ral nej Dy rek -
cji Ochro ny Śro do wi ska, któ ra nie
po dzie la po glą du są dec kie go SKO, że
nie wła ści wy or gan wy dał de cy zję śro -

do wi sko wą dla ob wod ni cy za chod niej
i dla obu ob wod nic: za chod niej i pół -
noc nej po win na być wy da na jed na de -
cy zja śro do wi sko wa. Od ka żdej de cy zji
mo żna się od wo łać i na ka żde orze cze -
nie mo żna wnieść skar gę i ta skar ga
do są du ad mi ni stra cyj ne go na orze cze -

nie SKO zo sta ła wnie sio na przez sta ro -
stę no wo są dec kie go. Nie wie my dzi siaj,
jak sąd roz strzy gnie.
Czy rów no le gle to czą się w Urzę dzie
Gmi ny Po de gro dzie pra ce nad no wą
de cy zję śro do wi sko wą, w myśl
wska zó wek SKO?

– Tak, po to, aby nie mar no wać cza -
su w ocze ki wa niu na wy nik po stę po wa -
nia są do we go.
Czy jed no dru gie mu nie prze czy?

– Są ró żne teo rie na ten te mat i ró żne
mo żli wo ści po stę po wa nia. Jed na jest ta ka,
że sko ro orze cze nie SKO, uchy la ją ce de -
cy zję śro do wi sko wą, zo sta ło za ska rżo ne
do Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj -
ne go, to na le ży cze kać na roz strzy gnię cie
są du. Ale pro szę zwró cić uwa gę, że
przy tak wa żnej spo łecz nie in we sty cji tra -
ci się wte dy bar dzo du żo cza su, bo my
mo że my de fac to nic nie ro bić przez pół
ro ku, czy rok, cze ka jąc na wer dykt są du.
Dru gie po dej ście jest ta kie, że nie ja ko
obok skar gi, po dej mu je się czyn no ści za -

le co ne przez or gan wy ższe go stop nia,
w tym wy pad ku SKO, któ re za wsze mo -
żna umo rzyć, bo je że li sąd utrzy ma w mo -
cy orze cze nie SKO, to nie stra ci my
ko lej ne go pół ro ku.
Czu je się Pan bar dziej miesz kań cem
No we go Są cza, czy se kre ta rzem
gmi ny Po de gro dzie?

– Nie wi dzę żad nej ko li zji in te re sów.
Uwa żam, że bu do wa ob wod ni cy za -
chod niej i pół noc nej le ży w in te re sie
obu gmin, bo Sącz też jest gmi ną. Łą czy
nas wie le in nych spraw, włącz nie
z trans por tem pu blicz nym. Na pew no
bę dę wspie rał obie in we sty cje ja ko rad -
ny miej ski i se kre tarz Po de gro dzia. Nie
wcho dzę w kwe stie tech nicz ne, na przy -
kład spra wy prze bie gu tra sy, bo nie je -
stem spe cja li stą od bu do wy dróg.

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

PIOTR LA CHO WICZ
Ur. 1967 w No wym Są czu, ab sol went I LO
im. J. Dłu go sza i Aka de mii Eko no micz nej
w Kra ko wie. W la tach 90. ub. wie ku pra -
co wał w fir mach trans por to wych, ta kże
za gra ni cą. Był peł no moc ni kiem pre zy -
den ta An drze ja Czer wiń skie go ds. spraw
utwo rze nia Wy dzia łu Ko mu ni ka cji Urzę -
du Mia sta No we go Są cza, a póź niej je go
dy rek to rem. W 2003 r., za pre zy den ta Jó -
ze fa A. Wik to ra, zo stał se kre ta rzem mia -
sta. Dwu krot nie w 2006 i 2010 r., bez
po wo dze nia, ule ga jąc w II tu rze wy bo -
rów Ry szar do wi No wa ko wi, kan dy do wał
na pre zy den ta No we go Są cza. Od 6 lat
jest se kre ta rzem gmi ny Po de gro dzie. Żo -
na ty, dwo je dzie ci.

Z wielką przykrością i żalem przyjęłam wiadomość o śmierci

Ś.P. Barbary Brach
wieloletniej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipinkach, Poetki obdarzonej niezwykłą osobowością, 

Założycielki i kierownika zespołów ludowych „Lipiniacy” oraz „Lipowy Kwiat”. 
Działaczki zaangażowanej w życie własnej gminy i kraju.

Pozostanie Ona w mojej pamięci jako człowiek o wielkim sercu, osoba pełna energii i pomysłów. 
Łącze się w smutku z wszystkimi, którzy boleśnie odczuwają stratę po jej śmierci. 

Barbara Bartuś
Poseł na Sejm RP

K O N D O L E N C J E

– Nie wi dzę żad nej ko li zji
in te re sów. Uwa żam, że
bu do wa ob wod ni cy za -
chod niej i pół noc nej le ży
w in te re sie obu gmin, bo
Sącz też jest gmi ną. 
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P
ro fe sor przy je chał w lip cu na ty -
dzień do Ła bo wej, gdzie znaj -
du je się Cen trum Re ha bi li ta cji
„Tu kan”. Tam przyj mo wał cho -

rych, któ rzy na re ha bi li ta cję do nie go
jeżdżą aż w oko li ce Byd gosz czy. Pro fe -
sor nie wy po wia da się do me diów. Opo -
rów w mó wie niu o skut kach le cze nia nie
ma ją za to ro dzi ny je go pa cjen tów.

W Ła bo wej spo tka li śmy 31-let nią
An nę Sza fra niec z No we go Są cza.
W rę ce pro fe so ra tra fi ła po raz pierw szy.
Jej ma ma wie dzia ła o no wa tor skiej re -
ha bi li ta cji, ja ką pro wa dzi Jan Ta lar, jed -

nak trud no by ło wy brać się z Anią aż
do Byd gosz czy. Pro si ła spe cja li stę, że -
by przy je chał na Są dec czy znę.

– Zna jo ma z Kra ko wa da ła mi kon takt
do pro fe so ra – mó wi Fran cisz ka Sza fra -
niec, ma ma Ani. – Jej syn ta kże re ha bi -
li tu je się u pro fe so ra. Bar dzo pro si li śmy
go, że by przy je chał do No we go Są cza.
Z je go pra cy sko rzy sta ły ta kże in ne ro -
dzi ny, któ re zdo by ły cen ną wie dzę, po -
moc ną w po wro cie bli skch do zdro wia. 

Ania już w czwar tym dniu re ha bi li ta -
cji po raz pierw szy od wy pad ku wy da ła
z sie bie dźwięk.

– Ona nie ro bi te go sa mo wol nie, tyl ko
na mo ją proś bę. Oprócz te go jest wy raź -
niej sza na oczach, bar dziej kon tak to wa.
Stoi w pio ni za to rze już pół go dzi ny, za -
czy na ła od mi nu ty. Kie dy wró ci my do do -
mu cze ka nas cię żka pra ca.

Naj więk sze efek ty da je sty mu la cja
spe cjal nym apa ra tem. – Pro fe sor po wie -
dział, że „An ka do sta ła ko pa”, a te raz
trze ba z nią pra co wać. Wie dza te go
czło wie ka jest ogrom na. Wszyst ko jest
wa żne w re ha bi li ta cji: spo sób po dej ścia
do pa cjen ta, po da wa nie po ży wie nia. My
trak tu je my Anię jak zdro wą oso bę. Opo -
wia da my jej, co dzie je się w Pol sce
i w świe cie, czy ta my „Są de cza ni na”, za -
bie ra my na gril la, sie dzi z na mi przy wi -
gi lij nym sto le. Naj gor sza dla lu dzi
w ta kich sta nach jest ci sza i strach
przed sa mot no ścią. 

Ania dwa la ta te mu ule gła groź ne mu
wy pad ko wi. – Po je cha ła ze swo im chło -
pa kiem do Fin lan dii na ry by. To był
dzień jej imie nin. Za dłu go by ła pod wo -
dą… Po moc przy szła bar dzo szyb ko. By -
ły dwie ka ret ki po go to wia i śmi gło wiec,
któ ry prze trans por to wał ją do szpi ta la

uni wer sy tec kie go w miej sco wo ści Oulu.
By ła tam 16 dni. Fi no wie na wła sny
koszt prze wieź li ją do Pol ski – wspo mi -
na pa ni Fran cisz ka. 

Dziew czy na ma sied miu re ha bi li tan -
tów, któ rzy na zmia nę się nią zaj mu ją.
By ła ta kże na spe cjal nej re ha bi li ta cji
w jed nym z ośrod ków w Pol sce. – To jed -
nak oka za ła się wiel ka po mył ka. Wró ci ła
w gor szym sta nie, niż po je cha ła. Na szczę -
ście zna leź li śmy pro fe so ra Ta la ra. On dał
nam na dzie ję, że bę dzie do brze.

Ma ma 31-lat ki nie kry je wzru sze nia,
kie dy mó wi o po mo cy, ja ką ro dzi nie
udzie li li są sie dzi. – Bar dzo du że wspar -
cie do sta li śmy od miesz kań ców dziel ni -
cy He le na w No wym Są czu, za co
ser decz nie dzię ku je my. Po mo gli ta kże

Pro fe sor, któ ry
daje nadzieję

Jak wy glą da opie ka nad oso bą w śpiącz ce, wie naj le piej naj bli -
ższa ro dzi na, któ ra zaj mu je się cho rym na co dzień. Kar mie nie,
my cie i cią gła re ha bi li ta cja, któ ra naj czę ściej bar dzo wol no da je
efek ty. Są to uśmiech, wy raź niej sze spoj rze nie, a je śli cho ra
oso ba wy da z sie bie dźwięk, to już krok mi lo wy w jej po wro cie
do zdro wia. Ro dzi na szu ka po mo cy wszę dzie. Na dzie ję, na wet
w naj bar dziej bez na dziej nych przy pad kach, da je prof. Jan Ta lar.

– Pro fe sor po wie dział, że
„An ka do sta ła ko pa”,
a te raz trze ba z nią pra -
co wać. Wie dza te go czło -
wie ka jest ogrom na.

FRAN CISZ KA SZA FRA NIEC
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węd ka rze z ko ła „Cen trum”, któ rzy już
dwa ra zy zor ga ni zo wa li dla Ani zbiór kę. 

Nie trze ba do da wać jak kosz tow -
na jest kil ku go dzin na re ha bi li ta cja.
– Nie dłu go mi ną dwa la ta od wy pad ku
cór ki. Trze ba mieć du żo sa mo za par cia
w po mo cy cho rej oso bie. Cza sem wiem,
że coś ją bo li, łzy le cą po po licz kach, ale
prze cież mu szę z nią ćwi czyć. Pró bu je -
my i przy jem niej szej te ra pii – śmie chem.
Ona ta kże da je do bre re zul ta ty. Ko le -
żan ki Ani przy cho dzą, tro chę „na roz ra -
bia ją” i od ra zu jest we se lej.

W Cen trum Re ha bi li ta cji w Ła bo wej
jest ta kże Asia Mo su rek z Ma łej Wsi.

15-lat ka przy je cha ła z ro dzi ca mi
i sio stra mi. Ca ły czas śmie je się i re agu -
je na ka żde sło wo. 

– Tak wie le zmie ni ło się, od kąd wi -
dzia ły śmy się po raz ostat ni – mó wi Da -
nu ta Mo su rek, ma ma Asi. – By li śmy
u dziew czyn ki sześć mie się cy te mu. Za -
czy na sta wać na no gach i ro bi pierw sze
kro ki. Pa mię ta wszyst kie da ty hi sto rycz -
ne, słów ka z an giel skie go. Mó wi do nas,
ale na ra zie po ru sza jąc tyl ko usta mi, nie
wy da je dźwię ków. Czę sto py ta: „Dla -
cze go nie mó wię?”. Po ostat nich wi zy -
tach u pro fe so ra Ta la ra za czę ła się
śmiać, sa ma wy trze so bie bu zię,
od czwart ku pięk nie trzy ma głów kę
– ma ma wy li cza jed nym tchem po stę py
w re ha bi li ta cji cór ki. – Mo że przy na -
szym na stęp nym spo tka niu sa ma bę dzie
cho dzić – roz ma rza się pa ni Da nu ta. 

Wśród pa cjen tów pro fe so ra Ja na Ta -
la ra jest ta kże Jul cia Ko wal czyk z Trze -
trze wi ny. 

– Jest zmę czo na in ten syw ną ty go dnio -
wą re ha bi li ta cją – mó wi Ma ria Ko wal -
czyk, ma ma 9-lat ki. – Pro fe sor mó wi, że
efek ty mo gą być wi docz ne za kil ka dni,
kie dy or ga nizm przy swoi zmia ny, ja kie
w nim za cho dzą. 

Jul ka uśmie chem re agu je na ka żde
sło wo swo jej ma my. Jej uśmiech ro bi się
jesz cze więk szy, kie dy usły szy za baw -
ną hi sto rię. 

W Cen trum Re ha bi li ta cji jest ta kże
pa ni Bar ba ra z No we go Są cza z ro dzi -

ną, pan Ma rian z żo ną, ta kże miesz ka -
niec No we go Są cza. 

Bli scy cho rych ma ją na dzie ję, że
wkrót ce bę dą mo gli z ni mi po roz ma -
wiać i nad ro bią czas, kie dy to tyl ko oni
do nich mó wi li. 

– Zmia ny nie zaj dą tak szyb ko jak
za do tknię ciem cza ro dziej skiej ró żdżki
– uwa ża Ma rio la Paw lak, dy rek tor Cen -
trum Re ha bi li ta cji „Tu kan” w Ła bo wej.
– Pro fe sor dla ka żde go in dy wi du al nie

przy go to wu je re ha bi li ta cję, cza sem jej
efek ty wi dać do pie ro po la tach. Wte dy
cho ry za czy na mó wić, wsta wać, wra ca
do nor mal ne go ży cia. Tu trze ba cier pli -
wo ści. Pro fe sor da je na dzie ję na wet
tam, gdzie in ni ją od bie ra ją. Ka żdy pa -
cjent ma szan sę być zdro wy. 

Lu dzie, któ rzy są w ośrod ku, przy je -
cha li tu po zdro wie. Pod kre śla ją zgod -
nie, że wie le za wdzię cza ją pro fe so ro wi.
– Chcie li śmy po dzię ko wać za ogrom
pra cy i wie dzę, któ rą nam prze ka zał
pro fe sor. To bez cen ne. 

MAŁ GO RZA TA CY GNA RO WICZ

– Po ostat nich wi zy tach
u pro fe so ra Ta la ra za czę -
ła się śmiać, sa ma wy -
trze so bie bu zię,
od czwart ku pięk nie
trzy ma głów kę.
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40 lat pracy
w „Składnicy”
Naj dłu ższy staż pra cy w „Skład ni cy”
z ca łej za ło gi ma pre zes Ma rian Chro -
now ski – 40 lat, w tym 23 la ta kie ro -
wa nia spół dziel nią. Roz po czął w 1978
ro ku, ja ko kie row nik trans por tu: 

Z oka zji pięk ne go ju bi le uszu ży czą
człon kom Spół dziel ni, pra cow ni kom,
klien tom, part ne rom han dlo wym oraz
sym pa ty kom du żo sa tys fak cji z pra cy oraz
po myśl no ści i za do wo le nia w ży ciu oso bi -
stym i za wo do wym. 

100-let nia dzia łal ność to trud na i skom -
pli ko wa na, ale ta kże wspa nia ła dro ga roz -
wo ju. Rocz ni ca ta pod kre śla bo ga tą
hi sto rie na szej Spół dziel ni, któ ra słu ży ła
lu dziom ta kże w trud nych okre sach za wi -
ro wań dzie jo wych. Tra dy cja i do ro bek zo -
bo wią zu ją do od po wie dzial no ści wo bec
za ło ży cie li, na kła da ją na nas wszyst kich
za da nie dba ło ści o wspól ne do bro, ja kim
jest Spół dziel nia.

Pra gnę ser decz nie po dzię ko wać sza -
now nym klien tom za za ufa nie, ja kie w nas
po kła da ją, wy bie ra jąc na sze pla ców ki
do re ali za cji co dzien nych za ku pów. Dzię -
ku je my ta kże wszyst kim na szym part ne rom
han dlo wym i in sty tu cjom za do tych cza so -
wą, dłu go let nią współ pra cę.

Spółdzielnia „Składnica”
w Grybowie ma 100 lat!
Ob cho dy 100-le cia dzia łal no ści Spół dziel ni Han dlo wo -Pro duk cyj nej
„Skład ni ca” od bę dą się 16 wrze śnia br.; roz pocz nie je uro czy sta Msza św.
od pra wio na w ko ście le pa ra fial nym w Gry bo wie w in ten cji pra cow ni ków
i człon ków Spół dziel ni „Skład ni ca”, a ta kże za zmar łych Spół dziel ców. 

Ju bi le uszo wą aka de mię z udzia łem za pro szo nych go ści za pla no wa no w Go spo -
dar stwie Pa siecz nym „Są dec ki Bart nik” w Stró żach. W pro gra mie jest m.in. wrę -
cze nie od zna czeń pań stwo wych i spół dziel czych za słu żo nym pra cow ni kom
i człon kom ko ope ra ty wy, a ta kże wrę cze nie na gród kon kur su „100 na gród na 100-
le cie Spół dziel ni Skład ni ca oraz ogło sze nie wy ni ków li ce al ne go „Kon kur su Wie -
dzy o Spół dziel ni Skład ni ca”.

De li ka te sy Cen trum w Ptasz ko wej

Biurowiec SHP „Skład ni ca” i De li ka te sy Cen trum w Grybowie
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Z kart hi sto rii 
Dnia 28 wrze śnia 1912 ro ku o go dzi -
nie szó stej po po łu dniu w sa li ma gi -
stra tu po wia to we go mia sta
Gry bo wa gru pa 28 miej sco wych
dzia ła czy spo łecz nych, lu dzi do brej
wo li na cze le z księ żmi: Ja nem So -
la kiem, Do mi ni kiem Urba nem,
Edwar dem Gór skim i Win cen tym
Śmia łow skim – w ob li czu wiel kiej
nę dzy ga li cyj skiej, nie spra wie dli -
wo ści, wy zy sku przez pry wat ny i ży -
dow ski han del, od by ła ze bra nie
za ło ży ciel skie „Skład ni cy To wa ro -
wej Kó łek Rol ni czych w Gry bo wie”. 

Cel głów ny to pod nie sie nie na wy -
ższy po ziom go spo dar stwa swo ich
człon ków przez wspól ne na by wa nie ar -
ty ku łów po trzeb nych do pro wa dze nia
go spo darstw rol nych i do mo wych.
Od po cząt ku swe go ist nie nia spół dziel -
nia od gry wa wa żna ro lę w ży ciu spo -
łecz no -go spo dar czym Gry bo wa
i oko lic. 

Dziś, po 100 la tach od te go hi sto rycz -
ne go ze bra nia za ło ży ciel skie go trud no
so bie wy obra zić Gry bów bez spół dziel -
ni „Skład ni ca”.

Ak tu al nie „Skład ni ca” pro wa dzi dzia łal ność han dlo wą w 21 skle pach spo -
żyw czych i wie lo bra nżo wych na te re nie mia sta Gry bów, gmi ny Gry bów
i No we go Są cza. Sprze da wa ne pie czy wo i ciast ka po cho dzą z wła snej pie -
kar ni -ciast kar ni. Po sia da też ka wiar nię w Gry bo wie. Po mi mo wiel kiej kon -
ku ren cji na ryn ku i eks pan sji za gra nicz ne go han dlu sie cio we go
„Skład ni ca” osią ga zy ski, któ re in we stu je w roz wój i mo der ni za cję ba zy. 

Ostat ni okres to dal sza mo der ni za cja sie ci han dlo wej, roz wój skle pów sa mo ob -
słu go wych, wła sna ga zet ka pro mo cyj na, re ali za cja kart płat ni czych, mo der ni za cja
pie kar ni. Aby uzy skać lep sze wy ni ki eko no micz ne na wią za no współ pra ce z sie cią
han dlo wą Eu ro cash, or ga ni zu jąc skle py fran czy zo we De li ka te sy Cen trum. Dzia -
ła 5 ta kich skle pów, 3 w Gry bo wie i po jed nym w Kru żlo wej i Ptasz ko wej. 

Spół dziel nia za trud nia obec nie 170 pra cow ni ków oraz 13 uczniów, zrze sza po -
nad 400 człon ków. Za rząd pra cu je w skła dzie 3-oso bo wym, Ra da Nad zor cza li -
czy 13 osób. We dług wia ry god nej do ku men ta cji tyl ko w okre sie ostat nie go 50-le cia
w spół dziel ni zna la zło za trud nie nie po nad 1700 osób, a do za wo du przy go to wa no
po nad 2500 uczniów. „Skład ni ca” to wa żny pra co daw ca na zie mi gry bow skiej i so -
lid ny płat nik po dat ków do ka sy miej skiej. 

„Skład ni ca” zna na jest z dzia łal no ści cha ry ta tyw nej i fi lan tro pij nej, wspie ra fi -
nan so wo i ma te rial nie wie le in sty tu cji i or ga ni za cji: szko ły, przed szko la, ochot ni -
cze stra że po żar ne, pa ra fie, ko ła go spo dyń wiej skich, klu by spor to we. 

Stu lat ka trzy ma się do brze
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BYŁ TA KI FO TO GRAF...
Woj ciech Mi gacz (1874-1944) w od bio rze mu ze -

al ni ków to nie zwy kły czło wiek, któ ry po szko le Ke -
na ra w Za ko pa nem za in te re so wał się fo to gra fią.
Mi gacz uwiecz niał nie mal wszyst ko: ko bie ty, mę -
żczyzn, dzie ci, pa ry ma łżeń skie, więk sze i mniej -
sze zbio ro wo ści, ob rzę dy i zwy cza je świą tecz ne
i wie le in nych scen. Dzię ki te mu po zna je my z bli -
ska ów cze sną kul tu rę i wie lo ra kie sfe ry ży cia – np.
w se rii do ty czą cej dzie ci w szko le, czy kó łek rol -
ni czych.

– Fo to gra fie Woj cie cha Mi ga cza i on sam zo -
sta li od kry ci przez et no gra fów z War sza wy, któ -
rzy przy go to wa li pierw szą wy sta wę je go zdjęć.
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu ma obec -
nie naj więk szą ko lek cję je go roz ma itych prac,
m.in. ne ga ty wów szkla nych i ma te ria łów ar chi -
wal nych, któ ra wciąż jest uzu peł nia na. Ma jąc tak
du ży zbiór je go fo to gra fii, po sta no wi li śmy go za -
pre zen to wać na wy sta wie, wy dać ksią żkę pre -
zen tu ją cą te zdję cia, a ta kże zor ga ni zo wać
dwu dnio wą im pre zę „Oży wio ne ka dry – wieś
z fo to gra fii Woj cie cha Mi ga cza”. Na praw dę jest
co „oży wiać”, po nie waż zdję cia są ró żno rod ne
i przed sta wia ją roz ma ite aspek ty ów cze sne go ży -
cia, przede wszyst kim wiej skie go – mó wi Ma ria
Mar ci now ska, ku stosz z Mu zeum Okrę go we go
w No wym Są czu. 

FO TO GRAF CZY ET NO GRAF?
Mi gacz miał ogrom ne po czu cie po trze by do ku -

men ta cji ży cia w tam tych la tach. Choć przez ca -
łe ży cie zwią za ny był z Go stwi cą – tu się uro dził

i miesz kał – to zdję cia ro bił nie mal na ca łej Są dec -
czyź nie. By ła to praw do po dob nie ta ka we wnętrz -
na ko niecz ność utrwa le nia wszyst kie go, co się
dzia ło tuż po od zy ska niu przez Pol skę nie pod le -
gło ści – ów cze sne go ży cia w ka żdym de ta lu. 

– Mi gacz fo to gra fo wał wszyst ko – za rów no
wy da rze nia, jak i lu dzi w nie mal ka żdej sy tu acji,
np. pod czas pra cy czy we se la, a szcze gól ną ro lę
przy kła dał do ich kul tu ry, zwłasz cza stro jów lu -
do wych, któ re utrwa lił w ka żdym de ta lu, dzię ki
cze mu zdję cia te sta no wią nie zwy kle wa żny ma -
te riał dla et no gra fów. Oczy wi ście naj wię cej fo to -
gra fii po cho dzi z Po de gro dzia, Go stwi cy czy
Sta re go Są cza, ale był też wszę dzie tam, gdzie
dzia ło się coś wa żne go, jak na przy kład w No wym
Są czu, w któ rym prze by wał Jó zef Pił sud ski, czy
do ku men tu jąc po wódź z 1934 ro ku na Są dec -
czyź nie – mó wi Mar ci now ska. Fo to gra fia, zwłasz -
cza na wsi, by ła czymś nie mal zu peł nie
nie zna nym, wy jąt ko wym i nie wszyst kich by ło
na coś ta kie go stać. Dla Mi ga cza naj wa żniej sze
by ło jed nak do ku men to wa nie, więc cza sem
w ogó le nie zwra cał uwa gi na za pła tę, po pro stu
ro bił zdję cia. 

OŻY WIO NE KA DRY 
WOJ CIE CHA MI GA CZA

Na Są dec czyź nie nie ma po sta ci, któ rej pra cę
i po stać mo żna by po rów nać do Mi ga cza, okre -
śla ne go dziś mia nem „czło wie ka re ne san su
w swo jej wsi” – wszyst ko go in te re so wa ło, wszę -
dzie jeź dził i wszyst ko chciał oca lić od za po mnie -
nia. Są dec kie mu zeum wy szło z za ło że nia, że ta ką

po stać i je go pra ce po pro stu trze ba po ka zać
szer sze mu gro nu od bior ców. 

– Ca ła ko lek cja je go fo to gra fii by ła ogrom nie
roz pro szo na. Du żą jej część po sia da ła spo krew -
nio na z Mi ga czem Zo fia Bo dzio ny, a resz ta by ła
w rę kach roz ma itych osób, w ko lek cjach czy
zbio rach pry wat nych. Kie dy za czę li śmy po szu ki -
wać tych fo to gra fii, co raz wię cej lu dzi zgła sza ło
się do nas i trwa to do dziś. Ostat nio uda ło nam
się za ku pić zu peł nie no we ze sta wy do ko lek cji
– wy ja śnia Ma ria Mar ci now ska. Te raz, w ra -
mach pro gra mu „Via Ga li cia”, bę dzie mo żna te
zdję cia zo ba czyć, ale to nie wszyst ko, bo pod czas
dwu dnio wej im pre zy (11-12 sierp nia) od bę dzie się
wie le kul tu ral nych atrak cji. Od two rzo ne zo sta -
ną sce ny, któ re Mi gacz utrwa lił na swo ich fo to -
gra fiach. Jed nym z je go ulu bio nych te ma tów
by ła fo to gra fia ślub na i tak Re gio nal ny Ze spół
Pie śni i Tań ca Po de gro dzie w ory gi nal nych stro -
jach od two rzy ob rzą dek w naj drob niej szych de -
ta lach. In ny mi sce na mi, ja kie zo sta ną
w skan se nie ode gra ne, bę dą pra ce po lo we, ja -
kie Mi gacz czę sto fo to gra fo wał: sia no ko sy, żni -
wa, wy kop ki. W Mia stecz ku Ga li cyj skim zaś
sta nie tra dy cyj ny targ jak sprzed stu lat, a do dat -
ko wą atrak cją bę dą wy stę py cyr kow ców, m.in.
wy czy ny li no skocz ka z gru py akro ba tycz nej Ke -
jos z Wro cła wia. W nie dzie lę po ja wi się rów nież
woj sko au striac kie, a go ście bę dą mo gli skosz -
to wać gro chów ki i her ba ty Dla dzie ci zaś zor ga -
ni zo wa ne zo sta ną za ba wy z ze spo łem
folk lo ry stycz nym. Ka żdy, kto zo ba czy zdję cia
Woj cie cha Mi ga cza, bę dzie mógł w prze strze ni
mia stecz ka i skan se nu zna leźć in te re su ją ce dla
nie go po ka zy, warsz ta ty i re kon struk cje.

Oży wią ob ra zy sprzed 100 lat
W ra mach pro jek tu „Via Ga li cia” w Są dec kim Par ku Et no gra ficz nym i Mia stecz ku Ga li cyj -
skim zor ga ni zo wa na zo sta nie wy sta wa „Są dec czy zna sto lat te mu w fo to gra fii Woj cie cha
Mi ga cza” oraz nie ty po wa im pre za ple ne ro wa „Oży wio ne ka dry – wieś z fo to gra fii Woj cie cha
Mi ga cza”. 11 i 12 sierp nia na pod sta wie ar chi wal nych ka drów fo to -et no gra fa z Go stwi cy od -
two rzo ne zo sta ną w skan se nie sce ny chłop skie sprzed nie mal wie ku i bę dzie mo żna po rów -
nać je ze zdję cia mi ze sta rych klisz i ne ga ty wów, eks po no wa ny mi w pod cie niach
ma ło mia stecz ko we go ra tu sza.
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100 LAT TRA DY CJI
Więk szość Po la ków ro dzin ne ogro dy

dział ko we ko ja rzy z PRL -em. Nic bar -
dziej błęd ne go. Ich hi sto ria się ga ro -
ku 1856, kie dy to w Lip sku,
w Niem czech, po wsta ło pierw sze To wa -
rzy stwo Ogro dów Dział ko wych. Je go
głów nym ce lem był wy po czy nek, kon -
takt z przy ro dą i re kre acja po go dzi nach
pra cy. Na to miast w Pol sce pierw sze To -
wa rzy stwo Ogro dów i Osie dli Dział ko -
wych po wsta ło w 1901 r. Jed nak
pierw sze pra wa pol scy dział kow cy
otrzy ma li wła śnie de kre tem Pol skie go
Ko mi te tu Wy zwo le nia Na ro do we go
z 1944 r., któ ry wpro wa dził re for mę rol -
ną i prze wi dy wał wy łą cze nie zie mi
z par ce la cji na ogro dy dział ko we. Dwa
la ta póź niej zo stał wy da ny de kret
o ogro dach dział ko wych, w myśl któ re -
go ogro dy sta ły się urzą dze nia mi uży -
tecz no ści pu blicz nej, zo sta ły okre ślo ne
pod sta wy ich dzia ła nia i plan roz wo ju.
W mar cu 1949 r. uchwa lo no usta wę
o pra cow ni czych ogro dach dział ko -
wych, a wy łącz ną wła dzę nad ni mi prze -
ję ły Cen tral ne Ra dy Związ ków
Za wo do wych. Do pie ro po fa li pro te stów
w 1981 r. sejm przy jął usta wę o pra cow -
ni czych ogro dach dział ko wych i prze -
ka zał ogród ki we wła da nie Pol skie go
Związ ku Dział kow ców. Póź niej po li ty -
cy mie li ró żne po my sły, co zro bić
z ogród ka mi dział ko wy mi. Chcia no je
li kwi do wać, pry wa ty zo wać, uwłasz -
czać. W koń cu w 2005 r. sejm uchwa lił
usta wę o ro dzin nych ogro dach dział ko -

wych, któ ra prze trwa ła do dziś. Za strze -
że nia co do jej zgod no ści z kon sty tu cją
zło żył do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
pre zes Są du Naj wy ższe go, co spo tka ło
się z pro te stem dział kow ców w ca łej
Pol sce.

RĘ CE PRECZ OD OGRO DÓW
DZIAŁ KO WYCH!

Za ska rże nie usta wy wy wo ła ło w śro -
do wi sku dział kow ców wiel kie po ru sze -
nie. Więk szość oba wia ła się, że
nie ko rzyst na de cy zja sę dziów Try bu na -

łu przy czy ni się do li kwi da cji ogro dów
dział ko wych. Pol ski Zwią zek Dział -
kow ców zor ga ni zo wał ty go dnio wy ci -
chy pro test. Od 23 do 29 czerw ca
na ogro dze niach za wi sły trans pa ren ty
m.in. z na pi sem: „Rę ce precz od ogród -
ków dział ko wych i usta wy o ROD”.
W ak cję pro te sta cyj ną włą czy li się ta kże
są dec cy dział kow cy.

– Usta wa z 2005 ro ku gwa ran to wa ła
nam przy wi le je. Zwol nie ni je ste śmy
m.in. z po dat ku rol ne go oraz od nie ru -
cho mo ści, przez co utrzy ma nie ogród ka

Ogród ki dział ko we 
to ca łe na sze ży cie!
Po nad 80 hek ta rów po wierzch ni No we go Są cza zaj mu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we. Jest ich 12,
a użyt kow ni ków trud no po li czyć, z ogród ka na le żą ce go do jed ne go dział ko wi cza ko rzy sta ca ła
ro dzi na. W orze cze niu z 11 lip ca Try bu nał Kon sty tu cyj ny uznał, że aż 24 ar ty ku ły usta wy o ro dzin -
nych ogro dach dział ko wych są nie zgod ne z Kon sty tu cją RP. Dział kow cy oba wia ją się utra ty swo -
ich ogro dów, a wte dy ży cie stra ci ło by dla nich sens.
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nie wie le kosz tu je – mó wi He le na Mi -
gacz, pre zes Ro dzin nych Ogro dów
Dział ko wych „Du na jec”. Dział kow cy
grun ty na le żą ce do mia sta lub gmi ny
otrzy mu ją w wie czy ste użyt ko wa nie
na pre fe ren cyj nych wa run kach. – Trze -
ba pod kre ślić, że 85 pro cent no wo są -
dec kich dział kow ców to lu dzie po 70
ro ku ży cia, któ rzy ogró dek upra wia ją
na wet od 30 lat. Oni ko cha ją tą zie mię,
w jej upra wę wkła da ją ca łą swo ją ener -
gię, skrom ne fun du sze, a przede wszyst -
kim ser ce – do da je.

Dział kow cy oba wia li się, że nie ko -
rzyst ny wy rok TK spo wo du je wzrost
kosz tów utrzy ma nia dział ki. Z wy li czeń
Pol skie go Związ ku Dział kow ców wy ni -
ka, że rocz ny czynsz za dzie rża wę te re -
nu mo że w wie lu wy pad kach wy nieść
na wet 20 tys. zł. Prze cięt ny dział ko wiec
za miast 200 zł rocz nie za dział kę i al tan -
kę bę dzie pła cił na wet 700 zł. Do te go
trze ba do li czyć ra chun ki za ener gię
elek trycz ną i wo dę. Dla wie lu eme ry tów
i ren ci stów jest to zbyt wy so ka kwo ta.

– Bo imy się ta kże utra ty na szych
dzia łek. Obec na uchwa ła chro ni dział -
ko wi czów przed utra tą ogród ka, za pew -
nia re kom pen sa ty, gdy gmi na chce
za go spo da ro wać te ren np. pod in we sty -
cje dro go we – za zna cza Mi gacz. – Na li -
kwi da cję ogród ka mu si wy ra zić zgo dę

zwią zek dział kow ców. W chwi li uchy le -
nia usta wy gmi na bę dzie mo gła ro bić
z te re na mi dział ko wy mi co tyl ko bę dzie
chcia ła – do da je.

Pre zes ROD „Du na jec” pod kre śla, że
dział kow cy z ca łej Pol ski prze sła li już
oko ło 700 tys. sprze ci wów w tej spra -
wie do Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go,
pre zy den ta RP, pre mie ra i mar sza łek
Sej mu. Pro test nic nie dał, a usta wą o ro -
dzin nych ogro dach dział ko wych TK za -
jął się 11 lip ca te go ro ku.

USTA WA NIE ZGOD NA
Z KON STY TU CJĄ

Try bu nał Kon sty tu cyj ny stwier dził,
że 24 ar ty ku ły usta wy o ro dzin nych
ogro dach dział ko wych są nie zgod ne
z pol ską kon sty tu cją.

– Te ar ty ku ły sta no wi ły pod sta wy funk -
cjo no wa nia Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców, któ ry sku pia dzia ła czy z ca łe go
kra ju oraz jest gwa ran tem na szych praw
– uwa ża Sta ni sław Kor decz ka, pre zes
Ro dzin nych Ogro dów Dział ko wych „Se -
nior” przy ul. Ogro do wej w No wym Są -
czu. – Nie ma my żad nych in for ma cji co
bę dzie da lej, kto zo sta nie ad mi ni stra to -
rem ogro dów dział ko wych? Bo imy się
wzro stu kosz tów utrzy ma nia dzia łek oraz
ich li kwi da cji – do da je.

Sę dzia Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go
w uza sad nie niu orze cze nia pod kre ślił,
że więk szość za kwe stio no wa nych ar ty -
ku łów do ty czy mo no po li stycz nej po zy -
cji Pol skie go Związ ku Dział kow ców.
Ozna cza to, że z dniem wej ścia w ży cie
orze cze nia PZD utra ci usta wo wą pod -
sta wę swo je go ist nie nia. Dla te go Try bu -
nał po sta no wił od ro czyć wy ko na nie
orze cze nia na okres 18 mie się cy.

– Ma my na dzie ję, że w tym cza sie po -
wsta nie no wa usta wa, al bo pań stwo da
nam no we wy tycz ne co do dal sze go
funk cjo no wa nia ogród ków dział ko wych.
Na ra zie jest bez zmian – za zna cza Kor -
decz ka.

Je śli w cią gu 18 mie się cy nie bę dzie
no we go usta wo daw stwa, wy ga śnie za -
rów no pra wo użyt ko wa nia wie czy ste go,
jak i pra wo użyt ko wa nia grun tów przy -
zna ne PZD, a peł nia praw rze czo wych
wró ci do wła ści cie li grun tów, na któ rych
funk cjo nu ją ro dzin ne ogro dy dział ko we.

– Czy li oba wa co do wie czy ste go
użyt ko wa nia grun tów, a ta kże pra wo
do od szko do wa nia za ode bra ny dział -
kow co wi ogró dek, w przy pad ku prze -
zna cze nia te re nu na ja kąś in we sty cję
jest za gro żo ne – stwier dza He le na Mi -
gacz. – Je stem prze ko na na, że wzro sną
opła ty za ogród ki. A prze cież na si dział -
ko wi cze to w 90 proc. oso by star sze, któ -
re za in we sto wa ły w te pięk ne ogro dy
i ca ły swój czas spę dza ją na dział ce. To
ich je dy na ra dość ży cia...

Je dy ne kosz ty utrzy ma nia, ja kie po -
no szą dział kow cy, to skład ka na PZD
w wy so ko ści 19 gro szy za metr kwa dra -
to wy dział ki (65 proc. zo sta je w za rzą -
dzie ogród ka dział ko we go), śred nio 10
gro szy od m kw. dział ki na utrzy ma nie
in fra struk tu ry ogro du (ta opła ta usta la -
na jest przez człon ków za rzą du po szcze -
gól nych ogro dów) oraz prąd i wo dę

Sę dzia Try bu na łu Kon -
sty tu cyj ne go w uza sad -
nie niu orze cze nia
pod kre ślił, że więk szość
za kwe stio no wa nych ar -
ty ku łów do ty czy mo no -
po li stycz nej po zy cji
Pol skie go Związ ku Dział -
kow ców. 
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we dług zu ży cia. Prze cięt ny dział ko wiec
rocz nie na utrzy ma nie dział ki wy da je
po nad 200 zł.

– Jest wie lu przed się bior ców w ka -
żdym mie ście, któ rzy na te re nach zie lo -
nych chcie li by in we sto wać i sta wiać
apar ta men tow ce, al bo skle py. Bo imy
się, że ta ka przy szłość cze ka na sze ogro -
dy – pod kre śla Mi gacz.

Są dec kich dział kow ców uspo ka ja Jo -
an na Ma łek, za stęp ca dy rek to ra Wy -
dzia łu Geo de zji i Mie nia Urzę du Mia sta
No we go Są cza.

– Przez 18 mie się cy nic się nie zmie -
ni. Wszy scy mu si my uzbro ić się w cier -
pli wość i cze kać na no wą usta wę. Wte dy
bę dzie my wie dzieć, ja kie pra wa uzy ska -
ją dział kow cy – za zna cza Ma łek. – Nie
ma co gdy bać i pod grze wać at mos fe rę.
Ni ko mu dział ka nie zo sta nie ode bra -
na – uspo ka ja.

OGRÓ DEK TO NIE TYL KO
KA WA ŁEK ZIE MI, 
TO TA KŻE WSPÓL NO TA

– Nie wy obra żam so bie ży cia bez
dział ki. Je stem na eme ry tu rze, sa mot -
na i tu taj spę dzam ca łe dnie. Przy je -
żdżam wcze snym ran kiem i wra cam
wie czo rem – mó wi Ka zi mie ra Wal ter.
– Ten ogró dek jest mo im ca łym ży ciem.
Sa dzę kwiat ki, wa rzy wa. Z owo ców ro -
bię wi na. Uwiel biam słu chać śpie wu
pta ków.

Wła ści cie le ogród ków dział ko wych
two rzą ma łą spo łecz ność. Tu taj ka żdy
się zna i po ma ga so bie na wza jem.
Dział ko wi cze or ga ni zu ją so bie ta kże
im pre zy oko licz no ścio we. Tak jest
w Ro dzin nym Ogro dzie Dział ko wym
„Se nior” przy ul. Ogro do wej w No wym
Są czu. Jest to je den z mniej szych ogro -
dów, li czy nie speł na sto dzia łek. Na je -
go te re nie znaj du je się świe tli ca
stwo rzo na w daw nym wa go nie po cią gu.
Jest też du ży ko mi nek z gril lem, za da -
szo ne miej sce do bie siad i wy be to no wa -
ny pla cyk do tań cze nia. To tu taj od by wa
się hucz nie ob cho dzo ny co ro ku Dzień
Dział kow ca i in ne im pre zy. Dział kow -
cy or ga ni zu ją so bie opła tek, czy mi ko -
łaj ki. Mo gą też po grać w te ni sa
sto ło we go. Ma ją pod pi sa ną umo wę
współ pra cy ze sło wac ki mi dział kow ca -
mi z Pro szo wa, któ rzy kil ka ra zy w ro -
ku ich od wie dza ją.

– Dział kę upra wiam od pięć dzie się -
ciu lat. Pa mię tam jesz cze czas, kie dy
nasz ogród znaj do wał się na Gorz ko wie.
W 1984 ro ku mia sto zde cy do wa ło tam -
te te re ny prze ka zać pod bu do wę osie dla,
a nam da li ka wa łek zie mi przy wa łach
prze ciw po wo dzio wych Du naj ca – opo -
wia da 80-let ni Adam Brzóz ka. – Te raz
nasz ogród jest pięk ny, ale na po cząt ku
by ło tu żwi ro wi sko. Wło ży li śmy wie le
pra cy i wy sił ku, że by mo żna by ło upra -
wiać tu taj grząd ki – do da je.

Wy si łek dział kow ców z „Se nio ra” był
kil ka krot nie do ce nia ny przez Pol ski Zwią -
zek Dział kow ców, któ ry co ro ku or ga ni -
zu je kon kurs na naj pięk niej szy ogró dek
dział ko wy w Pol sce. Są dec cy dział kow cy

nie raz otrzy my wa li na gro dy pie nię żne
za zdo by cie wy so kie go miej sca, a ta kże
oko licz ne dy plo my za wy ró żnie nia.

– Sta ra my się za cho wy wać po rzą dek,
bo nasz ogród jest na szym wspól nym
do brem. Ka żda alej ka ma swo ją na zwę,
ko si my tra wę ro sną cą w czę ściach
wspól nych, po ma ga my so bie w ró żnych
pra cach – pod kre śla Ja cek Ja sie wicz.
– Więk szość na szych dział ko wi czów to
oso by po 50 ro ku ży cia. Ale cie szy nas,
że co raz wię cej jest mło dych. Two rzy się
no we po ko le nie dział kow ców, któ rzy
czer pią ra dość z pra cy i spę dza nia cza -
su w ogro dzie.

ALI CJA FA ŁEK

– Nie wy obra żam so bie
ży cia bez dział ki. Je stem
na eme ry tu rze, sa mot -
na i tu taj spę dzam ca łe
dnie. Przy je żdżam wcze -
snym ran kiem i wra cam
wie czo rem.

KA ZI MIE RA WAL TER
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Po mszy świę tej ks. pro boszcz
Ma rian Stach, bur mi strzo wie
Mu szy ny Jan Gol ba i Kry ni -

cy -Zdro ju Da riusz Reś ko prze cię li wstę -
gę na znak otwar cia wy sta wy ko pii
do ku men tów z dzie jów Ty li cza. Ko pie
wy sta wia no w za byt ko wym, drew nia -
nym ko ściół ku sto ją cym vis a vis no wej

świą ty ni, a go ście wy peł ni li po brze gi
ma łe wnę trze z pięk ny mi ma lo wi dła mi.

– Tak się w hi sto rii zło ży ło, że by li śmy
w jed nym klu czu mu szyń skim. Chcę
wam prze ka zać dziś dwie pa miąt ki: jed -
ną w wy mia rze du cho wym, dru gą w ma -
te rial nym – mó wił do ty li czan Jan
Gol ba. – Nie ma wąt pli wo ści, że jest je -

den ele ment wa żny dla wa szej to żsa mo -
ści i jed no ści – za wsze by ła nim wia ra.
Prze ka zu ję więc na rę ce soł ty sa ob raz
cer kwi z Ty li cza – mó wił bur mistrz Mu -
szy ny, po czym się gnął po ta jem ni czy
pre zent scho wa ny w lnia nym wo recz ku.
– W hi sto rii mia sta mia ły tzw. pra wo
skła du. W je go ra mach w Mu szy nie by -
ły piw ni ce, gdzie skła do wa ne by ły wi na,
przed nie trun ki, któ ry z Wę gier szły tu -
taj na te ren Pol ski. Po szu ki wa nia nie da -
ły re zul ta tu, nie uda ło się zna leźć ani
jed nej bu tel ki… Szu ka my da lej, mo że
kie dyś się uda – zro bił wstęp do ujaw -
nie nia scho wa ne go w wo recz ku pre zen -
tu, wzbu dza jąc śmiech go ści. – A pó ki
co, sa mi po sta no wi li śmy pro du ko wać
wi no. Wy bra li śmy jed ną win ni cę na te -

Wi no dla pro bosz cza,
za chwyt nad Ty li czem
– Ty licz się in ten syw nie roz wi ja, miesz kań com za zdro ści my
zmian i tej ogrom nej ak tyw no ści – mó wi li go ście ob cho -
dów 400-le cia po no wie nia praw miej skich w Ty li czu i 650-le cia
je go lo ka cji, jesz cze ja ko Miast ka. – Je ste śmy star si od Kry ni cy!
– cie szy się Piotr Ha mer nik, uro dzo ny ty li cza nin. Uro czy sto ści
od by ły się 29 czerw ca br. i wraz z im pre za mi to wa rzy szą cy mi
prze cią gnę ły się do po cząt ku lip ca.
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re nie Au strii, pro du ku je my wi no o na -
zwie Har nik, oto czy li śmy fla gą. Jan Ko -
cha now ski chwa lił te wi na i sta ro stę
na Mu szy nie. Chcę je prze ka zać księ dzu
pra ła to wi – za koń czył Gol ba.

Ks. Stach ze śmie chem wziął za wi -
niąt ko żar tu jąc, że bur mistrz nie szu kał
jesz cze bu te lecz ki w piw ni cach ple ba -
nii, a tam już jest jed na 30-let nia. – Har -
ni ka prze ka żę te raz do mu zeum,
a wy pi je my, jak za koń czy my ob cho dy ju -
bi le uszu, czy li za rok – do dał.

Na wy sta wie po ka za no m. in. ko pie
dwóch ksiąg, któ re pi sa rze ma gi strac cy pi -
sa li 300 lat. Jest zgo da na ich di gi ta li za cję.
Kwe ren da w po szu ki wa niu pi sa nych do -
ku men tów na te mat Ty li cza trwa ła dwa la -
ta i by ła pro wa dzo na w Mu szy nie,
Bar de jo vie i ar chi wach kra kow skich. Spe -
cjal nie po dzię ko wa nia za po moc, „ener -
gię z Wa we lu i trud przy jaz du do Ty li cza”
zło żo no ks. prof. Jac ko wi Urba no wi z Ar -
chi wum Ka pi tu ły Ka te dral nej. Do ku men -
ty ze bra ło Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Roz wo ju Ty li cza i wy sta wi ło obok fo to -
gra fii i ob ra zów, któ re kry nic ka Ga le ria
Pod Kasz ta nem ze bra ła we wspól ną eks -
po zy cję „Mo ty wy Ty lic kie”.

***
Pierw szą osa dę w oko li cy, Or na wę,

od no to wa no w XIII wie ku. Nie od na le -
zio no przy wi le ju ka zi mie rzow skie go
z 1363 ro ku (pra wa miej skie), ale na tra -
fio no na in ne do ku men ty do ty czą ce lo -
ka cji Miast ka. Po upad ku miej sco wo ści
w XVI wie ku, bi skup kra kow ski Piotr
Ty lic ki po now nie nadał jej pra wa miej -
skie w 1612 ro ku i wów czas za czę to ją
na zy wać Ty licz. Pra wa i obo wiąz ki
miesz cza nom ty lic kim okre ślo no
„na wzór mia sta Mu szy ny”.

Wójt są sied niej gmi ny Ro pa, Jan
Mo rań da (po wiat gor lic ki), chwa lił go -
spo dar ność ty li czan. – W la tach dzie ciń -
stwa prze mie rza łem ten te ren i dziś
wi dzę, że jest nie do po zna nia. Gra tu lu -
ję wam tak du żych zmian, za zdrosz czę
wam tej ak tyw no ści – mó wił Mo rań da.

– Zga dza się, Ty licz roz wi ja się bar dzo
in ten syw nie – po twier dził Mie czy sław
Kieł ba sa, wi ce sta ro sta no wo są dec ki,
wrę cza jąc li sty z ży cze nia mi od sta ro sty
Ja na Go lon ki soł ty so wi, księ dzu pra ła to -
wi i bur mi strzo wi Kry ni cy. – W imie niu
po wia tu gra tu lu ję wam ju bi le uszu, hi sto -
rii i wi docz nej go spo dar no ści, dba ło ści
o roz wój. W mło do ści by łem w tu tej szym
go spo dar stwie dwa mie sią ce na prak ty -
ce, dziś to zu peł nie in ne miej sce – do dał
Kieł ba sa.

Ks. pra łat i za rzą dy sto wa rzy szeń ty -
lic kich z oka zji 400-le cia wko pa li kil ka
klo nów na chod ni ku przy ryn ku,
w miej scu sta rych drzew, któ re uschły.
Na ry nek przy szła też więk szość miesz -
kań ców, tak z po wo du ob cho dów ju bi -
le uszu, jak i od pu stu ku czci św. Pio tra
i Paw ła.

***
Za koń czył się rok szkol ny, więc chłop -

cy na mięt nie ku po wa li na stra ga nach pe -
tar dy i za pa la li je na skwe rze na środ ku
ryn ku, osło nię te go przez ży wo płot. – Ten
kra jo braz i ta jed ność mnie urze kła – mó -
wi Beth McCar thy z Tek sa su, któ ra 17 lat
te mu po sta no wi ła osiąść w Ty li czu i pro -
wa dzi tu far mę. – Rok miesz ka łam w War -
sza wie, ale to nie by ło to. Przy je cha łam,
bo PGR sprze da wał tu zie mię, zo ba czy -
łam i uzna łam, że to mo je miej sce. Ni gdy
nie ża ło wa łam – do da je.

Tu zna ją się pra wie wszy scy. Ro dzi -
na pro po nu je cze ka ją ce mu mę żczyź nie, że
pod rzu ci go do Moch nacz ki. Ko bie ta

z wnucz ką skła da ży cze nia pa nu Paw ło wi,
star sze mu ty li cza no wi sie dzą ce mu na ław -
ce w ocze ki wa niu na resz tę ro dzi ny, któ ra
za pu ści ła się mię dzy rząd stra ga nów.
– Kie dyś to tu przy je żdża ła si ła lu dzi, dziś
pie nię dzy nie ma ją, to nie ma też wy cie -
czek – mó wi mę żczy zna. Po ka zu je na je -
den z do mów przy ryn ku. – O ten tu taj
ku pił ten zie lo ny dom pod tu ry stę i stoi za -
mknię ty. Lu dzie pie nię dzy nie ma ją. Ale
miesz ka się tu pięk nie.

Fak tycz nie, kry zys od czu wa ca ła
branża, a tu pen sjo na tów i po koi dla tu -
ry stów mnó stwo. Ale kło po ty ma ją
głów nie star sze, te no we, o lep szym
stan dar dzie – mniej. Bu du ją się ko lej ne.
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– Wa run ki lep sze od tych w Kry ni cy
i na pew no miej sca tań sze. Tu ry stów jest
du żo, wie le wy cie czek do ty lic kich za byt -
ków, mo że tro chę mniej te raz z po wo dów
eko no micz nych, ale to tyl ko wah nię cie
– mó wi pa ni Mar ta, któ ra od 14 lat
miesz ka w Ty li czu. Przy szła na od pust
z cór ką, któ ra sy pa ła płat ki róż
przed pro ce sją. – Ty licz się na praw dę
roz wi ja. Kie dy tu przy je cha łam, nie by ło
ty le co te raz, sa ma roz bu do wa ko ścio ła

by ła bły ska wicz na, sześć lat i dwa mie -
sią ce! – za chwy ca się.

Tak jak Mał go rza ta Fran czak z Lu bli -
na, któ ra z ro dzi ną przy je cha ła do Kry -
ni cy na wa ka cje. A przy oka zji
pod je cha li do Ty li cza, na od pust. – Zna -
my księ dza, chcie li śmy zo ba czyć ten
pięk ny ko ściół. Bar dzo faj ne miej sce, te -
raz bę dzie my się tu krę cić – mó wi.

– Ma my ta kie miej sce sprzy ja ją ce tu -
ry sty ce i się w mia rę roz wi ja. U nas bie -
dy nie ma, w rol nic twie go rzej, im
bra ku je, mle ko ta nie – do rzu ca Piotr Ha -
mer nik. Jest dum ny z ju bi le uszu Ty li cza.
– Jest star szy niż Kry ni ca! – pod kre śla,
bo są sied nie uzdro wi sko za ło żył w 1547
ro ku ja ko Krze ny cze Da nek z… Miast -
ka, czy li Ty li cza wła śnie. Ha mer nik po -
ka zu je rę ką na gó ry wzno szą ce się
nad nie da le kim sta dio nem spor to wym:
– Tam już Sło wa cja, o te brzu chy. Pięk -
nie jest. Ale wciąż du żo do bra jest jesz -
cze po cho wa ne go pod zie mią. Mó wię
o wo dach.

Kil ka mie się cy te mu otwar to w Ty li -
czu mo fe tę, miej sce uwal nia nia się ga -
zów wul ka nicz nych z głę bi zie mi,
naj więk sze te go ty pu zja wi sko przy rod -
ni cze w Kar pa tach. Stoi no wa pi jal nia,
Ty li czan ka – Zdrój Głów ny. Wo da ka -
pie z dwóch kra nów. Obok no wo cze sny
plac za baw.

– W Na wo jo wej ta kie go nie ma – cie -
szy się Kin ga Ba łuc, ma ma dwój ki ma -
łych dzie ci, któ ra 2,5 ro ku te mu
prze pro wa dzi ła się do Ty li cza, do mę ża.

– Wia do mo, z Na wo jo wej bli żej do No -
we go Są cza, ale i tu jest spo ro plu sów.
Na pew no ten plac za baw, dziś pu sty, bo
jest od pust, ale tak to du żo tu dzie ci. Że -
by go jesz cze ogro dzi li, bo obok jest dro -
ga, i mo że ja kąś kost kę po ło ży li, bo bło to
się ro bi po desz czu…

Sły chać już mu zy kę. Po po łu dniu
na sta dio nie spor to wym Ko ła Go spo dyń
Wiej skich z kil ku so łectw pre zen to wa -
ły swo je wy ro by ku li nar ne. Chęt nych
do de gu sta cji nie bra ko wa ło. A na ko -
niec ju bi le uszo we go wie czo ru – kon cer -
ty: ze spół Si kla wa z Za ko pa ne go,
Do li na Po pra du z Piw nicz nej i lu do wa
za ba wa.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Tłu my pa ra fian wzię ły udział w od pu -
ście na św. Pio tra i Paw ła, pa tro nów pa -
ra fii w Ty li czu. Od pust roz po czął ob cho dy
Wiel kie go Ju bi le uszu 400-le cia Ty li cza
i 650-le cia Miast ka -Or na men tum. Wier -
ni, idąc w pro ce sji wo kół świą ty ni, po dzi -
wia li wzgó rze, na któ rym ukoń czo no już
pra wie sta wia nie Gol go ty i ota cza ją cych
ją ka mie ni z sen ten cja mi oraz po mni ków.

Dro ga Krzy żo wa stoi już od daw na. Po -
sta wio no też po mnik ku czci Ka zi mie rza
Wiel kie go, bo to przy wi lej ka zi mie rzow ski
nadał w 1363 ro ku pra wa miej skie Miast -
ku, czy li obec ne mu Ty li czo wi. Vis a vis stoi
po mnik bi sku pa kra kow skie go Pio tra Ty -
lic kie go, któ ry od no wił te pra wa miej skie
w 1612 ro ku i od któ re go wy wo dzi się
obec na na zwa miej sco wo ści. Przy go to -
wa ne są miej sca, pra wie na szczy cie,
pod ko lej ne dwa po mni ki. Na wzgó rzu
wzno si się też po mnik Ja na Paw ła II, a ota -
cza ją wszyst ko ka mie nie z wy ry ty mi sen -
ten cja mi, od cy ta tów pol skich po etów
oraz prze wod ni ków du cho wych – tak Ja -
na Paw ła II, jak Ste fa na Wy szyń skie go czy
ks. Je rze go Po pie łusz ki, przez mą dro ści lu -
do we, po frag men ty pie śni re li gij nych.

W ko ście le pa ra fial nym od by ła się
uro czy sta su ma od pu sto wa i pro ce sja
eu cha ry stycz na wo kół ko ścio ła. Asy stę
pro ce syj ną peł ni li mi ni stran ci, lek to rzy,
stra ża cy z Ty li cza i z Mu szyn ki z pocz ta mi
sztan da ro wy mi, oraz dzie ci z pierw szej
Ko mu nii św. i dziew czyn ki sy pią ce kwia ty
oraz chłop cy z dzwo necz ka mi.
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B
y li ze so bą kil ka na ście lat (1984-
2000). – Z Jur kiem roz sta li śmy
się w przy jaź ni i do koń ca utrzy -
my wa li śmy ze so bą ser decz ny

kon takt. To mo że dziw nie za brzmi, ale
przy jaź ni łam się ta kże z je go pierw szą żo -
ną He le ną – opo wia da ła po śmier ci bok -
se ra Kry sty na Du lak -Ku lej. Pa ni
Kry sty na prze sła ła nam nie zna ne, „są dec -
kie” i „ma zur skie” zdję cia Je rze go Ku le -
ja. Po et ka do łą czy ła re flek sje oraz wiersz
uło żo ny w dniu Je go śmier ci.

***
„Dwa ty go dnie te mu wiel ka pa rap sy -

cho lo gia. Sen w War sza wie, sie dzę
na ka na pie, na któ rej sy piał i Ju rek w ich
daw nym miesz ka niu, prze po wie dział ry -
chłą śmierć. Ze snu obu dzi ła mnie je go
pierw sza „oł ta rzo wa żo na” (pięk na He -
le na) i mi nu tę póź niej za da ła py ta nie,
czy zda ję so bie spra wę, że wi dzę Jur ka
ostat ni raz. By łam wte dy po trzech wi -
zy tach u nie go w szpi ta lu na Ba na cha.
Był bar dzo sła by, sza mo tał się jak ptak
w klat ce, by wró cić na wol ność. Aby
spraw dzić trzeź wość ro zu mo wa nia za -
py ta łam, czy pa mię ta Ma rię Żroł kę, ja -
ko że wła śnie od niej miał na rę ce
dzie sią tek ró żań ca. No jak nie – od po -
wie dział. – Na sza pa ni dy rek tor ka.

– Dzię ki ła ska wo ści lo su je stem w Pol -
sce. Na po grzeb Jur ka zdą żę bez żad nych
kom pli ka cji z sa mo lo tem. Roz po czy na się
olim pia da w Lon dy nie. Ju rek tak bar dzo
chciał być na olim pia dzie, a ja do sta łam
dwa bi le ty za pro jekt ję zy ko wy...

13.12.2012
Ju rek Ku lej,, dzień do bry”
Pro szę na grać wia do mość –
Twój daw ny głos na se kre tar ce
Jak by się ni gdy nic nie sta ło
A prze cież to Two je ser ce
Na dzie sięć zdro waś bić prze sta ło.
Pro szę na grać wia do mość

Jak by się nic nie sta ło
Po ręcz mo dli twy – je dy ny po most
Bo że spraw!
To przez po mył kę pa nią śmier cią po wia ło.
Mu sisz być sil ny na oba ra mio na
Le wy sier po wy, pra wie mo car ny
Oni chcą wi dzieć w to bie cham pio na
A wiatr Ci śpie wa żeś jest liść mar ny.

OSTAT NIA RUN DA 
ŚP. JE RZE GO KU LE JA

Kwiat pol skie go spor tu, ar ty ści, po li -
ty cy ró żnych opcji, ki bi ce i du chow ni
uczest ni czy li 20 lip ca we Mszy św. po -
grze bo wej Je rze go Ku le ja, pol skie go
pię ścia rza wszech cza sów. Li tur gii po -
grze bo wej w wy peł nio nej po brze gi ka -
te drze po lo wej Woj ska Pol skie go
w War sza wie prze wod ni czył jej go spo -

darz bp Jó zef Guz dek. Le gen dar ny bok -
ser zo stał po cho wa ny na Woj sko wych
Po wąz kach.

We wpro wa dze niu do Mszy św. bi -
skup po lo wy WP za zna czył, że w ostat -
niej run dzie ży cia wiel kie go mi strza nie
chce my być tyl ko ki bi ca mi i wi dza mi,
ale pra gnie my mo dlić się, aby Je rzy Ku -
lej „zdo był na gro dę ży cia wiecz ne go”.
Ten wą tek ce le brans roz wi nął w ho mi -
lii, pod kre śla jąc, że go dzi na po że gna nia
wy bit ne go bok se ra po ma ga nam zro zu -
mieć, że są dwa rin gi i dwie wal ki.

– Oprócz wal ki bok ser skiej jest też
wal ka o ży cie szla chet ne, od po wie dzial -
ne i god ne. Oprócz wal ki o me dal, lub mi -
strzow ski pas, jest ta kże wal ka o na gro dę
ży cia wiecz ne go – tłu ma czył bp Guz dek.

Po mszy wy gła sza no prze mó wie nia,
w któ rych pod kre śla no ta kże osią gnię -
cia po za spor to we dwu krot ne go mi strza
olim pij skie go i dwu krot ne go mi strza
Eu ro py.

Jak po wie dział KAI ka pe lan bok se -
rów, ks. pra łat Mi ro sław Mi kul ski, Je rzy
Ku lej przed śmier cią przy jął sa kra men ty.

Pożegnanie
boksera 
Zmar ły 13 lip ca w wie ku 71 lat Je rzy Ku lej, le gen da pol skie go
bok su (dwu krot ny mistrz olim pij ski: To kio 1964 i Mek syk 1968),
zwią za ny był z Są dec czy zną. Je go dru gą żo ną by ła piw ni czań -
ska po et ka Kry sty na Du lak– Ku lej, za miesz ka ła obec nie w Lon -
dy nie. W la tach 90. Je rzy Ku lej był współ wła ści cie lem wy cią gu
nar ciar skie go na Su chej Do li nie k. Piw nicz nej, uczest ni czył
w ga lach bok ser skich i ba lach mi strzów są dec kie go spor tu.

By łam wte dy po trzech
wi zy tach u nie go w szpi -
ta lu na Ba na cha. Był bar -
dzo sła by, sza mo tał się
jak ptak w klat ce, by
wró cić na wol ność.
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– Od wie dzi łem go w szpi ta lu i wy spo wia -
da łem. Po tem Ju rek co dzien nie przy stę -
po wał do Ko mu nii świę tej. By wał
na re ko lek cjach bok se rów, chęt nie przy -
cho dził na spo tka nia opłat ko we spor tow -
ców z Księ dzem Pry ma sem – wspo mi nał
ks. Mi kul ski.

(HSZ), źró dło: IDK

JE RZY KU LEJ
Uro dził się 19 paź dzier ni ka 1940 ro ku

w Czę sto cho wie. W ca łej swo jej ka rie -
rze sto czył 348 walk; 317 wy grał, sześć
zre mi so wał, 25 prze grał. Ni gdy nie le żał
na de skach rin gu. Oprócz zło tych me -
da li olim pij skich, któ re zdo był w To kio
(1964) i Mek sy ku (1968), w do rob ku miał
ty tu ły mi strza Eu ro py (1963, 1965) i wi -
ce mi strza (1967). Był ab sol wen tem war -
szaw skiej AWF, a w la tach 2001-2005
po słem na Sejm.

M
istrz czę sto bie ga po le sie
(wy śru bo wał re kord z do -
mu na gó rę Ki carz do 35
mi nut). Świet nie so bie ra -

dzi rów nież w kuch ni, ubie ra far tuch
i za bie ra się do przy rzą dze nia obia du.
Dziś kur czak, żad na tam go lon ka czy
in ne cię żkie je dze nie.

– Mia łem w ży ciu nie li che szczę -
ście… Po pierw sze, że się w ogó le uro -
dzi łem (bo praw dę mó wiąc mia ło mnie
na świe cie nie być). Po dru gie – że spo -
tka łem na swo jej dro dze Fe lik sa Stam -
ma. Szczę ście do pi sy wa ło mi na rin gu.
Ni gdy nie zna la złem się na de skach, ni -
gdy nie by łem li czo ny, na wet na sto ją -
co. Wy gry wa łem naj wa żniej sze
po je dyn ki 3: 2 (z Kaj dim, Ti pol dem,
Re qu ie fe ro sem). Ko lej ne szczę ście, kto
wie czy nie naj więk sze – to Kry sty na,
mo ja lon dyń sko -po pradz ka mi łość.

RAND KA W NIE BIE
Kry sty nę Du lak po znał w… nie bie,

na wy so ko ści 10 tys. me trów.
– Le cia łem sa mo lo tem do Lon dy nu,

mia łem lek kie go po że gnal no -war szaw -
skie go ka cy ka i po pro si łem pięk ną ste -
war de sę o sok z „wkład ką”.

To był po czą tek mo je go za ko cha nia.
Wpa dłem jak śliw ka w kom pot, by łem
dwa la ta po roz wo dzie, od czu wa łem
głód uczu cio wy. Spo tka łem na swej
dro dze ko bie tę bez na ło gów, nie pa lą -
cą, nie pi ją cą. Ko bie tę, któ ra ni gdy nie
mó wi na wet „cho le ra”, a do mnie od -
zy wa się nie Ju rek, lecz Ju recz ku. Zo -
sta łem współ wła ści cie lem wy cią gu
nar ciar skie go na Su chej Do li nie,
a Kry sty na od ku pi ła dom, któ ry nie -
gdyś wy bu do wał jej brat. Na ra zie
Kry sia po rząd ku je swe spra wy w Lon -
dy nie. Jest sze fo wą od dzia łu ochro ny

Publikujemy artykuł z tygodnika „Echo” (nr 1, 1-8 maja 1996) autorstwa red.
Jerzego Leśniaka, pozostającego w latach dziewięćdziesiątych w bliskich
kontaktach z legendą polskiego boksu i jego żoną Krystyną. W momencie tej
sądecko-nadpopradzkiej rozmowy z autorem tekstu Jerzy Kulej miał 56 lat…

Zna le zio ne nad Po pra dem

Szczę ście 
Je rze go Ku le ja
Nad po pradz ka dro ga z Piw nicz nej do Łom ni cy, osie dle Za gro -
dy 27, u stóp Ki ca rza, obok kuź ni Bo ło za. Pan Je rzy z maj strem
Cze sła wem aku rat do glą da fa chow ców, któ rzy koń czą urzą -
dza nie dwu pię tro we go do mu. Tu bę dzie par kiet, tu dwa ga ra -
że (na ra zie bmw i nis san mi cra na an giel skiej re je stra cji,
z kie row ni cą po pra wej stro nie, par ku ją pod go łym nie bem).
Po ka zu je z du mą sau nę, w któ rej mo żna słu chać mu zy ki z ka -
set, lub lek cji ob co ję zycz nych, wy ło żo ną ko lo ro wy mi ka fel ka -
mi ła zien kę. Z bal ko nu pięk ny wi dok na prze ciw le głą
Pi wo wa rów kę. Ci sza, spo kój za pach wio sny.

FOT. KRZYSZTOF SITKOWSKI – GAZETA POLSKA
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na lot ni sku He ath row, gdzie jest oso bą
bar dzo po pu lar ną, zna 5 ję zy ków. Pi sze
wier sze, pysz ną i gę stą gwa rą, sty li zo -
wa ną i zro zu mia łą nie tyl ko w pro win -
cjo nal nym wy mia rze. Za ka żdym
ra zem, gdy bio rę do rę ki to mik jej po -
ezji pt. „Nad po pra dzie” i czy tam wiersz
„Dia beł na jar mar ku” nie mo gę po ha -
mo wać się od uśmie chu.

Ko bie ta, któ rą na ob czyź nie po nio sło
na tchnie nie, ele ganc ka pa ni z sze ro kie -
go świa ta, któ ra na chy la się nad wiej -
skim ży wo by ciem i na wie dzo na set ką
ję zy ków jak apo sto ło wie w Bi blii, wy -
po wia da żar li wą praw dę swo je go dzie -
ciń stwa, mło do ści. Zau ro czy ła kie dyś
Ja lu Kur ka, au to ra „Księ gi Tatr” od wie -
dza jąc go w do mu w Na pra wie, uję ła pi -

sa rza so czy stą krze pą ję zy ko wą, buj ną
ob ra zo wo ścią, ory gi nal no ścią i uro dą
wy obraź ni.

ŁO BU ZIAK SPOD 
JA SNEJ GÓ RY

Mistrz wyj mu je ko pie zło tych olim -
pij skich (To kio, Mek syk). 

– Kie dyś po ży czy łem ory gi na ły do Mu -
zeum Spor tu przy ul. Wa wel skiej w War -
sza wie. Gdy chcia łem od zy skać, dłu go nie
mo gli ich zna leźć, a w koń cu zwró co no
znisz czo ne, bez urwa nych em ble ma tów.

Zło te me da le olim pij skie – przed miot
ma rzeń ka żde go spor tow ca pod ja ką kol -
wiek sze ro ko ścią geo gra ficz ną.

– Praw dę mó wiąc ład niej sze są srebr -
ne – za uwa ża Ku lej po ka zu jąc krą żek
za wi ce mi strzo stwo Eu ro py w Rzy mie
w 1967 r. – Zło te są tyl ko po zła ca ne,
a srebr ne – ze szcze re go sre bra.

Sia da my przy ko min ku i przy wo łu je -
my bok ser skie wspo mnie nia, po szcze -
gól ne wal ki, le wy pro sty, zwód, od skok...

– Co Pa nu da ło to za mie sza nie się
w wiel ki sport?

– To te mat na gru bą księ gę. Dla
mnie, ło bu zia ka spod Ja snej Gó ry, boks
stał się spo so bem na ży cie, le cze nie
kom plek sów, zna le zie nie miej sca w spo -
łe czeń stwie. Po zwo lił na re ali za cję ma -
rzeń, am bi cji. Wszyst ko co osią gną łem
za wdzię czam bok so wi i cen nym ra dom
„Pa py” Stam ma, któ re tkwią we mnie
do dziś. Z roz rzew nie niem wspo mi nam
tam te cza sy, zu peł nie in ne wa run ki
do upra wia nia spor tu, nie po rów ny wal -
ne ga że (za zło ty me dal w To kio otrzy -
ma łem 30 do la rów, za po dob ny
w Mek sy ku – 70 dol.). Dzię ki spor to wi
zwie dzi łem nie mal ca ły świat, po zna łem
dzie siąt ki wspa nia łych lu dzi. Wy sze dłem
z kom plet nych ni zin, uro dzi łem się i wy -
cho wa łem w bied nej, roz bi tej ro dzi nie,
w dziel ni cy w Czę sto cho wie nie przy pad -
ko wo zwa nej „Ostat ni Grosz”, pew nie
tkwił bym tam do dziś, gdy by nie boks.
Nie by łem anio łem, zda rza ło się na wet
u szczy tu ka rie ry, kie dy mia łem świa do -
mość ab so lut nej hi gie ny ży cia, wy pić
bu tel kę moc ne go trun ku, wy pa lić pacz -
kę „Ken tów”. Dziś pa pie ro sów nie do -
ty kam, a wy pi ję tyl ko w do brym
to wa rzy stwie, np. na imie ni nach.

Jeź dził na nar tach z Ja snej Gó ry, ko -
pał pił kę w szko le.
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– Pew nie nie był bym bok se rem, gdy -
by nie mój szkol ny wróg nu mer je den
– dry blas He niu, dru go rocz niak, któ ry
wy jąt ko wo uprzy krzał mi ży cie. Bił, szy -
ka no wał. Pa mię tam do dziś smak ka nap -
ki ze smal cem, w środ ku ze zgnie cio nym
pa pie ro sem, któ ry mu sia łem zjeść na je -
go po le ce nie. Po sta no wi łem do brać się
He nio wi do skó ry po przez boks. Kie dy
jed nak przy sze dłem do sa li tre nin go wej
w miej sco wym klu bie Start, to prze ra ził
mnie ruch, za pach po tu. Wa ży łem wów -
czas 48 kg i nie wzbu dza łem żad ne go re -
spek tu. Po bok so wa łem tro chę, na bra łem
sił. Gdy znów w szko le He niu pró bo wał
mnie usta wić, wal ną łem go w nos, raz
i dru gi. Po skut ko wa ło. Te raz ja usta la -
łem skład dru ży ny pił kar skiej, mnie czę -
sto wa no jabł kiem i cu kier ka mi.

Wszystko zawdzięczam „Papciowi”.
– Mam wiel ki sza cu nek do mo ich tre -

ne rów, ale praw dę mó wiąc wszyst ko za -
wdzię czam „Pa pie” Stam mo wi,
wy cho waw cy pol skich me da li stów
igrzysk olim pij skich i mi strzów Eu ro py.
To był wy jąt ko wy czło wiek pod ka żdym

wzglę dem. Oneg daj stu dio wał boks
ame ry kań ski. Nie sły cha nie mi ły ga wę -
dziarz, z du żym po czu ciem hu mo ru, oj -
cow ski. Skrom ny (ni gdy nie ku pił so bie
sa mo cho du), miesz kał prak tycz nie
w wa liz ce. Jed ne go z sy nów wy cho wał
na ma ry na rza, in ne go na na uczy cie la.

– Kie dy w Lu cer nie w 1959 r. roz bi -
łem na rin gu pew ne go Ru mu na, uwie -
rzy łem, że je stem nie po ko na ny,
roz pie ra ła mnie mło dość, mi le po ła sko -
tał mnie czar po chlebstw. Gdy do szło
póź niej do wal ki mi strzow skiej z Wło -
chem Bion di, nie po słu cha łem Stam ma.
Tre ner krzy czał z na ro żni ka: nie ata kuj,
uwa żaj! A ja po sze dłem na ca łość, zlek -
ce wa ży łem do bre ra dy i prze gra -

łem 2: 3. Pa pa od su nął mnie od sie bie.
By ła to ka ra okrut na. Przed igrzy ska mi
w Rzy mie wy gra łem w mi strzo stwach
Pol ski z Ka sprzy kiem, po dob nie na spa -
rin gu przed olim pij skim w Cet nie wie.
Wie czo rem tre ner ogło sił wer dykt:
na olim pia dę je dzie Ka sprzyk. Prak tycz -
nie ze rwa łem wte dy z bok sem, tre nin ga -
mi, po je cha łem na wa ka cje wy peł nio ny
go ry czą i bun tem. Od cza su do cza su po -
wal czy łem tyl ko w klu bie (Gwar dii War -
sza wa).

Nie jest ta jem ni cą, że do bok su tra -
fia li i tra fia ją chłop cy z trud ny mi cha -
rak te ra mi, cza sa mi z mar gi ne su, a na wet
z kry mi na łu (Ma rian Ka sprzyk wprost
zza kra tek po je chał na olim pia dę do To -
kio, gdzie zdo był zło ty me dal!).

Czy rze czy wi ście ta dys cy pli na spor -
tu za mie nia ich w anio łów?

– Z Ma ria nem to zu peł nie in na hi sto -
ria. Był wy jąt ko wo spo koj nym czło wie -
kiem, któ re mu na od cisk na dep nął
bo le śnie nie uczci wy mi li cjant, wy wa lo -
ny zresz tą póź niej z MO za pi jań stwo
i ma chloj ki. Praw dzi wy bok ser to ża den

roz ra bia ka. Pro szę za uwa żyć, że w isto -
cie wal ki na rin gu tkwi za sa da fa ir -play,
nie ma mo wy o cio sach po ni żej pa sa, czy
otwar tą rę ka wi cą. Ileż ra zy by li śmy na -
ra że ni na za czep ki ró żnych cwa niacz -
ków i ra czej scho dzi li śmy im z dro gi,
aby nie sko rzy stać z na szych umie jęt no -
ści, bo skoń czy ły by się one dla nich źle,
a na wet bar dzo źle.

– Naj trud niej sze wal ki? Z Ja no sem
Kaj dim (zgi nął w wy pad ku sa mo cho do -
wym). To był wy ma ga ją cy prze ciw nik,
wy prze dzał mo je my śli, traf nie prze wi -
dy wał co zro bię na rin gu, nie da wał się
na bie rać na mo je sztucz ki i pu łap ki. Tak
to jest: sza nu je się za wsze ry wa la, któ ry
spra wiał ci naj wię cej kło po tu.

– Zło to w Mek sy ku przy pła ci łem
skró ce niem ka rie ry. Wal czy łem w fi na le
z Ku bań czy kiem Re qu ie fe ro sem. Młod -
szym ode mnie pra wie o 20 lat, sil nym
jak koń, o dłu gich rę kach, nie mu siał się
schy lać, że by po dra pać się po ko la nach.
Ja po wy pad ku w Cie cho cin ku, zę by wy -
bi te, nos po gru cho ta ny, szwy na twa rzy.
Wi dzę zmar twio ną twarz Pa py Stam ma.
Miał trzy asy w fi na le. Olech prze grał,
Jó ziu Gru dzień też, ca ła na dzie ja Pap -
cia we mnie. Uj rza łem w szat ni oczy sta -
re go, zmę czo ne go czło wie ka, bez
więk szej na dziei, bez cha rak te ry stycz ne -
go bły sku i we rwy. Choć znał mój zły
stan fi zycz ny, wy szep tał: „Ju rek, je steś
ostat ni, jak nie ty, to nam nie za gra ją”.
Wie dzia łem, że to je go ostat nia olim pia -
da. Ku bań czy ka chcia łem wziąć for te -
lem. Mu rzy ni są zwy kle słab si
psy chicz nie, da ją się na brać na groź ne
mi ny i tup nię cia no gą. Lu dzie w bok sie
wi dzą efekt, a nie ca łą, czę sto nie do -
strze gal ną dla oka ga mę pod cho dów.
Za tań czy łem, ale mnie od ra zu ostu dzi -
ło. Do sta łem moc no w gło wę, w splot
sło necz ny. Kom plet ne za mro cze nie, jak -
by rę ka wi ce przy kle iły się do krę go słu -
pa, sły szę ja kiś dzwon, czu ję mdły smak
w ustach. Nie wie dzia łem, czy sto ję, czy
sie dzę. Ale prze trwa łem, wal czy łem
na ostrze że nia, po ko na łem go, le d wo, le -
d wo (3: 2) bok ser ską ru ty ną, cwa niac -
twem. Nie ma bok se rów nie po ko na nych,
są tyl ko źle tra fie ni.

Mek syk 1968 – to był ju bi le uszo wy
rok pra cy „Pa py” z re pre zen ta cją Pol ski.
Za czął se kun do wać w na ro żni ku na szym
re pre zen tan tom w 1928 r., w pierw szym

Sam wy gra łem wszyst -
ko, co mo żli we, ale
chciał bym jesz cze
na sta rość wy cho wać
mi strza, spo tkać chło pa -
ka, któ re go mógł bym 
po pro wa dzić do naj wy -
ższych tro fe ów.
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w ogó le me czu pol skiej re pre zen ta cji. Był
przy pierw szych ty tu łach wi ce mi strzów
Eu ro py, ja kie w 1930 zdo by li je go wy -
cho wan ko wie – Mie czy sław Or lań ski
i Wi told Maj chrzyc ki. Na uczył bok so wać
pierw szych pol skich mi strzów Eu ro py
– Alek san dra Po lu sa i Hen ry ka Chmie -
lew skie go. Mek sy kań skie zło to Ku le ja,
u schył ku lat sześć dzie sią tych, by ło uko -
ro no wa niem je go ka rie ry.

ZSĄ DEC KI MI PRZY JA CIÓŁ MI
– Od czu wam pe wien nie do syt pe da -

go gicz ny, choć – po stu diach w AWF
– przez 4 la ta uczy łem gim na sty ki
w li ceum im. Mic kie wi cza w War sza wie.
Spo tka łem te raz na nar tach na Su chej
mo ich uczniów – le ka rzy, dzien ni ka rzy.

– Ja aku rat pre fe ro wa łem tych, któ rzy
mi mo wor ka dwój z in nych przed mio tów
ko cha li sport. Sam wy gra łem wszyst ko,
co mo żli we, ale chciał bym jesz cze na sta -
rość wy cho wać mi strza, spo tkać chło pa -
ka, któ re go mógł bym po pro wa dzić
do naj wy ższych tro fe ów, z za wo do wym
mi strzo stwem świa ta włącz nie.

Od nie daw na Ku lej po ma ga są dec -
kim bok se rom i kick bo xe rom w tre nin -
gach w sa li w pod zie miach klu bu
„Piast” w osie dlu Mi le nium w No wym
Są czu. Wy mie nia se rię na zwisk: Gar gu -
la, Mi łek, Mi gacz. Wspo mi na o uta len -
to wa nej kick bo xer ce, Agniesz ce Mół ce.

– Po zna łem tych sym pa tycz nych mło -
dych lu dzi pod czas lip co wej Wiel kiej Ga -
li Kick -Bo xin gu w No wym Są czu. O ile

mi czas po zwa la, przy je żdżam tu z Piw -
nicz nej, ubie ram rę ka wi ce bok ser skie
i po ma gam im w tre nin gu, do ra dzam.
Tak jak bym sie bie wi dział w mło dych la -
tach. Czy nię to oczy wi ście spo łecz nie,
z przy jem no ści. War to im po ma gać, bo
są pra co wi ci, ko cha ją boks i spor to wą

ry wa li za cję Wi dzę, że dla nich boks sta -
je się w pew nym sen sie spo so bem na ży -
cie, le cze nie kom plek sów, zna le zie nie
miej sca w spo łe czeń stwie. Po zwa la
na re ali za cję ma rzeń, am bi cji.

Pod czas tre nin gów z za wod ni ka mi
„Su per fi gh te ra” Sta ry Mistrz („nie któ -
rzy nie chcą wie rzyć, ale ma już 56 lat!”)
nie oszczę dza się, pot le je mu się
po czo le, ale cią gle po zo sta je nie do ści -
gnio nym wzo rem dla pię ściar skiej mło -
dzie ży. Lu bi pra cę na rin gu w try bie
in ter wa ło wym: dłu ższe bok so wa nie
i krót kie prze rwy na od po czy nek, i tak
w kół ko kil ka ra zy.

– Po czy ni łem przy go to wa nia do otwar -
cia mło dzie żo wej szko ły bok su w Piw nicz -
nej lub Łom ni cy przy współ pra cy m.in.
Al ber ta Ja rzę ba ka i młod szych ko le gów
z są dec kie go „Su per fi gh te ra”. Ma rzy mi
się w ogó le roz ru sza nie ży cia spor to we go
w Piw nicz nej, któ ra po sia da wspa nia łe
wa run ki nar ciar skie (o Su chej Do li nie
opo wia dał mi wie lo kroć w sa mych su per -
la ty wach Jó zef Łusz czek). Nie omiesz kam
sko rzy stać z mo ich spor to wych zna jo mo -
ści, za mie rzam ścią gnąć do Piw nicz nej
pre ze sa PKOI An drze ja Sza le wi cza, aby
ta zie mia prze sta ła być bia łą pla mą
na ma pie spor to wej Pol ski, re gio nu, bo
na praw dę na to za słu gu je. Sam ko cham
nar ciar stwo, wy ku pi łem udzia ły w wy cią -
gu nar ciar skim w Su chej Do li nie. Wko -
rze niam się w tę zie mię, mó wią już o mnie
„po pradz ki gó ral”.

JE RZY LE ŚNIAK

Mek syk 1968 – to był ju bi -
le uszo wy rok pra cy „Pa -
py” z re pre zen ta cją Pol ski.
Za czął se kun do wać w na -
ro żni ku na szym re pre zen -
tan tom w 1928 r.,
w pierw szym w ogó le me -
czu pol skiej re pre zen ta cji. 
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Jerzy Kulej z trzema piwniczańskimi
poetkami: Wandą Łomnicką-Dulak,
Barbarą Paluchową i Krystyną
Dulak-Kulej
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W
le cie okwie co na, ogro -
dzo na, to nie w cie niu
sta rych świer ków. Cie -
ka we jest rów nież, że

w szpa le rze igla ków ota cza ją cych po bli -
ską po se sję jest wy raź na lu ka. Jed no
drzew ko ścię to na wy so ko ści me tra.
– Po co? – spy ta przy pad ko wy tu ry sta.
Ano po to, Dro gi Tu ry sto, aby 85-let nia
Jó ze fa Ka fel mo gła z okna swo je go
dom ku kon tem plo wać fi gur kę Ser ca Je -
zu so we go. Opie kun ka ka plicz ki jest
cho dzą cą hi sto rią oko li cy. 

***
Ka plicz kę zbu do wa li dziad ko wie pa -

ni Jó ze fy, Ja kub i An na Krze mie nio wie.
We dług prze ka zu ro dzin ne go dłu go nie
mo gli się do cze kać po tom stwa, bo jak
się dziec ko uro dzi ło, to za raz umie ra ło.
Dla te go go rą co się mo dli li do Ser ca Je -
zu so we go o od mia nę lo su. – Dzia dek
po sta no wił wy bu do wać ka plicz kę, że by
się choć jed no dziec ko utrzy ma ło. Aku -
rat uro dzi ła się mo ja ma ma, a po tem
wu jek Piotr. Dwo je ich tyl ko mie li
– wspo mi na sta rusz ka. W 1882 ro ku Ja -

kub Krze mień do peł nił ślu bu: zbu do wał
ka plicz kę ty pu słu po we go. Na co ko le
po sta wił fi gu rą Ser ca Je zu so we go.
Po bo kach po do bi zny św. Ja ku ba i św.
An ny, pa tro nów fun da to rów ka plicz ki,
oraz Naj święt szej Ma ryi Pan ny z Dzie -
ciąt kiem. Ka mie niarz z Bi czyc uwiecz -
nił też swo je na zwi sko: „M. Le śniak”. 

Ka plicz ka nie za wsze by ła w tym miej -
scu, co obec nie. Daw niej sta ła przy po lnej,
ka mie ni stej dro dze pro wa dzą cej na „Rów -
nię” nad Du naj cem, gdzie dziad ko wie pa -
ni Jó ze fy po sia da li trzy mor gi po la.
– Dzia dek wy bu do wał ka plicz kę przy dro -
dze, po któ rej lu dzie cho dzi li, ale na swo -
im po lu – pod kre śla sta rusz ka. 

Po po wsta niu Je zio ra Ro żnow skie go
w 1942 ro ku – Niem cy do koń czy li bu do -
wę za po ry w Ro żno wie i za la li niec kę
– „Rów nia” znik nę ła pod wo dą, a po lna
dro ga za ro sła tra wą. Nikt już tam tę dy nie
cho dził w dół, bo nie by ło po co. Tyl ko
wiatr hu lał przy ka plicz ce, a od cza su
do cza su prze mknął za jąc lub lis. 

– I tak mó wi my z mę żem, ko mu ta fi -
gu ra tam po trzeb na? – opo wia da Jó ze -
fa Ka fel. Aku rat jej brat, któ ry pra co wał
wów czas w War sza wie, „za wal czył”
sku tecz nie o au to bus PKS do Ta ba szo -
wej. Gruch nę ła wieść o bu do wie dro gi
as fal to wej. As falt miał się koń czyć
pod do mem Ka flów. 

– I jak że śmy się do wie dzie li, że bę dę
tu ro bić pę tlę au to bu so wa, to my szyb ko
po pro si li zna jo me go ka mie nia rza, nie
wziął ani gro sza, któ ry po mógł mę żo wi
ro ze brać ka plicz kę. Prze wieź li na wo zie
i po skła dać na pla cu przed do mem. 

Wła dza za re ago wa ła. „Kto to wi -
dział, że by na pę tli au to bu so wej sta ła fi -
gu ra re li gij na!?” – pie kli li się
par tyj nia cy, ale An to ni Ka fel się uparł. 

„To już dro gi nie rób cie, a fi gu ry nie
po zwo li my stąd ru szyć, bo my się nie
po to mę czy li, że by ja prze nieść, tyl ko
że by ona ko muś słu ży ła! Że by ktoś się
prze że gnał pod fi gu rę, nie pu ści my!”
– oświad czył go spo darz twar do. Nie po -
mo gły proś by, ani groź by. Nie by ło
wyj ścia: wła dza lu do wa ustą pi ła. I tym
spo so bem w Ta ba szo wej au to bus PKS
przez dłu gie la ta ro bił pę tlę wo kół fi gu -
ry Ser ca Je zu so we go, cze go ni gdzie in -
dziej w Pol sce nie by ło. 

Ka plicz ka do brze lu dziom słu ży ła.
Śpie wa li pod fi gur ką ma jów ki,

Hi sto ria ka plicz ki
w Ta ba szo wej
Do nie daw na au to bus PKS do je żdża jąc do koń co we go przy -
stan ka w Ta ba szo wej nad Je zio rem Ro żnow skim ro bił pę tel kę
wo kół skwer ku, na któ rym stoi fi gu ra Ser ca Je zu so we go. Au to -
bu sy PKS już tam nie kur su ją, a ka plicz ka stoi, jak sta ła. Pod fi -
gur ką za wsze mo żna zo ba czyć świe że kwia ty.
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a w czerw cu od ma wia li li ta nię do Ser ca
Je zu so we go. Z cza sem oko li ca opu sto -
sza ła. Wy nie śli się rol ni cy i go spo da rze.
Z 50. nu me rów sta łych miesz kań ców
zo sta ło kil ka. 

– Wszyst ko wy prze da ne pod let ni ków,
lu dzie po je cha li w świat – wzdy cha je -
den Jó ze fa Ka fel, praw dzi wy „ostat ni
Mo hi ka nin”. Fakt. To naja trak cyj niej sza
część Je zio ra Ro żnow skie go. Wy star czy
odejść pa rę kro ków od ka plicz ki, aby
przed ocza mi roz to czył się pięk ny wi dok
na je zio ro, włącz nie z Mał pią Wy spą. 

***
Mąż pa ni Jó ze fy, An to ni Ka fel, wy -

ka zał się po dob ną za wzię to ścią w spra -
wie ko ścio ła. Po po wsta niu je zio ra wo da
od dzie li ła Ta ba szo wą od ko ścio ła pa ra -
fial ne go w Ro żno wie. Przed woj ną lu -
dzi prze pra wia li się na dru gą stro nę
Du naj ca łód ka mi, a w su che la ta mo żna
by ło, jak pa mię ta pa ni Jó ze fa, „prze sko -
czyć” na dru gą stro nę po ka mie niach.
Je zio ra nie da się jed nak prze sko czyć.
Gdy po wsta ło, to lu dzi prze wo ził
na dru gą stro nę Se ru ga. Brał sta łą, rocz -
ną opła tę. Z usług są sia da ko rzy sta li ta -
kże Ka flo wie. A kie dy pan An to ni
prze stał pra co wać w No wej Hu cie i do -
stał ro bo tę na za po rze, to zmaj stro wał
so bie łódź. W nie dzie lę ca łą ro dzi ną
prze pra wia li się do Ro żno wa. Nie za -
wsze po go da sprzy ja ła ta kim prze ja -
żdżkom. – Nie raz wy da wa ło się, że fa la
nas przy kry je, ale nic my się nie ba li.
Prze cież my nie na roz pu stę, ale do ko -
ścio ła pły nę li – wspo mi na sta rusz ka.
Nie przy po mi na so bie żad ne go wy pad -
ku na wo dzie, w dro dze do ko ścio -
ła. I tak się mor do wa li przez la ta, bo
al ter na ty wą dla prze pra wy przez Du na -
jec by ła wie lo ki lo me tro wa wę drów ka
do ko ścio ła w Te go bo rzu, aż przy szedł
mo ment, kie dy w ty mże Tę go bo rzu wy -
bu do wa no no wy ko ściół, a drew nia ny,
XVIII - wiecz ny, któ ry miał nie szczę ście
zna leźć się nad brze giem je zio ra – gnił.
Przy wy so kim sta nie je zio ra wo da pod -
my wa ła za byt ko wą świą ty nię. 

Pro blem w tym, że na nie po trzeb ny
Tę go bo rzu sta ry ko ściół ostrzy ła so bie
zę by rów nież Iw ko wa. Gdy się lu dzie
w Ta ba szo wej o tym do wie dzie li, to de -
le ga cja naj po wa żniej szych go spo da rzy
z Ta ba szo wej, Zna mi ro wic i Rąb ko wej
po je cha ła do Tar no wa. W de pu ta cji zna -

lazł się rów nież An to ni Ka fel i by naj -
mniej nie był w sto li cy die ce zji sta ty stą.
Na wszyst ko pro si li bi sku pa Je rze go
Able wi cza o zgo dę na prze nie sie nie ko -
ścio ła z Tę go bo rzy do Ta ba szo wej. Iw -
ko wa też lob bo wa ła. Hie rar cha zna lazł
się w po trza sku. Pro sił o cier pli wość,
a oni, że nie ma cza su, bo ko ściół w Tę -
go bo rzu bu twie je i za chwi lę nie bę dzie
co prze no sić. – I tak że śmy pro si li, tak
na le ga li, że bi skup się zgo dził! – wspo -
mi na tam ten triumf pa ni Jó ze fa. 

W 1985 ro ku wszy scy zdol ni do pra cy
mę żczyź ni z Ta ba szo wej i oko lic ro ze bra -
li ko ściół w Tę go bo rzu, po nu me ro wa li
de ski i kro kwie, i prze wieź li je pie czo ło -
wi cie do Ta ba szo wej. Gdy już mie li „ko -
ściół” u sie bie, to wy la li ła wy
pod świą ty nię. Za nim ko ściół był go to wy,
to już się w Ta ba szo wej od pra wia ły msze
pod go łym nie bem. Jó ze fa Ka fel pa mię ta,
że pod czas pierw szej mszy ze rwa ła się
strasz na wi chu ra z ule wą. Tak „pra ło”, że
ksiądz mu siał się scho wać z mon stran cją
w sa mo cho dzie. W 1989 ro ku utwo rzo no
pa ra fię w Ta ba szo wej, wy dzie lo ną z pa -
ra fii w Tę go bo rzu i de fi ni tyw nie za koń -
czy ły się nie dziel ne prze ja żdżki ło dzią
na dru gą stro nę je zio ra. Rok póź niej zmarł
An to ni Ka fel. 

***
Wy cho wa li na po rząd nych lu dzi piąt -

kę dzie ci (dwo je zmar ło w dzie ciń -
stwie). Naj star szy Be ne dykt, to zna ny
sze ro ko na Są dec czyź nie et no graf z Ma -
ło pol skie go Ośrod ka Kul tu ry „So kół”
w No wym Są czu, or ga ni za tor i ju ror
wie lu prze glą dów i fe sti wa li folk lo ry -
stycz nych. Pa ni Jó ze fa do cze ka ła się
trzy na ścior ga wnu ków i czwo ro pra -
wnu ków. 

Jó ze fa Ka fel pil nu je, aby przy ka -
plicz ce nie bra ko wa ło świe żych kwia -
tów. Jej sy no wie co ja kiś czas ma lu ją
co kół i fi gur kę, kon ser wu ją szta chet ki
w ogro dze niu. Kie dy po sa dzo ne
przed do mem świer ki za sło ni ły pa ni Jó -
ze fie ka plicz kę, to po pro si ła sy na, któ ry
zo stał na oj co wiź nie, aby coś z tym zro -
bił. Syn po szedł z pił ką i tak pod ciął
świer ki, aby Ma mu sia mo gła wi dzieć fi -
gur kę z okna kuch ni, gdzie naj czę ściej
prze by wa. – Przez ca łe ży cie po kła da -
łam uf ność w Ser ca Je zu so wym i ni gdy
się nie za wio dłam – mó wi Jó ze fa Ka fel. 

HEN RYK SZEW CZYK
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8 mar ca br. por tal Są de cza nin. in fo ogło sił kon -
kurs na opo wia da nie pod ty tu łem „Naj więk sza
mi łość ro dzi się w co dzien no ści. Opo wieść
o mo jej ro dzi nie”.

Z
a chę ca li śmy do po dzie le nia się swo imi do świad cze -
nia mi i re flek sja mi do ty czą cy mi współ cze snej ro dzi -
ny chrze ści jań skiej, zwłasz cza te raz – kie dy ogrom ne
tem po ży cia ogra ni czy ło na tu ral ną po trze bę czło wie -

ka, aby po zna wać in nych lu dzi, ich opo wie ści i hi sto rie.
W wy zna czo nym ter mi nie (2 ma ja) do na szej re dak cji

wpły nę ło 12 prac od au to rów re pre zen tu ją cych ró żne śro do -
wi ska i po ko le nia. Nie któ re wzru sza ły, in ne wy wo ły wa ły
uśmiech. Au to rzy, trze ba do dać, że nie tyl ko z Są dec czy zny,
opo wie dzie li hi sto rie cza sa mi pięk ne i ra do sne, a cza sa mi
smut ne i bo le sne, ta kie, ja kie jest ży cie. By ły li sty, opo wia da -
nia, a na wet esej z ele men ta mi li ry ki. Wszyst kie pra ce przed -
sta wia ły Ro dzi nę, ja ko naj więk szą war tość kształ tu ją cą
ka żde go czło wie ka w je go zdol no ści mi ło ści Bo ga i lu dzi.

25 ma ja br. ko mi sja kon kur so wa w skła dzie: Ma rio la Ber dy -
chow ska – dy rek tor or ga ni za cyj ny Fo rum Eko no micz ne go
w Kry ni cy -Zdro ju, ma ma trój ki dzie ci w wie ku szkol nym; Kin -
ga Bed nar czyk – dzien ni karz por ta lu Są de cza nin.in fo, od po wie -
dzial na za dział „Ko ściół i re li gia”; Be ata Ku bic ka
– na uczy ciel ka ję zy ka pol skie go, ma ma trój ki dzie ci w ró żnym
wie ku i Je rzy Su doł – fi lo log i dzia łacz spo łecz ny, roz dzie li ła
na gro dy. I miej sce: Piotr Fał czyń ski za opo wia da nie
pt.”Anioł”; II miej sce: Sta ni sław Ogo rza łek za opo wia da nie
„Naj więk sza mi łość ro dzi się w co dzien no ści. Opo wieść
o mo jej ro dzi nie”; III miej sce: Mo ni ka Dzie dzi na za opo wia -
da nie „Naj więk sza mi łość ro dzi się w co dzien no ści. Opo -
wieść o mo jej ro dzi nie”.

W czerw co wym nu me rze „Są de cza ni na” opu bli ko wa li śmy
frag ment ob szer ne go opo wia da nia Pio tra Fał czyń skie go (ca -
łość mo żna prze czy tać w na szym por ta lu (www. sa de cza nin.
in fo, za kład ka „Kon kurs li te rac ki – Opo wieść o mo jej ro dzi -
nie”). W lip co wym nu me rze za mie ści li śmy pra cę Sta ni sła wa
Ogo rzał ka, a te raz czas na pra cę Mo ni ki Dzie dzi ny.

Mi łej lek tu ry! KIN GA BED NAR CZYK

Kon kurs li te rac ki „Są de cza ni na” 

Opo wieść o mo jej ro dzi nie

N
aj trud niej opo wia dać o tym,
co jest dla nas wa żne, bo le sne,
pięk ne. Pi sząc o swo jej ro dzi -
nie chcia ła bym uży wać je dy -

nie ład nych słów, de li kat nych me ta for,
przy ta czać słod kie, idyl licz ne ob raz ki.
Ale tak się po pro stu nie da, bo wiem ży -
cie pod jed nym da chem z na wet naj bar -
dziej ko cha ją cy mi się ludź mi jest
wiel kim wul ka nem co dzien nych wa ria -
cji z wzlo ta mi, jak rów nież z upad ka mi,
cza sem bo le sny mi.

Że by jed nak zro zu mieć, czym mo gą
być wzlo ty jak i upad ki, trze ba nas po -
znać. Bez po zna nia in nych lu dzi nie mo -
żna po znać sie bie i na od wrót.

MO JA RO DZI NA I JA
Ta to – wie ku po da wać nie bę dę, bo

ro dzi ce za tym nie prze pa da ją... Idąc da -
lej, mój ta to jest tro chę – mo żna by rzec
– nie po kor ny, od za wsze no si wą sy
i oku la ry – w in nym wy da niu po pro stu
go nie pa mię tam. Po tra fi wy cią gać ge -
nial ne (on cią gle uwa ża że praw dzi we)
hi sto ryj ki pro sto z rę ka wa. Zna wszyst -
kich i o ka żdym mo że po wie dzieć coś
mi łe go. Za nim przej dzie w po chwa le
czy w opo wie ści do sed na spra wy, słu -
chacz za zwy czaj zdą ży za po mnieć, o co
cho dzi ło... To dość przy dat ne dla ko goś
lu bią ce go słu chać i chcą ce go wy ćwi -
czyć kon cen tra cję i wie lo wąt ko wość.

Rodzina to wulkan
codziennych wariacji

Mo ni ka Dzie dzi na
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Ta cie trosz kę brak cier pli wo ści do słu -
cha nia, zwłasz cza hi sto ry jek po dob nych
do tych, któ re sam opo wia da.

Ma ma – nie wy so ka blon dyn ka
w oku la rach, prze wa żnie uśmiech nię ta,
jest skar bem sa mym w so bie. Na uczy ła
mnie sza cun ku do in nych (co w dzi siej -
szych cza sach po dob no jest ce nio ne).
Nie ste ty, jak ka żda ma ma, tak i mo ja
mu si za wsze mieć ra cję (i przy znam, że
jesz cze się nie zda rzy ło, że by ra cji nie
mia ła). Po sia da ta lent ma lar ski, ale ja -
koś nie chce się roz wi jać – na rze ka
na brak cza su.

Sio stra – rok młod sza ode mnie, pra -
wie jak ja, tyl ko ład niej sza i ma zu peł -
nie in ny cha rak ter (od za wsze się
za sta na wiam, jak sio stry mo gą aż tak się
ró żnić?). Po tra fi być po zy tyw nie za krę -
co na, tro chę zwa rio wa na i chy ba lu bi
ba ła gan. Po za tym jest upar ta i am bit na,
jak so bie coś po sta no wi – mu si to osią -
gnąć. Odzie dzi czy ła ta lent ma my, ale
wo li ma lo wać por tre ty lu dzi, cho ciaż
ostat nio chy ba rów nież nie ma cza su,
jak ma ma.

Brat – trzy la ta młod szy ode mnie,
wy ższy, w oku la rach, dziew czy ny się
za nim od wra ca ją na uli cy (nie że bym się
chwa li ła bra tem, ale tak jest na praw dę!).
Jest ty pem we soł ka, lu bi żar to wać, ja ko
dziec ko ukła dał wszyt ko, na wet brud ne
na czy nia w zle wo zmy wa ku (jed no z naj -
we sel szych wspo mnień zwią za nych
z nim). Lu bię z nim po ga dać, po śmiać
się. Cie szę się, że cza sem mo gę mu
w czymś po móc. Mo że dla te go, że czę -
ścio wo łą czy nas za mi ło wa nie do mu zy -
ki, choć ra czej z in nych pó łek. Brat
cza sem szyb ko tra ci cier pli wość i nie po -
tra fi wy czuć mo men tu, w któ rym na le -
ży prze stać mó wić, przez to nie raz, ja ko
dzie ci mie li śmy nie ma łe kło po ty.

Ja – sie bie naj trud niej opi sać. Sza lo -
na dziew czy na, ze skłon no ścia mi do na -
ło go we go słu cha nia punk roc ka i po ezji
śpie wa nej (na prze mian, co do pro wa -
dza ło w pew nym mo men cie do mow ni -
ków do roz pa czy). Mu szę się przy znać:
ko cham pod ró że, przy go dy, swo ją ro -
dzi nę i praw dzi wych przy ja ciół. Do mo -
ich wad na le ży ga da tli wość – po tra fię
cał ko wi cie wy ssać po wie trze wo kół lu -
dzi i jak okre śli ła ko le żan ka, gdy bym
by ła ka ra bi nem ma szy no wym to ka żde
woj sko chcia ło by mnie mieć. Ta przy -

pa dłość, rów nież jak u bra ta, cza sem
prze szka dza ła, ale rów nież po ma ga ła,
po nie waż po dob nie jak ta ta po tra fię
zgu bić słu cha cza…

To ty le, je że li cho dzi o bli ższą ro dzi -
nę, tę, z któ rą miesz kam. Gdy bym
chcia ła opi sać wszyst kich wa żnych i cu -
dow nych, strasz nych i wred nych (bo
i ta cy się znaj dą) krew nych to hm...
z trzy la ta czy ta nia jak nic.

ZWY KŁY DZIEŃ 
W NA SZEJ RO DZI NIE 

Trosz kę już nas po zna li ście. Te raz
wy obraź cie so bie jak u nas wy glą dał
zwy kły dzień gdy my (ja i ro dzeń stwo)
by li śmy ma li. Ro dzi ce kom bi no wa li,
za co ku pić chleb, a my jak wa ria ci wy -
my śla li śmy naj ró żniej sze dzi kie rze czy.

Co fa jąc się do tam te go okre su, pa -
mię tam jak sio stra się zde ner wo wa ła
na mnie (mia ła ze czte ry la ta) i na mo jej
gło wie wy lą do wa ło wia der ko pia sku.

In nym ra zem wy pra wa nad rze kę i na -
uka pły wa nia (wte dy nikt się pły wać nie
na uczył), oraz mo ja pierw sza zło wio -
na ry ba. By ło tak cu dow nie; wo ja że
i wy pra wy ro we ro we – na huś taw ki,
roz bi te ko la na, tur nie je siat ków ko we ze
wszyst ki mi dzie cia ka mi z uli cy.

W do mu pod czas nie po go dy al bo
gdy wy czu wa li śmy, że w po wie trzu wi -
si kłót nia ro dzi ców (ro dzi ce kłó ci li się
w do mu o spra wy fi nan so we – te raz
wiem o co cho dzi ło), my, dzie ci wy my -
śla li śmy im roz ryw ki. Był mo że ktoś
z was na po ka zie mo dy pt.: „Jak się
ubie rać ma jąc do stęp do sza fy ro dzi -
ców?” Oglą dał ktoś rand kę w ciem no
na ży wo we wła snym do mu? Z in nych
za baw dzie cię cych – w dzień desz czo -
wy nie zwy kle po pu lar ny w swo im cza -
sie Eu ro -biz nes wła snej ro bo ty, al bo
za ba wa w cho wa ne go. Ma ma okrop nie
się de ner wo wa ła, bo wszyst kie ku rze
z ca łe go do mu lą do wa ły na nas, do naj -
lep szych schow ków na le ża ły: pa ra pet,
sza fa lub miej sców ka pod łó żkiem.

Są też wspo mnie nia gorz kie. Wie lo -
go dzin ne kłót nie ro dzi ców, prze wa żnie
o pie nią dze, o zbęd ne wy dat ki. Cza sem
ta ta wy pił i ma mie pusz cza ły ner wy,
cza sem ma ma rzu ca ła wszyst kim, ma -
jąc dość – łzy w jej oczach spra wia ły ta -
ki ból, że wszy scy pła ka li śmy. By ły
cię żkie chwi le, gdy ro dzi ce le d wo wią -
za li ko niec z koń cem, a dzie ci jak to

Żeby jednak zrozumieć,
czym mogą być wzloty
jak i upadki, trzeba nas
poznać. Bez poznania
innych ludzi nie można
poznać siebie
i na odwrót.

FOT. ARCH.
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dzie ci, chcia ły to, czy tam to. Ja i ro dzeń -
stwo skłó co ne – a to o lal kę, kloc ki, wy -
jazd na wy ciecz kę szkol ną. Cią gle
trze ba by ło z cze goś re zy gno wać. Ma -
ma wie le ra zy tłu ma czy ła co i dla cze go
i na czym świat stoi oraz że nie ma my
pie nię dzy.

Te raz cza sem my ślę, że za cho wu je -
my się tak sa mo, ty le że już ja ko lu dzie
do ro śli. Tyl ko te kłót nie nie są o lal ki
czy o wy ciecz ki. Ro dzi ce mar twią się
o nas, my o nich i o sie bie na wza jem.
Ale tak jak kie dyś są i mi łe wy da rze nia.
Ni by ka żdy sta ra się żyć po swo je mu,
ale li czy my na sie bie na wza jem.

Wy obraź cie so bie, że któ re goś z nas
mo gło by nie być, lub na gle gdy by go
za bra kło. To by ło by gor sze niż utra ta
rę ki czy no gi. Nie by li by śmy tą sa mą ro -
dzi ną.

Wie le by ło złych mo men tów, ale za -
tar ły je przy jem ne wspo mnie nia. Za nic
nie za mie nia ła bym zwy kłej – nie zwy -
kłej co dzien no ści mo jej ro dzi ny na coś
in ne go. Cza sem ża łu je się ge stu, sło wa,
za cho wa nia, ale mo ja ma ma po wta rza -
ła i na dal po wta rza: – Ka żda se kun da
two je go ży cia, zmar no wa na czy nie,
two rzy two je ży cie i mu sisz do ka żdej się
uśmie chać i ka żdą sza no wać, z ka żdej
wy cią gać wnio ski na przy szłość. Lu dzie
któ rych ko chasz, mo gą ra nić, w koń cu

są tyl ko ludź mi, więc ucz się wy ba czać,
ko chaj ka żde go – wszyst kich z osob -
na i wszyst kich ra zem, wte dy bę dziesz
do brym czło wie kiem, a to w ży ciu jest
naj wa żniej sze.

BAJ KA Z DZIE CIŃ STWA
Przy cho dzi mi do gło wy baj ka, któ rą

ma ma opo wia da ła, gdy by li śmy ma li,
za wsze za czy na ła od słów: daw no, daw -
no te mu....

Daw no, daw no te mu za gó ra mi,
za la sa mi, za sied mio ma rze ka mi i dzie -
wię cio ma do li na mi, w ma łym dom ku
z prze pięk nym ogro dem miesz ka ło so -
bie tro je dzie ci: ma ła Mo ni ka, Mar ta
i ma lut ki Ja rek. Dzie ci lu bi ły przy go dy,
za ba wy, na któ rych spę dza ły ca ły swój
dzie cię cy czas. Pew ne go dnia naj star sza
Mo ni ka wpa dła na po mysł, że chciał by
ko muś w po trze bie z ca łe go ser ca oka -
zać po moc. Na mó wi ła ro dzeń stwo
na szu ka nie lu dzi, któ rzy po mo cy po -
trze bu ją. Spa ce ro wa li we tro je po ma -
łym mia stecz ku. Mo ni ka pil no wa ła
bra ta i ra zem z Mar tą uwa żnie przy glą -
da ła się mi ja nym zna nym i nie zna nym
lu dziom. W pew nej chwi li są siad ce pę -
kła siat ka, dzie ci po zbie ra ły roz sy pa ne
wa rzy wa i owo ce i za nio sły są siad ce
do do mu. Po tem dzie ci zna la zły ma łe go
kot ka – ucie szy ły się, że bę dą mieć

zwie rząt ko, ale wte dy do strze gły smut -
ne go są sia da, któ re mu mie siąc wcze -
śniej zmar ła uko cha na żo na. Mar ta
wpa dła na po mysł, że gdy bę dzie on
miał ma łe go kot ka to bę dzie mu we se -
lej. Dziad ko wi łza się w oku za krę ci ła,
po dzię ko wał dzie ciom i na zwał kot ka
Bu rek. Po tem ca ła trój ka po mo gła jesz -

cze jed nej są siad ce za nieść cię żkie za -
ku py do do mu, od wie dzi li też
pa na Zbysz ka – są sia da, strasz nie tę sk -
nią ce go do wnu ków. Opo wie dzie li mu,
co w mia stecz ku sły chać, na pi li się ra -
zem her ba ty. Pan Zby szek jak by się roz -
ja śnił, tak go ucie szy ła wi zy ta we so łej
trój ki. Na stęp nie wró ci li do do mu
na obiad. Wte dy naj młod szy Ja rek za -
uwa żył jak ma ma jest bar dzo zmę czo -
na. Dzie ci my jąc rę ce przed obia dem,
umó wi ły się, że po tem po mo gą wspól -
nie zmę czo nej ma mie. Pra co wa ły cię -
żko przez ca łe po po łu dnie, po dwór ko
za mia ta ły, chwa sty wy ry wa ły, ku rze
w do mu star ły i tak im mi nął dzień ca ły.
Wie czo rem ma ma uca ło wa ła ka żde go,
zmó wi li ra zem pa cierz i po ło ży li się
spać. Dzie ci ma ły sa me do bre sny, ze -
sła ne przez sa me go Pa na Bo ga, któ ry
przez ca ły dzień pa trzył na nie z nie ba.

Tą baj ką, wła ści wie ma rze niem mo -
jej ma my, chcę za koń czyć opo wia da nie
o mo jej ro dzi nie. Chciał bym, aby ka żdy
z Was po prze czy ta niu, za sta no wił się,
co mo że po wie dzieć o swo ich ro dzi -
cach, ro dzeń stwu, dziad kach. Ja kie by -
ły wa sze se kun dy – te złe i te do bre?
Czy war to za po mi nać je wszyst kie, nie
prze ba czać, roz pa mię ty wać, ra nić się
na wza jem? Nie wia do mo, ile cza su nam
jest da ne. Więc łap my chwi le, speł niaj -
my ma rze nia i do ce niaj my tych, któ rzy
są na wy cią gnię cie rę ki, a bez któ rych
świat ni gdy nie był by ta ki sam.

MO NI KA DZIE DZI NA

Wyobraźcie sobie, że
któregoś z nas mogłoby
nie być, lub nagle gdyby
go zabrakło. To było by
gorsze niż utrata ręki czy
nogi. Nie bylibyśmy tą
samą rodziną.

FO
T. 

AR
C

H
.
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K
rzysz tof wy ko nał w dniach 3
i 6 czerw ca br. dwa wspa nia łe
prze lo ty: je den na od le -
głość 411 km, a dru gi 454 km.

Za wo dy OLC ma ją sta tus mię dzy na ro -
do wy w kla sach: szy bow ce, lot nie, lot -
nie sztyw ne ty pu Atos, lot nie sztyw ne
ty pu SWIFT oraz pa ra lot nie. Ka żdy, kto

zro bi ja ki kol wiek prze lot, mo że uczest -
ni czyć w tych za wo dach, mu si tyl ko
wy słać nie edy to wa ne go trac ka z GPS -
-a na ser wer za wo dów, któ ry znaj du je
się w Niem czech.

Do kla sy fi ka cji za li cza się 6 naj wy -
żej punk to wa nych lo tów (nie za wsze
naj dłu ższych). Punk to wa ny jest ka żdy

prze le cia ny ki lo metr. Naj mniej punk tów
otrzy mu je się za ki lo metr prze le cia ny
w prze lo cie otwar tym.

Wy ni ki z tych za wo dów bę dą bra ne
pod uwa gę do ob li cza nia ran kin gu świa -
to we go pi lo tów lot nio wych przez FAI
(Mię dzy na ro do wa Fe de ra cja Lot ni cza).

Po ni żej za miesz czam re la cję Krzyś ka
z lo tu wy ko na ne go 3 czerw ca 2012 r.

***
„Wczo raj by łem jed nym z pierw -

szych na lot ni sku, bo wie dzia łem, że bę -
dzie nie zły dzień. Po sta no wi łem
po sta wić na jed ną kar tę i wy star to wać
o 11.00, a po tem ro bić wszyst ko, by nie
wy lą do wać do 12.00, a po ma łu „na bi jać
ki lo me try”.

Je śli plan się nie po wie dzie, to stra cę
do bry dzień i po zo sta nie mi tyl ko pi wo.

Już przed 10.00 by łem przy go to wa -
ny do star tu i wła śnie kil ka mi nut
po 10.00 po ja wi ły się pierw sze cu mu lu -
sy. Rzad ko spo ty ka ne zja wi sko tu,
na Mi dwest. 

W tym mo men cie wy star to wał je den
po cząt ku ją cy pi lot, a tuż za nim usta wi -
ła się ta kże po cząt ku ją ca dziew czy na.
Kie dy zo ba czy łem, że ten chło pak jest
w sta nie utrzy my wać się w po wie trzu,
nie cze ka łem na nic, tyl ko szyb ko usta -
wi łem się za dziew czy ną. W su mie wy -
star to wa łem po 10.30 – bar dzo wcze śnie
jak na tu tej sze wa run ki. Po wy cze pie niu
zła pa łem no sze nie 1m/sek., a po tem zro -
bi ło się 2.5 m/sek. tak w gó rę. No sze nie
skoń czy ło się ok. 300 m pod pod sta wą
chmu ry, ale pod ją łem de cy zję, że „od -
pa lam na tra sę”. Dru gi ko min za brał
mnie już do pod sta wy chmu ry i przez
na stęp ną go dzi nę mia łem pe łen kom fort.
Le cia ło się szyb ko i ła two.

Z re la cji po zo sta łych na lot ni sku
ośmiu pi lo tów, któ rzy rów nież moc no
przy mie rza li się na prze lot, do wie dzia -
łem się póź niej, że po  15 mi nu tach
od mo je go star tu nie bo zro bi ło się nie -
bie skie, bez jed ne go cu mu lu sa i ża den
z nich nie był w sta nie utrzy mać się
w po wie trzu przez na stęp ną go dzi nę.

Wie dzia łem z pro gnoz, że le cąc da lej
na wschód, pod sta wa chmur po win -
na się pod no sić o mak si mum 200-
300 m, ale też si ła wia tru bę dzie
wzra stać i ko mi ny ter micz ne bę dą bar -
dziej po szar pa ne. We dług pro gno zy
mia ło się to dziać da lej od lot ni ska, niż

Długie loty
Sądeczanina
w Ameryce

Z przy jem no ścią i sa tys fak cją pra gnę po dzie lić się z Czy tel ni ka -
mi „Są de cza ni na” naj świe ższy mi in for ma cja mi z świa ta pi lo tów
lot nio wych. Otóż nasz ro dak Krzysz tof Grzyb, po cho dzą cy z Tę -
go bo rzy, a miesz ka ją cy od pew ne go cza su w Chi ca go, wy ko nał
w tym se zo nie bar dzo dłu gie prze lo ty, któ re po zwo li ły mu
na ob ję cie pierw sze go miej sca w ogól no świa to wej kla sy fi ka cji
pi lo tów lot nio wych.
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by ło w rze czy wi sto ści. Nie zwra ca jąc
na to uwa gi, za bar dzo sta ra łem się
utrzy my wać du żą pręd kość lo tu i nie -
wie le bra ko wa ło, abym mu siał lą do wać
już o 13.30.

Po po wro cie pod po sta wy chmur mu -
sia łem skon cen tro wać się na CTR -ach
(stre fy kon tro lo wa ne lot nisk), bo aku rat
wle cia łem w ta ką część sta nu In dia na,
że aku rat trzy CTRy by ły na tra sie mo -
je go lo tu. Szczę śli wie uda ło mi się je
omi nąć.

Spraw dzi łem, że mo ja śred nia pręd -
kość lo tu jest nie zła. Stra ci łem co praw -
da tro chę cza su na wy grze ba nie się znad
zie mi ale te raz to nad ra bia łem.

Zaw sze ma rzy łem o lo cie nad sta nem
In dia na bez lą do wa nia w nim. Kil ka lat
te mu by łem bli ski te go, ale bra kło mi 7
mil, aby wy lą do wać w sta nie Ohio. Tym
ra zem prze ci na łem gra ni ce sta nu po -
nad 1000 m nad zie mią. Pierw szy punkt
pla nu zo stał za li czo ny.

Aha, po dro dze za li czy łem „si ku” z po -
wie trza (nie mów cie te go ni ko mu – po raz
dru gi w mo jej ka rie rze), mu sia łem!

Za nie po ko ił mnie wi dok nie ba oko -
ło 50 mil z ty lu. Nad cią gał cir rus. Już
mia łem za so bą 200 mil i tym sa mym
wy ko na łem dru gi punkt pla nu. Do la tu -
jąc do aglo me ra cji Day ton -Cin cin na ti
zno wu „ból gło wy” z po tę żny mi CTR -

-ami. Wy cho dząc na pro stą z ty mi „udo -
god nie nia mi” ten cho ler ny cir rus mnie
do go nił i... prze go nił. War stwa tych
chmur by ła tak gru ba, że nie by ło
w ogó le wi dać po ło że nia słoń ca.

By ła go dzi na pią ta. W tym mo men -
cie wie dzia łem, że nie od bio rę z po wro -
tem re kor du Wschod nie go Wy brze ża,
któ ry na le ży do Jon ny'ego Du ran da

i Du sti na Mar ti na (trzy la ta te mu oby -
dwaj, star tu jąc na Flo ry dzie, le cie li ra -
zem i lą do wa li w Geo r gii na tej sa mej
łą ce, prze la tu jąc 283 mil i za bra li mi re -
kord (świn tu chy)!

O tej po rze ro ku, tu na Mi dwest, kil -
ka ra zy lą do wa łem w oko li cy godz. 20.
Ta ki sam plan mia łem pod czas te go lo -
tu, a tu masz – plan pla nem, a mat ka na -
tu ra ma nas w no sie i wy sy ła nad na sze
gło wy ja kieś ohyd ne cir ru sy.

Jesz cze wy ry wa jąc strzę py sła biut -
kiej ter mi ki kon ty nu owa łem lot. Nie ste -
ty, no sze nia wkrót ce cał kiem usta ły
i wy lą do wa łem kwa drans po go dzi -
nie 18. Trze ci punkt pla nu wy ko na ny
– 400 km, no, ale ten czwar ty,
naj wa żniej szy, wciąż cze ka na mnie!
Faj nie bo zno wu za ba wa się szy ku je”.

***
Cho ciaż do koń ca se zo nu lot ni cze go

jesz cze spo ro cza su, ale ca ły czas trzy -
ma my kciu ki za Krzyś kiem, aby uda ło
się do koń ca utrzy mać pro wa dze nie
w kla sy fi ka cji.

TOMASZ KOSECKI 

Zaw sze ma rzy łem o lo cie
nad sta nem In dia na bez
lą do wa nia w nim. Kil ka
lat te mu by łem bli ski te -
go, ale bra kło mi 7 mil,
aby wy lą do wać w Ohio. 

SADECZANIN 8.2012_SADECZANIN 8.2012  30-07-2012  09:09  Strona 44



SIERPIEŃ 2012 45
WWW.SADECZANIN.INFO

SĄDECZANIE

P
ierw sze wy da nie ksią żki uka -
za ło się w 1986 ro ku, pod czas
ob cho dów 650-le cia lo ka cji
wsi. W dru gim – oprócz uak tu -

al nie nia – znaj dzie my sze reg no wych
in for ma cji. Mi chał Ka zi mierz Żak, dok -
tor Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie,
na pi sał roz dzia ły po świę co ne naj daw -
niej szym dzie jom ro dzin nej miej sco wo -
ści, opi sał po ło że nie i ge ne zę wsi.
Ro man Ko sta nec ki, ab sol went wy dzia -
łu pra wa i ad mi ni stra cji w Uni wer sy te -
cie Ja giel loń skim w Kra ko wie,
wie lo let ni pra cow nik ad mi ni stra cji pań -
stwo wej i współ pra cow nik lo kal nych
me diów, za jął się dzie ja mi naj now szy -
mi, czę ścią bar dziej pu bli cy stycz ną.

– Dla mnie istot ne jest mot to ksią żki
z Wła dy sła wa Or ka na: „Nie prze ci naj
ko rze ni łą czą cych Cię z rod ną zie mią
– choć byś na krań cu świa ta się zna lazł”
– mó wi Ko sta nec ki. – I ostat nie zda nie
ze wstę pu ksią żki: „Ma my na dzie ję, że
dru gie wy da nie mo no gra fii na szej ro -
dzin nej wsi przy czy ni się do umoc nie nia
wię zi z „rod ną zie mią” wszyst kich jej
miesz kań ców, a jej eg zem pla rze po wę -
dru ją wszę dzie tam, gdzie ży cio we lo sy
rzu ci ły lud ność Ka mion ki Wiel kiej i że
znaj dą się na po cze snych miej scach
w do mo wych bi blio tecz kach”.

Kto nie zdą żył za opa trzyć się w tę
wa żną dla ka mion czan po zy cję pod czas
fe sty nu na prze ło mie czerw ca i lip ca,

mo żne ją na być w Gmin nej Bi blio te ce
Pu blicz nej w Ka mion ce Wiel kiej w bu -
dyn ku Szko ły nr 1 w ce nie 30 zł.

***
Dla cze go za in te re so wa li się Pa no -
wie Ka mion ką Wiel ką? Ja kie są Pa -
nów oso bi ste związ ki z tą
miej sco wo ścią?

Ro man Ko sta nec ki: – Oby dwaj po -
cho dzi my z Ka mion ki. Bez po śred nim
pre tek stem do na pi sa nia mo no gra fii sta -
ły się ob cho dy 650-le cia lo ka cji wsi
w 1986 ro ku. Wte dy za sta na wia łem się,
w ja ki spo sób uczcić ten ju bi le usz
i przy po mnia łem so bie, że swo je go cza -
su ktoś mó wił mi o dok to rze Mi cha le
Ża ku z Aka de mii Rol ni czej, któ re go
jesz cze wte dy nie zna łem, że za mie rza
pi sać mo no gra fię Ka mion ki, ale to by ło
du żo wcze śniej. Nie zna li śmy się, dla te -
go, że po cho dził z gór nej czę ści Ka -
mion ki, a ja je stem z Ka mion ki Ma łej.
Ja cho dzi łem do Szko ły Pod sta wo wej
nr 1, a on nr 2. W do dat ku on jest o sie -
dem lat star szy ode mnie. Po zna li śmy
się przy oka zji przy go to wań do tam te go
ju bi le uszu. Wzię li śmy się do pi sa nia.
Cza su by ło bar dzo ma ło, a te mat ogrom -
ny. Wów czas po wsta ło To wa rzy stwo
Mi ło śni ków Ka mion ki Wiel kiej
pod prze wod nic twem Ka zi mie rza
Pazga na, któ re wspól nie z wła dza mi
gmi ny za ję ło się or ga ni za cją ob cho dów.
Za bra li śmy się z Mi cha łem Ża kiem

ostro do pra cy. Efek tem by ło pierw sze
wy da nie mo no gra fii, skrom ne, na sza -
rym, ma ku la tu ro wym pa pie rze. Na kład
w wy so ko ści 200 eg zem pla rzy zo stał
sprze da ny w cią gu kil ku na stu mi nut, bo
na ob cho dy przy by ły nie prze bra ne tłu -
my miesz kań ców Ka mion ki i oko licz -
nych wio sek. I już wte dy
po sta no wi li śmy opra co wać dru gie wy -
da nie, grun tow nie po sze rzo ne i prze ro -
bio ne. Przy go to wy wa li śmy je
z prze rwa mi przez 25 lat. Pra ca by ła
bar dzo żmud na, wręcz be ne dyk tyń ska.
Pod ję li śmy się jej z po trze by ser ca.

Ka zi mierz Żak: – Mój zwią zek
z Ka mion ką Wiel ką roz po czął się
w dniu 28 wrze śnia 1938 ro ku, jesz cze
przed II woj ną świa to wą, kie dy przy sze -
dłem na świat z ro dzi ców Zo fii i Pio tra
w do mu na Ro li (tzw. Ża ków ka), któ ry
do dziś stoi, choć od po nad 40 lat nie jest

Nie przecinaj
korzeni z ziemią
rodną
Świe żo opu bli ko wa ne, dru gie wy da nie mo no gra fii Ka mion ki
Wiel kiej by ło atrak cją „32. La ta w Do li nie Ka mion ki”. Au to ra mi
ksią żki „Ka mion ka Wiel ka. Rys dzie jów wsi w 675-le ciu jej ist nie -
nia” są Ro man Ko sta nec ki i Mi chał Ka zi mierz Żak. Obaj pa no wie
zo sta li od zna cze ni me da la mi „Za słu żo ny dla Ka mion ki Wiel kiej”.

FOT. ARCH. GOK
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już w po sia da niu na szej ro dzi ny. Dzie -
ciń stwo i mło dość spę dzi łem w do mu
ro dzin nym. Tu uczęsz cza łem do Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 w Ka mion ce Wiel -
kiej, a po tem do Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go w No wym Są czu, co dzien nie
do cho dząc pie cho tą od Ża ków ki do sta -
cji ko le jo wej (oko ło 4 km), na po ciąg
do No we go Są cza. Po ma tu rze do sta łem
się na stu dia na Po li tech ni ce War szaw -
skiej – Wy dział Geo de zji i Kar to gra fii
– i przez 5 lat ka żdą prze rwę w za ję ciach
wy ko rzy sty wa łem na po wro ty do swej
wsi, po mi mo, że wów czas prze jazd
z Ka mion ki Wiel kiej do War sza wy po -
cią giem trwał w jed ną stro nę ok. 13 go -
dzin. Roz po czę cie mo je go za wo do we go
ży cia, ja ko na uczy cie la aka de mic kie go
w Wy ższej Szko le Rol ni czej w Kra ko -
wie, póź niej szej Aka de mii Rol ni czej,
a obec nie Uni wer sy te cie Rol ni czym, nie
prze rwa ło mo ich związ ków z ro dzin ną
wsią. Ich umoc nie nie na stą pi ło do dat ko -
wo przez za war cie w ro ku 1964 związ -
ku ma łżeń skie go z Ire ną Kmak,
ka mion czan ką z Ro li Pod li pa. W są -
siedz twie jej do mu ro dzin ne go wy bu do -
wa li śmy po tem do mek drew nia ny,
do któ re go za wsze, kie dy tyl ko ma my
mo żli wość, przy je żdża my, aby od po -
cząć. To jesz cze nie ko niec mo ich
związ ków z Ka mion ką Wiel ką. W pra -
cy za wo do wej po świę ci łem się ba da -

niom na uko wym do ty czą cym struk tu ry
ukła dów grun to wych we wsiach gór -
skich. Mo ja pra ca dok tor ska z ro ku 1971
obej mo wa ła ana li zy w tym za kre sie
na ob sza rze by łe go po wia tu no wo są dec -
kie go. Stu dia hi sto rycz ne prze pro wa -
dzo ne przy tej oka zji skło ni ły mnie
do pod ję cia głęb szych stu diów z prze -
szło ści Ka mion ki Wiel kiej i włą cze nia
się w opra co wa nie mo no gra fii wsi, gdy
w ro ku 1986 przy go to wy wa no ju bi le usz
jej 650-le cia.
Czy mo żna wy ró żnić „zło ty okres”
w dzie jach Ka mion ki? Kie dy, w ja -
kich cza sach roz wi ja ła się naj le piej
i naj szyb ciej?

Ko sta nec ki: – Mo żna wy ró żnić dwa
„zło te okre sy” w dzie jach Ka mion ki.
Pierw szy to okres po II woj nie świa to -
wej, kie dy wieś wy rwa ła się z cy wi li za -
cyj nej za pa ści, znik nę ło bez ro bo cie,
któ re by ło zmo rą miesz kań ców, od bu -
do wa no znisz czo ny przez Niem ców tu -
nel ko le jo wy, zbu do wa no no we szko ły,
no wy ko ściół, dro gę i prze pro wa dzo no
elek try fi ka cję wsi. Dru gi „zło ty okres”
w hi sto rii Ka mion ki roz po czął się
po 1990 ro ku i trwa na dal. Cha rak te ry -
zu je się eks plo zją bu dow nic twa miesz -
ka nio we go, roz wo jem szkol nic twa,
bu do wą dróg do wszyst kich przy siół -
ków, ka na li za cji sa ni tar nych. Wieś zo -
sta ła zga zy fi ko wa na.

Żak: – Wy ró żnie nie „zło te go okre -
su” w dzie jach Ka mion ki Wiel kiej jest
bar dzo ła twe, jest nim ostat nie ćwierć -
wie cze. Od za ło że nia wsi na tzw. su ro -
wym ko rze niu, czy li na po wierzch ni
za ję tej przez la sy, trwa ła przez wie ki
mo zol na pra ca po cząt ko wych osad ni -
ków, po le ga ją ca na kar czo wa niu la sów
i przy sto so wy wa niu ja ło wej, peł nej ru -
mo szu skal ne go gle by do wy ko rzy sty -
wa nia ja ko grun ty or ne i pa stwi ska.
Upra wa ro li przy no si ła ni skie do cho dy,
czę ścio wo uzu peł nia ne po zy ski wa niem
drew na z la sów, któ re na znacz nej po -
wierzch ni wsi nie zo sta ły wy kar czo wa -
ne. Nie mo żna też za po mi nać
o ka ta kli zmach, ja kie do ty ka ły te zie -
mie, w po sta ci „mo ro we go po wie trza”,
czy li epi de miach cho le ry, dżu my oraz
wie lo krot nych za wie ruch wo jen nych,
któ re dzie siąt ko wa ły lud ność. Te cię żkie
cza sy nie po zwo li ły prze ła mać bie dy
trwa ją cej tu per ma nent nie do cza sów
w póź niej szym okre sie PRL, kie dy po -
wsta ła więk sza mo żli wość za trud nie nia
lud no ści po za swo imi go spo dar stwa mi
rol ni czy mi, a przede wszyst kim do ko -
na no elek try fi ka cji i ga zy fi ka cji wsi, co
sta no wi ło za sad ni czy krok w jej roz wo -
ju. Ru szy ło bu dow nic two no wych do -
mów mu ro wa nych, po cząt ko wo
be to no wo -pu sta ko wych, urzą dza no dro -
gi o twar dej na wierzch ni, mo sty przez
rze kę do po szcze gól nych ról. Praw dzi -
wy bo om w roz wo ju na stą pił po zmia -
nie ustro ju w ro ku 1989. Mo żna
po wie dzieć, że wieś roz kwi tła we
wszyst kich mo żli wych za kre sach:
w przy ro ście lud no ści, któ ra w zna ko -
mi tej więk szo ści zdo by wa wy kształ ce -
nie i po dej mu je dzia łal ność
w wie lo ra kich za wo dach na te re nie wsi
i po za nią; w in we sty cjach, któ re obej -
mu ją przede wszyst kim bu do wę no wo -
cze snych do mów miesz kal nych
z ład nym urzą dze niem ich oto cze nia,
a po nad to na dal trwa bu do wa dróg i mo -
stów, obiek tów han dlo wych i usłu go -
wych. W tym wie lo stron nym roz wo ju,
ja ki na stą pił w ostat nim ćwierć wie czu,
je dy nie rol nic two pod upa dło. Nie gdyś
wio dą ca dzie dzi na go spo dar cza, te raz
co raz bar dziej jest za nie dby wa na, co raz
wię cej pól ugo ru je, dra stycz nie zmniej -
szy ła się ho dow la by dła. Ła twiej iść
do skle pów, któ rych na te re nie wsi jest

FOT. ARCH. GOK
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już z 10 po mle ko, chleb i in ne pło dy
rol ne, ani że li cho wać kro wy i upra wiać
po la.
Czy w cza sie pra cy nad mo no gra fią
Ka mion ki uda ło się Pa nom od kryć
coś, o czym wcze śniej nie wie dzia -
no? Czy na tra fi li Pa no wie na ja kieś
cie ka wost ki z dzie jów wsi?

Ko sta nec ki: – Uda ło się ujaw nić wy -
da rze nia, o któ rych w pierw szym wy da -
niu mo no gra fii nie mo żna by ło na pi sać.
Mam na my śli sta li now skie re pre sje,
któ re na po cząt ku 1945 ro ku spa dły
na lu dzi wal czą cych w Ar mii Kra jo wej.
Oko ło 10 miesz kań ców Ka mion ki zo sta -
ło de por to wa nych do sy be ryj skich ła -
grów. Pra co wa li tam w taj gach,
w ko pal niach, od sze ściu mie się cy
do trzech lat na wet. Pod czas zbie ra nia
ma te ria łów do pierw sze go wy da nia, na -
wet, je śli mie li śmy ta ką wie dzę, nie mo -
gli śmy jej wy ko rzy stać. Ale przy da ła się
ona przy dru gim wy da niu, po nie waż ci
lu dzie, któ rzy nam to prze ka za li, już nie
ży ją. Cie ka wy jest wą tek wy wia dow cy
NKWD, któ ry w cza sie woj ny po ja wił
się w Ka mion ce. Na zy wał się Jan Ko -
wal ski, miesz kań cy uwa ża li go za Ży da,
być mo że był Ży dem fak tycz nie. Cho dził
po wsi z lor net ką, na wią zy wał kon tak ty
z ludź mi z AK, a póź niej się oka za ło, że
to praw do po dob nie on spo rzą dził li stę
osób do wy wóz ki na Sy bir. Zbi gniew
Kmak, aresz to wa ny przez NKWD, kie -
dy wkro czy ła Ar mia Czer wo na, spo tkał
po tem te go Ko wal skie go w sie dzi bie
NKWD w Są czu. Sły szał, jak in ny
NKWD -zi sta zwró cił się do Ko wal skie -
go: „O, to wa rzysz Lip ski”. Zde kon spi -
ro wa ny Ko wal ski, kie dy zo ba czył
Kma ka, udał, że jest pi ja ny i prze szedł
do in ne go po miesz cze nia. Kmak spę dził
trzy la ta na Sy be rii. Opo wie dział mi hi -
sto rię swo jej wy wóz ki, ze wszyst ki mi
szcze gó ła mi, jak by to się wszyst ko dzi -
siaj dzia ło. Jak wy wieź li, jak zdą żył
na ja kimś ka wał ku pa pie ru czy dyk ty
ołów kiem na pi sać „Je dzie my
na wschód” i wy rzu cił to z te go au to bu -
su, czy czym oni tam je cha li. No tat kę
zna la zła ko bie ta w oko li cach Gry bo wa
i prze ka za ła ją je go mat ce, bo po dał ad -
res mat ki. Za nim wy je cha li z Pol ski,
mat ka zdą ży ła mu jesz cze w Prze my ślu
po dać pacz kę z je dze niem i odzie żą.
Opo wia dał mi, że pod róż trwa ła trzy

mie sią ce, etap po eta pie, przez ja kie
miej sco wo ści je cha li, jak wy dmu chi wa li
w za szro nio nej szy bie kó łecz ka, że by
coś by ło wi dać, że by za pa mię ty wać na -
zwy miej sco wo ści. Opo wieść o pod ró ży
nie zna la zła się w ksią żce, bo po zo sta ła -
by nie do koń czo na. Umó wi łem się z wój -
tem Kma kiem na wy wiad, ale nie
zdą ży łem z nim po raz dru gi po roz ma -
wiać, po nie waż zmarł na za wał ser ca.

War to zwró cić uwa gę na hi sto rię
księ dza Wła dy sła wa Gur ga cza – ka pe -
la na Pol skiej Pod ziem nej Ar mii Nie -
pod le gło ścio wej. Ma ło zna na jest
hi sto ria po mo cy Ży dom w cza sie oku -
pa cji hi tle row skiej. Jó zef Ru min, ja ko
ma ły chło piec, wi dział jak za strze lo no
ro dzi nę ży dow ską z dzieć mi. Naj młod -
szy z nich, sied mio let ni chło piec, z któ -
ry się przy jaź nił, pró bo wał ucie kać.

Wi dział, jak ku le do się gły go pod la sem.
Ru min bar dzo to prze żył. Kie dy na pi sa -
łem do nie go, że by opi sał mi to do kład -
nie, od pi sa ła je go żo na, on sam do dziś
te go nie mo że wspo mi nać. In nym ra zem
Żyd ura to wał ży cie Po la ko wi. Kie dy sy -
na wła ści cie la skle pu na „Ba ni” Rat ne -
ra ge sta po się py ta ło czy nie wi dział
Edwar da Pa tli, a on wska zał im prze ciw -
ny kie ru nek. Sam po biegł i ostrzegł Po -
la ka, że go szu ka ją.

Cie ka wost ką jest le gen da, któ ra gło si,
że w cza sie po to pu szwedz kie go na gó -
rze Mar goń za pło nę ła ogrom na wa tra,
któ ra sta ła się sy gna łem dla oko licz nej
szlach ty do po wsta nia prze ciw ko Szwe -
dom. W miej scu, gdzie są de cza nie po -
cho wa li po le głych na jezd ni ków, stoi
słyn na ka plicz ka szwedz ka.

W ksią żce mo żna od na leźć na zwi ska
wszyst kich pro bosz czów od cza sów naj -
daw niej szych oraz na zwi ska księ ży i za -
kon nic wy wo dzą cych się z tej wsi. Są
na zwi ska wy bi ja ją cych się ab sol wen tów

szkół nr 1 i nr 2 w Ka mion ce Wiel kiej.
Ka żdy ka mion cza nin znaj dzie w ksią żce
na zwi sko swo je, lub na zwi ska swo ich
krew nych, są sia dów lub zna jo mych, zo -
ba czy zdję cia zna nych oko lic i obiek tów.
Pięk nie wy da na ksią żka, na kre do wym
pa pie rze, w twar dej okład ce z ko lo ro wy -
mi zdję cia mi jest zna ko mi tym pre zen -
tem dla miesz kań ców Ka mion ki oraz
wszyst kich, któ rzy się z niej wy wo dzą.

Żak: – To trud ne py ta nie, bo czy
o czymś wie dzia no, czy nie, trze ba od -
no sić in dy wi du al nie do oso by. Nie mo -
żna ogól ni kiem stwier dzić, że coś by ło
zna ne lub nie. Więk szość dzi siaj ży ją -
cych z pew no ścią nie zna ła tre ści do ku -
men tu lo ka cyj ne go wsi, któ ry w na szej
mo no gra fii zo stał przy to czo ny. Po dob -
nie z in ny mi do ku men ta mi oraz re la cja -
mi osób, od któ rych uzy ska no da ne
za pi sa ne w ksią żce. Ro lą mo no gra fii jest
ba daw cze opra co wa nie i ze bra nie w jed -
nym dzie le in for ma cji z prze szło ści
o dzie jach i zda rze niach, ja kie mia ły
miej sce w opi sy wa nej miej sco wo ści. Pi -
szą cy mo no gra fię nie za sta na wia się
nad tym, czy fak ty przed sta wia ne są zna -
ne czy nie, bo z re gu ły jest tak, że dla
jed nych mo gą być zna ne, dla in nych nie.
Pi szą cy sta ra się przed sta wić wszyst ko,
co uda mu się ze brać, a co w mia rę wy -
czer pu ją co po zwa la przed sta wić dzie je
w for mie ła two do stęp nej dla dziś ży ją -
cych i po tom nych. Z od kryć do ko na -
nych prze ze mnie przy pi sa niu dru gie go
wy da nia mo no gra fii Ka mion ki, któ re
mo żna by za li czyć ja ko spro sto wa nie in -
for ma cji wcze śniej pu bli ko wa nych, to
da ta bu do wy drew nia nej szko ły pod sta -
wo wej nr 1 w Ka mion ce Wiel kiej. We
wcze śniej szych pu bli ka cjach przyj mo -
wa no, że zo sta ła ona zbu do wa na w ro -
ku 1876, a bli ższa ana li za za pi sów
w kro ni ce pa ra fial nej wska zu je, że fak -
tycz na da ta bu do wy tej szko ły, to
rok 1890. Mo wa tu o bu dyn ku, bę dą cym
obok bu dyn ku Kół ka Rol ni cze go i Gmi -
ny, któ ry prze trwał 111 lat i zo stał ro ze -
bra ny w ro ku 2001. Jest wie le
cie ka wo stek z dzie jów wsi za war tych
w opu bli ko wa nym II wy da niu mo no -
gra fii. Nie jest mo żli we ich tu przy to -
cze nie, mo gę je dy nie za pro sić
czy tel ni ków do za po zna nia się z ni mi
w ory gi na le ksią żki.

Roz ma wia ła AN NA PAW ŁOW SKA

Ka żdy ka mion cza nin
znaj dzie w ksią żce na -
zwi sko swo je, lub na zwi -
ska swo ich krew nych,
są sia dów lub zna jo mych,
zo ba czy zdję cia zna nych
oko lic i obiek tów.
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Uro dził się 22 czerw ca 1938 ro ku
w Łu żnej (po wiat gor lic ki), w wie lo -
dziet nej ro dzi nie chłop skiej, ja ko naj -
młod szy z szóst ki dzie ci Wła dy sła wa
i Ma rii z d. Wię cek (je den brat zmarł
w dzie ciń stwie). Ro dzi ce zaj mo wa li się
pra cą na ro li. At mos fe ra do mu ro dzin -
ne go by ła re li gij na i pa trio tycz na.

– Mi ło wspi nam nasz sta ry, ist nie ją -
cy jesz cze dom, w któ rym bab cia gro -
ma dzi ła nas przy du żym pie cu,
opo wia da ła ży wo ty świę tych i uczy ła
nas prawd wia ry.

W wie ku 6 lat roz po czął na ukę
w miej sco wej szko le pod sta wo wej.
Czwór ką chłop ców za opie ko wał się ks.
pro boszcz Sta ni sław To biarz, cha ry zma -
tycz ny ka płan, któ ry ich przy go to wał
do na uki w Ma łym Se mi na rium w Tar -
no wie. W die ce zjal nym li ceum uczy li
księ ża i oso by świec kie, pa no wa ła dys -
cy pli na, choć ucznio wie mie li też czas
na od po czy nek i re kre ację. Ze świa dec -
twem doj rza ło ści w rę ku, wraz z 12. ko -
le ga mi z kla sy w ma ju 1956 ro ku zgło sił
się u bi sku pa or dy na riu sza Ja na Ste py
z proś bą o przy ję cie do Se mi na rium Du -
chow ne go.

W se mi na rium tar now skim prze by wał
już star szy o 3 la ta brat Ka zi mierz. W ro -
dzi nie by ły tra dy cje ka płań skie. Brat bab -
ci, ks. Jan Kli mek, był pro bosz czem
w Gło go wie, w Prze my skiem. Z ko lei
brat oj ca, ks. Sta ni sła wa Stę pień, pro -
bosz czo wał w Maj da nie Kró lew skim.
Wie le wy cier piał od wła dzy lu do wej,
któ ra go uwię zi ła za „nie pra wo myśl ne”
ka za nia.

W przy pad ku Ma ria na po wo ła nie to
nie był im puls. De cy zja o ka płań stwie
dłu go doj rze wa ła w ser cu mło de go
chłop ca. 

– Już w pod sta wów ce, gdy gro ma dzi -
li śmy się na ma jów ce al bo ró żań cu
przy do mo wej ka plicz ce w ogro dzie, my -
śla łem o ka płań stwie.

Pa mię ta wszyst kich swo ich pro fe so -
rów se mi na ryj nych i czę sto się za nich
mo dli.

– Mi ło wspo mi nam księ dza rek to ra
Wła dy sła wa Wę gla. Był bar dzo wy ma -
ga ją cy, ale trak to wał nas po oj cow sku.
Gdy ktoś zbro ił, to zwró cił uwa gę, skar -
cił, ale póź niej za wo łał de li kwen ta i mó -
wił: „Do brze, idź już, ale niech się to nie
po wtó rzy.

Nie ukry wa, że z nie któ ry mi przed -
mio ta mi miał trud no ści, ale nad ra biał
pil no ścią i pra co wi to ścią. Z gru py 40
ma tu rzy stów, któ rzy w 1956 ro ku prze -

Złoty Jubileusz 
ks. Mariana Stępnia   
W nie dzie lę 12 sierp nia pa ra fia w Trze trze wi nie bę dzie prze ży -
wa ła Zło ty Ju bi le usz ks. pra ła ta Ma ria na Stęp nia, któ ry tam
przez 21 lat peł nił urząd pro bosz cza. W 2008 ro ku, po osią gnię -
ciu wie ku eme ry tal ne go, ks. Stę pień nie ocze ki wa nie wy je chał
do pra cy na Ukra inę, wró cił w czerw cu te go ro ku, aby wśród
swo ich ob cho dzić wiel ki ju bi le usz.
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kro czy li pro gi se mi na rium, do świę ceń
do trwa ło 29.

– Ni gdy nie prze ży wa łem kry zy su po -
wo ła nia. Cza sa mi du żo ner wów mnie
kosz to wa ły eg za mi ny, ale ja kichś chwil
zwąt pie nia, czy wy bra łem słusz ną dro -
gę, to nie mia łem.

Świę ce nia ka płań skie przy jął 24
czerw ca 1962 ro ku z rąk księ dza bi sku -
pa or dy na riu sza Je rze go Able wi cza
w ka te drze tar now skiej, a 2 lip ca te go ro -
ku od pra wił mszę pry mi cyj ną w Łu żnej. 

Na pry mi cję ks. Ma ria na przy je chał
do Łu żnej m.in. ks. Piotr Bed nar czyk,
póź niej szy bi skup po moc ni czy die ce zji
tar now skiej, któ ry był wy cho waw cą
kle ry ków w se mi na rium. – No, to się

chy ba ma mu sia cie szy – zwró cił się gość
do mat ki pry mi cjan ta. – Bar dzo się cie -
szę, że mam dru gie go ka pła na – od par -
ła mat ka.

PIERW SZA PA RA FIA
– MOSZ CZE NI CA

Pierw sza pa ra fia, na któ rą po słał neo -
pre zbi te ra rek tor se mi na rium, gdyż wte -
dy rek tor przy dzie lał pa ra fie no wo
wy świę co nym księ żom, to by ła są sied -
nia Mosz cze ni ca, skąd po cho dził je go
dzia dek. Rek tor chciał, aby ks. Ma rian
był bli sko do mu, lecz wca le go tym nie
uszczę śli wił. Ma ma mło dziut kie go księ -
dza też nie by ła za do wo lo na, że syn bę -
dzie tak bli sko. „Echo nie sie”
– mar twi ła się. Mię dzy Łu żną a Mosz -
cze ni cą by ły tar cia i ani mo zje, ja ko to
się czę sto zda rza mię dzy są sia da mi. 

– Kie dy pod je żdża łem ze swo imi rze -
cza mi pod wi ka rów kę w Mosz cze ni cy, to
pe wien go spo darz rzu cił ze zło ścią „Jesz -

cze nam księ dza z Łu żnej da li!”, a ja mu
na to „Nie ste ty”. Za nie dłu go ten czło wiek
przy szedł do mnie i prze pro sił za swo je
sło wa: „Do brze, że ksiądz jest u nas”. 

Do brze wspo mi na swo ją pierw szą
pa ra fię w Mosz cze ni cy, gdzie pra co wał
ja ko wi ka riusz przy bo ku ks. pro bosz -
cza Fran cisz ka Wit ka. Ka te chi zo wał
dzie ci, zaj mo wał się mi ni stran ta mi, od -
pra wiał msze świę te. La tem do je żdżał
od pra wiać msze do ka pli cy w Mosz cze -
ni cy Gór nej. Urzą dzał dla mło dzie ży
i do ro słych piel grzym ki do miejsc świę -
tych, oczy wi ście po cią giem, bo in nej
mo żli wo ści wów czas nie by ło.

W MI CHAL CZO WEJ 
ZO STA WIŁ SER CE

W 1965 ro ku zo stał prze nie sio ny
do pa ra fii Ło so si na Dol na. Cen trum

miej sco wo ści na zy wa ło się wte dy Ja kub -
ko wi ce. Pa ra fia by ła roz le gła, lud na i bar -
dzo roz mo dlo na. Od po cząt ku
po wie rzo no mu opie kę dusz pa ster ską
nad Mi chal czo wą, gdzie uczył re li gii,
choć okre so wo ka te chi zo wał ta kże w Bil -
sku, Stan ko wej, Łę kach i Żbi ko wi cach.

Punkt ka te che tycz ny w Mi chal czo wej
mie ścił się w do mu od da nej Ko ścio ło wi
ro dzi ny Wa li gó rów, któ ry po tem prze ro -
bio no na ka pli cę. 22 paź dzier ni ka 1966
ro ku od pra wił tam pierw szą Mszę
św. I wte dy na si li ły się szy ka ny władz.

– Na je żdża li, za bra nia li, ka ra li ko le -
gia mi, ale go spo darz był twar dy i nie
ugiął się. Ka pli ca zo sta ła u Wa li gó rów. 

Gdy wła dza sza la ła, to przez ku zyn -
kę za mó wił wi ze ru nek Chry stu sa ukrzy -
żo wa ne go u rzeź bia rza w Kra ko wie.
Za pa ko wa ną fi gu rę prze wo ził w au to bu -
sie, był po cy wil ne mu i współ pa sa że ro -
wie py ta li, czy wie zie skrzyp ce, a on się
tyl ko uśmiech nął. Krzyż umiesz czo no
w ka pli cy, a w oł ta rzu za wie si li ob raz
Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej. 

– Mo dli li śmy się pod tym ob ra zem
i cią gle po wta rza łem lu dziom: „Przyj -
dzie mo ment, że zwy cię ży my!” Ni gdy nie
tra ci łem uf no ści w opie kę Mat ki Bo żej!

Przy ob ra zie Czar nej Ma don ny pro -
szo no też o po wo ła nia ka płań skie, bo
w Mi chal czo wej du żo chłop ców po szło
do se mi na rium, ale ża den nie zo stał ka -
pła nem. Pierw szy ksiądz -ro dak zo stał
wy świę co ny do pie ro w 1981 ro ku, a po -
tem… po sy pa ło się.

W nie ustan nych utarcz kach z wła dzą
ko mu ni stycz ną har to wa ła się oso bo -
wość mło de go ka pła na. Ks. Ma rian nie
czuł się sa mot ny. Miał opar cie w bi sku -
pie Able wi czu, któ ry zle cał mu jesz cze
częst sze od pra wia nie Mszy św. w Mi -
chal czo wej, a po tem dał upo wa żnie nie
do udzie la nia ślu bów i pro wa dze nie po -
grze bów. W 1973 ro ku w Mi chal czo wej
utwo rzo no rek to rat pa ra fii w Ło so si nie
Dol nej, a ks. Ma rian zo stał rek to rem no -
wej wspól no ty. Jesz cze przez rok do je -
żdżał z Ło so si ny, po tem za miesz kał
w po ko iku na pod da szu u Wa li gó rów,
a na stęp nie prze niósł się do ma łe go
dom ku, zwa ne go „Pu stel nią”, bo stał
na ubo czu. I zno wu na si li ły się pro ble -
my z wła dza mi.

– Prą du nie chcie li dać, nie chcie li
mnie za mel do wać. To by ła cią gła, nie -

– Prą du nie chcie li dać,
nie chcie li mnie za mel do -
wać. To by ła cią gła, nie -
usta ją ca wal ka, ale nie
ustę po wa łem. Za mną
stal Pan Bóg i lu dzie, któ -
rzy mi ufa li i któ rych nie
mo głem za wieść.

Pa miąt ka z Tar no po la: ko ściół pw.
Mi ło sier dzia Bo że go

Pod ro dzin ną ka plicz ką w dniu pry mi cji 
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usta ją ca wal ka, ale nie ustę po wa łem.
Za mną stal Pan Bóg i lu dzie, któ rzy mi
ufa li i któ rych nie mo głem za wieść.

Na fa li so li dar no ścio wej re wo lu cji
w 1980 ro ku wspól no ta w Mi chal czo -
wej do sta ła od władz ze zwo le nie na re -
mont ka pli cy i otwar cie cmen ta rza.
A za raz po tem roz po czę ła się ba ta lia
o utwo rze nie pa ra fii, bo lu dzie nie ustę -
po wa li. Trzy de le ga cje, po kil ka dzie siąt
osób, jeź dzi ły w tej spra wie do Urzę du
Wo je wódz kie go w No we go Są cza. Wo -
je wo da no wo są dec ki Lech Ba fia po wie -
dział, że nie bę dzie roz ma wiał z ta ką
gro ma dą. Ka zał przy je chać księ dzu
i kil ku przed sta wi cie lom wsi. 

– No to po je cha li śmy. Roz ma wia my
przy sta le, wy da je się, że już wszyst ko za -
ła twio ne i w pew nym mo men cie wo je wo -
da mó wi: „No, to już chy ba ksiądz
za do wo lo ny”, a ja na to: „Bę dę za do wo -
lo ny, jak do sta nie my zgo dę na pi -
śmie”. I przy szło pi smo z de cy zją...
od mow ną, ale za nie dłu gi czas do sta li -
śmy upra gnio ną zgo dę.

Bp Able wicz de kre tem z 20 mar -
ca 1981 ro ku ery go wał pa ra fię pw. Naj -
święt szej Ma rii Pan ny Kró lo wej Pol ski
w Mi chal czo wej, a jej pierw szym pro -
bosz czem mia no wał ks. Ma ria na Stęp -
nia. W na stęp nym ro ku na de szło
ze zwo le nie na bu do wę ko ścio ła wg
pro jek tu inż. ar chi tek ta Paw ła Dy go nia
z No we go Są cza. 14 kwiet nia 1983 ro -

ku wy la no ła wy pod świą ty nię na par -
ce li ofia ro wa nej przez Ja na Ku li ga. Ka -
mień wę giel ny, po świę co ny przez
Ja na Paw ła II w Kra ko wie, wmu ro wał
bp Able wicz 20 kwiet nia na stęp ne go
ro ku.

Szyb ko ro sły w gó rę mu ry świą ty ni,
choć pa ra fia by ła ma ła, rap tem 700
wier nych, ale wszy scy pa ra fia nie an ga -
żo wa li się w pra cę. W trzy la ta osią gnę li
stan su ro wy za mknię ty. Pro boszcz wy -
ka zał się wiel ki mi ta len ta mi or ga ni za -
tor ski mi, jak „spod zie mi” wy do by wał
nie do stęp ne ma te ria ły bu dow la ne.
W tam tych cza sach się nie ku po wa ło,
lecz zdo by wa ło: ce ment, ce głę, drut
zbro je nio wy.

W Mi chal czo wej za czę ły się rów nież
wę drów ki ks. Ma ria na do Czę sto cho wy.
Na le ży do eks klu zyw ne go klu bu pąt ni -
ków tar now skich, któ rzy nie opu ści li
żad nej tar now skiej pie szej piel grzym ki
na Ja sną Gó rę. Pierw sza piel grzym ka
w ro ku 1982 wy szła z No we go Są cza
i po szła przez Mi chal czo wą do Tar no -
wa. Roz śpie wa na, wy ró żnia ją ca się
Gru pa 25. św. Ju sta na tar now skiej piel -
grzym ce to dzie ło ks. Ma ria na Stęp nia.
Na piel grzy mim szla ku w ro ku 1994 do -
wie dział się o otrzy ma niu pra ła tu ry
od Oj ca Świę te go Ja na Paw ła II.

W 1987 r. bp Able wicz mia no wał ks.
Ma ria na Stęp nia pro bosz czem w Trze -
trze wi nie.

21 LAT W TRZE TRZE WI NIE
Pa mię ta, że nie któ rzy na sta wia li go

ne ga tyw nie do Trze trze wi ny. Że pa ra fia
trud na, że lu dzie nie chęt ni do współ pra -
cy z pro bosz czem itd. Przede wszyst kim
pa ra li żo wa ła go myśl, że przej mu je
dzie dzic two po ks. ka no ni ku Sta ni sła wie
Pie prz ni ku, któ ry w Trze trze wi nie był
pro bosz czem 46 lat!

– Kie dy na sa mym po cząt ku mej po -
słu gi w Trze trze wi nie za py ta łem księ dza
Pie prz ni ka, ja ki tu są dzie ci, to od po wie -
dział mi krót ko: „Chwa lą Pa na Bo -
ga”. I wie dzia łem już wszyst ko. To

Ka pli ca u Wa li gó rów w Mi chal czo wej

Z ob raz kiem z I Ko mu nii świę tej. 
To już ty le lat….

Na piel grzy mim szla ku
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zna czy, że jest do bre wy cho wa nie, że
w ro dzi nie pa nu je Duch Bo ży, że prak -
ty ku je się przyj mo wa nie Sa kra men tów
świę tych, że uczęsz cza się na Msze świę -
te, a dzie ci są wy cho wy wa ne w du chu
Bo żej praw dy.

Po ob ję ciu pro bo stwa w Trze trze wi -
nie mu siał się zgło sić do wy dzia łu ds.
wy znań Urzę du Wo je wódz kie go w No -
wym Są czu. Był już rok 1987 i czu ło się
po wiew no wych cza sów. Wszech wład -
ny dy rek tor Bo le sław Le śnik, po strach
no wo są dec kie go du cho wień stwa, przy -
jął pro bosz cza ła ska wie, a na wet obie -
cał wy dać ze zwo le nie na bu do wę
ple ba nii. Ks. Stę pień od parł, że mu si się
roz pa trzyć, co pil niej sze, a wa żniej szy
był re mont ko ścio ła.

Wbrew oba wom, pa ra fia nie oka za li
się chęt ni do współ pra cy, ra da pa ra fial -
na i w ogó le ca ła pa ra fia za an ga żo wa ła
się i moc no pchnię to do przo du ró żne pil -
ne pra ce. Re mon to wa no ko ściół we -
wnątrz i na ze wnątrz, od wod nio no
świą ty nię, po sta wio no ogro dze nie, zbu -
do wa no ka pli cę na cmen ta rzu, wresz cie
ple ba nię i dom pa ra fial ny. Ostat nim dzie -
łem ks. pro bosz cza Ma ria na Stęp nia by -
ła dzwon ni ca, po świę co na w dniu je go
po że gna nia z Trze trze wi ną.

– To wszyst ko z ludź mi, sam bym ni -
cze go nie zro bił. Niech bę dzie Bóg
uwiel bio ny za lu dzi, któ rzy sta nę li
na dro dze me go pa ste rzo wa nia. 

Ar cy wa żną po sta cią pa ra fii Trze trze -
wi na w tam tych cza sach był od wie dza -
ją cy ją w chwi lach wol nych od pra cy
na uko wej na KUL i PAT i pod ró ży za -
gra nicz nych ks. pro fe sor Bo le sław Ku -
mor, fun da tor naj pierw ka pli cy, a po tem
w du żej mie rze ko ścio ła św. Sta ni sła wa
Kost ki w Ni sko wej. No wy pro boszcz
szyb ko zy skał uzna nie w oczach wy ma -
ga ją ce go Księ dza Pro fe so ra, a po la tach
ich zna jo mość prze ro dzi ło się w ser -
decz ną przy jaźń.

Ks. Ku mor ma ogrom ny wkład w bu -
do wę świą ty ni ni skow skiej, kon se kro -
wa nej przez bi sku pa Jó ze fa Ży ciń skie go
w 1992 ro ku, ale prze cież pro boszcz też
nie ża ło wał wy sił ków dla te go dzie ła, bo
wszyst ko, co ro bił, to na chwa łę Bo żą.
Za jął się rów nież bu do wą ka pli cy cmen -
tar nej w Ni sko wej.

Uczył re li gii w punk tach ka te che -
tycz nych, a kie dy re li gia wró ci ła

do szkół, ka te chi zo wał w szko łach:
w Trze trze wi nie, Bi czy cach i Ni sko wej.
Wszę dzie po tro chę, że by mieć kon takt
z ca łą pa ra fią.

Przez 21 lat pro bosz czo wa nia w Trze -
trze wi nie współ pra co wał z 10 wi ka riu -
sza mi, z któ ry mi do dzi siaj utrzy mu je
kon takt.

I tak pły nę ło to ży cie ka płań skie, aż
przy szedł rok 2008, kie dy ks. pra łat Ma -

rian Stę pień osią gnął wiek eme ry tal ny.
Ów cze sny pro boszcz pa ra fii św. Mał go -
rza ty w No wym Są czu, ks. pra łat An -
drzej Jeż, obec ny or dy na riusz die ce zji
tar now skiej, cie szył się na myśl, że zy -
skał gor li we go spo wied ni ka w Ba zy li -
ce. Nie ocze ki wa nie dla wszyst kich
ksiądz – eme ryt pod jął de cy zję o wy jeź -
dzie do pra cy wśród Po la ków na za -
chod niej Ukra inie.

W Sta rym Ska ła cie k. Tar no po la pra -
co wał po cho dzą cy ze Żmią cej ks. Woj -
ciech Bu ko wiec, któ ry przez wie le lat
przy je żdżał na za pro sze nie ks. Stęp nia

z dzieć mi na ko lo nie do Trze trze wi ny.
Pod czas wie czor nych po ga wę dek z go -
spo da rzem ks. Woj ciech ska rżył się, że
jest mu sa me mu cię żko.

WŚRÓD PO LA KÓW
NA UKRA INIE

I sta ło się tak, że 10 sierp nia 2008 ro -
ku pa ra fia Trze trze wi na zgo to wa ła mu
wzru sza ją ce po że gna nie – na uro czy stej
Mszy świę tej gra ła ka pe la la chow ska,
lu dzie ze łza mi w oczach śpie wa li „Ży -
czy my, ży czy my” – a 1 paź dzier ni ka te -
go ro ku za mel do wał się 500 km da lej
na wschód, w Sta rym Ska ła cie. To miej -
sco wość o dłu giej hi sto rii, po ło żo -
na 35 km na po łu dnie od Tar no po la,
bli sko przed wo jen nej gra ni cy pol sko -
-so wiec kiej na Zbru czu. Jest tam pół to -
ra ty sięcz na wspól no ta ka to lic ka
z pol skich i mie sza nych ro dzin. Oprócz
ko ścio ła pa ra fial ne go do ob słu gi dusz -
pa ster skiej są dwa ko ścio ły, do któ rych
trze ba by ło do je żdżać po wy bo istych
dro gach. Lu dzie pro ści, bied ni, po ra nie -
ni przez trud ną hi sto rię, ale szcze rzy
i ser decz ni.

Na Ukra inie spo tkał się z zu peł nie
no wą dla sie bie sy tu acją dusz pa ster ską.
To nie Są dec czy zna. Tam, na Wscho -
dzie, po la tach bez bo żne go ko mu ni zmu,
do pie ro od ra dza się wia ra, przez dzie -
się cio le cia ko ścio ły by ły za mknię te,
a ka to li cyzm nie jest wy zna niem do mi -

– To wszyst ko z ludź mi,
sam bym ni cze go nie zro -
bił. Niech bę dzie Bóg
uwiel bio ny za lu dzi, któ -
rzy sta nę li na dro dze me -
go pa ste rzo wa nia.

Ko ściół pw. Mat ki Bo żej Po cie sze nia w Trze trze wi nie 
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nu ją cym. Czy to na wsi, czy w mie ście,
są ró żne wy zna nia, ro dzi ny po mie sza ne:
pra wo sław ni, gre ko ka to li cy, ka to li cy.

– Wia rę prze cho wa ły ko bie ty, bab cie,
któ re ukry wa ły pa ra men ty, nie raz ca łe
oł ta rze i prze ka za ły wnu kom wia rę w Je -
zu sa Chry stu sa. To dzię ki bab ciom, któ -
re uczy ły wnu ków pa cie rza, prze trwa ła
re li gia ka to lic ka i pol skość na Ukra inie. 

W Sta rym Ska ła cie od pra wiał msze,
spo wia dał, od wie dzał cho rych i… go dził
zwa śnio ne pa ry. Po tej uro czy sto ści ks.
Bu ko wiec po szedł na pro bosz cza
do Stry ja, a je go po moc nik, wi ka riusz
– se nior na proś bę dzie ka na i ar cy bi sku -
pa prze niósł się do Tar no po la, do po mo cy
ks. pro bosz czo wi An drze jo wi Wa li gó rze.

W Tar no po lu jest no wy, pięk ny ko -
ściół Mi ło sier dzia Bo że go, je dy ny
na 250-ty sięcz ne mia sto, bo przed wo jen -
ne świą ty nie nie wró ci ły do ka to li ków.
W nie dzie lę są tam od pra wia ne czte ry
msze: po pol sku i ukra iń sku. Ka pła ni do -
je żdża ją też do ka plic za mia stem.

CZAS WRA CAĆ DO DO MU!
Wio sną te go ro ku uznał, że po ra wra -

cać do do mu, na Są dec czy znę, wszak
zbli żał się zło ty ju bi le usz ka płań ski.
W nie dzie lę 2 czerw ca urzą dzo no mu

uro czy ste po że gna nie w Tar no po lu,
a jesz cze w po nie dzia łek do kon fe sjo na -
łu pod cho dzi ły ko bie ty i ro bi ły wy rzu -
ty. – My Was tak sza no wa li, my Wam tak
za ufa li, dla cze go nas opusz cza cie?!
– py ta ła pew na na uczy ciel ka. W za kry -
stii mło dy wi ka ry spy tał ks. Ma ria na,
czy mu nie żal wy je żdżać z Tar no po la.
Pew nie, że żal, ale Są dec czy zny też żal.

– Uwa żam, że na ile by ło mnie stać, to
speł ni łem swo je za da nia. Cie szę się, że
mo głem słu żyć Ko ścio ło wi na Ukra inie. 

Praw da jest ta ka, że wiek ma swo je
pra wa. Już go mę czy ły wie lo go dzin ne
ko lej ki na gra ni cy, cho ciaż ni gdy, ani
od cel ni ków, ani urzęd ni ków, czy zwy -
kłych lu dzi na Ukra inie nie do znał naj -
mniej szej przy kro ści.

74-let ni ka płan wró cił do swo ich by -
łych pa ra fian w Trze trze wi nie i tak już

po zo sta nie. Bar dzo do brze się ro zu mie -
ją z ks. pro bosz czem Edwar dem Mi ko -
siem. Z czte ro let nim po śli zgiem za pi sał
się u dzie ka na de ka na tu No wy Sącz
– Za chód na spo wied ni ka w Ba zy li ce
św. Mał go rza ty w No wym Są czu.

NI CZE GO NIE ŻA ŁU JĘ
Co ro ku jeź dzi na spo tka nia rocz ni -

ko we, po łą czo ne z re ko lek cja mi, ostat -
nie od by ło się w Sta rym Są czu.
Z gro na 28 kle ry ków tar now skie go se -
mi na rium, wy świę co nych przez bi sku -
pa Je rze go Able wi cza 14 czerw ca 1962
ro ku, po zo sta ło ich 16. Czę sto też od -
wie dza w Kru żlo wej swo je go scho ro -
wa ne go, star sze go bra ta ks. pra ła ta
Ka zi mie rza Stęp nia.

– W ka płań stwie są chwi le smut ku
i na wet doj mu ją cej sa mot no ści, ale
prze wa ża ją chwi le ra do ści. Nie mia łem
ła twe go ży cia w Mi chal czo wej, nie by ło
mi ła two wejść do Trze trze wi ny, tak sa -
mo prze ży łem trud ne chwi le na Ukra -
inie, ale ni cze go nie ża łu ję, ani pra cy,
ani wy sił ku. Bo przy cho dzi mo ment, że
czło wiek uklę ka przed Pa nem Bo giem
i dzię ku je za to, co Bóg do ko nał przez to
sła be na rzę dzie, ja kim jest czło wiek…

HEN RYK SZEW CZYK

– Bo przy cho dzi mo ment,
że czło wiek uklę ka
przed Pa nem Bo giem
i dzię ku je za to, co Bóg
do ko nał przez to sła be
na rzę dzie, ja kim jest
czło wiek…
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T
wór cy za in te re so wa ni udzia -
łem w kon kur sie mo gą przy -
stą pić do pra cy. Zda je my
so bie spra wę, że przy go to wa -

nie pro jek tu mu si trwać, a za le ży nam
na tym, by do kon kur su przy stą pi li naj -
lep si fa chow cy – mó wi Ar tur Czer nec -
ki, se kre tarz Ko mi te tu Ho no ro we go

Bu do wy Po mni ka Ofiar Ka ta stro fy
Smo leń skiej w No wym Są czu.

Wy bo ru pro jek tu do re ali za cji do ko -
na ko mi sja kon kur so wa, któ rej skład
wstęp ny skom ple to wa no pod czas spo -
tka nia gru py ro bo czej Ko mi te tu Ho no -
ro we go. W ju ry znaj dą się m.in.
przed sta wi cie le Związ ku Pol skich Ar ty -

stów Pla sty ków, To wa rzy stwa Przy ja -
ciół Sztuk Pięk nych, Sto wa rzy sze nia
Ar chi tek tów Pol skich, Mu zeum Okrę -
go we go w No wym Są czu oraz Pol skie -
go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go Od dział
w No wym Są czu, a ta kże Urzę du Mia -
sta No wy Sącz i Pa ra fii św. Ka zi mie rza
w No wym Są czu.

– W ko mi sji za sią dzie kil ku przed sta -
wi cie li Ko mi te tu Ho no ro we go wraz z je -
go prze wod ni czą cym, czy li pre zy den tem
Ry szar dem No wa kiem, ale przede
wszyst kim śro do wi ska opi nio twór cze
zwią za ne ze sztu ką: dy rek tor Mu zeum
Okrę go we go, ar chi tekt miej ski, kon ser -
wa tor za byt ków, przed sta wi ciel Ci vi tas
Chri stia na – wy li cza Czer nec ki.

Gru pa ro bo cza Ko mi te tu Ho no ro we -
go 29 czerw ca przy ję ła nie tyl ko pro jekt
re gu la mi nu kon kur su na po mnik, ale też
pro jekt sta tu tu Sto wa rzy sze nia Bu do wy
Po mni ka Pa mię ci Ofiar Ka ta stro fy Smo -
leń skiej w No wym Są czu.

– Oby dwa pro jek ty zo sta ły prze ka za -
ne praw ni kom do za opi nio wa nia. Że by
mo żna by ło prze pro wa dzić zbiór kę pu -
blicz ną pie nię dzy na bu do wę po mni ka,

mu si po wstać sto wa rzy sze nie. Re je stra -
cji spo dzie wa my się z koń cem wa ka cji,
wte dy wy stą pi my do MSWiA o zgo dę
na zbiór kę i do władz mia sta w spra wie
lo ka li za cji po mni ka, a je sie nią zo sta nie
ogło szo ny otwar ty kon kurs w sys te mie
„za pro jek tuj i wy bu duj” – za po wia da
se kre tarz Ko mi te tu Ho no ro we go.

Przy po mnij my, że pa dła już pro po zy -
cja lo ka li za cji po mni ka, za ak cep to wa -
na wstęp nie przez pre zy den ta No wa ka
oraz kie row ni ka są dec kie go biu ra Wo -
je wódz kie go Kon ser wa to ra Za byt ków:
przy uli cy Dłu go sza, na pla cu obok ko -
ścio ła św. Ka zi mie rza, gdzie są wmu ro -
wa ne ta bli ce ka tyń skie.

(BW)

– Zda je my so bie spra wę,
że przy go to wa nie pro jek -
tu mu si trwać, a za le ży
nam na tym, by do kon -
kur su przy stą pi li naj lep -
si fa chow cy.

AR TUR CZER NEC KI

Apel do twórców:
Projektujcie już
pomnik smoleński!
Po wa ka cjach ma zo stać ogło szo ny kon kurs na pro jekt i bu do -
wę po mni ka ofiar ka ta stro fy smo leń skiej, już z po da niem miej -
sca i pa ra me trów do ty czą cych obiek tu. Ko mi tet Ho no ro wy
wy ło nił ko mi sję kon kur so wą.
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Sied miu pro fe so rów, głów nie
kra kow skich uczel ni, wie lo let -
nich współ pra cow ni ków „Rocz -
ni ka Są dec kie go”, otrzy ma ło
Tar czę Her bo wą Mia sta No we -
go Są cza, pod czas pro mo cji 40.
to mu „Rocz ni ka” w ra tu szu.

O
d zna cze nia, przy zna ne w ma -
ju te go ro ku przez Ra dę Mia -
sta, ode bra li prof. prof. Fe liks
Ki ryk, Bo le sław Fa ron, Ju -

lian Dy biec, Ta de usz Alek san der, Fran -
ci szek Le śniak, Jan Lach i Jó zef
Ham pla. Ich za słu gi dla „Rocz ni ka”
i No we go Są cza przy po mniał prze wod -
ni czą cy ra dy Je rzy Wi tu szyń ski.

W imie niu wy ró żnio nych głos za brał
prof. Fe liks Ki ryk, prze wod ni czą cy Ko -
mi te tu Re dak cyj ne go „Rocz ni ka Są dec -
kie go” od 20 lat, kre śląc hi sto rię
wy daw nic twa, któ re go I tom uka zał się
w 1939 ro ku, II tom, po wo jen ny zo stał
skon fi sko wa ny przez UB, a wy daw nic -
two sys te ma tycz nie za czę ło się uka zy -
wać do pie ro po Paź dzier ni ku 1956, że by

zła pać dru gi od dech w 1992 ro ku,
od kie dy uka zu je się z chwa leb ną sys te -
ma tycz no ścią.

Prof. Ki ryk pod kre ślił ro lę me ce na tu
władz mia sta w tym dzie le, nie szczę -
dząc po chwał ko lej nym pre zy den tom
mia sta, od Je rze go Gwi żdża po Ry szar -
da No wa ka. – Przy ta kiej oka zji nie mo -
że my za po mnieć o lu dziach, któ rzy już
ode szli, a po ło ży li wiel kie za słu gi dla
„Rocz ni ka”, przede wszyst ki mi o Mie -
czy sła wie Smo le niu, wie lo let nim se kre -
ta rzu re dak cji i pro fe so rze Sta ni sła wie
Pła zie – mó wił prof. Ki ryk. Zna ko mi ty
me die wi sta, re dak tor trzy to mo wych
„Dzie jów No we go Są cza” za re ko men -
do wał ta kże pra cę Lesz ka Mi gra ły pt.
„Uli ca Ja giel loń ska, lu dzie i za bu do wa -
nia”, wy da ną w ra mach „Bi blio te ki
Rocz ni ka Są dec kie go”.

„Wy wo ła ny do ta bli cy” Mi gra ła
w krót kim, acz cie ka wym wy stą pie niu
po wie dział, że obec na za bu do wa uli cy
Ja giel loń skiej po wsta ła pod ko -
niec XIX wie ku i na po cząt ku XX.
– Naj pierw bu do wa li ka mie ni ce
przy re pre zen ta cyj nej uli cy mia sta za -

mo żni Po la cy i po tom ko wie ko lo ni stów
nie miec kich, naj oka zal sze bu dyn ki z po -
cząt ku ze szłe go wie ku za wdzię cza ny ka -
pi ta ło wi ży dow skie mu – za zna czył au tor
mo no gra fii.

Mi łym ak cen tem uro czy sto ści by ło
wrę cze nie przez pre zy den ta No wa ka
pach ną ce go far bą dru kar ską „Rocz ni ka

Są dec kie go” po tom kom bo ha te rów ar ty -
ku łów i roz praw na uko wych, za miesz -
czo nych w wy daw nic twie, m.in. có rkom
zmar łe go przed dwo ma la ty dr. Ja na Sło -
wi kow skie go, za słu żo ne go w ak cji
uwol nie nia w 1940 ro ku ku rie ra pol skie -
go pań stwa pod ziem ne go Ja na Kar skie -

Pro mo cja 40. to mu „Rocz ni ka Są dec kie go”

Od zna cze nia dla pro f 

– Przy ta kiej oka zji nie
mo że my za po mnieć o lu -
dziach, któ rzy już ode szli,
a po ło ży li wiel kie za słu gi
dla „Rocz ni ka”, przede
wszyst ki mi o Mie czy sła -
wie Smo le niu.
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go z rąk ge sta po, któ re mu po świę co ny
jest głów ny ar ty kuł 40. to mu „Rocz ni -
ka”, au tor stwa Je rze go Le śnia ka. 

W tym gro nie zna lazł się rów nież
An drzej Mą czyń ski, syn dr. Ta de usza
Mą czyń skie go, przed wo jen ne go twór cy
„Rocz ni ka Są dec kie go” i Woj ciech Go -
la chow ski, syn prof. Ka zi mie rza Go la -

chow skie go, któ re mu za wdzię cza ny re -
ak ty wa cję „Rocz ni ka” w 1956 ro ku.
Ksią żkę otrzy ma ła ta kże trój ka fi na li -
stów te go rocz nej edy cji szkol ne go kon -
kur su hi sto rycz ne go o zie mi są dec kiej:
Jan Pio trow ski (Gim na zjum w Je zu ic -
kim Cen trum Kształ ce nia), An ge li ka
Wę dry chow ska (Gim na zjum w Ko rzen -
nej) i Iwo na Król (LO w Sta rym Są czu).

Na ko niec Ta de usz Ży gło wicz, by ły
ko man dor Yacht Clu bu PTTK w Zna mi -
ro wi cach, wrę czył pre zy den to wi No wa -
ko wi grot maszt pro por ca Li gi Mor skiej
z 1934 ro ku, na do wód tra dy cji mor -
skich Są de czan.

Spo tka nie w ra tu szu za koń czył re ci -
tal Ma rio li Szczy pu ły i To ma sza Wo la -

ka. Wy ko na li wią zan kę pio se nek kra -
kow skich, zbie ra jąc okla ski pu blicz no -
ści, któ ra szczel nie za peł ni ła sa lę ob rad
im. St. Ma ła chow skie go.

Po za koń cze niu uro czy sto ści mo żna
by ło na być 40. tom „Rocz ni ka Są dec -
kie go” w pro mo cyj nej ce nie.

(HSZ)

f e so rów
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ZA PO MNIA NE KRE SY 
22 czerw ca br. w Mu zeum Sty lu Za -

ko piań skie go w wil li Ko li ba od by ła się
pro mo cja ksią żki Je rze go M. Rosz -
kow skie go „Za po mnia ne Kre sy. Spisz,
Ora wa, Cza dec kie w świa do mo ści
i dzia ła niach Po la ków 1895-1925”,
zor ga ni zo wa na przez To wa rzy stwo
Mu zeum Ta trzań skie go oraz Pol skie
To wa rzy stwo Hi sto rycz ne Od dział
w No wym Tar gu.

Ksią żka Je rze go M. Rosz kow skie go
po świę co na jest za gad nie niom pół noc -
ne go i środ ko we go Spi sza, Gór nej Ora -
wy oraz pół noc nej czę ści zie mi
cza dec kiej. Te re ny te by ły miej scem,
gdzie na prze ło mie XIX i XX w. krzy -
żo wa ły się za rów no pań stwo we in te re -
sy Wę gier, jak też na ro do we Sło wa ków

i Po la ków. Po li ty ka wę gier ska, cho ciaż
re stryk cyj na ta kże wo bec Sło wa ków,
stwa rza ła im jed nak mo żli wo ści kształ -
to wa nia wśród pol skiej lud no ści po czu -
cia wię zi et nicz nej ze Sło wa ka mi.
Na zja wi sko to za re ago wa li ga li cyj scy
dzia ła cze (przede wszyst kim z Za ko pa -
ne go i No we go Tar gu), roz po czy na jąc
w 1895 r. ak cję „bu dze nia” pol skiej
świa do mo ści na ro do wej wśród spi skich,
oraw skich i cza dec kich gó ra li. Po I woj -
nie świa to wej kwe stia Spi sza, Ora wy
i Cza dec kie go sta ła się pro ble mem spor -
nym mię dzy Pol ską a Cze cho sło wa cją.
De cy zją Kon fe ren cji Po ko jo wej w Pa ry -
żu, na czę ści spor nych te re nów miał się
od być ple bi scyt, któ ry jed nak nie do -
szedł do skut ku. Osta tecz nie w wy ni ku
ar bi tral nej de cy zji Kon fe ren cji Am ba sa -
do rów (28 lip ca 1920 r.) Pol ska uzy ska -
ła pół noc ne skraw ki Spi sza i Ora wy,
z któ rych utwo rzo no osob ny po wiat, ist -
nie ją cy w la tach 1920-1925. Je go te re -
ny zo sta ły na stęp nie włą czo ne
do po wia tu no wo tar skie go.

Ksią żka zo sta ła wy da na przez no wo -
tar ski Od dział Pol skie go To wa rzy stwa Hi -
sto rycz ne go w ra mach se rii wy daw ni czej
„Pod ha lań skie Mo no gra fie Hi sto rycz ne”.
Pu bli ka cja zo sta ła do fi nan so wa na ze środ -
ków Urzę du do Spraw Kom ba tan tów
i Osób Re pre sjo no wa nych.

NO WY AL MA NACH
SĄ DEC KI

Uka zał się łą czo ny 78/79 nu mer „Al -
ma na chu Są dec kie go”, wy da wa ne go
od 21 lat przez Ka to lic kie Sto wa rzy sze -
nie „Ci vi tas Chri stia na” w No wym Są -
czu. Za słu żo ny pe rio dyk przy no si
sze reg in te re su ją cych ar ty ku łów z dzie -
jów Są dec czy zny oraz... por cję wy bor -
nej po ezji.

Ro bert Ślu sa rek opi su je nie ist nie ją cy
ko ściół Świę te go Krzy ża na przed mie ściu
„Za Ka mie ni ca” w No wym Są czu. Au tor
wy ko rzy stał ma te ria ły źró dło we z Ar chi -
wum Ku rii Me tro po li tar nej w Kra ko wie,
któ re rzu ca ją no we świa tło na spra wy do -
ty czą ce pier wot ne go upo sa że nia fun da cji
ko ścio ła Świę te go Krzy ża oraz sta nu za -
cho wa nia tej nie wiel kiej świą ty ni, któ ra
po wsta ła praw do po dob nie w XV wie ku.
„Je dy nym to po gra ficz nym śla dem ist nie -
nia te go obiek tu w ob rę bie przed miej skie -
go cmen ta rza jest ma pa wy ko na na dla
ce lów mi li tar nych przez kar to gra fa woj -
sko we go Mie ga w la tach 1779-1783,
prze cho wy wa na w Ar chi wum Wo jen nym
w Wied niu” – pi sze Ro bert Ślu sa rek.

Łu kasz Po rę ba przy go to wał do dru -
ku i opa trzył ob szer nym ko men ta rzem
frag men ty kro nik ss. Do mi ni ka nek
z Na wo jo wej i pa ra fii Ka mion ka Wiel -
ka w pierw szym ro ku wiel kiej woj ny,
kie dy przez 3 ty go dnie Są dec czy zna
zna la zła się w rę kach Mo ska li (18 li sto -
pa da – 12 grud nia 1914 r.). To by ły „dni
gro zy” dla Są de czan, na szczę ście woj -
ska ro syj skie nie wy rzą dzi ły więk szych
szkód lud no ści cy wil nej, obe szło się bez
gwał tów i gra bie ży. „Po wo li ar ma ty ci -
chły i Mo ska le ucie ka li w kie run ku Gor -
lic. Jesz cze pa rę dni by ło sły chać huk
ar mat, ale po tem wszyst ko przy ci chło.
Do No we go Są cza we szła ar mia ge ne -

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi

Dr J. M. Rosz kow ski na le ży do gro -
na osób, spe cja li zu ją cych się w pro ble -
ma ty ce Spi sza, Ora wy, Cza dec kie go
i Pod ha la. Je go do tych cza so wy do ro -
bek z te go za kre su jest do syć spo ry,
zwłasz cza w cza so pi smach re gio nal -
nych. Za gad nie nie, któ re go się pod jął
w tej ksią żce, jest ory gi nal ne i zna czą -
ce dla po zna nia ró żno rod nych dzia łań
pro wa dzo nych przez Po la ków na tzw.
Za po mnia nych Kre sach w la tach 1895-
1925.

dr hab. Ewa Or lof
prof. Uni wer sy te tu Rze szow skie go
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ra ła Bo ro wi cza jesz cze w so bo tę 12
grud nia, Naj święt sza Pa nien ka we swej
okta wie wy ra to wa ła nas od Mo ska li”
– za no to wał ów cze sny pro boszcz Ka -
mion ki Wiel kiej.

Jan Wnęk za jął się ży ciem po li tycz -
nym na Są dec czyź nie w okre sie wiel kie -
go kry zy su go spo dar cze go 1929-1933,
kie dy to lu do wcy i so cja li ści ście ra li się
ostro z obo zem rzą do wym spod zna ku
BBWR. Ten sam au tor za mie ścił w naj -
now szym Al ma na chu Są dec kim in te re -
su ją cy „Opis go spo dar czy po wia tu
no wo są dec kie go z 1949 ro ku”.

Ks. Ka zi mierz Ta la rek opi sał 29-let nią
(do 1973 r.), gor li wą po słu gę ka płań ską
ks. Sta ni sła wa Py zi ka w Fi li po wi cach k.
Czcho wa, gdzie je go pa mięć do dziś jest
ży wa.

To tyl ko nie któ re ar ty ku ły za miesz -
czo ne w no wym nu me rze za słu żo ne go
pe rio dy ku. Al ma nach przy no si też wier -
sze Ta de usza Ba sia gi i An drze ja Zdzi sła -
wa Brze ziń skie go, gdyż te ła my za wsze
dzie li li mię dzy sie bie hi sto ry cy i po eci.

Od po cząt ku re dak to rem na czel nym
pi sma jest Le szek Mi gra ła, se kre tarz re -
dak cji „Rocz ni ka Są dec kie go” i au tor
wie lu opra co wań z dzie jów No we go Są -
cza i Są dec czy zny. Ostat nio wy dał mo no -
gra fię uli cy Ja giel loń skiej, naj wa żniej szej
w No wym Są czu; pro mo cja pu bli ka cji
na stą pi ła pod czas pre zen ta cji 40. ju bi le -
uszo we go to mu „Rocz ni ka Są dec kie go”.

HO NO RY DLA AU TO RA
KSIĄ ŻKI O MĘ CZEŃ STWIE
KA PŁA NÓW

Ks. Jan Ku del ka, au tor ksią żki pt.
„Ko ściół na Są dec czyź nie w go dzi nie
pró by 1939 – 1945”, zo stał lau re atem te -
go rocz nej Na gro dy im. Szczę sne go Mo -
raw skie go „Są dec czy zna”, przy zna wa nej
za naj lep szą pra cę hi sto rycz ną na te mat
zie mi są dec kiej.

Ks. Ku del ka ode brał na gro dę z rąk
Bo że ny Mści wu jew skiej -Kruk, red. na -
czel nej „Al ma na chu Mu szy ny” 6 lip ca
br. w Mia stecz ku Ga li cyj skim pod -
czas III Fo rum Pra sy Są dec kiej.

Lau da cję na cześć au to ra wy gło sił ks.
dr Jan Pio trow ski, pro boszcz pa ra fii św.
Mał go rza ty w No wym Są czu, któ ry na -
pi sał wstęp do wy ró żnio nej ksią żki.

Ks. Ku del ka, ro dem spod Dą bro wy
Tar now skiej, jest eme ry to wa nym ka pła -

nem die ce zji tar now skiej. Ak tu al nie
prze by wa w ośrod ku die ce zjal nym
w Gry wał dzie. Dla wy peł nie nia wol ne -
go cza su za jął się pra cą ba daw czą. Ksią -
żka wy szła w 2011 r. w mi kro sko pij nym
na kła dzie 100 eg zem pla rzy w dru kar ni
oj ców re demp to ry stów w Tu cho wie
i jest do stęp na wy łącz nie w bi blio te -
kach. Być mo że uka że się do druk ksią -
żki, w związ ku z za in te re so wa niem,
ja kie wy wo łu je.

Au tor, wy ko rzy stu jąc ró żne źró dła,
m.in. kro ni ki pa ra fial ne, opi sał re pre sje,
ja kie spo tka ły du cho wień stwo są dec kie
pod czas oku pa cji nie miec kiej. Przed sta -
wił syl wet ki księ ży – mę czen ni ków,
m.in. roz strze la nych przez Niem ców
w Bie go ni cach: ks. Ja na Bar dla, pro -
bosz cza Trze trze wi ny, i dwóch wi ka riu -
szy z pa ra fii far nej – ks. Wła dy sła wa
Desz cza i ks. Ta de usza Kacz mar ka.
Ksią żka za wie ra ta kże re jestr księ ży są -
dec kich ze sła nych do obo zów kon cen -
tra cyj nych: Au schwitz, Da chau i in nych.

– Du cho wień stwo są dec kie zda ło eg -
za min w cza sie II woj ny świa to wej.
W go dzi nie naj cię ższej pró by po zo sta ło
wier ne Bo gu i Oj czyź nie – mó wił ks.
Ku del ka, spe szo ny ho no ra mi, któ re
na nie go spa da ły. Oprócz Na gro dy im.
Szczę sne go Mo raw skie go otrzy mał
z rąk sta ro sty no wo są dec kie go Ja na Go -
lon ki Srebr ne Jabł ko Są dec kie.

***
Na gro dę im. Szczę sne go Mo raw skie -

go usta no wi ła przed pię ciu la ty re dak cja
„Al ma na chu Mu szy ny”, za pra sza jąc
do współ pra cy w tym dzie le Mu zeum

Okrę go we, Sto wa rzy sze nie „Ci vi tas
Chri stia na” i Pol skie To wa rzy stwo Hi -
sto rycz ne Od dział w No wym Są czu.

– Bie rze my pod uwa gę wszyst kie po -
wa żne pu bli ka cje hi sto rycz ne na te mat
Są dec czy zny, któ re uka za ły się w ostat -
nim ro ku, a na stęp nie od by wa się taj ne
gło so wa nie. Mo gę zdra dzić, że po wa -
żnym kon ku ren tem dla ksią żki księ dza
Ku del ki by ła pra ca o or ga ni za cji „Wol -
ność” Je rze go Gi zy oraz pięk ny al bum
Krzysz to fa Mo ska la „Gro dy i Zam ki
nad Du naj cem i Po pra dem” – mó wi Le -
szek Za krzew ski, pre zes są dec kie go
PTH. W ubie głym ro ku ka pi tu ła na gro -
dy wy ró żni ła pra cę Jó ze fa Skrab skie go
pt. „Ko ścio ły Gry bo wa”.

(HSZ)
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Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3
MALARSTWO ADAMA
WALCZYŃSKIEGO – SETNA
ROCZNICA URODZIN ARTYSTY

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie, 
ul. Lwow ska 226 
3-5 sierp nia – Wer ni saż wy sta wy ple ne ro wej 
ŚWIAT SPRZED STU LAT
W OBIEKTYWIE WOJCIECHA
MIGACZA

4-5 sierp nia 
ZLOT ZA BYT KO WYCH PO JAZ DÓW

III edy cja cie szą cej się du żym za in te re so wa niem
im pre zy, or ga ni zo wa nej we współ pra cy z mi ło śni ka -
mi i wła ści cie la mi po jaz dów re tro, pod czas któ rej od -
by wa ją się m.in. pre zen ta cje sta rych aut i mo to cy kli,
po ka zy ich spraw no ści, a ta kże ko ro wód uli ca mi No -
we go Są cza.

10-12 sierp nia im pre za ple ne ro wa 
OŻYWIONE KADRY – WIEŚ
Z FOTOGRAFII WOJCIECHA
MIGACZA

Do 28 sierp nia – kon ty nu acja wy sta wy 
SKARBY MAŁOPOLSKI 2012
– WOKÓŁ RATUSZA, W CIENIU
RYNKOWYCH KAMIENIC

Po kon kur so wa wy sta wa fo to gra fii lau re atów XII edy -
cji kon kur su or ga ni zo wa ne go w ra mach XIV Ma ło pol -
skich Dni Dzie dzic twa Kul tu ro we go.

Do 15 wrze śnia – kon ty nu acja wy sta wy 
MO TY LE I MIESZ KAŃ CY
MI KRO ŚWIA TA

Wy sta wa wiel ko for ma to wych fo to gra mów au tor -
stwa Bog da na Chro ba ka, przed sta wia ją cych mo ty le,
żu ki, chrząsz cze, bie dron ki i in ne stwo rze nia pod pa -

trzo ne na łą kach. Eks po zy cja pro po no wa na na otwar -
cie se zo nu w SPE, a póź niej bę dą ca tłem dla po kon -
kur so wej wy sta wy z oka zji Dnia Dziec ka
w Skan se nie pn. „Do bie dron ki przy szedł żuk..”.

Do 15 wrze śnia – kon ty nu acja wy sta wy 
DO BIE DRON KI PRZYS ZEDŁ ŻUK…
OWA DY NA SZYCH ŁĄK, 
LA SÓW I OGRO DÓW

Wy sta wa po kon kur so wa prac pla stycz nych dzie -
ci; roz strzy gnię cie kon kur su i wrę cze nie na gród pod -
czas im pre zy „Dzień Dziec ka w skan se nie”.

Do 11 wrze śnia – kon ty nu acja wystawy
GALICJA NA STAREJ I NOWEJ
TAŚMIE FILMOWEJ

Dru ga z cy klu pię ciu ple ne ro wych pro jek cji w ra -
mach pro jek tu „SCAN sen – współ cze sne mo żli wo -
ści do ku men to wa nia tra dy cji”, re ali zo wa ne go
wspól nie z Mi ni ster stwem Kul tu ry i Dzie dzic twa Na -
ro do we go. 

Pro jekt przed sta wia szer sze mu gro nu wi dzów fil -
my fa bu lar ne, któ rych ak cja zwią za na jest z Ga li cją,
lub te ma ta mi od no szą cy mi się do niej. Nie cho dzi tu
tyl ko o od nie sie nie do daw nych ziem za bo ru au -
striac kie go, zwa nych Ga li cją, ale do pew ne go sym -
bo lu, któ ry sta no wi Ga li cja dla Po la ków (i nie tyl ko)
po dziś dzień. In spi ra cje te ma ty ką ga li cyj ską by ły i są
czę sto spo ty ka ne w li te ra tu rze (np. XX – le cia mię -
dzy wo jen ne go) jak rów nież ma lar stwie, rzeź bie i in -
nych dzie dzi nach sztu ki. Nad szedł rów nież czas, aby
po ka zać, jak bar dzo ga li cyj skość i wszel kie spra wy
łą czą ce się z nią za in spi ro wa ły twór ców fil mo wych.

Fil my wy świe tla ne bę dą na ryn ku Mia stecz ka Ga -
li cyj skie go od ma ja do wrze śnia 2012 ro ku. Ter mi ny
po ka zów: 7 sierp nia, godz. 21.15 – Ko lo ry Ko cha nia (1988)
– reż. Wan da Ja ku bow ska; 11 wrze śnia, godz. 20.15
– Zna chor (1981) – reż. Je rzy Hof f man.

Do 15 wrze śnia – kon ty nu acja wy sta wy 
SZTUĆ CE Z RÓ ŻNYCH STRON ŚWIA TA

Wy sta wa ró żno rod nie wy ko na nych i zdo bio nych
przed mio tów uży wa nych pod czas co dzien nych po -
sił ków i w cza sie uro czy stych przy jęć; ko lek cja
Wiel frie da de Mey er, po cho dzą ce go z An twer pii ma -
ry na rza i kie row cy TIR -a, któ ry w cza sie swo ich pod -
ró ży gro ma dził te cie ka we przed mio ty

Ga le ria Daw na Sy na go ga, ul. Berka Joselewicza 12
Do 31 sierpnia – kon ty nu acja wy sta wy
CHA SY DZI

Wy sta wa fo to gra ficz na Pio tra Droź dzi ka przed sta -
wia ją ca piel grzym ki cha sy dów do miejsc dla nich
naj wa żniej szych, miejsc po chów ków swo ich ca dy -
ków: Le żajsk, No wy Sącz, Ry ma nów.

Oprac. EDY TA OL SZAŃ SKA
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WI RY DARZ PO RAZ TRZY NA STY
Tra dy cyj nie już Fun da cja im. dr. Je rze go Ma sio ra

zor ga ni zo wa ła kon cert (24.06) uzdol nio nej wo kal -
nie, mu zycz nie i ak tor sko są dec kiej mło dzie ży pn.
„Są dec kie Ta len ty”. Wi ry darz oj ców je zu itów jest
miej scem uni kal nym nie tyl ko ze wzglę du na pięk ną
ar chi tek tu rę i wy strój, ale o je go wy jąt ko wo ści de cy -
du ją rów nież wa lo ry aku stycz ne. Licz nie ze bra nych
go ści przy wi tał o. An drzej Ba ran, pro boszcz je zu ic -
kiej pa ra fii p. w. Du cha Świę te go w No wym Są czu.
Kon cert roz po czął się pio sen ką do słów Je rze go Ma -
sio ra z mu zy ką Alek san dra Po rzuc ka pt. „Pio sen ka
Są dec ka”. Ko lej no na sce nie za pre zen to wa li się: du -
et wo kal ny An na Ko żuch i Mag da le na Ką dzioł ka,
rów nież w du ecie Wio let ta Ko cio łek – skrzyp ce
i Pau li na Po gwiz – gi ta ra, Ka ta rzy na Wil czek
– śpiew, re cy ta cja, Łu kasz Ko wal czyk – re cy ta cje,
Bar tło miej Mar sza łek – akor de on.

W cza sie kon cer tu trwa ła rów nież wy sta wa prac
pla stycz nych pod opiecz nych Pa ła cu Mło dzie ży:
Agniesz ki Bar czyk, Ju sty ny So kul skiej, Ja ro gnie wa
Bar ci szew skie go -Ko zio ła. Kon cert po pro wa dzi ły:
Mar ta Bo la now ska oraz Ju lia Kacz mar czyk, któ ra
rów nie do brze sa ma mo gła by wy stą pić na sce nie ja -
ko nie ma ły ta lent ak tor ski (lau re at ka wy ró żnie nia
na ostat nim Ogól no pol skim Kon kur sie Re cy ta tor -
skim za mo no dram „Pod róż do zie lo nych cie ni”).

ECHO TROM BI TY 
Przez trzy fi na ło we dni (22-24.06) w No wym Są -

czu na ryn ku i w Mia stecz ku Ga li cyj skim za gra ły 42
ze spo ły. Grand Prix XXXV Ma ło pol skie go Fe sti wa -
lu Or kiestr Dę tych ECHO TROM BI TY otrzy ma ła
Kra kow ska Or kie stra Sta ro miej ska. Do udzia łu
w kon cer cie z cy klu „My, Ma ło po la nie” Ko mi sja za -
pro po no wa ła: Or kie strę Dę tą Ko pal ni So li w Wie -
licz ce oraz Big Band Do bczy ce. Ko mi sja fe sti wa lo wa
ob ra do wa ła w skła dzie: płk Fran ci szek Su wa ła, płk
Sta ni sław La tek, kpt. Ta de usz Do bro wol ski, kpt. Ste -
fan Zuk i Sta ni sław Mi gacz. Po wy słu cha niu 42 or -

kiestr wy ło nio nych pod czas eli mi na cji po wia to wych
w: Ry gli cach, Szczaw ni cy, Wie licz ce, No wym Wi -
śni czu, Po lan ce Wiel kiej, Osiel cu, Gród ku nad Du -
naj cem i La sko wej (gra w mar szu i kon cer ty
kon kur so we) ko mi sja przy zna ła na stę pu ją ce miej sca:

Grand Prix Fe sti wa lu – Kra kow skiej Or kie strze
Sta ro miej skiej.

I. W gru pie or kiestr OSP: pierw sze miej sce – Or kie -
strze OSP z Żu ro wej

II. W gru pie or kiestr dzia ła ją cych przy do mach kul -
tu ry i sto wa rzy sze niach spo łecz no -kul tu ral nych: pierw -
sze miej sce – Or kie strze Dę tej z Łąc ka

III. W gru pie or kiestr pa ra fial nych: pierw sze miej sce
– Or kie strze Dę tej z La sko wej

IV. W gru pie or kiestr za kła do wych: pierw sze miej sce
– Or kie strze Dę tej Ko pal ni So li w Wie licz ce

V. W gru pie big ban dów: pierw sze miej sce – Big Ban -
do wi Do bczy ce.

ART NI GHT
Za rów no Ga le ria BWA i MCK SO KÓŁ, Mu zeum

Okrę go we i No wo są dec ka Ma ła Ga le ria przy go to -
wa ły sze reg kul tu ral nych atrak cji dla go ści dru giej
edy cji Art Ni ght (30.06). Kon cer ty, pro jek cje, zwie -
dza nie eks po zy cji, za ba wy dla naj młod szych i per -
for man ce.

– Po sta no wi li śmy wspól nie stwo rzyć coś no we go
na wzór No cy Mu ze ów w Kra ko wie. Oczy wi ście nie
po rów nu ję tu taj za się gu im pre zy kra kow skiej z no -
wo są dec ką, po nie waż z przy czyn na tu ral nych licz ba
te go ro dza ju in sty tu cji bar dzo się ró żni po mię dzy ty -
mi mia sta mi. W No wym Są czu in sty tu cji kul tu ry, któ -
re mo gły by wziąć udział w ta kim wy da rze niu, jest
kil ka: na sza Ga le ria, Mu zeum Okrę go we i Ma ła Ga -
le ria – mó wi Ja nusz Wój cik, dy rek tor Ga le rii Sztu ki
Współ cze snej MCK SO KÓŁ.
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Ca łość ar ty stycz nych zma gań za czę ła się du żo wcze śniej
niż wie czo rem, bo od po łu dnia w Ma łej Ga le rii oglą dać mo -
żna by ło rzeź by Je rze go Fo be ra, przy ja cie la ze stu denc kich
cza sów pro fe so ra An drze ja Szar ka, z któ rym ra zem przed la -
ty współ two rzy li gru pę ar ty stycz ną „.. kim je steś?”. Oprócz
te go Ma ła Ga le ria przy go to wa ła na Plan tach Miej skich per -
for man ce – „PAR KING STR ZY ŻO NY”, czy li AR TY -
STYCZ NA NOC NA PLAN TACH.

W piw ni cach Do mu Go tyc kie go zwie dzić mo żna by ło sa -
lę tor tur i po słu chać o wy myśl nych spo so bach na wy cią ga nie
in for ma cji i przy zna wa nie się do wi ny. Dy by, ma de jo we ło -
że, kra ty i to po ry to jed ne z wie lu atry bu tów „sta ro pol skich
hor ro rów”. Ich do peł nie niem by ły trzy wy kła dy: dr. Pio tra
Wierz bic kie go „Hi sto ria rze mio sła ka tow skie go w Pol sce”
oraz dwa dr Ma rii Mo len dy – „Jak roz po znać cza row ni cę?
– kil ka uwag o iko no gra fii cza row nic w XVI–XVII w. i „Roz -
wia ny ca łun” – Kre acje po sta ci de mo nicz nych w źró dłach
i iko no gra fii od sta ro żyt no ści do XVIII w.

Naj wię cej ar ty stycz nych dzia łań re ali zo wa nych by ło
w SO KO LE – po my śla no za rów no o naj młod szych, jak
i o do ro słych. W Ga le rii Sztu ki Współ cze snej BWA mo żna
by ło oglą dać wy sta wę „Ga li cja, mon amo ur. Sza leń stwo, fan -
ta zja i fan ta zmat”, czy li czwar tą od sło nę cy klu „Ga li cja. To -
po gra fie mi tu.

Dla zwie dza ją cych już na dzie dziń cu cze ka ła ma ry ni stycz -
na ak cja edu ka cyj na dla dzie ci – „Pod ża gla mi sztu ki”. W sa li
edu ka cyj nej od by ły się licz ne pro jek cje fil mów, a do peł nie -
niem wszyst kie go by ły dwa kon cer ty Woj tek Fed ko wicz No -
ise Trio oraz Ma rek Ra du li Trio.

HI STO RY CY ZA CHOD NIEJ GA LI CJI
W ra tu szu Mia stecz ka Ga li cyj skie go mo żna obej rzeć wy -

sta wę „Hi sto ry cy za chod niej Ga li cji” (od 13.07). Eks po zy cja
przy bli ża po sta ci dzie się ciu hi sto ry ków zaj mu ją cych się te -
ma ty ką za chod niej czę ści Ga li cji.

Pro jekt do ty czą cy ba da czy Ga li cji jest ko lej ną od sło ną pro -
gra mu „Via Ga li cia”, re ali zo wa ne go z Re gio nal ne go Ma ło -
pol skie go Pro gra mu Ope ra cyj ne go. Wy sta wa do ty czy
dzie się ciu spo śród wie lu hi sto ry ków. Czte rech zwią za nych
jest z Są dec czy zną – to Jan Sy gań ski, Sta ni sław Za łę ski,
Szczę sny Mo raw ski i Jó zef Szuj ski. Ko lej ni trzej to ty po wi
ko lek cjo ne rzy, a za ra zem ba da cze Ga li cji – An to ni Schne ider,
Am bro ży Gra bow ski i Że go ta Pau li. I trzech póź niej szych
– Jó zef Łep kow ski, Wła dy sław Łuszcz kie wicz i Sta ni sław
Tom ko wicz, któ rzy dzia ła li w ra mach gro na kon ser wa to rów
Ga li cji Za chod niej. W tej gru pie dzia łał też An to ni Schne ider.

Oprócz plansz przy bli ża ją cych po sta ci hi sto ry ków i za kres
ich dzia łal no ści w ga blo tach mo żna zo ba czyć wy po ży czo ne
z ar chi wów i bi blio tek Kra ko wa i Lwo wa sta ro dru ki i rę ko -
pi sy. Pra ce au tor stwa wy bra nych hi sto ry ków lub ich do ty czą -
ce sta no wią efekt po szu ki wań pra cow ni ków dzia łu
hi sto rycz ne go Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu. Wy -
sta wa bę dzie czyn na do 21 paź dzier ni ka.

NOC JAZ ZU
„Ni ght of jazz” (14.07) roz po czę ła gru pa „Bo ba jazz Band

and Swing&Sway dan ce gro up”. Kra kow scy ar ty ści za pre -
zen to wa li to, co ma ją naj lep sze go, czy li wspa nia ły jazz no -
wo or le ań ski, hu mor i dow cip. Pod ko niec kon cer tu ba wi li się

W piw ni cach Do mu Go tyc kie go zwie -
dzić mo żna by ło sa lę tor tur i po słu -
chać o wy myśl nych spo so bach
na wy cią ga nie in for ma cji i przy zna wa -
nie się do wi ny. Dy by, ma de jo we ło że,
kra ty i to po ry to jed ne z wie lu atry bu -
tów „sta ro pol skich hor ro rów”. 
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już wszy scy, a dzie dzi niec MCK wy peł nił się tłu mem lu dzi
złak nio nych do brej mu zy ki. Póź niej są dec kiej pu blicz no ści
pro gram z naj now szej pły ty za pre zen to wał Ja ro sław Śmie ta -
na, któ ry wy stą pił z Ada mem Czer wiń skim, Woj cie chem Ka -
ro la kiem i go ściem z Au stra lii – Bil lem Ne alem. Tym ra zem
ten zna ny jaz zo wy gi ta rzy sta za sko czył chy ba wszyst kich mi -
ło śni ków je go mu zy ki. Ze sce ny po pły nął blu es i rock.

„Ni ght of jazz”” za koń czył kon cert „Strings of the Gro -
und” (Stru ny na zie mi). Był to pro gram opar ty na po ezji Ja -
ro sła wa Iwasz kie wi cza, do mu zy ki zna ne go pia ni sty
jaz zo we go Włod ka Paw li ka, któ re go wspo ma gał Ma rek Ba -
ła ta, An na Se ra fiń ska, a wier sze re cy to wał Ar tur Dziur man.

FE STI WAL MU ZY KI DAW NEJ
Słyn na „Omnia Be ne fi cia” po raz 34. za brzmia ła w Sta rym

Są czu i za in au gu ro wa ła Fe sti wal Mu zy ki Daw nej (2-8.07).
Pierw sze go dnia za pre zen to wał się ze spół „Ama ril lis”. Ar -
tyst ki z Fran cji za pre zen to wa ły mię dzy in ny mi kom po zy cje
Jo ha na Chri stia na Ba cha – naj młod sze go sy na Ja na Se ba stia -
na, któ ry jest zna ny ja ko kom po zy tor nie zwy kle pięk nych
sym fo nii kon cer tu ją cych, a ta kże utwo rów ka me ral nych,
w tym kwin te tów na kla we syn. In ny z kon cer tów: „Ra duj cie
się Bo gu naj wy ższe mu” w wy ko na niu Chó ru „Sche rzo” przy -
cią gnął do świą ty ni tłu my go ści, przede wszyst kim ro dzi ców
ar ty stów i by łych chó rzy stów. W je go pro gra mie zna la zły się
mię dzy in ny mi pie śni, któ ry mi wo ka li ści wy śpie wa li Srebr -
ną Har fę Eola pod czas te go rocz ne go Fe sti wa lu Ze spo łów Mu -
zy ki Daw nej „Scho la Can to rum” w Ka li szu, a więc: „Pieśń
o Na ro dze niu Pań skim” Wa cła wa z Sza mo tuł, „Glo ria” z Mis -
sa Pas cha lis Grze go rza Ger wa ze go Gor czyc kie go i „Pieśń Ro -
ko szan Ze brzy dow skie go” – ano ni ma.

W ra mach 34. Sta ro są dec kie go Fe sti wa lu Mu zy ki Daw -
nej za pre zen to wa ła się rów nież Kra kow ska Ope ra Ka me -
ral na z przed sta wie niem „Don Pa squ ale” Ga eta no
Do ni zet tie go. Ope ra buf fo wło skie go kom po zy to ra to praw -

dzi wa mu zycz na i te atral na uczta, zwłasz cza w wy ko na niu
ze spo łu Kra kow skiej Ope ry Ka me ral nej, któ ra na sta ro są -
dec kim fe sti wa lu go ści ła już rok wcze śniej z przed sta wie -
niem „Li viet ta e Tra col lo” Per go le sie go. Mi mo
ka me ral nych wa run ków sce nicz nych, w Cen trum Kul tu ry
i Sztu ki „So kół” uda ło się wy sta wić pięk ne i dy na micz ne
przed sta wie nie z wy ró żnia ją cą się ro lą Mar ka Pi cza, ja ko
Don Pa squ ale, i Mi cha ła Kut ni ka (Dot tor Ma la te sta), ale
i in nym ak to rom trud no od mó wić sce nicz ne go wdzię ku
(urze ka spo sób po ru sza nia do mo wej słu żby) i cha ry zmy.
Kul mi na cją mi strzow skiej gry by ła sce na kłót ni na czte ry
gło sy (Don Pa squ ale, Dot tor Ma la te sta, Er ne sto i No ri na).

PO ET KA NA NO WY WIEK 
Ju lia Fie dor czuk przy by ła na spo tka nie (17.07) w MCK

SO KÓL nie wprost ze sto li cy, ale z Wier chom li, gdzie twór -
czo spę dza ła czas, pra cu jąc nad naj now szym, pią tym to mi -
kiem „Tuż tuż”, któ ry uka że się we wro cław skim „Biu rze
Li te rac kim”. To nie przy pa dek, że za wi ta ła na spo tka nie or -
ga ni zo wa ne przez To wa rzy stwo Li te rac kie im. Cy pria na Nor -
wi da, bo na Są dec czyź nie miesz ka ła u sa me go Wi tol da
Ka liń skie go. Do Wier chom li przy wio zła no tat ki, za czę te i go -
to we wier sze, by tu taj w za ci szu be skidz kich gór i la sów pra -
co wać nad osta tecz nym kształ tem zbior ku po ezji. 

Wi told Ka liń ski py tał au tor kę o li te rac kie fa scy na cje i pi -
sar skie ju we ni lia. Au tor ka pod czas spo tka nia prze czy ta ła
kil ka wier szy, m. in.: „Lą dy i oce any” i „Spis strat i zy sków”
z bar dzo oso bi ste go to mi ku „Pla ne ta rze czy za gu bio nych”
(2006), bo po wsta ją ce go kil ka lat po śmier ci oj ca, a pod czas
pierw szych mie się cy ży cia jej cór ki, oraz ty tu ło wy wiersz
z to mu „Tlen” (2009). Prze czy ta ny póź niej frag ment opo -
wia da nia „Zet ka” z „Po ran ku Ma rii i in nych opo wia dań”
(2010) wy wo łał spo re za mie sza nie i stał się te ma tem koń -
czą cej spo tka nie dys ku sji na te mat wul ga ry zmów w li te ra -
tu rze. – To nie jest mój ję zyk, tyl ko mo jej bo ha ter ki
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– tłu ma czy ła Ju lia Fie dor czuk, bro niąc „li cen cji na ję zyk”
nie tyl ko w swo jej twór czo ści. Jej zda nie po dzie lił pro wa -
dzą cy, za my ka jąc spo tka nie cy ta tem ze Sten dha la: „Po wieść
jest zwier cia dłem prze cha dza ją cym się po go ściń cu. To od -
bi ja la zur nie ba, to bło to przy dro żnej ka łu ży”.

THE MAN
78-stro ni co wy al bum „The Man” to efekt dwóch pro jek tów

ar ty stycz nych, ja kie stu den ci z Ko ła Na uko wo -Ar ty stycz ne -
go „Pie kar nia” re ali zo wa li wspól nie z pod opiecz ny mi Sto wa -
rzy sze nia na Rzecz Osób Nie peł no spraw nych „Gniaz do”
i są dec ką po li cją.

Czło wiek i je go ży cie jest za wsze naj wa żniej szą war to ścią
– to idea, któ ra przy świe ca ła pro jek tom ar ty stycz nym „The
Man” i „Me mo ry” stu den tów Pań stwo wej Wy ższej Szko ły
Za wo do wej w No wym Są czu. Nie by ły to jed nak dzia ła nia
ukie run ko wa ne tyl ko na pre zen ta cję wła snych ta len tów twór -
czych, ale ta kże na in te gra cję dwóch śro do wisk: aka de mic -
kie go i osób nie peł no spraw nych ze sta ro są dec kie go
„Gniaz da”. Al bum „The Man”, któ ry swo ją pre mie rę miał 11
lip ca, to już dru ga ta ka po pro jek to wa pu bli ka cja po ze szło -
rocz nym „In si de”. Stu den ci swo je pra ce wy ko ny wa li pod czas
kil ku mie się cy, na to miast dzie ła pod opiecz nych z „Gniaz da”
po wsta ły pod czas kil ku go dzin nych warsz ta tów pla stycz nych.
Do peł nie niem pre zen ta cji ar ty stycz nych w al bu mie są ob ra -
zy funk cjo na riu szy Ko men dy Po li cji Miej skiej w No wym Są -
czu, któ ra wspar ła fi nan so wo pro jekt.

Pre mie ra al bu mu by ła nie ma łym świę tem. Na pierw szym
pię trze Cen trum Han dlo we go Go łąb ko wi ce sta nę ła sce na,
na któ rej „Gniaz do” za pre zen to wa ło spek takl, i ga le ria prac
stu den tów. Ce re mo nię po pro wa dzi li wspól nie: Woj ciech La -
sek i An na Głórz ze Sto wa rzy sze nia na Rzecz Osób Nie peł -
no spraw nych „Gniaz do” z po mo cą Iwo ny Bu gaj skiej -Bi gos
i Zo fii Wci sło, pre zes „Gniaz da”. Wśród go ści zna leź li się m.
in.: prof. Zbi gniew Śli pek – rek tor PWSZ, dr Ma rek Re ichel

– pro rek tor PWSZ, dr Ja nusz Pa ter – pro rek tor PWSZ, Hen -
ryk Ko ział – ko men dant miej skiej po li cji i je go za stęp ca Ra fał
Le śniak, Wła dy sław Wnę trzak – wójt gm. Ry tro. Na za koń -
cze nie dla wszyst kich go ści za grał ze spół „Gro ove ko jad”.

NA PEŁ NYM MO RZU
Za ję cia te atral ne w są dec kim wię zie niu to wspól ny po mysł

ak to ra i re ży se ra Ja nu sza Mi cha li ka z Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry oraz Da riu sza Ja ni ka, wy cho waw cy z Za kła du Kar -
ne go w No wym Są czu. Fi nal ny efekt kil ku mie sięcz ne go pro -
jek tu, jed no ak tów kę „Na peł nym mo rzu” Sła wo mi ra Mro żka,
mo gli zo ba czyć za pro sze ni do Za kła du Kar ne go go ście (9.07).

Pro jekt re ali zo wa ny był przez 8 mie się cy w ra mach pro gra -
mu re so cja li za cyj ne go „Achil les”.

– Za czę ło się od roz mów o świe cie, mi ło ści i cier pie niu...
a po tem ćwi czeń warsz ta to wych i mie rze niu się z tek stem Sła -
wo mi ra Mro żka - wspo mi na Ja nusz Mi cha lik. Ze zwy kłej
świe tli cy stwo rzo no sa lę te atral ną z praw dzi wą, drew nia ną sce -
ną, oświe tlo ną re flek to ra mi. Sa mi osa dze ni nie kry li en tu zja -
zmu po przed sta wie niu i dzie li li się wra że nia mi ze swo jej
te atral nej przy go dy. W przed sta wie niu „Na peł nym mo rzu”
udział wzię li: Ja nusz Mi cha lik, Se ba stian W., Krzysz tof P., Jan -
ko R. i Ka zi mierz J. Wśród go ści na wi dow ni obec ny był m.in.
Ma ciej Ku jaw ski, ak tor war szaw skie go Te atru Kwa drat, któ -
ry po spek ta klu kom ple men to wał po mysł Ja nu sza Mi cha li ka i
grę de biu tu ją cych ska za nych z są dec kie go Za kła du Kar ne go.

Czło wiek i je go ży cie jest za wsze naj -
wa żniej szą war to ścią – to idea, któ ra
przy świe ca ła pro jek tom ar ty stycz nym
„The Man” i „Me mo ry” stu den tów Pań -
stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do wej. 
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WASZ AR TY
Przy go to wa na przez stu den tów In sty tu tu Pe da go gicz ne go

PWSZ w No wym Są czu im pre za (8.07) cie szy ła się spo rym
za in te re so wa niem wśród są de czan. Naj młod si miesz kań cy
mia sta w ra mach pół ko lo nii od wie dza li plac przy sta rej zbro -
jow ni (k. daw ne go ki na „Kro kus” przy  Al. Wol no ści), aby
roz wi jać swo je ar ty stycz ne ta len ty. W ra mach „Wasz ar tów”
od by ły się warsz ta ty graf fi ti, ma lar skie, rzeź biar skie, me blar -
skie oraz fo to gra ficz ne. Uczest ni cy po zna li taj ni ki two rze nia
graf fi ti oraz stre et ar tu. Stu den ci pro wa dzą cy warsz ta ty ma -
lar skie i rzeź biar skie chcie li przede wszyst kim roz wi jać w
mło dych lu dziach wy obraź nie i pa sję do sztu ki. Po cząt ku ją -
cy adep ci fo to gra fii po zna wa li taj ni ki sprzę tu, za sa dy pra cy z
mo de lem na pla nie, pod sta wy pro duk cji fo to gra ficz nej, po -
zna li rów nież szcze gó ły ob rób ki gra ficz nej. Pra co wa li ta kże
na pla nie fo to gra ficz nym z wi za żyst ką i mo del ką. Jed ną z
więk szych atrak cji by ło two rze nie ko lej ne go mu ra lu. Nad
graf fi ti na ścia nie sta rej zbro jow ni pra co wał Ma riusz Mors
Bro dow ski wraz z za przy jaź nio ny mi graf fi cia rza mi. Zwień -
cze niem „Wasz ar tów” był wer ni saż prac dy plo mo wych stu -
den tów Edu ka cji ar ty stycz nej PWSZ. 

„DZIE CI ŚWIA TA”
Wy sta wa Be aty Za lot to kil ka dzie siąt fo to gra fii z da le kich

pod ró ży do – jak sa ma mó wi – bli skich przy ja ciół, czy li dzie -
ci. Są to miesz kań cy In do ne zji, La osu, Au stra lii, We ne zu eli,
In dii i in nych eg zo tycz nych państw, któ rych pod ha lań ska
dzien ni kar ka uwiecz ni ła pod czas ich co dzien nych za jęć. Zdję -
cia przy cią ga ją uwa gę nie tyl ko ze wzglę du na po sta ci dzie ci,
ale i ich kon tekst, bo au tor ka czę sto w kadr prze my ca ja kieś
wa żne dla da nej kul tu ry ele men ty, jak cho cia żby po ży wie nie,
czy przed mio ty co dzien ne go użyt ku. – W za sa dzie ni gdy nie
roz sta ję się z apa ra tem, tym bar dziej pod czas pod ró ży. Naj -
czę ściej fo to gra fu ję kra jo bra zy, ale za wsze z wi zy ty w ka żdym
kra ju przy wo żę wie le fo to gra fii dzie ci. Na zbie ra ło ich się ty -

le, że mo żna by ło zro bić z nich te ma tycz ną wy sta wę – zdra -
dza dzien ni kar ka. – Nie pod ró żu ję z biu ra mi tu ry stycz ny mi,
ale w bar dzo ka me ral nych gru pach, cza sa mi dwu oso bo wych.
Omi jam po pu lar ne dla tu ry stów miej sca, a za to sta ram się
bli żej po znać miej sco wych lu dzi. Wte dy dzie ci sa me przy cho -
dzą, za cze pia ją, ba wi my się, wy głu pia my i przy oka zji po wsta -
ją zdję cia.

Wy sta wa to wa rzy szy XX. Mię dzy na ro do we mu Fe sti wa -
lo wi Dzie cię cych Ze spo łów Re gio nal nych Świę to Dzie ci Gór
(22-29 lip ca).

FE STI WAL OR GA NO WY
Kon cer tem Bar ba ry Świą tek -Że la znej na fle cie i Mar ka

Ste fań skie go na or ga nach roz po czął się XI Są dec ki Fe sti wal
Mu zy ki Or ga no wej L’ar te Or ga ni ca. Na prze ło mie lip ca
i sierp nia w No wym Są czu za pre zen tu ją się wy bit ni wir tu ozi
or ga nów z Pol ski i z za gra ni cy.

„Kró lew skie in stru men ty” – pod ta kim ty łem za in au gu ro -
wa no fe sti wal or ga ni zo wa ny przez Ma ło pol skie Cen trum Kul -
tu ry SO KÓŁ. Cykl let nich re ci ta li or ga no wych na wią zu je
do tra dy cji kon cer tów or ga ni zo wa nych w la tach 70. w ba zy -
li ce św. Mał go rza ty w No wym Są czu. Mi mo ob fi cie pa da ją -
ce go desz czu (17.07) w mu rach ba zy li ki po ja wi ło się wie lu
no wo są de czan. W mo nu men tal nych wnę trzach świą ty ni za -
brzmia ły kom po zy cje Geo r ga Frie dri cha Ha en dla, Die tri cha
Bu xte hu de’a, Jo han na Chri stia na Ba cha i Jo han na Lu dwi ga
Kreb sa. Kon cert po pro wa dzi ła i opa trzy ła hi sto rycz nym wstę -
pem An na Woź nia kow ska – teo re tyk i kry tyk mu zy ki.
Na „kró lew skich in stru men tach” za gra li: flet – Bar ba ra Świą -
tek -Że la zna, or ga ny – Ma rek Ste fań ski.

ŚWIĘTO DZIECI GÓR 
PO RAZ DWUDZIESTY

W te go rocz nej edy cji fe sti wa lu do No we go Są cza wy stą -
pią ze spo ły z Ira ku, Mek sy ku, Ser bii, Gru zji, Li twy i Bu ria cji
(Ro sja) oraz ty le sa mo z Pol ski. Go spo da rzem te go rocz ne go
Świę ta Dzie ci Gór są Ma łe Ro żno wio ki z Ro żno wa, któ re go -
spo dar ski ko stur prze ję ły od Do li ny Słom ki ze Stro nia. Ka -
żde go ro ku dzie ci przy by łe na fe sti wal spę dza ją ze so bą ca ły
czas, nie tyl ko wspól nie kon cer tu jąc, ale uczest ni cząc w wie -
lu cie ka wych i twór czych za ję ciach – „kam ra cąc się” ze so -
bą, jak okre śla to dy rek tor ar ty stycz ny, Jó zef Bro da.

W tym ju bi le uszo wym ro ku fe sti wa lo wi to wa rzy szy kon fe -
ren cja et no pe da go gicz na, a ta kże wy da na zo sta ła ksią żka. Stwo -
rze nia nie ty po wej pu bli ka cji pod ję li się wspól nie Ja kub Bul zak,
hi sto ryk i dzien ni karz oraz Ka mil Cy ga nik, po lo ni sta i szef Biu -
ra Pra so we go Świę ta Dzie ci Gór. Ca łość zdo bią gra fi ki Ma riu -
sza Bo cheń skie go oraz zdję cia dzien ni ka rzy. Ksią żka swo ją
nie ty po wość za wdzię cza dwu stron ne mu ukła do wi, tzn. z jed nej
stro ny ma my „Pod ręcz nik”, z dru giej zaś „Słow ni czek”. Pu bli -
ka cja po wsta ła z dwóch po wo dów: że by przy bli żyć słow nik po -
jęć zwią za nych z dwu dzie sto let nią im pre zą, a przede wszyst kim
– oca lić od za po mnie nia sło wa i ko men ta rze dwóch nie ży ją cych
już wiel kich po sta ci ści śle zwią za nych ze Świę tem Dzie ci Gór:
je go ka pe la na ks. prof. Jó ze fa Ti sch ne ra i rzecz ni ka pra so we go,
fe lie to ni sty Hen ry ka Cy ga ni ka. JA NUSZ BO BREK
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W
ia do mo, że głów nym
ośrod kiem był za wsze
Kra ków, nie mniej jed -
nak to No wy Sącz i zie -

mia są dec ka przez wie le lat od gry wa ły
stra te gicz ną ro lę w ochro nie Kra ko wa
i po łu dnio wej czę ści Kró le stwa – roz po -
czął swój wy kład o tym, co Kra ków za -
wdzię cza No we mu Są czo wi, pre mier
Olek sy. – Z dzie ciń stwa pa mię tam, że
by łem z kra kow skie go, to był po wód

do du my. Dłu go nie uzna wa łem prze nie -
sie nia sto li cy z Kra ko wa do War sza wy.

– Zro zu mia łem z wy po wie dzi pre mie -
ra, że te wię zi są tak sil ne, że na naj bli -
ższym po sie dze niu Ra dy Mia sta
za wnio sku ję, że by No wy Sącz stał się
dzie więt na stą dziel ni cą Kra ko wa – za -
żar to wał Ja cek Maj chrow ski, pre zy dent
Kra ko wa.

– Wy ko cha cie to mia sto z obo wiąz -
ku, jest wpi sa ne w wasz ży cio rys – zwra -

cał się do są de czan pro wa dzą cy im pre -
zę z Lesz kiem Ma za nem Mie czy sław
Czu ma. – Ja z wy bo ru. I kie dy za sy piam,
kie dy sły szę, jak anio ły la ta ją nad Ta ba -
szo wą, mam ta ką mo dli twę: Pa nie Bo że,
nie za bie raj mnie do nie ba, zo staw mnie
na za wsze na Są dec czyź nie w Ta ba szo -
wej.

Na kry tycz ną ana li zę Są dec czy zny
w ży ciu po li tycz nym i spo łecz nym po -
rwał się dr Ra fał Ma ty ja z WSB, war sza -
wiak, od dwu na stu lat miesz ka ją cy
w Są czu, koń czą cy wła śnie – jak sam
po wie dział – przy go dę, ale nie przy jaźń
z tym mia stem.

– No wy Sącz jest mia stem, któ re nie
wy ko rzy stu je swo ich atu tów. Po trze ba mu
no wych lu dzi i no wych idei. Nie ma im pe -
tu, ja ki miał dwa dzie ścia lat te mu. Po trze -
bu je lu dzi przed wie kiem śred nim.
Sta rze je się ze spół po sel ski, wła dze sa mo -
rzą do we, Ra da Mia sta. Wszę dzie, gdzie
się spoj rzy, lu dzi przed czter dziest ką jest
jak na le kar stwo – wy li czał Ma ty ja. – No -
wy Sącz ma je den z naj ni ższych od set -
ków mło dych lu dzi i ko biet w eli cie
wła dzy.

Resz ta wie czo ra na le ża ła do Je rze go
Le śnia ka i bo ha te rów ksią żki pt. „101
są de czan”.

Obok roz mo wa z au to rem ksią żki
„101 są de czan”.

***
Z Kra ko wa przy je chał prof. Je rzy

Ombach (UJ), je den z naj wy bit niej -
szych ma te ma ty ków pol skich, ab sol -
went I LO im. Ja na Dłu go sza
(ma tu ra 1968). Pro fe sor Ombach jest
w pro stej li nii po tom kiem au striac kie go
ge ne ra ła, ad iu tan ta ce sa rza Fran cisz ka
Jó ze fa! Mat ka pro fe so ra, Ire na, z do mu
Schirnbőck, by ła cór ką Le opol da,
a wnucz ką ge ne ra ła Edwar da von Reu -
th stet te na Schirnbőcka (1845–1928), ro -
dem z Dol nej Au strii. Edward z No wym
Są czem zwią zał się po przez wie lo let nią
(od 1866 do 1893) słu żbę w 20. puł ku

„101 sądeczan” w Klubie
Przyjaciół Ziemi Sądeckiej

W dniu Imie nin Mia sta, 7 czerw ca br., spo tka li się w „So ko le”
człon ko wie Klu bu Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej pod prze wod nic -
twem by łe go pre mie ra Jó ze fa Olek se go. Ka żdy otrzy mał 7-są -
czo wą mo ne tę na szczę ście, miał ta kże oka zję za opa trzyć się
w ksią żkę Je rze go Le śnia ka „101 są de czan”. Po za nie licz ny mi ob -
da ro wa ny mi przez au to ra i pre mie ra, lek sy kon w ele ganc kiej
skó rza nej opra wie i spe cjal nym etui mo żna by ło ku pić w pro -
mo cyj nej ce nie 80 zł.
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pie cho ty. Był przez pe wien czas ad iu -
tan tem ce sa rza Fran cisz ka Jó ze fa.
Po przej ściu w stan spo czyn ku osiadł
w No wym Są czu na sta łe. Po cho wa ny
zo stał na cmen ta rzu ko mu nal nym w No -
wym Są czu.

Na spo tka niu by li też m. in.: Mar ta
Ma ria Mi zian ty, pra wnucz ka Wła dy sła -
wa Bar bac kie go – no wo są dec kie go bur -
mi strza wszech cza sów, prof. An drzej
Mą czyń ski z UJ, do nie daw na wi ce pre -
zes Try bu na łu Kon sty tu cyj ne go, syn dr.
Ta de usza Mą czyń skie go, za ło ży cie la
przed woj ną „Rocz ni ka Są dec kie go”,
któ ry 6 lip ca ob cho dził ju bi le usz 40.
edy cji.

Gru pie są de czan war szaw skich prze -
wo dzi li: rek tor Aka de mii Pe da go gi ki
Spe cjal nej im. Ma rii Grze go rzew skiej,
prof. Adam Frą czek, ro dem z Po de gro -
dzia i prof. Adam No ga, do nie daw -
na pro rek tor SGH.

Z da le kie go Tasz kien tu przy le ciał
szef fir my Bud mex, Pa weł Cie ślic ki, ro -
dak z Bar cic Gór nych, je den z naj po wa -
żniej szych in we sto rów w Azji
cen tral nej, bu du ją cy gma chy rzą do we
i luk su so we ho te le, ale przede wszyst -
kim fir ma p. Paw ła od na wia w Uz be ki -
sta nie i Ka zach sta nie pol skie cmen ta rze
woj sko we żoł nie rzy ge ne ra ła An der sa.
Jest tych obiek tów kil ka na ście, plus
dwa kom plek sy po mni ków, któ re po sta -
wio no na szla ku pol skich żoł nie rzy
w Ira nie.

Tuż przed ko lej ną wy pra wą po lar ną
zdą ży ła od wie dzić ro dzin ne mia sto prof.
Ma ria Olech, uho no ro wa na przed ro -
kiem przez Klub ty tu łem Am ba sa do ra
Zie mi Są dec kiej.

AN NA PAW ŁOW SKA

Ze bra ni – na wnio sek Jó ze fa Olek se go
– przy ję li dwie re zo lu cje: pierw szą – prze -
ciw ko de gra da cji No we go Są cza
do trze cio rzęd nej ro li w pro jek cie Za ło żeń
Kra jo wej Po li ty ki Miej skiej 2020 (czyt.
na str. 9); dru gą – z po par ciem dla or ga ni -
za cji wiel kich im prez spor to wych (eu ro pej -
skiej i świa to wej ran gi) w Ma ło pol sce,
włącz nie z po wro tem do idei zi mo wych
igrzysk olim pij skich na po łu dniu kra ju (sa -
necz kar stwo i ho kej w Kry ni cy!).

Redakcja: W swo jej naj now szej, no -
ta be ne pięk nie wy da nej i zi lu stro -
wa nej ksią żce pt. „101 są de czan”
po rwał się Pan na rzecz nie by wa łą:
przed sta wie nie pan te onu naj wy -
bit niej szych oby wa te li w dzie jach
mia sta i re gio nu. Już po ja wi ły się
kon tro wer sje: jed nych Pan po mi -
nął, dru gich wy eks po no wał. Ja kie
by ły za tem kry te ria se lek cji? 

Jerzy Leśniak: – Nie jest to wy łącz -
nie li sta są de czan naj wy bit niej szych,
naj bar dziej za słu żo nych, wpły wo wych
czy zna nych, ob da rzo nych naj więk szą
cha ry zmą czy le gi ty mu ją cych się świa -
to wy mi osią gnię cia mi. Ran ga bo ha te -
rów ksią żki jest ró żna,
nie po rów ny wal na. Zu peł nie in ną ro lę
ode grał w No wym Są czu dłu go let ni bur -
mistrz Wła dy sław Bar bac ki, ini cju jąc
im po nu ją cy sze reg przed się wzięć cy wi -
li za cyj nych (elek try fi ka cja, wo do cią gi,
bu dow nic two), a in ną – rze czy wi ście
jed nost ko wą – stra żak Adam Mi cha lew -
ski, któ ry w ostat nim dniu oku pa cji nie -

miec kiej oca lił przed wy sa dze niem most
nad Ka mie ni cą, na zwa ny dziś je go imie -
niem. Jed ne oso by nik ną nie co w mro -
kach hi sto rii, in ne nie prze rwa nie ja śnie ją
w są dec kim pan te onie he ro sów i lu mi -
na rzy. Jed ne sto ją na spi żo wych co ko -
łach, in ne ży ją już tyl ko w pa mię ci
nie licz nych. Wszyst kie jed nak, ni czym
re flek to ry, oświe tla ją i wy ostrza ją na sze
spoj rze nie na po nad sied mio wie ko we
dzie je mia sta i re gio nu. 
Wy bór ta kich czy in nych po sta ci
mo że za ska ki wać i bu dzić kon tro -
wer sje?

– A ko go bra ku je? Se na to ra Ko gu ta,
po sła Mu lar czy ka? Bez prze sa dy. Ka -
żdy kreu je wła snych bo ha te rów. Przed -
sta wio na li sta z pew no ścią nie po kry je
się z żad ną, któ rą by ze sta wił ktoś in ny,
i w tym sen sie ma cha rak ter su biek tyw -
ny. Nie mniej jed nak śmiem twier dzić,
że zde cy do wa na więk szość umiesz czo -
nych w opra co wa niu osób jest w mniej -
szym lub więk szym stop niu
za ko twi czo na w zbio ro wej świa do mo -

Sądecki panteon
Rozmowa z JERZYM LEŚNIAKIEM,
autorem książki pt. „101 sądeczan”

Jerzy Leśniak
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ści są de czan i sym pa ty ków na szej „ma -
łej oj czy zny”. Ka żda oso ba o po dob -
nych za in te re so wa niach hi sto rycz nych
i do świad cze niu dzien ni kar skim, gdy -
byś zro bi ła swo ją li stę „101”, to w 90
pro cen tach po kry ła by się z mo ją!

Kry te riów do bo ru by ło kil ka: za kres
wpły wu tych lu dzi na lo sy mia sta i re -
gio nu (stąd obec ność kró la Wa cła wa II,
któ ry naj praw do po dob niej ni gdy w za -
ło żo nym przez sie bie ośrod ku miej -
skim nie był), czy też ro do wód, choć
miej sce uro dze nia nie by ło tu roz strzy -
ga ją ce. In au gu ru ją ca (wraz ze św.
Świe ra dem) po czet księ żna Kin ga by -
ła prze cież ro do wi tą Wę gier ką z ro du
Ar pa dów, lecz to jej przy pa dło ofi cjal -
ne mia no „Pa ni Zie mi Są dec kiej”. Są -
dec czy zna od wie ków śred nich by ła
ma gne sem przy cią ga ją cych lu dzi zdol -
nych i am bit nych. Nic za tem dziw ne -
go, że wśród naj wy bit niej szych są
przy by sze z in nych stron kra ju i świa -
ta. Z ko lei wy ło wie nie z są dec kich me -
tryk Car la Men ge ra, wy bit ne go
eko no mi sty świa to we go for ma tu, uza -
sad nia je go miej sce uro dze nia nad Du -
naj cem i Ka mie ni cą i tu tej sze po cząt ki
edu ka cji. 
Jest jed nak po wa żny dy le mat: jak
obiek tyw nie po rów ny wać za słu gi
po sta ci oto czo nych au rą świę to ści,
na przy kład be aty fi ko wa nych za -
kon nic z nie po zba wio ny mi ró żnych
przy war śmier tel ni ka mi, zwłasz -
cza ty mi, któ rych mo że my spo tkać
na uli cy Ja giel loń skiej?

– Ano, trud no po rów nać, tak jak
w ple bi scy cie „Prze glą du Spor to we go”
Ma ły sza z raj dow cem Ku bi cą. Po dob -
nie jak trud no po rów nać śre dnio wiecz -
ne go ry ce rza ze współ cze snym ar ty stą.
Wo bec bra ku obiek tyw nych kry te riów
au tor mu siał po słu żyć się za tem wła -
sną in tu icją, emo cja mi i – co tu ukry -
wać – in dy wi du al ny mi sym pa tia mi
i oso bi sty mi do świad cze nia mi. Zdra -
dzę, że do opra co wa nia „101 są de -
czan” na kło nił mnie, i przez kil ka lat
do pin go wał do fi na li za cji dzie ła, ser -
decz ny druh Jó zef Olek sy, pre zes Klu -
bu Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej, nasz
są dec ki kra jan, sta jąc się – za co je stem
mu wdzięcz ny i zo bo wią za ny – pro -
mo to rem i me ce na sem tej dość kosz -
tow nej edy cji.
Z po bie żnej już lek tu ry wi dać, że
nie któ re po sta ci zo sta ły po trak to -
wa ne z życz li wym pro tek cjo ni -
zmem…

– To praw da. Cho dzi za pew ne o lu -
dzi, z któ ry mi mia łem bez po śred ni
kon takt w okre sie trzy dzie sto pię cio let -
niej już prak ty ki dzien ni kar skiej, prze -
pro wa dza łem wy wia dy lub
wpi sy wa łem ich w re por ta że lub ar ty -
ku ły pu bli cy stycz ne, co w pew nej czę -
ści za zna czam w wy ko rzy sta nych
źró dłach. Nie zli czę i nie udo ku men tu -
ję dzie siąt ków roz mów pry wat nych,
któ rych jed nak kli mat ma wpływ
na wy obra że nie mo ich bo ha te rów za -
pre zen to wa ne w pu bli ka cji. Te pry wat -
ne kon tak ty, dłu gie roz mo wy, za któ re

W koń co wej czę ści swe go dzie ła Je rzy
Le śniak po ku sił się na spo rzą dze nie por -
tre tu zbio ro we go „są dec kie go Pan te onu”:

Portret
zbiorowy
„sądeckiego
Panteonu”

In te re su ją ca bę dzie cha rak te ry sty ka
gru py wy bra nych po sta ci ja ko ca ło ści,
two rzą cej „są dec ki Pan te on”. Jed na trze -
cia uro dzi ła się w mie ście nad Ka mie ni cą
i Du naj cem, po zo sta li w więk szych mia -
stach (cie ka we, że nikt w Kra ko wie, czy
War sza wie) i ma łych wsiach. Zna mien ne,
że jed na dzie sią ta le gi ty mu je się kre so -
wym ro do wo dem. Uwa żna kwe ren da
miejsc uro dze nia cza sa mi za ska ku je: hra -
bio wie Stad nic cy od kil ku po ko leń przy -
cho dzi li na świat w pa ła cu w Na wo jo wej,
ale aku rat Ada ma ma ma po wi ła we…
Lwo wie. Jed ni ro dzi li się ja ko pod da ni kró -
lów pol skich, in ni ce sa rzy Au stro -Wę gier,
a np. Ewa Hars dorf, ja ko oby wa tel ka ro syj -
ska, za rzą dów ca ra Mi ko ła ja II. Z wo jen -
nych rocz ni ków (1914–1918 i 1939–1945)
po cho dzi 12 osób, w okre sie PRL uro dzi ło
się i wy kształ ci ło 20 osób. Za znacz my, że
re kord dłu go wiecz no ści na le ży do „Bab -
ci” We ro ni ki Da nie lew skiej: 106 lat!

Ośmiu lu dzi ze szło z te go świa ta
śmier cią gwał tow ną: Za wi sza Czar ny
i gen. Jó zef Ku stroń zgi nę li na po lach bi -
twy, sio stry Ju lia Ro dziń ska i Ce le sty -
na Fa ron zo sta ły za mę czo ne w obo zach
kon cen tra cyj nych, gen. Bro ni sła wa Pie -
rac kie go za strze lił w skry to bój czym za -
ma chu na cjo na li sta ukra iń ski, Bo le sła wa
Bar bac kie go za mor do wa li hi tle row cy,
Ro man Stram ka po stra dał ży cie w wy -
pad ku mo to cy klo wym, a gen. Fran ci szek
Gą gor – wciąż ma my tę nie wy obra żal ną
tra ge dię w świe żej pa mię ci – w ka ta stro -
fie pre zy denc kie go sa mo lo tu pod Smo -
leń skiem.

Bio rąc pod uwa gę miej sca wiecz ne go
po chów ku, to naj da lej od Są dec czy zny

Józef Oleksy i Jacek Majchrowski
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spo czy wa Za wi sza Czar ny: w mo na sty rze
Tu ma ne w Ser bii. Zde cy do wa na więk -
szość do cze snych szcząt ków na szych bo -
ha te rów spo czy wa na Są dec czyź nie
(wy jąt ki są nie licz ne, np. grób św. Świe ra -
da znaj du je się w sło wac kiej Ni trze). 

Na li ście zwra ca uwa gę sto sun ko wo
du ża ilość dzia ła czy pań stwo wych i sa mo -
rzą do wych. Ich ran ga jest zró żni co wa -
nawza le żno ści odokre sów hi sto rycz nych
i przy na le żnych pre ro ga tyw: sta ro sta Lu -
bo mir ski był na miest ni kiem kró la, sta ro sta
Go lon ka – współ cze snym li de rem sa mo -
rzą do wym (z ogra ni czo ny mi kom pe ten -
cja mi).

Nie bra ku je na li ście ar ty stów i du -
chow nych, któ rych obec ność nie jest
zwią za na z dzia łal no ścią re li gij ną, lecz wy -
kra cza ją ca po za ra my mi sji Ko ścio ła (np.
ks. Fran ci szek Le śniak na pi sał prze bój stu -
le cia, a ks. Hen ryk Ostach za sły nął ja ko
twór ca ośrod ka pszcze lar skie go w Ka -
mien nej).

Pod wzglę dem re li gij nym do wy znaw -
ców re li gii mo jże szo wej za li cza się trzy
po sta cie, do lu te ra ni zmu – jed na, ate isty
nie uświad czysz! Zna ny z jaw ne go ate -
izmu i kry ty cy zmu do kle ru prof. Eu ge -
niusz Ro mer prze żył pod czas ukry wa nia
się w cza sie oku pa cji nie miec kiej na wró -
ce nie i stał się gor li wym ka to li kiem.

Zna ko mi ta więk szość za pre zen to wa -
nych osób ży ła i ży je w XX i XXI wie ku, od -
zna cza (ła) się wy so ką in te li gen cją,
po sia da (ła) grun tow ne wy kształ ce nie,
na wet Sta siu Ha li niak miał za so bą epi zod
stu diów na wy ższej uczel ni.

SKĄD POCHODZĄ
BOHATEROWIE
LISTY 101?

No wy Sącz – 32
Lwów – 4
Na wo jo wa – 2
Tar nów – 2
Bar ci ce Dol ne, Be sko, Brze sko, Cheł -

miec, Cho do rów, Czar ny Po tok k. Łąc ka,
Fry co wa, Gar bów k. San do mie rza, Go -
stwi ca, Gor li ce, Gry bów, Jak to row k. Sta -
ni sła wo wa, Ja nów Lu bel ski, Jel na,
Ka mion ka Wiel ka, Kąc lo wa, Kad cza, Ko -
niu szo wa, Koń skie, Ko sa rzy ska, Kra si czyn,
Kry ni ca, Li bran to wa, Lip ni ca Wiel ka, Łu -

ko wi ca, Ły cza na, My śle ni ce, Nie cew, Nie -
dziel ska, Ol kusz, Ol szan ka, Ostro wiec
Świę to krzy ski, Ostrzy hom (Wę gry), Po de -
gro dzie, Pod ło pień, Po tu rzy ca k. So ka la,
Po wroź nik, Po znań, Pra ga (Cze chy),
Ptasz ko wa, Ro pi ca Pol ska, Rud nik n. Sa -
nem, Ry ma nów, Ry żaw ka k. Hu ma nia,
Sien na, Sta ni sła wów, Sta ry Sącz, Stró że,
Stryj, Szy ma no wi ce k. Ni sko wej, Tar no -
gród, Tro pie, Wa do wi ce, Wil no, Za brzeż,
Za kli czyn, Za tor, Za wo ja, Żab no, Zie lo na k.
Ka mień ca Po dol skie go, Żu ko wi ce Sta re k.
Li siej Gó ry – po 1.

KIE DY ŻY LI?
X -XIII w. – 3
XIV -XVII w. – 5
XVIII -XIX w. – 8
XX i XXI w. – 85
Kla sy fi ka cja nie jest pre cy zyj na, bo wie -

le po sta ci ży ło na prze ło mie ko lej nych stu -
le ci (np. Wła dy sław Bar bac ki i Ze non
Re mi w XIX i XX wie ku), za tem o umiesz -
cze niu w kon kret nym stu le ciu de cy do wał
okres głów nej ak tyw no ści pu blicz nej, czy
za wo do wej. Spo śród 101 osób 38 ży je,
a naj star sza z te go gro na Da nu ta Sza flar -
ska, mi mo 97 lat, cie szy się zna ko mi tym
zdro wiem i jest peł na sił twór czych,
o czym są de cza nie prze ko na li się na ocz -
nie pod czas jej wy stę pu na sce nie Miej -
skie go Ośrod ka Kul tu ry w trak cie
Je sien ne go Fe sti wa lu Te atral ne go w paź -
dzier ni ku 2011 r. 

KIM BY LI?
Po li ty cy, urzęd ni cy pań stwo wi i sa mo -

rzą do wi – 19,
ar ty ści – 15,
du chow ni – 12,
pro fe so ro wie i ucze ni – 10,
in ży nie ro wie i rze mieśl ni cy – 9,
woj sko wi – 8,
biz nes me ni – 6,
świę ci i bło go sła wie ni – 5,
na uczy cie le i pe da go dzy – 5,
kro ni ka rze i dzien ni ka rze – 4,
spor tow cy -olim pij czy cy – 2,
po zo sta li – 6

Au tor miał kło pot me to do lo gicz ny. Np.
księ żna Kin ga kwa li fi ku je się bo wiem
do trzech ka te go rii: świę tych, wład ców

i du chow nych. Za rów no w tym, jak w in -
nych wie lo znacz nych przy pad kach, de cy -
do wa łem się na naj bar dziej oczy wi ste
sko ja rze nie.

W ze sta wie niu pro fe sji prze wa ża ją
przed sta wi cie le dwóch świa tów: sze ro ko
po ję tej po li ty ki i sfer wła dzy oraz kul tu ry.
Licz nie re pre zen to wa ni są lu mi na rze na -
uki i lu dzie Ko ścio ła, tu zresz tą na stę pu je
w kil ku przy pad kach wza jem ne prze ni ka -
nie (np. Jan Sy gań ski, Bo le sław Ku mor czy
Jó zef Ti sch ner by li wy bit ny mi uczo ny mi,
a za ra zem ka pła na mi). Ko lej ną gru pę sta -
no wią woj sko wi, in ży nie ro wie i rze mieśl -
ni cy oraz współ cze śni me ne dże ro wie.
Wy nie sio nych na oł ta rze – świę tych i bło -
go sła wio nych – do li czy łem pię ciu, ty luż
sa mo na uczy cie li z praw dzi wym po wo ła -
niem sze rzą cych z wiel kim po świę ce niem
ka ga nek oświa ty. Nie wie le mniej, bo czte -
rech jest kro ni ka rzy i dzien ni ka rzy – stra -
żni ków mo wy pol skiej i na szej, są dec kiej
pa mię ci. Po je dyn czo wy stę pu ją: wład ca
ko ro no wa ny, kio skar ka, stra żak, „wa riat
bo ży”, praw nik i le karz, choć w isto cie jest
ich pię ciu, ale zo sta li oni za li cze ni do ka te -
go rii „uczo nych” (pro fe so ro wie: Jan Sło -
wi kow ski, An drew Schal ly i Ta de usz
Po pie la) i ar ty stów (Je rzy Ma sior).

NA RO DO WOŚĆ
Do mi nu ją, rzecz ja sna, rdzen ni Po la cy.

Kla sycz nych ob co kra jow ców jest dwo je:
Kin ga – Wę gier ka i król cze ski Wa cław II.
Carl Men ger był Au stria kiem, Cha im Hal -
ber stam – Ży dem, po dob nie jak świad ko -
wie Ho lo kau stu, Izak Gold fin ger i Mar kus
Lu stig (obaj ma ją dziś po dwój ne oby wa -
tel stwa: pol skie i izra el skie). An drzej (An -
drew) Schal ly uro dził się ja ko Po lak,
na gro dę No bla otrzy mał już ja ko Ame ry -
ka nin. W ży łach Ro ma na Si chra wy pły nę -
ła krew cze ska, Eu ge niu sza Ro me ra
– wę gier ska, Ni ki fo ra – ru siń ska, Ewy
Hars dorf – nie miec ka.

PŁEĆ
16 ko biet i 85 mę żczyzn, co sta no wi

mniej niż obec nie mod ne i mo im zda -
niem nie słusz nie for so wa ne pa ry te ty, ale
z punk tu wi dze nia hi sto rii zdo mi no wa -
nej przez ro dzaj mę ski nie są to pro por -
cje złe.
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je stem wdzięcz ny lo so wi, to te mat
na osob ną ksią żkę.
Co Pan od po wie na za rzut, że po mi -
nął wie lu cie ka wych i zna czą cych
lu dzi, za rów no nie ży ją cych, jak i ży -
ją cych?

– Nie zna czy to, że uwa żam ich
za mniej wa żnych. Być mo że za dwa -
dzie ścia czy wię cej lat ran ga nie któ rych
mo ich bo ha te rów zmniej szy się, a in -
nych, te raz po mi nię tych, za ja śnie je no -
wym bla skiem. W tym ce lu do łą czy łem
„Li stę 101 bis”. Kto chce, mo że oso by
z li sty „re zer wo wej” prze rzu cić do li sty
pod sta wo wej. Mo ja ksią żka nie jest wy -
rocz nią Pol skiej Aka de mii Na uk, ani de -
kre tem wa ty kań skim, od któ re go nie ma
od wo ła nia. Zwra cam uwa gę na for mę:

pre zen to wa ne syl wet ki nie są uję te w ra -
my dys cy pli ny na uko wej, nie ma ją cha -
rak te ru kla sycz nych bio gra mów
en cy klo pe dycz no -bio gra ficz nych.
Wręcz prze ciw nie. Ce lo wo zde cy do wa -
łem się na ró żno rod ność form pre zen ta -
cji: od po sze rzo nej in for ma cji, po ese je
i fe lie to ny z ele men ta mi mi ni re por ta żu.
Wszyst ko po to, że by w po szcze gól nych
bio gra fiach prze ka zać in for ma cje o lu -
dziach ko ja rzo nych z No wym Są czem
i Są dec czy zną: przy wód cach i na ukow -
cach, ar ty stach i woj sko wych, du chow -
nych i dzia ła czach pu blicz nych,
ary sto kra tach, spor tow cach i skrom nych
oso bach dru gie go pla nu. Przy oka zji zaś
bi lans ich osią gnięć, nie co cie ka wo stek
i aneg dot. Obok po sta ci i tre ści ocze ki -

wa nych do łą czy łem nie co za ska ku ją -
cych nie spo dzia nek.
W ta kim ra zie pro szę po dać swo ją
de fi ni cję „są de cza ni na”. Czy są de -
cza nin mu si uro dzić się w No wym
Są czu?

– Nie ko niecz nie. Le szek Zegz da uro -
dził się w Kra ko wie, a prze cież nie jest
kra ku sem, tyl ko aku rat je go ma ma
w okre sie po ro do wym tra fi ła na gle z in -
ną do le gli wo ścią do kli ni ki w Kra ko wie
i tam Le szek przy szedł na świat. Mo ja
cór ka uro dzi ła się w Li ma no wej, bo
w szpi ta lu w Są czu by ła aku rat epi de mia,
ani my ślę na zy wać ją li ma no wian ką.
Mó wiąc po wa żniej od wo łam się do Ani
z Zie lo ne go Wzgó rza, któ ra po wta rza ła:
Your ho me land is a pla ce whe re You left
your he art (Two ją oj czy zną jest miej sce,
gdzie zo sta wi łeś swo je ser ce).
No, do brze, ale czym się ró żnią są de -
cza nie od in nych na cji? No bo prze -
cież na si wschod ni są sie dzi mo gli by
spo rzą dzić li stę 101 gor li czan, ci
z za cho du – 101 li ma no wian. I my,
i oni ma my pięk ne kra jo bra zy, my
– Be skid Są dec ki, oni – Be skid Ni ski.
Czy są de cza nie ma ją ja kieś wy jąt -
ko we ge ny? Czy są ule pie ni z ja kiejś
je dy nej swo je go ro dza ju gli ny? Czy
jest ja kiś wy ró żnik na ro du wy wo -
dzą ce go się lub za miesz ka łe go
nad Du naj cem i Ka mie ni cą, po mię -
dzy Prze hy bą a Je zio rem Ro żnow -
skim? Co jest rdze niem po ję cia
Są dec czy zny? Czy rze czy wi ście tyl -
ko zie mia, te ry to rium, w któ rym
mo że my czuć się bar dziej u sie bie
niż gdzie in dziej? 

– Nie. To ta kże lu dzie i hi sto ria, któ ra
ukształ to wa ła, obok na tu ry, szcze gól ną
po stać te go są dec kie go do mu i je go
miesz kań ców. To oczy wi ście rów nież
są dec kie dzie dzic two i miej sco wa kul tu -
ra, w tej hi sto rii ufor mo wa na i for mu ją ca
ko lej ne po ko le nia. My ślę, że tym spe cy -
ficz nym wspól nym ko dem jest kod hi -
sto rycz no -per so nal ny, przy pi sa ny tyl ko
tej zie mi. Są de czan łą czy za tem je dy ne
w swo im ro dza ju hi sto rycz ne dzie dzic -
two, na do da tek osa dzo ne w miej sco -
wych re aliach. Je ste śmy więc są dec ką
wspól no tą po łą czo ną mo że na po zór nie -
wi dzial ny mi, ale ja kże zro zu mia ły mi dla
nas wię za mi. „101 są de czan” są pró bą
od kry cia w tak dłu gim już łań cu chu ge -
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ne ra cji na szych są dec kich przod ków, ja -
kiejś wspól no ty. War to po czuć się ich
spad ko bier ca mi, war to spie rać się z ni -
mi o kształt du cho wy i ma te rial ny te go
są dec kie go dzie dzic twa, i wresz cie war -
to świa do mie je kon ty nu ować. Więk -
szość po sta ci umiesz czo nych w tej
ksią żce ma fun da men tal ne zna cze nie dla
to żsa mo ści są dec kiej gru py oby wa tel -
skiej, są bar dzo wa żne dla po zio mu
i miej sca No we go Są cza i Są dec czy zny
w cy wi li zo wa nym świe cie. Czy to nie
pięk ne, że zna kiem roz po znaw czym na -
szej są dec kiej to żsa mo ści są: księ żna
Kin ga, mar sza łek Sta ni sław Ma ła chow -
ski, oj ciec ko lei – Ju lian Du na jew ski,
bur mistrz wszech cza sów Wła dy sław
Bar bac ki, ca dyk Dyw re Hal ber stam, di -

va ope ro wa Ada Sa ri i ge niusz spod Gó -
ry Par ko wej – Ni ki for, po grom ca ar ty -
stycz nych ży wio łów Wła dy sław Ha sior
i wy bit na ak tor ka Da nu ta Sza flar ska, za -
ło ży ciel „Krze mo wej Do lin ki” nad Du -
naj cem Ro man Klu ska i ro dem
z „Pie kła” (dziel ni cy No we go Są cza) Jó -
zef Olek sy – pre mier i mar sza łek Sej -
mu III RP, twór cy lo do we go im pe rium
bra cia Ko ra lo wie i pierw szy żoł nierz RP
gen. Fran ci szek Gą gor, któ ry zgi nął
w ka ta stro fie pod Smo leń skiem, a ta kże
Sta siu Ha li niak i „Bab cia” Da ni lew ska,
któ ra w wie ku 100 lat pro wa dzi ła kiosk
„Ru chu” przy al. Ba to re go.

Re asu mu jąc: mo ją in ten cją by ło
przy bli że nie po sta ci, któ re współ uczest -
ni czy ły w two rze niu to żsa mo ści Kró -

lew skie go Gro du i oko lic, i na dal kształ -
tu ją na sze wy obra że nie o ro dzin nej zie -
mi. Pro szę mi po zwo lić na
po dzię ko wa nia: nie by ło by tej ksią żki,
gdy by nie za cni pa tro ni i me ce na si, gdy -
by nie to wa rzy sze re dak cyj ne go tru du
i udrę ki – red. Sła wo mir Si ko ra (au tor
pięk nej i ory gi nal nej opra wy gra ficz -
nej), gdy by nie prof. Bo gu sław Kołcz,
któ re mu je stem wdzięcz ny za fun da -
men tal ne przy ka za nie, że by ka żde zda -
nie za czy nać du żą li te rą, a za my kać
krop ką. Dzię ku ję ko le gom kon sul tan -
tom – Lesz ko wi Mi gra le, Woj cie cho wi
But sche ro wi, au to rom zdjęć, sze fom in -
sty tu cji, któ re udo stęp ni ły ar chi wa, oso -
bom pry wat nym – za uży cze nie
ro dzin nych zbio rów. Dzię ku ję wszyst -
kim mo im roz mów com, że mia łem za -
szczyt spo tkać ich na swo je dro dze
ży cio wej i za wo do wej, Dzię ku ję wresz -
cie swo jej ro dzi nie, oj cu, żo nie i cór ce
rów nież bez resz ty za an ga żo wa nych
w to przed się wzię cie.
Dziękujemy za rozmowę.

NO TA WY DAW NI CZA
„101 są de czan”
Je rzy Le śniak
For mat: 210x297 mm
Ilość stron: 430
Opra wa al bu mo wa (twar da, pu deł ko)
Rok wy da nia: 2012

Eks klu zyw na edy cja mo nu men tal ne -
go pan te onu 101 po sta ci, któ re wpi sa ły się
w daw ne i współ cze sne dzie je No we go
Są cza i Są dec czy zny. Po czet in au gu ru ją
świę ci – Świe rad i Kin ga „Pa ni Zie mi Są -
dec kiej”, do my ka ją – współ cze śni ko ry fe -
usze kul tu ry i na uki, li de rzy biz ne su. 

Bo ga to ilu stro wa ne (ok. 1,5 tys. zdjęć,
w tym spo ro ar chi wal nych i pu bli ko wa -
nych po raz pierw szy) wy daw nic two, któ -
re uka za ło się z oka zji 720-le cia No we go
Są cza z ini cja ty wy Klu bu Przy ja ciół Zie mi
Są dec kiej, uzu peł nia ją; „Li sta 101 bis”, po -
czet ho no ro wych oby wa te li mia sta
od okre su au to no mii ga li cyj skiej po XXI w.
i uży tecz ny przy na wi ga cji czy tel ni czej in -
deks oso bo wy.

Ta ksią żka po win na się zna leźć w ka -
żdym są dec kim do mu!
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W dniu pro mo cji no wej ksią żki
Je rze go Le śnia ka pro fe sor Fe -
liks Ki ryk po wie dział o au to rze,
że to ży we sre bro. Wi ki słow -
nik wy ja śnia: wul kan ener gii,
in te li gent ny, wiecz nie roz ba -
wio ny i sko ry do psot.

A
le ży we sre bro, w prze no śni, to
prze cież rtęć! Zdat na i na tru -
ci znę, i na ma te riał wy bu cho -
wy. Je śli po zwo lisz się jej

roz lać, roz pry sku je się na drob ne kro -
pel ki, trud ne do ujarz mie nia.

Oba wiam się, że to na sze są dec kie
ży we sre bro wy stę pu je pod ró żny mi po -
sta cia mi i twarz ma nie jed ną.

Sko ry do psot? Ow szem. Za py ta ny
dla cze go wy brał aku rat 101 Są de czan
na bo ha te rów swej ksią żki od po wia da:
– Ja koś tak mi się przy po mniał ty tuł fil -
mu „101 dal ma tyń czy ków”.

Chwi lę po tem chwa li swą księ gę: że
set ki ko lo ro wych zdjęć, że pa pier wspa -
nia ły, że opraw na w skó rę. Bły ska wicz -
nie re agu je prof. Ma ria Olech,
sław na ba dacz ka po lar na (sześć ra zy wi -
ta ła No wy Rok wśród pin gwi nów):
– A ta opra wa to z ja kiej skó ry?

Le śniak z mi ną nie wi niąt ka od po wia -
da: – Z Wied nia.

I śmie je się ra zem z licz ną pu bli ką
zgro ma dzo ną w „So ko le”. Po wta rza:
– Na praw dę z Wied nia! Ja kżeż go py tać
w tej sy tu acji, dla cze go po mie ścił mię -
dzy sław ny mi mę ża mi… Sta sia Ha li nia -
ka, któ ry przed pół wie czem w trak cie
jed nej wę drów ki od wie dza zwy kle kil -
ka na ście są dec kich knajp, ro biąc ka wa -
ły prze chod niom.

Żar ty, aneg do ty są moc ną stro ną tej
księ gi. Sko ro au tor nie prze ga pił Lesz -
ka Ma za na, li de ra Pol skiej Par tii Ły -
sych, to iskrzy wie lo krot nie. Jest więc
po nad cza so wy to ast księ dza Jó ze fa Ti -
sch ne ra: – Pij my i mó dl my się o zdro -
wie, grze chy przyj dą sa me!

Jest przy wo ła ny z in nej epo ki pro -
boszcz Jan Ma cha czek, czę stu ją cy psa
w Wiel ki Pią tek kieł ba są. Jest wie czór
ka wa ler ski re dak to ra Ja nu sza Ko szy ka
w sław nym on giś „Im pe ria lu”. Jest bi -
skup, któ ry wje żdża na ko niu na dzie -
dzi niec klasz to ru kla ry sek, a po tem
in to nu je z es tra dy na sta ro są dec kim ryn -
ku: – Jak jo se za śpi wom w son dec ki do -
li nie, to mi się w Za beł cu fi jo łek
roz wi nie.

Pod ko niec wie czo ru pro mo cyj ne go
prze li cy to wał wszyst kich ksiądz Sta ni -
sław Cza chor, któ ry nie ze chciał usiąść
z no ta bla mi w pierw szym rzę dzie, ali ści
uho no ro wa ny spe cjal nie przez Je rze go
Le śnia ka cie płym sło wem i pre zen tem
w po sta ci księ gi, o któ rej mo wa, wziął
do rę ki mi kro fon i – naj zwięź lej jak mo -
żna – po wie dział: – Od wdzię czę ci się
w wa ty kań skiej wa lu cie: Bóg za płać!

Na uła mek se kun dy słu cha czy za tka -
ło. A po tem okla ski i eks plo zja we so ło -
ści. Szko da, że ta kich spo tkań nie
utrwa la się u nas ka me rą cy fro wą. Cza -
sem wa żniej szy od te go, co się mó wi,
jest spo sób, styl wy po wie dzi. Ta kże
spon ta nicz na re ak cja wi dow ni. Wie dział
to prof. Fe liks Rapf krę cąc w mię dzy -
woj niu na ta śmie fil mo wej „Kro ni ki są -
dec kie”.

***
Wy mie ni łem już sied miu bo ha te rów

ksią żki Je rze go Le śnia ka. Po ra po wie -
dzieć, co to za dzie ło. I tu za czy na ją się
scho dy. Na sze ży we sre bro jest jak roz -
la na rtęć, mi go cą ca ty sią ca mi kro pe lek,
któ re nie przy sta ją do sie bie.

Na pew no nie jest to lek sy kon, nie
– en cy klo pe dia. Nie mo no gra fia, choć
au tor przy ka żdej po sta ci do łą cza wy kaz
źró deł, z któ rych ko rzy stał, a na koń cu
da je nam in deks osób wy mie nio nych we
wszyst kich tek stach (po nad 2500 na -
zwisk!).

Prze pla ta ją się – czę sto przy por tre to -
wa niu jed nej oso by – roz ma ite ga tun ki
dzien ni kar skie: mi ni re por taż, po kło sie
roz mo wy, frag ment pa mięt ni ka, wspo -

mnie nia bli skich. Spo ro zdań bez kry -
tycz nych, ide ali zu ją cych – ha gio gra fia
sen su stric to i w prze no śni. Kom pi la cja
z ko niecz no ści – do więk szo ści osób opi -
sy wa nych nie da się wy słać mej la, bo
zmar li, nie któ rzy set ki lat te mu.

Naj traf niej chy ba na le ża ło by po wie -
dzieć: praw da i zmy śle nia, mie sza ni na do -
ku men tów i źró deł pa ra hi sto rycz nych,
ko re spon den cja au to ra z bo ha te ra mi,
uryw ki wła snych tek stów sprzed lat. Pa -
no ra ma Są dec czy zny skle jo na ze 101 od -
ręb nych oso bo wo ści, nie co
ska żo na – cha rak te ry stycz ną dla au to ra
– uf no ścią wo bec źró deł, któ re wy ma ga ją
jed nak we ry fi ka cji (Jó zef Ku raś, „Ogień”
jest dla Le śnia ka ma jo rem, ale czort wie,
kto mu ten sto pień ofi cer ski przy znał).
Ska żo na też skłon no ścią do szyb kie go za -
chwy tu (gdy Ma rian Cy coń opo wia da
o lot ni sku, Ju rek za po mi na o kla ry skach
i miesz kań cach osie dli, któ rym sa mo lo ty
zbu rzą nie tyl ko ci szę).

***
Ro lę po rząd ku ją cą speł nia w tej ksią -

żce nie ran ga pre zen to wa nej po sta ci, bo
jak usze re go wać zna cze nie i do ko na nia
lu dzi ró żnych za wo dów, ró żnych epok.
Kto wa żniej szy? Wła dy sław Bar bac ki,
bur mistrz Są cza przez 18 lat? Za je go ka -
den cji po wstał szpi tal, wo do cią gi, ka na -
li za cja, ko ściół św. Ka zi mie rza, Dom
Ro bot ni czy przy ul. Zyg mun tow skiej,
Ciu ciu bab ka, dwo rzec ko le jo wy, rzeź nia,
Plan ty, sieć te le fo nicz na, elek trow nia
na Wól kach. Czy mo że wię cej zro bił wo -

Za miast re cen zji

Naj traf niej chy ba na le ża -
ło by po wie dzieć: praw da
i zmy śle nia, mie sza ni -
na do ku men tów i źró deł
pa ra hi sto rycz nych, ko re -
spon den cja au to ra z bo ha -
te ra mi, uryw ki wła snych
tek stów sprzed lat.
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je wo da Ma rek Olek siń ski, przez kil ka -
dzie siąt lat na bu do wach: osie dla Mi le -
nium, Bar skie, Go łąb ko wi ce,
We ster plat te, sa na to ria Kry ni cy i Mu szy -
ny, szpi ta le w Li ma no wej i No wym Tar -
gu, 66 szkół, 16 przed szko li, 20 obiek tów
słu żby zdro wia, ho te le, kil ka set pla có wek
han dlo wych i prze my sło wych.

Tę po ku sę – war to ścio wa nia swych
bo ha te rów – au tor słusz nie od rzu cił. Nie
przy jął też wy god ne go usze re go wa nia
we dług al fa be tu, po nie waż był by to nie -

by wa ły ga li ma tias: świę ty Świe rad mię -
dzy An drze jem Szka rad kiem a ks. Jó ze -
fem Ti sch ne rem.

Ko lej ność dyk tu je za tem – jak naj -
roz sąd niej – ka len darz: od św. Świe ra da
uro dzo ne go po nad ty siąc lat te mu aż
po prof. Bo gu sła wa Koł cza (rocz -
nik 1963). Traf ne to roz wią za nie. Czy -
tel nik po dą ża jąc za bo ha te ra mi tej
są dec kiej sa gi, wę dru je z epo ki do epo -
ki. I na wet, je śli au tor – w zgo dzie z ak -
tu al ną po li ty ką hi sto rycz ną – chciał by
prze mil czeć są dec ki ruch ro bot ni czy
i lu do wy, a ta kże Pol skę Lu do wą, to one
wy ła żą we wspo mnie niach nie tyl ko
pro fe so rów Ta de usza Po pie li i Bo le sła -
wa Fa ro na, ale na wet przy oka zji opo -
wie ści o ge ne ra le Fran cisz ku Gą go rze
po cho dzą cym z Ko niu szo wej (gdy zi mą
au to bus nie do je żdżał do Łę ki, mło dzi
ma sze ro wa li do są dec kich szkół dwie
go dzi ny w jed ną stro nę).

Za sko cze niem nie ma łym dla Są de -
czan kul ty wu ją cych pa mięć o Bro ni sła -
wie Pie rac kim bę dzie wy mo wa tek stu
o tej tra gicz nej po sta ci lat trzy dzie -
stych XX w. Mło dzi czy tel ni cy pew nie
pierw szy raz usły szą o twier dzy brze -
skiej, o Be re zie Kar tu skiej. Chwa ła
zwłasz cza zna ne mu praw ni ko wi są dec -
kie mu, Ja no wi Ce le wi czo wi, za od brą -
zo wie nie syl wet ki ge ne ra ła.

Za sko cze niem dla mnie jest miej sce
– mię dzy Ka zi mie rzem Wę glar skim
a Ja nu szem Piecz kow skim dla ów cze -
sne go se kre ta rza par tii – ja ko jed ne go
z głów nych ar chi tek tów eks pe ry men tu
są dec kie go. Otóż se kre tarz ów w ro -
ku 1956 był re pre zen tan tem tzw. be to nu
par tyj ne go (trzy mał z gru pą na to liń czy -
ków). Ow szem, pod pi sał się pod tek -
stem eks pe ry men tu, ale to świad czy
wy łącz nie o po li tycz nym spry cie Piecz -
kow skie go, Wę glar skie go, a na de
wszyst ko – re dak to ra „Po pro stu”, są de -
cza ni na Wło dzi mie rza God ka, au to ra
tek stu i spi ri tus mo vens te go gło śne go
w Pol sce przed się wzię cia. Kto nie wie -
rzy mo jej pa mię ci, niech prze czy ta
na stro nie 156 Le śnia ko wej księ gi frag -
ment tek stu (u do łu pierw szej szpal ty):

„Są kur ne cha łu py, są do my, gdzie
mię so ja da się raz na rok. Są lu dzie, któ -
rzy jesz cze nie oglą da li wiel kie go mia -
sta i nie je cha li po cią giem. Są
miej sco wo ści, do któ rych le karz nie mo -

że do trzeć. Ten po wiat chce my wy dźwi -
gnąć z ru iny, za co fa nia eko no micz ne go,
cy wi li za cyj ne go i kul tu ral ne go”.

Ta ką pol sz czy zną nie po słu gi wał się,
Ju recz ku, ża den se kre tarz po wia to wy,
a przede wszyst kim nie mógł tak my -
śleć: 11 lat Pol ski Lu do wej a tu raz
do ro ku mię so? Po wiat w ru inie? Kto
tak my ślał i pi sał, tra cił le gi ty ma cję par -
tyj ną.

Wąt pli wo ści bu dzi re la cja o spo tka -
niu z Wła dy sła wem Go muł ką w mar -
cu 1957 r. na te mat eks pe ry men tu. Idea
są dec kiej sa mo dziel no ści jesz cze wów -
czas nie wy kieł ko wa ła. Nie co póź niej
do szło do pierw szej jej pre zen ta cji, ale
nie Go muł ce, lecz Jó ze fo wi Cy ran kie -
wi czo wi, sto kroć by strzej sze mu roz -
mów cy.

Przy oka zji: po świę co ny Ja no wi
Sło wi kow skie mu szkic (str. 163-165)
prze mil cza ro lę Cy ran kie wi cza i je go
są dec kich kon tak tów w uwol nie niu
sław ne go ku rie ra Pol ski Pod ziem nej,
Ja na Kar skie go. Wraz z ty sią ca mi te -
le wi dzów obej rza łem w tym ro ku do -
ku ment fil mo wy, w któ rym Jan
Kar ski z wdzięcz no ścią wspo mi -
na sku tecz ną re ak cję Cy ran kie wi cza
i kra kow skiej PPS na sy gnał od dr.
Sło wi kow skie go.

I zu peł ny już dro biazg: ży łem do tąd
w prze świad cze niu, że Kar skie go prze -
pra wio no przez Du na jec łód ką na tzw.
pych. Ka ja ków w cza sie woj ny nie wi -
dzia łem. Zdro wy roz są dek pod po wia da
po nad to, że kon spi ra to rzy wy bra li bez -
piecz niej szy spo sób prze pra wy i dość
po wszech nie wów czas uży wa ny mię dzy
uj ściem Ka mie ni cy a Mar cin ko wi ca mi,
czy li drew nia ną łódź. U Le śnia ka czy -
tam, że sam Kar ski po noć na pi sał:
„Wszy scy do tar li śmy nad Du na jec, prze -

Ko lej ność dyk tu je za tem
– jak naj roz sąd niej – ka -
len darz: od św. Świe ra da
uro dzo ne go po nad ty siąc
lat te mu aż po prof. Bo gu -
sła wa Koł cza (rocz -
nik 1963). Traf ne to
roz wią za nie.

SADECZANIN 8.2012_SADECZANIN 8.2012  30-07-2012  09:09  Strona 71



SIERPIEŃ 201272 KULTURA
WWW.SADECZANIN.INFO

pra wi li się ka ja kiem na dru gi brzeg
i ukry li śmy się w bez piecz nym miej scu”. 

Wszy scy – czy li ilu? Ka ja kiem?
***

Ta księ ga mó wi du żo nie tyl ko o tym
za kąt ku, któ ry ser cu naj bli ższy, ale ta -
kże o sa mym Jur ku Le śnia ku, en tu zja -
ście nie po praw nym, ga lo pu ją cym od 30.
lat po ró żnych po lach. Ten ga lop wy klu -
cza na uko wą do cie kli wość, zwłasz cza
wo bec te go, co mó wią, lub pi szą lu bia -
ne, po dzi wia ne, sza no wa ne przez au to -
ra oso by. Mi mo te go prze sło dze nia
nie któ rych frag men tów „101 Są de czan”
jest naj lep szą ksią żką Je rze go Le śnia ka.

Im po nu je ska la przed się wzię cia.
Uzmy sła wia ono ogrom ta len tów, ja kie
wy da ła lub przy gar nę ła Są dec czy zna. Ta
księ ga bę dzie uczyć pa trio ty zmu i du my
z na szej ma łej oj czy zny. Po win na tra fić
w rę ce mło dych, pó ki jesz cze się ga ją

po sło wo dru ko wa ne. A po nie waż cie -
szy ta kże oczy barw ny mi fo to gra fia mi
(kil ka set), mo że stać się po ręcz nym pre -
zen tem.

***
Ży czę Au to ro wi, by dru gie wy da nie

– uzu peł nio ne o dzie je spół dziel ców są -
dec kich i to wa rzy szy Jó ze fa Pił sud skie go
z Pol skiej Par tii So cja li stycz nej moc no
za ko rze nio nej nad Du naj cem – wol ne
by ło od nie ści sło ści i uprosz czeń.

Wy daw ca, Woj ciech Go la chow ski,
do wiódł, że po tra fi ro bić rze czy pięk ne.

ADAM OGO RZA ŁEK
Au tor (ur. 1935 w No wym Są czu) tek stu

był w la tach 1980-1990 re dak to rem na czel -
nym ty go dni ka „Du na jec”, a wcze śniej pu bli -

cy stą „Ga ze ty Kra kow skiej”.

Ta księ ga mó wi du żo nie
tyl ko o tym za kąt ku, któ -
ry ser cu naj bli ższy, ale
ta kże o sa mym Jur ku Le -
śnia ku, en tu zja ście nie -
po praw nym,
ga lo pu ją cym od 30. lat
po ró żnych po lach. Ten
ga lop wy klu cza na uko wą
do cie kli wość, zwłasz cza
wo bec te go, co mó wią.

Festiwal Kiepurowski w obie k
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e ktywie Jerzego Żaka 

Fe sti wal bez Ka czyń skie go 

W tym ro ku po raz pierw szy od po nad 20. lat fe sti wal kie pu row ski od -
bę dzie się bez Bo gu sła wa Ka czyn skie go. Nie do szedł do po ro zu mie -
nia z wła dza mi uzdro wi ska w spra wie fi nan so wa nia im pre zy. Cie żar

or ga ni za cji fe sti wa lu wzią ła na sie bie sa mo rzą do wa jed nost ka, Cen trum Kul tu -
ry w Kry ni cy -Zdro ju. 

Pro gram 46. Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry (11-18 sierp nia) przed sta wia się bar -
dzo atrak cyj nie, pod Gó rę Par ko wą przy ja dą gwiaz dy pol skiej sce ny mu zycz nej,
im pre zie pa tro nu je mar sza łek wo je wódz twa ma ło pol skie go. 

Bo gu sław Ka czyń ski nie skła da bro ni. Na swo jej stro nie in ter ne to wej pi sze
o wę dru ją cym po ró żnych mia stach Pol ski Eu ro pje skim Fe sti wa lu im. Ja na Kie -
pu ry: „Je sie nią wzna wiam Eu ro pej ski Fe sti wal im. Ja na Kie pu ry, któ ry nie bę -
dzie od by wał się, jak do tych czas w jed nym miej scu, tyl ko w for mie przy stan ków
od wie dzi wie le miast w Pol sce i za gra ni cą. (...) Pierw szy Przy sta nek Eu ro pej -
skie go Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry od bę dzie się w Sa li Kon gre so wej w War sza -
wie dnia 16 li sto pa da. (...) Wie rzę, że na tych kon cer tach spo tkam swo ją daw ną,
ale ta kże no wą pu blicz ność”. 

Ro dzą sie dwa py ta nia: Czy ma szan se fre sti wal kie pu row ski po za Kry ni cą?
A dru gie py ta nie: Czy w Kry ni cy uda się fe sti wal kie pu row ski bez Bo gu sła wa
Ka czyń skie go? (HSZ)
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Za ło ży cie lem ko ścio ła i klasz to ru Fran cisz ka -
nów był po noć sam Wa cław II, a mia ło się to
stać w ro ku 1297, pięć lat po za ło że niu No we go
Są cza. Tak przy naj mniej mó wi ła ciń ski na pis
na ta bli cy z czer wo ne go mar mu ru. Nie ste ty
– po cho dzą cej z o wie le póź niej szych cza sów,
bo z ok. 1640 r., a więc nie wia do mo, na ile au -
ten tycz ne po da ją cej wia do mo ści.

Wszyst kie prze wod ni ki po na szym mie ście wy mie nia ją
jed nak – ja ko pa miąt kę hi sto rycz ną – na gro bek pod sto le go
Ja na Do bka Łow czow skie go, her bu Gryf, za cho wa ny do dziś.
Ufun do wa na przez nie go ka pli ca św. Ber nar dy na spło nę ła
wraz z ko ścio łem w 1769 r. Jak pi sze ks. Jan Sy gań ski, „ro -
ze bra no ko ściół fran cisz kań ski do szczę tu, wte dy to zbu rzo -
no ta kże przy le głą do nie go ka pli cę Do bków i wy rzu co no
z niej nie po śled nie go dłu ta z mar mu ru ciem no czer wo ne go
z bia łe mi żył ka mi po mnik Ja na Do bka Łow czow skie go [...]
któ ry to znacz nie uszko dzo ny, za cho wał się do tąd umiesz czo -
ny we fra mu dze przy le ga ją cej do szko ły ewan ge lic kiej”.

Pod ko niec ubie głe go wie ku, po re no wa cji, na gro bek oraz
dwie ta bli ce epi ta fij ne: Do bka oraz je go żo ny Zo fii na po wrót
umiesz czo no w ka pli cy. Ty le, że już in nej. Je dy nej, ja ka oca la ła.

O sa mym Do bku Łow czow skim coś nie coś wie my (patrz str. 80).
O wie le mniej, a wła ści wie nic o je go żo nie, ta kże po cho wa -
nej w ko ściel nych pod zie miach. Przy ta cza my więc na pis z jej
na grob nej ta bli cy, oca lo nej ze spa lo nej świą ty ni. Jest dziś czy -
tel ny tyl ko lu dzi bar dzo cier pli wych i uczo nych. Za rów no stan
je go za cho wa nia, jak i nie gra ma tycz na sta ro polsz czy zna (tu -
taj po pra wio na i uwspół cze śnio na), sku tecz nie znie chę ca ją
współ cze snych mi ło śni ków sta ro ci od jej od czy ta nia.

„Tu Zo fia Do bko wa z do mu Mar cin kow ska,
Cnej pa mię ci pod sto li na nie kie dy – kra kow ska,
Od po czy wam z in sze mi po cho wa na w zie mi,
Po li czo na już w po czet z pa nia mi świę ty mi,
Nie prze ciw iąc się ni gdy przej rze niu bo że mu,
Da nam by ła w ma łżeń stwo nie gdyś Pie głow skie mu,
Któ re mum dwu sy nacz ków ku sła wie po wi ła,
W bo jaź ni bo żej za wsze przy stoj nie ćwi czy ła.
Po zej ściu to wa rzy sza w ma łżeń stwie pierw sze go, 
Do sta łam się w dom za cny Do bka pod sto le go.
Czło wie ka i w po ko ju i w bo ju sław ne go.
Wszyst kiej pol skiej ko ro nie do brze zna jo me go.
Na po słu gach ko ron nych la ta swo je stra wił.
Mym sy nom wiecz nej sła wy wi ze run ku zo sta wił,
Słu żąc bo wiem oj czyź nie z ser ca uprzej me go

Z od wa gą tak i kosz tem, jak i zdro wia swe go,
Gdy od je chał po de Lwów wtem ja sfra so wa na,
Ze szłam w Bo gu, prze toż tu le żę po cho wa na,
Prze toż was wiel ce, pa nie, na po mi nam,
Zo sta waj cie w ża lach swych wier ne, pro szę, mnie mam.
Ten na gro bek ma łżo nek mi ło ścią zdję ty,
Po ło żył, koń cząc afekt w mi ło ści za czę ty.
Bie żcie wzór z me go, pa nie, zej ścia ża ło sne go,
Miar ko wać z ka żdym cza sem żal ser ca swo je go”.

Opi su jąc pa na Do bko wy po mnik, du mał Jan Wik tor:
„Po ziem skim, sro gim tu łac twie zo stał Ja no wi Do bko wi herb
„Gryf”, hełm z pió ro pu szem, wspo mnie nie ry cer skie go ży cia,
wie trze ją cy pan cerz, na grob na ta bli ca, wy sła wia ją ca je go czy -
ny sło wa mi zbo la łej żo ny. Miecz odła ma no. Płacz mi łu ją cej
żo ny, w ka mie niu cio sa ny, naj dłu żej trwa...”. Nie sko ja rzył
dat ten mi łu ją cy Są dec czy znę pi sarz. To wła śnie Do bek prze -
żył żo nę (zmar ła w 1611 r.) i to chy ba je go (szcze re, czy nie -
szcze re) uczu cie nie gra ma tycz nie prze lał na za cho wa ną
do dziś ta bli cę nie zna ny rze mieśl nik.

JA CEK ZA REM BA

Do bek – ma łżo nek
mi ło ścią zdję ty

FO
T. 

H
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SPRAWDZ SWÓJ STAN ZDROWIA
Spe cja li sta iry do log na pod sta wie tę czów ki (ko lo ro wej czę ści oka) oce ni stan Two -
je go zdro wia i wska że na rząd gdzie to czy się pro ces cho ro bo wy. Me to da po zwa la
wy kryć po czą tek roz wo ju cho ro by jesz cze przed na stą pie niem ob ja wów. Spe cja li -
sta iry do log ukoń czy ła Uni wer sy tet Me dycz ny w Ode ssie i dłu go let ni staż pra cy
w spe cjal no ści iry do lo gia, pe dia tria, pul mo no lo gia i fti zja tria. Sto su je tyl ko na tu -
ral ne me to dy i zio ło lecz nic two sku tecz ne w cho ro bach ne rek, ukła du od de cho we -
go, za bu rze niach krą że nia, ner wi cy, bez sen no ści, scho rze niach krę go słu pa.
DIAGNOZA IRYDOLOGICZNA
20-21 sierpnia 2012 r. – NOWY SĄCZ, ul. Królowej Jadwigi
Rejestracja pod numerem tel. 502-123-539. Diagnoza irydologiczna 80 zł

PRENUMERATA ROCZNA (10 NUMERÓW + 2 GRATIS)
(prenumerata obejmuje okres – IX 2012 – VIII 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)

PŁATNOŚĆ:
– przelew bankowy
– 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.

Zamówienie należy zgłosić 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.

Zamów prenumeratę miesięcznika

SADECZANIN 8.2012_SADECZANIN 8.2012  30-07-2012  09:10  Strona 75



l 25 sierpnia w Rytrze  l 29 września w Krynicy-Zdroju  l 27 października w Muszynie
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Oświetlenie ledowe
– oszczędne
i proekologiczne
W do bie kry zy su sa mo rzą dy te ry to rial ne szu ka ją oszczęd -
no ści. No wo są dec ka spół ka HK In vest spo rzą dzi ła pro -
gram efek tyw no ści ener ge tycz nej, dzię ki któ re mu mia sta
i gmi ny mo gą wy mie nić sta re oświe tle nie ulicz ne, na no -
we le do we, po bie ra ją ce du żo mniej ener gii.

– Pro po nu je my sa mo rzą dom lo kal nym oszczęd ne go spo -
da ro wa nie ener gią, któ re na rzu ca dy rek ty wa eu ro pej ska oraz
usta wa o efek tyw no ści ener ge tycz nej – mó wi Ra fał Ko ło dziej,
współ wła ści ciel HK In vest. – Mo żli we jest stwo rze nie Unii
Gmin i Miast po przez part ner stwo pu blicz no pry wat ne z na -
szą spół ką. Ta ka unia mo że sta rać się o do fi nan so wa nie przed -
się wzię cia, czy li wy mia ny tra dy cyj ne go oświe tle nia ulicz ne go
na na no wo cze sne ener go osz częd ne oświe tle nie LED, z Me -
cha ni zmu Fi nan so we go Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar -
cze go – do da je.

Są dec ka spół ka prze pro wa dzi ła już wstęp ne roz mo wy
z bur mi strza mi i wój ta mi gmin po wia tu no wo są dec kie go,
któ rzy z en tu zja zmem pod cho dzą do pro po zy cji. Cał ko wi ta
wy mia na oświe tle nia spła ca na by ła by przez mia sto lub gmi -
nę z oszczęd no ści uzy ska nych na ener gii po za in sta lo wa niu
lamp le do wych. Jak prze ko nu je Ko ło dziej wy mia na oświe -
tle nia gwa ran tu je sa mo rzą dom już w pierw szym ro ku użyt -
ko wa nia no wych lamp 50 proc. oszczęd no ści środ ków, któ re
w tej chwi li prze zna cza ją na oświe tle nie ulic. Przy kła do wo
oświe tle nie rtę cio we po bie ra oko ło 500 W ener gii, zaś le do -

we 100 W. Wy mia na zaś oświe tle nia w mie ście, czy gmi nie
zwró ci się w cią gu pię ciu lat użyt ko wa nia lamp, po tym cza -
sie bu dże ty gmin ne bę dą od czu wać zna czą ce oszczęd no ści.
Gdy by jed nak zo sta ła za wią za na unia miast i gmin, a pro jekt
„Zie lo ne świa tło ulicz ne” otrzy mał unij ne do fi nan so wa nie,
wy mia na oświe tle nia wy mia na wró ci ła by się do dwóch lat
użyt ko wa nia.

Za in te re so wa nie pro jek tem wy ka zał m.in. pre zy dent mia -
sta No we go Są cza, gdzie obec nie te sto wa ne jest oświe tle nie
le do we.

– Lam py prze ka za ła nam fir ma HK In vest. Na ul. Bar bac -
kie go za in sta lo wa nych zo sta ło pięć lamp da ją cych zim ne, bia -
ło -nie bie skie świa tło – mó wi Mał go rza ta Gry bel, rzecz nik
pra so wy pre zy den ta No we go Są cza. – No we oświe tle nie bę -
dzie te sto wa ne przez dwa -trzy mie sią ce. Pla nu je my jesz cze ta -
kie lam py za in sta lo wać przy ul. Kon stan ty i tam ta kże je
spraw dzić – do da je. Pod kre śla, że pre zy dent Ry szard No wak
szu ka w ten spo sób oszczęd no ści i roz wią zań ko rzyst nych dla
śro do wi ska. Je śli no we oświe tle nie po myśl nie przej dzie te sty
zo sta nie za ku pio ne i za in sta lo wa ne na kil ka uli cach mia sta.

Lam py le do we to nie tyl ko oszczęd ność, ale ta kże po pra -
wa bez pie czeń stwa. La tar nie da ją świa tło bia łe, któ re zwa ne
jest ta kże dzien nym. Je go bar wa zbli żo na jest do bar wy nie -
ba w sło necz ny dzień. Sta wia jąc obok sie bie dwa iden tycz ne
przed mio ty, z cze go je den oświe tlo ny zo sta nie bar wą zim ną,
a dru gi cie płą, ja ko pierw szy uwa gę przy cią gnie ten pierw -
szy. Miesz kań cy No we go Są cza ta kże zwró ci li na to uwa gę.

– Jest du żo ja śniej, a do te go ja dac sa mo cho dem wi dzi się
wy raź niej. Po sta ci idą ce chod ni kiem nie roz ma zu ją się – za -
zna cza Ka ta rzy na, miesz kan ka osie dla Wól ki. – Na te re nie
mia sta jest kil ka ulic, gdzie nor mal ne la tar nie, świe cą ce
na żół to są nie wy star cza ją ce. Czę sto zda rza się, że nie wi dać
lu dzi idą cych po bo czem. My ślę, że tam mia sto po win no za in -
sta lo wać la tar nie, któ re świe cą tak ja sno, jak te na Bar bac -
kie go – do da je. (AF)

Uli ca Bar bac kie go w No wym Są czu oświe tlo na przez lam py le do we
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T
e go nie zwy kle cen ne go zna le zi -
ska do ko nał Bar tło miej Urbań -
ski, ar che olog z Mu zeum
Okrę go we go w No wym Są czu,

któ ry wraz z żo ną Bar ba rą Mu siał -

-Urbań ską w 2010 ro ku roz po czął ko ło
ko ścio ła ewan ge lic kie go ba da nia son da -
żo we te re nu. Nie gdyś w tym miej scu
stał klasz tor o.o. Fran cisz ka nów. Ba da -
nia zle ci ła, w związ ku z pla no wa nym

re mon tem ko ścio ła (ka pli cy Prze mie nie -
nia Pań skie go), Pa ra fia Ewan ge lic ko -
-Au gs burg ska Prze mie nie nia Pań skie go
w No wym Są czu. 

Od kry cie ka mien nej pły ty na grob nej,
po cho dzą cej naj praw do po dob niej z okre -
su śre dnio wie cza, jest bez wąt pie nia spo -
rą sen sa cją w mie ście. Są dec ki ar che olog,
do któ re go uśmiech nę ło się nie by wa łe
szczę ście, przy pusz cza, że mo że ona po -
cho dzić z XV wie ku. Mi mo, iż jest
uszko dzo na i że świa tło dzien ne uj rza ła
tyl ko jej część, sta no wi wspa nia ły ma te -
riał do ana li zy dla ba da czy. 

– Na ra zie za by tek jest wiel ką nie wia -
do mą – mó wi Bar tło miej Urbań ski, ar -
che olog z Mu zeum Okrę go we go
w No wym Są czu. – Ta bli cę uda ło się
od sło nić kil ka ty go dni te mu. Nie spo -
dzie wa łem się, iż za le d wie kil ka me trów
od pół noc nej ścia ny ka pli cy Prze mie nie -
nia Pań skie go, i to sto sun ko wo na nie -
wiel kiej głę bo ko ści, uda się na tra fić
na ta kie zna le zi sko. Do tej po ry, zdej mu -
jąc zie mię war stwa po war stwie, na tra -

Gmina Rytro realizuje projekt pn. „Zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Rytro” 
finansowany w ramach 8. Osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki”, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu” eInclusion. Przedmiotem projektu 

jest dostarczenie zestawów komputerowych i dostarczenie sygnału Internet do 30 gospodarstw 
domowych na terenie Gminy Rytro.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

„Dotacje na Innowacje”
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Sen sa cyj ne od kry cie w No wym Są czu 

Śre dnio wiecz na
pły ta na grob na
To jed no z cen niej szych od kryć ar che olo gicz nych w No wym Są -
czu. Pod czas prac wy ko pa li sko wych pro wa dzo nych obok ko ścio ła
ewan ge lic kie go od sło nię ta zo sta ła ka mien na pły ta na grob na, po -
cho dzą ca naj praw do po dob niej z okre su śre dnio wie cza. Je śli po -
twier dzą się przy pusz cze nia ar che olo gów, bę dzie to je den
z naj star szych są dec kich za byt ków sztu ki ka mie niar skiej.
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fia li śmy na za ko pa ne szcząt ki ludz kie,
ró żne przed mio ty, w tym co dzien ne go
użyt ku, któ re na le ża ły do ży ją cych tu taj
przed wie ka mi miesz kań ców mia sta. To
był ko lej ny już dzień pra cy na tym sta -
no wi sku. Ścią ga jąc ko lej ną war stwę zie -
mi, po czu łem, że ło pat ka za ha czy ła
o coś twar de go. Są dzi łem, że to ko lej ny
frag ment ka mien nych po zo sta ło ści
po nie ist nie ją cym już ko ście le o.o. Fran -
cisz ka nów. Tym cza sem mo im oczom za -
czę ła uka zy wać się ka mien na pły ta
z wy ry ty mi na pi sa mi.

O ta kim zna le zi sku, na, któ re na tra fił
są dec ki ar che olog, ma rzy chy ba ka żdy,
kto wy ko nu je ten za wód. Ka mien na pły -
ta wy ko na na jest z pia skow ca. Na jej
brze gach wi docz ne są wy ry te sło wa pi -
sa ne śre dnio wiecz ną mi nu sku łą. Ich od -
szy fro wa niem zaj mą się znaw cy
śre dnio wiecz nej ła ci ny.

– To frag ment pły ty wa żą cej, jak na -
le ży przy pusz czać, oko ło 200 ki lo gra -
mów. Być mo że jej dru ga część znaj du je
się w głęb szych war stwach zie mi. Mo że
zo sta ła uszko dzo na pod czas – na przy -
kład – pro wa dzo nych przed wie ka mi re -
mon tów ko ścio ła, a mo że zo sta ła
znisz czo na w wy ni ku po ża ru świą ty ni
w 1522 ro ku.

Są dec ki ar che olog nie wy klu cza, że
pod pły tą, spo czy wa ją cą na głę bo ko ści
oko ło 1,5 m od obec ne go po zio mu grun -
tu, bądź w jej po bli żu, mo że znaj do wać
się ko lej na kryp ta gro bo wa.

– Na ra zie imie nia i na zwi ska oso by
spo czy wa ją cej pod nią jesz cze nie zna -
my – do da je ar che olog. – Ana li za na pi -
sów wy ma ga cza su. Przy pusz czam, że
pły ta ta po cho dzi z XV wie ku. Na ile jest
to okry cie sen sa cyj ne? Umknę ło ono
oczom ta kich osób jak Jó zef Me hof fer,
Jan Ma tej ko, Sta ni sław Wy spiań ski, Sta -
ni sław Tom ko wicz (kra kow ski hi sto ryk
sztu ki i kon ser wa tor, au tor „In wen ta rza
za byt ków po wia tu są dec kie go – przyp.
red.), któ rzy jesz cze u schył ku XIX wie -
ku in wen ta ry zo wa li to, co zo sta ło po ko -
ście le i klasz to rze o.o. Fran cisz ka nów.

***
To już trze ci se zon ar che olo gicz nych

ba dań ra tun ko wych pro wa dzo nych
pod nad zo rem Bar tło mie ja Urbań skie go
przy ko ście le ewan ge lic kim (ka pli cy
Prze mie nie nia Pań skie go, na zy wa nej też
ka pli cą Lu bo mir skich). Przed dwo ma

la ty, gdy je roz po czę to, ar che olo dzy na -
tra fi li na ludz kie szcząt ki w nie wiel kim
i sto sun ko wo płyt kim wy ko pie, znaj du -
ją cym się za le d wie kil ka me trów od ka -
pli cy. Wraz ze ścią ga niem ko lej nych
warstw zie mi, za czął wy ła niać się za rys
dwóch krypt, któ re znaj do wa ły się
pod po sadz ką ko ścio ła pw. Na ro dze nia
Naj święt szej Ma rii Pan ny, któ ry kie dyś
wcho dził w skład ze spo łu klasz tor ne -
go o.o. Fran cisz ka nów. Jed na kryp ta by -

ła ka mien na, dru gą zbu do wa no z ce gły.
Jed ną z nich splą dro wa no w po przed -
nich wie kach. W ta kich kryp tach, któ re
znaj do wa ły się mię dzy fi la ra mi ko ścio -
ła, cho wa no przed wie ka mi zmar łych.
Trze ba so bie zdać spra wę, że od cza sów
śre dnio wie cza, gdy fun do wa no i bu do -
wa no ko ścio ły, pod ich po sadz ka mi
miej sca wiecz ne go spo czyn ku znaj do -
wa li mni si, pro bosz czo wie, fun da to rzy

świą tyń, lu dzie za słu że ni dla mia sta.
Być mo że w są dec kiej ka pli cy spo czę li
wła śnie lu dzie z tych sfer. W jed nej
z tych krypt ar che olo dzy od ko pa li ko lej -
ne dwa le piej za cho wa ne szkie le ty, naj -
praw do po dob niej mę żczy zny i ko bie ty,
le żą ce bar dzo bli sko sie bie. Zna le zio no
je na głę bo ko ści 1,5 me tra. Cie ka wost -
ką jest to, że ich czasz ki zo sta ły ob ło żo -
ne cię żki mi ka mie nia mi, a na ustach
jed nej z nich znaj do wa ła się bar dzo sko -

– To frag ment pły ty wa -
żą cej, jak na le ży przy -
pusz czać, oko ło 200
ki lo gra mów. Być mo że jej
dru ga część znaj du je się
w głęb szych war stwach
zie mi.

Konsultacje terenowe z Edytą Ross-Pazdyk z Muzeum Okręgowego

Odkryta płyta nagrobna
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ro do wa na blasz ka. Kie row nik prac
przy pusz cza, że mo że to być ka wa łek
mo ne ty, al bo me da lik.

Pra ce ar che olo gicz ne wo kół ka pli cy
Prze mie nie nia Pań skie go by ły kon ty nu -
owa ne w ubie głym ro ku i oka za ły się
one też bar dzo owoc ne. Bar tło miej
Urbań ski wraz z więź nia mi z Za kła du
Kar ne go w No wym Są czu od sła nia li ko -
lej ne miej sca wiecz ne go spo czyn ku są -
de czan, któ rzy daw niej by li cho wa ni
na cmen ta rzach, znaj du ją cych się ko ło
ko ścio łów. W od kry tych gro bach znaj -
do wa ły się ko lej ne ludz kie szcząt ki i in -
ne przed mio ty zwią za ne z co dzien nym
ży ciem i ob rzę do wo ścią miesz kań ców,
m.in. mo ne ty, oku cia tru mien, frag men -
ty zni czy, ka gan ki itp. 

– Po od sło nię ciu fun da men tów po łu -
dnio wej ścia ny ka pli cy Lu bo mir skich
od kry li śmy ko lej ne szcząt ki ludz kie
– opo wia da Urbań ski.– Te ren po tej
stro nie ka pli cy jest cie ka wy pod wzglę -
dem ar che olo gicz nym. Wła śnie tam na -
tra fi li śmy na po zo sta ło ści przy ko ściel nej
ne kro po lii, gdzie od kry li śmy oko ło trzy -
dzie stu gro bów, w któ rych znaj do wa ły
się szcząt ki zmar łych miesz czan. Naj -
wię cej ko ści od kry li śmy w re jo nie pre -

zbi te rium nie ist nie ją ce go już ko ścio -
ła o.o. Fran cisz ka nów. Więk szość
szcząt ków nie by ła uło żo na ana to micz -
nie. Dla cze go? Dla te go, że gra ba rze
w mi nio nych wie kach, roz ko pu jąc grób,
by po cho wać ko lej ne oso by, si łą rze czy
uszka dza li wcze śniej sze po chów ki. Pod -
czas do tych cza so wych prac uda ło się też
na tra fić na kryp tę ro dzi ny Do bków.

War to wspo mnieć, że w 1622 r. Jan
Do bek Łow czow ski ufun do wał ka pli cę
pw. św. Ber nar dy na, ja ko wo tum
za szczę śli wy po wrót z bi twy pod Cho -
ci miem. By ła ona rów nież ka pli cą gro -

bo wą. Jan Do bek Łow czow ski był
pod sto lim Zyg mun ta III Wa zy, po słem
do Tur cji, Szwe cji, Mo skwy, wła ści cie -
lem Wie lo po la i Za beł cza. Zmarł
w 1628 r. 

Na ra zie są dec ki ar che olog na ten te -
mat sze rzej nie wy po wia da się, gdyż
tym miej scu nie by ły jesz cze pro wa dzo -
ne ar che olo gicz ne ba da nia ra tun ko we.

– Być mo że jesz cze w tym ro ku uda
się od sło nić frag ment ka pli cy i kryp ty
ro dzi ny Do bków – mó wi. – Ni gdy nie
by ła ba da na. Zna my je dy nie epi ta fia na -
grob ne Do bka Łow czow skie go i je go żo -
ny. Wie my, na pod sta wie pla nów
Mo sze ro sza, jak ona wy glą da ła, ale nikt
nie pro wa dził tam ba dań ar che olo gicz -
nych. Przy mie rza my się do prze pro wa -
dze nia tam son da żu. Być mo że uda się
od sło nić ją w przy szło ści.

Szcząt ki ludz kie to nie je dy ne zna le -
zi ska, ja kie są efek tem trzy let nich prac
wy ko pa li sko wych przy ko ście le ewan -
ge lic kim. Do nich na le żą na przy kład
me men ta z 1492 ro ku, zni cze, świecz ni -
ki, ka gan ki, a wiec przed mio ty zwią za -
ne z ob rzę do wo ścią.

Ten se zon ar che olo gicz nych prac wo -
kół ka pli cy Prze mie nie nia Pań skie go

i nie ist nie ją ce go już ko ścio ła o. o Fran -
cisz ka nów oka zał się naj bar dziej uda ny.
Oprócz pły ty na grob nej, zie mia od da ła
ba da czom spo ro cen ne go ma te ria łu ar -
che olo gicz ne go, na przy kład frag men ty
XIX -wiecz nych fa jek.

– Skąd tu taj faj ki? Być mo że na le ża ły
one do ro bot ni ków, któ rzy pra co wa li
przy wy bu rza niu po zo sta ło ści ko ścio ła
i klasz to ru. Wła śnie stąd bra no bu du lec,
któ ry po słu żył póź niej do bu do wy in nych
bu dyn ków miej skich – mó wi Urbań ski.
– Na tra fi li śmy też na frag men ty garn -
ków ce ra micz nych. Są ta kże za byt ko we
ka fle, ce gły, frag men ty ka mie niar ki. To
wszyst ko skrzęt nie gro ma dzi my.

Bar tło miej Urbań ski przy zna je, że
w tym ro ku zo sta nie za koń czo ny pe -
wien etap prac, na te re nie ze spo łu po -
klasz tor ne go o.o. Fran cisz ka nów, w tym
rów nież zwią za ny z re no wa cją fun da -
men tów przy ka pli cy Prze mie nie nia
Pań skie go.

***
Pra ce ar che olo gicz ne są czę ścią trwa -

ją ce go od 2010 ro ku re mon tu kom plek -
su klasz tor ne go, któ ry pro wa dzo ny jest
sta ra niem Ra dy Pa ra fial nej Ko ścio ła
Ewan ge lic ko -Au gs burg skie go (lu te rań -
skie go) w No wym Są czu.

Ze spół po klasz tor ny wpi sa ny jest
do re je stru za byt ków. Na le ży do jed ne -
go z cen niej szych w No wym Są czu. To,
co uda ło się już od kryć na dzie dziń cu
po klasz tor ne go ze spo łu, mo że być ma -
gne sem przy cią ga ją cym m.in. tu ry stów.
Bar tło miej Urbań ski uwa ża, że ów te ren
mo że kryć jesz cze wie le cen nych za byt -
ków, któ re cze ka ją, by wy do być je
na świa tło dzien ne.

– Nie wie my, co jesz cze kry je zie mia.
To wiel ka za gad ka.

Pra ce ar che olo gicz ne są pro wa dzo ne
dzię ki współ pra cy pa ra fii ewan ge lic ko -
-au gs burg skiej, Mu zeum Okrę go we go
w No wym Są czu i Za kła du Kar ne go
w No wym Są czu. Ska za ni z są dec kie go
wie zie nia po ma ga li w pra cach już
w ubie głym ro ku. W tym se zo nie,
na we wnętrz nym dzie dziń cu, nie opo dal
ka pli cy Prze mie nie nia Pań skie go pra cu -
je trzech więź niów – wo lon ta riu szy
w sys te mie bez do zo ro wym.

– Umo wa o współ pra cy mię dzy dy -
rek to ra mi Mu zeum Okrę go we go i Za -
kła du Kar ne go w No wym Są czu zo sta ła

– Być mo że jesz cze w tym
ro ku uda się od sło nić
frag ment ka pli cy i kryp -
ty ro dzi ny Do bków. Ni -
gdy nie by ła ba da na.
Zna my je dy nie epi ta fia
na grob ne Do bka Łow -
czow skie go i je go żo ny.Bartosz Urbański przy kamiennej

płycie nagrobnej
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za war ta w czerw cu ubie głe go ro ku
– mó wi por. Ro bert Pu lit, star szy in -
spek tor ds. za trud nia nia ska za nych
w Za kła dzie Kar nym w No wym Są czu.
– W ubie głym ro ku w te pra ce za an ga -
żo wa nych by ło nie od płat nie czte rech
ska za nych, w tym ro ku – trzech.

Po ma ga ją oni nie tyl ko w ro bo tach
ziem nych, ale rów nież przy wie lu pra -
cach na rzecz pa ra fii.

W tym ro ku pa ra fia Prze mie nie nia
Pań skie go w No wym Są czu zło ży ła
do Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go wnio sek o fun du sze na re -
mont ko ścio ła (ka pli cy Prze mie nie nia
Pań skie go), ale nie otrzy ma ła do fi nan -
so wa nia.

– W mi ni ster stwie sta ra li śmy się o 2,7
mln zło tych na re mont ko ścio ła – mó wi
ks. dr Da riusz Chwa stek, pro boszcz pa -
ra fii ewan ge lic ko -au gs burg skiej w No -
wym Są czu. – W ra mach tych prac
chcie li śmy za izo lo wać fun da men ty ka pli -
cy, wy mie nić w niej okna, od re stau ro wać
oł tarz i am bo nę, sztu ka te rię, ma lo wi dła,
zro bić ogrze wa nie. Nie ste ty, nie uda ło się
po zy skać fun du szy z te go źró dła. W przy -
szłym ro ku spró bu je my zło żyć wnio sek
w Urzę dzie Mar szał kow skim.

Pro boszcz pod kre ślił, że pra ce pro -
wa dzo ne na dzie dziń cu po by łym ze spo -
le po klasz tor nym o.o. Fran cisz ka nów są
efek tem bar dzo ści słej i owoc nej współ -
pra cy z Mu zeum Okrę go wym i Za kła -
dem Kar nym w No wym Są czu.

– W ma ju te go ro ku pod pi sa li śmy
umo wę o współ pra cy z mu zeum – do da -
je ks. pro boszcz Chwa stek. – W tym ro -
ku pa ra fia Prze mie nie nia Pań skie go
ob cho dzi 210-le cie. Ma rzy mi się, aby
w miej scu, w któ rym obec nie pro wa dzo -
ne są pra ce, po wstał park ar che olo gicz -
ny. Są dzę, że by ło by to cie ka we miej sce,
któ re mo gli by od wie dzać miesz kań cy
i oso by, któ re do No we go Są cza przy je -
żdża ją.

Ta bli ca na grob na i in ne zna le zio ne
przed mio ty z pew no ścią bę dą mu sia ły
być za kon ser wo wa ne.

– Chcie li by śmy, aby za rów no pły ta,
jak i in ne przed mio ty wró ci ły do pa ra fii
– do da je pro boszcz.

IGA MI CHA LEC
Konsultacja: Edyta Ross-Pazdyk, kierownik

działu sztuki Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu.

Ja dwi ga Bar ba ra Ry sie wi -
czów na uro dzi ła się w Gry bo -
wie 4 grud nia 1921 ro ku.
Oj cem chrzest nym mło dej
Ja dzi był wła ści ciel Je żo wa
(dzi siaj Wil czy ska) Ka zi mierz
Bal dwin Ra mult. 

F
akt ten do wo dzi, że to wa rzy ska
za ży łość, a pew nie i przy jaźń
ro dzi ny Ry sie wi czów z Ra mul -
ta mi mia ła swo je dłu go let nie

tra dy cje, a w 1926 ro ku za owo co wa ła
kup nem od Ka zi mie rza B. Ra mul ta
dział ki w Je żo wie, na któ rej Mi ko łaj
i Ge no we fa Ry sie wi czo wie zbu do wa li
w 1927 ro ku swój dwo rek, któ ry w cza -

sach oku pa cji hi tle row skiej na Są dec -
czyź nie ode grał zna czą cą ro lę.

W chwi li wy bu chu II woj ny świa to -
wej Ja dwi ga mia ła nie speł na 18 lat.
Nie ste ty nie za cho wa ło się w mo jej pa -
mię ci żad ne ro dzin ne wspo mnie nie,
do ty czą ce szkol nych cza sów cio ci Ja -
dwi gi. Pew nie śla dem bra ci (Ada ma
i Ka zi mie rza) do szko ły po wszech nej
uczęsz cza ła w Bo bo wej, a do gim na -
zjum w No wym Są czu. Prze czy ta łem,
co praw da, we wspo mnie niach Ka zi -
mie rza So wiń skie go, przy ja cie la Ja -
dwi gi z cza sów po wo jen nej emi gra cji,
że tuż przed wy bu chem woj ny ukoń -
czy ła ona gim na zjum w Kra ko wie, ale,
szcze rze po wie dziaw szy, nie wy da je
mi się ta in for ma cja zbyt praw do po -

Ja dwi ga Ró żan kow ska ps.”Zoś ka” (1921-1965)

W służbie 
Wolnej, Równej,
Niepodległej

Monachium, 1956 rok. Pierwsze spotkanie matki z córką i jej rodziną po
zakończeniu II wojny światowej. Od lewej, Genowefa Rysiewicz, Zosia
Różankowska, Jadwiga Rysiewicz-Różankowska, Kazimierz Różankowski
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dob na. Wąt pię, że by bab cia Ge no we fa
zgo dzi ła się na przy mu so wą roz łą kę
z ma ło let nią cór ką i wy sła ła ją na stan -
cję z Je żo wa do od le głe go bądź, co bądź
o 100 km Kra ko wa.

Do dzia łań kon spi ra cyj nych w sze re -
gach Pol skiej Par tii So cja li stycz nej
– Wol ność, Rów ność, Nie pod le głość
Ja dwi ga ps. „Zoś ka” przy stą pi ła wła ści -
wie od ra zu po agre sji nie miec kiej
na Pol skę we wrze śniu 1939 ro ku. Mo -
żna z ca łą pew no ścią stwier dzić, że
spraw cą tej pod ziem nej ak tyw no ści mu -
siał być star szy brat Adam, ps. „Teo dor”
– już od cza sów przed wo jen nych zwią -
za ny z par tyj ny mi struk tu ra mi PPS.

Z JE ŻO WA DO KON SPI RA CJI
„Zoś ka” od ra zu zo sta ła rzu co -

na na głę bo ką wo dę. Już od grud -
nia 1939 ro ku aż do mar ca 1940 ro ku
bra ła udział w za kro jo nej na sze ro ką
ska lę ak cji prze rzu tu lu dzi z te re nu Ge -
ne ral nej Gu ber ni na Wę gry. Oku po wa -
ną Pol skę opusz cza li w ten spo sób
naj czę ściej ofi ce ro wie i pod ofi ce ro wie
Woj ska Pol skie go, za gro że ni nie miec ki -
mi re pre sja mi. Dom Ry sie wi czów w Je -
żo wie, ja ko nie zbyt od da lo ny od gra ni cy
sło wac kiej, stał się w tam tym cza sie
przed ostat nim punk tem prze rzu to wym
dla lu dzi ob ję tych tą ak cją. „Zoś ka”
przez kil ka zi mo wych mie się cy do pro -
wa dza ła ko lej ne gru py ucie ki nie rów
z do mu w Je żo wie do punk tów kon tak -
to wych w pod kry nic kich la sach, a tam
cze ka li już prze wod ni cy, któ rzy przej -

mo wa li opie kę nad zbie ga mi. „Zoś ka”
w swo im wspo mnie niu przy po mi -
na dwóch bo ha ter skich ku rie rów. Obaj
by li Łem ka mi. Je den z nich pro wa dził
pod Kry ni cą wła sne go spo dar stwo rol -
ne, a dru gi był le śni czym w pań stwo -
wych la sach ko ło Kry ni cy. Nie ste ty,
owe go le śni cze go pod czas jed nej z ak -
cji aresz to wa ła nie miec ka Grenz schutz
Po li zei i od da ła w rę ce no wo są dec kie go
ge sta po; je go los był w tym mo men cie
prze są dzo ny. Ni ko go nie wy dał w śledz -
twie, bo tak poj mo wał swój pa trio tycz -
ny, oby wa tel ski obo wią zek. A dzi siaj
je go na zwi ska już nikt nie ste ty nie pa -
mię ta!

Mniej wię cej w tym sa mym cza sie,
a więc od stycz nia 1940 ro ku, „Zoś ka”

za czę ła na tra sie z Kra ko wa do No we -
go Są cza i Li ma no wej do star czać
do pod ziem nych punk tów kol por ter -
skich (PPS -u, ale ta kże ZWZ, a po tem
AK) pra sę kon spi ra cyj ną; przede
wszyst kim ty go dnik PPS -u „Wol ność”,
ale ta kże pra sę, któ ra przy cho dzi ła
z War sza wy. W ak cji pra so wej na Są -
dec czyź nie cio cia Ja dwi ga uczest ni czy -
ła aż do lu te go 1942 ro ku. Wła śnie
wte dy w rę ce ge sta po do sta ła się mło -
da 16-let nia łącz nicz ka Okrę go we go
Ko mi te tu Ro bot ni cze go PPS z Kra ko -
wa, dzia ła ją ca na „le wej” ken kar cie,
w któ rej, ja ko miej sce jej za mel do wa nia
wid niał ad res do mu w Je żo wie. Ge sta -
po zro bi ło kil ka na lo tów na Ry sie wi -
czów kę, ale szczę śli wie ani Ja dwi gi, ani
jej bra ta Ada ma ps. „Teo dor” tam nie
spo tka li. Mat kę Ge no we fę i mo je go oj -
ca Ka zi mie rza oszczę dzi li, bo pro wa -
dzo ne przez nich go spo dar stwo rol ne
przy no si ło pro fi ty – czy taj przy mu so we
kon tyn gen ty dla nie miec kiej ar mii (zbo -
że, mle ko, ja ja, mię so, miód); szko da
by ło zmar no wać ta ki do by tek. Niem cy
mi mo wszyst ko my śle li prag ma tycz nie.
„Zoś ka” w Je żo wie by ła już jed nak
„spa lo na” i osta tecz nie prze nio sła się
do Kra ko wa. I tam roz po czął się dru gi
okres jej kon spi ra cyj nej dzia łal no ści. 

KRAKÓW – STOLICĄ
GENERALNEJ GUBERNI

Ma ło kto zda je so bie dzi siaj z te go
spra wę, ale Pol skie Pań stwo Pod ziem ne
na po ty ka ło w Kra ko wie na o wie le więk -
sze pro ble my or ga ni za cyj ne, niż w War -
sza wie. Kra ków był sto li cą Ge ne ral nej
Gu ber ni i na ka żdym ro gu stał ge sta po -
wiec al bo in ny hi tle row ski ban dy ta z bro -
nią go to wą do strza łu. Dla te go jed nym
z naj wa żniej szych, ab so lut nie prio ry te to -
wych dzia łań kon spi ra to rów, nie tyl ko
z PPS -WRN, sta ło się po wo ła nie ko mór -
ki le ga li zu ją cej do ku men ty lu dzi pod zie -
mia, lub za gro żo nych aresz to wa niem.
Le ga li za cja po le ga ła nie tyl ko na pod ra -
bia niu, czy taj fał szo wa niu np. ken n kart.
Lu dzie kra kow skie go pod zie mia do pro -
wa dzi li z cza sem nie omal do per fek cji
me to dy cał ko wi cie le gal ne go wy sta wia -
nia do ku men tów przez wła dze nie miec -
kie, choć za pi sa ne w nich da ne
naj czę ściej by wa ły fał szy we. W tym ce -
lu zbu do wa no z cza sem w nie miec kim

Jadwiga Rysiewicz, 1938 rok

Oddział OB PPS-WRN.Pierwszy z lewej dowódca Marian Bomba, trzecia od
lewej Jadwiga Rysiewicz
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urzę dzie pra cy, tzw. Ar be it sam cie, siat kę
urzęd ni ków, do któ rych kie ro wa no, cał -
ko wi cie ofi cjal nie, oso by za gro żo ne
aresz to wa niem, al bo pra gną ce wy je chać
z GG i po nie zbyt wni kli wym wy wia dzie
per so nal nym urząd wy da wał nie na gan -
ne, ory gi nal ne „pa pie ry”, dzię ki któ rym
mo żna by ło ja koś prze trwać oku pa cję,
lub na wet wy je chać bez piecz nie do pra -
cy do Nie miec. „Zoś ka”, jak sa ma opo -
wia da ła w swo ich wspo mnie niach,
„ho lo wa ła” w ten spo sób wie le osób. Do -
ty czy ło to ta kże Ży dów, któ rych w ten
spo sób „szmu glo wa no” do Nie miec
na ro bo ty, ra tu jąc im ży cie.

Jed ną z naj bar dziej spek ta ku lar nych
ak cji, zor ga ni zo wa nych przez bo jow -
ców z Gwar dii Lu do wej PPS -WRN
w Kra ko wie, był uda ny za mach
na w/w kra kow ski Ar be it samt w stycz -
niu 1943 ro ku. W je go ar chi wum znaj -
do wa ła się wiel ka licz ba te czek
oso bo wych miesz kań ców Kra ko wa,
prze zna czo nych do de por ta cji do Rze -
szy, lub wy wóz ki do obo zów kon cen tra -
cyj nych. Za ma chu do ko na ła gru pa
pro wa dzo na przez Ma ria na Bom bę, ps.
„Ślaz”, „Ro mek”. „Zoś ka” bra ła udział
w tej ak cji prze no sząc na wy zna czo ne
miej sce ma te riał wy bu cho wy.

Spek ta ku lar nych dzia łań bo jo wych
w oku pa cyj nym ży ciu „Zoś ki” nie bra -
ko wa ło. Gdy trze ba by ło wy nieść broń
i ma te ria ły kon spi ra cyj ne z za plom bo -
wa ne go przez ge sta po miesz ka nia Ró ży
Osiek, „Zoś ka” nie wa ha ła się ani chwi -
li; że śmierć czy ha ła za ro giem.
A po wszyst kim, kra kow ska or ga ni za -
cja PPS z uzna niem szep ta ła o wy czy -
nie mło dziut kiej sio stry „Teo do ra”.

Mo żna po wie dzieć, że cio cia Ja dwi -
ga przy ło ży ła rę kę do wszyst kich naj wa -
żniej szych dzia łań kra kow skiej
or ga ni za cji PPS -WRN. Po ma ga ła, ja ko
łącz nicz ka, bra tu Ada mo wi ps. „Teo dor”
w tzw. ak cji oświę cim skiej, tj. w dzia ła -
niach Ko mi te tu Po mo cy Więź niom
Obo zów Kon cen tra cyj nych, wspie ra ła
ja ko re dak tor ka i kol por ter ka naj wa -
żniej sze pi sma wu ere now skie „Na -
przód” i „Wol ność”. Bra ła udział
w pra cach słyn nej Kra kow skiej Agen cji
Ra dio wej, po wo ła nej do ży cia przez
zna ne go dzia ła cza PPS Ada ma Uziem -
błę, ps. „Ma ciej”, a fi nan so wa nej przez
De le ga tu rę Rzą du na Kraj. Agen cja pro -

wa dzi ła na słuch wszyst kich do stęp nych
ra dio sta cji z ca łej Eu ro py. Jak wspo mi -
na przy ja ciół ka „Zoś ki” z KAR Ol ga
Stan de: „…ra dio [KAR] mie ści ło się
w pu deł ku tek tu ro wym o wy mia rach,
mniej wię cej 18 cm x10 cm x 6 cm. By -
ło to ra dio, tzw. krysz tał ko we (krysz tał -
ki siarcz ku oło wiu – przyp. M. R.),
do te go by ły słu chaw ki i drut, któ re go
ko niec wkła da ło się do garn ka. Ła pa łam
na nim i Lon dyn, i Pa ryż, i Mo skwę, i ra -

dio sta cję po wstań czą z War sza wy. (…)
na zy wa ły śmy ten apa rat du chem, a słu -
cha nie to by ła roz mo wa z du cha mi”.

Ser wis Kra kow skiej Agen cji Ra dio -
wej, po ca ło noc nym na słu chu, tra fiał,
w for mie już pa pie ro wej (Biu le tyn
KAR), do łącz ni ków do wód ców kra -
kow skie go pod zie mia, ocze ku ją cych
(na kra kow skich Plan tach) na naj wa -
żniej sze in for ma cje z fron tów i ze świa -
ta. Do praw dy trud no dzi siaj prze ce nić
do nio sły cha rak ter tych „roz mów z du -
cha mi”.

Jed nak wszyst kie te za słu gi bled ną
w ob li czu ak tyw no ści, któ rą „Zoś ka”
pod ję ła w od dzia łach Or ga ni za cji Woj -
sko wej PPS -WRN, zwa nej Gwar dią Lu -
do wą. Dla po rząd ku przy po mnę, że
ogól na licz ba zor ga ni zo wa nych w Or -
ga ni za cji Woj sko wej PPS -WRN
w Okrę gu Kra kow skim wy no si ła
ok. 5000 osób. Nie zła ar mia. „Zoś ka”
po szła do la su, gdzieś na prze ło -
mie 1943 i 1944 ro ku. Wspo mnia ny już
w tym ar ty ku le Ka zi mierz So wiń ski tak
pod su mo wał le śną dzia łal ność „Zoś ki”,
któ rą w par ty zanc kich od dzia łał na zy -
wa no „Ma mą”: „Ale za pał swój [„Zoś -
ka” – przyp. M. R.] od da ła przede
wszyst kim wal ce z bro nią w rę ku.
W zie mi pro szow skiej, a na wet w ca łym

Mie chow skiem, nie by ło ak cji bo jo wej,
w któ rej nie bra ła by bez po śred nie go
udzia łu. Naj więk szą z tych ak cji by ła
trzy dnio wa bi twa z nie miec ką eks pe dy -
cją kar ną pod Ba bią Gó rą. Oczy wi ście
– jak na „Ma mę” przy sta ło – zaj mo wa -
ła się głów nie or ga ni zo wa niem za opa -
trze nia dla od dzia łów i ich
roz lo ko wa niem w te re nie, a ta kże urzą -
dze niem zgro ma dzeń od mien ne go już
cha rak te ru, jak opła tek czy in ne uro czy -
sto ści. W ta kich chwi lach by ła już nie
tyl ko to wa rzy szem wal ki, ale wła śnie
– po pro stu – tro skli wą „Ma mą”.

Przy po mi nam, że Ja dwi ga Ry sie wi -
czów na mia ła wów czas 22-23 la ta.
Spójrz, Dro gi Czy tel ni ku, na ar chi wal ne
fo to gra fie opu bli ko wa ne obok. I niech
wy star czą za ca ły ko men tarz.

SPOD JED NEJ OKU PA CJI
W DRU GĄ 

No i sta ło się, to co by ło chy ba nie -
uchron ne. Spod jed ne go oku pa cyj ne go,
bru nat ne go knu ta, przy szło nam pod dać
się w 1945 ro ku tak sa mo bru tal ne mu
i bez względ ne mu czer wo ne mu knu to wi
So wie tów. Re pre sje krem low skich
opraw ców by ły na tych mia sto we. „Zoś -
ka” już w czerw cu 1945 ro ku (ale ja kżeż
spraw ni by li ci ko mu ni ści!), zo sta je
aresz to wa na przez bez pie kę i tra fia
w Kra ko wie do wię zie nia na Mon te lu -
pich. Nie da li jej ra dy Niem cy przez pięć
czar nych, oku pa cyj nych lat, ale dla So -
wie tów nie by ło ta kich pro ble mów. Oni
po trze bo wa li tyl ko kil ka mie się cy. Pol -
skie śro do wi ska nie pod le gło ścio we, dzię -
ki spraw ne mu wy wia do wi i agen tu rze,
ale przede wszyst kim dzię ki zdraj com
Oj czy zny, któ rzy jak za wsze w dzie jach
go to wi by li do no sić i sprze dać się
za garść ko pie jek, zo sta ły sku tecz nie spe -
ne tro wa ne i ubez wła sno wol nio ne. Roz -
po czął się dru gi akt pol skie go dra ma tu.
Po nie miec kich eks ter mi na cjach przy szła
po ra na so wiec kie re pre sje.

Ja dwi ga Ry sie wicz po czte rech mie -
sią cach zo sta je przez so wiec kie wła dze
zwol nio na z kra kow skie go wię zie nia.
To był ja kiś ro dzaj amne stii, choć o od -
wi lży mo wy być nie mo gło. Za sko czo -
na, ale szczę śli wa wy je żdża do swo jej
przy ja ciół ki z kon spi ra cji (zob. KAR
– przyp. M. R.) Ol gi Stan de do Ło dzi.
Po sta no wi ła nor mal nie żyć, choć chy ba

Mo żna po wie dzieć, że
cio cia Ja dwi ga przy ło ży -
ła rę kę do wszyst kich
naj wa żniej szych dzia łań
kra kow skiej or ga ni za cji
PPS -WRN. Po ma ga ła, ja -
ko łącz nicz ka, bra tu Ada -
mo wi ps. „Teo dor” w tzw.
ak cji oświę cim skiej.
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dla lu dzi z la su jej po kro ju, nie by ło to
mo żli we. Po dej mu je jed nak stu dia
na Uni wer sy te cie Łódz kim na wy dzia le
pe da go gi ki spo łecz nej u prof. He le ny
Ra dliń skiej. Miesz ka u Ol gi Stan de.
Pew ne go dnia w 1947 ro ku do miesz ka -
nia Stan de wpa da ją ubow cy. Cio cia Ja -
dwi ga jest w miesz ka niu, ale nie rzu ca
się w oczy. Na słu chu je w po ko ju obok,
jak funk cjo na riu sze wy py tu ją Ol gę
Stan de, któ ra na py ta nie, gdzie jest Ja -
dwi ga Ry sie wicz, uprzej mie od po wia -
da, że nie wie i że od cza sów oku pa cji
jej nie wi dzia ła. Groź ba aresz to wa nia ja -
kimś cu dem mi ja. Ubow cy wy cho dzą,
ale cio cia Ja dwi ga już wie, że trze ba
ucie kać. I jak zwy kle w ta kich wy pad -
kach przy da ją się kon tak ty kon spi ra cyj -
ne. Le wy pasz port za ła twia Ja dwi dze
in na ko le żan ka z kon spi ra cji, do cza su
tra gicz nej śmier ci bra ta Ada ma, ps.
„Teo dor” je go na rze czo na, Wie sła wa
Paj da ków na, cór ka mec. An to nie go Paj -
da ka, w swo im cza sie wi ce pre zy den ta
Kra ko wa, uczest ni ka mo skiew skie go
Pro ce su Szes na stu, jed ne go z przy wód -
ców Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go.

Cio cia Ja dwi ga wy je żdża via Szwe -
cja do Fran cji, do Pa ry ża. Już ni gdy
do Pol ski nie wró ci. Tam w śro do wi sku
emi gra cyj nym po zna je ofi ce ra Woj ska
Pol skie go Ka zi mie rza Ró żan kow skie -

go, któ ry wzię ty do nie wo li we wrze -
śniu 1939 ro ku, prze sie dział woj nę
w wię zie niu w Ber li nie i wy zwo lo ny
przez Ame ry ka nów ta kże tra fia do Pa -
ry ża. Pol scy emi gran ci cią gle jesz cze
wią żą na dzie ję z wy bu chem III woj ny
świa to wej prze ciw ko So wie tom, an ga -
żu ją się w dzia ła nia or ga ni za cji Wol ność
i Nie za wi słość, ale to są już tyl ko
mrzon ki.

Ja dwi ga wy cho dzi za mąż za Ka zi -
mie rza. W 1949 ro ku ro dzi się im cór ka,
któ rą na cześć kon spi ra cyj ne go pseu do -
ni mu mat ki ro dzi ce da ją imię Zo fia.

W la tach 50. XX w. Ja dwi ga i Ka zi -
mierz Ró żan kow scy zo sta ją za trud nie ni
w Roz gło śni Pol skiej Ra dia Wol na Eu -
ro pa i wy je żdża ją z Pa ry ża do Mo na -
chium. Ja dwi ga pro wa dzi se kre ta riat
dy rek to ra Roz gło śni RWE Ja na No wa -
ka -Je zio rań skie go.

WRÓ CI ŁA NA OJ CZY STĄ
ZIE MIĘ

Nie ste ty, nie ubła ga ny los pi sze ostat ni
akt w ży ciu cio ci Ja dwi gi. I w 1965 ro ku,
Ja dwi ga Ró żan kow ska z d. Ry sie wicz, ps.
„Zoś ka”, ten nie ustra szo ny żoł nierz Pol -
skie go Pań stwa Pod ziem ne go, w wie ku
le d wie 44 lat, umie ra na ra ka na ob czyź -
nie. Po cząt ko wo po cho wa na na cmen ta -
rzu Nord frie dhof w Mo na chium, wra ca

jed nak na oj czy stą zie mię w 1974 ro ku,
spro wa dzo na do Pol ski, po po ko na niu
wiel kich prze szkód, przez mat kę Ge no -
we fę, bo wła dze PRL rzu ca ły wy łącz nie
kło dy pod no gi, by mo gła cho ciaż
po śmier ci po że gnać się z Do mem Oj czy -
stym na cmen ta rzu w Wil czy skach.

To wa rzysz bro ni z cza sów kon spi ra -
cji, a po woj nie wy bit ny kra kow ski pro -
fe sor li ce al ny, po lo ni sta, na uczy ciel
Zyg munt Ko za kie wicz, wy gła sza
nad mo gi łą Ja dwi gi w Wil czy skach
w 1974 ro ku przej mu ją ce sło wa:

„Pro sty żoł nier ski po grzeb – dla cze -
go nie gra ją wo jen ne wer ble?

Pro sty żoł nier ski po grzeb – dla cze go
bra ku je ho no ro wych salw?

Dziś speł nia ją się Two je ma rze nia.
Po wra casz do tych pól ma lo wa nych,
do tych łąk zie lo nych, by spo cząć w tej
skrom nej, żoł nier skiej mo gi le – na ro -
dzin nej zie mi. To wa rzy szą Ci łzy i mi -
łość go rą ca garst ki żoł nier skiej bra ci
i przy ja ciół, i wdzięcz ność za tę wspa -
nia łą żoł nier ską po sta wę, ja ką re pre zen -
to wa łaś!”.

I tak za koń czy ła się jesz cze jed -
na pol ska, żoł nier ska, tra gicz na epo pe -
ja. Bez wer bli i ho no ro wych salw, bez
od zna czeń, bez oko licz no ścio wych ar -
ty ku łów i ksiąg, bez ra dia i te le wi zji
i bez Kom pa nii Ho no ro wej Woj ska Pol -
skie go. Tyl ko, że w la tach 70. XX w. nie
by ło już Woj ska Pol skie go; splu ga wio -
no je przy miot ni kiem „lu do we”, wcze -
śniej od da jąc pod ko men dę so wiec kich
na miest ni ków, zdraj ców Na ro du Pol -
skie go: Ber lin ga, Świer czew skie go,
Spy chal skie go, czy Ja ru zel skie go.

Dzi siaj z du mą mo gę na pi sać, że cio -
cia Ja dwi ga, „Zoś ka” po świę ci ła swo je
ży cie Rze czy po spo li tej, ale Rze czy po -
spo li tej Wol nej, Rów nej i Nie pod le głej;
a nie „Pri wi slin ski je mu kra jo wi”, któ ry
swo je naj wy ższe od zna cze nia przy zna -
wał oku pan tom – jak Gie rek Bre żnie -
wo wi – Vir tu ti Mi li ta ri.

Prze chod niu! Za pal znicz na ma leń -
kim skraw ku wol nej, oj czy stej zie mi
na cmen ta rzu w Wil czy skach, gdzie
skrom na, na grob na ta bli ca wspo mi -
na Ja dwi gę Ró żan kow ską z d. Ry sie -
wicz, „Zoś kę”. Tam do dzi siaj bi je ser ce
dla Wol nej, Rów nej i Nie pod le głej!

MA CIEJ RY SIE WICZ
Je żów, 8 lip ca 2012 ro ku

Odział partyzancki Organizacji Bojowej PPS-WRN przed schroniskiem na
Babiej Górze (1944 rok). W środku Jadwiga Rysiewicz
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OSTAT NI SZA BAS
Li kwi da cja no wo są dec kie go get ta

zo sta ła prze pro wa dzo na w spo sób za -
pla no wa ny i sko or dy no wa ny z wy tycz -
ny mi szta bu „Ak cji Re in hard”, na cze le
któ re go stał Grup penfürer SS und Ge ne -
ral leut nant der Po li zei Od ilo Glo boc nik.
Już na po cząt ku sierp nia 1942 r. na są -
dec kich Ży dów na ło żo no dwie kon try -
bu cje: naj pierw mi lion zło tych, po tem
pół mi lio na i 2000 na czyń sto ło wych.
Niem cy chcie li od nich wy do być
wszyst ko, co jesz cze im zo sta ło, a łup
sta no wić miał za pła tę za pod róż
na wschód.

Re na Anis feld wspo mi na ła, jak
na mie siąc przed li kwi da cją get ta zro bio -
no se lek cję: na pra cu ją cych i nie pra cu ją -
cych. Od po wie dzial ny był za nią Hans
Swo bo da. Oprócz nie go w ko mi sji za sie -
dli Ży dzi z Urzę du Pra cy: Bau mann,
Grun, Rop per i Re gi na We iss. Ka żdy
z nich był pa nem ży cia i śmier ci. Ten,
kto ich zda niem nada wał się do pra cy,
do stał le gi ty ma cję. By ła ona prze pust ką
do ży cia. „Ro dzi ny cha sydz kie, lu dzie
star si i słab si, dzie ci za li cze ni zo sta li
do nie pra cu ją cych” – wspo mi na ła Anis -
feld. W sierp niu spę dza no do get ta Ży -
dów z oko licz nych miast. 

„Dnia 21 sierp nia – pi sał Emil
Steinlauf – w pią tek przy szedł roz kaz
aby ca łe OD [po li cja ży dow ska], ca ły
Block dienst (słu żba Ar be it sam tu) i ca ły
Ju den rat zgło si li się do sie dzi by ge sta -
po o godz. 9 ra no. Był to pięk ny po god -
ny dzień, jak na iro nię. Ju den rat
wy ma sze ro wał z get ta, a lud ność ży -
dow ska w na pię ciu wy cze ki wa ła ich po -
wro tu. Po go dzi nie wró ci li
z roz po rzą dze niem, by dnia 23-go
o godz. 6 ra no ze bra ła się ca ła lud ność
ży dow ska z otwar te go get ta pod zam -
kiem na pla cu ko ło Du naj ca, obok mo -
stu ko le jo we go, w po rząd ku, we dle ulic.
Na cze le ka żdej uli cy miał być je den
oby wa tel ze spi sem lu dzi ze swo jej uli -
cy. O szó stej ra no w nie dzie lę wszy scy
mu sie li być na miej scu”. Od tąd łą ki
nad Du naj cem, za czę to w get cie na zy -
wać Sam mel plat zem, czy li pla cem
zbiór ki. 

Na ze bra niu 21 sierp nia Ha mann oso -
bi ście miał ob wie ścić o wy da rze niach,
ja kie od bę dą się w nie dzie lę. Kau fer
wspo mi nał: „Jest w ogó le ja koś dziw nie
uprzej my, po zwa la za da wać py ta nie,
na któ re na wet udzie la wy ja śnień, wy -
ra ża się, że pra gnął by, by tym ra zem
obe szło się bez ofiar. Do kąd jed nak zo -
sta ną skie ro wa ne trans por ty, te go na dal
nikt nie wie”. Po zwo lił Ży dom na jesz -
cze je den sza bas, ostat nią so bo tę w swo -
im mie ście. Kau fer wspo mi nał, że wieść
o wy sie dle niu ro ze szła się po get cie lo -
tem bły ska wi cy. Nie któ rzy przy ję li to
z ulgą. Lu dzie by li zmę cze ni, głod ni
i zre zy gno wa ni cią głym stra chem: „nie
je ste śmy zdol ni do opo ru, pój dzie my
choć by na pew ną śmierć”. Jed nak – pi -
sał da lej Kau fer: „Mo że to wy sie dle nie
ozna cza po pra wę na sze go by tu. Gdy bę -
dzie my za trud nie ni przy pra cach
polnych, nie miesz kać we wiel kich sku -
pie niach, przy pusz czal nie skoń czą się te

OSTAT NIE LA TO SĄ DEC KICH ŻY DÓW (V) 

70. rocz ni ca za gła dy no wo są dec kich Ży dów

To by ła po god na nie dzie la
Wszyst ko roz po czę ło się w pią tek 21 sierp nia 1942 r. Szef są dec -
kie go ge sta po, He in rich Ha mann – „po twór na dwóch no gach”,
jak go okre śla no – do stał z Kra ko wa pi smo o na ka zie roz po czę -
cia wy sie dle nia tu tej szych Ży dów. Osta tecz ny pro ces za gła dy
zo stał uru cho mio ny. Są dec cy ge sta pow cy do sko na le wie dzie li,
ja ki los cze ka ich ofia ry.

Ży dzi pod mo stem ko le jo wym w No wym Są czu w cza sie II woj ny świa to wej
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mor der stwa, prze sta nie się lać na sza
krew”. Kau fer wspo mi nał, że wie lu
Niem ców za pew nia ło Ży dów, że bę dą
wy sła ni na wschód, gdzie bę dą pra co -
wać na ro li: „po gło ski te zy sku ją wia rę,
po słuch”.

Re na An si feld wspo mi na ła: „Get to
już w pią tek by ło ob sta wio ne. A w nie -
dzie lę mie li się wszy scy wsta wić
nad Du naj cem. Wy da no ta kże roz kaz,
że klu cze z miesz kań, opa trzo ne kar -
tecz ka mi z ad re sa mi ma ją być w nie -
dzie lę od da ne po li cji ży dow skiej”. 

W pią tek i so bo tę w get cie od był się
wiel ki targ. Przy je cha li ci, któ rzy chcie li
ku pić ta nio ma ją tek. Kau fer wspo mi nał:
„Ka żdy ku pu ją cy za czy na oczy wi ście
od słów współ czu cia, ale gdy ce na nie
wy da je mu się do syć przy stęp ną, sły szy
się za raz: a po co wam ty le pie nię dzy
i tak pój dzie cie na my dło lub do nie ba
was z pie rzy na mi prze cież nie wpusz czą,
jesz cze in ne, po dob ne, grzecz no ścio we,
peł ne współ czu cia po wie dzon ka”. Ka -
żdy sprze da je po ty le, ile klient za pła ci,
aby mieć tro chę gro sza na dro gę. Wszy -
scy są peł ni na dziei, że koń czy się ge -
hen na. Bę dzie le piej. Wie rzą, oma mie ni
kłam stwa mi Niem ców, że opraw cy nie
chcą ich śmier ci. Tych nie po żą da nych
za bi to wszak tu, na miej scu. Są i ta cy,
któ rzy twier dzą, że sta wie nie się na Sam -
mel plat zu rów na się śmier ci. In ni za -
wcza su ucie ka ją i szu ka ją kry jów ki.
Że gna ją się z ro dzi ną i idą w na dziei, że
lu dzie, któ rzy prze cież wie rzą w te go sa -
me go Bo ga, nie po zwo lą im zgi nąć. To

im póź niej wdzięcz ni za sa dzą drzew ka
w je ro zo lim skiej Alei Spra wie dli wych.

LU NA TYCZ NY SEN 
NAD DU NAJ CEM

Sier pień 1942 ro ku był po god ny i cie -
pły. Nie miec ka ga dzi nów ka „Go niec
Kra kow ski” po da ła, że 23 sierp nia wo -
da w Du naj cu mia ła 12 stop ni cie pła.
Te go sa me go dnia, da le ko na wscho -
dzie, roz po czę ła się krwa wa bi twa sta -
lin gradz ka, trwa ją ca kil ka mie się cy.
Mia ła ona prze ło mo we zna cze nie dla
klę ski Niem ców na fron cie wschod nim.

Al bin Kac tak wspo mi nał łą kę
nad Du naj cem przed woj ną: „Ka żdy
pra wie metr tej łą ki ja do brze za pa mię -
ta łem ja ko uro czy te ren za baw okre su
bez tro skie go dzie ciń stwa mo je go”. By -
ło tro chę ina czej, niż dzi siaj: wy pa sa no
tam ko nie, a uli ca Ro ma now skie go cią -
gnę ła się aż do sa me go Du naj ca.
Przy Że glar ce by ło ba jo ro peł ne ki ja nek
– ulu bio ne miej sce za baw dzie ci. Co ja -
kiś czas do cho dzi ło tam do tra gicz nych
wy pad ków – raz ko goś kop nął w nos
koń, raz ktoś uto nął w wi rach Du naj ca.
Te ma łe tra ge die nie do rów ny wa ły jed -
nak te mu, co sta ło się tu taj w upal ne dni
sierp nia 1942 ro ku.

Słoń ce w tę nie dzie lę wsta ło o 4.25.
Ży dzi by li już ze bra ni na Sam mel plat -
zu, choć mie li się sta wić do pie ro o 6.00.
We dług sza cun ków Re ny Anis feld, mię -
dzy mo stem ko le jo wym a „He leń skim”
ze bra ło się 16 ty się cy lu dzi. Naj bar dziej
do sad nie licz bę ze bra nych okre ślił Kac:

„aż się czer ni ło”. In ni świad ko wie po -
da ją 18 ty się cy. Ta licz ba wy da je się jed -
nak za wy żo na. Ka żdy za brał 15 kg
odzie ży i je dze nia. Mia ło go wy star czyć
na 10 dni – ty le bo wiem mia ła trwać
pod róż na wschód. Ży dzi sta li tak, jak
ka za no. Mo jżesz Gin ter wspo mi nał, że
po zwo lo no ta kże za brać ko ce i zi mo wą
bie li znę. Do da je, że ka żda oso ba win -
na na cze le sze re gu trzy mać w le wej rę -
ce klu cze, w pra wej kar tę pra cy
a to bo łek mo gli mieć wy łącz nie na ple -
cach. Tłu my nad cią ga ły od 10 ra no
w so bo tę do 4 ra no w nie dzie lę. Nie mo -
żna by ło się na pić wo dy z rze ki, pójść
do cie nia. Kto nie słu chał, pa dał za strze -
lo ny. „Na za jutrz, gdy wszy scy już by li
usta wie ni w sze re gach, o godz. 5 –ej
nad je cha ło au to z Ha man nem i je go pa -
choł ka mi” – wspo mi nał Gin ter.

Żydowski Tor w Nowym Sączu. Tutaj żydzi byli wpychani do wagonów Strażnicy SS w obozie w Bełżcu

Wagony z deportowanymi
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Ha mann wy szedł dum nie z sa mo cho -
du i oznaj mił gło śno, że mi lion zło tych
kon try bu cji nie po kry je kosz tów wy sie -
dle nia, dla te go trze ba do pła cić jesz -
cze 250.000 zł. W kil ka mi nut ze bra no
żą da ną kwo tę. Po tem na stą pi ła ostat nia
se lek cja, wy bra no kil ku set zdol nych
do pra cy z No we go Są cza. W po zo sta -
łych miej sco wo ściach se lek cji do ko na -
no wcze śniej. Urząd Pra cy wy brał 120
osób do pra cy w za kła dach ku śnier -
skich, w tym kil ka ko biet. Se lek cji do -
ko na ło pię ciu ge sta pow ców
z Ha man nem na cze le. „Wie rzyć się
po pro stu nie chce, że szes na ście ty się -
cy lu dzi sta ło po słusz nie przed sze ścio -
ma mor der ca mi i że nie rzu ci li się
na nich” – za uwa ży ła we wspo mnie -
niach Re na Anis feld. Wy bra no oko ło ty -
sią ca osób. By ła to mło dzież, po li cja
ży dow ska z ro dzi na mi, pra cow ni cy tar -
ta ku w Ry trze, ce giel ni w Na wo jo wej
i warsz ta tów ko le jo wych.

„Ha mann prze cho dzi dum nie, wład -
czo obok zgru po wa nych sze re gów, mie -
rzy ka żde go po gar dli wym wzro kiem”
– wspo mi na Kau fer. „Ude rze niem ha ra -
pu w twarz da je znak, by da na oso ba
pod bie gła do od dziel nej gru py (…).
Wszyst ko to od by wa się ci cho, jak by
w śnie lu na tycz nym. Gdzie nie gdzie sły -
chać tyl ko przy tłu mio ny szloch ko biet,
któ re wśród spa zma tycz nych łkań prze -
sy ła ją swym naj dro ższym ostat nie po -
zdro wie nia.(…) To zno wu prze ry wa ją
ci szę od gło sy ude rzeń ha ra pu, któ re nie
wy wo łu ją na wet syk nię cia bó lu, ka żdy
jest ja ko by pod nar ko zą, uśpio ny, znie -
czu lo ny”. 

Ży dzi po dwu go dzin nej se lek cji wró -
ci li do get ta za mknię te go. Wró ci li ci
wy bra ni i ci, któ rzy w pod róż udać mie li
się w in ny dzień. Kau fer, je den z wy bra -
nych w cza sie se lek cji, po że gnał się
wów czas z naj bli ższy mi. Po dob nie
uczy ni li to Mo jżesz Gin ter i Re na Anis -
feld. Oni wszy scy oca le li. Do cze ka li
koń ca woj ny.

Szli do get ta tak jak sta li, za po rząd -
kiem, we dług ulic, do mów, miesz kań.
Na cze le „gło wa” ro dzi ny. Kil ka ty się -
cy osób wy sła no te go dnia na dwo rzec
ko le jo wy – do pod ró ży na wschód. „Bi -
ciem i sma ga niem na haj ka mi przy na gla -
ją ge sta pow cy do szyb kie go kro ku.
Wi dać wśród ma sze ru ją cych sza leń cze,

roz sze rzo ne oczy, któ re w na szych sze -
re gach szu ka ją błęd nym wzro kiem tych,
któ rych już na wie ki utra ci li” – pi sał
Kau fer.

W OTCHŁANI PIEKŁA
W tę sa mą nie dzie lę od by ło się za tem

pierw sze wy sie dle nie. Ju den rat zo stał
wcze śniej wy wie zio ny do Mar cin ko wic
i roz strze la ny. To sa mo sta ło się z per so -
ne lem szpi ta la. Te go dnia po chód śmier -
ci wy szedł pro sto z łą ki nad Du naj cem,
przez Wól ki, „ko cie plan ty”, uli cą Sien -
kie wi cza na dwo rzec ko le jo wy. Resz ta
Ży dów zo sta ła w get cie, w któ rym za -
pa no wał strach, pa ni ka, lęk ale ta kże zo -
bo jęt nie nie.

Ostat nie dni sierp nia w get cie by ły
upior ne. Nie mo żna ich po rów nać
do żad nych ak cji ge sta po w tym miej -
scu. W po nie dzia łek, śro dę i pią tek, Ha -
mann jesz cze wy ła py wał w get cie
na Pie kle tych, co się ukry li i wy sy łał

do get ta za mknię te go. Tam nie by ło le -
piej. Kac wspo mi nał, że Ży dzi czu li się
jak zwie rzy na, na któ rą się po lu je: „Li -
kwi da cja ta od by wa ła się w strasz li wych
wa run kach. Pi ja ni hi tle row cy tor tu ro wa -
li i roz strze la li nie szczę śliw ców”.

Prze ra ża ją cy opis tych wy da rzeń po -
zo sta wił Kac. Pi sał, jak psy ge sta pow -
ców szar pa ły wy nędz nia łe cia ła
za mro czo nych gło dem: „lu dzie dep ta li
po le żą cych na bru ku isto tach zwa lo -
nych z nóg, nie któ rzy na wo ły wa li się
nie ludz ki mi gło sa mi, in ni wrzesz cze li
prze raź li wie z bó lu”. Ci, któ rzy pró bo -
wa li uciec, gi nę li na miej scu. W tej mor -
der czej ak cji li kwi da cyj nej szcze gól ną
ro lę, obok Ha man na, ode grał Hans
Swo bo da.

Tak o wy sie dle niu pi sał Kac, któ ry
ten sier pień zna z opo wia dań świad ków:
„Od by wa ło się z licz ny mi gwał ta mi,
mor da mi, sa mo bój stwa mi z roz pa czy,

ra bun ka mi ży dow skie go mie nia, se lek -
cją sta rych, cho rych i nie zdol nych
do da le kie go trans por tu i dla te go li kwi -
do wa nych od ra zu z miej sca. Wstrzą sa -
ją cym jest to wszyst ko źró dło wo czy tać
i opo wia dać, a cóż do pie ro opi sy wać to
pie kło ży dow skie dla czło wie ka, któ ry
te wszyst kie okrop no ści oso bi ście wi -
dział i prze był. Dla do peł nie nia pie kła
i ludz kie go po ni że nia, jesz cze oso bi sta
re wi zja za bi żu te rią, kosz tow no ścia mi,
zło tem. Ży dzi mu sie li je wszyst kie od -
dać do bro wol nie”. 

Wszyst ko ob ser wo wa li ci, któ rych
wy zna czo no do pra cy. Za mknię to ich
w daw nym get cie dla pra cu ją cych,
na uli cy Kra szew skie go. Re na Anis feld
sprzą ta ła get to. Zo sta wi ła wstrzą sa ją cy
opis miesz kań, w któ rych mi mo, iż już
nie by ło Ży dów, to i tak da wa ły ob raz
nie miec kie go okru cień stwa. W get cie
przy zam ku od po nie dział ku do piąt ku
trzy ma no lu dzi bez je dze nia. „Miesz ka -
nia wy glą da ły jak ubi ka cje, lu dziom za -
bro nio no prze cież wy cho dzić. Tu
i ów dzie wa la ły się bu cicz ki dzie cię ce,
ka po ty, roz bi te gar nusz ki”.

Tym cza sem wy bra ni do pra cy ob ser -
wo wa li opusz czo ny plac – Kau fer wspo -
mi nał: „Sam mel platz pu sto sze je,
wy glą da jak po bo jo wi sko, peł no na nim
ku frów, ple ca ków, wa liz, po roz rzu ca nej
gar de ro by”. Oka za ło się, że w cza sie se -
lek cji zo sta ło wy bra nych o wie le za du -
żo. „Resz ta więc, na któ rą nie ma zby tu,
usta wia się w piąt ki i ma sze ru je do get -
ta. Na twa rzach ich za kwi ta zno wu
uśmiech szczę ścia, bo czy get to ma być
pro giem śmier ci, czy nie, to rzecz zgo ła
obo jęt na, wa żniej sza prze cież, że zno -
wu złą czą się ze swo imi naj bli ższy mi”
– pi sał Kau fer.

PO CHÓD WID MO
Już nie wie lu no wo są de czan pa mię ta

prze mar sze Ży dów z get ta na dwo rzec
ko le jo wy. Ża den z Ży dów nie prze żył
te go po cho du, ża den nie oca lał z trans -
por tu na wschód. Zgi nę li wszy scy.
W trzy dni osob no Niem cy wy sła li
na śmierć nie po trzeb nych rze mieśl ni -
ków (23 sierp nia), po zo sta łych pra cow -
ni ków (26 sierp nia) oraz star ców
i cho rych (28 sierp nia).

Al bin Kac tak opi sy wał po chód: „Bi -
ci i mal tre to wa ni Ży dzi do tąd wy cień -

„Wie rzyć się po pro stu
nie chce, że szes na ście
ty się cy lu dzi sta ło po -
słusz nie przed sze ścio ma
mor der ca mi i że nie rzu -
ci li się na nich”.
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cze ni wie lo let nim gło dem i nędz ną we -
ge ta cją le d wie trzy ma li się na no gach”.
W ści sku roz dep ty wa no lu dzi na śmierć:
„Roz pacz li wym ję kom i rże niom ko na -
ją cych nie by ło koń ca. (…) Był to po -
chód widm i upio rów sła nia ją cych się
bez sił”. Kto miał wię cej sił po ma gał
słab sze mu.

W dru gim i trze cim dniu de por ta cji,
Ży dów wy pro wa dzo no bra mą głów ną
get ta, znaj du ją cą się na ro gu uli cy Pio -
tra Skar gi i Bo żni czej. Prze szli oni przez
Ry nek i da lej uli ca mi: So bie skie go, Dłu -
go sza Ale ją Ba to re go w kie run ku dwor -
ca ko le jo we go, na ram pę zwa ną  póź niej
„ży dow ską”. Wła dy sław Ża rof fe, idąc
do pra cy, wi dział je den z tych po cho dów
śmier ci. Wspo mi na, że na je go cze le
szedł zna ny przed woj ną le karz dr Mie -
czy sław Körbel. In ny są de cza nin, Eu ge -
niusz Gaw ron, w sierp niu 1942 ro ku
szedł uli cą Dłu go sza ra zem z mat ką. Tak
oto wspo mi na ten dzień: „Ktoś na gle
wy biegł na uli cę i za czął krzy czeć, że -
by ucie kać, bo Niem cy pro wa dzą Ży -
dów. Kto po ja wił się na ich dro dze, był
wcią gnię ty do tłu mu. Ży dzi szli środ -
kiem uli cy. Z przo du szły dzie ci, mat ki
z dzieć mi na rę kach i wóz ka mi, dzie ci
prze raź li wie pła ka ły. Na koń cu szły
dwie tę gie Ży dów ki w fu trach. Dzień
był upal ny. Dwaj Niem cy okrop nie je
bi li. Na Alei Ba to re go jed ną z nich ge -
sta po wiec za strze lił i rzu cił w ziem nia -
ki ro sną ce przy dro dze. Le żąc w nich

jesz cze da wa ła śla dy ży cia, lecz po kil -
ku mi nu tach sko na ła. Wszyst kie mu, jak
na iro nię, przy gry wa ła idą ca z po cho -
dem or kie stra”. Eu ge niusz Gaw ron
wspo mi nał rów nież, że po ma ka brycz -
nym mar szu, na uli cy So bie skie go, krew
spły wa ła do krat ki ście ko wej. – Do koń -
ca ży cia nie za po mnę tej krwi - mó wi.

Sta ni sław Ba sia ga pa mię ta, że wi -
dział za ła do wa ne po cią gi peł ne Ży dów.
Wszy scy tło czy li się przy ma łych okien -
kach z dru tem kol cza stym, że by za -
czerp nąć po wie trza. Ze środ ka
do bie ga ły proś by i bła ga nia o wo dę, je -
dze nie, po wie trze. Wi dok był tak ma ka -
brycz ny, że Kac na pi sał o tym ob ra zie:

„po le do po pi su dla wy obraź ni ludz -
kiej”. Sa mu el Kau fer twier dził, że do ka -
żde go wa go nu, w któ rym wy sy pa no
wap no ga szo ne, upy cha no po 100 i wię -
cej osób. Nie spo sób wy obra zić so bie,
co dzia ło się w tych za plom bo wa nych
wa go nach. Resz ta cze ka ła na pla cu,
przed „ży dow skim to rem”. Wszyst ko
od by wa ło się na le ży tym po rząd ku.

Zgod nie z po ro zu mie niem mie dzy
ko le ją nie miec ką (GE DOB) a Głów nym
Urzę dem Bez pie czeń stwa Rze szy
(RSHA), trans por ty z wy sie dleń ca mi
trak to wa ne by ły ja ko tu ry stycz ne. Usta -
lo no ce ny bi le tów. Dzie ci do lat 14 pła -
ci ły po ło wę staw ki, po ni żej 4 ro ku
je cha ły za dar mo. Kosz ty trans por tu po -
kry wał sztab „Ak cji Re in hardt” ze środ -
ków zra bo wa nych Ży dom.

Ma szy ni ści wie dzie li, gdzie idą trans -
por ty. Jed nym z nich był brat Eu ge niu -
sza Gaw ro na – Sta ni sław. Do wiózł
są dec kich Ży dów do Be łżca. Tam zmie -
ni li go już Niem cy. Do Są cza po wró cił
z pu sty mi wa go na mi. Są dząc po czę sto -
tli wo ści de por ta cji, pod róż trwa ła oko ło
do by. Dro gi wio dą ce do obo zu po ka -
żdym ta kim trans por cie usia ne by ły tru -

pa mi. Roz gry wa ły się przy tym roz pacz -
li we sce ny. Mat ki, któ re chcia ły zbiec,
ska ka ły przez okno, za ni mi ktoś wy rzu -
cał dziec ko. Mat ka znaj do wa ła dziec ko
nie ży we. By wa ło też od wrot nie.

Ży dzi, któ rzy zo sta li w Są czu, ro bi li
wszyst ko aby się do wie dzieć co się sta ło
z ich współ brać mi. Re na Anis feld wspo -
mi na ła: „Po la cy wró ci li z wia do mo ścią,
że w Ra wie Ru skiej po cią gi znik nę ły im
z oczu”. Póź niej wszy scy do wie dzie li się,
że ich prze zna cze niem był Be łżec. Nie
by ło już na dziei, że wró cą. 

TO MIEJ SCE KRZY CZY
„Bad und In ha la tionsräume – Łaź nia

i po miesz cze nia in ha la cyj ne” – ta ki oto
na pis wi siał nad wej ściem do bu dyn ku,
w któ rym znaj do wa ły się ko mo ry ga zo -
we, miej scu, któ re by ło kre sem pod ró ży
są dec kich Ży dów. Tam Niem cy raz jesz -
cze wma wia li Ży dom, że nim pój dą
do tak ocze ki wa nej pra cy, mu szą iść
jesz cze pod prysz nic. Dwa dzie ścia mi -
nut póź niej ich mar twe cia ła, po skrę ca -
ne w nie na tu ral ny spo sób, spo co ne,
zbru ka ne krwią i eks kre men ta mi, spe -
cjal ne ko man do wy cią ga ło z ko mór.
Nim zwło ki spo czę ły w ma so wym gro -
bie, jesz cze in ne ko man do prze szu ki wa -
ło cia ła w po szu ki wa niu te go, co mia ło
za si lić ka sę szta bu „Ak cji Re in hardt”.

Ogrom ny gro bo wiec, w któ rym spo -
czę li ży dow scy miesz kań cy No we go Są -
cza – Be łżec (peł na na zwa SS
Son der kom man do Be łżec) – swo ją eks -
ter mi na cyj ną dzia łal ność roz po czął 17
mar ca 1942. W tym dniu do obo zu przy -
by ły pierw sze trans port z Lu bli na i Lwo -
wa. Bu do wę obo zu roz po czę to
w li sto pa dzie 1941 r. Na je go cze le stał
ko men dant Chri stian Wirth, póź niej za -
stą pił go Got tlieb Her ling, któ ry przyj mo -
wał są dec kich Ży dów. Nie miec ka za ło ga
skła da ła się z es es ma nów, któ rzy w więk -
szo ści re kru to wa li się z człon ków ak cji
eu ta na zji –„T4”, re ali zo wa nej wcze śniej
w Niem czech. Obóz zaj mo wał oko -
ło 7 ha. Po dzie lo ny zo stał na dwie czę -
ści: dol ną i gór ną, od dzie lo ne od sie bie
dru tem prze ple cio nym ga łę zia mi, któ re
mia ły ogra ni czyć wi docz ność. W czę ści
dol nej zlo ka li zo wa no ram pę, na któ rej
przyj mo wa no trans por ty oraz bra mę
wjaz do wą. Tu też znaj do wa ły się ba ra ki
stra żni ków, bu dyn ki go spo dar czo – ad -

Zgod nie z po ro zu mie niem
mie dzy ko le ją nie miec ką
a Głów nym Urzę dem Bez -
pie czeń stwa Rze szy ,
trans por ty z wy sie dleń -
ca mi trak to wa ne by ły ja -
ko tu ry stycz ne.

De por ta cja z Rze szo wa. Zdję cie ze
zbio rów Łu ka sza Bied ki
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mi ni stra cyj ne, ba ra ki roz bie ral ni, fry zjer -
ni. W czę ści dru giej zlo ka li zo wa no bu -
dy nek ko mór ga zo wych, ba rak więź niów
oraz ma so we gro by.

Obo zu – oprócz Niem ców – pil no wa -
li wach ma ni, re kru tu ją cy się w więk szo -
ści z Ukra iny. Do po mo cy i ob słu gi
wy bie ra ni by li z trans por tów Ży dzi. Ich
licz ba się ga ła kil ku set osób. Za trud nia -
no ich do prac z przy wy ła dun ku, se gre -
ga cji zra bo wa ne go mie nia, strzy że niu
ko biet, usu wa niu ciał z ko mór i ich grze -
ba niu, utrzy my wa niu po rząd ku w obo -
zie, w kuch ni. W obo zie funk cjo no wa ła
ta kże or kie stra, któ ra gra ła, gdy ofia ry
pę dzo no do ko mór. Cią gle wy mie nia ni
przy ko lej nych trans por tach by li świad -
ka mi za gła dy wła sne go na ro du, sa mi
zaś mie li je dy nie od ro czo ny wy rok
śmier ci.

Ostat nie trans port przy był do Be łżca
w grud niu 1942 r. Od te go mo men tu
przy stą pio no do de mon ta żu obo zu i za -
cie ra nia śla dów. Zwło ki wy do by wa no
z ma so wych gro bów, pa lo no, a ko ści
mie lo no za po mo cą młyn ka do zbo ża.
W czerw cu 1943 r. obóz prze stał ist nieć,
a w miej scu na, któ rym spo czę ło bli sko
pół mi lio na ofiar, dla za bez pie cze nia
przed prze ko py wa niem te re nu przez
miej sco wą lud ność, urzą dzo no go spo -
dar stwo rol ne. Prze trwa ło ono do chwi li
wkro cze nia tu wojsk so wiec kich. Więź -
niów, któ rych wy ko rzy sta no do li kwi da -
cji obo zu, wy sła no do So bi bo ru i tam
zgła dzo no.

Tyl ko kil ka osób zdo łało uciec z te go
obo zu. Dwie do cze ka ły koń ca woj ny.
Jed ną z nich był Ru dolf Re der. Po zo sta -
wił wspo mnie nia i to mię dzy in ny mi
dzię ki je go opi so wi wie my, jak dzia łał
tu tej szy me cha nizm za gła dy. Re der
prze by wał w Be łżcu od po ło wy sierp nia
do li sto pa da 1942 ro ku. Pra co wał
przy usu wa niu zwłok z ko mór ga zo -
wych i ich grze ba niu w zbio ro wych mo -
gi łach. Był praw do po dob nie świad kiem
przy by cia trans por tów z No we go Są cza.
Być mo że wi dział, jak przy by li tu są dec -
cy Ży dzi zo sta li przy wi ta ni przez es es -
ma na Frit za Jirm man na, któ ry za pew nił
ich, że przy je cha li do obo zu pra cy, a to
co ma na stą pić za chwi lę, jest tyl ko
dzia ła niem dla ich do bra i zdro wia.
Okrop nie zmę cze ni, fi zycz nie i psy -
chicz nie wy ła py wa li te sło wa otu chy ni -
czym zba wie nia. Po dzie le ni na dwie
gru py, mę żczyzn i ko bie ty z star ca mi
i dzieć mi, zmu sze ni do ro ze bra nia się,
zo sta li po gna ni przez tzw. „ślu zę”
do ko mór ga zo wych. Naj pierw mę -
żczyź ni, po tem ko bie ty. Te, nim tra fi ły
do ko mo ry, zo sta ły ogra bio ne z wło sów,
cze goś tak bar dzo oso bi ste go. Po tem,
po stop niach, we pchnię ci do be to no -
wych po miesz czeń wy so kich na oko ło 2
me try, zim nych, ciem nych, bez okien,
upcha ni do gra nic mo żli wość, ocze ki -
wa li na obie ca ną ką piel. Nie któ rzy prze -

czu wa li już, co ich cze ka. Od dy cha li
głę bo ko, jak ich po uczo no. Tyl ko dzie ci
ogrom nie prze stra szo ne wo ła ły: „Ma -
mu siu prze cież ja by łem grzecz ny!
Ciem no! Ciem no!” Lecz za miast wo dy
z die slow skie go sil ni ka po pły nął gaz.
Kil ka dzie siąt mi nut po ni żej wspo mnia -
ny Re der mógł już ukła dać są dec kich
Ży dów w ich wspól nym gro bie, ja ki im
tu przy go to wa no.

***
Dziś łą ka nad Du naj cem w mie sią ce

let nie na po wrót jest miej scem za baw
mło dych są de czan. Wspo mnie nia i ból
tych, któ rzy prze ży li Ho lo kaust, są dla
nas jak ra chu nek su mie nia, spo rzą dzo -
ny przez Al bi na Ka ca: „Po wie lu la tach
od le głych od tych strasz li wych wy da -
rzeń by łem na tej łą ce tak, jak ktoś idzie
na gro by swo ich naj bli ższych. A łą ka
zno wu by ła po dob na do owej z okre su
mo je go dzie ciń stwa. I roz my śla łem: kto
z prze chod niów zdą ża ją cych na He le nę
lub idą cych stam tąd do mia sta zer k nie
cho cia żby na to miej sce, na któ rym do -
ko ny wa ła się sce ny po prze dza ją ce ar cy -
be stial skie kaź nie ty się cy ma tek, oj ców
i dzie ci? (…) Kto z tych prze chod niów
wczu je się w to co się od by wa ło? Kto
z tych prze chod niów obec nie uwie rzy
i do sły szy, że miej sce to krzy czy po -
twor nym la men tem ty się cy do bi ja nych
na ży wo lu dzi win nych je dy nie tej
zbrod ni, iż uro dzi li się Ży da mi?”.

AR TUR FRAN CZAK
ŁU KASZ PO ŁOM SKI

Bibliografia i wykorzystane materiały:
Ar chi wum Ży dow skie go In sty tu tu w War sza wie: 

1. Re la cja Emi la Ste in lau fa z 31 grud nia 1945 r.,
sygn. 301/1338; 2. Re la cja Mo jże sza Gin te ra z 18

grud nia 1945 r., sygn. 301/1203; 3. Re la cja Sa mu ela
Kau fe ra, sygn. 301/1703; Ar chi wum Mu zeum Okrę -

go we go w No wym Są czu: 1. Kac Al bin, No wo są -
dec ki Umschlag paltz, Bat Jam 1994 [nie

opu bli ko wa ny ma szy no pis]
Opu bli ko wa ne wspo mnie nia:  1. Anis feld Re na,

Zbrod nie Obe rsturm fuh re ra He in ri cha Ha man -
na w get cie No we go Są cza, [w:] „Se pher Sandz. The

Bo ok on the Je wish Com mu ni ty of No wy Sącz”,
pod red. Ra pha ela Mah le ra, Tel -Aviv 1970; 2. Kac Al -

bin, Ma lu sia, [w:] No wy Sącz. Mia sto mo jej mło do ści,
Kra ków 1997; 3. Re der Ru dolf, Be łżec, Kra ków 1999

Re la cje, wy wia dy: 1. Re la cja Eu ge niu sza Gaw ro -
na z 2011 r.; 2. Re la cja Ja ku ba Mul le ra z 2010 r.; 3. Re -

la cja Ka zi mie rza Ba sia gi z 2011 r.; 5. Re la cja
Wła dy sła wa Ża rof fe z 2012 r.

Opra co wa nia: 1. Ak cja Re in hard. Za gła da Ży dów
w Ge ne ral nym Gu ber na tor stwie, pod. red. D. Li -

bion ki, War sza wa 2004; 2. Bur le igh Mi cha el, Trze -
cia Rze sza. No wa hi sto ria, Kra ków 2010; 3.

De de risch Ma rio R., Hey drich. Twarz zła, Wro -
cław 2008; 4. Du da Ta de usz, Eks ter mi na cja lud no -

ści ży dow skiej No we go Są cza w okre sie II woj ny
świa to wej, [w:] „Rocz nik Są dec ki”, t. XIX, No wy

Sącz 1990; 5. Eisen bach Ar tur, Hi tle row ska po li ty ka
za gła dy Ży dów, War sza wa 1961; 6. Friedländer

Saul, Czas eks ter mi na cji. Na zi stow skie Niem cy
i Ży dzi 1939-1945, War sza wa 2010; 7. Hil berg Raul,

Spraw cy. Ofia ry. Świad ko wie. Za gła da Ży dów 1933-
1945, War sza wa 2007; 8. Ku wa łek Ro bert, Obóz za -

gła dy w Be łżcu, Lu blin 2010; 9. Knopp Gu ido,
Ho lo kaust, War sza wa 2011; 10. Ker shaw Ian, Niem -

cy i osta tecz ne roz wią za nie, Po znań 2010; 11. Syn -
der Ti moth, Skrwa wio ne zie mie. Eu ro pa mię dzy

Hi tle rem a Sta li nem, War sza wa 2010.

Kto z tych prze chod niów
obec nie uwie rzy i do sły -
szy, że miej sce to krzy czy
po twor nym la men tem
ty się cy do bi ja nych na ży -
wo lu dzi win nych je dy nie
tej zbrod ni, iż uro dzi li się
Ży da mi?”.

łąka nad Dunajcem. W sierpniu 1942 r.
odywała się tutaj ostatnia selekcja
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le od po cząt ku. Ire na, wów -
czas Tar naw ska i Ja cek Świ -
carz po zna li się w Gor cach
i szyb ko po sta no wi li być ra -

zem. Nie dłu go póź niej, bo w 1986 ro ku,
za czę li pro wa dzić gór ską sta ni cę har cer -
ską „Be ne” pod Tur ba czem. Ten okres
wspo mi na ją ja ko naj wspa nial sze la ta
swo je go ży cia. W 1993 ro ku zde cy do -
wa li się prze nieść do schro ni ska PTTK
na Ha lę Ła bow ską. I tu wło ży li ca łe
swo je ser ce, do pro wa dza jąc obiekt
do sta nu kwit ną ce go. Per so ne lo wi wpa -
ja no za sa dę że pra ca w schro ni sku to nie

jest zwy kły etat, ale słu żba – i to peł no -
dy spo zy cyj na. Ni ko go nie zdzi wi ła in -
for ma cja, gdy w 2000 ro ku wy grał on
kon kurs na naj lep szy obiekt gór ski
PTTK. Nie ste ty, bez li to sne re alia fi nan -
so we spo wo do wa ły, że mi mo du że go
sen ty men tu do Ła bow skiej, zde cy do wa -
li się w 2001 ro ku przy jąć pro po zy cję
pro wa dze nia noc le gów i ga stro no mii
w Sta cji Nar ciar skiej w Wier chom li. Ty -
po wo ko mer cyj ny cha rak ter pra cy i tę -
sk no ta za praw dzi wą, gór ską at mos fe rą,
a ta kże chęć by cia na swo im, po zwo li ła
im wy trzy mać tam tyl ko dwa la ta.

My śle li o tym już wcze śniej i ma rze -
nia za czę li w spo sób ma te rial ny re ali zo -
wać jesz cze pod ko niec pro wa dze nia
schro ni ska na Ha li Ła bow skiej, a na -
stęp nie pod czas pra cy w Wier chom li.
Przy czer wo nym Głów nym Szla ku Be -
skidz kim, bie gną cym od Ha li Ła bow -
skiej do Ry tra, wy pa trzy li so bie
po ło żo ne na po la nie opusz czo ne 5 lat
wcze śniej sta re, zruj no wa ne i bez wo dy
go spo dar stwo. Skła da ło się ono z bu -
dyn ku miesz kal ne go o dwóch izbach
i kuch ni oraz z dwóch bu dyn ków go spo -
dar czych – obo ry ze staj nią i sto do ły.
Za ku pi li je w kwiet niu 1999 ro ku i już
w lip cu uru cho mi li bu fet z da nia mi ba -
ro wy mi i na po ja mi oraz po le na mio to -
we. W na stęp nym ro ku roz po czę ła się
ka to rżni cza pra ca z do sto so wa niem te -
go wszyst kie go do ce lów tu ry stycz nych.
Bu dy nek miesz kal ny zo stał ro ze bra ny,
a na stęp nie zło żo ny na no wo. Rok póź -
niej zo sta ła do pro wa dzo na wo da, do bu -
do wa na ja dal nia i to a le ty. W daw nej
sto do le powstał bu dy nek go spo dar czy
a ze staj ni i obo ry – sza łas bie siad ny.
Wy bu do wa no też bu dy nek miesz kal ny
dla per so ne lu. Je sie nią 2001 ro ku
obiekt mógł już przy jąć na noc le gi
do 25 tu ry stów.

***
Dru gi etap po wa żnej roz bu do wy

Cha ty roz po czął się w lip cu 2009 ro ku

Są dec kie schro ni ska gór skie (1)

Cha ta Gór ska
„Cyr la” Czy to la to, czy to zi ma

w Cha cie Cyr la się za trzy maj

Więk szość od wie dza ją cych Cha tę, pew nie nie zna ha sła ze
stro ny in ter ne to wej te go obiek tu. Nie prze szka dza im to jed nak
od wie dzać go re gu lar nie. Nie lu bię nad uży wać sło wa „kul to wy”,
ale w tym przy pad ku jest ono jak naj bar dziej na miej scu.
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od ro bót ziem nych. W paź dzier ni ku wy -
ko na no fun da men ty, a już w grud niu za -
koń czo no mon taż bu dyn ku w sta nie
su ro wym otwar tym, wznie sio ne go
w tech no lo gii ka na dyj skiej. Na par te rze
zna la zła się pięk na sa la ja dal na z ko min -
kiem, no wo cze sne za ple cze ku chen ne
i ma ga zy ny oraz wę zeł sa ni tar ny. Pię tro
to po ko je z ła zien ka mi. Łącz nie obiekt
po roz bu do wie mo że przy jąć do 35 tu -
ry stów. Po sia da też po kój przy sto so wa -
ny dla tu ry stów nie peł no spraw nych.
Obec nie trwa ją ostat nie pra ce wy koń -
cze nio we. Ich za koń cze nie pla no wa ne
jest je sie nią. Przed obiek tem znaj du ją
się dwa ta ra sy ze sto li ka mi dla go ści.
Na jed nym z nich ro lę sto li ków peł nią
bla ty daw nych ma szyn do szy cia.
Na po la nie usta wio no kil ka ła wek, urzą -
dzo no plac za baw dla dzie ci oraz miej -
sce na gril la. W oto cze niu nie mo że
za brak nąć czwo ro no gów, kil ku psów
i kil ku ko tów, ży ją cych zgod nie za rów -
no ze so bą, jak i z tu ry sta mi.

Co tu przy cią ga tu ry stów? Oczy wi -
ście pa nu ją ca tu nie po wta rzal na, praw -
dzi wie ro dzin na at mos fe ra. Oczy wi ście
wi do ki na ca łe pa smo Ra dzie jo wej,
od sło wac kich Gór Lu bo wel skich i Elia -
szów ki przez Kor do wiec, Niem co wą,
sa mą Ra dzie jo wą, czy li naj wy ższy
szczyt Be ski du Są dec kie go – 1262 m
npm, Zło mi sty Wierch i Prze hy bę
do Ko zia rza. A jesz cze w tle gor czań ski
Lu bań i Be skid Wy spo wy. I oczy wi ście
mo żli wość prze no co wa nia w nie złych
wa run kach. Ale przede wszyst kim tu tej -
sza kuch nia. I to jest wła ści wie te mat
na osob ne opo wia da nie.

Dla wie lu osób jest to zde cy do wa nie
głów ny po wód, by tu przy być. Ja cek
mó wi że prze pro wa dzi li się na Cyr lę
z ca łym swo im me nu któ re jest oczy wi -
ście sta le uzu peł nia ne. Mo że my więc tu
za mó wić na le śni ki z ba je ra mi, czy kieł -

ba sę po ła bow sku. Ta ostat nia po zy cja
to usma żo na, oczy wi ście do bra ja ko -
ścio wo kieł ba sa, za wi nię ta w na le śnik
i po sy pa na żół tym se rem oraz po now nie
przy ru mie nio na.

Oczy wi ście trud no, by Ire na I Ja cek
nie wy ko rzy sty wa li miej sco we go bo -
gac twa na tu ral ne go. Mo że my więc
skosz to wać zu py bo ro wi ko wej, pie ro -
gów, czy na le śni ków z ja go da mi. A czy
mo że być coś wspa nial sze go, niż naj -
prost sza po tra wa z po traw, czy li ziem -
nia ki z kwa śnym mle kiem?

Od nie daw na Cyr la znaj du je się
na Ba ra nim Szla ku. Do ja dło spi su tra fi -
ła więc ba ra ni na i ja gnię ci na. Mo że my
za mó wić np. pie ro gi z ja gnię ci ną.

Wy jąt ko wość obiek tu pod kre śla też
spe cjal ne me nu dla czwo ro no gów. Są
one nie tyl ko mi le wi ta ny mi go ść mi ale

ich wła ści cie le mo gą swych ulu bień ców
ura czyć czymś ze spe cjal ne go, bo ga te -
go me nu.

No, a jak tu do trzeć? Mo żna oczy wi -
ście zie lo nym szla kiem z sa me go No -
we go Są cza. Mo żna od stro ny do li ny
Ka mie ni cy. Mo żna też z do li ny Po pra -
du np. z Bar cic (szlak nie bie ski), Ży cza -
no wa (gmin ny, żół ty szlak), Głę bo kie go
(nie bie ski gmin ny szlak, lub bez szla ku
od źró deł ka), czy z Piw nicz nej (szlak
żół ty, a po tem czer wo ny). Mo żna z Ha li
Ła bow skiej szla kiem czer wo nym. Ale
oczy wi ście naj le piej i naj kró cej z Ry tra.
Ma my wy bór dro gi jezd nej obok zam -
ku, naj ła twiej szej, choć naj dłu ższej, któ -
rą po le cam w zi mie, lub ro we rzy stom,
al bo szla kiem czer wo nym. Ła twiej
i kró cej mo żna do trzeć na Cyr lę ście żką
ko ło le śni czów ki oraz przez osie dle
Cyr la. No, ale tu trze ba znać te ren.

***
Go ść mi Cha ty by ło wie le zna nych

osób. Re gu lar nie od wie dza Cyr lę by ły
wi ce mar sza łek Ma ło pol ski Le szek
Zegz da i prof. Ja dwi ga Sta nisz kis. Kil ka
ra zy był tu hi ma la ista Krzysz tof Wie lic -
ki. Za trzy mał się też tu mistrz olim pij ski
w sko ku o tycz ce Wła dy sław Ko za kie -
wicz. Itd., itd...

I na ko niec cie ka wost ka. Dla nas
dzień 1 kwiet nia ko ja rzy się z pri ma
apri li sem. Dla Ire ny i Jac ka Świ ca rzów
to dzień szcze gól ny: 1 kwiet nia 1986
ob ję li sta ni cę har cer ską pod Tur ba -
czem.1 kwiet nia 1993 prze szli na Ha lę
Ła bow ską. 1 kwiet nia 2001 za czę li pra -
co wać w Wier chom li. 1 kwiet nia 2003
to Cyr la. MA CIEJ ZA REM BA

Go ść mi Cha ty by ło wie le
zna nych osób. Re gu lar -
nie od wie dza Cyr lę by ły
wi ce mar sza łek Ma ło pol -
ski Le szek Zegz da i prof.
Ja dwi ga Sta nisz kis. Kil -
ka ra zy był tu hi ma la ista
Krzysz tof Wie lic ki. 

Irena i Jacek Nad turystami czuwa Anioł Stróż Dziecięcy plac zabaw
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O
we pa skudz two oka za ło się
być lar wa mi mo ty la pa zia
kró lo wej, zaś ko pe rek to ich
ulu bio ny po karm. Rów nie

chęt nie zja da ją li ście dzi kiej mar chwi,
ale grząd ka pach ną ce go ko pru wa bi do -
ro słe mo ty le sil niej, niż roz pro szo ne
na mie dzach chwa sty. Sa mi ca mo ty la
zaj rza ła do ogro du, raz dwa zło ży ła ja ja
na ulu bio nej ro śli nie i po le cia ła w si ną
dal. Ka ta log in stynk tow nych re ak cji
mo ty la nie obej mu je prze wi dy wa nia
skut ków obec no ści gą sie nic na ro śli nach
upraw nych. Gdy by by ły odro bi nę więk -
sze, ogrod nik usu nął by je, czym prę dzej.
Co kol wiek zja da mo je ro śli ny, to szkod -
nik. I już.

Po sta no wi łem znaj dy od cho wać i do -
cze kać się ślicz nych mo ty li pa zia kró lo -
wej. Prze pis na pa zia jest bar dzo pro sty:
kar mić re gu lar nie, sprzą tać oka zjo nal nie
i cze kać. Za pas je dze nia mia łem na naj -
bli ższej mie dzy, zaś za miesz ka nie czte -

rech krop ko wa nych gą sie nic po słu żył mi
du ży sło ik z po dziur ko wa ną na kręt ką.
Moi pod opiecz ni mie li ape tyt co nie mia -
ra. Je dli i ty li w oczach. Naj bar dziej sma -
ko wa ły im mło de kwia ty

i naj de li kat niej sze li stecz ki. Cóż, ary sto -
kra cja nie bę dzie ja da ła by le, cze go.
Dwa ra zy gą sie ni ce za le ga ły nie ru cho -
mo na pa rę dni, ale po zrzu ce niu zbyt
cia snej skór ki wra ca ły do sto łu. Szyb ko
przy wy kły do co dzien ne go sprzą ta nia
miesz ka nia, i na wet prze sta ły stra szyć
brzyd ko pach ną cy mi wy rost ka mi w ko -

lo rze su ro we go mię sa. To je dy na broń:
za gro żo na gą sie ni ca znie nac ka wy sta wia
śmier dzą ce ze psu tym ma słem ró żki.
Spo sób do bry na pta ki, ale tyl ko te mniej
do świad czo ne. Po czte rech ty go dniach
zgrab nie prze pa sa ne wstą żką przę dzy
przy war ły do su chej ga łąz ki. Nie ru cho -
me, zgar bio ne, ostat ni raz zrzu ci ły skór -
kę i po ka za ło się zie lon ka wa po czwar ka.
Mo je tru dy do bie gły koń ca i zo sta ło mi
tyl ko jed no: cze ka nie.

Naj pierw za glą da łem do nich dwa ra -
zy dzien nie, po tem raz, w koń cu za po -
mnia łem. Pew ne go sierp nio we go
po ran ka obu dził mnie wy raź ny sze lest.
Na oknie trze po ta ły wspa nia łe mo ty le.
Skrzy dła wiel kie jak dłoń, zło to -żół ty
ko lor, czar ny ry su nek i dłu gie ostro gi.
Praw dzi wa ary sto kra cja mo ty le go ro du.
Nie wiem, jak u owa dów dzia ła pa mięć,
ale mo ty le chy ba za pa mię ta ły do tyk
ludz kich dło ni, gdy by ły jesz cze gą sie ni -
ca mi i bez obaw spa ce ro wa ły po dło -
niach. Na wol ność wy le cia ły w sa mo
po łu dnie, gdy skrzy dła obe schły i na bra -
ły mo cy, a słoń ce so lid nie grza ło. Za -
miesz ka ły po są siedz ku, na za pusz czo nej
łą ce. Mam na dzie ję, że to po tom stwo
„mo ich” gą sie nic. Peł no tam kwia tów
dzi kiej mar chwi, ale ka żdą ga łąz kę ko -
per ku przy no szo ne go z ogro du sta ran nie
oglą dam. Na wszel ki wy pa dek.

GRZE GORZ TA BASZ
Au tor jest bio lo giem z wy kształ ce nia,

przy rod ni kiem z wy bo ru, a Są de cza ni nem
z za miesz ka nia. Fe lie to ni sta i współ pra cow -
nik „Dzien ni ka Pol skie go”. Wy dał wie le ksią -

żek o te ma ty ce przy rod ni czej.

Przy ro da we dług Ta ba sza (1)

Prze pis na pa zia
Na po cząt ku by ły gą sie ni ce: zie lo ne, w ład ne pa ski i kro pecz ki.
Sie dzia ły ukry te w pęcz ku mło de go ko per ku. Wpierw cu dem
unik nę ły ku chen ne go no ża, po tem wy rzu ce nia na śmiet nik.
Prze cież to ta kie pa skudz two!

Skrzy dła wiel kie jak
dłoń, zło to -żół ty ko lor,
czar ny ry su nek i dłu gie
ostro gi. Praw dzi wa
ary sto kra cja mo ty le go
ro du.
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Ostat nio ro bi łam re mont ła zien ki. Uło że nie pły tek zle -
ci łam po le co ne mu „fa chow co wi”- nie za wie ra li śmy
żad nej umo wy pi sem nej  – tyl ko słow ną, nie by łam

w sta nie do glą dać po stę pów re mon tu. Nie ste ty oka za ło się,
że płyt ki nie zo sta ły uło żo ne tak, jak po win ny. Czy mam pra -
wo do ma gać się od wy ko naw cy po pra wie nia te go na swój
koszt, al bo mu nie za pła cić za usłu gę, z któ rej nie je stem za -
do wo lo na?

OD PO WIEDŹ:
Do przed sta wio nej tu taj sy tu acji za sto so wa nie bę dą mieć

prze pi sy Ko dek su Cy wil ne go do ty czą ce umo wy o dzie ło.
Przyj mu ją cy za mó wie nie zo bo wią zu je się do wy ko na nia
ozna czo ne go dzie ła, a za ma wia ją cy do za pła ty wy na gro dze -
nia. Przy ta kim ro dza ju umo wy nie jest wy ma ga na for ma pi -
sem na. 

Skut ki wy ko na nia dzie ła wa dli wie lub sprzecz nie z umo -
wą zo sta ły ure gu lo wa ne w Art. 636 KC. We dług nie go, je że li
fa cho wiec wy ko nał swo ją pra cę wa dli wie lub sprzecz nie
z umo wą - np. płyt ki nie zo sta ły uło żo ne tak, jak po win ny, za -
ma wia ją cy ma pra wo do:

– we zwa nia do zmia ny spo so bu wy ko na nia usłu gi, czy li
uło że nia pły tek w spo sób wła ści wy i usta lo ny wcze śniej,
w wy zna czo nym przez klien ta ter mi nie.

Je że li jed nak fa cho wiec po upły wie te go ter mi nu nie wy -
wią że się, klient mo że:

– od stą pić od umo wy lub
– po wie rzyć po pra wie nie lub dal sze wy ko na nie dzie ła in -

nej oso bie na koszt i nie bez pie czeń stwo fa chow ca, któ ry pier -
wot nie przy jął za mó wie nie.

Je że li za ma wia ją cy sam do star czył ma te ria łu, mo że on
w ra zie od stą pie nia od umo wy lub po wie rze nia wy ko na nia
dzie ła in nej oso bie żą dać zwro tu ma te ria łu i wy da nia roz po -
czę te go dzie ła.

W oma wia nej sy tu acji za sto so wa nie mo że mieć rów nież
Art. 637 KC do ty czą cy usu nię cia wad dzie ła po przez na pra -
wę. Je że li dzie ło ma wa dy, za ma wia ją cy mo że:

– żą dać ich usu nię cia, wy zna cza jąc przyj mu ją ce mu za mó -
wie nie od po wied ni ter min z za gro że niem, że po je go bez sku -
tecz nym upły wie nie przyj mie na pra wy. 

Fa cho wiec mo że od mó wić na pra wy, gdy by wy ma ga ła nad -
mier nych kosz tów.

W wy pad ku, gdy wa dy usu nąć się nie da dzą al bo gdy
z oko licz no ści wy ni ka, że fa cho wiec nie zdo ła ich usu nąć
w cza sie od po wied nim, klient mo że:

– od umo wy od stą pić, je że li wa dy są istot ne; 
– je że li wa dy nie są istot ne, klient mo że żą dać ob ni że nia

wy na gro dze nia w od po wied nim sto sun ku. 

To sa mo do ty czy wy pad ku, gdy fa cho wiec nie usu nął wad
w ter mi nie wy zna czo nym przez klien ta.

Ka żda oso ba za ma wia ją ca ja kąś usłu gę, np. do ty czą cą re -
mon tu ła zien ki, jest chro nio na przez pra wo, a nie rze tel ny fa -
cho wiec po no si od po wie dzial ność za wy ko na nie dzie ła
wa dli wie lub sprzecz nie z umo wą.

Je że li Ty rów nież masz pro blem z fa chow cem, któ ry do pu -
ścił się fu szer ki  – od wiedź Kan ce la rię Praw ną Ome ga w No -
wym Są czu przy ul. Pio tra Skar gi 5, gdzie praw ni cy udzie la ją
po mo cy jak mo żesz roz wią zać nie ko rzyst ną dla Cie bie sy tu ację.

KAN CE LA RIA OME GA
EWE LI NA GĄ SIOR, PRAW NIK
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Do przed sta wio nej tu taj sy tu acji za sto so wa -
nie bę dą mieć prze pi sy Ko dek su Cy wil ne go
do ty czą ce umo wy o dzie ło. Przyj mu ją cy za -
mó wie nie zo bo wią zu je się do wy ko na nia
ozna czo ne go dzie ła, a za ma wia ją cy do za -
pła ty wy na gro dze nia.
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C
zy tel ni cy „Pocz tu pszcze la rzy
są dec kich” bę dą mo gli to bar -
dzo ła two stwier dzić. Zmie -
nia ją się, oczy wi ście, za wo dy

wy ko ny wa ne przez mo ich bo ha te rów,
ale dro ga do pszcze lar skiej pa sji wie dzie
po dob ny mi duk ta mi i sto ją przy niej ta -
kie sa me dro go wska zy.

Pierw szy ul ku pił w 1942 ro ku mło -
dziut kie mu Ja no wi oj ciec, dru gi (nie dłu -

go po tem) po da ro wał mu ów cze sny
wójt Ptasz ko wej o na zwi sku Ja nusz
(imie nia nie uda ło się Pa nu Ja no wi przy -
po mnieć). Trze ci ul do stał w pre zen cie
od Cze sła wa Je le nia, wy bit ne go pszcze -
la rza z Mszal ni cy. Gdy Jan Ga bo rek do -
stał po wo ła nie do woj ska w 1954 ro ku,
je go pa sie ka, wła sno ręcz nie wy ko na na,
li czy ła już 27 uli, tzw. sło wia nów (ul ra -
mo wy, otwie ra ny z bo ku na od 10 do 16

ra mek o wy mia rach 227 x 145 mm).
Pod nie obec ność mło de go wo ja ka w do -
mu (Jan Ga bo rek słu żył w od dzia łach
sa pe rów w Prze my ślu) pa sie ką opie ko -
wa ła się mat ka. Po po wro cie z woj ska
w 1956 ro ku Jan Ga bo rek mun dur woj -
sko wy za mie nił na ko le jo wy, a po pra -
cy od dał się już cał ko wi cie swo jej
pszcze lar skiej pa sji. Za czął od uno wo -
cze śnie nia pa sie ki. Wy mie nił wszyst kie
swo je (tro chę już ar cha icz ne) ule sło -
wiań skie na wiel ko pol skie (ul roz bie ral -
ny, dwa kor pu sy plus pół nad staw ka
na miód, 10 ra mek w kor pu sie, wy mia -
ry ram ki 360 x 260 mm, w pół nad staw -
ce 360 x 130 mm). A po tem roz wi nął
pa sie kę do 100 uli. Ba zą dla niej by ła
Cie nia wa. To stąd po cho dzi ła żo na pa -
na Ja na, Zo fia Ogo rza łek. Ale przy sta -
nią ży cio wą zo sta ła osta tecz nie
Ka mion ka Wiel ka, gdzie pszcze larz
i ko le jarz Jan Ga bo rek ku pił w 1963 ro -
ku nie wiel ką dział kę i po sta wił na niej
dom. Ro dzi nie Ga bor ków Pan Bóg po -
zwo lił cie szyć się na ro dzi na mi aż
sześcior ga dzie ci (trzech chłop ców i trzy
dziew czy ny). I to ta kże po wi nien być
przy kład dla mło dych po ko leń Po la ków
w cza sach ka ta stro fy de mo gra ficz nej
w na szej Oj czyź nie.

Pa siecz nik Jan Ga bo rek, mo żna to
dzi siaj z ca łą pew no ścią po wie dzieć, po -
znał wszel kie ar ka na pszcze lar skie go
rze mio sła. Nie tyl ko wi ro wał mio dy,

przede wszyst kim spa dzio we, bo la sów
jo dło wych od Cie nia wy, po przez Ptasz -
ko wą i Mszal ni cę do Ka mion ki nie bra -
ku je. Pa rał się ta kże wy cho wem ma tek
pszcze lich, a ja ko rze czo znaw ca cho rób
pszczół od 1976 ro ku niósł swo im ko le -
gom po pszcze lar skim fa chu, nie oce nio -
ną po moc. Od da wał się ta kże
z upodo ba niem pra cy spo łecz nej
na rzecz śro do wi ska pszcze lar skie go.

Po czet pszcze la rzy są dec kich

Jan Ga bo rek 
z Ka mion ki Wiel kiej
Jan Ga bo rek, bo ha ter ko lej nej mo jej ga wę dy pszcze lar skiej,
uro dził się 17 stycz nia 1933 ro ku w pod są dec kiej Mszal ni cy. I kie -
dy opo wia dał mi kil ka dni te mu dzie je swo je go – nie tyl ko
pszcze lar skie go – ży cia, od nio słem wra że nie, że nie któ re ży cio -
ry sy pa siecz ni ków by wa ją do sie bie cza sa mi bar dzo po dob ne.

Po po wro cie z woj ska
w 1956 ro ku Jan Ga bo rek
mun dur woj sko wy za -
mie nił na ko le jo wy,
a po pra cy od dał się już
cał ko wi cie swo jej
pszcze lar skiej pa sji.
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W la tach 70. ubie głe go wie ku wraz z Ja -
nu szem Kasz te le wi czem na le żał
do awan gar dy bu dow ni czych Do mu
Pszcze la rza w Ka mian nej, o czym
z wiel kim sen ty men tem opo wia da, roz -
pa mię tu jąc póź niej sze, nie naj szczę -
śliw sze lo sy te go obiek tu.
W la tach 2001-2009 Jan Ga bo rek pia -
sto wał za szczyt ną funk cję pre ze sa Ko -

ła Pszcze la rzy w Ka mion ce Wiel kiej.
Ka mion czań skie śro do wi sko pszcze lar -
skie ma bo ga tą i pięk ną tra dy cje. Ko ło
po wsta ło w 1929 ro ku, a 6 stycz nia 1933
ro ku przy stą pi ło do Ma ło pol skie go
Związ ku Pszcze la rzy we Lwo wie.
Praw da, że to pięk nie brzmi? Dzi siaj,
po licz nych zmia nach i re or ga ni za cjach
ustro jo wych i ad mi ni stra cyj nych, KP
w Ka mion ce na le ży do Kar pac kie go
Związ ku Pszcze la rzy w No wym Są czu,
zrze sza 44 pszcze la rzy, któ rzy do glą da -
ją 920 ro dzin pszcze lich.

Ja na Ga bor ka pszcze la rze są dec cy
wie lo krot nie od zna cza li za je go pra cę
i suk ce sy. Otrzy mał Zło tą Od zna kę KZP
w No wym Są czu i pa miąt ko wy me dal
z oka zji XXV–le cia KZP w No wym Są -
czu. W 2001 ro ku mi ni ster rol nic twa
przy znał Ja no wi Ga bor ko wi od zna kę
Za słu żo ny dla Rol nic twa.

Dzi siaj swo ją pa sie kę Jan Ga bo rek
prze ka zał dzie ciom i to one prze ję ły pa -
łecz kę w tej pszcze lar skiej szta fe cie po -
ko leń. Ale pszcze la rza cią gnie do pszczół
jak wil ka do la su. Dla te go obok do mu ka -
zał so bie po sta wić je den z uli ków we sel -
nych, że by cią gle móc sły szeć brzę cze nie
owa dów, któ re tak uko chał. Od cza su
do cza su, gdy po zwa la ją si ły, sy no wie za -
wio zą go do pa sie ki głów nej i tam mo że
na cie szyć się do rob kiem swo je go pra co -
wi te go pszcze lar skie go ży cia.

An drzej Ko śció łek, obec ny pre zes
KP w Ka mion ce Wiel kiej, z któ rym od -
wie dzi li śmy Ja na Ga bor ka, po wie dział
mi, że nie ma ta kie go pszcze la rza w Ka -
mion ce, Kró lo wej, czy Mszal ni cy, któ -
ry nie sko rzy stał by z wie dzy
i do świad cze nia by łe go pre ze sa. – Zaw -

sze miał dla nas czas i za wsze po ma gał
– opo wia dał pre zes Ko śció łek.

A kie dy wi zy ta u Ja na Ga bor ka do -
bie ga ła koń ca, go spo darz spoj rzał na nas
i za py tał: – A wie cie, dla cze go św. Kin -
ga osie dli ła się w Sta rym Są czu? Spoj -
rza łem na pre ze sa Ko ściół ka, a pre zes
na mnie i wes tchnę li śmy, że nie wie my.
A na to pan Jan po wie dział: – Bo jak po -
sma ko wa ła są dec kich mio dów spa dzio -
wych, to już ni gdzie nie chcia ła stąd
od je żdżać!

I te go wła śnie się trzy maj my!
MA CIEJ RY SIE WICZ
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l „Uzdro wi sko Kry ni ca -Że gie stów” S.A.
l Su per mar ket „Ra fa” w No wym Są czu
l Bar „Mał go rzat ka” w No wym Są czu
l Sa lon Co sme tic Ewa El ster w No wym Są czu
l Ga le ria Ob ra zów oraz Sa lon Fry zjer ski „Re ne” w No wym Są czu
l Ga bi net Ko sme ty ki Es te tycz nej „LA WEN DA” Ewa Ży gło wicz w N. Są czu
l An giel skie ABC/Cen trum Ko re pe ty cji Jo an na To my ślak w N. Są czu
l Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu
l F. H. U. „KRYSZ TAŁ” An na Pla ta w No wym Są czu
l Ga bi net Ko sme ty ki Dło ni „LA WEN DA” Be ata Mał go rza ta Chrzan

w No wym Są czu
l Miej ski Ośro dek Kul tu ry w No wym Są czu
l Han del Ar ty ku ła mi Prze my sło wy mi i Spo żyw czy mi – Kwia ty Ire na

Pta czek w No wym Są czu
l Stu dio Zdro wia – Ga bi net Rol le tic Elżbie ta Gó rec ka w No wym Są czu
l Ga bi net Sty li za cji Pa znok ci i Wi za żu „Jo an na” w No wym Są czu
l „HA BART” Sta cja Kon tro li Po jaz dów w Po wroź ni ku
l Za kład Fry zjer ski Cze sła wa Ol szak w No wym Są czu

l Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej w No wym Są czu
l Kry nic ka Or ga ni za cja Tu ry stycz na w Kry ni cy -Zdro ju
l Osie dle „Zie lo ny Gaj” (Cheł miec -Gaj)
l Ga bi net Ma sa żu i Neu ro mo bi li za cji „Fi zjo Med” Mar ta Ry fiak
l Sa lon fry zjer ski „Re vo lu tion”, Ka ta rzy na Gar gas w No wym Są czu
l Cen trum Usług Pie lę gniar sko -Opie kuń czych „RÓŻA” Mar ta Głą biń ska
l FRA ME SI BE AU TY CEN TER Ka rol Fed ko w No wym Są czu
l Stu dio Fry zur i Uro dy „LA WEN DA” Be ata Iwań ska w No wym Są czu
l ED DAR Edy ta i Da riusz Wie lo cha z Kró lo wej Gór nej
l „Ma ły Ro bin son” w No wym Są czu
l Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „So kół” w No wym Są czu
l Są dec kie To wa rzy stwo Spor to we w No wym Są czu
l Myj nia Sa mo cho do wa F. H. U. Ze non w No wym Są czu
l Księ gar nia Szkol na, ul. Ja giel loń ska, No wy Sącz
l Sieć EU RO -BAR i re stau ra cja „Im bir” w No wym Są czu
l Cen trum Re cha bi li ta cji Tu kan, No wy Sącz, Ła bo wa
l Eko -Sys tem Kry ni ca Zdrój
l Mo to -Ser wis s. c. No wy Sącz

Od cza su do cza su, gdy
po zwa la ją si ły, sy no wie
za wio zą go do pa sie ki
głów nej i tam mo że na -
cie szyć się do rob kiem
swo je go pra co wi te go
pszcze lar skie go ży cia.
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Re wi ta li za cja dwor ca PKP
w No wym Są czu

Potrzebne zdjęcia, 
rysunki i opisy!

Trwa ją pra ce pro jek to we nad re wi ta -
li za cją dwor ca PKP w No wym Są czu.
– Zwra ca my się o in for ma cje, zdję cia,
ry sun ki, opi sy wnę trza ho lu, po sadz ki,
ży ran do li. Ka żda in for ma cja po zwo li
od two rzyć ten pięk ny, se ce syj ny, wie le
zna czą cy dla mia sta obiekt – ape lu je
do Czy tel ni ków „Są de cza ni na” zna ny
są dec ki ma larz -kon ser wa tor Jó zef Stec.

Szef Pra cow ni Pla stycz nej i Kon ser -
wa tor skiej „AR Stec” za zna cza, że o ar -
chi wal ne zdję cia jest bar dzo trud no,
bar dziej li czy na opi sy, gdyż obiekt był
stra te gicz ny.

W ra mach pro jek tu kon ser wa tor skie -
go i bu dow la ne go prze pro wa dzo no od -

kryw ki i ba da nia son da żo we ele wa cji ze -
wnętrz nych i we wnętrz nych bu dyn ku.
Zbie ra na jest ar chi wal na do ku men ta cja
fo to gra ficz na, opi so wa i pro jek to wa ilu -
stru ją ca ko lej ne re mon ty i prze kształ ce -
nia, w cza sie któ rych stra cił on zu peł nie
swój sty lo wy cha rak ter. Spi sy wa ne są re -
la cje lu dzi, któ rzy pa mię ta ją wy gląd
wnę trza ho lu głów ne go i in nych po -
miesz czeń sprzed ge ne ral nej prze bu do -
wy, któ ra roz po czę ła się na po cząt ku lat
sie dem dzie sią tych i trwa ła do 1983 ro ku.

***
Dwo rzec PKP jest dru gim bu dyn -

kiem sta cyj nym w No wym Są czu.
Pierw szym był skrom ny, jed no pię tro wy
obiekt z 1878 r. Obec ny gmach dwor ca
ko le jo we go wznie sio ny zo stał z ce gły
w la tach 1908–1909. Se ce syj na syl wet -
ka po dzie lo na jest trze ma pię tro wy mi
pa wi lo na mi, z któ rych środ ko wy sta no -
wi głów ne wej ście z ła ma nym da chem.
Ele wa cja fron to wa dwor ca zdo bio -
na jest bo ga to sztu ka te rią.

Se ce syj ne wnę trze dwor ca, zdo bio ne
było wiel ki mi ma lo wi dła mi na płót nie
z kra jo bra za mi gór ski mi, wy ko na ny mi
przez urzęd ni ka ko le jo we go, a za ra zem
uzdol nio ne go ma la rza Ed mun da Cieć -
kie wi cza, któ ry wy ko nał dla no wo od -

da ne go dwor ca ko lei w No wym Są czu
pej za że Be ski dów, Pie nin i Tatr (6 du -
żych for ma tów 5x2 m i 4 ma łe 0,5x2 m).
Przed sta wił na nich Prze łom Du naj ca
i Hu ko wą Ska łę w Pie ni nach, Za mek
Czorsz tyń ski w no cy, Gra na ty, Świ ni cę
i Prze łęcz Li lio we w zi mie, Staw Gą sie -
ni co wy, Ko mi ny w Strą ży skiej Do li nie,
Wo do grz mo ty Mic kie wi cza w Ta trach
oraz Las i Sza łas na ha li. Zdo bi ły one
hall dwor ca aż do cza su prze bu do wy
roz po czę tej w po ło wie lat 70. XX w.

Od stro ny pe ro nów za cho wa ło się pul -
pi to we za da sze nie wspar te na ozdob -

nych, że liw nych słu pach. Po dob ną w sty -
lu se ce syj nym ar chi tek tu rę bu dyn ków
dwor co wych znaj du je my w wie lu mia -
stach daw nej Ga li cji. Ich bu do wę pro wa -
dzo no we dług ujed no li co nych pro jek tów
au striac kich władz ko le jo wych.

W hal lu dwor co wym wi docz na jest
ta bli ca z brą zu upa mięt nia ją ca więź niów
– Po la ków i Ży dów, któ rzy prze cho dzi li
przez ten dwo rzec i od je żdża li z nie go
ku nie wia do mej sta cji ży cia. Na pis
na niej gło si:

„W hoł dzie pa trio tom Zie mi Są dec kiej
wy wo żo nym stąd i stra co nym w hi tle -
row skich obo zach za gła dy – spo łe czeń -
stwo są dec kie”.

ZBIGNIEW ZIELIŃSKI
„Nowy Sącz, Przewodnik po zabytkach”

Koło Przewodników Oddziału PTTK „BESKID”
w Nowym Sączu,
Nowy Sącz 1994 r.

(HSZ)

Kto wes prze film
o dok to rze Je rzym
Ma sio rze?

Sza now ni Są de cza nie!
Za po śred nic twem mie sięcz ni ka „Są -

de cza nin” po zwa lam so bie Pań stwa za -
in te re so wać przy go to wy wa nym prze ze
mnie fil mem o dok to rze Je rzym Ma sio -
rze, zmar łym w 2003 ro ku le ka rzu i spo -
łecz ni ku, am ba sa do rze No we go Są cza
i piew cy Są dec czy zny, uho no ro wa nym
m. in. Zło tą Tar czą Her bo wą Mia sta No -
wy Sącz. Sło wem o jed nym z naj zna -
mie nit szych oby wa te li mia sta i re gio nu,
któ re go mia łem oka zję po znać oso bi ście,
kie dy dwa dzie ścia lat te mu re ali zo wa łem
film o No wym Są czu z oka zji 700-le cia
mia sta. Wte dy też prze pro wa dzi łem
z nim ob szer ny wy wiad utrwa la ją cy
wspo mnie nia i re flek sje „są dec kie go He -
ma ra”, któ re go frag men ty wy emi to wa ła
wów czas TVP Kra ków.

Film, nad któ rym ak tu al nie pra cu ję,
przy go to wy wa ny na rocz ni cę 10-le cia
śmier ci Dok to ra, bę dzie bli sko go dzin -
nym je go por tre tem opar tym na uni kal -
nych, ar chi wal nych już na gra niach
fil mo wych i dźwię ko wych, gdzie z wła -
ści wą tyl ko so bie swa dą dok tor od sła nia
nie tyl ko ku li sy swe go ży cia, ale ta kże
związ ków Są dec czy zny z Lwo wem

W hal lu dwor co wym wi -
docz na jest ta bli ca z brą -
zu upa mięt nia ją ca
więź niów , któ rzy prze -
cho dzi li przez ten dwo -
rzec i od je żdża li z nie go ku
nie wia do mej sta cji ży cia. 
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i Kre sa mi. Bę dzie to za ra zem po nad cza -
so wy ma te riał edu ka cyj no -do ku men ta -
cyj ny dla ko lej nych po ko leń, po moc ny
w roz wi ja niu lo kal ne go pa trio ty zmu,
na co szcze gól nie zwra ca ły uwa gę śro -
do wi ska kul tu ral no -oświa to we w No -
wym Są czu, z któ ry mi roz ma wia łem.

W kon tek ście po wy ższe go zwra cam
się osób pry wat nych, firm i in sty tu cji,
dla któ rych Są dec czy zna ma zna cze nie
emo cjo nal ne, z za pro sze niem do udzia -
łu w koń co wej fa zie re ali za cji fil mu
i pod ję cia ro li je go współ pro du cen ta,
umo żli wia ją cej po wsta nie fil mu w peł -
nej wer sji ar ty stycz nej. Współ pra ca
przy nie sie ko rzy ści obu stro nom – Pań -
stwu za pew ni wa lo ry pro mo cyj no – wi -
ze run ko we, zaś po my sło daw cy
i bez po śred nie mu twór cy fil mu umo żli -
wi do koń cze nie pro jek tu o dok to rze Ma -
sio rze, któ re go wciąż pa mię ta ją
wszy scy, któ rzy się z nim ze tknę li, nie
tyl ko ja ko je go wy cho wan ko wie.

Z na dzie ją, że mo ja pro po zy cja
wzbu dzi Pań stwa za in te re so wa nie, za łą -
czam krót ki sce no pis fil mu (po ni żej
– red.) oraz ko pie pism: pre zy den ta
No we go Są cza oraz dy rek to ra Aka de -
mic kie go Li ceum i Gim na zjum im. Bo -
le sła wa Chro bre go w No wym Są czu
– po pie ra ją cych pro jekt.

Szcze gó ły współ pra cy do omó wie nia
na spo tka niu.

Łą czę wy ra zy sza cun ku
KA ZI MIERZ J. BI HUN

Pra cow nia Do ku men tów i Fil mów DV
KJB -Art. Film, 31-160 Kra ków, 

ul. Kol ber ga 15/3, tel. (12) 632-28-10.

Cze mu słu ży ło
spo tka nie z pa nią
Czu ba szek?

Sza now ny Re dak tor 
mie sięcz ni ka „Są de cza nin”,
Ja ko sta ły czy tel nik mie sięcz ni ka

„Są de cza nin” chciał bym się od nieść
do krót kiej re la cji w lip co wym nu me rze
re da go wa ne go przez Pa na pi sma ze spo -
tka nia z Pa nią Ma rią Czu ba szek, któ re
od by ło się 12 czerw ca br. w Są dec kiej
Bi blio te ce Pu blicz nej, w ra mach spo -
tkań z cie ka wy mi ludź mi pió ra.

Ja ko czło nek Klu bu Czy tel ni ka, dzia -
ła ją ce go przy bi blio te ce, uczest ni czy łem
w tym spo tka niu, aby się prze ko nać co
ta Pa ni ma do prze ka za nia, że się Ją za -
pra sza za na sze pie nią dze do No we go
Są cza. Szyb ko prze ko na łem się na wła -
sne uszy, że Jej wy po wie dzi to wy bit ny
sło wo tok. Co pa rę zdań stwier dza ła
z uśmie chem, że dla te go Ją za pra sza ją
do ró żnych te le wi zji i pro gra mów, bo
jak sa ma po wie dzia ła, mó wi na tych
spo tka niach głu po ty, a te sta cje te le wi -
zyj ne, łącz nie z te le wi zją pu blicz ną, ży -
ją z po wta rza nia Jej głu pot. Dla te go ma
za pew nio ne cią gle wy wia dy, czy li mo -
żli wość pu blicz ne go gło sze nia głu pot.

Po Jej wy po wie dzi, że ma pro blem
z mę żem, któ ry jest po dob no cho ry i boi
się śmier ci, a ona oczy wi ście, mi mo że
du żo pa li i kasz le, nie boi się śmier ci,
mia łem tej Pa ni po wie dzieć, że w zgod -
nej opi nii lu dzi mą drych z ca łe go świa -
ta, śmier ci nie bo ją się osob ni cy ro dza ju
ludz kie go pod dwo ma po sta cia mi:

a) dzie ci, gdyż nie zda ją so bie z te go
spra wy;

b) czło wiek psy chicz nie cho ry.
Ta Pa ni na pew no nie jest dziec kiem.

(...) Dla te go po tej wy po wie dzi wsta łem
i po pro si łem dy rek tor bi blio te ki Pa nią
Bar ba rę Paw lik, któ ra uczest ni czy ła
w tym spo tka niu i sta ła obok Pa ni Czu -
ba szek, aby usia dła na mo im miej scu
(pierw szy rząd). Jed no cze śnie zwró ci łem
się do Pa ni Czu ba szek, że dzię ku ję Jej
za szcze rość i że uwa żam, iż je dy nym ce -
lem Jej spo tkań jest mó wie nie głu pot i to
na ka żdy te mat. Po wie dzia łem też, że
nie ste ty ma pe cha, bo na tym spo tka niu
zna lazł się „nie to le ran cyj ny” mę żczy zna,

któ ry uwa ża, że głu po ta szko dzi nie tyl -
ko te mu, kto ją roz po wszech nia, ale mo -
że też za szko dzić słu cha czom. Po czym
opu ści łem sa lę przy gło śnym sprze ci wie
czę ści wi dow ni. (...)

Na ko niec py tam – co po ży tecz ne go
przy no szą spo tka nia w Są dec kiej Bi -
blio te ce Pu blicz nej z ta ki mi „au to ra mi”,
jak Pa ni Ma ria Czu ba szek?

Z po wa ża niem
STA NI SŁAW CA BAK, No wy Sącz

Od re dak to ra:
To py ta nie do dy rek to ra bi blio te ki p.

Bar ba ry Paw lik. Ja też nie ro zu miem,
czym kie ro wa ła się sze fo wa ce nio nej
i za słu żo nej dla mia sta, sa mo rzą do wej
in sty tu cji kul tu ral nej, ja ką jest Są dec ka
Bi blio te ka Pu blicz na, za pra sza jąc p. Ma -
rię Czu ba szek, któ ra pu blicz nie cheł pi
się do ko na ny mi abor cja mi i zna na jest
z szo ku ją cych wy po wie dzi, ob ra ża ją -
cych uczu cia lu dzi wie rzą cych. Dla te go
wy ra żam głę bo kie uzna nie dzia ła czom
fun da cji Pra wo do Ży cia, któ rzy zor ga -
ni zo wa li pi kie tę pro te sta cyj ną pod bi -
blio te ką, o czym in for mo wa li śmy
w not ce, zmiesz czo nej w po przed nim
nu me rze „Są de cza ni na”.

HEN RYK SZEW CZYK

Twój faworyt
do nagrody
„Amicus
Hominum”

Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go za pra sza do zgła sza nia osób do VII edy -

FOT. ARCH.
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cji kon kur su o Na gro dę Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa „Ami cus Ho mi num”. 

Do Na gro dy mo żna zgła szać oso by
pry wat ne zwią za ne z Ma ło pol ską, któ re
nio są bez in te re sow ną po moc i wspie ra -
ją naj bar dziej po trze bu ją cych.

Zgło sze nia do kon kur su mo gą do ko -
ny wać za rów no or ga ni za cje po za rzą do -
we i in ne or ga ni za cje spo łecz ne; in ne
oso by praw ne; ko ścio ły i związ ki wy -
zna nio we; oso by fi zycz ne oraz or ga ny
ad mi ni stra cji pu blicz nej.

Ka żda oso ba mo że ubie gać się o ty -
tuł Lau re ata w ra mach na stę pu ją cych
ka te go rii:

– POLITYKA
SPOŁECZNA I PRORODZINNA 
– PROMOCJA I OCHRONA
ZDROWIA 
– POMOC NIEPEŁNOSPRAWNYM 
– SPORT I EDUKACJA 
– DZIAŁALNOŚĆ FILANTROPIJNA 

Zgło sze nia na le ży do ko nać na for mu -
la rzu zgło sze nio wym w ter mi nie do 31
sierp nia 2012 r. (li czy się da ta wpły wu
do Urzę du Mar szał kow skie go). 

For mu larz zgło sze nio wy na le ży prze -
słać na ad res Urząd Mar szał kow ski Wo -
je wódz twa Ma ło pol skie go, Kan ce la ria
Za rzą du, ul. Ra cła wic ka 56 30-017 Kra -
ków z do pi skiem Na gro da „Ami cus Ho -
mi num”.

Szcze gó ło we in for ma cje (w tym re gu -
la min kon kur su i for mu larz zgło sze nio wy)

znaj du ją się na stro nach Urzę du Mar szał -
kow skie go: www.ma lo pol skie.pl/wspol -
pra ca/ngo. Do dat ko wych in for ma cji
udzie la Ze spół Współ pra cy Re gio nal -
nej: tel. (12) 616-09-04 i 616-09-66,
ema il: ngo@umwm.pl

JÓ ZEF AU GU STYN
Kie row nik Agen dy Za miej sco wej

Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go w No wym Są czu

Goralenvolk.
Historia zdrady

LIST PRO TE STA CYJ NY 
Pan Woj ciech Szat kow ski
Mu zeum Ta trzań skie im. Ty tu sa Cha łu biń -
skie go w Za ko pa nem
My, ni żej pod pi sa ni, sta now czo pro -

te stu je my prze ciw ko za miesz cze niu
w ksią żce przez Pa na na pi sa nej „Go ra -
le nvolk. Hi sto ria zdra dy”, fo to gra fii
pocz tów ki z lat 30. XX wie ku, przed sta -
wia ją cej Gó ra li Łąc kich, na któ rej jest
m.in. Ma ria Chwa li bóg z Łąc ka i Sta ni -
sław So pa ta z Czerń ca. Fo to gra fia ta
otwie ra roz dział „Nie miec ka teo ria
o ger mań skim po cho dze niu gó ra li”
i przed sta wio ne na niej oso by ma ją być
przy kła dem ger mań skie go po cho dze nia
gó ra li. Au to ra nie tłu ma czy fakt, że zna -
lazł tę fo to gra fię w zbio rach ar chi wal -
nych GG, po nie waż nie do cho wał
sta ran no ści we ry fi ko wa nia źró deł, wy -
two rzo nych przez hi tle row skie go oku -

pan ta, tym bar dziej, że do ty czy ły tak
dra żli we go te ma tu.

W cza sie, gdy Pa na dzia dek, Hen ryk
Szat kow ski, głów ny ide olog i współ -
twór ca Go ra le nvolk, za kła dał tę or ga ni -
za cję na te re nie Pod ha la, a Wa cław
Krzep tow ski skła dał hołd na Wa we lu
Han so wi Fran ko wi, Ge ne ral ne mu Gu -
ber na to ro wi, Ma ria Chwa li bóg wraz
z mat ką, Jó ze fą z Uhmów Chwa li bo go -
wą, ucie ka ły przed Niem ca mi z Łąc ka
do Lwo wa, gdyż Ma ria, we dług ży ją -
cych jesz cze świad ków, nie wy obra ża ła
so bie „spo tka nia” z Niem ca mi.

Po 17 wrze śnia 1939 ro ku zo sta ły
przez So wie tów wy wie zio ne na Sy bir,
gdzie Jó ze fa Chwa li bo go wa zmar ła
z gło du i wy cień cze nia. Ma ria Chwa li -
bóg prze ży ła dzię ki prze do sta niu się
do Ar mii An der sa, z któ rą prze szła szlak
bo jo wy i po woj nie, nie mo gąc po go dzić
się z fak tem utra ty wol no ści przez Pol -
skę, zmia ny ustro ju na so cja li stycz ny
oraz utwo rze nia Pol ski Lu do wej, za -
miesz ka ła w An glii, gdzie zmar ła
w 1992 ro ku, i tam jest po cho wa na.

Zie mia Łąc ka ni gdy nie na le ża ła
do Go ra le nvolk, nie zna ne są też fak ty,
by kto kol wiek z miesz kań ców zgło sił
ak ces do tej or ga ni za cji.

Nie zna ne są nam mo ty wy au to ra, za -
miesz cze nia tej wła śnie fo to gra fii,
w ksią żce opi su ją cej hi sto rię ko la bo ra cji
i zdra dy pod ha lań skich gó ra li, ja kie kol -
wiek by nie by ły, nie uspra wie dli wia ją
te go kłam li we go i skan da licz ne go fak tu.

Ka te go rycz nie i sta now czo do ma ga -
my się spro sto wa nia te go fak tu w me -
diach, w któ rych Pan, Woj ciech
Szat kow ski, udzie lał wy wia dów i uka zy -
wa ły się re cen zje ksią żki „Go ra le nvolk.
Hi sto ria zdra dy”, oraz w ko lej nych na -
kła dach tej ksią żki.
mgr inż. Janusz Klag, wójt Gminy Łącko;

mgr Zdzisław Warzecha;
Przewodniczący Rady Gminy Łącko;

Jadwiga Jastrzębska; prezes
Towarzystwa Miłośników Ziemi Łąckiej;

mgr Tomasz Ćwikowski, prezes
Związku Podhalan o/ Łącko; Zespół

Regionalny „Górale Łąccy” im. Marii
Chwalibóg w Łącku; Orkiestra Dęta im.

Tadeusza Moryto w Łącku; Zespół
Regionalny „Małe Łącko” przy Zespole

Szkolno-Gimnazjalnym w Łącku
Łąc ko, 20 lip ca 2012 r.
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