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GOŚCINIEC
DWORSKI W ROPIE

Od nie daw na opusz czo ne i za nie dba ne za bu -
do wa nia ze spo łu dwor skie go w Ro pie, znów
za czę ły tęt nić ży ciem. Co praw da Dwór wy -

ma ga jesz cze wie lu prac, by wró cił do swej daw nej świet no -
ści, ale za to wschod nia ofi cy na dwor ska wy pięk nia ła jak
ni gdy do tąd i za pra sza w swo je pro gi ku sząc pięk nie od no -
wio nym wnę trzem, nie po wta rzal nym kli ma tem i za pa -
chem dwor skiej i kar pac kiej kuch ni.

Dwor skiej – to zro zu mia łe, ale cze mu kar pac kiej?
Go ści niec Dwor ski w Ro pie ze wzglę du na swo ją lo ka li za -
cję (300 m na po łu dnie od dro gi nr 28 No wy sącz – Prze -
myśl) jest jak „Wro ta w Kar pa ty”. Tu wy traw ny Tu ry sta,
mo że przy sta nąć na chwi lę wy po czyn ku i zde cy do wać
w któ rą część Kar pat tym ra zem skie ru je swe kro ki. Ku li -
nar ne pro po zy cje Go ściń ca na pew no po mo gą mu pod jąć
de cy zję. Cu dow ne te re ny od Bu ko wi ny we Wschod nich Kar -
pa tach po Bu ko wi nę Ta trzań ską w Za chod nich, są ma tecz -
ni kiem nie po wta rzal nych sma ków na tu ry, za mknię tych
w pach ną cych łą ką se rach, wy bor nej ja gnię ci nie, łem kow -
skich pie ro gach, gó ral skiej kwa śni cy czy pach ną cych świe -
żo ścią pstrą gach z Ło sia i san da czach z Klim ków ki.

Tym zaś, któ rzy za miast kar pac kiej ku li nar nej eks -
pe dy cji, wy bio rą ra czej ro dzin ną lub przy ja ciel ską bie sia -
dę Go ści niec pro po nu je roz ko szo wać się dwor skim
barsz czem, gę si ną, zna ko mi tym wi nem i za pie kan ka mi

w pie cu ma li na mi z ogro du za oknem. Bie sia du jąc w sty -
lo wych wnę trzach spo glą da my na pięk ny Dwór i dzie dzi -
niec, po któ rym spa ce ru jąc mo że my po znać hi sto rię te go
miej sca. Nie opo dal dwo ru w Par ku Mi nia tur mo że my od -
być ko lej ną pod róż, szla kiem ar chi tek tu ry drew nia nej Ma -
ło pol ski, a po tem wró cić do Go ściń ca na pysz ną dwor ską
szar lot kę na śmie tan ko wym kre mie.

War to od wie dzić to miej sce nie tyl ko ze wzglę du
na zna ko mi tą kuch nię i sta ro pol ską go ścin ność, ale sma -
ku jąc ku li nar ne spe cja ły Kar pat, mo że na praw dę wy bie -
rze cie się Pań stwo w praw dzi wą pod róż w tę nie zwy kłą
kra inę cze go Daj Bo że ży czy my!

Serdecznie zapraszamy!

WWW.GOSCINIECDWORSKI.PL
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PORODÓWKI PRZEGRYWAJĄ Z NIŻEM
DEMOGRAFICZNYM 
Coraz mniej dzie ci ro dzi się w naszym regionie. W są dec kim
szpi ta lu w pierw szym pół ro czu te go ro ku przy szło na świat
o sto dzie ci mniej niż w ro ku ubie głym, w kry nic kim o 44,
a w li ma now skim o 104 – pi szą Iga Mi cha lec i Ali cja Fa łek. 

NIE ZAPŁACIŁA ZA TO, ŻE WPADŁA 
POD AUTO NA PASACH 
Ab surd w naj lep szym pol skim sty lu do biegł koń ca. Po trą co -
na przez sa mo chód pie sza, z któ rej po li cja zro bi ła spraw cę
wy pad ku, nie bę dzie mu sia ła za pła cić ubez pie czy cie lo wi au ta,
któ re ją prze je cha ło – pi sze Zyg munt Go łąb. 
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C
zy w zjed no czo nej Eu ro pie
ma sens po wo ły wa nie re gio -
nal nych sto wa rzy szeń, od wo -
łu ją cych się do lo kal nej

hi sto rii i tra dy cji? Czy jest po trze ba kul -
ty wo wa nia od ręb no ści oby cza jo wych
i kul tu ro wych, od ku rza nia stro jów
przod ków, wy szu ki wa nia sta rych przy -
śpie wek we sel nych? Czy or ga ni za to -
rom I Zjaz du Są de czan w nie dzie lę 18
sierp nia w Sta rym Są czu nie po my li ły
się epo ki? – mo żna mno żyć py ta nia. 

Zyg munt Ber dy chow ski rzu cił
pod ko niec ze szłe go ro ku ry zy kow ne
ha sło po wo ła nia Spo łecz no -Kul tu ral -
ne go To wa rzy stwa „Są de cza nin”. Sto -
wa rzy sze nie nad spo dzie wa nie ła two
po wsta ło, zna leź li się chęt ni do wstą -
pie nia w je go sze re gi, po dzie li li swo ją
dzia łal ność na sek cje te ma tycz ne
i na trze cią nie dzie lę sierp nia te go ro -
ku wy zna czy li I Zjazd Są de czan
pod oł ta rzem pa pie skim w Sta rym Są -
czu, gdzie 16 czerw ca 1999 ro ku Jan
Pa weł II ka no ni zo wał bł. Kin gę. 

Ilu Są de czan miesz ka ją cych na miej -
scu i roz sia nych po świe cie od po wie
na apel Sto wa rzy sze nia i sta wi się
w wy zna czo nym dniu i miej scu, aby za -
ma ni fe sto wać swo je przy wią za nie
do swojsz czy zny, miej sca uro dze nia,
tych pól, la sów i gór?

Pan Zyg munt za pa trzył się w Zwią -
zek Pod ha lan, naj prę żniej sze sto wa -
rzy sze nie re gio nal ne w Pol sce, ma ją ce
swo ich sym pa ty ków i od dzia ły po obu

stro nach Atlan ty ku. Z tym, że Zwią -
zek Pod ha lan swo ją po tę gę bu do wał
przez nie mal 100 lat, czte ry po ko le nia,
a tu chce się po wie lić suk ces gó ra li
pod ha lań skich w pa rę lat. Czy to się
mo że udać? 

Uwa żam, że tak, choć ła two nie bę dzie. 
Gó ra le pod ha lań scy ma ją swo ją

Gaź dzi nę w Ludź mie rzu, a są dec ką
Gaź dzi ną jest Mat ka Bo ża Po cie sze nia
z ko ścio ła oj ców je zu itów w No wym
Są czu, a jest jesz cze ob raz Prze mie nie -
nia Pań skie go z Ba zy li ki św. Mał go rza -
ty i św. Kin ga w Sta rym Są czu. To są
zna ki są dec kiej to żsa mo ści. Tak się bo -
wiem skła da, że tak na Pod ha lu, ja ki
i na Są dec czyź nie, naj moc niej szym
spo iwem au to chto nów, obok gwa ry,
stro jów, zwy cza jów i oby cza jów,
od wie ków by ła wia ra ka to lic ka i zbu -
do wa na na tym fun da men cie zdro wa,
sil na ro dzi na. 

Na dal szych stro nach te go nu me ru
na sze go mie sięcz ni ka przed sta wia my
pe łen wznio słych my śli ma ni fest pro -
gra mo wy Spo łecz no -Kul tu ral ne go To -
wa rzy stwa „Są de cza nin”, pu bli ku je my
opi nie są dec kich zna ko mi to ści na ten
te mat I Zjaz du Są de czan i je go bo ga ty
pro gram.

Ja w ka żdym ra zie wy bie ram się 18
sierp nia pod oł tarz pa pie ski w „Sta rym
Mie ście”, jak na si oj co wie na zy wa li
star sze go bra ta No we go Są cza, gdyż
naj pierw je stem Są de cza ni nem, a do -
pie ro gdzieś na koń cu Eu ro pej czy kiem.

FO
T.

 A
RC

H
.Zjazd Sądeczan

– po co, dlaczego?
Henryk Szewczyk
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WYDARZENIA I OPINIE

DZIE CI GÓR NA SĄ DEC KIEJ
GÓ RZE TA BOR
– Cie szę się, że tak licz nie zgro ma dzi li ście się
wo kół są dec kiej ba zy li ki. Pięk na po go da za -
chę ca nas do wspól nej mo dli twy o po kój,
spra wie dli wość i wza jem ne bra ter stwo
– mó wił ks. pra łat Jan Pio trow ski, pro boszcz
pa ra fii św. Mał go rza ty, wi ta jąc zgro ma dzo -
nych na mszy św., spra wo wa nej na za koń -
cze nie XXI Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu
Dzie cię cych Ze spo łów Re gio nal nych – Świę -
ta Dzie ci Gór. W tym ro ku na fe sti wal przy -
je cha ło 7 za gra nicz nych ze spo łów: z Bel gii,
Buł ga rii, Gha ny, In dii, Ro sji (Pół noc na Ose tia),
Taj wa nu, Ukra iny oraz sześć z Pol ski.

To już tra dy cja, że fe sti wal roz po czy -
na i koń czy Eu cha ry stia na Są dec kiej Gó rze
Ta bor. Dzie ci ak tyw nie uczest ni czy ły we
mszy świę tej, od czy tu jąc frag men ty li tur gii,
a swo im śpie wem wy ra ża ły ra dość ze
wspól nej mo dli twy. Na za koń cze nie Eu cha -
ry stii, ks. Jan Pio trow ski po dzię ko wał wszyst -
kim w ję zy ku pol skim, an giel skim
i fran cu skim. Ka żdy ze spół otrzy mał na pa -
miąt kę ob raz Chry stu sa Prze mie nio ne go.

Po za koń cze niu na bo żeń stwa gru py
prze szły przed są dec ki ra tusz, gdzie sta nę ły
do wspól ne go zdję cia i jesz cze raz za pre zen -
to wa ły są de cza nom swo je ta len ty mu zycz -
ne i ta necz ne.

SZPI TAL POD KRE SKĄ
Za rząd Woj. Ma ło pol skie go od rzu cił spra -
woz da nie szpi ta la są dec kie go za 2012 rok
i zo bo wią zał dyr. Artur Pusz ko do przed ło że -
nia pro gra mu na praw cze go fi nan sów pla -
ców ki. Dy rek tor za ape lo wał do per so ne lu
o zgo dę na ob ni żkę wy na gro dzeń. Część le -
ka rzy przy sta ła na to, lecz szpi tal na „S” po -

wie dzia ła „nie!” z uwa gi na skrom ne pen sje
pie lę gnia rek i sa lo wych, któ rym po ob ni żce
nie star czy łoby na chleb. 

PRZE PRO WADZ KA PO LI CJI
W STA RYM SĄ CZU
W Sta rym Są czu otwar to no wy bu dy nek ko -
mi sa ria tu po li cji. Obiekt po ło żo ny jest w po łu -
dnio wej czę ści mia sta przy ul. Źró dla nej.
Zo stał wy bu do wa ny przed 1970 ro kiem. Za -
nim wpro wa dzi li się do nie go sta ro są dec cy
po li cjan ci, prze szedł grun tow ny re mont.
W dwu kon dy gna cyj nym bu dyn ku o po -
wierzch ni użyt ko wej po nad 460 m kw. znaj -
du je się dwa dzie ścia po miesz czeń biu ro wych.

RE FE REN DUM W RY TRZE
„Czy jest Pan/Pa ni za od wo ła niem Wła dy sła -
wa Wnę trza ka, wój ta gmi ny Ry tro
przed upły wem koń ca ka den cji” – na ta kie
py ta nie od po wie dzą miesz kań cy Ry tra, któ -
rzy zde cy du ją się wziąć udział w re fe ren dum,
wy zna czo nym przez ko mi sa rza wy bor cze go
z są dec kiej de le ga tu ry Pań stwo wej Ko mi sji
Wy bor czej na 22 wrze śnia br.

Pod wnio skiem o re fe ren dum pod pi sa ło

się 315 miesz kań ców Ry tra, nie za do wo lo -
nych ze sta nu fi nan sów gmi ny. Re fe ren dum
bę dzie wa żne, je że li udział w nim we źmie nie
mniej niż 3/5 z licz by osób, któ re w 2010 ro -
ku wy bra ły wój ta Wnę trza ka. Wło darz Ry tra
zo sta nie od wo ła ny, gdy spo śród wa żnych
gło sów wię cej niż po ło wa zde cy du je się od -
po wie dzieć twier dzą co na py ta nie za da ne
na kar cie wy bor czej.

W SIERPNIU NIE
PRZEJEDZIESZ PRZEZ
OSUWISKO!
Od 1 sierp nia pra cow ni cy Fir my Pro duk cyj -
no -Han dlo wo -Usłu go wej RE MOST wy ko ny -
wać bę dą kon struk cję opo ro wą pod dro gą
wo je wódz ką nr 957 w Wo li Ku row skiej, znisz -
czo nej przez osu wi sko w 2010 ro ku i udro -
żnio nej na wła sną rę kę przez wój ta Chełm ca
Ber nar da Sta wiar skie go. Pra ce te wy ma ga -
ją spe cjal nej ma szy ny, któ ra unie mo żli wi
prze jazd sa mo cho dów. Dla te go przez ca ły
sier pień dro ga bę dzie wy łą czo na z ru chu.
War tość ro bót, zle co nych przez Wo je wódz -
ki Za rząd Dróg, wy no si 6 mln 400 tys. zł.

WALCZĄ Z LASEM
NADAJNIKÓW
300 miesz kań ców Cie nia wy, gm. Gry bów,
pod pi sa ło się pod pe ty cją do gmi ny i po wia -
tu o roz biór kę masz tów te le fo nii ko mór ko -
wej. Ma ją żal do urzęd ni ków, bo ani oni, ani
sieć Play nie ma ją za mia ru ich li kwi do wać.
W za pew nie nia, że na daj ni ki nie są groź ne
dla zdro wia, pro te stu ją cy nie wie rzą. 

NAUCZYCIELE 
TRACĄ PRACĘ
Oko ło set ka na uczy cie li, uczą cych w szko -
łach na te re nie No we go Są cza, mo że
od wrze śnia nie mieć pra cy. Tak wy ni ka ze
wstęp nych ana liz prze pro wa dzo nych przez
Wy dział Edu ka cji Urzę du Mia sta. Tym cza -
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sem oka zu je się, że upraw nie nia do przej -
ścia na eme ry tu rę po sia da 200 za trud nio -
nych na uczy cie li. Mo gą oni, ale nie mu szą
sko rzy stać z przy słu gu ją ce go im pra wa.

SEJ MIK OB RA DO WAŁ
W NO WYM SĄ CZU 
XL se sja Sej mi ku Woj. Ma ło pol skie go od by -
ła się w Ma ło pol skim Cen trum Kul tu ry „So -
kół” w No wym Są czu. Głów ny mi te ma ta mi
ob rad był roz wój ziem gór skich i pod gór -
skich w wo je wódz twie ma ło pol skim w za -
kre sie m.in. rol nic twa i ob sza rów wiej skich
oraz dzie dzic twa kul tu ro we go, tu ry sty ki
i spor tu. 

Na po cząt ku se sji ze bra ni uczci li mi nu -
tą ci szy zmar łe go 28 czerw ca dy rek to ra
Za rzą du Dróg Wo je wódz kich Grze go rza
Ste cha. – To był nasz naj lep szy urzęd nik sa -
mo rzą do wy. Pod je go zna ko mi tym kie row -
nic twem ZDW wy bu do wał w Ma ło pol sce
kil ka set ki lo me trów dróg i chod ni ków
– mó wił prze wod ni czą cy sej mi ku Ka zi mierz
Bar czyk.

HO TEL ZA 15 MI LIO NÓW,
PIA SEK Z ŁE BY
Prze my sław Oleś, pre zes Ol me tu, fir my zło -
mo wej ze Ślą ska, bu du je ho tel za 15 mln zł.
nad Po pra dem w Piw nicz nej -Zdro ju. Bur -
mistrz Edward Bo ga czyk li czy, że ta in we sty -
cja przy cią gnie do Piw nicz nej tu ry stów
i wy na gro dzi im brak sta cji nar ciar skiej na Ki -
ca rzu.

– Mój dzia dek uro dził się w po bli skiej
Szczaw ni cy, stąd sen ty ment do tej czę ści
Pol ski – tłu ma czy Prze my sław Oleś.

Trzy gwiazd ko wy ho tel (24 jed no - i dwu -
oso bo we po ko je oraz 13 apar ta men tów),
SPA i re stau ra cja po wsta ją nie mal nad sa -
mym Po pra dem, przy gra ni cy ze Sło wa cją.
Obiekt zo sta nie otwar ty w sierp niu. Go ście

po za ba se na mi, sau ną fiń ską i rzym ską, bę -
dą mo gli po znać też kul tu rę i tra dy cję re -
gio nu. Nad Po pra dem bu do wa na jest
pla ża, na któ rą pia sek do wo żo ny jest z Łe -
by. Przed się bior ca otrzy mał do fi nan so wa -
nie w ra mach MRPO. 

WAŁOWA JAK ZŁOTA
ULICZKA W PRADZE
Miej ski Za rząd Dróg w No wym Są czu cze ka
na fir mę, któ re zmie ni za nie dba ną uli cę Wa -
ło wą w uro kli wy za ką tek. Re mont bę dzie
kosz to wać ok. 1,5 mln zł. Pla no wa na jest wy -
mia na na wierzch ni uli cy na na wierzch nię wy -
ko na ną z ka mie nia po lne go (tzw. ko cich łbów)
oraz z płyt, kost ki gra ni to wej i ka mie nia.

Za mon to wa ne zo sta ną też ele men ty ma -
łej ar chi tek tu ry: ław ki par ko we z opar ciem,
me ta lo we ko sze na śmie ci itp. Wy mie nio ne
ma ją być la tar nie, a przy prze bu do wa nych
scho dach w stro nę ul. Lwow skiej zo sta ną za -
mon to wa ne czar ne ba rier ki.

JAR MARK 
ŚW. MAŁ GO RZA TY
In sce ni za cje, po ka zy walk oraz śre dnio -
wiecz ne go rze mio sła, naj praw dziw szy so -
kol nik z pusz czy kiem, kru kiem oraz

ZAPRASZAMY
NA SĄDECCZYZNĘ
UCZESTNIKÓW
ŚWIATOWYCH DNI
MŁODZIEŻY W 2016 ROKU 
Wra ca jąc my ślą i ser cem w at mos fe rę
pon ty fi ka tu Ja na Paw ła II, pra gnie my łą -
czyć się w ra do ści i dzięk czy nie niu
za wszyst ko, co by ło tre ścią te go nie zwy -
kłe go cza su. Wiel ką mi ło ścią na peł ni ło
nas to, co słu ży ło do bru ludz kich serc
na ca łej ku li ziem skiej, co by ło ubo ga co -
ne wier no ścią, cier pie niem i po świę ce -
niem dłu gie go pon ty fi ka tu. Pa mię ta my co
by ło nam da ne dzię ki tej nie stru dzo nej
po słu dze Pa pie ża Po la ka Ja na Paw ła II

Dzi siaj, po ogło sze niu przez Oj ca Świę -
te go Fran cisz ka miej sca ko lej nych Świa -
to wych Dni Mło dzie ży w 2016 ro ku
w Kra ko wie, po raz ko lej ny pra gnie my od -
dać na sze si ły dla naj god niej sze go wy peł -
nie nia wo li Pa pie ża – Po la ka, któ ry był
ini cja to rem tych spo tkań. 

Pra gnie my, aby mło dzież z ca łe go świa -
ta zo sta ła god nie przy ję ta przez wszyst kich
lu dzi do brej wo li, przez ca łą Ma ło pol skę.

Zie mię Świę tej Kin gi za ło ży ciel ki Klasz to -
ru Kla ry sek, Cen trum Piel grzy mo wa nia im.
Bł. Ja na Paw ła II, Sta ro są dec kie Bło nia z za -
cho wa nym ory gi nal nym oł ta rzem po lo -
wym z piel grzym ki na sze go uko cha ne go
Oj ca Świę te go, ogrom ne za so by uła twia ją -
ce by to wa nie go ściom tej zie mi, atrak cje tu -
ry stycz ne, tra dy cję i prze bo ga ty folk lor
la chow ski, otwar tość i na sze go rą ce ser ca
– pra gnie my od dać do dys po zy cji głów ne -
go or ga ni za to ra te go wiel kie go wy da rze nia.

Już dzi siaj za pra sza my na Są dec czy -
znę mło dzież ze wszyst kich stron świa ta.
Zro bi my co w na szej mo cy, aby Wa sze
piel grzy mo wa nie by ło na szym wspól nym
piel grzy mo wa niem ubo ga co nym dzięk -
czyn ną mo dli twą za dar te go świa to we -
go spo tka nia.

Jan Golonka, starosta nowosądecki
Jacek Lelek, burmistrz Miasta

i Gminy Stary Sącz
ks. Marcin Kokoszka, dyrektor Centrum

Piel grzy mo wa nia im. Bł. Ja na
Paw ła II w Sta rym Są czu 
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so ko łem – to tyl ko część atrak cji, dzię ki któ -
rym tłu my Są de czan oraz tu ry stów mo gły
pod czas Jar mar ku św. Mał go rza ty prze -
nieść się w cza sie o kil ka set lat wstecz.
Na Pla cu Ko le giac kim pod ba zy li ką św. Mał -
go rza ty pa no wał ruch i gwar jak za cza sów,
gdy w No wym Są czu za trzy my wa li się kró -
lo wie. Wśród sto isk pod ba zy li ką roz cho dzi -
ły się za pa chy ró żnych sma ko ły ków.
Oprócz wę dlin, prze two rów, ciast mo żna
by ło skosz to wać m. in. pod pło my ków z ma -
słem czosn ko wym. Po mię dzy twór ca mi
mniej lub bar dziej współ cze sne go rę ko -
dziel nic twa roz sta wi li się ta kże m.in. śre -
dnio wiecz ni płat ne rze, ko wa le i szew cy.

SZA RY BLOK 
NA BRAŁ KO LO RÓW
Po sze ściu dniach cię żkiej pra cy uda ło się
za mie nić sza rą ścia nę blo ku przy Hu ba la 10
w No wym Są czu w ko lo ro we dzie ło sztu ki.
Mu ral jest czę ścią kam pa nii „Ży cie to roz -
wój”. – Ma lo wa nie te go graf fi ti by ło świet -
ną przy go dą i re lak sem. Jak ka żdy wi dzi,
mu ral przed sta wia wy buch pa le ty barw,
głów nym mo ty wem są kwia ty – opo wia da
graf fi ciarz Ma riusz „Mors” Bro dow ski. Z ko -
le ga mi: Si me, Gru bym i Ba na nem pra co wa -
li na pod no śni ku oraz na li nach two rząc
efek tow ne ma lo wi dło.

Ofi cjal na pre zen ta cja mu ra lu zo sta ła
po łą czo na z ak cją roz da wa nia na sion na -
giet ka i bi le tów do ki na. Wszy scy przy by li
mo gli rów nież uzy skać szer sze in for ma cje

o Pro gra mie Ope ra cyj nym Ka pi tał Ludz ki
i o kam pa nii „Ży cie to roz wój”. W ra mach
kam pa nii two rzo ne są graf fi ti w czte rech
naj więk szych mia stach Ma ło pol ski. Na ma -
lo wa no już graf fi ti w Oświę ci miu, Tar no wie,
No wym Są czu ko lej nym punk tem bę dzie
Kra ków.

CHIŃ CZY CY 
W NO WYM SĄ CZU
Pię cio oso bo wa de le ga cja z chiń skie go mia -
sta Hu ang dao Di strict go ści ła w No wym Są -
czu. Pod czas jed no dnio wej wi zy ty Chiń czy cy
spo tka li się z wi ce pre zy den tem Je rzym Gwi -
żdżem i od wie dzi li fir mę KO RAL. De le ga cji
z za przy jaź nio ne go mia sta chiń skie go prze -
wod ni czył z -ca dy rek to ra Hu ang dao Di strict
Pe ople’s Go vern ment, Qing dao Ci ty Zhang
Jian guo, a to wa rzy szy li mu Jia onan LI Xu eju
– z -ca dy rek to ra Par ku Prze my sło we go, dy -
rek tor biu ra Zhu shan Sub -di strict, Hu ang -
dao Di strict Wang Sha obing, z -ca dy rek to ra
Miej skie go Biu ra Han dlu Hu ang dao Di strict,
Qing dao Wang Xi nqing oraz Jiang Gang –
tłu macz j. an giel skie go.

W fir mie Ko ral chiń ską de le ga cję go ścił
dy rek tor Bog dan Wor kie wicz.

OPUSZ CZĄ 
PA ŁAC STAD NIC KICH
Od dzia ły Ma ło pol skie go Ośrod ka Do radz -
twa Rol ni cze go oraz Agen cji Re struk tu ry -
za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa, miesz czą ce
się w Pa ła cu Stad nic kich w Na wo jo wej,
szu ka ją no we go lo ka lu. Bu dy nek mu szą
opu ścić po tym, jak spad ko bier cy przed wo -
jen nych wła ści cie li pa ła cu, po wie lo let niej
ba ta lii są do wej od zy ska li swo ją wła sność.

Ma ło pol ski Ośro dek Do radz twa Rol ni -
cze go prze nie sie się w to sa mo miej sce, co
Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol nic twa. Ta sa ma sie dzi ba ma uła twić rol -
ni kom za ła twia nie spraw oraz uspraw nić
pra cę urzęd ni ków. Do do bre go funk cjo no -
wa nia ARiMR po trze bu je oko ło 650 m kw.
po wierzch ni biu ro wej, na to miast MODR
oko ło 150 m kw.

WSIĄŚĆ DO PO CIĄ GU 
BY LE JA KIE GO…
Bli sko ty sięcz ny tłum śpie wał sło wa wiel -
kie go prze bo ju Ma ry li Ro do wicz – „Re me -
dium”. 14 lip ca w Ka si nie Wiel kiej usta lo no
re kord świa ta w jed no cze snym od śpie wa -
niu pio sen ki ko le jo wej. – Lo ko mo ty wa nie
zwal nia, je dzie da lej. Obro ni li śmy to ry

OBROŃCY JĘZYKA
POLSKIEGO W SEJMIE
Po seł An na Pa luch z Kro ścien ka (PiS)
o dzia ła niach Par la men tar ne go Ze spo -
łu Obroń ców Ję zy ka i Li te ra tu ry Pol -
skiej, zrze sza ją ce go 14. po słów
pod prze wod nic twem Bar ba ry Bu bu li:

– Ma my do czy nie nia z po stę pu ją cym
upad kiem kul tu ry ję zy ka. W co dzien -
nych roz mo wach, na fo rum pu blicz nym,
w me diach, w szko le, ale i w Sej mie, spo -
ty ka się co raz czę ściej za chwasz cza nie
ję zy ka wy ra że nia mi ob ce go po cho dze -
nia, wul ga ry zmy, wy po wie dzi na ba kier
z gra ma ty ką i skład nią ję zy ka pol skie go.
Dla te go obro na ję zy ka pol skie go jest
po trzeb na. Tym zaj mu je się nasz ze spół
par la men tar ny. Nie za wsze na sze uwa gi
i su ge stie przy no szą ocze ki wa ne skut ki.
Przed ro kiem, w de ba cie z udzia łem mi -
ni stra rol nic twa, zwró ci łam mu uwa gę
na błąd or to gra ficz ny, któ ry do strze -
głam na stro nie in ter ne to wej mi ni ster -
stwa. Oczy wi ście mi ni ster się su mi to wał,
prze pra szał za błąd, ale kie dy po ko lej -
nych trzech mie sią cach spraw dzi łam,
czy ten błąd or to gra ficz ny po pra wio no,
to moc no się zde ner wo wa łam. Błąd
tkwił so bie w naj lep sze, a prze cież rzą -
do we ma te ria ły in for ma cyj ne są przy go -
to wy wa ne za pu blicz ne pie nią dze
i po win ny się ce cho wać naj wy ższa ja ko -
ścią i po praw no ścią ję zy ko wą.

Trud no ści w zna le zie niu od po wied -
nich słów wią żę się czę sto z – naj pro ściej
rzecz uj mu jąc – ich nie zna jo mo ścią. A to
– z bra kiem tzw. oczy ta nia. Po rów na nie
li sty lek tur sprzed 20-30 la ty z ak tu al nie
obo wią zu ją cą – skła nia do stwier dze nia,
że ta li sta lek tur zo sta ła znacz nie „od chu -
dzo na”. IDK
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ce lę, eme ry to wa ne go na uczy cie la, dłu go -
let nie go kie row ni ka Re gio nal ne go Ze spo -
łu „Do li na Po pra du” a po tem na sce nie
po ja wi ły się hi sto rycz ne po sta ci. Po prze bie -
ra ni w stro je ze śre dnio wie cza ak to rzy ode -
gra li scen kę od wo łu ją cą się do po cząt ków
ist nie nia mia sta. Wy stą pi li: po cho dzą cy
z Piw nicz nej ak tor scen kra kow skich Ta de -
usz Łom nic ki i mło dzież z Gru py Te atral nej
dzia ła ją cej przy Miej sko -Gmin nym Ośrod -
ku Kul tu ry. Wi do wi sko wy re ży se ro wa ła
Bar ba ra Ko tar ba.

…. I LI PI NEK
Li pin ki ko ło Gor lic ob cho dzi ły 650-le cie.
Mszę św. ju bi le uszo wą spra wo wał bp Jan
Wą tro ba, or dy na riusz die ce zji rze szow skiej.
Wieś sły nie z cu dow nej fi gu ry Mat ki Bo żej
Li piń skiej, uko ro no wa nej pa pie ski mi ko ro na -
mi w 1980 r. Do sank tu arium ma ryj ne go
przy by wa ją licz ne piel grzym ki, szcze gól nie
w okre sie sierp nio wych uro czy sto ści od pu -
sto wych. Li pin ki ma ją ta kże tra dy cje zwią za -
ne z wy do by wa niem ro py naf to wej, o czym
świad czą nie licz ne już tro ja ki i ki wo ny.

BIAŁORUSCY
DZIENNIKARZE
W REDAKCJI
„SĄDECZANINA”
Dwu na stu dzien ni ka rzy z bia ło ru skich nie -
za le żnych me diów od wie dzi ło re dak cję
por ta lu Sa de cza nin. in fo i mie sięcz ni ka „Są -
de cza nin”. Na si go ście przy je cha li na Są -
dec czy znę w ra mach pro jek tu „Oko
So li dar no ści PLUS”, któ ry wspie ra współ -
pra cę po mię dzy nie za le żny mi me dia mi
w Pol sce i na Bia ło ru si. Re ali zu je go Ma ło -
pol skie To wa rzy stwo Oświa to we z sie dzi -
bą w No wym Są czu, a współ fi nan su je
pol ski MSZ.

Dzien ni ka rze bia ło ru scy cie ka wi by li
m.in. jak ukła da się współ pra ca są dec kich

źur na li stów z wła dza mi miast i gmin i po -
dzie li li się swo imi do świad cze nia mi. Jak
mó wi li, ich co dzien ność wy glą da zu peł nie
ina czej: cią głe kon tro le, ab sur dal ne prze pi -
sy i oba wa przed aresz to wa niem, a na wet
wię zie niem. 

– Tu taj nie ma ta kie go hard co ru jak
u nas. W Pol sce dzien ni ka rze ma ją jak w sa -
na to rium – po wie dział An drej Stry zhak,
opie kun gru py i tłu macz.

HANDBIKE OTWORZY
GÓRSKIE SZLAKI
INWALIDOM

Ro wer na pę dza ny si łą rąk, któ rym mo gą
jeź dzić rów nież oso by z nie do wła dem nóg
oraz in wa li dzi, na co dzień po ru sza ją cy się
na wóz kach in wa lidz kich, już wkrót ce bę -
dzie mo żna wy po ży czyć w no wo są dec kiej
nie ko mer cyj nej wy po ży czal ni sprzę tu re ha -
bi li ta cyj ne go. Sto wa rzy sze nie Sur sum Cor -
da za ku pi ło po jazd, któ ry otwo rzy gór skie
szla ki oso bom nie peł no spraw nym. 

– To pierw szy ta ki po jazd w na szym re gio -
nie. Za ku pi li śmy go w Bu kow cu w Je le nio gór -
skiem od Ja ro sła wa Ro li, pa ra olim pij czy ka
z Dol ne go Ślą ska, za ło ży cie la fir my Sport -on,
któ rej mot to brzmi: Im pos si ble is no thing
(Nie mo żli we nie ist nie je) – mó wi Mar cin Ka -
łu żny, pre zes Sur sum Cor da. – Ma szy na kosz -
to wa ła bli sko 19 tys. zł i mo że jeź dzić za rów no
po uli cach, jak i gór skich szla kach.

PRE ZY DENT KU PIŁ OB RA ZY
Po kam pa nii wsz czę tej przez por tal Sa de -
cza nin. in fo, pre zy dent Ry szard No wak wy -
cią gnął ho no ro wo z port fe la 5 tys. zł
i za pła cił ma lar ce nie pro fe sjo nal nej Gra ży -
nie Ku lig za por tre ty 10. pre zy den tów No -
we go Są cza, za mó wio nych u ar tyst ki
w 2008 ro ku przez wi ce pre zy den ta Je rze -
go Gwi żdża. Gra ży na Ku lig uwiecz ni ła
na płót nie Ja nu sza Piecz kow skie go, Wie -

PRZYKAZANIA 
DOBREGO KIBICA 
Ks. Jó zef Woj nic ki, ka pe lan San de cji No -
wy Sącz, na ka za niu pod czas mszy św.
w ko ście le św. Ka zi mie rza, od pra wio nej
przed roz po czę ciem no we go se zo nu pił -
kar skie go w in ten cji za wod ni ków, tre ne -
rów, dzia ła czy i ki bi ców Biał -Czar nych:

– W ma ju za koń czy ły się roz gryw ki pił -
kar skie, tak nie daw no, a nie mo że my do -
cze kać się ko lej nych. Już bło go sła wio ny
Jan Pa weł II, wiel ki prze cież mi ło śnik spor -
tu, mó wił o wiel kim zna cze niu tej dzie dzi -
ny ży cia. Na sza co dzien ność to ta kże łzy.
Łzy bó lu, ale też ra do ści. Za wod nik pła cze,
kie dy prze gra lub do zna je kon tu zji. Łzy po -
ja wia ją się na twa rzy ta kże z ra do ści.
Wszy scy ży czy my so bie tych ostat nich. To,
że je ste śmy w świą ty ni zna czy, że dba my
nie tyl ko o tę ży znę fi zycz ną, ale rów nież
o du cha. Oto przy ka za nia do bre go ki bi ca:

1. Bę dziesz uśmiech nię ty.
2. Bę dziesz spra wie dli wy.
3. Sza nuj pił ka rzy i ki bi ców.
4. Sza nuj trud i wy si łek pił ka rzy.
5. Nie prze kli naj.
6. Nie ob ra żaj in nych.
7. Nie bądź pa mię tli wy.
8. Ko chaj i broń go dła swo je go klu bu.

JEC

na tra sy No wy Sącz – Cha bów ka, czas
na pro mo cję tra sy – za po wia da ją człon ko -
wie Ko ali cji Ko lei Ga li cyj skiej.

JU BI LE USZ PIW NICZ NEJ…
Piw nicz na -Zdrój hucz nie świę to wa ła 665.
rocz ni cę lo ka cji mia sta, za ło żo ne go przez
kró la Ka zi mie rza Wiel kie go. Roz po czę cie te -
go rocz nych Dni Piw nicz nej ob wie ścił hej nał
ode gra ny na trom bi cie przez Edwar da Gru -
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3 lip ca, w wie ku 88 lat w kry nic kim szpi ta lu
zmarł Jan Ta ba szew ski, po cho dzą cy z Mił ko -
wej (gm. Ko rzen na), a miesz ka ją cy w No wym
Są czu, naj star szy he li go ni sta Są dec czy zny
(czyt. wię cej na str. 56). 

***
9 lip ca, zo stał śmier tel nie
po trą co ny przez sa mo -
chód pod czas jaz dy ro we -
rem w No wym Są czu Jan
Kra jew ski. Miał 70 lat.
Z wy kształ ce nia był geo -
gra fem, a z za mi ło wa nia tu -

ry stą gór skim, bar dzo do brze zna ją cym
Kar pa ty, czyn ny w Pol skim To wa rzy stwie Ta -
trzań skim Od dział „Be skid” No wy Sącz. 

***
9 lip ca w Mar cin ko wi cach zmarł Ry szard
Biel, by ły geo log po wia to wy. Miał 64 la ta.
Za cza sów woj. no wo są dec kie go był geo lo -
giem wo je wódz kim. 

10 lip ca, w wie ku 49 lat zmarł
w kra kow skim szpi ta lu lek.
med. Grze gorz Bo ro wiec.
Od 12 lat był or dy na to rem
Od dzia łu Oto la ryn go lo gicz -
ne go Szpi ta la Spe cja li stycz -
ne go im. J. Śnia dec kie go

w No wym Są czu.
***

15 lip ca w wie ku zmarł Eu ge niusz Gaw ron
dzia łacz sa mo rzą do wy w No wym Są czu.
Miał 82 la ta. Był prze wod ni czą cym za rzą du
osie dla Bar skie (1991-1999), pre ze sem ko ła
węd kar skie go „Bar skie”, stra żni kiem przy ro dy. 

***
20 lip ca zmarł w wie ku 50 lat lek. med. Ja cek
Sza bliń ski, or dy na tor no wo uru cho mio ne -
go od dzia łu chi rur gii on ko lo gicz nej w Cen -
trum On ko lo gii przy są dec kim szpi ta lu.,
w któ rym pra co wał od po nad 20 lat.

Oprac. (HSZ)

RE DYK KAR PAC KI 
Dwa sta da o łącz nej licz bie 600 owiec, za wo -
do wi pa ste rze z Pol ski, Ru mu nii i Ukra iny, po -
nad 100 dni i 1200 ki lo me trów do po ko na nia
– to pod sta wo we da ne mię dzy na ro do we go
pro jek tu kul tu ro we go Re dyk Kar pac ki Trans -
hu man ce 2013, za kła da ją ce go przej ście pa ste -
rzy z owca mi przez te re ny Ru mu nii, Ukra iny,
Pol ski, Sło wa cji i Czech tra są wę drów ki pa ste -
rzy wo ło skich, któ ra do pro wa dzi ła do za sie -
dle nia ob sza ru Kar pat i po wsta nia wspól nej,
wy so ko gór skiej kul tu ry pa ster skiej. Or ga ni za -
to rzy chcą pro mo wać kul tu rę i tra dy cję kar -
pac ką po przez współ or ga ni zo wa nie im prez
i wy da rzeń kul tu ral nych o cha rak te rze po -
nadre gio nal nym, pro mo cję pro duk tów re gio -
nal nych czy po sze rze nie współ pra cy
po mię dzy sa mo rzą da mi na ca łym łu ku Kar -
pat. Re dyk Kar pac ki prze szedł w Ma ło pol sce
przez po wia ty: gor lic ki, no wo są dec ki, no wo -
tar ski, ta trzań ski i su ski, wszę dzie wzbu dza jąc
sym pa tie i za in te re so wa nie. 

WETERAN Z AFGANISTANU
SKAZANY ZA NAPAD 
NA BANK 

Na dwa la ta wię zie nia ska zał Sąd Re jo no -
wy w No wym Są czu 30-let nie go Szy mo na J.,
któ ry w grud niu 2011 ro ku na padł na pla ców -
kę ban ko wą przy ul. św. Ku ne gu dy w No wym

Są czu, ra bu jąc 26 tys. zł. By ły żoł nierz, słu żą -
cy na mi sjach woj sko wych w Bo śni i Her ce -
go wi nie oraz w Afga ni sta nie do bro wol nie
pod dał się ka rze. Wy rok jest pra wo moc ny.

CBA W MIASTECZKU
MULTIMEDIALNYM 
Po głę bia się kon flikt po mię dzy współ udzia -
łow ca mi spół ki Mia stecz ko Mul ti me dial ne,
do któ rej na le ży oka za ły obiekt pod Gó rą Za -
be łec ką w No wym Są czu, tzw. MMC Bra invil -
le, gdzie miał po wstać park tech no lo gicz ny.

Stro ny kon flik tu: są dec cy przed się bior cy
na cze le z Ada mem Gór skim oraz me na dże -
ro wie spół ki Fu tu rus (więk szo ścio wy udzia ło -
wiec), wła ści cie la WSB -NLU, oska rża ją się
wza jem nie o dzia łal ność na szko dę spół ki i zło -
ży ły za wia do mie nia do pro ku ra tu ry. W spół ce
funk cjo nu ją obec nie dwa za rzą dy i dwie ra dy
nad zor cze. Ko ścią nie zgo dy jest roz li cze nie 100
mln zł, po cho dzą cych z do ta cji unij nej na bu -
do wę obiek tu przy ul. Tar now skiej.

– Pro ku ra tu ra Re jo no wa w No wym Są czu
pro wa dzi śledz two w spra wie nie zgod ne go
z pra wem dys po no wa nia do ta cją unij ną
na ce le nie zwią za ne z przed mio tem dzia łal no -
ści spół ki – mó wi Ar tur Szmyd, pro ku ra tor re -
jo no wy w No wym Są czu. Do spół ki wkro czy li
funk cjo na riu sze CBA, któ rzy za bez pie czy li do -
ku men ta cję fi nan so wą.

sła wa Olek se go, Bo le sła wa Ba siń skie go,
Zdzi sła wa Paw lu sa, Ma ria na Cy co nia, An -
drze ja Czer wiń skie go, Lu do mi ra Kra wiń skie -
go, Jó ze fa A. Wik to ra oraz wła śnie Je rze go
Gwi żdża i Ry szar da No wa ka. Ge sto wi pre zy -
den ta No wa ka to wa rzy szy ła go rą ca dys ku -
sja na te mat war to ści ar ty stycz nej
kon ter fek tów.

SĄDECKIE OBCHODY
70. ROCZNICY RZEZI
WOŁYŃSKIEJ 
W No wym Są czu od by ły się uro czy sto ści
upa mięt nia ją ce 70. rocz ni cę rze zi wo łyń skiej,
zor ga ni zo wa ne z ini cja ty wy Sto wa rzy sze nia
Ki bi ców San de cji, Klu bu Ga ze ty Pol skiej oraz
Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go. Ob -
cho dy roz po czę ły się od uro czy stej mszy
świę tej w Ba zy li ce św. Mał go rza ty w in ten cji
Po la ków po mor do wa nych na Wo ły niu przez
na cjo na li stów ukra iń skich. Po mszy uczest -
ni cy uro czy sto ści prze szli na Plac 3 Ma ja,
gdzie zło żo no wią zan ki bia ło -czer wo nych
kwia tów. Ostat nim punk tem ob cho dów był
wy kład dr Lu cy ny Ku liń skiej (hi sto ryk z Kra -
ko wa) w sa li Prze mie nie nia Pań skie go na ul.
Ś. Du cha na te mat lu do bój stwa do ko na ne -
go na Po la kach na Wo ły niu. 

ZGI NĘ ŁY MAT KA Z CÓR KĄ 
W sło necz ną so bo tę lip co wą (27 lip ca)

w wy pad ku sa mo cho do wym w Ja zow sku
zgi nę ły dwie ko bie ty, mat ka z cór ką, w wie -
ku 65 i 29 lat. Przy do brej wi docz no ści, na su -
chej dro dze, opel vec tra kie ro wa ny
przez 26-let nie go mę żczy znę wy padł z dro gi
i ude rzył w prze pust. Ran na zo sta ła 9-let nia
dziew czy na, któ rą śmi gło wiec Lot ni cze go
Po go to wia Ra tun ko we go prze trans por to -
wał do szpi ta la w Kra ko wie. Kie row ca (syn
i brat ofiar śmier tel nych) tra fił do szpi ta la
w No wym Są czu. Był trzeź wy. To miej sco wa
ro dzi na, je cha li na we se le są sia dów… O
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J ak wie cie, szpi tal w No wym Są -
czu uru cho mił przed kil ko ma
mie sią ca mi cen trum on ko lo gicz -
ne, dzia ła już che mio te ra pia,

wkrót ce chi rur gia on ko lo gicz na. Aby
pro wa dzić kom plek so we le cze nie on ko -
lo gicz ne, pla ców ce bra ku je ostat nie go
ogni wa, czy li ra dio te ra pii.

Dzia ła ła by już dziś, gdy by nie pod ję -
to nie zro zu mia łej de cy zji o za ku pie jed -
ne go tyl ko z dwóch wy ma ga nych
ak ce le ra to rów do na świe tla nia cho rych.

Choć do sko na le Pa no wie wie cie, że
z jed nym urzą dze niem szpi tal nie mo że
pro wa dzić ra dio te ra pii. Re gu lu je to roz -
po rzą dze nie mi ni stra zdro wia, któ ry dał
pie nią dze na jed no tyl ko urzą dze nie.

Po co by ło ma mić dy rek cję obiet ni cą
sfi nan so wa nia ko lej nej ma szy ny, sko ro
mar sza łek nie za mie rzał do trzy mać sło wa?

W czym gor si są pa cjen ci z No we go Są -
cza i oko lic od kra ko wian, czy tar no wian?

Trud no się oprzeć wra że niu (bar dzo
chcia ła bym się my lić), że o przy dzia le

środ ków na za kup urzą dze nia do ra dio -
te ra pii de cy du ją wzglę dy in ne niż do bro
pa cjen ta, lub choć by zdro wy roz są dek.

W stycz niu w Kra ko wie ru szy ła bu -
do wa Cen trum Ra dio te ra pii Ame thyst
na te re nie Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im.
Ry dy gie ra. No wa pla ców ka kosz to wać
bę dzie 84 mln zł i po wsta je w ra mach
part ner stwa pu blicz no – pry wat ne go.
Kosz ty bu do wy po kry wa mię dzy na ro -
do wy hol ding me dycz ny Ame thyst Me -
di cal Cen ter. W obiek cie dzia łał bę dzie

Pa nie Mar szał ku Mar ku So wa, Pa nie Mi ni strze Zdro wia Bar to szu Ar łu ko wicz, Pa nie i Pa no wie
rad ni wo je wódz cy oraz in ni po li ty cy opcji rzą dzą cej, w imie niu osób cho rych na ra ka uprzej mie
pro szę o od po wiedź na jed no pro ste py ta nie: cze mu nas lek ce wa ży cie?

Sądeczanin
pacjentem
drugiej
kategorii
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no wo cze sny za kład ra dio te ra pii, bra chy -
te ra pii i po rad nia ra dio te ra peu tycz na.
Cen trum zo sta nie wy po sa żo ne w no wy,
świa to wej kla sy sprzęt, w tym trzy ak ce -
le ra to ry szwedz kiej fir my Elek ta i sys -
tem pla no wa nia le cze nia w ra dio te ra pii,
umo żli wia ją ce sto so wa nie naj no wo cze -
śniej szych tech nik ra dio on ko lo gii. Po -
wsta ją cy ośro dek bę dzie mógł
przy jąć 2000 pa cjen tów rocz nie, a roz -
pocz nie dzia ła nie w stycz niu 2014 ro ku.

W jed nym ośrod ku me dycz nym pa -
cjen ci otrzy ma ją kom plek so we le cze nie
on ko lo gicz ne. Od kon sul ta cji, przez
ope ra cję po che mio i ra dio te ra pię.

Tak sa mo mo gło być i w Szpi ta lu
Spe cja li stycz nym im. Ję drze ja Śnia dec -

kie go w No wym Są czu, któ ry w lu -
tym 2013 r. otwo rzył Cen trum On ko lo -
gii. To rów nież był ko lo sal ny wy da tek.
Sam bu dy nek po chło nął 26 mi lio nów
zło tych. Ogrom ny koszt to wy po sa że nie
w spe cja li stycz ny sprzęt me dycz ny,
na któ ry za bra kło środ ków (dy rek tor
sza co wał, że po trze bu je ok. 50 mln zł).
Sam po je dyn czy ze staw do ra dio te ra pii
kosz to wał 17 mln zł. Kon trakt na ra dio -
te ra pię, któ rą szpi tal pla no wał uru cho -
mić w czerw cu bie żą ce go ro ku, miał
opie wać na kwo tę 2 mln zł. Dy rek tor li -
czył, że od po wied nio wy po sa żo ne cen -
trum przyj mie na wet do trzech ty się cy
pa cjen tów rocz nie.

Są dec kie Cen trum On ko lo gii ma
prze ło mo we zna cze nie dla pa cjen tów
z re gio nu obej mu ją ce go Za ko pa ne, No -
wy Targ, Gor li ce, Li ma no wą i No wy
Sącz, za miesz ki wa ne go przez 500 ty się -
cy lu dzi. Do tąd pa cjen ci z tych re jo nów,
zma ga ją cy się z cho ro ba mi no wo two ro -
wy mi, zmu sze ni by li le czyć się w ośrod -
kach on ko lo gicz nych, znaj du ją cych się

w ró żnych re gio nach kra ju, w tym
w naj bli żej po ło żo nych – w Kra ko wie,
Tar no wie (ośro dek uru cho mio ny
przed trze ma la ty), w Kiel cach, Gli wi -
cach, czy Brzo zo wie.

De cy zje urzęd ni ków mi ni ste rial nych
i sa mo rzą du wo je wódz twa o nie przy -
zna niu szpi ta lo wi w No wym Są czu
środ ków na do po sa że nie, w tym na za -
kup dru gie go ak ce le ra to ra, prze kre śla ją
na bli żej nie okre ślo ny czas szan sę
na kom plek so we le cze nie no wo two rów
w na szym mie ście.

Dy rek tor szpi ta la usi łu je z po mo cą
po słów prze ko ny wać mi ni stra zdro wia,
że by zmie nił roz po rzą dze nie i po zwo lił
pra co wać na jed nym ak ce le ra to rze. Lub

w osta tecz no ści, by zgo dził się na le -
asing urzą dze nia.

Za kil ka mie się cy ru szy ośro dek ra -
dio te ra pii w Kra ko wie w szpi ta lu im.
Ry dy gie ra, w któ rym to 22 proc. pa cjen -
tów z Ma ło pol ski (w tym z Są dec czy -
zny) cho rych na no wo two ry zło śli we
pod da je się le cze niu. To do bra wia do -
mość, im wię cej do brze wy po sa żo nych
ośrod ków me dycz nych tym le piej.

Ale jest i zła wia do mość. Być mo że nie
wy star czy pie nię dzy na za kon trak to wa nie
ra dio te ra pii dla No we go Są cza. Na wet je -
śli dy rek tor zde cy du je się ku pić ak ce le ra -
tor na kre dyt, al bo wziąć w le asing.

Czy nie o to wła śnie cho dzi? Czy nie
jest to już przy pad kiem pod jaz do wa
woj na o pa cjen ta (czy taj: kon trak ty)?

Cho ro ba no wo two ro wa to dla nas,
cho rych, nie tyl ko cier pie nie i du ży stres.
To ta kże spo re kosz ty zwią za ne choć by
z ko niecz no ścią czę stych wy jaz dów
do du żych miast, gdzie znaj du ją się do -
brze wy po sa żo ne szpi ta le świad czą ce
kom plek so we le cze nie – od ope ra cji,
przez che mio te ra pię po ra dio te ra pię, któ -
ra trwa czę sto kil ka ty go dni i wy ma ga co -
dzien nych wi zyt w szpi ta lu. Sa mo
na świe tla nie trwa kil ka cza sem kil ka na -
ście mi nut. Gdy by uru cho mić je w No -
wym Są czu, nie któ rzy pa cjen ci mo gli by
przy cho dzić na dwie -trzy go dzi ny
do szpi ta la i wra cać do do mu, jak już jest
w przy pad ku che mio te ra pii. Oszczę dzi ło -
by to nam wie lu nie po trzeb nych stre sów
zwią za nych z ho spi ta li za cją, z da la od na -
szych bli skich. Tym cza sem przez Wa sze,
nie zro zu mia łe dla nas na do le de cy zje,
ska za ni je ste śmy na dłu go trwa ły po byt
w szpi ta lu w Kra ko wie, czy Brzo zo wie,
lub co dzien ne do jaz dy do np. Tar no wa.

Ja wiem, że na sze cier pie nia i wy dat -
ki są dla Was – po li ty ków i sa mo rzą dow -
ców – nie istot ne w sy tu acji, gdy u Was
na gó rze to czy się wal ka o pie nią dze
i wpły wy. Dla mi ni strów i mar szał ków
je ste śmy tyl ko cy fer ka mi za peł nia ją cy mi
ru bry ki w kon trak tach.

Chcia ła bym jed nak, w imie niu wszyst -
kich cho rych z re jo nu na po łu dnie od dro -
gi kra jo wej nr 4 usły szeć od po wiedź
na jed no py ta nie: Dla cze go uwa ża cie nas
za pa cjen tów dru giej ka te go rii?

MO NI KA KO WALC ZYK
Autorka jest redaktorem naczelnym

portalu Sadeczanin.info

Trudno się oprzeć
wrażeniu (bardzo
chciałabym się mylić), że
o przydziale środków na
zakup urządzenia do
radioterapii decydują
względy inne niż dobro
pacjenta, lub choćby
zdrowy rozsądek.

FO
T. 

D
O

RO
TA

 C
ZO

C
H



SIERPIEŃ 201312 WYDARZENIA
WWW.SADECZANIN.INFO

To bę dzie wiel kie świę to Są dec -
czy zny. Na dal szych stro nach
te go nu me ru „Są de cza ni na”

przed sta wia my ideę Zjaz du, je go or ga ni -
za to ra i bo ga ty pro gram spo tka nia Są de -
czan na sta ro są dec kich bło niach. 

Ka żdy Są de cza nin, ka żdy mi ło śnik
zie mi są dec kiej bę dzie mi le wi dzia ny
w trze cią nie dzie lę sierp nia pod oł ta -
rzem pa pie skim, pa miąt ce po spo tka -
niu Są de czan 16 czerw ca 1999 ro ku
z Oj cem Świę tym Ja nem Paw łem II. 

Za pro sze nie do Sta re go Są cza 

I Zjazd Są de czan 
– 18 sierp nia
W niedzielę 18 sierpnia pod ołtarzem papieskim w Starym
Sączu odbędzie się I Zjazd Sądeczan, zorganizowany przez
Społeczno-Kulturalne Towarzystwo „Sądeczanin”, powołane
z inicjatywy działaczy Fundacji Sądeckiej na czele z radnym
województwa małopolskiego Zygmuntem Berdychowskim.

JACEK LELEK, BURMISTRZ
STAREGO SĄCZA
„Bu do wa nie i wzmac nia nie to żsa mo ści
re gio nal nej, po czu cia wła snej war to ści
jest nie sa mo wi cie wa żne w glo ba li zu ją -
cym się świe cie. Zresz tą wi dać, że
wszel kie ini cja ty wy w tym wzglę dzie są
co raz po pu lar niej sze i to nie tyl ko
wśród star szych osób, ale ta kże mło -
dzie ży. Aby się nie za gu bić w dzi siej -
szym świe cie – mu si my wró cić
do ko rze ni. 18 sierp nia przy oł ta rzu pa -
pie skim w Sta rym Są czu po li czy my się.
Zo ba czy my jak wie le jest ze spo łów re -
gio nal nych, jak pięk ne są stro je La chów
Są dec kich, jak wie le nas łą czy. Bę dzie to
źró dłem na szej ogrom nej ra do ści i sa -
tys fak cji, wza jem ne go ubo ga ce nia się.
Za pra szam na I Zjazd Są de czan, to bę -
dzie na sze wspól ne świę to”.

JAN RADZIK,
PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY GRYBÓW
„Po wo ła nie Spo łecz no -Kul tu ral ne go To -
wa rzy stwa „Są de cza nin” to świet -
na rzecz. W na szym po wie cie du żo się
dzie je, jest mnó stwo ini cja tyw, ale nie je -
ste śmy zor ga ni zo wa ni. W sa mej gmi nie
Gry bów ma my mnó stwo ze spo łów,
chó rów, or kiestr, ka pel, ale to wszyst ko
jest roz pro szo ne, dzia ła lo kal nie, ja koś
nie mo że my się prze bić na ze wnątrz.
Wy cho wa łem się na kul tu rze lu do wej,
na na szej or kie strze w Sioł ko wej. Po -
win ni śmy wię cej po so bie zo sta wić, niż
za sta li śmy. Dla te go 18 sierp nia przy je -
dzie my do Sta re go Są cza w du żym gro -
nie miesz kań ców na szej gmi ny”.

NARODZINY
TOWARZYSTWA
„SĄDECZANIN”
Myśl utwo rze nia Spo łecz -
no -Kul tu ral ne go To wa rzy -
stwa „Są de cza nin”
Zyg munt Ber dy chow ski
wy su nął 24 mar ca 2012 r.
pod czas se mi na rium pt. „Dzie dzic two kul tu ro we Są dec czy zny”, zor ga ni zo wa ne go
w Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są czu przez Fun da cję Są dec ką. 

W na stęp nych mie sią cach trwa ły pra ce przy go to waw cze. Pod czas ze bra nia za -
ło ży ciel skie go To wa rzy stwa, w li sto pa dzie 2012 ro ku po wo ła no je go za rząd tym cza -
so wy w skła dzie:

Zyg munt Ber dy chow ski – pre zes, An to ni Mal czak – wi ce pre zes, Fran ci szek Mły -
nar czyk – wi ce pre zes, Bar ba ra Sza ro ta – se kre tarz, Lu cy na Kmak– skarb nik. Człon -
ko wie za rzą du: Win cen ty To karz, Jan Ra dzik, Łu kasz Kieł cza wa, An na Pa doł, Bar ba ra
Ko śció łek, Ire na Le śniak.

Na stęp nie utwo rzo no 7 ko mi sji pro gra mo wych:
– ko mi sja hi sto rycz na (przew. Ro bert Ślu sa rek);
– ko mi sja edu ka cyj na (przew. Mo ni ka Fi kiel–Szkar łat);
– ko mi sja li te ra tu ry (przew. Wi told Ka liń ski);
– ko mi sja pa trio ty zmu lo kal ne go (przew. Win cen ty To karz);
– ko mi sja ob rzę do wo ści (przew. Fran ci szek Mły nar czyk);
– ko mi sja rze mio sła i twór czo ści lu do wej (przew. Bar ba ra Ko śció łek);
– ko mi sja gi ną cych za wo dów (przew. Jó zef Gó ra).
Pod czas ko lej ne go spo tka nia po sta no wio no o zwo ła niu 18 sierp nia w Sta rym Są -

czu I Zjaz du Są de czan.
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LE SZEK SKOW RON, 
WÓJT GMI NY KO RZEN NA
„Uwa żam, że na sza re gio nal na kul tu ra,
tra dy cje, to jest to, co naj cen niej sze go
po sia da my. Mo żna dziś ła two utra cić
dzie dzic two, któ re po zo sta wi li nam oj co -
wie. Nad szedł ta ki czas, że nie wszy scy
jed na ko wo do ce nia ją te war to ści.
Spodo ba ło mi się, kie dy na pierw szym
spo tka niu w Mia stecz ku Ga li cyj skim
Zyg munt Ber dy chow ski po wie dział, że
chciał by, aby w ka żdej wsi są dec kiej,
przy naj więk szych świę tach, po ja wia ły
się stro je lu do we, jak to się dzie je
na Pod ha lu. 18 sierp nia wy bie ram się
do Sta re go Są cza i in nych za chę cam
do udzia łu w I Zjeź dzie Są de czan”.

JAN GOLONKA, STAROSTA
NOWOSĄDECKI
„Sta ra my się to żsa mość re gio nal ną kul -
ty wo wać i za szcze piać mło dym. Po wo -
ła li śmy po nad 40 szkó łek mu zy ko wa nia
i gi ną cych za wo dów. Gdy jest mistrz,
któ ry coś umie i chce to prze ka zać mło -
dym – my to wspie ra my. Po nad to Ra da
Po wia tu No wo są dec kie go od 2002 ro ku
przy zna je ty tuł „Za słu żo ny dla Zie mi Są -
dec kiej”. Przy zna je my rów nież wy ró -
żnie nia w po sta ci Zło tych i Srebr nych
Ja błek Są dec kich. Wspie ra my ze spo ły
re gio nal ne, fo no te ka po wia to wa li czy
już 115 krą żków CD. Z te go wzglę du ini -
cja ty wa utwo rze nia Spo łecz no -Kul tu -
ral ne go To wa rzy stwa „Są de cza nin”
i zwo ła nia I Zjaz du Są de czan jest nam
bar dzo bli ska. Mam na dzie ję, że 18 sierp -
nia nie za brak nie w Sta rym Są czu re -
pre zen ta cji żad nej gmi ny są dec kiej”.

Sza now ni Pań stwo!

W obec nym, zin dru stra li zo wa nym
świe cie, kie dy je ste śmy w Unii Eu ro -
pej skiej, kie dy na stę pu je – czy chce my
te go, czy nie – ogrom na uni fi ka cja mię -
dzy na ro do wa, mię dzy kon ty nen tal na,
gdzie – jak so cjo lo dzy okre śla ją – świat
się ro bi jed ną, wiel ką, glo bal ną wio ską,
to kul ty wo wa nie od ręb no ści re gio nal -
nych jest spra wą o pierw szo rzęd nym
zna cze niu. 

Stąd na sza ini cja ty wa po wo ła nia To -
wa rzy stwa Spo łecz no -Kul tu ral ne go
„Są de cza nin”, do któ re go przy stą pi li
god ni Są de cza nie. To wa rzy stwo ma łą -
czyć miesz kań ców Są dec czy zny oraz
mi ło śni ków na sze go re gio nu, któ rzy
czu ją po trze bę kul ty wo wa nia lo kal nej
to żsa mo ści oraz tro skę o spo łecz ny
i kul tu ro wy roz wój Zie mi Są dec kiej,
o jej du cho we i ma te rial ne dzie dzic two.

To wa rzy stwo ma w pla nach or ga ni -
za cję im prez kul tu ral nych, dzia łal ność
edu ka cyj ną i wy daw ni czą. Chce my
or ga ni zo wać wy sta wy, kon kur sy
i kon fe ren cje na uko we, upa mięt niać
za słu żo nych Są de czan. Za mie rza my
za dbać o na zew nic two ulic, pla ców,
pa tro nów szkół, pro mo wać rę ko dzie -
ło i sztu kę lu do wą. Po moc ne w tym
bę dą po wsta łe sek cje: ob rzę do wo ści
(mu zycz no -ta necz na), hi sto rycz -
na (ba daw czo -po pu la ry za tor ska), edu -
ka cyj na, no wo cze sne go pa trio ty zmu,
gi ną cych za wo dów, li te ra tu ry pięk nej,
rze mio sła i twór czo ści lu do wej. Na szą
in ten cją jest ho no ro wa nie in sty tu cji
i osób, któ re swo im do rob kiem twór -
czym i ta len tom ar ty stycz nym uczą
sza cun ku do miej sca, w któ rym ży je -

my, do tra dy cji i kul tu ry oraz kul ty wu -
ją hi sto rię na szej Ma łej Oj czy zny.

Za pra szam Pań stwa do udzia łu
w I Zjeź dzie Są de czan w nie dzie lę 18
sierp nia w Sta rym Są czu. Roz pocz nie -
my od Mszy św. w in ten cji wszyst kich
Są de czan: tych, któ rzy nie opu ści li zie -
mi ro dzin nej oraz tych, któ rych los roz -
rzu cił po Pol sce i świe cie. A po tem
bę dzie za ba wa, z ca łym sze re giem im -
prez to wa rzy skich. Pod czas zjaz du wrę -
czo ne zo sta ną po raz pierw szy na gro dy
Spo łecz no -Kul tu ral ne go To wa rzy stwa
Są de czan. Za chę cam do udzia łu w ple -
bi scy cie.

Do zo ba cze nia 18 sierp nia pod oł ta -
rzem pa pie skim w Sta rym Są czu!

ZYG MUNT BER DY CHOW SKI,
Prezes tymczasowego Zarządu

Społeczno-Kulturalnego 
Towarzystwa „Sądeczanin”



SIERPIEŃ 201314 WYDARZENIA
WWW.SADECZANIN.INFO

LESZEK ZEGZDA, 
RADNY SEJMIKU WOJ.
MAŁOPOLSKIEGO
„Są dec czy zna za wsze by ła zna na z ak -
tyw no ści oby wa tel skiej, ró żnych ini cja -
tyw i wspól ne go dzia ła nia. Po mysł
zor ga ni zo wa nia Są de czan w ce lu
ochro ny i kul ty wo wa nia dzie dzic twa kul -
tu ro we go na szych przod ków oraz do -
ce nie nie ró żnych form ak tyw no ści
na tym po lu, po przez na gra dza nie szcze -
gól nie za słu żo nych osób i in sty tu cji
– jest bez cen na. Chęt nie się wpi su ję ze
sto wa rzy sze nia mi, któ re re pre zen tu ję,
jak Ma ło pol ska Or ga ni za cja Tu ry stycz -
na i To wa rzy stwo Gim na stycz ne „So kół”
w No wym Są czu, we wspól ne dzia ła nia
w tej spra wie. Oczy wi ście, 18 sierp nia
bę dę przy oł ta rzu pa pie skim w Sta rym
Są czu na I Zjeź dzie Są de czan”.

WANDA ŁOMNICKA-
-DULAK, POETKA, LAUREATKA
I EDYCJI KONKURSU IM. KS. PROF. 
B. KUMORA, ZORGANIZOWANEGO 
PRZEZ FUNDACJĘ SĄDECKĄ.
„W mo jej twór czo ści ca ły czas obec -
na jest Zie mia Są dec ka. Nie któ rzy na -
wet py ta ją: „Dla cze go wciąż te gó ry?”.
Ale Są dec czy zna jest pięk na i cią gle in -
spi ru je. Zresz tą to nie tyl ko te kra jo bra -
zy, ale też lu dzie tu ży ją cy – moi
przod ko wie, przod ko wie mo ich są sia -
dów, trud no o tym nie pi sać. Dla te go
z ra do ścią przy wi ta łam ini cja ty wę po -
wo ła nia Spo łecz no -Kul tu ral ne go To wa -
rzy stwa „Są de cza nin”
i zwo ła nia I Zjaz du Są de czan. 18 sierp -
nia przy ja dę do Sta re go Są cza”.

DEKLARACJA PROGRAMOWA
SPOŁECZNO-KULTURALNEGO
TOWARZYSTWA „SĄDECZANIN”

T
ym sa mym od wo łu je my się
do słów Oj ca Świę te go Ja -
na Paw ła II: „Pro szę Was: po -
zo stań cie wier ni te mu

dzie dzic twu! Uczyń cie je pod sta wą
swo je go wy cho wa nia! Uczyń cie je
przed mio tem szla chet nej du my! Prze -
cho waj cie to dzie dzic two! Po mnó żcie
to dzie dzic two! Prze ka żcie to na stęp -
nym po ko le niom...”. W myśl tych słów
bę dzie my wy zna czać kie run ki dzia ła -
nia Spo łecz no -Kul tu ral ne go To wa rzy -
stwa „Są de cza nin” i zrze szać lu dzi
przy wią za nych do war to ści i tra dy cji
lo kal nych. 

To wa rzy stwo „Są de cza nin” obej -
mu je swym za się giem te ry to rium
Rzecz po spo li tej Pol skiej. W je go ra -
mach słu żbę wspól ne mu do bru po dej -
mu ją wszy scy ro do wi ci miesz kań cy
Są dec czy zny oraz mi ło śni cy tych te re -
nów; wszy scy, któ rych łą czy świa do -
mość po trze by kul ty wo wa nia wła snej
to żsa mo ści oraz tro ska o spo łecz ny
i kul tu ral ny roz wój Zie mi Są dec kiej.
Przez po wszech nie przy ję ty ter min
„Zie mia Są dec ka” ro zu mie my ob szar
po wia tu no wo są dec kie go, któ ry po ło -
żo ny jest w ob sza rze gór skim Kar pat
(pa sma Be ski du Są dec kie go i Wy spo -
we go) Ko tli ny, Są dec kiej i w ob sza rze
po gór skim (część pół noc na). 

W je go gra ni cach miesz czą się oka -
la ją ce mia sto No wy Sącz gmi ny: 

miej ska: Gry bów,
miej sko -wiej skie: Kry ni ca -Zdrój,

Mu szy na, Piw nicz na -Zdrój, Sta ry Sącz,

wiej skie: Cheł miec, Gró dek nad Du -
naj cem, Gry bów, Ka mion ka Wiel ka, Ko -
rzen na, Ła bo wa, Łąc ko, Ło so si na Dol na,
Na wo jo wa, Po de gro dzie, Ry tro.

Prze ko na ni, że wspól no ta re gio nal -
na jest miej scem two rze nia, gro ma -
dze nia i prze twa rza nia wie lo ra kich
war to ści, pra gnie my po dej mo wać
wszel kie ini cja ty wy ma ją ce na ce lu
wy ko rzy sta nie po ten cja łu ludz kie go
w roz wo ju Zie mi Są dec kiej. Ko niecz -
na jest ta kże ak ty wi za cja spo łecz no -
ści lo kal nych, in te gra cja śro do wisk
twór czych, a ta kże or ga ni zo wa nie
wy da rzeń pro mu ją cych re gion oraz
je go war to ści.

Pra gnie my wspie rać i współ pra co -
wać z ośrod ka mi swojsz czy zny,
oświa ty i kul tu ry, któ re do ku men tu ją
hi sto rię i kul tu ral ny do ro bek na sze go
re gio nu; pie lę gno wać pa mięć o za słu -
żo nych Są de cza nach, a ta kże wy ró -
żniać i na gra dzać po sta ci wy bit ne,
przy no szą ce chlu bę na szej Zie mi. 

Przed kła da my tę De kla ra cję
wszyst kim obec nym i przy szłym
człon kom Spo łecz no -Kul tu ral ne go
To wa rzy stwa „Są de cza nin”, by w jej
myśl, po mna żać wspól ne do bro i po -
zy tyw nie wpły wać na kształt i roz wój
Są dec czy zny. 

Członkowie-założyciele
Społeczno-Kulturalnego

Towarzystwa „Sądeczanin” 
– Nowy Sącz, kwiecień 2012 r.

Świa do mi, że hi sto ria i tra dy cja sta no wią o na szej to żsa mo ści,
pra gnie my za dbać o du cho we i ma te rial ne dzie dzic two przod -
ków oraz po mna żać do bra, któ re są zna kiem roz po znaw czym
na sze go re gio nu. W tym ce lu zrze sza my się w ra mach Spo łecz -
no -Kul tu ral ne go To wa rzy stwa „Są de cza nin” i wy ra ża my wo lę
peł nie nia słu żby Oj czyź nie po przez dba łość o spo łecz ny, kul tu -
ral ny i in te lek tu al ny roz wój Zie mi Są dec kiej. 
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11.00 Uro czy sta Msza św. przy oł ta rzu pa pie skim. Opra wa
li tur gii w wy ko na niu: Chó ru Pa ra fial ne go im. ks. Je -
rze go Po pie łusz ki w Mar cin ko wi cach, Or kie stry Dę -
tej i Chó ru Mę skie go „Sioł ko wia nie”, Mło dzie żo we go
Chó ru „Sche rzo” z No we go Są cza.

12. 00 Fe styn Ro dzin ny
• Prezentacja nominowanych do I plebiscytu
„O nagrodę Społeczno–Kulturalnego Towarzystwa
„Sądeczanin”.
• Wy stęp grup folk lo ry stycz nych, or kiestr dę tych
i in nych: Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca „Po -
de gro dzie”; Ze spół Re gio nal ny „Mszal ni cza -
nie”; Ze spół Re gio nal ny „Skal nik”; Sta ro są dec kie
Sto wa rzy sze nie Mi ło śni ków Kul tu ry i Tra dy cji
„Ma lo wa na Skrzy nia” Re gio nal ny Ze spół „Sta ro -
są de cza nie”; Ze spół Re gio nal ny „Na wo jo wia -
cy”; Re gio nal ny Ze spół „Przy szo wia nie”; Ze spół
Re gio nal ny „Echo Ja wo rza” z Ptasz ko wej; Re gio -
nal ne To wa rzy stwo Pie śni i Tań ca „Do li na Du naj -
ca”; Re gio nal ny Ze spół „Do li na Po pra du”
z Piw nicz nej -Zdro ju; Ze spół Re gio nal ny „Gó ra le
Łąc cy”; Ze spół Re gio nal ny „Piąt ko wio ki”; Ze spół
La cher si; Or kie stra Dę ta im. Ta de usza Mo ry to
z Łąc ka.

14.30 Roz strzy gnię cie kon kur su ku li nar ne go Kół Go spo dyń
Wiej skich.

14.50 Wrę cze nie na gro dy zwy cięz cy w kon kur sie na lo go
Spo łecz no–Kul tu ral ne go To wa rzy stwa „Są de cza nin”.

15.00 Ogło sze nie wy ni ków kon kur su „O na gro dę Spo łecz -
no–Kul tu ral ne go To wa rzy stwa „Są de cza nin”.

19.00 Wie czór au tor ski Wan dy Łom nic kiej–Du lak.

WY DA RZE NIA TO WA RZY SZĄ CE:
• Stoiska – degustacja potraw regionalnych (Koła

Gospodyń Wiejskich);
• Warsztaty twórcze: rzeźbiarstwo, koronka klockowa;
• Wystawy Twórców Ludowych: rękodzieło artystyczne,

prezentacja ginących zawodów (snycerstwo,
garncarstwo, koronkarstwo, rzeźba, malarstwo, itp.);

• Zabawy dla dzieci i całych rodzin:
• Gry i konkursy przygotowane m.in. przez

Stowarzyszenie Sursum Corda: (zjeżdżalnia dmuchana,
przeciąganie liny, zawody sportowe, clown, roboty, Lego
Mindstorms NXT). 

• 16.00 – Grand Prix Sądeczanina – Bieg pod Murami
Klasztoru

LOGO TOWARZYSTWA 
Z MOTYWEM LACHOWSKIM
Spo łecz no -Kul tu ral ne To wa rzy stwo „Są de cza nin” roz strzy gnę -
ło kon kurs na swo je lo go. Ju ro rom naj bar dziej spodo bał się pro -
jekt Be aty Ko ło dyń skiej z Abra mo wa. Lau re at ka otrzy ma 4 tys.
zł na gro dy. Na kon kurs wpły nę ło w re gu la mi no wym cza sie,
do 25 kwiet nia br., łącz nie 39 prac. Zo sta ły one za ko do wa ne

i przed sta wio ne człon kom Ka pi tu ły kon kur so wej. Spo śród
wszyst kich na de sła nych pro jek tów wy bra no czte ry, któ re speł -
nia ły wa run ki kon kur su, wpi sy wa ły się w cel i za kres dzia ła nia
oraz od da wa ły cha rak ter i mi sję Spo łecz no -Kul tu ral ne go To wa -
rzy stwa „Są de cza nin” O wy ło nie niu zwy cięz cy Ka pi tu ła w skła -
dzie: Zyg munt Ber dy chow ski (prze wod ni czą cy) oraz
człon ko wie: Mo ni ka Fi kiel - Szkar łat, Fran ci szek Mły nar czyk, Łu -
kasz Kieł cza wa, Jan Ra dzik, Win cen ty To karz, An na Pa doł, Ire -
na Le śniak, Bar ba ra Sza ro ta i Wi told Ka liń ski zde cy do wa ła
w gło so wa niu na po sie dze niu w dniu 25 czerw ca br. 

Naj więk sze uzna nie zy ska ła pra ca pa ni Be aty Ko ło dyń skiej
z Abra mo wa (po wiat lu bar tow ski na Lu belsz czyź nie). Au tor -
ka zwy cię skie go pro jek tu otrzy ma na gro dę w wy so ko ści 4
tys. zł. Od bie rze ją 18 sierp nia w Sta rym Są czu pod czas I Zjaz -
du Są de czan. 

(AF)

PRO GRAM I ZJAZ DU SĄ DE CZAN
STA RY SĄCZ, 18 SIERP NIA 2013 R.

Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca „Po de gro dzie”
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18 osób i 18 in sty tu cji kul tu ral nych
ubie ga się o „Na gro dę Spo łecz no -Kul -
tu ral ne go To wa rzy stwa SĄ DEC ZA -
NIN”. Kto swo im do rob kiem
twór czym i ta len tem ar ty stycz nym
uczy sza cun ku do tra dy cji i kul tu ry re -
gio nu są dec kie go? Do wie my się
w nie dzie lę 18 sierp nia, pod czas I Zjaz -
du Są de czan w Sta rym Są czu.

W ka te go rii „oso ba fi zycz na” w re gu la -
mi no wym ter mi nie zgło szo no 18 kan dy -
da tur: ani ma to rów kul tu ry, mu zy ków
i dy ry gen tów, twór ców ró żne go ro dza ju
i ka li bru. I ta kże 18 zgło szeń na pły nę ło
w ka te go rii „in sty tu cje, ze spo ły, gru py”.

Wśród fi na li stów są oso by, któ re
od lat udzie la ją się spo łecz nie, krze wią
kul tu rę re gio nal ną i prze ka zu ją tra dy cję.
Są też ze spo ły, czy in sty tu cje, któ re
na Są dec czyź nie dzia ła ją od krót kie go
cza su, ale na ty le in ten syw nie pro mu ją
nasz re gion, że Ka pi tu ła do pu ści ła je
do udzia łu w ple bi scy cie. 

Na gro da ma wy miar fi nan so wy: 10
tys. zł tra fi do zwy cięz cy in dy wi du al ne -
go, a dru gie ty le otrzy ma zwy cię ska in -
sty tu cja, ze spół, gru pa.

O tym, kto zwy cię ży w po szcze gól -
nych ka te go riach, za de cy du ją sa mi Są de -
cza nie i mi ło śni cy na sze go re gio nu.
Gło so wać mo żna za po mo cą ku po nu

z dołączonej broszury. Wy peł nio ny ku -
pon na le ży przy nieść, lub wy słać do sie -
dzi by Fun da cji Są dec kiej (No wy Sącz, ul.
Bar bac kie go 57) do po łu dnia 17 sierp nia.
Wśród osób, któ re we zmą udział w gło -
so wa niu, roz lo so wa ne zo sta ną atrak cyj ne
upo min ki: sprzęt RTV i AGD. Gło so wać
mo żna ta kże dro gą in ter ne to wą, wy peł -
nia jąc for mu larz na stro nie Sa de cza nin.
in fo. Na le ży pa mię tać, że jed na oso ba mo -
że od dać tyl ko je den głos.

Zwy cięz ców ple bi scy tu po zna my
w nie dzie lę 18 sierp nia pod czas I Zjaz du
Są de czan, któ ry od bę dzie się pod oł ta -
rzem pa pie skim w Sta rym Są czu.

(AF)

Konkurs o nagrodę
Towarzystwa „Sądeczanin”

NOMINOWANI DO NAGRODY W KATEGORII
„OSOBA FIZYCZNA”:

1. Piotr Gniadecki – akordeonista z Mogilna;
2. Andrzej Citak – chórmistrz, założyciel chóru „Scherzo”

z Nowego Sącza;
3. Krzysztof Sułkowski – kierownik artystyczny i choreograf

Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Podegrodzie”;
4. Anna Poznańska – kultywuje tradycje kulinarne

w Wyskitnej;
5. Stanisław Kunicki – rzeźbiarz, folklorysta, gawędziarz

z Nowego Sącza;
6. Janina Lorczyk – hafciarka z Podegrodzia;
7. Maria Janiczak – projektantka strojów regionalnych

i hafciarka z Łącka;
8. Magdalena Cięciwa – koronkarka z Marcinkowic;
9. Stanisław Sędzik – współzałożyciel Orkiestry Dętej i Chóru

Męskiego w Siołkowej;
10. Franciszek Kurzeja – muzyk ludowy z Kiczni;
11. Zofia Skwarło – inicjatorka powstania i długoletni kierownik

artystyczny Zespołu Regionalnego „Nawojowiacy”;
12. Irena Aksamit–Leśniak – artystka ludowa z Nowego Sącza;
13. Stanisława Motyka – rzeźbiarka i malarka z Piątkowej;
14. Anna Padoł – rzeźbiarka ludowa z Paszyna;
15. Helena Kufta – hafciarka z Piątkowej;
16. Władysława Poręba – malarka na szkle z Paszyna;
17. Bogumiła Jasińska – malarka na szkle z Paszyna;
18. Zofia Mirek – artystka ludowa z Piątkowej.

NOMINOWANI DO NAGRODY W KATEGORII:
„INSTYTUCJA, ZESPÓŁ, GRUPA”:

1. Młodzieżowy Chór „Scherzo” działający przy I LO
w Nowym Sączu;

2. Chór parafialny im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Marcinkowicach;

3. Orkiestra Dęta i Chór Męski „Siołkowianie”;
4. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Podegrodzie”;
5. Zespół Regionalny „Mszalniczanie”;
6. Zespół Regionalny „Skalnik”;
7. Starosądeckie Stowarzyszenie Miłośników Kultury

i Tradycji „Malowana Skrzynia” Regionalny Zespół
„Starosądeczanie”;

8. Zespół Regionalny „Nawojowiacy”;
9. Regionalny Zespół „Przyszowianie”;
10. Zespół Regionalny „Echo Jaworza” z Ptaszkowej;
11. Regionalne Towarzystwo Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca”;
12. Regionalny Zespół „Dolina Popradu” w Piwnicznej-Zdroju;
13. Zespół Regionalny „Górale Łąccy”;
14. Zespół Regionalny „Piątkowioki”;
15. Zespół Lachersi;
16. Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto z Łącka;
17. Małopolskie Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu;
18. Muzeum Sztuki Ludowej im. Ks. Edwarda Nitki w Paszynie.
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W ja ki spo sób Ma ło pol ska Agen cja
Roz wo ju Re gio nal ne go przy czy nia
się do roz wo ju Ma ło pol ski?

– Dziś, po dwu dzie stu la tach dzia łal -
no ści, z nie ukry wa ną sa tys fak cją mo gę
po wie dzieć, że Ma ło pol ska Agen cja
Roz wo ju Re gio nal ne go jest naj więk szą
w re gio nie rów no cze śnie jed ną z naj -
więk szych w Pol sce in sty tu cji oto cze nia
biz ne su. Si łą na pę do wą ma ło pol skiej

go spo dar ki są ma łe i śred nie przed się -
bior stwa. Aby mo gły się roz wi jać, nie
wy star czy je dy nie uru cho mie nie in stru -
men tów fi nan so wych, po trzeb ne jest ta -
kże wspar cie lo kal ne. Ta ką ro lę peł ni
Ma ło pol ska Agen cja Roz wo ju Re gio -
nal ne go. Stwo rzy li śmy spraw nie dzia ła -
ją cy sys tem wspar cia przed się bior czo ści
w re gio nie oraz zin ten sy fi ko wa li śmy
współ pra cę z sa mo rzą da mi, uczel nia mi,

cen tra mi biz ne su i trans fe ru tech no lo gii.
Pa kiet na szych usług do sto so wa li śmy
do in dy wi du al nych po trzeb ma ło pol -
skich firm. Re ali zu je my pro jek ty wspie -
ra ją ce trans fer wie dzy i współ pra cę B+R
w re gio nie. Ofe ru je my wspar cie fi nan -
so we umo żli wia ją ce wdra ża nie osią -
gnięć na uko wych do ro dzi me go
biz ne su. Za pew nia my po moc do rad czą
i szko le nio wą. Po ma ga my efek tyw nie
in we sto wać w Ma ło pol sce, świad czy my
ta kże usłu gi w za kre sie po zy ski wa nia
środ ków unij nych. War ty pod kre śle nia
jest przy tym fakt, że du ża część tych
pie nię dzy po cho dzi ze źró deł ze wnętrz -
nych. Ozna cza to za si le nie re gio nu do -

dat ko wy mi kwo ta mi mię dzy in ny mi
z cen tral nych pro gra mów ope ra cyj nych,
czy też z tzw. Pro gra mu szwaj car skie go.
Pro szę o wy mier ne przy kła dy pro -
ro zwo jo wej dzia łal no ści MARR
w Ma ło pol sce?

– Wspie era my wie le ini cja tyw, któ re
słu żą zwięk sze niu mo żli wo ści roz wo jo -
wych ma ło pol skich przed się biorstw.
Do star cza my miesz kań com Ma ło pol ski
kom plet usług, po cząw szy od in for ma -
cji jak za ło żyć i pro wa dzić fir mę, po -
przez do radz two i ró żno rod ne for my
szko leń, na fi nan so wa niu pro jek tów ze
środ ków unij nych koń cząc. Ak tu al nie
pro wa dzi my 16 pro jek tów fi nan so wa -
nych ze środ ków ze wnętrz nych. W ich
ra mach za pew nia my przed się bior com
kom plek so we wspar cie w za kre sie roz -
wo ju in no wa cyj no ści, in we stu je my
w in no wa cyj ne po my sły oraz two rzy my
sieć trans fe rów po mię dzy na uką a biz -
ne sem. Trze ba tu pod kre ślić, że wspie -
ra my nie tyl ko za da nia in we sty cyj ne, ale
ta kże te z ob sza ru in for ma cji, wie dzy
i kwa li fi ka cji przed się bior ców oraz ich
pra cow ni ków. Te mu słu żą mię dzy in ny -
mi pro wa dzo ne na te re nie Ma ło pol ski
szko le nia z za kre su in no wa cji tech no lo -
gicz nych, or ga ni za cyj nych, pro ce so -

Sądecczyzna
firmami
rodzinnymi stoi
Rozmowa z WIESŁAWEM BURYM, 
prezesem Małopolskiej Agencji Rozwoju
Regionalnego S.A. w Krakowie

Po ma ga my efek tyw nie
in we sto wać w Ma ło -
pol sce, świad czy my
ta kże usłu gi w za kre -
sie po zy ski wa nia środ -
ków unij nych.

Wiesław Bury, prezes MARR w Krakowie
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wych i mar ke tin go wych or ga ni zo wa ne
mię dzy in ny mi w ra mach pro jek tów
„Eks pert ds. in no wa cji” czy „Zie lo ne
świa tło in no wa cji”. O ska li za an ga żo -
wa nia spół ki mo że świad czyć kil ka
liczb. Dzię ki re ali za cji pro jek tów „Zo -
stań Ma ło pol skim Przed się bior cą”
i „Zo stań Ma ło pol skim Przed się bior cą
II” w Ma ło pol sce po wsta ło 895 no wych
firm. Od wrze śnia 2008 r. do grud -

nia 2012 ro ku. Re gio nal na In sty tu cja Fi -
nan su ją ca MARR re ko men do wa ła
do do fi nan so wa nia 1 183 pro jek ty
na łącz ną kwo tę do ta cji 1 566,2 mln zł.
Ma ło pol ska zna la zła się na trze cim
miej scu w Pol sce pod wzglę dem licz by
oraz na dru gim miej scu pod wzglę dem
war to ści pro jek tów re ko men do wa nych
do otrzy ma nia do fi nan so wa nia w ra -
mach PO IG. Tyl ko w ubie głym ro ku
MARR S.A. udzie li ła ma ło pol skim fir -
mom 60 po ży czek na roz wój dzia łal no -
ści go spo dar czej o war to ści po nad 5 mln
zł. Z usług in for ma cyj nych PK KSU
sko rzy sta ło w ub. ro ku po nad 2 ty sią ce
osób, po nad 700 przed się bior ców ob ję -
to in dy wi du al ną usłu gą do rad czą. 
Kto jest wła ści cie lem MARR, ja ka
jest struk tu ra ak cjo na ria tu spół ki? 

– Głów nym ak cjo na riu szem spół ki
jest Wo je wódz two Ma ło pol skie – 88,6
% ak cji. Dru gim istot nym udzia łow cem
jest Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej – 10,8%
ak cji. Po zo sta li in we sto rzy – 16 pod -
mio tów – to gmi ny, przed się bior stwa
i in sty tu cje oko ło biz ne so we.
Ja ki mi środ ka mi fi nan so wy mi dys -
po nu je MARR?

– Ma ło pol ska Agen cja Roz wo ju Re -
gio nal ne go jest spół ką ak cyj ną, o czym
nie wszy scy wie dzą. Nie któ rzy po strze -
ga ją nas ja ko jed nost kę bu dże to wą lub
sa mo rzą do wą, co jest nie po ro zu mie -
niem. Ak ty wa księ go we spół ki wy no szą
pra wie 190 mln zł, a ich war tość ryn ko -
wa oscy lu je w gra ni cach 750 mln zł.

Ka pi ta ły wła sne spół ki prze wy ższa -
ją 150 mln zł, a przy cho dy za 2012 r.
prze kro czy ły 34 mln zł. Wy ni ka z te go,
że ka pi ta ły są zbyt wy so kie w sto sun ku
do osią ga nych przy cho dów. Sto pa zwro -
tu z ryn ko wych ak ty wów MARR w la -
tach 2004-2010 by ła ni ższa niż 1%
rocz nie – to bar dzo ni ska war tość. Do -
pie ro w 2011 ro ku ROA (ryn ko we) prze -
kro czy ło 1% i na dal ob ser wu je my je go

po pra wę. Po raz pierw szy w hi sto rii
spół ki, za la ta 2011-2012 osią gnę li śmy
dwu cy fro we nad wy żki fi nan so we, po -
wy żej 10 mln zł rocz nie. Obec ny za rząd
po sta wił so bie am bit ny cel. Chce my aby
sku mu lo wa ne zy ski w la tach 2011-2013
by ły oko ło 50% wy ższe niż w la -
tach 2008 – 2010 i ten cel sku tecz nie re -
ali zu je my. Sła bą stro ną MARR by ła
za wsze efek tyw ność fi nan so wa, ale to
się szyb ko po pra wia. Chcie li by śmy, aby
po tej ka den cji za rzą du, MARR by ła zu -
peł nie in ną, zde cy do wa nie bar dziej efek -
tyw ną spół ką. 
Ja kie są dec kie, ale też li ma now skie
i gor lic kie pro jek ty obec nie wspie ra
MARR? 

– W part ner stwie po wia tów gor lic kie -
go i no wo są dec kie go oraz Ma ło pol skiej
Or ga ni za cji Tu ry stycz nej re ali zu je my
pro jekt pod na zwą „Lo kal ne ini cja ty wy
na rzecz roz wo ju re gio nal ne go po wia tu
gor lic kie go i no wo są dec kie go” współ fi -
nan so wa ny w ra mach Szwaj car sko -Pol -
skie go Pro gra mu Współ pra cy. Jed nym
z ce lów pro jek tu jest wzmoc nie nie po ten -
cja łu spo łecz no–go spo dar cze go na te re -
nie sub re gio nu. Chce my przede
wszyst kim roz wi jać lo kal ną przed się -
bior czo ści i kwa li fi ka cje za wo do we
miesz kań ców. I na tym głów nie sku pia -
my więk szość dzia łań pro jek to wych.
Kon kret nie, są to do ta cje i usłu gi do rad -
cze dla biz ne su oraz szko le nia i kur sy za -
wo do we dla miesz kań ców. Ak tu al nie
je ste śmy w trak cie oce ny do ku men tów
zło żo nych w ra mach II na bo ru wnio sków

o do ta cje. Do biu ra pro jek tu w No wym
Są czu wpły nę ły 64 wnio ski. Do po dzia -
łu jest po nad 8 mln zł. Na wspar cie fi nan -
so we mo gą li czyć przed się wzię cia
zwią za ne z roz wo jem dzia łal no ści go spo -
dar czej w trzech wio dą cych dla re gio nu
bra nżach: tu ry stycz nej, pro duk tów re gio -
nal nych i prze twór stwa. Oprócz wspar -
cia fi nan so we go be ne fi cjen ci do ta cji
ob ję ci zo sta ną bez płat nym do radz twem
mię dzy in ny mi z za kre su pro wa dze nia
dzia łal no ści go spo dar czej czy re ali za cji
pro jek tu.

Dla pra cow ni ków i wła ści cie li MŚP
przy go to wa no ta kże bo ga tą ofer tę szko -
leń i kur sów. Szko li my z za kre su za rzą -
dza nia fir mą, bu do wa nia stra te gii,
e -mar ke tin gu, za rzą dza nia wi ze run kiem
czy sku tecz nych ne go cja cji biz ne so -
wych. W Cen trum Kształ ce nia Usta -
wicz ne go w Na wo jo wej w ra mach
na sze go pro jek tu re ali zu je my kur sy dla
przy szłych pi la rzy, me cha ni ków sa mo -
cho do wych, dla ob słu gu ją cych ruch tu -
ry stycz ny, bar ma nów, kel ne rów,
cu kier ni ków. Ich uru cho mie nie zo sta ło
po prze dzo ne in we sty cja mi w ba zę szko -
le nio wą i dy dak tycz ną. Po dob nie sy tu -
acja wy glą da w po wie cie gor lic kim,
gdzie pro wa dzi my kur sy za wo do we,
mię dzy in ny mi z za kre su spa wa nia, cię -
cia pla zmo we go, pro gra mo wa nia i ob -
słu gi ob ra bia rek, ob słu gi kom pu te ra,
pro jek to wa nia w pro gra mie Au to Cad.

Sub re gion gor lic ko -no wo są dec ki
otrzy mał w ra mach pro jek tu pra wie 7,5
mi lio na fran ków szwaj car skich. To
kwo ta, któ ra da je ogrom ne mo żli wo ści
roz wo ju. Ma my na dzie ję, że wszyst kie
te dzia ła nia spo wo du ją po zy tyw ny im -
puls za rów no dla firm jak i miesz kań -
ców te go te re nu i przy czy nią się
do wzro stu licz by no wych miejsc pra cy,
a tym sa mym roz wo ju przed się bior czo -
ści w sub re gio nie. Mó wi my tu o jed nym
pro jek cie de dy ko wa nym sub re gio no wi
gor lic ko -no wo są dec kie mu, ale war to
pod kre ślić jed nak fakt, iż fir my z po wia -
tów są dec kie go, li ma now skie go czy
gor lic kie go mo gą ko rzy stać z peł ne go
pa kie tu usług ofe ro wa nych przez
MARR: po życz ki, do ta cje, szko le nia,
usłu gi in for ma cyj ne czy do rad cze.
Ja kie za da nia ma punkt kon sul ta -
cyj ny MARR w No wym Są czu?

W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Nawojowej
w ramach naszego projektu realizujemy kursy dla
przyszłych pilarzy, mechaników samochodowych,
dla obsługujących ruch turystyczny, barmanów,
kelnerów, cukierników.
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– Jed nym z klu czo wych ob sza rów
wspie ra nia przed się bior czo ści przez
MARR jest trans fer wie dzy skie ro wa ny
do sek to ra biz ne su. W ra mach tej ak -
tyw no ści spół ka za pew nia kom plek so -
wą ob słu gę przed się bior ców oraz osób
pla nu ją cych za ło żyć wła sną dzia łal ność
go spo dar czą, któ rym ofe ru je my bez płat -
ne usłu gi in for ma cyj ne oraz usłu gi do -

rad cze – świad czo ne przez akre dy to wa -
nych Kon sul tan tów Kra jo we go Sys te mu
Usług. W przy pad ku usług do rad czych
– klient po no si je dy nie 10% kosz tów
zwią za nych z jej udzie le niem, resz ta jest
do fi nan so wa na z fun du szy Unii Eu ro -
pej skiej. Ja ko pod sta wo wą, bez płat ną
usłu gę świad czo ną przez MARR ofe ru -
je my usłu gę in for ma cyj ną od po wia da ją -
cą na py ta nia: Jak, krok po kro ku,
za ło żyć wła sną fir mę; co zro bić, aby fir -
ma prę żnie się roz wi ja ła; skąd i w ja ki
spo sób po zy skać środ ki fi nan so we
na za ło że nie lub roz wój przed się bior -
stwa; jak po ko ny wać pro ble my po ja -
wia ją ce się w bie żą cej dzia łal no ści?
Roz wi nię ciem usłu gi in for ma cyj nej są
wpro wa dzo ne od 2012 ro ku za awan so -
wa ne usłu gi do radz twa biz ne so we go:
Asy sta w za kła da niu dzia łal no ści go spo -
dar czej – po moc w wy bo rze for my
praw nej, prze pro wa dze nie ana li zy
i opra co wa nie biz ne spla nu, wspar cie
przy re je stra cji dzia łal no ści go spo dar -
czej; asy sta w pro wa dze niu dzia łal no ści
go spo dar czej – szcze gó ło wa dia gno -
za po trzeb oraz opra co wa nie dzia łań,
któ re po mo gą uspraw nić dzia ła nie fir my
w jej naj wa żniej szych ob sza rach.

W ra mach za dań punk tu kon sul ta cyj -
ne go w No wym Są czu or ga ni zo wa ne są
rów nież licz ne spo tka nia z przed się bior -
ca mi – ja ko sku tecz ne na rzę dzie do tar -
cia do za in te re so wa nych pro wa dzi my
dzia ła nia w ra mach au tor skiej ini cja ty -

wy pn. „Mo bil ny Punkt In for ma cyj ny
MARR S. A.” Jest to cykl spo tkań or ga -
ni zo wa nych na te re nie ca łej Ma ło pol ski,
skie ro wa ny do przed się bior ców i osób
pla nu ją cych za ło że nie dzia łal no ści go -
spo dar czej. Istot nym ele men tem spo tkań
jest in te gra cja dzia łań z przed sta wi cie la -
mi sa mo rzą dów oraz or ga ni za cji biz ne -
so wych, ma ją cych bez po śred ni kon takt

z oso ba mi pro wa dzą cy mi lub za kła da ją -
cy mi przed się bior stwo.
Ja kie, Pa na zda niem, po win ny być
kie run ki roz wo ju Są dec czy zny? 

– Głów ne kie run ki roz wo ju Są dec -
czy zny za wsze bę dą zwią za ne z lo kal -
nym po ten cja łem go spo dar czym.
Są dec czy zna to przede wszyst kim ob -
sza ry: tu ry stycz ny, prze my słu cza su
wol ne go oraz agro biz ne su spe cy ficz ne -
go dla te re nów pod gór skich. Nie na le ży
za po mnieć rów nież o tym, że na tym te -
re nie dzia ła ją ta kie fir my jak Fa kro – je -
den z naj więk szych pro du cen tów okien
da cho wych w Eu ro pie, Wi śniow ski
– du ży pro du cent bram, Ko ral – pro du -
cent lo dów, czy też Kon spol – prę żnie
roz wi ja ją cy się pro du cent prze two rów
mię snych. Wa żnym ele men tem in fra -
struk tu ry eko no micz nej są są dec kie
uczel nie. Na le ży tu przede wszyst kim
pod kre ślić zna cze nie Wy ższej Szko ły
Biz ne su–Na tio nal Lo uis Uni ver si ty
i pro jek tu, któ ry, miej my na dzie ję, zo -
sta nie po myśl nie zre ali zo wa ny, czy li
Mia stecz ka Mul ti me dial ne go – MMC
Bra invil le. Do dat ko wo Wy ższa Szko ła
Przed się bior czo ści oraz Pań stwo wa Wy -
ższa Szko ła Za wo do wa po win ny
wzmac niać za so by lo kal ne go ryn ku pra -
cy, tak wa żne dla roz wo ju ro dzi mych
firm i dla in we sto rów ze wnętrz nych. 

Na le ży wspie rać te kie run ki dzia ła -
nia, któ re są sil ną stro ną sub re gio nu:
ma łe i śred nie przed się bior stwa z bra nży
bu dow la nej, usłu go wej czy trans por to -
wej oraz sta le za bie gać o no we in we sty -
cje wy ko rzy stu ją ce po ten cjał re gio nu
– prze mysł tu ry stycz ny, rol no -spo żyw -
czy, od na wial ne źró dła ener gii. Szan są
dla Są dec czy zny jest ta kże współ pra ca
z są sia da mi – głów nie cho dzi o wspól -
ne pro jek ty łą czą ce po ten cjał gmin Są -
dec czy zny i Sło wa cji. Są dec czy zna
mu si ta kże włą czyć się w pro ce sy zmian
uzna nych za stra te gicz ne dla ca łej Ma -
ło pol ski. Cho dzi przede wszyst kim
o two rze nie i re ali za cję pro jek tów o du -
żym po ten cja le in no wa cyj nym, wspo -
ma ga ją cych po wsta wa nie no wych
miejsc pra cy i do sto so wa nych do wy -
tycz nych no we go Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go na la ta 2014-2020,
środ ków, któ re bę dą do dys po zy cji za -
rów no sa mo rzą dów jak i przed się bior -
ców. Te go ty pu pro jek ty po win ny być

Są dec czy zna to przede
wszyst kim ob sza ry:
tu ry stycz ny, prze my -
słu cza su wol ne go oraz
agro biz ne su spe cy ficz -
ne go dla te re nów pod -
gór skich.

Wiesław Bury
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już prak tycz nie go to we, by nie stra cić
cza su, gdy roz pocz nie się kon ku ren cja
o do stęp do no wych mo żli wo ści. 
Jak po go dzić wy mo gi ochro ny śro -
do wi ska z roz wo jem go spo dar czym
Są dec czy zny?

– Je że li wy mo gi ochro ny śro do wi ska
sto so wa ne są ra cjo nal nie, to nie ko li du -
ją z roz wo jem go spo dar czym ani Są dec -
czy zny, ani in nych re gio nów w Pol sce.

Wszy scy mu si my dbać o śro do wi sko,
za rów no fir my jak i oso by fi zycz ne, to
jest nasz obo wią zek, to jest na sza po -
win ność. Sto so wa ne ob ostrze nia po win -
ny nie tyl ko chro nić śro do wi sko, ale
da wać ta kże szan se roz wo ju go spo dar -
cze go czło wie ka, któ ry w tym śro do wi -
sku ży je. Nie ste ty mo da pa nu ją ca
obec nie w wie lu kra jach Eu ro py w tym
ob sza rze „stoi na gło wie”, jest nie ra cjo -
nal na, nie mó wiąc o tym, że czę sto nie
jest po par ta rze tel ną wie dzą na ten te -
mat. W ob sza rze ochro ny śro do wi ska
dzia ła ją ró żne gru py osób – ta kie, któ re
po sia da ją wie dzę i chcą chro nić śro do -
wi sko, ta kie, któ re ta kiej wie dzy nie ma -
ją, ale kie ru ją się szla chet ny mi
in ten cja mi i wresz cie te, któ re chcą
w tym ob sza rze za ro bić du że pie nią dze
kosz tem spo łe czeń stwa. Mo im zda niem
tych ostat nich jest naj wię cej i jest to pro -
blem, któ ry po wi nien być ra cjo nal nie
roz wią za ny. Pod su mo wu jąc, ra cjo nal nie
sto so wa ne wy mo gi ochro ny śro do wi ska
nie są i nie po win ny być prze szko dą
w roz wo ju go spo dar czym re gio nu. Ale
ka żdy re gion po wi nien roz wi jać te dzie -
dzi ny dzia łal no ści go spo dar czej, któ re
bę dą żyć w sym bio zie z lo kal nym śro -
do wi skiem. 
Jak na tle in nych po wia tów ma ło -
pol skich wy pa da Są dec czy zna
pod wzglę dem in we sty cji i przed się -
bior czo ści swo ich miesz kań ców?

– Przede wszyst kim ob ser wu je my
spo re ró żni ce po mię dzy mia stem No wy

Sącz i po zo sta łym ob sza rem sub re gio nu.
Bez ro bo cie w No wym Są czu wy nio sło
w czerw cu 11,3 pro cent i by ło jed nym
z naj ni ższych w wo je wódz twie, na to -
miast w po wie cie wy nio sło 17,3 pro cent
i by ło jed nym z naj wy ższych w Ma ło -
pol sce. Ana li zy wska zu ją na wciąż nie -
wy star cza ją ca sy ner gię po mię dzy
te re na mi miej ski mi i ob sza ra mi są sia du -
ją cy mi. To ta kże prze kła da się na dy na -

mi kę in we sty cji. Kon cen tru ją się one
w re jo nie No we go Są cza, na to miast ma -
łym za in te re so wa niem cie szą się in ne
gmi ny Są dec czy zny. Wskaź ni ki przed -
się bior czo ści bu dzą pe wien opty mizm.
Są dec kie fir my sta no wią 6,9% ogó łu
firm za re je stro wa nych w Ma ło pol sce.
Le piej jest tyl ko w Kra ko wie i w po wie -
cie kra kow skim. To świad czy o de ter mi -
na cji w two rze niu no wych miejsc pra cy,
bez wzglę du na oko licz no ści ze wnętrz -
ne, na ko rzy sta niu z do brych wzo rów,
tra dy cyj nej pra co wi to ści i ra czej po szu -
ki wa niu roz wią zań na miej scu niż po dej -
mo wa niu de cy zji o wy jeź dzie, czy
zda niu się na po moc pu blicz ną. Oczy wi -
ście na le ży two rzyć wa run ki dla po zy -
ski wa nia in we sto rów ze wnętrz nych,
za gra nicz nych. Tu taj jed nak kon ku ren -
cja ze stro ny in nych miast i gmin Ma ło -
pol ski jest sil na. Być mo że roz wój
te re nów ob ję tych struk tu ra mi Stref Ak -
tyw no ści Go spo dar czej, Spe cjal nej Stre -
fy Eko no micz nej czy in nych form
„wspar cia” dla in we sto ra był by ko niecz -
ny. In we sty cje ze wnętrz ne, a szcze gól -
nie za gra nicz ne opie ra ją się mię dzy
in ny mi na do brze przy go to wa nej ofer cie
nie ru cho mo ści, zna ko mi tej in fra struk tu -
rze ko mu ni ka cyj nej, do stęp no ści wy -
kwa li fi ko wa nych pra cow ni ków oraz
na stwo rzo nym sys te mie za chęt in we sty -
cyj nych. Z ta ką ofer tą mo żna za bie gać
o du że i in te re su ją ce kon trak ty. Są dec -
czy zna to głów nie fir my ro dzi me, z do -
brą po zy cją w kra ju i na ryn kach

za gra nicz nych. Jed nak ła two do strzec, że
brak lo kal nej ofer ty in we sty cyj nej po wo -
du je lo ko wa nie bez po śred nich in we sty -
cji za gra nicz nych w ob sza rach o do brze
przy go to wa nych i sku tecz nie za rzą dza -
nych stre fach – w Nie po ło mi cach, Za to -
rze, Ska wi nie, My śle ni cach czy
w re jo nie Brze ska i Boch ni. Nic nie stoi
na prze szko dzie, by pro mo wać Są dec -
czy znę, na le ży tyl ko za pro po no wać cie -
ka wą i do brze prze my śla ną ofer tę
in we sty cyj ną. W ba zie ofert kie ro wa ne -
go przez MARR Cen trum Bu si ness in
Ma ło pol ska znaj du je się za le d wie kil ka
in for ma cji o mo żli wo ściach in we sty cyj -
nych w tym re gio nie. To zde cy do wa nie
za ma ło i po wo du je „omi ja nie” tych te -
re nów przez ewen tu al nych in we sto rów.

W ra mach „Ba da nia mo żli wo ści roz -
wo jo wych sub re gio nów funk cjo nal nych
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go” wy ko na -
ne go przez Ma ło pol skie Ob ser wa to rium
Po li ty ki Roz wo ju sub re gion są dec ki,
w któ re go skład wcho dzi mia sto No wy
Sącz oraz po wia ty są dec ki, li ma now ski
i gor lic ki, ja ko głów ne kie run ki ko niecz -
nych zmian wska za no m.in. wy ko rzy sta -
nie lo kal ne go po ten cja łu tu ry stycz ne go,
roz wój wy ższe go szkol nic twa za wo do -
we go dla po trzeb lo kal nej go spo dar ki,
roz wi ja nie przed się biorstw in no wa cyj -
nych oraz wzrost zna cze nia No we go Są -
cza ja ko sub re gio nal ne go „mo to ru
roz wo ju”. To chy ba opty mal na per spek -
ty wa dzia ła nia i wy zwa nie, któ re mu mu -
szą spro stać wła dze lo kal ne, in sty tu cje
oto cze nia biz ne su i śro do wi ska go spo -
dar cze w naj bli ższym cza sie. 
Dzię ku ję za roz mo wę. 

ROZ MA WIAŁ HEN RYK SZEW CZYK

WIE SŁAW BU RY
Pre zes Za rzą du MARR S. A., eks pert w za -
kre sie oce ny pro jek tów in we sty cyj nych
oraz za rzą dza nia fi nan sa mi pod mio tów go -
spo dar czych i in sty tu cji sek to ra fi nan sów
pu blicz nych. Wy kła dow ca wdzie dzi nach fi -
nan so wa nia pro jek tów in we sty cyj nych
i ochro ny śro do wi ska. W la tach 1995-2011
za stęp ca pre ze sa ds. fi nan so wych w Wo -
je wódz kim Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Kra ko wie

Ana li zy wska zu ją na wciąż nie wy star cza ją ca sy ner -
gię po mię dzy te re na mi miej ski mi i ob sza ra mi są sia -
du ją cy mi. To ta kże prze kła da się na dy na mi kę
in we sty cji. Kon cen tru ją się one w re jo nie No we go
Są cza, na to miast ma łym za in te re so wa niem cie szą
się in ne gmi ny Są dec czy zny.
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A
spek ty praw ne i eko no micz ne
wdro że nia no we go sys te mu
go spo dar ki od pa da mi omó wił
po seł Ta de usz Ar kit, prze wod -

ni czą cy pod ko mi sji sta łej ds. mo ni to ro -
wa nia go spo dar ki od pa da mi.

– Tyl ko kil ka sa mo rzą dów w Ma ło -
pol sce nie roz strzy gnę ło jesz cze prze tar -
gów na wy wóz i od biór śmie ci. Trze ba
wzmoc nić kon tro lę do ty czą cą wy wo zu
od pa dów, mo że coś na kształt po li cji
eko lo gicz nej, oczy wi ście na ba zie słu żb
już funk cjo nu ją cych: le śnej, czy ry bac -
kiej. By ło by to bar dziej sku tecz ne, niż to,
co ma my do tej po ry. Sku tecz ne słu żby
kon tro l ne by ła by wspar ciem dla sa mo -
rzą dów, w re ali za cji tej usta wy – opo -
wia dał po seł Ar kit.

Rad ny sej mi ku wo je wódz twa Zyg -
munt Ber dy chow ski do cie kał, ile gmin
re ali zu je no wą usta wę. – Gdzie to funk -
cjo nu je, a gdzie nie? – py tał.

Mar sza łek Ma rek So wa tłu ma czył, że
w Ma ło pol sce tyl ko dwie gmi ny nie
pod pi sa ły jesz cze umo wy.

– W Czorsz ty nie nie zro bi li wca le
prze tar gu, uczy nio no to świa do mie. Wy -
po sa żo no tam ko mu nal ną jed nost kę
w dro gi i sprzęt i nie chcia no pod jąć ry -
zy ka pod ję cia prze tar gu. Zde cy do wa no,
że le piej za pła cić 50 ty się cy ka ry, niż
stra cić unij ną do ta cję 600 ty się cy zło -
tych, za któ rą ku pi li sprzęt – opo wia dał.

– W stycz niu roz wa ża no opcję, że by
do pusz czo no od stą pie nie od prze tar gu
w okre ślo nych oko licz no ściach, ale ten

pro jekt prze padł w sej mie – przy po -
mniał po seł Ar kit.

Mar sza łek So wa przed sta wił za gad -
nie nia zwią za ne z ochro ną śro do wi ska
na tu ral ne go w Re gio nal nym Pro gra mie
Ope ra cyj nym Wo je wódz twa Ma ło pol -
skie go na la ta 2014-2020. Scha rak te ry -
zo wał uwa run ko wa nia i wy zwa nia dla
ochro ny śro do wi ska w Ma ło pol sce

w no wej per spek ty wie fi nan so wej Unii
Eu ro pej skiej.

– Je ste śmy wy jąt ko wym re gio nem, je -
śli cho dzi o bo gac two na tu ral ne,
a w szcze gól no ści je ste śmy bo ga ci
w uję cia wód – mó wił mar sza łek. – Ilość
od wier tów i kon ce sji, któ re są przy zna -
wa ne, zwłasz cza w po łu dnio wej czę ści
wo je wódz twa, jest bar dzo du ża, co

Kon fe ren cja Fun da cji Są dec kiej w Sta rym Są czu

Debata o inwestycjach,
wodzie i śmieciach
W Sta rym Są czu uczest ni cy se mi na rium „Go spo dar ka wod na na Są dec czyź nie. No wy sys tem go -
spo dar ki od pa da mi” roz ma wia li o naj wa żniej szych pro ble mach Są dec czy zny: bra ku in we sty cji
na na szych rze kach, pro ble mach z wdra ża niem no wej usta wy śmie cio wej, roz bu do wie sie ci wo do -
cią go wej i ka na li za cyj nej oraz po dzia le unij nych pie nię dzy w no wym roz da niu. Spo tka nie w au li sta -
ro są dec kie go „So ko ła” zor ga ni zo wa ła Fun da cja Są dec ka z ini cja ty wy rad ne go wo je wódz twa
Zyg mun ta Ber dy chow skie go. 
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ozna cza, że po wsta ją cen ne przy rod ni -
czo ob sza ry geo lo gicz ne z ko niecz no -
ścią ich chro nie nia.

Ma rek So wa pod kre ślił, że Ma ło -
pol ska jest re gio nem o jed nym z naj -
wy ższych po bo rów wo dy.
Naj więk szym źró dłem za nie czysz czeń
wód po wierzch nio wych jest go spo dar -
ka ko mu nal na, wy stę pu je czę sty brak
wo dy w sie ciach wo do cią go wych
na ob sza rach wiej skich oraz du że bra -
ki in fra struk tu ry ka na li za cyj nej. Du -
żym pro ble mem są nie kon tro lo wa ne
i nie le gal ne po zby wa nia się od pa dów
ko mu nal nych, zaś głów nym spo so bem
ich za go spo da ro wa nia są skła do wi ska.

– W pro gra mie re gio nal nym prze wi -
dzie li śmy wspar cie na sze reg sto ją cych
przed na mi wy zwań – za zna czył mar sza -
łek. – Pla nu je my środ ki na ma łą re ten -
cję, przy czym bę dzie my dzie li li pro jek ty
na te, któ re bę dą słu żyć ochro nie prze -
ciw po wo dzio wej, prze ciw dzia ła niu su szy
oraz funk cjom re kre acyj nym. Bę dzie my
wspie rać słu żby ra tow ni cze. Na ra sta ją -
cym pro ble mem są osu wi ska, stąd też
wpro wa dzi li śmy do pro gra mu re gio nal -
ne go mo żli wość fi nan so wa nia w ra mach
ob sza ru stra te gicz ne in ter wen cje. Prze -
wi du je my mo żli wość wspar cia sys te mu
go spo dar ki od pa da mi zgod nie z wo je -
wódz kim pla nem, a po nad to bę dzie kon -
ty nu owa ny pro gram usu wa nia od pa dów
nie bez piecz nych i azbe stu – do dał.

***
Pod czas se mi na rium Jan Mu siał,

pre zes za rzą du Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Kra ko wie, omó wił

za sa dy do fi nan so wa nia z Fun du szu
Spój no ści – Pro gra mu Ope ra cyj ne go
In fra struk tu ra i Śro do wi sko, a Sta ni -
sław Li sak z Za rzą du Zlew ni Dol ne go
Du naj ca RZGW w No wym Są czu
przed sta wił pla ny in we sty cyj ne w go -
spo dar ce wod nej na te re nie po wia tu
no wo są dec kie go.

– Hisz pań ska fir ma przy go to wu je
opra co wa nie, któ ra da nam wie dzę, jak
na sze rze ki za cho wa ją się w cza sie po -
wo dzi. To po zwo li do brze roz pla no wać
no we in we sty cje wod ne. Pra ce nad opra -
co wa niem po trwa ją do 2015 r. – po wie -
dział Sta ni sław Li sak.

Mó wio no też o trud no ściach in we -
sty cyj nych, spo wo do wa nych przez
Na tu rę 2000.

– Naj więk szym pro ble mem zwią za -
nym z wy ko ny wa niem ja kich kol wiek
prac na Du naj cu jest ko niecz ność uzy -
ska nia po zwo leń śro do wi sko wych, eko -
lo gicz nych. RZGW w Kra ko wie też
zma ga się z ty mi pro ble ma mi, re ali zu -
jąc ró żne pro gra my in we sty cyj ne,
zwią za ne m. in. z bu do wą za bez pie czeń
prze ciw po wo dzio wych – opo wia dał
Sta ni sław Li sak. Je go zda niem te trud -
no ści nie spo wo du ją jed nak, że szans
na bu do wę na przy kład ko lej nych ma -
łych elek trow ni wod nych na Są dec -
czyź nie nie bę dzie. – Jest tyl ko
jed na rzecz nie do koń ca prze my śla na.
Zo sta ły bo wiem utwo rzo ne ob sza ry
Na tu ry 2000, ale nie wy zna czo no
na tych ob sza rach co jest do ochro ny,
a co nie jest. Two rzo no je na szyb ko
– ubo le wał.

BO GU MIŁ STORCH

W No wym Są czu za wią zał się Są -
dec ki Kla ster Ener gii Od na wial nej
– po ro zu mie nie przed się biorstw,
jed no stek na uko wo -ba daw czych
i sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz or -
ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go
wspie ra ją cych roz wój od na wial nych
źró deł ener gii na te re nie Sub re gio -
nu Są dec kie go. U pod ło ża ini cja ty -
wy le ży myśl, że ra zem mo żna
zro bić wię cej na rzecz nie kon wen -
cjo nal nych źró deł ener gii i na dzie ja
na uzy ska nie efek tu sy ner gii.

Ce lem pod sta wo wym Kla stra, jak czy -
ta my w ma ni fe ście pro gra mo wym, jest
dą że nie do utwo rze nia lo kal ne go ryn ku
pa liw i ener gii ze źró deł od na wial nych,
zwłasz cza bio ma sy oraz ener gii wod nej,
sło necz nej i wia tro wej oraz edu ka cja
w za kre sie od na wial nych źró deł ener gii.

Na po czą tek ak ces do Kla stra zgło si -
ło 24 pod mio tów, m.in. Miej skie Przed -
się bior stwo Ener gii Ciepl nej Sp. z o.o.
w No wym Są czu, Przed się bior stwo Ener -
ge tycz ne Sp. z o.o. z Gru py Fa kro, Przed -
się bior stwo Oszczę dza nia Ener gii
ESCO Sp. z o. o., Za kład Tech ni ki Ko -
mu nal nej i Rol ni czej „AGRO -PART -
NER” Bro ni sław Bru kie wicz, Pań stwo wa
Wy ższa Szko ła Za wo do wa w No wym
Są czu, Sta ro stwo Po wia to we w No wym
Są czu, Sto wa rzy sze nie LGD „Part ner -
stwo dla Zie mi Są dec kiej” ze Sta deł, na -
wo jow ska fi lia Ma ło pol skie go Ośrod ka
Do radz twa Rol ni cze go, Są dec ka Agen cja
Roz wo ju Re gio nal ne go SA, La sy Pań -
stwo we Nad le śnic two Sta ry Sącz, ale ta -
kże Fun da cja Są dec ka, „Dr Zą ber” Sp.
z o. o., pod któ rą to na zwa kry je się zna -
ny kon struk tor wia tra ków i Przed się bior -
stwo Pro duk cyj no -Usłu go we Zbi gnie wa
Szew czy ka z Po de gro dzia, wiel kie go fa -
na nie kon wen cjo nal nych źró deł ener gii.

Sądecki
Klaster
Energii
Odnawialnej 
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Co to jest kla ster – wy ja śnia my
poniżej. Kla ster nie ma oso bo wo ści
praw nej. Wszyst ko opie ra się na do bro -
wol nie przy ję tych zo bo wią za niach sy -
gna ta riu szy po ro zu mie nia, spi sa nych
w for mie umo wy cy wil nej. Sie dzi bę
(biu ro) uży czy ła Kla stro wi Są dec ka
Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go SA
(No wy Sącz, ul. Ja giel loń ska 14). 

Człon ko wie Kla stra po wo łu ją Ra dę Pro -
gra mo wą, któ rej prze wod ni czy Ko or dy na -
to ra Kla stra. Tę funk cję po wie rzo no inż.
An drze jo wi Za raz ce, któ ry to wszyst ko

wy my ślił i któ re go roz wa ża nia na te mat
mo żli wo ści wy ko rzy sta nia wo dy, ja ko źró -
dła ener gii, dru ku je my na na stęp nej stro nie.

„Za kła da my, że dzia ła nie Są dec kie go
Kla stra Ener gii Od na wial ne zrze sza ją ce -
go jed nost ki o znacz nym po ten cja le pro -
jek to wym i wy ko naw czym z na sze go
re gio nu, jak rów nież wstęp ne ro ze zna nie
wśród po ten cjal nych in we sto rów, da je
szan sę na stwo rze nie pro gra mu kon kret -
nych przed się wzięć biz ne so wych” – pi -
sze w pro gra mo wym me mo ran dum inż.
A. Za raz ka.

CO TO JEST KLA STER?
Wg de fi ni cji M. Por te ra:
„Kla ster to geo gra ficz ne sku pi sko wza jem nie po wią za nych firm,
wy spe cja li zo wa nych do staw ców, jed no stek świad czą cych usłu -
gi, firm dzia ła ją cych w po krew nych sek to rach oraz zwią za nych
z ni mi in sty tu cji (np. uni wer sy te tów, jed no stek nor ma li za cyj nych
i sto wa rzy szeń bra nżo wych) w po szcze gól nych dzie dzi nach, kon -
ku ru ją cych mię dzy so bą, ale rów nież współ pra cu ją cych”.
Wg de fi ni cji Mi ni ster stwa Go spo dar ki:
„Kla ster to prze strzen na i sek to ro wa kon cen tra cja pod mio tów
dzia ła ją cych na rzecz roz wo ju go spo dar cze go lub in no wa cyj no -
ści, oraz co naj mniej dzie się ciu przed się bior ców, wy ko nu ją cych
dzia łal ność go spo dar czą na te re nie jed ne go lub kil ku są sied nich
wo je wództw, kon ku ru ją cych i współ pra cu ją cych w tych sa mych
lub po krew nych bra nżach oraz po wią za nych roz bu do wa ną sie -
cią re la cji o for mal nym i nie for mal nym cha rak te rze, przy czym co
naj mniej po ło wę pod mio tów funk cjo nu ją cych w ra mach Kla stra
sta no wią przed się bior cy”.
Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki z dnia 2 grud nia 2006 ro ku
(Dz. U. z dnia 11 grud nia 2006r.)
Wg Słow ni ka Ję zy ka Pol skie go:
„W nie któ rych za sto so wa niach naj bar dziej pol ski od po wied nik

an giel skie go sło wa „Clu ster” to sło wo zgę stek okre śla ją ce zgru -
po wa nie prze strzen ne lub po wią za nie sys te mo we mniej szych
obiek tów w je den więk szy
Kla ster mo że zo stać po wo ła ny od dol nie, czy li ini cjo wa ny bez po -
śred nio przez two rzą ce je przed się bior stwa lub od gór nie, gdy je -
go po wsta nie jest za mia rem re ali zo wa nej po li ty ki władz
na po zio mie lo kal nym, re gio nal nym czy też kra jo wym. W kla strze,
wiel kie i ma łe przed się bior stwa osią ga ją znacz nie wię cej niż gdy -
by mia ły pra co wać sa me, dzię ki sie ci zwią za nych przed się biorstw,
do staw ców, usług, in sty tu cji aka de mic kich oraz pro du cen tów
skon cen tro wa nych na tym sa mym ob sza rze. Kon cen tra cja
wspo ma ga two rze nie no wych przed się biorstw, pro duk tów oraz
no wych miejsc pra cy dla wy so ko wy kwa li fi ko wa nych, do brze
opła ca nych pra cow ni ków”.

***
Pierw szym i za ra zem naj słyn niej szym kla strem na świe cie jest
Do li na Krze mo wa. Na prze strze ni 300 mil kwa dra to wych w Ka li -
for nii ulo ko wa nych jest obec nie po nad 6 tys. firm wy so ko tech -
no lo gicz nych, w któ rych pra cu je po nad 1 mln. osób. Roz wój
tech no lo gii in for ma tycz nych przy cią ga naj lep szych in for ma ty -
ków z ca łe go świa ta, co spra wia, że przed się bior stwa Do li ny Krze -
mo wej uzy sku ją prze wa gę wo bec kon ku ren cji.

Do podstawowych działań
Klastra będzie należało:
– opra co wa nie, wdro że nie i pro wa dze nie dzia -

łań pro mo cyj nych w za kre sie po sza no wa nia
ener gii i ochro na śro do wi ska;

– po pu la ry za cja wie dzy o me to dach i spo so -
bach zwięk sza ją cych efek tyw ność wy ko rzy -
sta nia me diów ener ge tycz nych (cie pła wo da,
ener gia elek trycz na) po przez szko le nia, kon -
fe ren cje i warsz ta ty;

– wy pra co wa nie i wdro że nie sku tecz nych me -
cha ni zmów re gio nal ne go wspar cia fi nan so we -
go dla przed się wzięć do ty czą cych
efek tyw no ści ener ge tycz nej i od na wial nych
źró deł ener gii;

– wy pra co wa nie stan dar dów dla sys te mów mo -
ni to ru ją cych zu ży cie ener gii w re gio nie;

– pra co wa nie i wdro że nie sys te mu mo ni to ro -
wa nia efek tyw no ści zu ży cia ener gii, w szcze -
gól no ści w jed nost kach sa mo rzą du
te ry to rial ne go;

– ana li za kosz tów i po moc w or ga ni za cji za ku -
pów gru po wych pa liw i ener gii;

– po moc w opra co wa niu gmin nych, po wia to -
wych i sub re gio nal nych pla nów za opa trze nia
w wo dę i ener gię;

– stwo rze nie fo rum do rad czo -kon sul ta cyj ne go
z za kre su od na wial nych źró deł ener gii dla
miesz kań ców sub re gio nu są dec kie go. (HSZ)
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N
ie ste ty, na ta ką rze tel ną oce -
nę cze ka ją ta kże mo żli wo ści
wy ko rzy sta nia po ten cja łu
ener ge tycz ne go cie ków wod -

nych w na szym re gio nie. Na ten te mat
by ło już wie le dys ku sji. Nie do pro wa -
dzi ły one jed nak do kon klu zji – czym
dys po nu je my? 

W ostat nich 60. la tach w na szym re -
gio nie po wsta ły za le d wie 4. (słow nie:
czte ry) bu dow le hy dro lo gicz ne, prze -
zna czo ne do pro duk cji ener gii elek -
trycz nej z wy ko rzy sta niem ener gii
wo dy: jed na po trwa ją cej kil ka na ście lat
bu do wie ze spo łu zbior ni ków Czorsz tyn -
-Sro mow ce na Du naj cu, dru ga ta kże
po kil ku na sto let niej bu do wie zbior ni ka
re ten cyj ne go na Ro pie w Klim ków ce,
trze cia na po to ku w Ry trze, zre ali zo wa -
na sta ra niem nie ży ją ce go już pa sjo na ta
ener gii od na wial nej – ks. Fran cisz ka
Kla ga i czwar ta – po trwa ją cych wie le
lat zma ga niach biu ro kra tycz nych mło -
de go in we sto ra z Bil ska na Du naj cu
w Świ niar sku. Jed no cze śnie, w cią gu
ostat nich kil ku lat u na szych sło wac kich
są sia dów po wsta ły czte ry ma łe elek -
trow nie wod ne za pie nią dze unij ne.

W No wym Są czu po zo sta ły jesz cze
śla dy my śli tech nicz nej na szych przod -
ków. W sa mym cen trum mia sta stoi
młyn, kie dyś na pę dza ny wo dą z Ka mie -
ni cy. W Za wa dzie ist nie je po zba wio -
na swo ich pier wot nych funk cji
sztucz na od no ga głów ne go nur tu Ka -
mie ni cy, tzw. mły nów ka. 

A więc po przed ni cy po zo sta wi li nam
do wo dy (na wet w na zwach ulic), że mo -
żna dzię ki wo dzie uła twić so bie ży cie
i jesz cze za ro bić. Nie ste ty, na si urzęd ni -
cy nie są za in te re so wa ni kon ty nu acją
tra dy cji i dzia łań na szych po przed ni -

ków, a „mły nów kę” trak tu ją jak zwy kły
ka nał od wad nia ją cy, któ ry naj le piej za -
sy pać… i po kło po cie. 

W na szych wa run kach wy ko rzy sta -
nie wo dy, ja ko źró dła ener gii, po win no
to wa rzy szyć in we sty cjom o pod sta wo -
wym zna cze niu, w po wią za niu z ochro -
ną prze ciw po wo dzio wą i gro ma dze niem
wo dy pit nej. Obo wiąz ki w tym za kre sie
władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych
od kil ku dzie się cio le ci nie wy szły po -
za sfe rę po stu la tów i mar twych prze pi -
sów. Od sze re gu lat nie zre ali zo wa no
żad nej więk szej in we sty cji. Ale ja ką in -
we sty cję mo żna przy go to wać, ma jąc
do dys po zy cji kil ka dzie siąt ty się cy zło -
tych, prze zna czo ne na ta kie za da nia? Co
praw da, co rocz nie z bu dże tu pań stwa
wy da je się mi lio ny zło tych na usu wa nie
skut ków po wo dzi. W ten spo sób to pi my
pie nią dze, któ re wo da „za bie ra”
przy naj bli ższych więk szych opa dach
desz czu.

Wie le mó wi się o re no wa cji ob wa ło -
wa nia i re gu la cji Ka mie ni cy. Ale
przy tej oka zji z du żym praw do po do -
bień stwem suk ce su mo żna by się po ku -
sić i uzy skać szyb ki zwrot czę ści

na kła dów przez uru cho mie nie pro duk -
cji ener gii (elek trycz nej, ciepl nej, lo do -
wej) na po trze by zlo ka li zo wa ne go na jej
brze gu kom plek su ha li spor to wej i pły -
wal ni w No wym Są czu. Wart roz wa że -
nia jest po mysł wy bu do wa nia ma łej
elek trow ni na ba zie stop nia wod ne go
przy uj ściu Ka mie ni cy do Du naj ca. Mo -
żli we jest po zy ska nie czę ści za so bów
ener ge tycz nych Łu bin ki, ja ko źró dła
ener gii dla ist nie ją ce go ba se nu otwar te -

Energia elektryczna  
Ka żde przed się wzię cie po win no być po prze dzo ne ana li zą: czym
dys po nu je my? jak to wy ko rzy stać? ja kie bę dą skut ki pod ję tych
dzia łań? Ze wzglę du na dy na mi kę mo żli wo ści ich re ali za cji
– naj le piej, by ta ka ana li za by ła po głę bio na spraw dza niem skut -
ków opóź nień lub za nie chań.

Andrzej Zarazka

A więc poprzednicy
pozostawili nam
dowody (nawet
w nazwach ulic), że
można dzięki wodzie
ułatwić sobie życie
i jeszcze zarobić.
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go. Przed łu ży ło by to okres je go funk cjo -
no wa nia z na miast ką ba se nu cie pli co -
we go. Część po ten cja łu Po pra du
i Du naj ca mo żna wy ko rzy stać, pla nu jąc
ośro dek re kre acyj ny na ba zie ist nie ją -
cych sta wów z wy ro bisk po żwi ro wych
i sła wet nej Są dec kiej We ne cji w No -
wym Są czu. 

Za pew ne re ali za cja tych po my słów
jest trud na. Ale mo żli wa! To w No wym
Są czu funk cjo nu je jed na z prę żniej szych
firm, pro jek tu ją cych ma łe elek trow nie
wod ne. Na ryn ku do stęp ne są urzą dze -
nia (tur bi ny, prąd ni ce) o pa ra me trach
do sto so wa nych do na szych są dec kich
wa run ków.

Do stęp ne są do god ne kre dy ty lub
bez zwrot na po moc fi nan so wa. Nie cze -
ka jąc na sfi nan so wa nie ka pi ta ło chłon -
nych przed się wzięć, mo żna i trze ba
two rzyć przy ja zny kli mat dla ini cja tyw
lo kal nych. Zor ga ni zo wać po moc me ry -
to rycz ną dla ich re ali za cji.

Mi mo spo re go za in te re so wa nia, ta kże
nie do cze ka ła się roz wa żań sys te mo -
wych „płyt ka” geo ter mia. Eks plo ata cja
te go ty pu al ter na tyw nych źró deł cie pła
w opar ciu o nie wy czer pa ne za so by ener -
gii Zie mi jest jesz cze zbyt kosz tow ne.
Bez in spi ru ją cej ro li władz sa mo rzą do -
wych ra czej nie ma co li czyć na szyb ki
po stęp w tej spra wie. My ślę tu przede
wszyst kim o stwo rze niu ban ku in for ma -
cji o ob sza rach, w któ rych wa run ki geo -
lo gicz ne po zwa la ją na te go ty pu
przed się wzię cia.

Nie ste ty, nie mo żli we jest do ko na nie
oce ny opła cal no ści wy ko rzy sta nia za so -
bów ener ge tycz nych głę bo kich warstw
wód pod ziem nych. W na szym re gio nie
na dal po zo sta je to je dy nie w fa zie dy wa -
ga cji i teo re tycz ne go żon glo wa nia ar gu -
men ta mi prze ciw ni ków te go ty pu
in we sty cji. Do tąd nie wie my, czy ta kie
mo żli wo ści ist nie ją, ja kie są ewen tu al -
ne za so by go rą cej wo dy, czy jest szan sa
na ich wy ko rzy sta nie. Ge ne ral nie nie je -
ste śmy do te go przy go to wa ni. 

Są sied nie re gio ny: z za cho du Pod ha -
le, z po łu dnia – Sło wa cja, ze wscho du

– Pod kar pa cie i pół no cy – za chod nia
część Ko tli ny San do mier skiej – po sia da -
ją już usta lo ne za so by go rą cych wód
pod ziem nych. Te raz kon cen tru ją się
na ich wy ko rzy sta niu. Na to miast w na -
szym re gio nie po stu lo wa ny przez spe -
cja li stów pro gram ba dań pod sta wo wych,
do tej po ry nie zna lazł po par cia u de cy -
den tów. Na sza wie dza o za so bach i geo -
lo gicz nych wa run kach eks plo ata cji wód
pod ziem nych się ga je dy nie do głę bo ko -
ści ok. 1000 me trów. I to na ba zie od -
wier tu wy ko na ne go i opi sa ne go
na po cząt ku ubie głe go stu le cia w Kry ni -
cy. Wy ko na ne jesz cze w ubie głym wie -
ku od wier ty w oko li cy Du kli
i Li ma no wej al bo utra ci ły one swo ją
przy dat ność, al bo też są spo ra dycz nie
eks plo ato wa ne dla in nych ce lów (wy do -
by cie ga zu). Praw do po dob nie lep sze ro -
ze zna nie od na szych władz ma ją fir my,
któ re na pod sta wie wy ku pio nych kon ce -
sji od sze re gu lat pe ne tru ją za so by geo -
lo gicz ne re gio ny. Do tar cie do tych
in for ma cji jest bar dzo trud ne, a wręcz
nie mo żli we. Do wie my się, gdy roz pocz -
nie się eks plo ata cja bo gactw ukry tych
na na szym te re nie. 

Wbrew po zo rom, spo sób użyt ko wa -
nia wo dy prze kła da się na po ziom zu ży -
cia ener gii. Jest to jed no cze śnie je den
z czyn ni ków, na któ ry ma my wszy scy
wpływ, ka żdy w swo im za kre sie. Roz -
rzut ność w go spo da ro wa niu ener gią to
ni czym nie uza sad nio ne, roz rzut ne zu ży -
cie wo dy. Ener gia jest wy dat ko wa na, bo
prze cież wo dę trze ba zgro ma dzić, przy -
go to wać do spo ży cia, do star czyć
do miesz ka nia, pod grzać. A ener gię nie -
po trzeb nie tra ci my przez nie szczel ne

kra ny, otwie ra nie ich bez uza sad nie nia,
pod grze wa nie peł ne go czaj ni ka
na szklan kę wo dy, a w koń cu w oczysz -
czal niach, na uniesz ko dli wie nie nie po -
trzeb nie nad mier nej ilo ści ście ków. 

Mu si my prze war to ścio wać swo je po -
dej ście do użyt ko wa nia ener gii, co jest
rów no znacz ne z ra cjo nal nym użyt ko wa -
niem wo dy. Czy jest mo żli wa na sza eg -
zy sten cja bez po zy ski wa nia ener gii? To
py ta nie re to rycz ne w do bie jej do stat ku.
Jed nak już po ja wia ją się ozna ki nad cho -
dzą ce go kry zy su. Glo bal ne za so by wy -
so ko ka lo rycz nych pa liw pier wot nych,
ta kich jak: wę giel, ro pa naf to wa, gaz
ziem ny są już na ty le roz po zna ne, że
mo żna usta lić czas ich wy czer pa -
nia. I nie są tyl ko pro gno zy fu tu ro lo gów.
Sta ją się „oczy wi stą oczy wi sto ścią”.
Czy wo da po zo sta nie zna czą cym ele -
men tem sys te mu po zy ski wa nia ener gii?
Mo im zda niem mu si. 

AN DR ZEJ ZA RAZ KA
Autor zajmuje się doradztwem

kosztowo-technicznym z zakresu
niekonwencjonalnych źródeł energii, członek

Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. 
Absolwent AGH (dyplom w 1978), inżynier

hutnictwa, specjalność gospodarka
cieplna i budowa pieców przemysłowych.

 odpływa z wodą
Mu si my prze war to -
ścio wać swo je po dej -
ście do użyt ko wa nia
ener gii, co jest rów no -
znacz ne z ra cjo nal -
nym użyt ko wa niem
wo dy. 
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N
ie ży ją cy już pro boszcz Ry tra,
ksiądz Fran ci szek Klag, był
pre kur so rem wy ko rzy sty wa -
nia od na wial nych źró deł

ener gii na Są dec czyź nie. Swój wia trak
po sta wił w Ry trze w 1993 ro ku. Te raz
osią ga on moc 180 kW. Dzię ki te mu
prąd tra fia do sie ci ener ge tycz nej, z cze -
go ko rzy sta ry ter ska pa ra fia. Obec nie
w Ry trze funk cjo nu ją już dwa wia tra ki:
je den jest pa ra fial ny, dru gi, uru cho mio -
ny przed dwo ma la ty pry wat ny (fir ma
An te ras -Ener gia sp. z o. o., któ rej udzia -
łow cem jest An drzej Ku tak, po cho dzą -
cy z Bar cic miesz ka niec No we go Są cza),
o mo cy oko ło 350 kW. Dłu go nie by ło
na śla dow ców. Do pie ro te raz zna lazł się
in we stor, któ ry od wa żył się pójść w tym
sa mym kie run ku.

Nie daw no zło żo ne zo sta ły trzy ko lej ne
wnio ski w spra wie po sta wie nia no wych
wia tra ków w Ry trze, wy ko rzy stu ją cych
słyn ne ry ter skie wia try. Dwa z nich mia -
ły by sta nąć są na gó rze Po łom, ko lej ny
na Mi ko ła sce.

Wnio sko daw ców cze ka te raz ba ta lia
z urzęd ni ka mi i urzęd ni czy sla lom
w dro dze po wy ma ga ne ze zwo le nia.
Trze ba mię dzy in ny mi zmie nić miej sco -
wy pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Tu mo że być ła twiej, bo
od po wia da ją ca za to gmi na Ry tro jest
przy chyl na te go ty pu in we sty cjom.
Więk szym wy zwa niem bę dzie na to -
miast uzy ska nie po zy tyw nych de cy zji

biu ra Ma ło pol skie go Re gio nal ne go In -
spek to ra Ochro ny Śro do wi ska. Trze ba
uwzględ nić np. czy wia trak nie sta nie
na dro dze mi gru ją cych pta ków.

W Ry trze zgod nie jed nak pod kre śla -
ją, że po mysł mo że wy pa lić. Te mat pod -
nie sio no m.in. pod czas de ba ty
sa mo rzą dow ców z przed się bior ca mi
na te mat od na wial nych źró deł ener gii.

Ksiądz An to ni My jak, pro boszcz pa -
ra fii w Ry trze, prze ko nu je, że mo żna li -
czyć na re al ne ko rzy ści wy ni ka ją ce
z eks plo ata cji ma łych, lo kal nych sys te -
mów wy twa rza nia ener gii elek trycz nej.

– Ogrze wa nie obiek tów i pew ną ska -
lę do cho dów da je pa ra fii ma ła tur bi -
na wod na o mo cy 37 kW i wia trak
o mo cy ok. 150 kW. Dzię ki tym urzą dze -
niom co rocz nie ogra ni czo no spa la nie
wę gla, eli mi nu jąc ko niecz ność eks plo -
ata cji ko tłow ni, któ ra spa la ła by mi ni -
mum 25-40 ton wę gla rocz nie, a ta kich
obiek tów o po dob nym zu ży ciu wę gla
w sa mym Ry trze jest kil ka – opo wia da
pro boszcz.

An drzej Za raz ka, czło nek Zrze sze nia
Au dy tów Ener ge tycz nych i przed sta wi -
ciel Sto wa rzy sze nia Part ner stwo dla Zie -
mi Są dec kiej twier dzi, że in we sto wa nie
w od na wial ne źró dła ener gii od na wial -
nej są w na szym re gio nie jesz cze w po -
wi ja kach, ale do da je, że to wła ści wy
kie ru nek, ty le, że czę sto kosz tow ny i bez
unij nych do ta cji nie ka żdy mo że so bie
na ta kie in no wa cja po zwo lić.

– Wzro sto wi cen ryn ko wych pa liw
kon wen cjo nal nych to wa rzy szy in ten syw -
ne po szu ki wa nie ich sub sty tu tów, któ -
rych spa la nie ne ga tyw nie wpły wa
na śro do wi sko na tu ral ne. Nie cho dzi tyl -
ko o wia tra ki. Po win no się stwo rzyć
na przy kład al ter na ty wę w po sta ci sys -
te mu udo stęp nia nia i wy ko rzy sta nia lo -
kal nych za so bów bio ma sy. Ca ły czas
wzra sta za in te re so wa nie in we sto wa -
niem w lo kal ną pro duk cję ener gii
w opar ciu o jej od na wial ne źró dła. Jest
to jed nak trud ne do osią gnię cia, po nie -
waż te in we sty cje te są kosz tow ne – mó -
wi inż. Za raz ka.

Pry wat ny wia trak w Ry trze po sta -
wio no za ok. 650 tys. zł.

Kosz ty to pro blem ta kże dla sa mo -
rzą dów.

– Szczu płość bu dże tów, brak fa cho -
wej po mo cy w roz wią zy wa niu pro ble -
mów spe cja li stycz ne go pla no wa ni, to
naj istot niej sze uwa run ko wa nia wpły wa -

W Rytrze
przybywa
wiatraków
Wszyst ko wska zu je na to, że w Ry trze spu ści zna po zmar łym pro -
bosz czu miej sco wej pa ra fii nie za gi nie. Zło żo ne zo sta ły trzy ko lej -
ne wnio ski w spra wie po sta wie nia no wych wia tra ków Czy to się
opła ca? – Trze ba spo ro za in we sto wać, ale w szer szej per spek ty -
wie to ma sens - prze ko nu je eks pert. Przed się bior cy li czą, że za in -
we sto wa ne w ten spo sób pie nią dze zwró cą się w cią gu 5-6 lat. 
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ją ce na trud no ści w re ali za cji za dań
z te go za kre su na ło żo nych na sa mo rzą -
dy – za zna cza Wła dy sław Wnę trzak,
wójt gmi ny Ry tro. – W bie żą cym funk -
cjo no wa niu i przy kon tak tach z miesz -
kań ca mi od czu wa ny jest wzrost
za in te re so wa nia głów nie od no szą ce go
się do ob ni że nia kosz tów ogrze wa nia
i po szu ki wa nie w tym wzglę dzie fa cho -
wej po mo cy. Co raz więk sze za in te re so -
wa nie bu dzą pro po zy cje zwięk sza nia
efek tyw no ści wy ko rzy sta nia ener gii,
a ta kże spo so bów jej lo kal ne go wy twa -
rza nia na wła sne po trze by. Istot ną spra -
wą jest na wią za nie współ pra cy ze
spe cja li sta mi i ich re al na po moc w tym
za kre sie – do da je wójt.

Zda niem fa chow ców, wia trak z ge ne -
ra to rem o mo cy 300 kW wy star czy
do za si le nia ok. 30 ty po wych go spo -
darstw do mo wych lub roz świe tle nia
trzech ty się cy ża ró wek stu wa to wych.

BO GU MIŁ STORCH, (S)

„W spól no ta” już po raz 12.
opu bli ko wa ła Ran king
Za mo żno ści Gmin 2012.

Jest to jed no z naj bar dziej wia ry god -
nych ze sta wień, bo oce nie pod le ga ją
osob no wo je wódz twa, po wia ty, mia sta
na pra wach po wia tu, mia sta po wia to we,
mia sta oraz gmi ny.

Ran king opra co wał prof. na uk eko -
no micz nych Pa weł Swia nie wicz, kie -
row nik Za kła du Roz wo ju i Po li ty ki
Lo kal nej na Wy dzia le Geo gra fii i Stu -
diów Re gio nal nych Uni wer sy te tu War -
szaw skie go. Ob li cza jąc wskaź nik
za mo żno ści, po mi nął wpły wy z do ta -
cji ce lo wych. 

– Do ta cje ma ją chwi lo wy, ale bar dzo
sil ny wpływ na wiel kość do cho dów.
Wpływ wiel kiej do ta cji in we sty cyj nej po -
tra fi wy win do wać sa mo rząd w ran kin -
gu. Jest to awans chwi lo wy i nie ma ją cy
związ ku z trwa łym wzro stem za mo żno -
ści – ar gu men tu je na stro nie in ter ne to -

wej „Wspól no ty” prof. Swia nie wicz.
– Wpły wy do bu dże tu zo sta ły ta kże sko -
ry go wa ne. Od ję te zo sta ły skład ki
prze ka zy wa ne przez sa mo rzą dy w związ -
ku z sub wen cją rów no wa żą cą, czy li tzw.
Ja no si ko wym, a do fak tycz nie ze bra nych
do cho dów do da no skut ki zmniej sze nia
sta wek, ulg i zwol nień w po dat kach lo -
kal nych. Sko ry go wa ne do cho dy zo sta ły
po dzie lo ne przez licz bę miesz kań ców ka -
żdej jed nost ki sa mo rzą do wej.

Wo je wódz two ma ło pol skie jest naj -
ubo ższym ze wszyst kich pol skich wo -
je wództw (168,86 zł per ca pi ta – kwo ta
przy pa da ją ca na jed ne go miesz kań ca),
nie po win no więc dzi wić, że więk szość
są dec kich jed no stek sa mo rzą do wych
znaj du je się na dal szych po zy cjach.
Naj lep szy wy ni ki osią gnę ło na to miast
wo je wódz two dol no ślą skie – 327,32 zł
per ca pi ta.

Nie prze rwa nie od 12 lat na pierw -
szym miej scu ran kin gu wśród miast
na pra wach po wia tu (66) jest So pot
z wy ni kiem 5511,50 zł. Dru gi z ko lei,
Płock, (4875,23 zł) nie zmie nił po zy cji
od trzech lat. Awans z czwar te go
na trze cie za no to wał Ko nin (4160,29
zł). No wy Sącz za li czył spa dek o pięć
po zy cji, z 6. na 11. Miej sce, uzy sku jąc
wy nik 3733,83 zł. War to do dać, że
w 2002 r. na sze mia sto by ło w czo łów -
ce i zaj mo wa ło dru gą po zy cję. Tar nów
na to miast, czę sto po rów ny wa ny z No -
wym Są czem, za li czył awans o jed no
oczko i z wy ni kiem 3907,64 zł do cho -
dów na gło wę miesz kań ca za jął ósme
miej sce.

Naj bo gat si 2012

Nowy Sącz
spadł
w rankingu
Z szó stej po zy cji na je de na stą
w po rów na niu z ro kiem ubie -
głym spadł No wy Sącz 
w ran kin gu za mo żno ści sa mo -
rzą dów 2012, przy go to wa nym
przez pro fe so ra Uni wer sy te tu
War szaw skie go na zle ce nie pi -
sma sa mo rzą du te ry to rial ne go
„Wspól no ta”. Spa dek od no to wał
ta kże po wiat no wo są dec ki oraz
wszyst kie po zo sta łe są dec kie
mia sta i gmi ny. 

FOT. KIJOS1234.BLOGSPOT.COM/
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Na 314 po wia tów w Pol sce, po wiat
no wo są dec ki z wy ni kiem 434,94 zł zaj -
mu je do pie ro 290 miej sce i też za li czył
spa dek o jed ną po zy cję w ran kin gu. Bo -
gat sze są po wiat gor lic ki – 691,09 zł,
na miej scu 109., oraz po wiat li ma now -
ski – 677,71 zł, któ ry za jął 122. po zy cję.

Oka zu je się, że nie naj le piej jest ta kże
z fi nan sa mi miast po ło żo nych na Są dec -
czyź nie. Do brym wy ni kiem mo że po -
chwa lić się Kry ni ca -Zdrój (3312,23 zł).
Za ję ła w ran kin gu 34. miej sce na 575
miast, choć rok wcze śniej zaj mo wa ła 26.
po zy cję. Po zo sta łe mia sta od no to wa ły
du że spad ki: Mu szy na z 87. na 151., Piw -
nicz na -Zdrój z 246. na 429., Gry bów
z 353. na 435., a Sta ry Sącz z 511. na 515.

Ta kże wśród gmin wiej skich (1571
w kra ju) nie ma ta kiej na Są dec czyź nie,
któ rej do cho dy w 2012 ro ku by nie spa -
dły. Stąd też ka żda za no to wa ła zna czą -
cy re gres w ze sta wie niu za mo żno ści.
Naj bo gat sza na te re nie po wia tu no wo -
są dec kie go jest gmi na Cheł miec. Za ję -
ła 289. miej sce (spa dek z 282. po zy cji),
naj bied niej sze zaś Po de gro dzie skla sy -
fi ko wa ne na 1148. po zy cji (spa dek
z 794. miej sca).

– Nie ma się co oszu ki wać, to był ko lej -
ny nie naj lep szy rok dla pol skich sa mo rzą -
dów. Spo wol nie nie go spo dar cze prze kła da
się na sy tu ację fi nan so wą, bo znacz -
na część źró deł do cho dów bu dże to wych
wy ka zu je wra żli wość na wa ha nia cy klu
ko niunk tu ral ne go. Rok 2012 to ko lej ny rok
spad ku po zio mu in we sty cji – uwa ża twór -

ca ran kin gu. – W czo łów ce naj licz niej re -
pre zen to wa ne są: naj więk sze mia sta, bo -
ga te gmi ny i po wia ty wo kół naj więk szych
miast, ma łe miej sco wo ści z du ży mi za kła -
da mi prze my sło wy mi dzia ła ją cy mi w nie -
któ rych sek to rach go spo dar ki (ko pal nie,
elek trow nie, ce men tow nie), a ta kże nad -
mor skie gmi ny tu ry stycz ne. Wię cej za mo -
żnych sa mo rzą dów znaj du je my ta kże
w Pol sce za chod niej niż wschod niej.

***
Po ni żej pre zen tu je my wy ni ki ran kin -

gu ogra ni cza jąc się do pierw szych
trzech miejsc, wszyst kich jed no stek sa -
mo rzą do wych na te re nie Są dec czy zny
i nie któ rych na Li ma nowsz czyź nie i zie -
mi gor lic kiej.

MIA STA NA PRA WACH PO WIA TU:
1. So pot – 5511,50 per ca pi ta
2. Płock– 4875,23 per ca pi ta
3. Ko nin– 4160,29 per ca pi ta
8. Tar nów – 3907,64 per ca pi ta
11. No wy Sącz – 3733,83 per ca pi ta

PO WIA TY:
1. Człu chow ski – 1138,23 per ca pi ta
2. Przy su ski – 1096,91 
3. Olec ki – 1096,91 per ca pi ta
109. Gor lic ki – 691,09 per ca pi ta
122. Li ma now ski – 677,71 per ca pi ta
290. No wo są dec ki – 434,94 per ca pi ta

MIA STA PO WIA TO WE:
1. Po lko wi ce – 8892,87 per ca pi ta
2. Pia secz no – 3688,39 per ca pi ta

3. Ko zie ni ce – 3532,09 per ca pi ta
13. Li ma no wa – 2850,18 per ca pi ta
177. Gor li ce – 2133,34 per ca pi ta

MIA STA:
1. Kry ni ca Mor ska – 18773,59 per ca pi ta
2. No we Warp no – 11386,03 per ca pi ta
3. Łe ba – 5314,42 per ca pi ta
34. Kry ni ca -Zdrój – 3312,23 per ca pi ta
151. Mu szy na – 2549,74 per ca pi ta
227. Msza na Dol na – 2408,24 per ca pi ta
315. Bo bo wa – 2291,24 per ca pi ta
429. Piw nicz na -Zdrój – 2174,73 per ca pi ta
435. Gry bów – 2168,26 per ca pi ta
449. Biecz – 2143,69 per ca pi ta
515. Sta ry Sącz – 2048,54 per ca pi ta

GMI NY WIEJ SKIE:
1. Klesz czów – 44288,18 per ca pi ta
2. Re wal – 9050,73 per ca pi ta
3. Step ni ca – 7188,70 per ca pi ta
166. Uście Gor lic kie – 2790,74 per ca pi ta
213. Tym bark – 2708,65 per ca pi ta
289. Cheł miec – 2610,77 per ca pi ta
314. Ła bo wa – 2586,81 per ca pi ta
510. Łąc ko – 2463,04 per ca pi ta
612. La sko wa – 2414,61 per ca pi ta
862. Sę ko wa – 2325,12 per ca pi ta
880. Jo dłow nik – 2325,12 per ca pi ta
1007. Ko rzen na – 2273,22 per ca pi ta
1107. Msza na Dol na – 2241,21 per ca pi ta
1119. Ry tro – 2238,66 per ca pi ta
1148. Po de gro dzie – 2225,54 per ca pi ta
1329. Li ma no wa – 2155,51 per ca pi ta
1381. Gor li ce – 2126,27

ALI CJA FA ŁEK 



SIERPIEŃ 2013 29
WWW.SADECZANIN.INFO

ZDROWIE

W
naj więk szej po ro dów ce
w re gio nie na Od dzia le
Gi ne ko lo gicz no -Po ło żni -
czym Szpi ta la Spe cja li -

stycz ne go im. J. Śnia dec kie go w No wym
Są czu w pierw szym pół ro czu 2013 ro ku

uro dzi ło się oko ło 900 dzie ci. W tym sa -
mym okre sie 2012 ro ku w są dec kim
szpi ta lu przy szło na świat po nad 1000.
Or dy na tor od dzia łu dr Mał go rza ta Nie -
miec tłu ma czy spa dek licz by uro dzeń
dzie ci ni żem de mo gra ficz nym, któ ry jest
za uwa żal ny w ca łej Pol sce.

– Mie sięcz nie w na szym szpi ta lu od -
bie ra my śred nio oko ło 140 po ro dów. Są
też ta kie mie sią ce, gdy na świat przy cho -
dzi na wet do 160 no wo rod ków. Kil ka lat
te mu tych po ro dów by ło zde cy do wa nie
wię cej – mó wi pa ni or dy na tor.

W ubie głym ro ku na Od dzia le Gi ne -
ko lo gicz no -Po ło żni czym są dec kie go
szpi ta la od by ło się po nad 2300 po ro -
dów. W tym ro ku, jak sza cu je dok tor

Nie miec, po win no być ich oko ło 2 ty -
się cy. – To, mo im zda niem du ża licz ba.
Wy da je mi się, że nie wie le od dzia łów gi -
ne ko lo gicz no -po ło żni czych w Ma ło pol -
sce osią ga ta ki wy nik – uwa ża le kar ka.

Pa cjent ka mi, któ re tra fia ją do po ro du
na od dział gi ne ko lo gicz no -po ło żni czy,
są mło de ko bie ty, na wet w wie ku 17 lat.
Na uro dze nie dziec ka de cy du ją się też
pa nie w doj rza łym wie ku, któ re ma ją
usta bi li zo wa ne ży cie za wo do we, pew ną
pra cę. – Mło dziut kich pa cjen tek ma my
du żo. Ro dzą bar dzo ład nie, wspa nia le
opie ku ją się dzieć mi. Je ste śmy pod du -
żym wra że niem ich po sta wy – do da je
Mał go rza ta Nie miec.

Le kar ka za uwa ża, że w na szym re -
gio nie nie ma już pa cjen tek, któ re przy -
je żdża ją, aby uro dzić pią te, szó ste, czy
siód me dziec ko. Stan dar dem w ro dzi -
nach jest te raz dwo je, gó ra tro je dzie ci,
bo nie jed no krot nie sy tu acja ma te rial -
na ro dzin nie po zwa la na wy cho wa nie
więk szej licz by po tom stwa.

– Na spa dek licz by uro dzeń ma ta kże
wpływ to, że wie le mło dych Po lek wy je cha -
ło za gra ni cę – uwa ża dr Ire na Gaw roń ska,
or dy na tor Od dzia łu Neo na to lo gicz ne go
z In ten syw ną Te ra pią w są dec kim szpi ta -
lu. – Te mło de ko bie ty ro dzą dzie ci w An -
glii, Ir lan dii, w Skan dy na wii. Wśród nich
są rów nież po ten cjal ne na sze pa cjent ki
– Ma ło po lan ki. Trze ba też zwró cić uwa gę
na to, że te raz pa cjent ki ma ją mo żli wość
wy bo ru szpi ta la, w któ rym chcą ro dzić. Ro -
dzą więc w No wym Są czu, Kry ni cy -Zdro -
ju, Li ma no wej, Gor li cach i w in nych
miej sco wo ściach, na wet da le ko od miej sca
za miesz ka nia.

Na Od dzia le Gi ne ko lo gicz no -Po ło -
żni czym są dec kiej lecz ni cy są czte ry sa -
le po ro do we, w tym trzy po je dyn cze
do po ro dów ro dzin nych. Pa cjent ka przy -
je żdża ją ca do po ro du w No wym Są czu
mo że sko rzy stać ze znie czu le nia wziew -
ne go ga zem En to nox (roz we se la ją ce go)
oraz zno sze nie bó lu elek tro nicz ny mi
sty mu la to ra mi ner wów TENS. Są pił ki,
jest wan na do po ro dów w wo dzie. Ka -
żda cię żar na mo że przyjść na blok i sa -
le po ro do we, mo że po roz ma wiać
z per so ne lem i zdo być wie le in for ma cji
o po ro dzie.

– Cho dzi o to, aby przy szła ma ma,
przy cho dząc do nas na od dział, nie czu -
ła się ob co. W po ro zu mie niu z dy rek cją

Porodówki
przegrywają
z niżem
demograficznym

Co raz mniej dzie ci ro dzi się
na Są dec czyź nie i zie mi li ma -
now skiej. W są dec kim szpi ta lu
w pierw szym pół ro czu te go ro -
ku przy szło na świat o sto dzie ci
mniej niż w ro ku ubie głym,
w kry nic kim o 44, a w li ma now -
skim o 104. 

FO
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pla nu je my wpro wa dzić bez płat ne znie -
czu le nia ze wną trzo po no we dla pa cjen -
tek, któ re bę dą chcia ły z nie go sko rzy stać
– stwier dza dr Nie miec. – Pod ko niec ro -
ku za mie rza my też re ak ty wo wać szko łę
ro dze nia, któ ra w na szym szpi ta lu funk -
cjo no wa ła wie le lat. Szko ła pro spe ro wa -
ła bar dzo do brze i pa cjent ki chęt nie
ko rzy sta ły z pro wa dzo nych tam za jęć.

Dr Gaw roń ska za zna cza, że na od -
dzia le gi ne ko lo gicz no -po ło żni czym pra -
cu je bar dzo do świad czo ny per so nel,
z wie lo let nią prak ty ką, któ ry sta ra się
stwo rzyć mi łą, ro dzin ną at mos fe rę.

– Czę sto uczest ni czę w po ro dach i po -
twier dzam, że per so nel sta ra się stwo rzyć
ta ką at mos fe rę. Zaw sze przy po ro dzie mo -
że uczest ni czyć oso ba, któ ra to wa rzy szy
w tym szcze gól nym cza sie pa cjent ce, mo -
że ona prze ciąć pę po wi nę dziec ka, je śli
tyl ko ma ona ta ką wo lę – mó wi Ire -
na Gaw roń ska. – Z „mo je go po dwór ka”,
czy li od dzia łu neo na to lo gicz ne go z in ten -
syw ną te ra pią, ofe ru je my pro fe sjo nal ną
opie kę nad no wo rod kiem, za rów no zdro -
wym, jak i cho rym. No wo rod ki zdro we
wy ma ga ją bacz nej ob ser wa cji. Mo że oka -
zać się, że po uro dze niu mo gą po ja wić się
ja kieś uta jo ne cho ro by, po cząw szy od wa -
dy ser ca, któ ra mo że ujaw nić się po pew -
nym cza sie, jak rów nież ca ła ma sa in nych
scho rzeń, któ re mo gą się za ma ni fe sto wać
nie bez po śred nio po po ro dzie, ale
na przy kład po kil ku go dzi nach. Ze spół
pie lę gniar ki i le kar ski (trzech le ka rzy neo -
na to lo gów i dwóch w trak cie ro bie nia tej
spe cja li za cji) jest bar dzo do świad czo ny
i ca ły czas po świę ca my na szym ma łym
pa cjen tom. Po tra fi my bar dzo do brze pro -
wa dzić cho re no wo rod ki.

Od dział Neo na to lo gicz ny z In ten -
syw ną Te ra pią ma dru gi sto pień re fe ren -
cyj no ści. Po sia da wy dzie lo ny
pod od dział in ten syw nej te ra pii no wo -
rod ków. Współ pra cu je z kon sul tan tem
wo je wódz kim prof. Ry szar dem Lau ter -
ba chem. Od dział dys po nu je no wo cze -
snym sprzę tem: ma ul tra so no gra fy,
in ku ba to ry za mknię te, re spi ra to ry, pom -
py in fu zyj ne, pul sok sy me try, lam py
do fo to te ra pii. Część te go sprzę tu prze -
ka za ła WOŚP.

– Do świad czo ny ze spół pie lę gniar ski
i le kar ski plus no wo cze sny sprzęt, po -
zwa la ją roz to czyć opie kę nad na praw dę
cię żki mi przy pad ka mi – za pew nia Ire -

na Gaw roń ska. – Nasz od dział ma mi ni -
mal ną licz bę zgo nów no wo rod ków. Do -
ty czy ona nie zdol nych do ży cia, z wa gą
uro dze nio wą po ni żej 500 gra mów, któ -
re uro dzi ły się po ni żej 23 ty go dnia cią -
ży, al bo no wo rod ków z cię żki mi wa da mi
wro dzo ny mi np. cen tral ne go ukła du ner -
wo we go.

Rocz nie przez Od dział Neo na to lo -
gicz ny z In ten syw na Te ra pią prze wi ja
się oko ło 2,3 tys. dzie ci.

***
Spa dek uro dzeń w po rów na niu

z ubie głym ro kiem od no to wał ta kże
Szpi tal Spe cja li stycz ny im. J. Die tla
w Kry ni cy -Zdro ju. W pierw szym pół ro -
czu br. przy szło tu na świat 361 dzie ci.
Ubie gły rok za mknął się na to miast licz -
bą 849 no wo rod ków (pierw sze pół ro -
cze 2012 – 405).

– Ten den cja uro dzeń dzie ci utrzy mu -
je się ra czej na po zio mie rów no mier nym
do ro ku ubie głe go. Re ali zu je my kon -
trakt, ja ki ma my z Na ro do wym Fun du -
szem Zdro wia w stu pro cen tach. Rok
do ro ku jest on zwięk szo ny o 18 pro cent
– tłu ma czy Sła wo mir Kmak, dy rek tor
kry nic kie go szpi ta la. – Pa cjent ki ro dzą -
ce w na szym szpi ta lu ma ją za pew nio ną
kom plek so wą opie kę. Do ich dys po zy cji
są no we, dwu oso bo we sa le w sys te mie
„Ro oming -in”, w któ rych mat ka i dziec -
ko sta le prze by wa ją ra zem. Dys po nu je -
my no wo cze sną sa lą po ro do wą,
wy po sa żo ną w sys tem cią głe go mo ni to -
ro wa nia pło du. Ofe ru je my znie czu le nie
wziew ne ga zem En to nox oraz zno sze nie
bó lu elek tro nicz ny mi sty mu la to ra mi
ner wów TENS.

W ma ju br. kry nic ki wdro żył sys tem
za rzą dza nia ja ko ścią, zgod nie z wy ma -
ga nia mi nor my PN -EN ISO 9001: 2009.
W szpi ta lu dzia ła szko ła ro dze nia, gdzie
wy kwa li fi ko wa na ka dra po ło żnych
przy go to wu je przy szłych ro dzi ców
do przyj ścia na świat dziec ka (opie ka
po po ro do wa, no wo rod ko wa). Szpi ta la
po sia da rów nież po rad nię gi ne ko lo gicz -
no -po ło żni czą, w któ rej pro wa dzo ne są
cią że ko biet. W ra mach kon trak tu
z NFZ pa cjent ki są bez płat nie le czo ne
i dia gno zo wa ne.

***
W pierw szym pół ro czu te go ro ku

w Szpi ta lu Po wia to wym w Li ma no wej
przy szło na świat o 104 mniej dzie ci, niż

w tym sa mym okre sie ro ku po przed nie -
go. W cią gu sze ściu mie się cy li ma now -
scy le ka rze ode bra li 685 po ro dów.

– Nie ste ty, z ni żem de mo gra ficz nym
nie wy gra my i nie na mó wi my ko biet
do za cho dze nia w cią żę. Mo żna je jed -
nak prze ko nać, że by na miej sce po ro du
wy bie ra ły wła śnie nasz szpi tal – mó wi
Mar cin Ra dzię ta, dy rek tor li ma now skiej
lecz ni cy. – Je ste śmy do pie ro co po zmia -
nach, ko rzy sta my z no wo cze snych roz -
wią zań, ma my bez płat ne znie czu le nia
dla ro dzą cych ko biet. A to so bie pa nie
ce nią i chęt nie wy bie ra ją wła śnie nasz
szpi tal, m.in. cię żar ne z No we go Są cza
– do da je.

Od ma ja ko bie ty de cy du ją ce się
na po ród w Li ma no wej mo gą ko rzy stać
z od no wio ne go blo ku po ro do we go.
Wcze śniej szpi tal dys po no wał jed ną sa -
lą po ro do wą, na któ rej by ły trzy łó żka
od dzie lo ne od sie bie ścian ka mi dzia ło -
wy mi. Te raz są trzy od ręb ne, kli ma ty zo -
wa ne po ko je do ro dze nia, w tym je den
do po ro dów ro dzin nych oraz dwa jed -
no oso bo we po ko je po po ro do we z in dy -
wi du al nym wę złem sa ni tar nym.
W ka żdej sa li po ro do wej jest urzą dzo ne
sta no wi sko do re su scy ta cji no wo rod ka.

Od lu te go ka żda pa cjent ka ro dzą ca
w li ma now skim szpi ta lu, u któ rej nie
stwier dzi się prze ciw wska zań me dycz -
nych, mo że otrzy mać znie czu le nie ze -
wną trzo po no we przy po ro dzie. Ta
me to da uśmie rza nia bó lu nie jest re fun -
do wa na przez Na ro do wy Fun dusz Zdro -
wia, a po zwa la na kon tro lę bó lu
po ro do we go, zwłasz cza przy ni skim
pro gu je go od czu wa nia i przy nad mier -
nym stra chu przed po ro dem. Jest to ro -
dzaj znie czu le nia miej sco we go,
a po je go za sto so wa niu pa cjent ka jest
w peł ni przy tom na. Po da nie le ku nie
wpły wa na si łę i czę sto tli wość skur -
czów. Po ród po stę pu je na dal, pa cjent ka
nie od czu wa moc ne go bó lu, a co naj wa -
żniej sze, ta kie znie czu le nie jest bez -
piecz ne dla mat ki i dla dziec ka.

– Pla nu je my ko lej ne in we sty cje ma ją -
ce na ce lu po pra wę wa run ków dla ro dzą -
cych ko biet. Jesz cze w tym ro ku ma się
roz po cząć re mont Od dzia łu Gi ne ko lo gii
i Po ło żnic twa. Eta po wo re mon to wa ny bę -
dzie rów nież Od dział No wo rod ko wy i Pa -
to lo gii No wo rod ka – za zna cza dy rek tor.

IGA MI CHA LEC, ALI CJA FA ŁEK
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Krzysz tof Bu lan da, kry ni cza nin
z uro dze nia (r. 1973), na za ję cia
kick bo xin gu tra fił przez przy pa -
dek. Swo ją przy go dę ze spor tem,
jak więk szość chło pa ków w Kry -
ni cy, roz po czy nał od ho ke ja. 

Z
bie giem cza su jed nak tre nin gi
w KTH co raz mniej go in te re so -
wa ły. Nie udol ność tre ne rów, co -
raz słab szy skład dru ży ny

– znie chę ca ły mło de go ho ke istę. W wie -
ku sie dem na stu lat zre zy gno wał z dal -
szych tre nin gów na lo dzie, ale chęć ru chu
i wy ży cia się w spor to wej ry wa li za cji zo -
sta ły. Za czy na jąc na ukę w Li ceum Ogól -
no kształ cą cym w Mu szy nie, zo ba czył że
w je go no wej szko le od by wa ją się za ję -

cia spor to we z kick bo xin gu. Po sta no wił
spró bo wać tre nin gów tej dys cy pli ny. Mi -
mo, iż nie od by wa ły się w Kry ni cy -Zdro -
ju, gdzie miesz kał – uczęsz czał na za ję cia
bar dzo re gu lar nie.

Cha rak ter Krzysz to fa był ide al ny
do spor tów wal ki: nie pod da wał się, nie
re zy gno wał z by le po wo dów, był twar -
dy, ła two zno sił prze cią że nia, wie dział,
że bez cię żkiej pra cy nie bę dzie efek tów.
Nie ste ty, la ta tre nin gów pod okiem Ja -
nu sza Haj du gi nie owo co wa ły ani po -
pra wą tech ni ki, ani wy ni ka mi
na za wo dach, na któ re i tak rzad ko jeź -
dził. Plu sem cza sów li ce al nych by ło
za to po zna nie Ro ma na Gzy la z Gnie -
zna, któ ry prze pro wa dził się do Kry ni -
cy, me da li sty Mi strzostw Pol ski
w ka ra te. Ro mek du żo wniósł w ży cie

spor to we mło de go kick bok se ra spod
Gó ry Par ko wej.

Po ma tu rze Krzysz tof kon ty nu ował
na ukę w Po li ce al nym Stu dium w Kra ko -
wie i tam na do bre za czę ła się je go przy -
go da z kick bo xin giem. Miesz ka jąc
pod Wa we lem, od po nie dział ku do piąt -
ku kry ni cza nin tre no wał w klu bie Orion
Kra ków pod okiem wspa nia łych szko le -
niow ców: Ta de usza Gu ta i Ju liu sza Pi -
wo war skie go. To tak na praw dę w tym
klu bie nasz bo ha ter na uczył się wszyst -
kie go. Po za koń cze niu rocz nej szko ły
jesz cze wie le ra zy przy je żdżał spe cjal nie
do Kra ko wa na tre nin gi kick bo xin gu.

***
W 2003 ro ku po sta no wił zro bić kurs

in struk to ra kick bo xin gu. Zde cy do wał
wte dy, że bę dzie pro wa dzić za ję cia

Dro ga spor to wa Krzysz to fa Bu lan dy

Z lo do wi ska na ring
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spor to we z mło dzie żą, do cze go po -
trzeb na by ła mu wie dza teo re tycz na. La -
tem wy je chał na kurs in struk to ra
kick bo xin gu or ga ni zo wa ny w Sie mia ty -
czach przez Pol ski Zwią zek Kick bo xin -
gu. Tam, wraz z gru pą mło dych osób,
szli fo wał swo je umie jęt no ści pod okiem
tre ne ra I kla sy Krzysz to fa Wie czor ka.

Kurs prze szedł po zy tyw nie i 10 grud -
nia 2003 ro ku ode brał wy da ną przez Mi -
ni ster stwo Edu ka cji Na ro do wej i Spor tu
le gi ty ma cję in struk to ra kick bo xin gu. 

Rok póź niej Krzysz tof Bu lan da zdał
w War sza wie eg za min na Mi strzow ski
Czar ny Pas -1 DAN w Kick bo xin gu
świa to wej fe de ra cji WA KO  – World As -
so cia tion of Kick bo xing Or ga ni za tins,
zy sku jąc tym sa mym upraw nie nia
do prze pro wa dza nia eg za mi nów
na stop nie szko le nio we w Pol skim
Związ ku Kick bo xin gu.

W 2004 ro ku kry ni cza nin po sta no wił
uzy skać upraw nie nia w bok sie, dru giej
upra wia nej przez sie bie i je go pod -
opiecz nych dys cy pli nie. To szko le nie
prze szedł w War sza wie, w Aka de mii
Tre ne rów i In struk to rów Spor tu ATIS
Da riu sza Kar piń skie go. 27 lu te go 2005

ro ku otrzy mał le gi ty ma cję in struk to ra
bok su wy da ną przez Mi ni ster stwo Edu -
ka cji Na ro do wej i Spor tu. W rok póź niej
zdał eg za min na Mi strzow ski Czar ny Pas
z jed ną bel ką  – 2 DAN w Kick bo xin gu.

Ale to mu nie wy star czy ło, chciał na -
dal pod no sić swo je kwa li fi ka cje. Dla te -
go w 2008 ro ku za pi sał się na kurs
in struk to ra Mu ay Thai, któ ry od by wał
się w Za wier ciu. Kurs pro wa dził tre -
ner I kla sy tre ner skiej – Ta de usz Du da.
We wrze śniu te go ro ku ode brał le gi ty -
ma cję in struk to ra tej dys cy pli ny i pra -
wie na tych miast roz po czął w Aka de mii
Tre ne rów i In struk to rów Spor tu w War -
sza wie rocz ny kurs tre ner ski kla -
sy II w bok sie, co wią za ło się to
z czę sty mi wy jaz da mi do sto li cy. 20
wrze śnia 2009 ro ku zdał po zy tyw nie
i ten eg za min.

Do wszyst kich po sia da nych dy plo -
mów i cer ty fi ka tów do rzu cił na ko niec
świa dec two ukoń cze nia kur su wy cho -
waw ców – opie ku nów wy po czyn ku
dzie ci i mło dzie ży, co mu by ło po trzeb -
ne do or ga ni zo wa nia do or ga ni zo wa nia
wy jaz dów z dzieć mi.

***
Przez dwa na ście lat czyn ne go upra -

wia nia kick bo xin gu Krzysz tof Bu lan da
wy star to wał w trzy dzie stu tur nie jach.
Jak sam przy zna je, był za wod ni kiem
prze cięt nym, choć bar dzo pra co wi tym.
Do naj więk szych suk ce sów za li cza wi -
ce mi strzo stwo Pol ski w kick bo xin gu full
con tact se nio rów w ka te go rii – 81 kg,
któ re wy wal czył 10 grud nia 1995 ro ku
w Ko sza li nie oraz trze cie miej sce i brą -
zo wy me dal Mi strzostw Pol ski w kick -
bo xin gu full con tact w ka te go rii – 86 kg,
wy wal czo ne w dniach 26-28 wrze -
śnia 2003 ro ku w No wym Są czu. Swój
ostat ni start ja ko za wod nik za li czył
na Aka de mic kich Mi strzo stwach Pol ski
w Kick bo xin gu 27 czerw ca 2009 ro ku
w Ja ro ci nie, gdzie wy star to wał w dwóch
for mach wal ki: se mi con tact (wal ka
na punk ty, prze ry wa na po po praw nym
tech nicz nie cio sie) oraz li ght con tact
(wal ka cią gła punk to wa na przez trzech
sę dziów). Bę dąc naj lżej szym i naj star -
szym za wod ni kiem w ka te go rii + 89 kg
wy wal czył dwa brą zo we me da le.

Więk sze suk ce sy od no sił na ni wie tre -
ner skiej i tu ma się czym po chwa lić.
Od 2002 do 2013 ro ku za wod ni cy i za -

wod nicz ki tre ne ra Krzysz to fa Bu lan dy
wy wal czy li 429 me da li na Mi strzo stwach
i Pu cha rach Pol ski, Mi strzo stwach Eu ro -
py, Mi strzo stwach i Pu cha rach Świa ta
w bok sie i kick bo xin gu.

Przez dwa na ście lat swo jej pra cy tre -
ner skiej Krzysz tof Bu lan da wy szko lił
wie lu wspa nia łych za wod ni ków i za -
wod ni czek. Do naj lep szych z nich na le -
żą: Ad rian Baj tel, Be ata Le śnik, Klau dia
Ci choń, Ka ta rzy na Czu ba, Ewa Do bosz -
-Bu lan da, Ma ciej Ko nar ski, Pa try cja
Ko tlarz, Agniesz ka Pół to rak, Alek san -
dra To kar czyk.

Krzysz tof Bu lan da pra cu je z mło -
dzie żą w dwóch klu bach spor to wych,
przez sie bie za ło żo nych: Lu do wym
Uczniow skim Klu bie Spor to wym Jas -
-Pol w Kry ni cy -Zdro ju, któ ry dzia ła
od 2004 ro ku i Klu bie Spor to wym
Evan No wy Sącz, za ło żo nym w 2009
ro ku po prze pro wadz ce do No we go
Są cza. W obu klu bach tre nu je kick bo -
xing w su mie pół set ki chłop ców
i dziew cząt.

Oprac. na podstawie pracy magisterskiej
Ewy Dobosz-Bulandy, zatytułowanej:

„Życiorys sportowy i trenerski Krzysztofa
Bulandy”, złożonej na Uniwersytecie

Rzeszowskim 1 lipca br.

Do naj więk szych spon so rów kry nic kie go
klu bu Jas -Pol za li cza się: Spół dziel nia Pra -
cy Mu szy nian ka, Gmi na Kry ni ca -Zdrój,
Gmi na Mu szy na, Sta ro stwo No wo są dec -
kie, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go, Re stau ra cja „Ra tel” Pań -
stwa Wil czyń skich, Spół dziel nia Pra cy
Piw ni czan ka, dru kar nia Jas -Pol, od któ rej
po cho dzi na zwa klu bu, Za kład Bu do wy
Dróg i Au to strad Wło dzi mie rza Gry zło
w No wym Są czu oraz wie le in nych firm,
któ re ca ły czas po ma ga ją.

Z ko lei do wy pró bo wa nych przy ja ciół
Klu bu Spor to we go Evan No wy Sącz za li -
cza się wspo mnia ny już Za kład Bu do wy
Dróg i Au to strad Wło dzi mie rza Gry zło,
a po nad to: Kan ce la ria Praw na „Pa tron”
Ro ber ta Sza ra ty, re stau ra cja „Ro ko” Ro -
ber ta Ko ra la, Mia sto No wy Sącz, Mi ro -
sław i Ja nusz Do mi ni ko wie oraz fir ma
„Evan” To ma sza Ja sko ta.
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Czy kry nic ka im pre za li czy się w ka -
len da rzu pol skiej (PZKB) i świa to -
wej fe de ra cji kick bo xin gu (WA KO)?

– Oczy wi ście, to w koń cu mi strzo stwa
Eu ro py. Przez ty dzień trwa nia im pre zy
spo dzie wa my się oko ło dwóch ty się cy
go ści: za wod ni ków, ekip tre ner skich, ki -
bi ców, dzien ni ka rzy. Po wie rze nie Pol sce,
a szcze gól nie Kry ni cy or ga ni za cji tur nie -
ju kick bo xin gu tej ran gi to wiel kie wy ró -
żnie nie i mam na dzie ję, że pu blicz ność się
nie za wie dzie. Li czę, że wal ki bę dą sta ły
na wy so kim po zio mie, do star cza jąc ki bi -
com du żych emo cji. Szy ku je się wspa nia -
łe, spor to we wy da rze nie. Du ża w tym
za słu ga go spo da rzy Kry ni cy, szcze gól nie
bur mi strza Da riu sza Reś ki i je go za stęp -
cy To ma sza Wo łow ca, jak i pre ze sa Pol -
skie go Związ ku Kick bo xin gu An drze ja
Pa la cza oraz pre ze sa Fun da cji Mi strzom
Spor tu Ka ta rzy ny Ko ci szew skiej -Pa lacz.
Bur mi strzo wie są otwar ci na sport i im -
pre zy pro mu ją ce Kry ni cę. Nie mu sia łem
ich dłu go na ma wiać do uczest nic twa
w or ga ni za cji tur nie ju. W koń cu to dwa
ty sią ce klien tów, któ rzy przez ty dzień
obec no ści zo sta wią w na szej prze pięk nej
Kry ni cy fu rę pie nię dzy.
Jak Pan od po wia da na za rzut, że
boks i je go groź niej sza od mia -
na w po sta ci kick bo xin gu to nie bez -
piecz ne dys cy pli ny spor tu?

– To sport, jak ka żdy in ny. W spor tach
wal ki nie czę ściej zda rza ją się kon tu zje,
niż w in nych dys cy pli nach, jak na przy -
kład grach ze spo ło wych, szcze gól nie pił -
ce no żnej, szczy pior nia ku, ko szy ków ce
itd. Kick bo xing, gdzie oprócz cio sów rę -
ko ma, ko pie się ta kże no ga mi, oczy wi ście
z za cho wa niem su ro wych re guł, to wspa -
nia ła i bar dzo wi do wi sko wa dys cy pli -
na spor tu wal ki, ma ją ca swo ich fa nów
na ca łym świe cie. Jak w ka żdej dys cy pli -
nie, aby za wod nik osią gnął wy ni ki – mu -
si cię żko pra co wać. Ten sport wy ma ga
szcze gól nych pre dys po zy cji i to nie tyl ko
fi zycz nych, ale rów nież psy chicz nych:
wa lecz no ści, har tu, si ły wo li, po pro stu
cha rak te ru. Mo że to za brzmi dziw nie, ale
na rin gu, czy ta ta mi, bar dziej wy gry wa się
gło wą, niż pię ścia mi. Przy kła dy wiel kich
pol skich pię ścia rzy ze szko ły Fe lik sa „Pa -
py” Stam ma naj le piej te go do wo dzą.
Przy kła dem mo że być Je rzy Ku lej, wspa -
nia ły bok ser, ale rów nież Iwo na Gu zow -
ska, któ ra swo ją ka rie rę w świe cie

Kickboxing
wymaga hartu
ducha i siły woli
W dniach 14-22 wrze śnia br. w Kry ni cy -Zdro ju od bę dą się Mi -
strzo stwa Eu ro py w Kick bo xin gu Ka de tów i Ju nio rów. Go spo -
da rzem tur nie ju bę dzie war szaw ska Fun da cja Mi strzom
Spor tu, dzia ła ją ca przy Pol skim Związ ku Kick bo xin gu i kry nic ki
klub „Jas -Pol”. To wiel ki, oso bi sty suk ces Krzysz to fa Bu lan dy,
pre ze sa i tre ne ra klu bów: LUKS „Jas -Pol” Kry ni ca -Zdrój i KS
„Evan” No wy Sącz, wiel kie go pro pa ga to ra spor tów wal ki na Są -
dec czyź nie. Po ni żej roz mo wa z Krzysz to fem Bu lan dą.

Krzysz tof Bu lan da
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spor tów wal ki za czy na ła wła śnie od kick -
bo xin gu (obec nie po seł na Sejm RP).

We dług da nych, po twier dzo nych
przez Mi ni ster stwo Spor tu, dwa dzie ścia
ty się cy Po la ków oboj ga płci sta le, re gu -
lar nie upra wia kick bo xing, ta licz ba
mó wi sa ma za sie bie.
Kie dy po wsta ła ta od mia na bok su?

– Kick bo xing to nie od mia na bok su,
tyl ko po łą cze nie bok su i ka ra te wszech -
sty lo we go. Kick bo xing na ro dził się w la -
tach pięć dzie sią tych w Ja po nii, a po tem
w Sta nach Zjed no czo nych, tra fił do Pol -
ski w la tach osiem dzie sią tych. Pol ski
Zwią zek Kick bo xin gu zo stał za re je stro -
wa ny w 1989 ro ku. A więc nie jest ja kaś
no wa, ni szo wa dys cy pli na, po rów naj my
kick bo xing ze sko ka mi nar ciar ski mi.
W Pol sce na nar tach ska cze rap tem kil -
ka dzie siąt osób, a kick bo xing, jak po wie -
dzia łem, upra wia ją ty sią ce Po la ków.
Szko da, że te go nie wi dzą de cy den ci i na -
sza dys cy pli na trak to wa na jest po ma co -
sze mu. Acz kol wiek po pu lar ność na szej
dys cy pli ny, zrze szo nych tyl ko w Pol skim
Związ ku Kick bo xin gu 200 klu bów i tre -
nu ją cych kick bo xing po nad 20000 osób,
za owo co wa ło de cy zją mi ni ster spor tu,
Jo an ny Mu chy o za li cze niu kick bo xin gu
do pierw szej ka te go rii dys cy plin spor to -
wych w spor tach nie olim pij skich, co się
prze kła da na mniej niż skrom ne na kła dy
fi nan so we. Naj gor sze de cy zje mi ni ster -
stwa przed na mi – spor ty nie olim pij skie
ma ją w na szym kra ju nie ist nieć. Brak
przy na le żno ści do MKOl ma skut ko wać
wnio skiem Mi ni ster stwa Spor tu o li kwi -
da cji 15 pol skich nie olim pij skich związ -
ków spor to wych, w tym Pol skie go
Związ ku Kick bo xin gu.

Na szczę ście w Kry ni cy tak nie jest,
choć już w No wym Są czu li czy się tyl ko
pił ka no żna. „San de cja” po chła nia gros
środ ków fi nan so wych, prze zna czo nych
przez mia sto na sport. To nie jest uczci we.
Nie jest nam ła two zdo by wać pie nią dze
na dzia łal ność, choć na szczę ście do pra -
co wa li śmy już sze re gu wspa nia łych, lo jal -
nych pa tro nów, spo śród firm kry nic kich
i no wo są dec kich, któ rzy spon so ru ją tre -
nin gi i wy stę py na szych za wod ni ków.
Wśród Pa na pod opiecz nych są
dziew czę ta, czy fak tycz nie okła da -
nie się pię ścia mi na rin gu dwóch
mło dych ko biet to ta kie fa scy nu ją ce
wi do wi sko?

CO TO JEST KICK BO XING?
Kick bo xing to dys cy pli na spor to wa (sport wal ki), w któ rej wal czy się sto su jąc za -
rów no bok ser skie cio sy pię ścią, jak i kop nię cia. Sło wo kick ozna cza po an giel sku
„kop nię cie” lub „ko pać”, bo xing ozna cza „boks”.
W ści słym zna cze niu te go sło wa okre śle nie „kick bo xing” od no si się do dys cy plin roz wi nię tych
przez Ja poń czy ków (kick -bo xing ja poń ski) i przez Ame ry ka nów (kick bo xing ame ry kań ski) w la -
tach 60. i 70. XX wie ku. Na okre śle nie ame ry kań skie go kick -bo xin gu uży wa się też na zwy full -
-con tact ka ra te lub w skró cie „full con tact”.
W po cząt ko wym okre sie roz wo ju kick bo xin gu ist nia ły dwa nur ty te go spor tu: ja poń ski i ame ry -
kań ski. Ja poń ska for ma kick -bo xin gu po wsta ła przez po łą cze nie tech nik bok su taj skie go i ka -
ra te -ju do. Roz wi nę ła się w dru giej po ło wie lat 60., gdy pro mo tor bok ser ski Osa mu No gu chi,
za in spi ro wa ny wal ka mi, któ re wi dział w Taj lan dii, chciał za szcze pić boks taj ski w Ja po nii. W tym
ce lu spro wa dzo no z Taj lan dii trzech taj skich bok se rów, aby wal czy li prze ciw ko trzem ka ra te -
kom ze szko ły Oy amy (któ rą póź niej na zwa no Ky oku shin). Ja poń czy cy wy gra li wów czas 2 z 3
walk. Przy oka zji No gu chi i Ken ji Ku ro sa ki (obaj in struk to rzy Ky oku shin) prze stu dio wa li boks
taj ski i opra co wa li no wy sport, łą czą cy obie sztu ki wal ki, któ ry No gu chi na zwał „kick bo xin giem”.
Pier wot nie do zwo lo ne by ły kop nię cia, ude rze nia pię ścia mi, ko la nem, łok ciem, rzu ty ju do, a ta -
kże wła ści we dla ka ra te cio sy gło wą. Z cza sem te dwie ostat nie tech ni ki od rzu co no.
Kick bo xing wkrót ce stał się bar dzo po pu lar ny w Ja po nii, był trans mi to wa ny w te le wi zji, a Ta -
da shi Sa wa mu ra zo stał jed ną z naj więk szych gwiazd tej dys cy pli ny. Kie dy za koń czył swą ka rie -
rę, po pu lar ność kick -bo xin gu w Ja po nii za czę ła jed nak ma leć. Do pie ro wraz z za ło że niem
or ga ni za cji K -1 w 1993 ro ku, na stą pił re ne sans te go spor tu.
W po ło wie lat 70. XX wie ku ame ry kań scy ka ra te cy, sfru stro wa ni za sa da mi wal ki, któ re na ka zy wa ły
za da wa nie pod czas za wo dów cio sów z ogra ni czo ną si łą, po szu ki wa li sys te mu, w któ rym mo gli by za -
da wać cio sy pię ścia mi z peł ną si łą, a tym sa mym ry wa li zo wać w wa run kach bar dziej re al nej wal ki.
Do pro wa dzi ło to do na ro dzin tzw. full -con tact ka ra te. W tym no wym spo rcie do pusz czal ne by ły ude -
rze nia pię ścią oraz kop nię cia w gło wę, a po żą da nym za koń cze niem wal ki był no kaut prze ciw ni ka.
Za wod ni cy wzo rem bok su za czę li za kła dać rę ka wi ce. Pierw sze po je dyn ki od by wa ły się na ty po wych
dla ka ra te ma tach i nie obo wią zy wał po dział na ka te go rie wa go we. Póź niej jed nak stan dar dem stał
się ring bok ser ski oraz wpro wa dzo no li mi ty wa go we. Wśród naj więk szych gwiazd pierw szej ge ne ra -
cji kick -bo xe rów by li ta cy za wod ni cy jak Bill Wal la ce, Ben ny Urqu idez oraz Joe Le wis.
Ry wa li za cja spor to wa od by wa się wg licz nych re gu la mi nów i for muł, wśród któ rych mo żna wy -
ró żnić mię dzy in ny mi: 
• full con tact: do zwo lo ne są wszyst kie tech ni ki no żne i bok ser skie po wy żej pa sa, z mi ni mal ną licz -
bą 8 kop nięć pod czas run dy. Je śli za wod nik nie za da 8 kop nięć, tra ci 1 punkt. Nie wol no ko pać ko -
la nem, ani ude rzać łok ciem; wal ka od by wa się na rin gu bok ser skim, stan dar do wo trwa 3x2 min.
• low kick: do zwo lo ne są wszyst kie tech ni ki bok ser skie oraz kop nię cia od uda do wy so ko ści gło -
wy, nie ma mi ni mal nej licz by kop nięć na mi nu tę, nie wol no ko pać ko la nem ani ude rzać łok ciem;
wal ka od by wa się na rin gu, stan dar do wo trwa 3x2 min.
• K -1: for mu ła wpro wa dzo na i spo pu la ry zo wa na przez ja poń ską or ga ni za cję K -1: do zwo lo ne są wszel -
kie tech ni ki bok ser skie, ob ro to we ude rze nia pię ścią, kop nię cia oraz cio sy ko la na mi, bez wzglę du na wy -
so kość; nie wol no ude rzać łok ciem; wal ka od by wa się na rin gu, stan dar do wo trwa 3x3 lub 5x3 min.
• thai bo xing (orien tal ru les): zła go dzo na wer sja tra dy cyj ne go mu ay thai; do zwo lo ne są wszel -
kie tech ni ki bok ser skie, ob ro to we ude rze nia pię ścią, kop nię cia oraz cio sy ko la na mi, bez wzglę -
du na wy so kość, a ta kże rzu ty, pod cię cia i wal ka w klin czu; nie wol no ude rzać łok ciem; wal ka
od by wa się na rin gu.
•  se mi con tact (po int fi gh ting): for mu ła na sta wio na głów nie na szyb kość za wod ni ków; wal ka
jest prze ry wa na i punk to wa na po ka żdym czy stym tra fie niu prze ciw ni ka; ogra ni czo na si ła ude -
rzeń; wal ka od by wa się na ta ta mi, wy jąt ko wo na rin gu, stan dar do wo trwa 3x2 min.
• li ght con tact: for ma wal ki cią głej w któ rej za wod ni cy mu szą wy ka zać się umie jęt no ścią wal -
ki tech nicz nej; wal ka od by wa się na rin gu, par kie cie lub ta ta mi, stan dar do wo trwa 3x2 min.
• li ght Kick (kick li ght): for ma wal ki cią głej z kop nię cia mi od uda w gó rę oraz ogra ni czo ną si łą
ude rzeń; wal ka od by wa się na rin gu, par kie cie lub ta ta mi. (S)
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– A czy ko pa nie się po no gach dwu -
dzie stu dwóch ko biet pod czas me czu pił -
ki no żnej to fa scy nu ją ce wi do wi sko?
Chce my, czy nie chce my, ale na stę pu je
fe mi ni za cja ży cia spo łecz ne go we
wszyst kich je go ob sza rach. Dziew czy nie
bar dziej niż kick bo xing za szko dzi, je że li
bę dzie sie dzia ła ca ły dzień na ław ce
pod blo kiem, a wie czo rem pi ła pi wo, jed -
no za dru gim. Je że li dziew czy ny chcą
tre no wać i wal czyć na rin gu, to cze mu im
te go za bra niać? Za wod nicz ki wy stę pu ją
w ochra nia czach, za bez pie cza ją cych
wra żli we miej sca: gło wę, pier si, brzuch,
nic im szcze gól ne go nie gro zi. Ma ją za -
pew nio ną od no wę bio lo gicz ną, ko rzy sta -
ją z ba se nu i sau ny. Wśród mo ich
pod opiecz nych naj więk sze suk ce sy od -

no si ły wła śnie dziew czy ny, bo bar dziej
przy kła da ją się do tre nin gu, są pra co wi te
i su mien ne. Kick bo xing nie prze szka dza
mło dej ko bie cie w za ło że niu ro dzi ny,
uro dze niu zdro we go po tom ka. Przy kła -
dem mo gą być trzy mo je pod opiecz ne,
któ re za koń czy ły już ka rie ry spor to we:
Agniesz ka Pół to rak, Ka ta rzy na Czu ba,
Pa try cja Ko tlarz. Dziew czy ny, któ re tre -
nu ją kick bo xing, są za zwy czaj mi ły mi,
wra żli wy mi nie wia sta mi i nic nie stra cą
ze swo jej ko bie co ści.

Kick bo xing na Są dec czyź nie ko ja rzy
się z ga la mi kick bo xer ski mi w la -
tach 90. ubie głe go stu le cia, któ rych
gwiaz dą był To masz Gar gu la, ps. To -
me ra, obec nie od sia du ją cy ka rę dłu -
go let nie go wię zie nia…

– Z mo imi wy cho wan ka mi ni gdy tak
nie by ło i ra czej nie bę dzie. Pil nu ję swo -
ich za wod ni ków, bo nie wszy scy po cho -
dzą z tak zwa nych po rząd nych ro dzin,
aby się uczy li, bądź pra co wa li. Kick bo -
xing to dla nich szan sa wy bi cia się, ode -
rwa nia od sza rej i czę sto smut nej

rze czy wi sto ści. Po za koń cze niu ka rie ry
wie lu mo ich za wod ni ków tra fia do słu żb
mun du ro wych. Pra cu ją dla woj ska, Po li -
cji, Stra ży Gra nicz nej, firm ochro niar -
skich. Ni ko go nie zo sta wiam na lo dzie,
wy ko rzy stu jąc do bre kon tak ty w ró żnych
fir mach i in sty tu cjach, z któ ry mi przez la -
ta współ pra co wa łem. A wra ca jąc do To -
ma sza Gar gu li, to je go przy pa dek nie
przy no si chlu by na szej dys cy pli nie. To
był fak tycz nie du ży ta lent spor to wy
i szko da, że oka zał się an ty bo ha te rem.
Przy znam, że dość scep tycz nie przy ją łem
ostat nie do nie sie nia me diów, że „To me -
ra”, ska za ny, przy po mnę, za cię żkie prze -
stęp stwa, wzno wił tre nin gi w wię zie niu,
choć ży czę mu jak naj le piej. W koń cu ka -
żdy mo że się na wró cić i ni ko mu nie po -
win ni śmy od ma wiać pra wa po wro tu
na uczci wą dro gę.
Czy w ży ciu co dzien nym zda rza ło
się Pa nu wy ko rzy sty wać swo je
umie jęt no ści kick bo xer skie? 

– Jak ktoś szu ka gu za, to go za wsze
znaj dzie. Tak jest w Pol sce i w ka żdym
in nym kra ju na świe cie. Ja ra czej uni kam
ry zy kow nych miejsc i sy tu acji. Ow szem,
pa rę ra zy przy da ły się la ta tre nin gu, ale
na szczę ście nie mu sia łem się spe cjal nie
wy ka zy wać. Mo im ży wio łem za wsze
by ła ma ta lub ring, otwar ta, uczci wa
wal ka, a nie ciem na uli ca z ciem ny mi ty -
pa mi. Ja je stem tre ne rem bok su i kick -
bo xin gu, pra cu ję z mło dzie żą, a nie
spe cem od fle ko wa nia le żą ce go.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał HEN RYK SZEW CZYK

Dziewczynie bardziej niż
kickboxing zaszkodzi,
jeżeli będzie siedziała
cały dzień na ławce
pod blokiem,
a wieczorem piła piwo,
jedno za drugim.
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„Da łam czy tel ni kom obiet ni cę…” Ty mi sło wa mi za czy -
na Pa ni swo ją trze cią ksią żkę pt. „Ta jem ni ca wę gier -
skie go ma nu skryp tu”. Jak dłu go cze ka li Pa ni
sym pa ty cy na jej wy da nie?

– Dzie sięć lat. Do trzy ma nie obiet ni cy da nej in nym i sa mej
so bie by ło trud ne. To by ły la ta cię żkiej cho ro by, któ ra za blo -
ko wa ła mo je pla ny li te rac kie – na szczę ście, jak wi dać, nie
do koń ca. Po przed nie dwie ksią żki: „Okru chy pa mię ci” i „By -
łam nie wol ni cą, czy li na czar no w No wym Jor ku” uka za ły się
rok po ro ku, tzn. w 2001 i 2002, a ksią żka „Okru chy pa mię -
ci” wio sną 2013 uzy ska ła pierw sze miej sce w ple bi scy cie czy -
tel ni ków zor ga ni zo wa nym przez mie sięcz nik „Są de cza nin”
w ra mach kon kur su im. ks. prof. B. Ku mo ra.
Treść ka żdej z wy mie nio nych ksią żek to mi łość do Ma łej
Oj czy zny, Be ski du Są dec kie go, je go pięk na, je go fau ny
i flo ry. Naj mniej to wi docz ne w ksią żce „By łam nie wol -
ni cą, czy li na czar no w No wym Jor ku”, ale i tam in te re -
su ją co opi sa na jest tę sk no ta, któ ra to wa rzy szy tym,
któ rzy z wy bo ru, a czę ściej z ko niecz no ści, mu szą opu -
ścić oj czy ste stro ny. Pro szę opo wie dzieć o so bie. Do my -
ślam się, że Pa ni ży cio rys wy tłu ma czy wszyst ko.

– Uro dzi łam się w Bar ci cach i to wła śnie kil ka pierw -
szych lat ży cia spę dzo nych w bar cic kiej le śni czów ce za de -
cy do wa ło o ogrom nej wię zi z przy ro dą Są dec czy zny,
o mi ło ści i przy wią za niu do te go skraw ka ro dzin nej zie mi,
o uczu ciu, któ re trwa ło przez dłu gie la ta spę dzo ne na Kie -
lec czyź nie z da la od uko cha nych miejsc. Nie bę dę dziś mó -
wić, dla cze go na sza ro dzi na zo sta ła zmu szo na do wy jaz du.
To jest te mat, któ ry nie po trzeb nie zmą cił by po god ny na strój,
ja ki to wa rzy szy na sze mu spo tka niu. W ka żdym ra zie po tem
by ła psy cho lo gia na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, trzy la ta
pra cy we Włosz czo wie, i wresz cie rok 1973, kie dy wraz
z mę żem ar chi tek tem wró ci łam do kra iny ma rzeń. Zmia nę
spe cjal no ści z psy cho lo gii na lo go pe dię, któ ra sta ła się

na wie le lat mo ją pa sją, po prze dzi ły stu dia lo go pe dycz ne
na UMCS w Lu bli nie. Ko lej ną mi ni spe cja li za cją by ła hip -
no te ra pia, któ ra da ła szan sę sku tecz niej szej wal ki z ją ka niem
mo ich pa cjen tów.
Wła śnie wte dy mia łam oka zję po znać Pa nią, a o ile pa mię -
tam, by ła Pa ni wów czas je dy nym lo go pe dą w ca łym wo je -
wódz twie no wo są dec kim.

– To praw da. By łam w tym cza sie je dy na. Pra co wa łam z de -
ter mi na cją w są dec kiej słu żbie zdro wia, oświa cie, spół dziel ni
le kar skiej, otwo rzy łam ta kże prak ty kę pry wat ną. Po trze by by -
ły wte dy ogrom ne. Lo go pe dia to trud ny za wód. Re ha bi li to wa -
łam afa ty ków, bez kr ta niow ców, ją ka ją cych się, dzie ci
z za bu rze nia mi ar ty ku la cji i fo na cji oraz głu chych i nie do sły -
szą cych. Kształ ci łam na uczy cie li w Ośrod ku Do sko na le nia
Na uczy cie li, re edu ka to rów dla są dec kich przed szko li. Nie ste -
ty, zdro wie za czę ło mi od ma wiać po słu szeń stwa i oto w czter -
dzie stym ósmym ro ku ży cia wy lą do wa łam na ren cie, pra cu jąc
da lej w nie peł nym wy mia rze go dzin. Ostat nie la ta przed eme -
ry tu rą spę dzi łam pro wa dząc za ję cia w Ko le gium Na uczy ciel -
skim, ale pra ca przy cho dzi ła mi z co raz więk szym tru dem.
Wy eks plo ato wa ny nad mier nie głos od mó wił po słu szeń stwa
i tak skoń czył się sen o szczę ściu, bo los ode brał mi szan sę zo -
sta nia pra cow ni kiem są dec kiej Pań stwo wej Wy ższej Szko ły
Za wo do wej, gdzie mo gła bym wy pra co wać so bie znacz nie wy -
ższą eme ry tu rę. Ale sta ło się – trze ba by ło te raz zna leźć in ne
pa sje i in ne ce le. Szy cie odzie ży i ro bie nie kwia tów z je dwa -
biu za ję ły mnie na trzy la ta. Trzy la ta ogrom ne go wy sił ku, któ -
ry za owo co wał sprze da żą prac w kra kow skich ga le riach mi mo
bra ku sto sow nych kwa li fi ka cji, czy li tzw. pa pie rów. Nie zdo -
by łam pie nię dzy mo że dla te go, że ni gdy tak na praw dę pie nią -
dze nie by ły dla mnie ce lem sa mym w so bie. Ale zro zu mia łam,
że po za lo go pe dią jest coś, co mnie fra pu je i mo gę zmie rzyć
się choć by z mo de lar ską pa sją mo je go mę ża, pro fe sjo na li sty
w tej bra nży.

Dałam
czytelnikom
obietnicę
Po dzie się ciu la tach prze rwy na świa tło dzien ne
wy cho dzi trze cia już ksią żka są de czan ki – Mag -
da le ny Po nur kie wicz. O „Ta jem ni cy wę gier skie go
ma nu skryp tu” i dłu giej prze rwy w pi sa niu z au -
tor ką roz ma wia An na To toń, spo łecz nik, pa sjo -
nat ka hi sto rii No we go Są cza i Są dec czy zny. 
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Co by ło da lej?
– Po tem za ję łam się wy łącz nie cho ro wa niem, cze go fi na -

łem był guz na esi cy. Guz sta ran nie udo ku men to wa ny me -
dycz nie na gle znik nął w spo sób nie wy tłu ma czal ny dla
me dy cy ny uni wer sy tec kiej, za to ja do sko na le wie dzia łam,
dla cze go tak się sta ło… 

Co ro bi ska za niec, któ re go uła ska wio no na gle i nie spo dzie -
wa nie? Roz pie ra go szczę ście i ra dość ży cia. W na szym pięk -
nym drew nia nym do mu w Piąt ko wej za czę łam ma lo wać
na szkle. Ar tyst ka lu do wa, a mo ja są siad ka, He len ka, na uczy -
ła mnie pod staw, jed nak mo je ob ra zy nie wie le mia ły wspól -
ne go z lu do wą twór czo ścią. Okres ten za owo co wał dwie ma
wy sta wa mi. Pierw sza w 2009 ro ku, w do mu kul tu ry w Ła zach
Bie go nic kich, a dru ga w 2010 ro ku, w Ma ło pol skim Cen trum
Kul tu ry „So kół” w No wym Są czu. Wer ni saż od był się w ra -
mach VI Wio sen ne go Fe sti wa lu Ar ty stów Pio sen ki „Pa mię -
taj cie o Ogro dach”. Te ma tem mo ich prac by ły przede
wszyst kim kwia ty, tra wy i chwa sty.
Czy coś zo sta ło po tej wy sta wie, na któ rą zo sta łam
przez Pa nią za pro szo na?

– Nic po za sa tys fak cją i zdję cia mi. Wszyst kie ob ra zy zo sta ły
na tych miast sprze da ne, a po tem na ma lo wa łam jesz cze dwie ście,
ale w do mu nie ma ani jed ne go.
Kie dy pod ję ła Pa ni de cy zję o na pi sa niu ko lej nej ksią żki?

– Po tknię cie, upa dek, cieśń bar ko wa i oto mam jak w ban -
ku dwa ko lej ne la ta re ha bi li ta cji. Je stem le wo ręcz na, ale pi -
szę rę ką pra wą, bo do te go zmu szo no mnie w szko le. Nie
mo głam ma lo wać le wą, więc po sta no wi łam pi sać, bo prze -
cież nie wol no mar no wać da ro wa ne go cza su, ja ki nam po zo -
stał. „Ta jem ni ca wę gier skie go ma nu skryp tu” za czę ła
przy bie rać re al ne kształ ty. Po ma ga li z ca łych sił moi przy ja -
cie le, któ rym tę ksią żkę po świę cam.
Co spo wo do wa ło, że pod ję ła Pa ni te ma ty kę za war tą
w ksią żce?

– Pi szę o tym w tek ście „Od au to ra” wy mie nia jąc trzy źró -
dła, któ re za in spi ro wa ły mnie do na pi sa nia ksią żki. A w skró -
cie wy glą da to tak: przy ja zne wię zi łą czą ce na ro dy pol ski
i wę gier ski w cza sach pró by, mo je wę gier skie ko rze nie sprzed

wie ków i nie usta ją ce za uro cze nie Są dec czy zną. Ta ksią żka ma
kil ka wąt ków, ale naj wa żniej szy to lo sy trzy po ko le nio wej pol -
sko -wę gier skiej ro dzi ny od wie ku XVI do cza sów II woj ny
świa to wej i Po wsta nia Wę gier skie go w 1956 ro ku. Z po wsta -
niem wią że się spra wa pol skiej opie ki nad dzieć mi wę gier ski -
mi – ofia ra mi tej tra ge dii.
Wplo tła Pa ni to wszyst ko w wart ką fa bu łę. Wzru szy łam
się ogrom nie ak cją ra tun ko wą mu szyń skich ko le ja rzy,
któ rzy prze wieź li wę gier skie dzie ci do Mar cin ko wic, ro -
dzin nej miej sco wo ści ów cze sne go na czel ni ka sta cji
w Mu szy nie. Dwu krot nie ze tknę łam się z tą spra wą.
Po raz pierw szy, kie dy ja ko uczen ni ce II LO w No wym Są -
czu wi ta ły śmy na dwor cu PKP wy sia da ją ce z wa go nów
dzie ci. To wa rzy szył im tłum są de czan. Na ostat nim na -
szym ju bi le uszo wym spo tka niu oglą da ły śmy za cho wa ne
zdję cia do ku men tu ją ce tę chwi lę. Dru gi kon takt z tą
spra wą, to spo sob ność wy ko na nia zdjęć chó ru wę gier -
skie go w re pre zen ta cyj nej sa li są dec kie go ra tu sza (po -
dob no w skład chó ru wcho dzi ły nie któ re ura to wa ne
dzie ci). By ło to w 2006 ro ku, kie dy wmu ro wa no ta bli cę
w ko ście le w Mar cin ko wi cach, ja ko dar wdzięcz no ści dla
lu dzi z tej pa ra fii, któ rzy w 1956 ro ku udzie li li ogrom nej
po mo cy wę gier skim dzie ciom.

– Nie za mie rzam zdra dzać szcze gó łów ksią żki. Po wiem je -
dy nie, że po mo gło mi trzech wspa nia łych Wę grów: Ákos En -
gelmáyer – by ły am ba sa dor Wę gier w Pol sce, któ ry do ko nał
ko rek ty tre ści wę gier skich w ksią żce; István Elek – bo ha ter
Po wsta nia War szaw skie go, któ ry w anek sie mo jej ksią żki zna -
ko mi cie uzu peł nia jej treść swy mi wspo mnie nia mi,
i Géza Cséby – zna ny wę gier ski pi sarz, po eta, spo łecz nik
i dzia łacz kul tu ry, któ ry zgo dził się za mie ścić w mo jej ksią -
żce przej mu ją cy wiersz o dzie ciach wę gier skich w Pol sce
„Cyrh la 56”. Po moc oraz wspar cie tych osób no bi li tu ją mo ją
ksią żkę. Te raz to ja za dam Pa ni py ta nie: Pa ni po dob no „po -
łknę ła” mo ją ksią żkę, jak ro zu miem prze czy ta ła ją Pa ni jed -
nym tchem? To wie le dla mnie zna czy.
Tak, to praw da. Prze czy ta łam ją w je den wie czór. A te raz,
sko ro ksią żka jest już wy da na, to zdradź my, że jej pro mo -
cja od bę dzie się w Dwor ku Go ścin nym w Szczaw ni cy. Są -
de cza nie bę dą mie li oka zję ze tknąć się z ksią żką
na osob nej pro mo cji pod czas „Ju bi la ei Can tus” 12 li sto -
pa da bie żą ce go ro ku. My ślę, że chcia ła by Pa ni na ła mach
po czyt ne go mie sięcz ni ka po dzię ko wać tym, któ rzy przy -
czy ni li się do wy da nia tej ksią żki.

– Tak. Dzię ku ję bar dzo ser decz nie Po wia to wi No wo są dec -
kie mu, pre zy den to wi mia sta No we go Są cza i Pań stwo wej
Miej sko -Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Sta rym Są czu.
Pa ni Mag do, wiem, że ma Pa ni dwa ma rze nia: wy dać po -
sze rzo ną wer sję „Okru chów pa mię ci” i na pi sać czwar tą
ksią żkę, któ ra ma już, o ile się orien tu ję, ty tuł: „Opo wie -
ści le śni ków”. Wiem, że tę ksią żkę chce Pa ni po świę cić
tym, któ rych pro fe sja wią że bar dzo sil nie z przy ro dą
i na szą Są dec czy zną, uczcić za wód Pa ni oj ca i pa mięć
o nim. „Gdy się bar dzo chce, ma rze nia się speł nia ją”. Nie
ja to wy my śli łam, ale trzy mam kciu ki. Ser decz nie dzię -
ku ję za roz mo wę.
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J est to suk ces ko bie ty, któ ra przez
kil ka mie się cy, rów nież na ła -
mach por ta lu Sa de cza nin. in fo,
od wa żnie wal czy ła o spra wie dli -

wość, nie go dząc się z tym, że to po li cja
zro bi ła z niej spraw cę wy pad ku.

Ma ria Se ku ła jest obec nie na eme ry tu -
rze. Ca łe ży cie ra to wa ła zdro wie i ży cie
in nych, śląc do nich ka ret ki po go to wia ra -
tun ko we go, w któ rym pra co wa ła kil ka -
dzie siąt lat ja ko dys po zy tor ka.

29 czerw ca 2012 ro ku szła na za ku -
py do Bie dron ki.

– By ło to przy uli cy Wę gier skiej,
przy skrzy żo wa niu z Pi ra mo wi cza – wspo -
mi na. – Cze ka łam na przej ściu dość dłu -
go, aż wresz cie włą czy ło się zie lo ne

świa tło. Uszłam le d wo czte ry kro ki na pa -
sach, kie dy ude rzył we mnie sa mo chód.

Ko bie ta z chwi li wy pad ku pa mię ta je -
dy nie to, że prze tur la ła się po bo ku au ta.

– Zo sta łam od rzu co na tak, że le ża łam
na jezd ni, z gło wą i klat ką pier sio wą
na chod ni ku – opo wia da. Nie wi dzia ła
po jaz du, gdy ten nad je żdżał. Twier dzi,
że świa tło na przej ściu by ło zie lo ne, ona
sa ma zaś prze cho dzi ła na pa sach.

– Uszłam czte ry kro ki, nie tak, jak po -
tem sta ra no mi się wmó wić, że zo sta łam
po trą co na wkra cza jąc na pa sy z kra wę -
żni ka – za pew nia.

Ka ret ka za bra ła ko bie tę do szpi ta la.
– Le d wo co pod łą czo no mi kro plów -

kę, po da no do żyl nie le ki, za ło żo no koł -

nierz or to pe dycz ny i za wie zio no na SOR,
kie dy po ja wi li się po li cjan ci i ka za li
dmu chać w al ko mat – wspo mi na.

Kie dy tra fi ła na sa lę ob ser wa cyj ną,
przy szło do niej dwóch po li cjan tów.

– Je den z nich za czął mnie prze ko ny -
wać, że ma świad ków, iż to ja je stem
spraw cą wy pad ku, bo nie za cho wa łam
na le ży tej ostro żno ści prze cho dząc przez
pa sy – mó wi Ma ria Se ku ła. – Bro ni łam
się, mó wi łam, że za cho wa łam ostro żność,
że mia łam zie lo ne świa tło, że prze cho dzi -
łam po pa sach. Nic to nie da ło, bo po li -
cjant w man da cie na pi sał: „Wej ście
na jezd nię bez po śred nio przed ja dą cy po -
jazd na przej ściu dla pie szych”.

– Prze ko ny wał mnie: „Nie chże pa ni
przyj mie ten man dat, bę dzie pa ni mia ła
spra wę z gło wy” – de ner wu je się ko bie -
ta. – Mó wił, że kie row ca au ta też do stał
man dat, że po co mam cho dzić po są -
dach, sko ro sąd i tak uzna mnie za spraw -
cę i jesz cze po nio sę kosz ty są do we.
Po uczał, jak dzia ła sy gna li za cja świetl -
na, jak się prze cho dzi przez uli cę i cią gle
na ma wiał do przy ję cia man da tu.

Ko bie ta te le fo nicz nie po ra dzi ła się
człon ka ro dzi ny, któ ry do ra dził jej, by
przy ję ła man dat, bo z po li cją nie wy gra.

– Po li cjant za gwa ran to wał mi, że
roz ma wiał z kie row cą i że nie bę dę po -
no si ła żad nych kosz tów na pra wy au ta.
Więc pod pi sa łam mu ten man dat – mó -
wi Ma ria Se ku ła. – Nie wie dzia łam, że
tym sa mym ro bię z sie bie spraw cę wy -
pad ku – do da je.

Szpi tal opu ści ła wie czo rem. W do mu
po ję ła, że źle zro bi ła, więc na za jutrz po -
je cha ła do ko men dy po li cji, by zo ba czyć

Zwy cię stwo Ma rii Se ku ły!

Nie zapłaciła za to, że wpadła
pod auto na pasach
Ab surd w naj lep szym pol skim sty lu do biegł koń ca. Po trą co na przez sa mo chód pie sza, z któ rej
po li cja zro bi ła spraw cę wy pad ku, nie bę dzie mu sia ła za pła cić ubez pie czy cie lo wi au ta, któ re ją
prze je cha ło, pie nię dzy na na pra wę po jaz du. To wa rzy stwo Er go He stia z So po tu od stą pi ło bo -
wiem od rosz cze nia wzglę dem są de czan ki.

Ma ria Se ku ła i Zygmunt Gołąb, autor tekstu
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pro to kół z wy pad ku. Nie za sta ła jed nak
na czel ni ka wy dzia łu ru chu dro go we go.

– Ka za no mi przyjść na na stęp ny
dzień, akt nikt mi nie po ka zał. Wy szłam
od nich sko ło wa na – przy zna je.

Man da tu nie anu lo wa no, więc Ma ria
Se ku ła za pła ci ła go w stycz niu br. By ła
pew na, że to za mknie spra wę, ale...

– W mar cu przy szło we zwa nie do pła -
ce nia za uszko dze nia sa mo cho du, któ ry
mnie po trą cił – mó wi.

Ra chu nek od ubez pie czy cie la opie -
wał na 1,6 tys. zł. Ty le wy no si eme ry tu -
ra ko bie ty. Wy pa dek był w czerw cu,
a fak tu ra za re pa ra cję au ta jest z wrze -
śnia. Co ob ję ły na pra wy? Mię dzy in ny -
mi zde rzak, obej mę obu re flek to rów,
na kład kę ozdob ną błot ni ka, li stwę chro -
mo wą przy drzwiach, obej mę sko ru py
wnę ki ko ła, dy sze spry ski wa czy, ma skę
sil ni ka, wy brzu sze nia na drzwiach,
uszko dze nie klam ki drzwi, lu ster ka oraz
wie le in nych. 

***
Co na to po li cja? Ofi cer pra so wy są -

dec kiej po li cji, Iwo na Grze byk -Du lak
cy to wa ła za pi sy ko dek su po stę po wa nia
w spra wach o wy kro cze nia. Sta no wią
one, że w po stę po wa niu man da to wym
funk cjo na riusz upraw nio ny do na ło że -
nia grzyw ny w dro dze man da tu kar ne -
go mo że ją na ło żyć je dy nie, gdy

schwy ta no spraw cę na go rą cym uczyn -
ku, bez po śred nio po po peł nie niu wy kro -
cze nia, lub stwier dzi po peł nie nie
wy kro cze nia na ocz nie pod nie obec ność
spraw cy, a nie za cho dzi wąt pli wość co
do spraw cy czy nu. Za zna cza ła rów nież,
że spraw ca wy kro cze nia mo że od mó wić
przy ję cia man da tu kar ne go, a funk cjo -
na riusz na kła da ją cy grzyw nę obo wią za -
ny jest okre ślić jej wy so kość,
wy kro cze nie za rzu co ne spraw cy oraz
po in for mo wać spraw cę wy kro cze nia
o pra wie od mo wy przy ję cia man da tu
kar ne go i o skut kach praw nych ta kiej
od mo wy.

– W tej spra wie po li cjan ci, po do ko -
na niu usta leń na miej scu zda rze nia, co
do oko licz no ści i przy czyn je go za ist nie -
nia, a więc usta le nie i roz py ta nie świad -
ków i uczest ni ków oraz po uzy ska niu

in for ma cji ze szpi ta la o sta nie zdro wia
pie szej, za kwa li fi ko wa li to zda rze nie ja -
ko ko li zję dro go wą, zgod nie z art. 86 § 1
kw. – tłu ma czy ła Iwo na Grze byk -Du lak.
– Po za koń cze niu czyn no ści na miej scu
ko li zji po li cjan ci uda li się do szpi ta la,
gdzie znaj do wa ła się pie sza, aby po znać
jej wer sję prze bie gu te go zda rze nia. Re -
la cje roz py ta nych osób oraz oko licz no -
ści, w któ rych do szło do po trą ce nia
pie szej wska zy wa ły, że spraw cą ko li zji
jest po trą co na ko bie ta. We szła na przej -
ście dla pie szych bez po śred nio pod nad -
je żdża ją cy po jazd tak, że wcho dząc
ude rzy ła w bok po jaz du – do kład nie
w pra wy przed ni błot nik.

Pa ni rzecz nik sa dec kiej po li cji cy to -
wa ła ta kże art. 14 usta wy z 20 czerw -
ca 1997 ro ku Pra wo o ru chu dro go wym,
któ ry sta no wi, że za bra nia się pie szym
wcho dze nia na jezd nię i bez po śred nio
przed ja dą cy po jazd, w tym rów nież
na przej ściu dla pie szych.

– Dzia ła jąc w opar ciu o przy to czo ny
wcze śniej art. 97 kpw po li cjant na ło żył
więc na pie szą man dat kar ny, wska zu -
jąc je go wy so kość oraz po in for mo wał
ko bie tę o przy słu gu ją cym jej pra wie
do od mo wy przy ję cia man da tu kar ne go,
in for mu jąc jed no cze śnie o skut kach
praw nych od mo wy je go przy ję cia, tj.
o skie ro wa niu prze ciw ko niej wnio sku

Rachunek
od ubezpieczyciela
opiewał na 1,6 tys. zł. 
Tyle wynosi emerytura
kobiety. Wypadek był
w czerwcu, a faktura
za reparację auta jest
z września.
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o uka ra nie do Są du Re jo no we go w No -
wym Są czu. Pie sza nie sko rzy sta ła z pra -
wa do od mo wy przy ję cia man da tu
kar ne go i przy ję ła go – pod kre śla ła Iwo -
na Grze byk -Du lak.

Grzyw na na ło żo na w dro dze man da -
tu kar ne go za wy kro cze nie z art. 86 § 1
kw zgod nie z „ta ry fi ka to rem” wy no -
si 220-500 zło tych. Grzyw na, ja ką mo że
na ło żyć sąd za po wy ższe wy kro cze nie,
mo że się gać na wet 5 tys. zł.

– In for ma cja ta ka nie jed no krot nie
od bie ra na jest przez oso bę, na któ rą po -
li cjant na kła da man dat kar ny, ja ko for -
ma stra sze nia. Za zna czyć na le ży, że
in ten cją funk cjo na riu sza nie jest stra sze -
nie oso by a je dy nie wy peł nie nie obo -
wiąz ków zgod nie z kpow – twier dzi ła
rzecz nicz ka po li cji.

Da lej tłu ma czy ła, że po li cjant po dej -
mu je de cy zję o na ło że niu man da tu kar -
ne go na oso bę znaj du ją cą się w szpi ta lu,
po kon sul ta cji z le ka rzem dy żu ru ją cym,
co do sta nu psy cho fi zycz ne go pa cjen ta,
któ ry mo że ujem nie wpły wać na po -
strze ga nie rze czy wi sto ści.

– Po li cjant od stę pu je od na ło że nia
man da tu kar ne go, je że li stan pa cjen ta
na to nie po zwa la. Po stę po wa nie po li -
cjan tów w przed mio to wym przy pad ku
by ło zwią za ne z re ali za cją pro ce dur
zwią za nych ze zda rze niem dro go wym
– mó wi Iwo na Grze byk - Du lak, pod kre -
śla jąc, że oso bie, któ ra przy ję ła man dat
kar ny przy słu gu je na mo cy art. 101. § 1
kpow pra wo do zło że nia wnio sku
o uchy le nie man da tu do wła ści we go
miej sco wo Są du Re jo no we go do 7 dnia
od da ty upra wo moc nie nia się man da tu
kar ne go, czy li zło że nia pod pi su na man -
da cie kar nym.

Ma ria Se ku ła od man da tu jed nak się
nie od wo ła ła. Zda rze nie, w któ rym
wzię ła udział, po li cja za kwa li fi ko wa ła
ja ko ko li zję dro go wą, a spraw cę uka ra -
no man da tem kar nym za po peł nio ne
wy kro cze nie. Dla te go po li cjan ci nie
spo rzą dza li na tę oko licz ność żad nych
pro to ko łów, a je dy nie no tat kę in for ma -
cyj ną z za ist nia łe go zda rze nia dro go we -
go. No tat ka spo rzą dza na jest w opar ciu
o szcze gó ło we da ne za pi sa ne w no tat ni -
ku słu żbo wym po li cjan ta – mo gą być
one je dy nie udo stęp nia ne na żą da nie są -
du, lub pro ku ra tu ry oraz na po trze by
we wnętrz nych po stę po wań po li cji.

– Na pod sta wie te jże no tat ki uczest -
ni kom zda rze nia oraz fir mom ubez pie -
cze nio wym udzie la na jest in for ma cja
o ko li zji po zło że niu pi sem ne go wnio sku
przez za in te re so wa ne go – tłu ma czy
Iwo na Grze byk -Du lak, za zna cza jąc, że
pi smo Ma rii Se ku ły do ty czą ce prze ka -
za nia ma te ria łów ze zda rze nia dro go we -
go wpły nę ło do Ko men dy Miej skiej
Po li cji w No wym Są czu 12 mar ca 2013
r. – In for ma cję do ty czą cą po wsta łych
uszko dzeń np. na po jaz dach po li cjant
za pi su je w no tat ni ku słu żbo wym, za pis
ten jed nak ogra ni cza się do uszko dzeń
wi docz nych „go łym okiem”, ma to rów -
nież od zwier cie dle nie w spo rzą dza nej
no tat ce.

Co z ko niecz no ścią za pła ty za na pra -
wę sa mo cho du?

– Ta kwe stia nie le ży już w ge stii po -
li cji. Fir ma ubez pie cze nio wa, li kwi du ją -
ca szko dę ko mu ni ka cyj ną, otrzy maw szy
od po li cji in for ma cję o zda rze niu sza cu -
je w opar ciu o opi nię rze czo znaw cy wy -
so kość szko dy i ob cią ża spraw cę,
ob li gu jąc go do wy pła ty od szko do wa nia.
W przy pad ku zda rzeń, w któ rych spraw -
ca mi są pie si, czy też ro we rzy ści, po -
wsta łe szko dy zo bo wią za ni są oni
po kryć we wła snym za kre sie – wy ja śnia
Iwo na Grze byk -Du lak, do da jąc, że oso -
ba, któ ra uczest ni czy ła w zda rze niu
rów nież zo sta ła uka ra na man da tem kar -
nym za wy kro cze nie, któ re po peł ni ła.

***
– 1,6 tys. zł to ca ła mo ja eme ry tu ra

– de ner wo wa ła się Ma ria Se ku ła. Oka -
za ło się, że po wcze śniej szej pu bli ka cji
w me diach od no śnie tej spra wy, zgło si li
się do niej ko lej ni świad ko wie.

– Je den z nich mó wił, że wi dział ca łe
zda rze nie i że prze cho dzi łam na zie lo -
nym, nie zaś czer wo nym świe tle, jak
upie ra się po li cja. In ny twier dzi, że po -
li cja nie py ta ła go, na ja kim świe tle
prze cho dzi łam – mó wi Se ku ła. W tej
spra wie wy sła ła na po li cję pi smo, opi -
su jąc ca łe zda rze nie, od wo ła ła się rów -
nież do ubez pie czy cie la. Za po wia da ła,
że tak ła two bro ni nie zło ży. I wy gra ła.

– Pod ko niec czerw ca 2013 ro ku
otrzy ma łam z to wa rzy stwa ubez pie cze -
nio we go Er go He stia pi smo, z któ re go
wy ni ka, że ubez pie czy ciel od stę pu je
od rosz cze nia re gre so we go, co ozna cza,
że nie bę dzie do ma gał się ode mnie za -

pła ty 1,6 ty sią ca zło tych za na pra wę sa -
mo cho du, któ ry mnie po trą cił w czerw -
cu 2012 ro ku – tę do brą wia do mość
przy nio sła 11 lip ca do re dak cji por ta lu
Sa de cza nin. in fo Ma ria Se ku ła.

– Bar dzo się cie szę, że mo ja wal ka
od nio sła sku tek, ale my ślę, że jest to wy -
gra na po ło wicz na, gdyż za wio dłam się
na po dej ściu do mo jej spra wy Rzecz ni -
ka Praw Pa cjen ta z War sza wy. Za wio -
dłam się też na po li cji, któ ra upar cie
twier dzi ła, że po stę po wa nie po wy pad -

ku by ło zgod ne z przy ję ty mi stan dar da -
mi na te re nie szpi ta la – nie kry je
go ry czy Ma ria Se ku ła. – Dla te go, sko ro
jest ta kie pra wo, któ re ze zwa la po li cji
na wle pia nie man da tów ofia rom wy pad -
ków ko mu ni ka cyj nych, na wet je śli są
one le d wo przy tom ne i oszo ło mio ne, to
bę dę sta ra ła się, aby te prze pi sy zo sta ły
zmie nio ne. Na ten te mat bę dę roz ma -
wia ła z na szy mi są dec ki mi po sła mi, by
wpły nę li na zmia nę pra wa – pod kre śla.

– Z pi sma, któ re otrzy ma łam
od rzecz ni ka praw pa cjen ta, wy ła nia się
na stę pu ją cy ob raz: pa cjent, kon kret nie
zaś uczest nik wy pad ku ko mu ni ka cyj ne -
go, nie wa żne, czy spra wa czy ofia ra,
w mo men cie tra fie nia do szpi ta la jest
bez bron ny, po li cja mo że uka rać go man -
da tem, nie zwa ża jąc na stan fi zycz ny
i psy chicz ny. Ow szem, zgod nie z prze pi -
sa mi jest to po prze dzo ne opi nią le ka rza,
ale w mo im wy pad ku, nikt nie py tał le -
ka rza o mój stan – mó wi Ma ria Se ku ła.

– Chcia ła bym po dzię ko wać re dak to -
ro wi Zyg mun to wi Go łą bo wi z re dak cji
por ta lu Są de cza nin. in fo oraz Miej skie -
mu Rzecz ni ko wi Kon su men ta, Lesz ko wi
Ja strzęb skie mu, za rów no za na gło śnie nie
spra wy, jak i po moc w jej wy ja śnie niu.
Je stem ta kże ogrom nie wdzięcz na miesz -
kań com dziel ni cy Bar skie i Su char skie -

Grzyw na na ło żo na w dro -
dze man da tu kar ne go
za wy kro cze nie z art. 86
§ 1 kw wy no si 220-500
zło tych. Grzyw na, ja ką
mo że na ło żyć sąd za po -
wy ższe wy kro cze nie, mo -
że się gać na wet 5 tys. zł.
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go, któ rzy w wal ce z nie spra wie dli wo ścią,
ja ka mnie spo tka ła, wspie ra li mnie, do -
da wa li otu chy i do pin go wa li, bym się nie
pod da wa ła – mó wi pa ni Ma ria. – Prze -
ko na łam się, że trze ba wal czyć, że są in -
sty tu cje ta kie jak nasz są dec ki rzecz nik
kon su men ta, po wo ła ne do te go, by po -
móc, po dob nie jak obiek tyw ne i rze tel ne
me dia – za zna cza i do da je, że lu dzie, któ -
rych spo tka ła, kie dy spra wa po trą ce nia
uj rza ła świa tło dzien ne, dzie li li się z nią
opo wie ścia mi o swo ich prze ży ciach
w po dob nych sy tu acjach.

– Nie któ rzy z nich rów nież otrzy ma li
man dat na łó żku szpi tal nym, nie do koń -
ca świa do mi te go, co się dzie je. Nie któ -
rzy ta kże zo sta li po trą ce nie na pa sach,
prze cho dząc przy zie lo nym świe tle, a zo -

sta li uzna ni za spraw ców ko li zji – za zna -
cza są de czan ka. 

***
Wy pa dek sprzed ro ku po zo sta wił

trwa ły ślad. Ma ria Se ku ła nie tyl ko ma
kło po ty zdro wot ne, zwią za ne z wy pad -
kiem, ale ta kże wciąż jesz cze boi się
prze cho dzić po pa sach na zie lo nym
świe tle. Prze ko na ła się już bo wiem, że
w ra zie nie szczę śli we go wy pad ku pra -
wo mo że jej nie ochro nić.

– W pi śmie od ubez pie czy cie la po ru -
szo no bar dzo wa żną kwe stię – mó wi pa -
ni Ma ria. – Na pi sa no, że we szłam
na jezd nię już na zie lo nym świe tle, choć
po zo sta li pie si po zo sta li na chod ni ku wi -
dząc ja dą cy po jazd. Z te go wy ni ka, że
zna li za gro że nie, że być mo że na tym

skrzy żo wa niu do cho dzi ło już wcze śniej
do ta kich sy tu acji, że kon struk cja skrzy -
żo wa nia umo żli wia prze jazd po jaz dom
przez pa sy wte dy, gdy jest już na nich pie -
szy. Stoi to w sprzecz no ści ze zdro wym
roz sąd kiem i ja ki mi kol wiek za sa da mi po -
ru sza nia się pie szych oraz po jaz dów. To
przej ście po win no zo stać prze bu do wa ne,
prze nie sio ne w in ne miej sce bądź zli kwi -
do wa ne. Tym bar dziej trze ba tu uwa żać,
bo obok jest szko ła – pod kre śla.

Spra wa pa ni Ma rii bul wer so wa ła Czy -
tel ni ków por ta lu Sa de cza nin. in fo, cze mu
da wa li wy raz w licz nych ko men ta rzach
pod tek sta mi. Po zo sta je nam cie szyć się
z te go, że So poc kie To wa rzy stwo Ubez -
pie czeń Er go He stia, wi dząc wy raź ne
nie ści sło ści w spra wie zda rze nia oraz
opie ra jąc się na – mó wiąc wprost – zdro -
wym roz sąd ku, od stą pi ło od rosz cze nia
wo bec pa ni Ma rii. To ta kże nasz dzien ni -
kar ski suk ces, opi su jąc bo wiem hi sto rię
pa ni Ma rii, po ka za li śmy wy raź nie wszel -
kie nie ja sno ści i ab sur dy, ja kie to wa rzy -
szy ły tej spra wie od sa me go po cząt ku,
da jąc tym sa mym mo żli wość obiek tyw -
nej oce ny Czy tel ni kom. Czas po ka zał,
kto w tym przy pad ku miał ra cję.

ZYG MUNT GO ŁĄB

R E K L A M A

OGŁOSZENIA
MODUŁOWE

Kontakt do biura reklamy

tel. 18 475 16 22
e-mail: reklama@sadeczanin.info

2 moduły

118 x 55 mm
miejsce

które czeka
na Twoją reklamę

Ma ria Se ku ła nie tyl ko
ma kło po ty zdro wot ne,
zwią za ne z wy pad kiem,
ale ta kże wciąż jesz cze
boi się prze cho dzić
po pa sach na zie lo nym
świe tle.
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J u bi le usz Są dec kie go Wod ne go
Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun -
ko we go zgro ma dził w „So ko le”
ra tow ni czą brać m.in. z No we go

Są cza, Gor lic i Tar no wa oraz sym pa ty -
ków tej or ga ni za cji. Wśród nich by li
m.in. mi ło śni cy ka ja kar stwa, że glar stwa,
pły wa nia. Jed nym z go ści ho no ro wych
był le gen dar ny An drzej Za ga ta (rocz -
nik 1926), eme ry to wa ny mi li cjant, na zy -
wa ny „sze ry fem” Je zio ra Ro żnow skie go,
któ ry współ two rzył są dec ki WOPR.

Wo prow skie wła dze re pre zen to wa li
Wik tor Za jącz kow ski, pre zes WOPR

wo je wódz twa ślą skie go i za ra zem wi ce -
pre zes Za rzą du Głów ne go WOPR oraz
Mag da le na Na czk -Mu siał, pre zes
WOPR wo je wódz twa ma ło pol skie go.
Obec ni by li ta kże ofi cje le oraz sła by
mun du ro we współ pra cu ją ce z go prow -
ca mi na co dzień: stra ża cy, po li cjan ci,
po gra nicz ni cy.

Ob cho dy rocz ni co we roz po czę ły się
od mszy św. w ko ście le św. Ka zi mie rza
w No wym Są czu, a po tem w „So ko le”
od by ła się ju bi le uszo wa aka de mia. Po -
cząt ki Są dec kie go Wod ne go Ochot ni -
cze go Po go to wia Ra tun ko we go a po tem

ko lej ne już la ta je go dzia łal no ści mo żna
by ło oglą dać na pre zen to wa nych
na ekra nie fo to gra fiach. Na ar chi wal -
nych zdję ciach zo sta li uwiecz nie ni lu -
dzie, któ rzy pół wie ku te mu two rzy li tę
or ga ni za cję – ra tow ni cy i in struk to rzy,
mo żna by ło też zo ba czyć pierw szy
sprzęt ra tow ni czy. Część z tych osób
sie dzia ła na wi dow ni i z sen ty men tem
spo glą da ła na zmie nia ją ce się fo to gra fie.

Pięk nie o hi sto rii or ga ni za cji na Są -
dec czyź nie i lu dziach z nią zwią za nych
opo wia dał Ta de usz Fran czak, by ły pre -
zes Są dec kie go Wod ne go Ochot ni cze go
Po go to wia Ra tun ko we go. Wy mie nił na -
zwi ska osób, któ re wspa nia le za pi sa ły
się w kro ni ce sto wa rzy sze nia. Wśród
nich był Zbi gniew Kmieć, współ za ło ży -
ciel WOPR w No wym Są czu, na uczy -
ciel wy cho wa nia fi zycz ne go, ka ja karz,
wod niak, tu ry sta, a ta kże pierw si wo -
prow cy z I stop niem ra tow ni czym: Ro -
man Ger hardt, oj ciec obec ne go pre ze sa
WOPR – Da riu sza Ger hard ta, An drzej
Mół ka, To masz Ro mań ski, Jó zef Sa la -
mon, Ro man Żak, Ja cek So wa, Ma rian
Myr lak.

– To wła śnie Zbi gniew Kmieć sku pił
lu dzi wy wo dzą cych się ze śro do wi ska
ka ja ka rzy, wod nia ków, węd ka rzy i tak
po wsta ło nie for mal ne cia ło – wspo mi -

nał Ta de usz Fran czak. – Był to rok 1961,
a mo że 1962. Sie dzi bą or ga ni za cji by -
ło I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ja -
na Dłu go sza w No wym Są czu. W jed nym
z po miesz czeń na dru gim pię trze znaj -
do wa ło się kil ka kół ra tow ni czych i pa -
rę lin. Oprócz nich by ły wiel kie chę ci,
am bi cje i za pał. Zbi gniew Kmieć jest po -
sta cią god ną upa mięt nie nia. Wie lu
z nas, któ rzy by li śmy zwią za ni ze spor -
tem, tu ry sty ką i wod niac twem, bar dzo
du żo za wdzię cza wła śnie je mu. Wśród
za ło ży cie li Są dec kie go WOPR -u by li ta -
kże: Ce li na Bu lan da, Ro man Ger hardt,

Złoty jubileusz
Sądeckiego WOPR
Kil ka po ko leń ra tow ni ków, in struk to rów i sym pa ty ków Są dec kie -
go Wod ne go Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go spo tka ło
się 28 czerw ca w Ma ło pol skim Cen trum Kul tu ry „So kół” w No -
wym Są czu na ob cho dach ju bi le uszu 50-le cia dzia łal no ści tej or -
ga ni za cji. Spo tka nie by ło oka zją do przy po mnie nia hi sto rii
są dec kie go WOPR i uho no ro wa nia lu dzi, któ rzy przez te wszyst kie
la ta by li i są z zwią za ni z ideą ra to wa nia to ną cych lu dzi.

Dzisiaj Sądecki WOPR
liczy 300 członków,
w tym 150 ratowników.
Każdego lata pilnują
bezpieczeństwa ludzi,
wypoczywających
w regionie. 
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Jan Haj duk, Jó zef Ka czor, An drzej Ka -
ra siń ski, An drzej Ku stra.

Wod ne Ochot ni cze Po go to wie Ra tun -
ko we w No wym Są czu dzia ła ło w wych
po cząt kach przy Po wia to wym Ko mi te cie
Kul tu ry Fi zycz nej i Tu ry sty ki. Z bie giem
lat or ga ni za cja się roz ra sta ła, przy by wa -
ło ra tow ni ków i in struk to rów, szko lą cych
mło dzież. W po cząt kach lat 70. ze szłe go
stu le cia są dec kie WOPR do ro bi ło się
nad Je zio rem Ro żnow skim, w Gród ku
nad Du naj cem, wła snej ba zy szko le nio -
wej z praw dzi we go zda rze nia. Po re mon -
cie dom ku let ni sko we go po wstał
no wo cze sny, jak na tam te cza sy, obiekt
z po miesz cze nia mi dy dak tycz ny mi i han -
ga ra mi. Od po cząt ku czu wa li nad tym Jó -
zef Sa la mon i Ce li na Bu lan da.

***
Dzi siaj Są dec ki WOPR li czy 300

człon ków, w tym 150 ra tow ni ków. Ka -
żde go la ta pil nu ją bez pie czeń stwa lu dzi,
wy po czy wa ją cych nad Je zio rem Ro -
żnow skim i rze ka mi w re gio nie. Sie dzi -
ba Są dec kie go WOPR mie ści się
obec nie przy ul. Ki liń skie go, zaś po ste -
ru nek wod ny tra dy cyj nie znaj du je się
w Gród ku n/Du naj cem. Ko lej na ba -
za jest w Ro żno wie.

– W cią gu pięć dzie się ciu lat dzia łal no -
ści Są dec kie go Wod ne go Ochot ni cze go
Po go to wia Ra tun ko we go prze wi nę ło się
kil ka po ko leń ra tow ni ków – mó wił Da -
riusz Ger hardt, pre zes są dec kie go
WOPR. – Zrze sza on rów nież wod nia ków
ró żne go ro dza ju: że gla rzy, węd ka rzy, ka -

ja ka rzy. Część na szych ra tow ni ków upra -
wia ka ja kar stwo gór skie, więc pod czas
po wo dzi mo że dzia łać w miej scach, któ re
dla in nych słu żb są nie do stęp ne. Cie szy -
my się, że w na szym ra tow ni czym gro nie
ma my co raz wię cej ko biet.

Są dec ki WOPR dys po nu je obec nie
sied mio ma ło dzia mi ra tow ni czy mi, pon -
to na mi do spły wa nia rze ka mi gór ski mi,
su chy mi ska fan dra mi oraz qu adem.

– Zmia ny, je śli cho dzi o ra tow nic two,
na stę pu ją obec nie tak szyb ko, że mu si -
my stać się za wo do wy mi ra tow ni ka mi
– do dał Da riusz Ger hardt. – W na szej
or ga ni za cji część ra tow ni ków jest wła -
śnie ta ki mi za wo dow ca mi, któ rzy są mo -
bil ni, w ka żdej chwi li go to wi ru szyć
do ak cji. W ta kich dzia ła niach czas gra
klu czo wą ro lę.

Ze zro zu mia łych wzglę dów są dec cy
„wo prow cy” zde cy do wa nie czę ściej in -
ter we niu ją na wo dach la tem. Prze wa -
żnie są to in ter wen cje pre wen cyj ne, by
za po biec ewen tu al nej tra ge dii.

Pod czas fe ty w „So ko le” uho no ro wa -
no lu dzi za słu żo nych dla są dec kie go
WOPR i tych, któ rzy wspie ra ją or ga ni za -
cję. Wśród nich był m.in. Zbi gniew Sus.

– Dla mnie to szcze gól ne świę to
– mó wił. – Nie chce się wie rzyć, że są -
dec ki WOPR ma już 50 lat. Przez
po ło wę te go okre su pia sto wa łem funk cję
pre ze sa WOPR na ró żnych szcze blach:
miej skim, re jo no wym, po wia to wym, wo -
je wódz kim. Dzi siaj z sen ty men tem wspo -
mi nam tam te cza sy, choć wów czas
pra co wa ło się spo łecz nie. Mie li śmy spo -
ro sprzę tu ra tow ni cze go.

– Ra tow nik mu si mieć cha rak ter
i mu si być spraw ny fi zycz nie. Oso bi ście
ura to wa łem 13 to ną cych osób nie tyl ko
w Pol sce, ale ta kże za gra ni cą. To wy -
jąt ko we uczu cie, że ko muś ura to wa ło się
ży cie. Pro szę mi wie rzyć – do dał Zbi -
gniew Sus. 

W gro nie uho no ro wa nych ra tow ni -
ków zna lazł się rów nież Ro bert Ko gut,
in struk tor ra tow nic twa wod ne go, któ re -
go, do te go, aby zo stał ra tow ni kiem, na -
mó wi li ko le dzy. Pan Ro bert jest rów nież
ra tow ni kiem Gór skie go Ochot ni cze go
Po go to wia Ra tun ko we go.

– Ra tow ni kiem je stem już 22 la ta
– opo wia dał Ro bert Ko gut. – Za czy na łem
w 1989 ro ku. Pa mię tam pierw sze kur sy
na młod sze go ra tow ni ka, zor ga ni zo wa ny

OD ZNA CZE NI
Brą zo wa Ho no ro wa Od zna ka WOPR: Bar tosz Bieś, Krzysz tof Bul zak, Ar tur Ciuł kow ski,
Piotr Go du la, Mi ko łaj Go sik, Ro man Gur gul, Agniesz ka Han zel ka, Mar cin Ho ma, Mo ni ka
Ja rosz, Mo ni ka Ka im, Sła wo mir Ko nop ka, Bog dan Ko wa kow ski, Ka mil La tu szek, Kon rad
La tu szek, Mi ro sław Le gut, Ma riusz Ma miak, Ja cek Mi cha łow ski, Ra fał Mi czek, Kon rad
Miec kow ski, Bar tło miej Ob rzut, Woj ciech Puł ka, Kon rad Re miasz, Ja cek Ro man, Be ata
Skra ba, Ka ro li na Sło wik, Agniesz ka Sta nu szek, Mar ta Sta nu szek, Na ta lia Ty lek, Woj ciech
Wach, Bar tło miej Wań czyk, Ja ro sław Wi de row ski, Mar cin Wró bel, Pa weł Za ga ta, Na ta -
lia Że laz ko.
Srebr na Ho no ro wa Od zna ka WOPR: Pa weł Ba łu szyń ski, Ste fan Ba ran, Ro bert Bier nac -
ki, Da riusz Fa ron, Bog dan Ka łu ziń ski, Ta de usz Karsz nie wicz, Ma ciej Ko nar, Da riusz Na gel,
Grze gorz Na gle, Ja nusz Na gle, Grze gorz Ol kie wicz, Hu bert Ole siak, Ja cek Pła wiak, Ja ro -
sław Po gwizd, Ja ro sław Pro kop czuk, An na Py tel, Krzysz tof Sar bak, An drzej Sta nek, Grze -
gorz Sta nek, Woj ciech Sta nek, Sła wo mir Szcze ci na, Pa weł Ty lek, Ka ta rzy na Wie czo rek,
Adam Wojt kow ski, Hen ryk Wój cik, Ma rian Woj to wicz, Bo gu sław Za sad ni, Ma rek Zie liń -
ski, Łu kasz Zie mia nek, Ma rek Ziół kow ski, Ja cek Żak.
Zło ta Ho no ro wa Od zna ka WOPR: Jan Ja nusz, Ro man Karcz, Je rzy Mi cha łow ski, Le sław
Re miasz, Ma ciej Skwa rek, Ja kub Ty lek, Ry szard Za ga ta.
Zło ta Od zna ka WOPR Za Za słu gi z Li ściem Lau ro wym: Mie czy sław Biał kow ski, Cze sław
Ka pu śniak, Jó zef Sa la mon, Zbi gniew Sus, Zbi gniew Ty lek.
Zło ta Od zna ka WOPR Za Za słu gi z Wień cem Lau ro wym: Ta de usz Fran czak, Ro man
Ger hardt.
Od zna ka Za słu żo ny In struk tor WOPR: Da riusz Ger hardt, Ro bert Ko gut.
Od zna cze nia „Po wódź 2010”: Mar cin Bo ga czyk, Da riusz Ger hardt, Ro man Ger hardt, Ro -
man Gur gul, Ro bert Ko gut, Bog dan Ko wa kow ski, Ra fał Mi czek, Je rzy Pro kop czuk, Ja kub
Ty lek, Jan Ja nusz, Na ta lia Ty lek, Pa weł Ty lek, Bar tło miej Wań czyk, Ka ta rzy na Wie czo rek,
Mar cin Wró bel, Ry szard Wą so wicz, Ma rek Nieć, Pa weł Mo ty ka, Ma rian Mar sza łek, Mi -
chał Sła boń.
Srebr ne Jabł ko Są dec kie (przy zna wa ne przez sta ro stę no wo są dec kie go): Ste fan Ba -
ran, Cze sław Ka pu śniak, Ma rek Mar sza łek, Ja ro sław Po gwizd, Je rzy Pro kop czuk, Ja kub
Ty lek, Łu kasz Zie mia nek.
Zło te Jabł ko Są dec kie: Mie czy sław Biał kow ski, Ta de usz Fran czak, Da riusz Ger hardt, Ro -
man Ger hardt, Jan Ja nusz, Ro bert Ko gut, Je rzy Mi cha łow ski, Jó zef Sa la mon, Zbi gniew
Sus, An drzej Za ga ta.
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w „wo prów ce” w Gród ku nad Du naj cem.
Póź niej zdo by łem upraw nie nia ra tow ni -
ka wod ne go. W mię dzy cza sie stu dio wa -
łem. Po tem zdo by łem upraw nie nia
star sze go ra tow ni ka na Aka de mii Wy cho -
wa nia Fi zycz ne go we Wro cła wiu, a na -
stęp nie in struk to ra ra tow nic twa wod ne go.
Do tej po ry dzia ła my czyn nie, pro wa dząc
kur sy w No wym Są czu. Ra tow nic two to
przede wszyst kim cię żka pra ca wy ma ga -
ją ca sa mo za par cia i po świe ce nia. Dla nas
ra tow nic two jest po pro stu pa sją.

Do daj my, że ob cho dy ju bi le uszu 50-le -
cia Są dec kie go WOPR w „So ko le” mia ły
ar ty stycz ną opra wę. Wy stą pi li: ze spół
„Ciu pa ga” z Łąc ka, gru pa wo kal na „Yang
Vo ice” i ze spół tań ca no wo cze sne go „Ka -
thar sis” z Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry
w No wym Są czu. 

IGA MI CHA LEC

N
a stęp nie w ko ście le pa ra fial -
nym pw. św. Ja na Chrzci cie -
la zo sta ła od pra wio na msza
św. w in ten cji zmar łych i ży -

ją cych człon ków ze spo łu. Po na bo żeń -
stwie barw ny ko ro wód, zło żo ny
z miesz kań ców Łąc ka i licz nie przy by -
łych go ści, prze szedł do am fi te atru
na Je żo wej, gdzie od był się kon cert ju -
bi le uszo wy „Gó ra li Łąc kich”. Wcze -
śniej jed nak ze spół ode brał za słu żo ne
po chwa ły, gra tu la cje i od zna cze nia. 

Od zna cze niem „Za słu żo ny dla Kul -
tu ry Pol skiej”, nada nym przez mi ni stra
kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go uho -
no ro wa ni zo sta li naj star si, wie lo let ni
człon ko wie ze spo łu. Mar sza łek wo je -
wódz twa ma ło pol skie go Ma rek So wa
uho no ro wał ze spół me da lem Po lo nia
Mi nor, sta ro sta no wo są dec ki Jan Go -
lon ka wrę czył se nio rom Jabł ka Są dec -
kie, a wójt Ja nusz Klag od zna cze nia

„Za słu żo ny dla Gmi ny Łąc ko”. Z gra -
tu la cja mi po spie szy li rów nież po sło wie:
An na Pa luch, Bar ba ra Bar tuś, Ar ka -
diusz Mu lar czyk i An drzej Ro ma nek.

Wi do wi sko pt. „Łąc kie gro nie niech
świat sły sy, nie skry śloj cie scyn ścia
z du sy” roz po czę ło się od scen ki
– „Sia no ko sy”, aby po tem pu blicz ność
mo gła obej rzeć tań ce i za ba wy tak
mło dych gó ra li, jak i sta ro stów pod -
czas spo tka nia „W cha łu pie”. Do ostat -
niej po lki gó ra le łąc cy za pro si li
do tań ca wi dow nię, nie wy łą cza jąc go -
ści. Dłu go nie mu sie li na ma wiać, gdyż
wśród pu blicz no ści by li człon ko wie
za przy jaź nio nych ze spo łów folk lo ry -
stycz nych z ca łe go re gio nu. Licz nie
przy by li miesz kań cy Łąc ka oraz tu ry -
ści, dla któ rych by ła to wiel ka atrak cja.

Na za koń cze nie z gra tu la cja mi po -
spie szy li przed sta wi cie le or ga ni za cji
i sto wa rzy szeń, wspo mnia ne de le ga cje

Świę to wa li 80-le cie po wsta nia ze spo łu re gio nal ne go 

Łąc kie gro nie
niech świat sły sy
W so bo tę 20 lip ca Łąc ko ży ło ju bi le uszem 80-le cia Ze spo łu
Re gio nal ne go „Gó ra le Łąc cy”. Ob cho dy ju bi le uszo we roz po -
czę ły się od od sło nię cia ta bli cy upa mięt nia ją cej łąc kich Chwa -
li bo gów oraz przej ściem na cmen tarz i zło że niem kwia tów
przy ta bli cy za ło ży ciel ki ze spo łu Ma rii Chwa li bóg.
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za przy jaź nio nych ze spo łów oraz pu blicz -
ność. Nie mil kły okla ski i grom kie „Sto
lat”. Po tem by li i ak tu al ni człon ko wie ze -
spo łu spo tka li się w ha li wi do wi sko wo -
-spor to wej. Przy su to za sta wio nym sto le
przy szedł czas na wspo mnie nia.

***
Ze spół Re gio nal ny „Gó ra le Łąc cy”

za ło ży ła w 1933 ro ku Ma ria Chwa li bóg,
na uczy ciel ka szko ły w Za rze czu, a po -
tem w Łąc ku. To wła śnie ona stwo rzy ła
pierw szy pro gram ze spo łu, któ re mu to -
wa rzy szy ła ka pe la lu do wa Pyr do łów.
Na po cząt ku swej dzia łal no ści ze spół nie
po sia dał stro jów re gio nal nych ani lo ka -
lu, w któ rym mógł by od by wać pró by.
Dziew czę ta w więk szo ści ko rzy sta ły ze
stro jów swo ich ma tek i babć, na to miast
chłop cy nie któ re ele men ty stro ju (ko szu -
le, kierp ce) ku po wa li za wła sne pie nią -
dze, a in ne (pa sy, gur ma ny) po ży cza li.
Pró by od by wa ły się prze wa żnie wie czo -
ra mi w szko le, za zgo dą jej kie row ni ka
Sta ni sła wa Gro nu sia. W ćwi cze niach
po ma gał ta kże Mie czy sław Szur miak,
kie row nik szko ły w Za go rzy nie (zgi nął
pod czas woj ny w obo zie kon cen tra cyj -
nym). Dzię ki Jó ze fo wi i To ma szo wi Pyr -
do łom i przy współ pra cy Ju lia na Zub ka,
zo stał od two rzo ny ta niec „Zbój nic ki”,
któ ry fi gu ra mi i spo so bem wy ko ny wa -
nia ró żnił się od „zbój nic kie go” wy so ko -
gór skie go. Dzię ki sta ra niom Ma rii
Chwa li bóg i człon ków ze spo łu: Zo fii Fa -
ron, Sta ni sła wa Ba zia ka, Sta ni sła wa
Ćwi kow skie go ze bra no od naj star szych
miesz kań ców zie mi łąc kiej ob rzę dy we -
sel ne (py tac ka, ora cje dru żbów i sta ro -

stów, bło go sła wień stwo, oce pi ny). Przy -
go to wa no „We se le Łąc kie”, któ re po raz
pierw szy ja ko ob rzęd od two rzo no
na „Świę cie Gór” w No wym Są czu
w 1938 r. By ło to wi do wi sko re gio nal ne
z udzia łem Gó ra li Łąc kich i La chów
z Po de gro dzia.

W la tach 1939-1943 ze spół za wie sił
swo ją dzia łal ność. Je go człon ko wie prze -
by wa li w obo zach kon cen tra cyj nych,
w nie wo li nie miec kiej, w par ty zant ce.
W cza sie kam pa nii wrze śnio wej 1939 ro -
ku Ma ria Chwa li bóg z mat ką Jó ze fą opu -
ści ły Łąc ko. Ucie ka jąc przed Niem ca mi
schro ni ły się w Lwo wie u Zbi gnie wa
Chwa li bo ga. Tam do pa dli ich So wie ci,
wy wo żąc za Ural, do pra cy w le sie, skąd
uda ło im się szczę śli wie wy do stać z ar -
mią gen. An der sa. Po woj nie Ma ria
Chwa li bóg miesz ka ła w An glii. Po do -
świad cze niach „so wiec kie go ra ju” nie
chcia ła wró cić do sko mu ni zo wa ne go
kra ju. Ma te ria ły do ty czą ce pro gra mu ze -
spo łu za gi nę ły w cza sie woj ny.

W 1946 r. z ini cja ty wy by łych człon -
ków ze spo łu: Zo fii Fa ron, Ma rii Dy biec,
Jó ze fa Mar ka i Sta ni sła wa Ba zia ka ze -
spół zo stał zre or ga ni zo wa ny. Sta ra no się
od two rzyć od gry wa ny przed woj ną pro -
gram, zwłasz cza „We se le łąc kie”. Du żej
po mo cy „po wo jen ne mu” ze spo ło wi
udzie li ła na uczy ciel ka Sta ni sła wa Wa -
dow ska. Z bie giem lat zmie nił się skład
ze spo łu i ka pe li. Za czął w nim grać
sław ny Fran ci szek Ku rze ja z Kicz ni
(pry mi sta). Po wtó rzy ła się dzia łal ność
bez pie nię dzy, stro jów i miej sca do ćwi -
czeń. Pró by od by wa ły się w szko le,
w do mu lu do wym, w re mi zie OSP,
na traw ni ku, a na wet na bo iskach (w sto -
do le) u człon ków ze spo łu. W póź niej -
szym okre sie miej scem ćwi czeń był
ba rak, a na stęp nie sa la GOK -u lub sce -
na w am fi te atrze na Je żo wej.

***
Obec nie ze spół skła da się z dwóch

grup: mło dych i sta ro stów, czy li dwóch
po ko leń gó ra li łąc kich, w su mie oko -
ło 40 osób. Od po cząt ku dzia łal no ści, aż
do chwi li obec nej, przez ze spół prze wi -
nę ło się ok. 500 osób. Ze spół uświet niał
za wsze Świę to Kwit ną cej Ja bło ni, Świę -
to Owo co bra nia oraz wie le in nych uro -
czy sto ści na te re nie gmi ny, po wia tu
i wo je wódz twa. „Gó ra le Łąc cy” wy stę -
po wa li na te re nie ca łe go kra ju i po za je -
go gra ni ca mi. Do ro bek swój ze spół
uwiecz nił na pły tach CD: Le ci od Łąc ka
pio snec ka (2000 r.), Ko lę dy i pa sto rał ki
– Na Mo dyń skiyj ha li (2002 r.), Kon dy
Cor no Rzyc ka (2006 r.) oraz DVD
z „We se lem Łąc kim” i wi do wi skiem
z oka zji ju bi le uszu 70-le cia dzia łal no ści.

Oprac. JB, MG
Źródło i fot. Starostwo Powiatowe

w Nowym Sączu, GOK Łącku

WYPRZEDAŻ WĘGLA
Likwidacja składu opału „PEPS”

OD 600 ZŁOTYCH ZA TONĘ
ul. Wyspiańskiego 38, 33-300 Nowy Sącz

Kontakt: 601-930-807

R E K L A M A
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„D rze wa So bie skie go” miesz -
kań cy Rzecz po spo li tej Oboj -
ga Na ro dów sa dzi li na cześć

kró la po je go wie deń skiej wik to rii. Tra -
dy cję praw do po dob nie za po cząt ko wał
sam mo nar cha Jan III So bie ski, któ ry
był zna ny ze swo ich za mi ło wań przy -
rod ni czych. Pod czas mar szu na Wie -
deń, 23 sierp nia 1683 ro ku, za sa dził
przed klasz to rem Fran cisz ka nów w Gli -
wi cach dwie li py, le gen dy mó wią na wet
o 14. drze wach.

Ak cja szu ka nia i upa mięt nia nia
„Drzew So bie skie go” wy star to wa ła 1
lip ca i po trwa do koń ca sierp nia br.
Zgło sze nia drzew zwią za nych z od sie -
czą wie deń ską bę dą zbie ra ne przez Ge -
ne ral ną Dy rek cję Ochro ny Śro do wi ska
do 2 wrze śnia te go ro ku. Aby wziąć
udział w ak cji, na le ży wy peł nić for mu -

larz zgło sze nio wy do stęp ny na stro nie
www.gdos.gov.pl, prze słać zdję cia od -
szu ka ne go drze wa wraz z opi sem lo ka -
li za cji prze strzen nej i uza sad nić swo je
zgło sze nie. Z wy bra nych zgło szeń zo -
sta nie utwo rzo na ga le ria zdjęć, któ rą
Na ro do wy In sty tut Dzie dzic twa oraz
Ge ne ral na Dy rek cja Ochro ny Śro do wi -
ska opu bli ku ją na swo ich stro nach in -
ter ne to wych oraz fan pa ge'ach 12
wrze śnia 2013 r., czy li do kład nie
w rocz ni cę Bi twy pod Wied niem.

JAK SZUKAĆ 
„DRZEW SOBIESKIEGO”?

– War to po py tać star szych lu dzi
w swo jej oko li cy, mo gą pa mię tać ja kąś
hi sto rię prze ka zy wa ną ust nie z po ko le -
nia na po ko le nie. Ta kie fak ty mo gą być
od no to wa ne w księ gach pa ra fial nych,

mo że więc pro bosz czo wie coś o ta kich
drze wach wie dzą. War to też za in te re so -
wać się źró dła mi i opra co wa nia mi hi -
sto rycz ny mi, po roz ma wiać
z miej sco wy mi hi sto ry ka mi – pod po wia -
da Bo że na Ko toń ska z Re gio nal nej Dy -
rek cji Ochro ny Śro do wi ska
w Kra ko wie.

– Naj le piej prze śle dzić tra sy prze mar -
szu wojsk So bie skie go z te go okre su. Ale
ta kie drze wa sa dzo no rów nież w miej -
scach, przez któ re król Jan nie prze cho -
dził. Szlach ta w ca łej Pol sce mo gła sa dzić
drze wa na swo im te re nie, upa mięt nia jąc
Od siecz Wie deń ską – pod po wia da z ko -
lei Mar ta Ro gow ska z Biu ra In for ma cji
Na ro do we go In sty tu tu Dzie dzic twa.

PODPOWIADA
I „SĄDECZA NIN”

Naj wię cej drzew po sa dzo no na Gór -
nym Ślą sku, bo tam tę dy w 1683 ro ku
prze ma sze ro wał w kie run ku Wied nia
król Jan III So bie ski. Ale w dro dze po -
wrot nej szedł już zu peł nie in ną tra są
– przez Są dec czy znę! Ma my w na szym
re gio nie i naj bli ższej oko li cy spo ro ró -
żne go ro dza ju pa mią tek zwią za nych
z tym wa lecz nym wład cą.

W Bo go nio wi cach, w pow. gor lic -
kim, w gmi nie Łu żna jest za byt ko wy
park, w któ rym do mi nu ją oka za łe li py.
Na skra ju par ku znaj du je się naj więk sza
z nich i naj cen niej sza – z ob wo dem
prze kra cza ją cym 6 me trów. Po dob no
pod tym wła śnie drze wem od po czy wał
król Jan po tru dach wo jen nych.

W Dęb nie, w gmi nie No wy Targ, jed -
nym z naj cen niej szych za byt ków ko -
ściół ka jest ma lo wa na cho rą giew
z XVI wie ku, któ rą po zo sta wił
Jan III So bie ski, wra ca jąc spod Wied nia
po zwy cię stwie nad Tur ka mi. Mo że
oprócz cho rą gwi jest tam jesz cze ja kaś
pa miąt ka, al bo po zo sta ła pa mięć o niej?

W Fal ko wej, w gmi nie Cię żko wi ce,
ro śnie sta ra li pa, ma ją ca po dob no zba -
wien ny wpływ na miesz kań ców. We -
dług le gen dy, w 1683 ro ku umę czo ne
ry cer stwo wraz ze swo im uko cha nym
i kró lem wra ca ło spod Wied nia przez
Gór ną Fal ko wą ko ło te jże li py.
Jan III So bie ski po sta no wił od po cząć
w jej cie niu. Ubo ga wieś oka za ła kró lo -
wi i je go żoł nie rzom wiel ką go ścin ność.
W po dzię ce za do broć ka pe lan woj sko -

Szu kaj my „Drzew So bie skie go” 

Na odsiecz
dębom, lipom...
W 2013 ro ku przy pa da 330. rocz ni ca zwy cię stwa kró la Ja na III So -
bie skie go w bi twie pod Wied niem. Na ro do wy In sty tut Dzie dzic -
twa i Ge ne ral na Dy rek cja Ochro ny Śro do wi ska roz po czy na ją
kam pa nię spo łecz ną skie ro wa ną do wszyst kich mi ło śni ków hi sto -
rii i przy ro dy „Drze wa So bie skie go. Na od siecz dę bom, li pom i in -
nym drze wom”. Jej ce lem jest od na le zie nie „Drzew So bie skie go”,
zwią za nych z od sie czą wie deń ską i po sta cią kró la. 
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wy w imie niu kró la i ry cer stwa po pro sił
Pa na Bo ga o bło go sła wień stwo dla tej
zie mi. W miej scu mo dli twy, pod li pą
po sta wio ny zo stał krzyż.

Z Fryd ma nem, w gmi nie Łap sze Ni -
żne, zwią za na jest opo wieść, któ ra gło si
ż wra ca jąc spod Wied nia Jan III So bie -
ski wy słu chał tu na bo żeń stwa dzięk -
czyn ne go w ko ście le oraz ofia ro wał
świą ty ni cen ne vo tum w po sta ci zło te go
krzy ży ka wy sa dza ne go bry lan ta mi. Mo -
że po zo sta wił też in ny ślad?

Po dob no Hu za ry, szczyt gór ski
na po gra ni czu Be ski du Ni skie go i Be -
ski du Są dec kie go, wy wo dzi swą na zwę
od hu sa rzy So bie skie go.

W Kry ni cy znaj du je się uję cie wo dy
„Kró lo wa stu dzien ka”. We dług le gen dy,
król Jan III So bie ski, wra ca jąc spod
Wied nia, miał za trzy mać się w tym
miej scu na po pas. Kto wie, mo że w po -
bli żu po sa dził ja kiś dąb, al bo li pę?

Sta re po da nia mó wią, że Jan III So -
bie ski miał w Mę ci nie Wiel kiej, w pow.
gor lic kim, w gmi nie Sę ko wa, osa dzać
za słu żo nych żoł nie rzy z pra wem do wy -
do by wa nia ole ju skal ne go. Mo że na je -
go cześć po sa dzi li ja kieś drze wa?

Przez Mu szy nę prze ma sze ro wa ły po -
wra ca ją ce spod Wied nia pol skie woj ska,

pro wa dzo ne przez het ma na Sta ni sła wa
Ja bło now skie go. Prze kro czy ły gra ni ce
Rzecz po spo li tej Oboj ga Na ro dów
w oko li cach Mu szy ny, na Prze łę czy Ty -
lic kiej. Sam król zaś przez Lu bow lę
i Piw nicz ną udał się do Sta re go Są cza,
by po kło nić się szcząt kom księ żnej Kin -
gi. Tu spo tkał się ze swą uko cha ną Ma -
ry sień ką i po da ro wał kla ry skom
zdo by ty na Tur kach sztan dar, do dziś
prze cho wy wa ny w klasz to rze.

6 grud nia 1683 r. wi ta no Ja na III So bie -
skie go przed ra tu szem i na zam ku w No -
wym Są czu. Hoł dy od bie rał w oto cze niu
ro dzi ny – żo ny Ma ry sień ki i sy na Ja ku ba,
któ ry to wa rzy szył mu w wo jen nej wy pra -
wie. Czy na pa miąt kę te go wy da rze nia po -
sa dzo no ja kieś drze wo w Są czu – nie
wia do mo, ale war to po szpe rać. 

Tra dy cja gło si, że Jan III So bie ski
mo dlił się ta kże w Przy do ni cy, w gmi -
nie Gró dek nad Du naj cem, w li czą cej
wte dy 150 lat świą ty ni i po da ro wał dla
te go ko ścio ła, ja ko wo tum za wspa nia łe
zwy cię stwo wie deń skie, ob raz Ma don -
ny z Dzie ciąt kiem w ga ju ró ża nym,
czczo nej dzi siaj pod ty tu łem Mat ki bo -
żej Ró żań co wej. 

To tyl ko nie któ re z miejsc, ja kie su -
ge ru je my od wie dzić po szu ki wa czom
„Drzew So bie skie go” lub choć by śla -
dów po nich. Ta ka pe re gry na cja przy -
czy ni się do stwo rze nia do ku men ta cji
choć by czę ści pol skich dzie jów, oto cze -
nia opie ką naj star szych świad ków pol -
skiej hi sto rii, czy li drzew, któ re mia ły,
ma ją lub otrzy ma ją sta tus po mni ków
przy ro dy, a mo że być przy oka zji wspa -
nia łą i po ucza ją cą za ba wą.

***
Na stro nie Na ro do we go In sty tu tu

Dzie dzic twa czy ta my:
„Od siecz wie deń ska, czy li wy pra wa

wo jen na kró la Ja na III So bie skie go
z 1683 ro ku, zo sta ła pod ję ta w ce lu obro -
ny ob lę żo ne go przez Tur ków Wied nia.
Bi twa pod Wied niem ro ze gra ła się 12
wrze śnia 1683 ro ku i za koń czy ła zwy -
cię stwem Ja na III So bie skie go. W ten
spo sób zo sta ła za trzy ma na tu rec ka eks -
pan sja na Eu ro pę, a Rzecz po spo li ta zy -
ska ła so bie sła wę „obroń cy Eu ro py”
i „przed mu rza chrze ści jań stwa”.

Sę dzi we drze wa są ele men tem dzie -
dzic twa na ro do we go, za rów no przy rod -
ni cze go, jak i kul tu ro we go, o któ re
na le ży dbać i chro nić od za po mnie nia.
Dzię ki tej ak cji Ge ne ral na Dy rek cja
Ochro ny Śro do wi ska zbie rze in for ma cje
o ta kich drze wach i za mie ści je w Geo -
ser wi sie GDOŚ – geo ser wis. gdos. gov.
pl, co uła twi pro ces we ry fi ka cji da nych
Cen tral ne go Re je stru Form Ochro ny
Przy ro dy na te mat po mni ków przy ro dy.”

Spo śród zgło szo nych przez uczest ni -
ków ak cji „Drzew So bie skie go” zo sta -
nie wy bra nych 10, któ re ja ko pierw sze
otrzy ma ją sta tus „Drze wa We te ra na”.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce
kon kur su do stęp ne są na stro nach
www.gdos.gov.pl oraz www.za by tek.pl.

JAN GA BRU KIE WICZ
Źró dło: www.szlak so bie skie go.pl

www.gdos.gov.pl
www.za by tek.pl

6 grudnia 1683 r. witano
Jana III Sobieskiego przed
ratuszem i na zamku w
Nowym Sączu. Hołdy
odbierał w otoczeniu
rodziny – żony Marysieńki
i syna Jakuba.
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O
wpi sa nie na li stę UNE SCO
tych 16 cer kwi NID sta rał się
przez wie le lat wraz z przed sta -
wi cie la mi stro ny ukra iń skiej:

Pań stwo wym Hi sto rycz no -Ar chi tek to nicz -
nym Re zer wa tem w Żół kwi oraz Na uko -

wo - Ba daw czym In sty tu tem ba da nia Za -
byt ków w Ki jo wie.

– Za gad nie nia zwią za ne z ochro ną
dzie dzic twa na ro do we go są bar dzo wa -
żnym czyn ni kiem po li ty ki pań stwa. Dla -
te go wła śnie stro na pol ska i ukra iń ska

od 2009 ro ku pro wa dzi ły sta ra nia o to,
by drew nia ne cer kwie zna la zły się
na pre sti żo wej li ście UNE SCO. Efek tem
tej współ pra cy jest suk ces, ja kim jest ich
do ce nie nie przez mię dzy na ro do wą spo -
łecz ność. Dzię ki te mu te nie zwy kle cen -
ne obiek ty zy ska ją do dat ko wą pro mo cję
– pod kre śla mi ni ster kul tu ry i dzie dzic -
twa na ro do we go Bog dan Zdro jew ski.

No wy wpis na Li stę Świa to we go
Dzie dzic twa UNE SCO obej mu je osiem
obiek tów z te re nu Pol ski. Zna la zły się
w nim cer kiew św. Pa ra skie wy w Ra dru -

Wielka nobilitacja Powroźnika, Owczar, Kwiatonia i Brunar

Cerkwie na liście UNESCO
W OBIEKTYWIE JERZEGO ŻAKA

Na Li stę Świa to we go Dzie dzic twa UNE SCO wpi sa no w czerw -
cu 16 drew nia nych cer kwi zlo ka li zo wa nych w pol skim i ukra iń -
skim re gio nie Kar pat. To pierw szy wpis pol skich za byt ków na li stę
UNE SCO od 7 lat – mó wi Wio let ta Ła bu da–Iwa niak, rzecz nik pra -
so wy Na ro do we go In sty tu tu Dzie dzic twa (NID).

Powroźnik – Mandylion z XVII w.

Cerkiew św. Ja ku ba Młod sze go Apo sto ła w Po wroź ni ku Cerkiew w Bru na rach Wy żnych
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żu, cer kiew Na ro dze nia Prze naj święt szej
Bo gu ro dzi cy w Cho tyń cu, cer kiew św.
Mi cha ła Ar cha nio ła w Smol ni ku, cer kiew
św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Tu rzań sku
(wszyst kie na Pod kar pa ciu) oraz czte ry
cer kwie łem kow skie z Ma ło pol ski, a kon -
kret nie z Są dec czy zny i Gor lic kie go: 

– św. Ja ku ba Młod sze go Apo sto ła
w Po wroź ni ku;

– Opie ki Bo gu ro dzi cy w Owcza rach;
– cer kiew św. Pa ra skie wy w Kwia to niu;
– św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Bru na -

rach Wy żnych. 
Po zo sta łe osiem cer kwi, two rzą cych

no we miej sce świa to we go dzie dzic twa
UNE SCO, znaj du je się na Ukra inie.

– Wpis drew nia nych cer kwi na pre -
sti żo wą Li stę Świa to we go Dzie dzic twa
UNE SCO jest wy ni kiem kil ku let niej
współ pra cy pol sko -ukra iń skiej. Wy bra -
ne cer kwie sta no wią do sko na ły przy kład
po łą cze nia wpły wów kul tur Wscho du
i Za cho du – do da je Pau li na Flor ja no -
wicz, dy rek tor NID.

Wy mie nio ne cer kwie są naj star szy mi
za cho wa ny mi drew nia ny mi obiek ta mi
te go ty pu na ob sza rze pol skich i ukra iń -
skich Kar pat. Po cho dzą z koń -
ca XV i po cząt ku XVI wie ku. Jak
czy ta my w ko mu ni ka cie NID, świą ty nie
te sta no wią naj do sko nal sze osią gnię cia

drew nia nej ar chi tek tu ry cer kiew nej
swych cza sów, do dziś zdu mie wa jąc
skom pli ko wa ny mi roz wią za nia mi kon -
struk cyj ny mi. Ró żno rod ność form i ty -
pów, do sko na łość cie siel skich roz wią zań
kon struk cyj nych oraz od mien ność sty li -
stycz na – to wła śnie wy ró żnia drew nia -
ne bu dow nic two cer kiew ne w ob sza rze
pol skich i ukra iń skich Kar pat od drew -
nia ne go bu dow nic twa sa kral ne go po zo -
sta łej czę ści Eu ro py.

– Ar chi tek tu ra drew nia na jest ar chi -
tek tu rą szcze gól nej tro ski, naj bar dziej
za gro żo ną i naj trud niej szą w kon ser wa -
cji. Wpis tych obiek tów na Li stę Świa to -
we go Dzie dzic twa UNE SCO to
ogrom na no bi li ta cja, to uzna nie ar chi -
tek tu ry cer kiew nej przez spo łecz ność
świa to wą za war tość uni wer sal ną. To
też do dat ko wa pro mo cja dla tych obiek -
tów, a ta kże szan sa na to, by lo kal ne
spo łecz no ści za in te re so wa ły się ni mi
i ob ję ły je do dat ko wą ochro ną – mó wi
Ma riusz Czu ba, wi ce dy rek tor Na ro do -
we go In sty tu tu Dzie dzic twa, ko or dy na -
tor prac nad wnio skiem.

De cy zja w spra wie wpi su na Li stę
Świa to we go Dzie dzic twa tych obiek tów
za pa dła na 37. se sji Ko mi te tu Świa to -
we go Dzie dzic twa UNE SCO, któ ra od -
by ła się w Phnom Penh w Kam bo dży. 

Obec nie na Li ście Świa to we go Dzie -
dzic twa UNE SCO znaj du je się 14
obiek tów z Pol ski.

(S),  źró dło: ar che owie ści.pl 

POLSKIE OBIEKTY
NA LIŚCIE ŚWIATOWEGO
DZIEDZICTWA UNESCO
Stare Miasto w Krakowie
Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce
i Bochni
Auschwitz-Birkenau
Puszcza Białowieska
Stare Miasto w Warszawie
Stare Miasto w Zamościu
Średniowieczny zespół miejski Torunia
Zamek krzyżacki w Malborku
Kalwaria Zebrzydowska
Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
Drewniane kościoły południowej
Małopolski
(Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów,
Lipnica Murowana, Sękowa)
Park Mużakowski (obiekt
transgraniczny polsko-niemiecki) 
Hala Ludowa we Wrocławiu
Drewniane cerkwie w polskim
i ukraińskim regionie Karpat.

Ikona św. Michała Archanioła, BrunaryOwczary – cerkiew pw. Opieki Najświętszej Marii Panny
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Owczary – ikonostas Kwiatoń – polichromia nad chórem

Cer kiew św. Pa ra skie wy w Kwia to niu ZDJĘCIA JERZY ŻAK
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Ko niec ro ku szkol ne go i wa ka cje to
okres, kie dy dzie ci naj czę ściej ucie -
ka ją z do mów. To pro blem, z któ -
rym sty ka my się nie od dziś. W lip cu
są de cza nie ży li uciecz ką 15-let nie -
go Paw ła. Chło pak wy szedł z do mu
w nie dzie lę 7 lip ca i nie wró cił.
Po dwóch dniach zo stał roz po zna ny
przez Czy tel nicz kę por ta lu Sa de -
cza nin. in fo. Za alar mo wa na po li cja
od sta wi ła chłop ca do do mu.

Dla cze go dzie ci ucie ka ją?
– Naj pro ściej rzecz uj mu jąc, po przez

uciecz kę, dziec ko wy ra ża swo je zda nie,
sprze ciw, lub nie zgo dę na ja kąś sy tu -
ację. W tym da nym mo men cie, uciecz ka
wy da je się je dy nym roz wią za niem pro -
ble mu. Co war to pod kre ślić, z do mu
ucie ka ją dzie ci nie tyl ko z tak zwa nych
ro dzin pa to lo gicz nych, gdzie wy stę pu je
prze moc, czy uza le żnie nie. Pro blem do -
ty ka rów nież mło dych lu dzi, któ rzy wy -
cho wu ją się w tak zwa nym nor mal nym
śro do wi sku – tłu ma czy Jo lan ta Ja wor,
pe da gog w Są dec kim Ośrod ku In ter -
wen cji Kry zy so wej.
Uciecz ka z do mu mo że być ta kże po -
dyk to wa na po trze bą zdo by cia no -
we go do świad cze nia, po zna nia
no wych lu dzi, czy po pro stu chę cią
prze ży cia przy go dy. Mło dzi nie zda -
ją so bie jed nak spra wy, jak wie le
czy ha na nich nie bez pie czeństw. To
wła śnie wte dy po raz pierw szy mo -
gą ze tknąć się nie tyl ko z ludź mi,
któ rych in ten cje by wa ją skraj nie
ró żne, ale ta kże z al ko ho lem, czy
nar ko ty ka mi.

– Sprzy ja ją te mu dłu ższe po by ty po -
za do mem, za wie ra nie no wych kon tak -
tów z ró wie śni ka mi, sprzy ja te mu wol ny
czas. Mło dzi lu dzie chcą od po cząć, ży ją
na tak zwa nym lu zie, szu ka ją wte dy no -
wych przy gód, no wych do znań, cza sem
tra cąc nad tym kon tro lę i zda rza ją im się

te dziw ne przy go dy – mó wił nie daw no
dla por ta lu Sa de cza nin. in fo Ma ciej We -
ber z są dec kie go Mo na ru.
Jak się za cho wać? 

Kie dy już uciecz ka na sto lat ka z do mu
sta ła się fak tem, trze ba za cząć dzia łać.

– Na pierw szym miej scu jest oczy wi -
ście kwe stia za wia do mie nia po li cji
i wpro wa dze nia da nych dziec ka do spe -
cjal ne go sys te mu kom pu te ro we go, gdzie
znaj du ją się oso by za gi nio ne. Ale za cząć
na le ży od wła sne go po dwór ka, czy li
prze szu ka nia po ko ju dziec ka, gdyż to
wła śnie tam mo żna na tra fić na ślad na -
pro wa dza ją cy na miej sce je go po by tu.
Ca ły czas trze ba pró bo wać kon tak to wać
się z dziec kiem i z je go zna jo my mi – mó -
wi Jo lan ta Ja wor. Wa żne jest ta kże
spraw dze nie szpi ta li, schro nisk i pla có -
wek opie kuń czych w re gio nie.

– War to po pro sić o po moc me dia,
wy ko rzy stać por ta le spo łecz no ścio we,
a w osta tecz no ści zwró cić się do fun da -
cji ta kich jak Ita ka – do da je pra cow nik
Mo na ru.
Jak za po biec uciecz kom dzie ci z do mu?

Wła ści we re la cje ro dzi ców z dzieć mi,
czy li więź opar ta na mi ło ści, za in te re so -
wa niu, sza cun ku, za ufa niu, to pod sta wa. 

– Ro dzi ce po win ni roz ma wiać z dzieć -
mi i bacz nie je ob ser wo wać. Dzię ki te mu
mo żna wy chwy cić mo ment, kie dy re la cje
mię dzy ni mi ule ga ją po gor sze niu, kie dy

dziec ko za czy na wy co fy wać się z ży cia,
ja kie do tych czas pro wa dzi ło – tłu ma czy
Jo lan ta Ja wor. Ta kim mo men tem mo że
być na przy kład uciecz ka w świat gier
kom pu te ro wych, czy w okre sie ro ku
szkol ne go… w na ukę. – Bo ka żdą
uciecz kę z do mu po prze dza uciecz ka
emo cjo nal na – za zna cza pa ni pe da gog.
Co po po wro cie?

Gdy dziec ko jest już w do mu, ko -
niecz na jest roz mo wa o tym, co się sta ło.

– Roz mo wa bez oska rża nia i wy rzu -
tów, ale ukie run ko wa na na zro zu mie nie
te go, co się sta ło. Na pew no nie po win -
na się ona od być od ra zu po od na le zie -
niu dziec ka. Daj my so bie czas, aby
ochło nąć, aby emo cje opa dły – ra dzi Jo -
lan ta Ja wor. – Osta tecz nie, je śli ro dzi ce
nie po sia da ją ta kich umie jęt no ści, mo -
żna po pro sić o po moc spe cja li stów – pe -
da go ga szkol ne go, czy psy cho lo ga.

Nikt, nie ste ty, nie za gwa ran tu je, że
uciecz ka dziec ka z do mu się nie po wtó rzy.

– Dla jed ne go bę dzie to jed no ra zo wa
for ma pro te stu, dla in ne go czę sty spo sób
ma ni fe sta cji – mó wi Jo lan ta Ja wor. Naj -
wa żniej sze to jed nak po zo sta wać w do -
brych i szcze rych re la cjach z dziec kiem.

KIN GA BED NARC ZYK

Ucieczkę z domu
poprzedza ucieczka
emocjonalna

– Pro blem do ty ka rów -
nież mło dych lu dzi, któ -
rzy wy cho wu ją się w tak
zwa nym nor mal nym śro -
do wi sku. 

– TŁUMACZY JOLANTA JAWOR,
PEDAGOG W SĄDECKIM

OŚRODKU INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ
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P
o dob nie, jak w ze szłym ro ku, ko -
lo ni ści sko rzy sta li z go ścin no ści
Pu blicz ne go Gim na zjum im. prof.
dr. J. Die tla w Kry ni cy -Zdro ju,

któ re go dy rek to rem jest Aga ta Król - Mi -
rek. Ko lo ni ści mie li tam jak w ra ju.

Ko lo nia trwa ła dwa ty go dnie i nikt się
nie nu dził, bo w Kry ni cy nie bra ku je
atrak cji. W sło necz ne dni mło dzi wcza -
so wi cze ko rzy sta li z otwar te go ba se nu,
gdzie pod okiem ra tow ni ka i wy cho -
waw ców nie tyl ko pły wa li, ale ta kże gra -
li w pił kę pla żo wą, siat ków kę

i bad min to na. Dzie ci bar dzo chęt nie an -
ga żo wa ły się w ró żne za ję cia gru po we
i in dy wi du al ne. Du żą ra dość spra wi ły im
zjaz dy z san ko stra dy oraz wcho dze nie
na ścian kę wspi nacz ko wą przy asy ście
ra tow ni ków Kry nic kiej Gru py GOPR.
Nie za bra kło ta kże wy cie czek na Gó rę
Par ko wą, Ja wo rzy nę Kry nic ką, spa ce -
rów po Dep ta ku i Par ku Zdro jo wym.

Naj więk sze wra że nie zro bi ła jed nak
na ko lo ni stach na uka jaz dy na ły żwach
na kry nic kim lo do wi sku. Dzie ci, któ re
nie umia ły jeź dzić, pod opie ką tre ne rów

ho ke ja po zna wa ły taj ni ki jaz dy na ły -
żwach. Z ko lei w Mu zeum Przy rod ni czo
– Ło wiec kim „Łu cza ków ka” ko lo ni ści
z za in te re so wa niem oglą da li me da lio ny
eg zo tycz nych zwie rząt: an ty lo py, ży ra fy
oraz stru sia.

– Na ko lo nii je ste śmy już pią ty raz,
a w Kry ni cy po raz dru gi. Mo gł li śmy po -
je chać gdzie in dziej, ale tu jest faj nie.
Jest du żo atrak cji, pa ni kie row nik i wy -
cho waw cy są dla nas życz li wi i otwar ci
na ka żdy nasz po mysł. Naj bar dziej po -
do ba ły nam się zjaz dy z san ko stra dy
i jaz da na ły żwach. Szko da, że ko lo nia
koń czy się tak szyb ko – swo imi wra że -
nia mi po dzie li li się Sa bi na Mo rys
z Wierz cho sła wic i An drzej Chło pec ki
z Ko mo ro wa.

A Arek Ra pacz z Mi ko ła jo wic, Iwo -
na Sta warz z Ostro wa i Klau dia My sza
z Do brej do da li: – Tu taj są faj ni lu dzie,
pa ni kie row nik cią gle wy my śla ja kieś
no we atrak cje. Na wet jak jest brzyd ka
po go da, to nie ma cza su na nu dę. Chcie -
li by śmy wró cić tu za rok.

Ro dzin na at mos fe ra i ogrom na ilość
ró żnych atrak cji spra wi ła, że ko lo ni ści
wy po czę li, na wią za li no we przy jaź nie,
a przede wszyst kim świet nie się ba wi li.
Nad wszyst kim czu wa ła ka dra do świad -
czo nych wy cho waw ców na cze le z dy -
rek tor szko ły Aga tą Król -Mi rek. 

Pod czas ko lo nii zre ali zo wa no pro -
gram pro fi lak tycz ny pn. „Zdro wo być”.
Je go za ło że niem by ło za po bie ga nie za -
gro że niom, któ rym ule ga co raz wię cej
mło dych lu dzi, a ta kże po moc tym, któ -
rzy ule gli na ło gom, wkro czy li na ście -
żkę prze stęp czo ści lub nie mo gą
od na leźć swo je go miej sca we współ cze -
snym świe cie. 

Or ga ni za to rzy po ło ży li na cisk na pra -
wi dło wy roz wój oso bo wo ści ko lo ni stów,
przez wzmac nia nie po czu cia wła snej
war to ści, umie jęt no ści ra dze nia so bie
w sy tu acjach trud nych, stre so wych oraz
uka za nie i pro mo wa nie zdro we go sty lu
ży cia bez na ło gów. Głów nym ce lem pro -
gra mu by ło prze ko na nie dzie ci i mło -
dzie ży, że ma ją zde cy do wa ny wpływ
na swo je zdro wie i kształ to wa nie przy -
szło ści. 

***
Ak cję „La to Wiej skich Dzie ci” Fun -

da cja Są dec ka (d. Są dec ka Fun da cja
Roz wo ju Wsi i Rol nic twa) pro wa dzi

„La to wiej skich dzie ci” po raz osiem na sty

Kolonia 
pod Górą Parkową
Dzię ki sta ra niom Fun da cji Są dec kiej i przy wspar ciu fi nan so wym
Ma ło pol skie go Ku ra to rium Oświa ty, w lip cu 50 dzie ci z nie za mo -
żnych ro dzin z gmi ny Do bra i gmi ny Wierz cho sła wi ce prze by wa ło
na dar mo wej ko lo nii w Kry ni cy-Zdro ju. 
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od 1995 ro ku. Przez te 18 lat z dar mo -
wych ko lo nii sko rzy sta ło oko ło ok. 4 tys.
dzie ci w wie ku od 7 do 15 lat z Są dec -
czy zny i ościen nych po wia tów. Dzie ci
na ko lo nie or ga ni zo wa ne przez Fun da cję
Sa dec ką ty pu ją szko ły oraz gmin ne
ośrod ki po mo cy spo łecz nej. Ro dzi ce nie
pła cą za wy po czy nek swo ich po ciech.
Dla wie lu ko lo ni stów był to pierw szy
dłu ższy po byt po za ro dzin ną miej sco wo -
ścią. Ko lo nie urzą dza no w atrak cyj nych
miej sco wo ściach na sze go re gio nu: Kro -
ścien ku, Szczaw ni cy, Piw nicz nej, Łąc ku,
Szym bar ku i od dwóch lat w Kry ni cy. 

Z ra mie nia Fun da cji Są dec kiej te mu
dzie łu od po cząt ku po świę ca się Wła dy -
sław Mat czuk, dla któ re go naj więk szą
na gro dą by ły za wsze opa lo ne i uśmiech -
nię te bu zie ko lo ni stów. I nie ina czej by -
ło w tym ro ku. (KB), (HSZ)

W uatrakcyjnieniu pobytu dzieci
na kolonii Fundacji Sądeckiej
w Krynicy-Zdroju pomagali:
Spółdzielnia Pracy Muszynianka; Kolej
Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA; O.
R. W. „Panorama”; Aneta Gogoc P. U. H.
„Ditoria”; Ośrodek Wypoczynkowy
„Prometówka”; Starostwo Powiatowe
w Nowym Sączu; Urząd Miejski
w Krynicy-Zdroju; Krynicka grupa
GOPR; Straż Pożarna; Muzeum
Przyrodniczo – Łowieckie
„Łuczakówka”; Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji; Biblioteka Publiczna.

P
rof. Dy biec zna ny jest przede
wszyst kim ja ko wy bit ny ba dacz
dzie jów naj star szej pol skiej
uczel ni. Do naj wa żniej szych

osią gnięć Pro fe so ra na le żą ta kże stu dia
nad fi nan so wa niem na uki i oświa ty
w Ga li cji, oba la ją ce za ko rze nio ne w hi -
sto rio gra fii ste reo ty py. Jest rów nież au -
to rem wie lu wa żnych mo no gra fii
po świę co nych in sty tu cjom na uko wym,
po sta ciom lu dzi na uki oraz dzie jom ro -
dzi mej Są dec czy zny. Bi blio gra fia je go
prac li czy po nad ćwierć ty sią ca po zy cji.

Uro czy stość zgro ma dzi ła wie lu zna -
ko mi tych go ści re pre zen tu ją cych śro -
do wi ska na uko we hi sto ry ków,
pe da go gów, ar chi wi stów i bi blio lo gów
z ca łe go kra ju. Lau da cję wy gło sił prof.
dr hab. An drzej Ba nach, któ ry przed -
sta wił syl wet kę na uko wą pro fe so ra. Li -
sty gra tu la cyj ne od czy ta li: prof. dr hab.
Jan Święch, dzie kan Wy dzia łu Hi sto -
rycz ne go UJ, oraz w imie niu dy rek cji
In sty tu tu Hi sto rii UJ – dr hab. Sta ni -
sław Pi jaj. W imie niu by łych stu den -
tów i dok to ran tów za trud wło żo ny
w kształ to wa nie ich warsz ta tu na uko -
we go po dzię ko wa ła dr Ma ria Sti nia.

Głów nym punk tem uro czy sto ści by -
ło wrę cze nie prof. Dyb co wi księ gi pa -
miąt ko wej Vir tu ti et in ge nio. To
ob szer ne dzie ło pod re dak cją prof. An -
drze ja Ba na cha zo sta ło opu bli ko wa ne
przez Wy dział Hi sto rycz ny UJ w To wa -
rzy stwie Wy daw ni czym „Hi sto ria Ia -
gel lo ni ca”. W to mie za miesz czo no

omó wie nie do rob ku na uko we go i bi -
blio gra fię prac prof. Ju lian Dyb ca oraz
wy kaz prac ma gi ster skich i dok tor skich
przy go to wa nych pod je go kie run kiem.
Pu bli ka cja obej mu je po nad 40 ar ty ku -
łów na uko wych z za kre su hi sto rii na uki,
kul tu ry, oświa ty, me diów, Ko ścio ła, po -
li ty ki i eko no mii przy go to wa nych przez
sze ro kie gro no uczo nych. Zró żni co wa -
ny za kres te ma tycz ny tek stów do sko na -
le od zwier cie dla roz le głe spek trum

za in te re so wań na uko wych Pro fe so ra.
Na za koń cze nie pro fe sor Ju lian Dy biec,
dzię ku jąc za zor ga ni zo wa nie uro czy sto -
ści, ży cze nia i przy go to wa ną księ gę, po -
dzie lił się z ze bra ny mi re flek sja mi
na te mat idei Uni wer sy te tu w prze szło -
ści i obec nie.

***
Prof. Ju lian Dy biec po cho dzi z Łąc -

ka (ur. 1940 r.) i ni gdy nie ze rwał wię zi
z ro dzin ną miej sco wo ścią. Jest ab sol -

Księga Pamiątkowa
profesora 
Juliana Dybca
28 czerw ca w Li bra rii Col le gium Ma ius Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go w Kra ko wie od by ło się uro czy ste spo tka nie z pro fe so rem
Ju lia nem Dyb cem po łą czo ne z wrę cze niem mu Księ gi Pa miąt ko -
wej. Ad re sat to mu, z uro dze nia Są de cza nin, to je den z naj zna ko -
mit szych pol skich hi sto ry ków na uki, oświa ty i kul tu ry, wie lo let ni
kie row nik Za kła du Hi sto rii Oświa ty i Kul tu ry In sty tu tu Hi sto rii UJ. 

Uro czy stość zgro ma dzi -
ła wie lu zna ko mi tych
go ści re pre zen tu ją cych
śro do wi ska na uko we hi -
sto ry ków, pe da go gów,
ar chi wi stów i bi blio lo -
gów z ca łe go kra ju. Lau -
da cję wy gło sił prof. dr
hab. An drzej Ba nach.
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wen tem Tech ni kum Eko no micz ne go
w No wym Są czu, gdzie du ży wpływ
na je go za in te re so wa nia hi sto rycz ne wy -
war ła na uczy ciel ka Ele ono ra Żdżań ska,
ab sol went ka Uni wer sy te tu Lwow skie go,
uczen ni ca prof. Sta ni sła wa Łem pic kie go.

Stu dio wał na Wy dzia le Fi lo zo ficz no -
-Hi sto rycz nym UJ. Pod kie run kiem zna -
ko mi te go hi sto ry ka, sta ro są de cza ni na,
prof. Hen ry ka Ba ry cza przy go to wał pra -
cę dok tor ską pt. „Mi chał Wisz niew ski.
Ży cie i twór czość”.

Od 1965 r. jest pra cow ni kiem UJ. Tu
uzy skał dok to rat, prze pro wa dził ha bi li -
ta cję i otrzy mał ty tuł pro fe so ra bel we -
der skie go. Peł nił funk cję kie row ni ka
w Za kła dzie Hi sto rii Oświa ty. W 2010
ro ku prze szedł na eme ry tu rę.

Jest pre ze sem Gór skie go To wa rzy stwa
Na uko we go, pro jek tan tem i or ga ni za to -
rem na uko wym Mu zeum Re gio nal ne go
w Łąc ku. Czło nek ze spo łu re dak cyj ne go
„Rocz ni ka Są dec kie go” i Klu bu Przy ja -
ciół Zie mi Są dec kiej. Pro pa ga tor hi sto rii
i kul tu ry re gio nal nej, dzie jów edu ka cji.

WY BRA NA BI BLIO GRA FIA
PRO FE SO RA:

– Dzieje Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 2000 (współautor:
Krzysztof Stopka);
– Uniwersytet Jagielloński wobec
stalinizmu 1945-1956, 2001; Recepcja idei
pedagogicznych w Polsce, 2001;
– Dziewiętnastowieczne podróże
do Francji i tworzenie się stereotypu
francuskiego w Polsce, 2003;
– Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska
w walce o utrzymanie tożsamości
narodowej 1795-1918, 2004;
– Polska w orbicie wielkich idei. Polskie
przekłady obcojęzycznego
piśmiennictwa 1795-1918, t. 1, 2011.

(HSZ) 
źródło: dr Maria Stinia z Zakładu
Archiwistyki, Dydaktyki i Metod

Kwantytatywnych UJ, Wikipedia
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W kry nic kim szpi ta lu 3 lip ca
zmarł Jan Ta ba szew ski, po cho -
dzą cy z Mił ko wej (gm. Ko rzen -
na), a miesz ka ją cy w No wym
Są czu, naj star szy he li go ni sta
Są dec czy zny. Miał 88 lat. Od -
szedł spo koj nie, we śnie.

J an Ta ba szew ski po cho dził z mu -
zy kal nej ro dzi ny, gdzie głów nym
am ba sa do rem gry na he li gon ce
(ro dzaj akor de onu) był oj ciec

– Mi chał. To on za chę cił trzech, z czte -
rech sy nów, Ja na oraz młod szych
Ma ria na i Fran cisz ka do gry na tym in -
stru men cie.

– Pierw szą har mosz kę mia łem już
przed woj ną. Ja ko dwu na sto la tek cho dzi -
łem z ta tą po ko lę dzie. Pod czas woj ny
wy pa trzy łem na tar gu w No wym Są czu
akor de on nie miec ki, ma ma za po ży czy ła
się u są sia dów, ku pi łem i przy tasz czy łem
na pie cho tę do do mu w Mił ko wej
– wspo mi nał dwa la ta te mu na ła mach
„Są de cza ni na” Jan Ta ba szew ski. – Ja każ
by ła ra dość! Ale nie na dłu go. Wkrót ce
przy je cha ła po li cja gra na to wa i oka za -
ło się, że akor de on po cho dzi z kra dzie ży.
Zło dziej już sie dział w wię zie niu, in stru -
ment mu sia łem od dać wła ści cie lo wi, pie -
nią dze prze pa dły. Po sze dłem na ge sta po,
ofe ro wa li mi na wet w za mian je go bu ty,
ale nie wzią łem…

Ta ba szew ski po za koń cze niu II woj -
ny świa to wej zo stał po wo ła ny do woj -
ska i na wscho dzie Pol ski wal czył
z od dzia ła mi Ukra iń skiej Po wstań czej
Ar mii, bro niąc przed ban de row ską rze -
zią pol skie wio ski i osa dy. Miał swój

udział ta kże w od bu do wie znisz czo nej
prze woj ną War sza wy. 

Grać na he li gon ce na uczył się sam.
Czy ta nia nut na uczył go Wła dy sław Do -
brzań ski, lwo wiak, pro fe sor szko ły mu -
zycz nej w No wym Są czu od 1949 r.
Akor de on to nie je dy ny in stru ment,
na któ rym gry wał. Po tra fił wy do by wać
cu dow ne dźwię ki z sak so fo nu, klar ne tu,
kon tra ba su oraz ze skrzy piec. Usły szeć
mo żna go by ło na nie jed nym we se lu sa -
dec kim, o któ rych lu bił opo wia dać. Jak
sam przy zna wał, był czas, że żo na nie
wi dzia ła go mie sią ca mi. Od po czy wał
pod czas Ad wen tu i Wiel kie go Po stu.

Był pod po rą ze spo łów re gio nal nych:
„La chy”, „Po de gro dzie” i „Mszal ni cza -
nie”, uczest ni czył w wie lu prze glą dach
i kon kur sach. Za swo ją grę wie lo krot nie
był na gra dza ny.

Gra nie by ło je go wiel ką pa sją. Przez
la ta pra co wał w są dec kim No wo ma gu,
gdzie do cze kał się eme ry tu ry.

– Zdro wie dzia dzia po gar sza ło się
z wie kiem, choć był spraw ny i po gry wał
na he li gon ce, ostat nio co raz rza dziej.
Zna ny był z gra nia na bal ko nie swo je -
go do mu przy uli cy Na ści szow skiej –
mó wi Jo wi ta, wnucz ka Ja na Ta ba szew -

skie go. – Dzia dek był czło wie kiem lu -
bia nym i ce nio nym. Gdy do je go do mu
za wi ta li ko lęd ni cy, to dłu go nie wy cho -
dzi li. Dzia dziuś ko lę do wał wraz z ni mi.
Bę dzie go nam bar dzo bra ko wać, tak
jak je go mu zy ki.

Jan Ta ba szew ski za snął i już wię cej
się nie obu dził. Msza świę ta ża łob -
na w in ten cji Zmar łe go zo sta ła od pra -
wio na 5 lip ca w Ba zy li ce św. Mał go rza ty
w No wym Są czu. Po grzeb od był się te -
go sa me go dnia o godz. 11 na Cmen ta -
rzu Ko mu nal nym przy uli cy Rej ta na. 

ALI CJA FA ŁEK

Jan Ta ba szew ski (1925-2013)

Odszedł
najstarszy 
sądecki heligonista

R E K L A M A

Akordeon to nie
jedyny instrument,
na którym grywał.
Potrafił wydobywać
cudowne dźwięki
z saksofonu,
klarnetu, kontrabasu
oraz ze skrzypiec. 

Jan Ta ba szew ski
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ip ca w Sie dl cach, gm. Ko rzen na, od był się po -
grzeb zmar łej w wie ku 79 lat Lu dwi ki Bru dziń -
skiej, mat ki jed ne go z naj bar dziej zna nych
pol skich po li ty ków Jo achi ma Bru dziń skie go, po -

sła na Sejm RP, sze fa Ko mi te tu Wy ko naw cze go Pra wa i Spra -
wie dli wo ści.

W po grze bie uczest ni czy li ta kże m.in. dwaj bra cia Jo achi -
ma Bru dziń skie go wraz z ro dzi na mi i dwo je ro dzeń stwa śp.
Lu dwi ki, któ ra po cho dzi ła z wie lo dziet nej ro dzi ny rol ni czej.
Mia ła jesz cze ośmio ro ro dzeń stwa.

Uro czy sto ściom ko ściel nym prze wod ni czył ks. Jan Ba jor,
pro boszcz pa ra fii św. An drze ja Apo sto ła w Sie dl cach. Ka za -
nie ża łob ne wy gło sił ks. pra łat Sta ni sław Cza chor, Ho no ro -
wy Oby wa tel No we go Są cza, eme ry to wa ny pro boszcz pa ra fii
św. Ka zi mie rza. W kon ce le brze by li obec ni rów nież in ni ka -
pła ni. Mszę świę tą ża łob ną ubo ga cił swo im śpie wem chór
Sche rzo z I Li ceum Ogól no kształ cą ce go w No wym Są czu,
pod kie row nic twem dr. An drze ja Ci ta ka.

W uro czy sto ściach uczest ni czy ła licz na gru pa par la men ta -
rzy stów PiS, na cze le z pre ze sem par tii Ja ro sła wem Ka czyń -
skim, wi ce pre zes Be atą Szy dło i wi ce mar szał kiem Sej mu
Mar kiem Kuch ciń skim. Był obec ny ta kże An drzej Szka ra dek,
szef no wo są dec kiej So li dar no ści, licz ne pocz ty sztan da ro we,
krew ni i przy ja cie le ro dzi ny Bru dziń skich. Li sty kon do len cyj -
ne na de sła li ar cy pa ste rze die ce zji: szcze ciń sko -ka mień skiej,
abp An drzej Dzię ga, oraz dro hi czyń skiej, bp An to ni Dy dycz.

Jo achim Bru dziń ski na za koń cze nie uro czy sto ści, wspo -
mi na jąc zmar łą mat kę, po wra cał ta kże wspo mnie nia mi
do cza sów dzie ciń stwa, któ re spę dził w No wym Są czu.
Wspo mi nał miesz kań ców mia sta, któ rzy wpły nę li na kształ -

to wa nie je go oso bo wo ści, m.in. świę tej pa mię ci księ dza pra -
ła ta Ze no na Ro go zie wi cza, pro bosz cza pa ra fii MB Nie po ka -
la nej na os. Mi le nium.

Ja ro sław Ka czyń ski, prze ma wia jąc na cmen ta rzu, po wie -
dział m. in., że mat ka Jo achi ma Bru dziń skie go by ła wzo rem
pol skiej ko bie ty.

– Cho ciaż jej ży cie by ło cię żkie, na zna czo ne czę sto bie dą
– mó wił pre zes Pra wa i Spra wie dli wo ści – jed nak by ła świa -
do ma, że wła śnie to ży cie da je wie le mo żli wo ści. Mo żna się
nie po go dzić z trud ny mi re alia mi ży cia, zgnu śnieć i uża lać się
nad so bą, al bo mo żna w god no ści, jak pa ni Lu dwi ka, po dej -
mo wać się co dzien nej, cię żkiej pra cy, w ra do ści z te go co się
po sia da, w szczę ściu ro dzin nym, pra co wać na rzecz wy cho -
wa nia wła snych dzie ci. Wy cho wa ła dzie ci pra we i szla chet -
ne. Do cze ka ła się wnu ków, któ re by ły jej wiel ką ra do ścią.
Je den z jej sy nów, dzię ki pa trio tycz nym po sta wom, hoł do wa -
nym w ro dzi nie – wy rósł na po li ty ka, któ re go pra ca ma zna -
cze nie dla ca łe go kra ju. Że gna my dziś do bre go czło wie ka,
szla chet ną mat kę, mo gą cą być wzo rem dla wie lu lu dzi…

Lu dwi ka Bru dziń ska spo czę ła w gro bow cu ro dzin nym
na cmen ta rzu pa ra fial nym w Sie dl cach obok swo je go mę ża
Wła dy sła wa. (AP), źró dło: PiS No wy Sącz

Lu dwi ka Bru dziń ska (1934-2013)

Dobry człowiek,
szlachetna matka 
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W
wa ka cje, w ka żdy pią tek,
w por ta lu Sa de cza nin. in fo
pu bli ku je my pro po zy cję
ma łej piel grzym ki po Są -

dec czyź nie. W No wym Są czu i oko li cach
Be ski du Są dec kie go, Be ski du Ni skie go
i Be ski du Wy spo we go znaj du ją się sły ną -
ce ła ska mi wi ze run ki, a ta kże uro kli we
ko ściół ki, po sia da ją ce w swych wnę -
trzach praw dzi we per ły sztu ki sa kral nej.
Na po czą tek pro po nu je my piel grzym kę
po de ka na cie gry bow skim.

1.
SANKTUARIUM PRZEMIENIENIA
PAŃSKIEGO W KRUŻLOWEJ

Sym bo lem wie lo wie ko we go dzie -
dzic twa wia ry w Kru żlo wej jest po cho -
dzą cy z 1520 ro ku za byt ko wy ko ściół,

w któ rym od naj dzie my wi ze ru nek Je zu -
sa Prze mie nio ne go oraz fi gu rę Pięk nej
Ma don ny Kru żlow skiej.

Ła ska mi sły ną cy ob raz Prze mie nie -
nia Pań skie go w ty pie Ve ra icon znaj du -
je się w oł ta rzu głów nym. Na ma lo wa ny
zo stał na de sce w kształ cie pro sto ką ta,
o wy mia rach 82 x 68 cm. Zgod nie z ty -
pem iko no gra ficz nym, na ob ra zie wid -
nie je sa mo tyl ko ob li cze Chry stu sa,
oto czo ne w gór nej czę ści zło tą, pła ską
au re olą. Ob fi te, z prze dział kiem po środ -
ku, czar ne wło sy opa da ją du ży mi pu kla -
mi po bo kach twa rzy, a w po środ ku nich
ry su je się czar na, szpi cza sta bro da z wą -
sa mi. Pla stycz ny mo de lu nek z za ry so -
wa ny mi moc no łu ka mi brwio wy mi,
spo koj ne, głę bo kie spoj rze nie oraz świa -
tło cień w oko li cach brwi i no sa ka że wi -
dzieć w tym ob ra zie dzie ło re ne san su.
Ca ło ści do peł nia zie lo ne tło oraz ma ju -

sku ło wy na pis o re ne san so wym kro ju li -
ter u do łu na ca łej sze ro ko ści ob ra zu:
SA LVE SANC TA FA CIES NO STRI
RE DEMP TO RIS.

Ja ka by ła hi sto ria ob ra zu i skąd się
wziął w Kru żlo wej – nie wia do mo. Naj -
star sze do ku men ty – wi zy ta cje za wie ra -
ją ce spi sy rze czy znaj du ją cych się
w ko ście le – nie mó wią wprost o ob ra -
zie Prze mie nie nia Pań skie go. Do pie ro
ak ta wi zy ta cji z 1728 r. wspo mi na ją
bez po śred nio o oł ta rzu Prze mie nie nia
Pań skie go, ale jesz cze w 1766 r. oł tarz
ten wy mie nia ny był ja ko bocz ny. Kie dy
więc ob raz zna lazł się w oł ta rzu głów -
nym? Naj praw do po dob niej po 1766 ro -
ku i za pew ne jesz cze w cza sach
przed ro zbio ro wych, po nie waż tzw. jó -
ze fi nizm au striac ki nie sprzy jał po wsta -
wa niu i roz wo jo wi sank tu ariów.

Nie mo żna pre cy zyj nie od po wie dzieć
ta kże na py ta nie, kie dy po wsta ła rzeź ba
Pięk nej Ma don ny z Kru żlo wej. Mó wi
się o po cząt ku XV wie ku, naj czę ściej
wy mie nia się rok 1410. Nie mo żna też
usta lić, gdzie po wsta ła, ani kto ją wy -
rzeź bił. Mu siał być jed nym z wie lu sny -
ce rzy tak zwa ne go sty lu pięk ne go.
O ar ty ście świad czy jed nak dzie ło. Fi -
gu rę Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem od na -
lazł na ko ściel nym stry chu Sta ni sław
Wy spiań ski w 1899 ro ku i się za chwy -
cił. Ma don na za wę dro wa ła do Kra ko wa,
gdzie zna la zła swo je miej sce w Mu -
zeum Na ro do wym. W la tach 60. ze szłe -
go stu le cia wy ko na no jej dwie ko pie,
z któ rych jed na tra fi ła do Kru żlo wej. Ta
jed nak zo sta ła skra dzio na w 2000 ro ku.
Obec na po cho dzi z ro ku 2002 i znaj du -
je się w no wym ko ście le. 

2.
PERŁA ARCHITEKTURY
DREWNIANEJ W PTASZKOWEJ

Ko ściół pw. Wszyst kich Świę tych
w Ptasz ko wej jest jed nym z cen niej -

Miejsca kultu na Sądecczyźnie:
Kierunek Grybów
Za byt ko wy ko śció łek w Ptasz ko wej, sank tu arium Mat ki Bo żej
Prze dziw nej w Gry bo wie i Prze mie nie nia Pań skie go w Kru żlo wej
to miej sca, któ re war to od wie dzić pod czas wa ka cyj nych wę dró -
wek. Je den z na szych Czy tel ni ków po le ca ta kże ko śció łek pw. św.
An drze ja Apo sto ła w Po lnej.

Krużlowa
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szych za byt ków ar chi tek tu ry drew nia nej
na Są dec czyź nie. W 2005 ro ku ptasz ko -
wa nie ob cho dzi li ju bi le usz 450-le cia po -
wsta nia i kon se kra cji świą ty ni.

Ten bez cen ny, mo drze wio wy za by tek
przy cią ga przez ca ły rok rze sze tu ry stów.
Zo stał wznie sio ny w 1555 ro ku przez Ja -
na Jo achi ma Ku klę z Gry bo wa. Kon se -
kro wał go w tym sa mym ro ku bi skup
la ody cej ski i su fra gan kra kow ski ks. An -
drzej Szpot. W 1618 r. świą ty nia by ła fi -
lią ko ścio ła gry bow skie go. Po now nie
ery go wa no pa ra fię w Ptasz ko wej
w XVIII w. Prze bu do wę i grun tow ną na -
pra wę bar dzo znisz czo ne go ko ścio ła
prze pro wa dzo no w la tach 1880-1883.
Obec ny je go wy gląd jest re zul ta tem
zmian do ko na nych w 1929 r. Mo żna
w nim oglą dać prze pięk ne za byt ki, m.in.
rzeź bę Mat ki Bo skiej z Dzie ciąt kiem,
zwa ną Ma don ną ze Sło necz ni kiem
z ok. 1420 r., chrzciel ni cę (1506 r.), ro -
ko ko wą am bo nę, ła wy i kon fe sjo na ły,
a ta kże in ne cen ne ob ra zy.

W tej świą ty ni szczy cą cej się wie lo -
ma skar ba mi sztu ki, w Ptasz ko wej od -
kry to przed pa ro ma la ty pła sko rzeź bę
„Mo dli twa w Ogrój cu” dłu ta sa me go
Wi ta Stwo sza.

15 stycz nia br. za byt ko wy ko ściół pw.
Wszyst kich Świę tych w Ptasz ko wej
omal nie po szedł z dy mem. Zo stał pod -
pa lo ny. Świą ty nia oca la ła dzię ki no wo -
cze snej tech ni ce i wy sił ko wi lu dzi. Po żar
na szczę ście nie zdo łał się roz prze strze -
nić i nie po czy nił więk szych szkód. 

3.
BAZYLIKA MNIEJSZA
W GRYBOWIE, SANKTUARIUM
MATKI BOŻEJ PRZEDZIWNEJ

Kult Mat ki Bo żej Gry bow skiej się ga
swy mi po cząt ka mi 1607 ro ku i po -
świad czo ny jest w spra woz da niu ów -
cze sne go ar chi dia ko na są dec kie go,
Ja na Ja nu szew skie go, któ ry w grud niu
te goż ro ku wi zy to wał z ra mie nia bi sku -
pa kra kow skie go Pio tra Ty lic kie go pa -
ra fię Gry bów.

Wi ze ru nek gry bow ski przed sta wia
na zło co nym tle Mat kę Bo żą z Dzie ciąt -
kiem uję tą w 3/4 po sta ci. Jest to ob raz
szta lu go wy, olej ny, ma lo wa ny na de sce
i umiesz czo ny w pła sko rzeź bio nej, zło co -
nej ra mie z drew na. Mat ka Bo ża pra wą
rę kę wy cią ga w ge ście wska zu ją cym
na Je zu sa, któ ry mo żna okre ślić ja ko:
„uka zu ją ca Chry stu sa Pa na lu dzi Przy ja -
cie la” i „prze wod nicz ka wie rzą cych
po dro dze mą dro ści”. Dzie cię Je zus znaj -
du je się w le wej rę ce Mat ki. Pra wą rącz -
ką bło go sła wi, w le wej trzy ma ku lę
świa ta z krzy żem, opie ra jąc ją na ko la -
nach. Wo kół gło wy Mat ki Naj święt szej
i Dzie ciąt ka na ma lo wa no zło ci ste au re ole,
a nad Ich gło wa mi znaj du ją się dwie ko -
ro ny w ro dza ju daw nych ko ron ru skich.

Ob raz Mat ki Bo żej z Dzie ciąt kiem
umiesz czo ny jest w kom po zy cji przed -
sta wia ją cej z pra wej stro ny ro dzi nę mo -
dlą cą się na ró żań cu, na to miast z le wej
stro ny rze mieśl ni ków gry bow skich
w daw nych stro jach. To wszyst ko na ma -
lo wa ne zo sta ło na tle Gry bo wa. Sce ny
te na ma lo wał Sta ni sław Ro dziń ski,
a po świę ce nia ob ra zu do ko na no 1 paź -
dzier ni ka 1972 ro ku. Nad ob ra zem wi si
du ży, drew nia ny ró ża niec.

W za mian za otrzy ma ne ła ski, czci cie -
le Mat ki Bo żej Gry bow skiej ofia ro wu ją
wo ta, któ rych część jest za wie szo na obok
ob ra zu. W 2011 ro ku ob raz oraz je go po -
tę żne ra my zo sta ły pod da ne grun tow nej
re no wa cji i kon ser wa cji.

Bu do wę obec ne go ko ścio ła w Gry -
bo wie, któ ry od kwiet nia bie żą ce go ro -
ku ma ty tuł Ba zy li ki Mniej szej,
roz po czę to w 1909 ro ku – na miej scu
dwóch sta rych ko ścio łów, z któ rych
pierw szy naj praw do po dob niej był drew -
nia ny (choć te go nie wie my na pew no,

gdyż nie za cho wa ły się żad ne do ku men -
ty), a dru gi – mu ro wa ny. Wspo mi -
na o nim w swo ich kro ni kach Jan
Dłu gosz. To był ko ściół go tyc ki, któ ry
mi mo wie lu za wie ruch dzie jo wych,
prze trwał do koń ca XIX wie ku. Je go
stan tech nicz ny był jed nak opła ka ny.
Po dej mo wa no wpraw dzie pró by re mon -
tu, ale świą ty nia by ła znisz czo na i nie
wy star cza ła dla roz ra sta ją cej się pa ra fii.
Pod ję to więc de cy zję o jej wy bu rze niu
i wy bu do wa niu na tym miej scu no wej.
To by ło od wa żne po su nię cie ów cze -
snych wło da rzy Gry bo wa i pro bosz cza
pa ra fii, ks. Le ona Tar siń skie go. De cy zję
o bu do wie no we go ko ścio ła pod ję to bo -
wiem w cza sach wiel kiej bie dy. Wy ko -
na nia pro jek tu pod jął się ar chi tekt Jó zef
Pius Dzie koń ski, dzie kan Wy dzia łu Ar -
chi tek tu ry Po li tech ni ki War szaw skiej.
Za styl no wej świą ty ni przy ję to neo go -
tyk, bo ko ściół neo go tyc ki był sym bo -
lem pa trio ty zmu na owe cza sy. Jest on
też wy jąt ko wy, gdyż je dy ny na po łu dniu
Pol ski za pro jek to wa ny przez Jó ze fa Piu -
sa Dzie koń skie go. Na po cząt ku 1914 ro -
ku ko ściół był pra wie go to wy, ale
tem po prac spo wol nił wy buch woj ny.
Osta tecz nie no wa świą ty nia zo sta ła kon -
se kro wa na w 1921 ro ku przez bi sku pa
Le ona Wa łę gę. Dal szych prac wy koń -

cze nio wych pod jął się ów cze sny pro -
boszcz – ks. pra łat Jan So lak, a po ma gał
mu w tym zna ny ar chi tekt Zdzi sław Mą -
czeń ski. Obaj bar dzo się sta ra li, że by ten
ko ściół był co raz pięk niej szy. By ło jed -
nak wie le pro jek tów, któ re ni gdy nie zo -
sta ły wy ko na ne, bo nie po zwo li ły na to
wa run ki, przede wszyst kim fi nan so we.

Ksiądz So lak był wiel kim mi ło śni -
kiem wi tra ży i mi mo za ka zu władz oku -
pa cyj nych w 1941 ro ku za mon to wał
pięk ne wi tra że ze szko ły ma tej kow skiej.

Ja koś tak się zło ży ło, że
ten ko ściół tak na praw dę
ni gdy nie zo stał ukoń czo -
ny i do po sa żo ny. Bar dzo
znisz czy ła go II woj -
na świa to wa. Ma ło te go,
w 1946 pod czas od bu do wy
świą ty ni wy buchł po żar.

Ptaszkowa
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Nie ste ty, w 1945 wszyst kie zo sta ły wy -
bi te. To by ły pięk ne wi tra że neo go tyc -
kie, do któ rych po woj nie nie ste ty już
nie wró co no. Dziś koszt ta kich wi tra ży
to oko ło mi lion zło tych. Ja koś tak się
zło ży ło, że ten ko ściół tak na praw dę ni -
gdy nie zo stał ukoń czo ny i do po sa żo ny.
Bar dzo znisz czy ła go II woj na świa to -
wa. Ma ło te go, w 1946 pod czas od bu -
do wy świą ty ni wy buchł po żar.
W cza sach po wo jen nych od bu do wa też
nie szła ta kim to rem, jak po win na. Do -
pie ro w 2006 ro ku, wraz z przyj ściem
obec ne go pro bosz cza pa ra fii – ks. Ry -
szar da So ro ty, roz po czął się grun tow ny
re mont ko ścio ła. Efek ty wy ko na nych
prac mo żna po dzi wiać od wie dza jąc gry -
bow ską świą ty nię.

4.
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. ANDRZEJA
APOSTOŁA W POLNEJ

Do od wie dze nia świą ty ni w Po lnej,
za chę ca je den z Czy tel ni ków por ta lu Sa -
de cza nin. in fo. Ko ściół, po cho dzą cy
z oko ło dru giej po ło wy XVI wie ku,
utrzy ma ny w tra dy cji póź no go tyc kie go
warsz ta tu cie siel skie go, wznie sio ny zo -
stał w miej scu pier wot ne go, ufun do wa -
ne go w 1297 r. przez Wi zlan sa Rit te ra
z Melsz ty na, jak wzmian ku je Jan Dłu -
gosz w „Li ber be ne fi cio rum”. W 1820 r.
ko ściół zo stał prze bu do wa ny sta ra niem

ów cze snej wła ści ciel ki wsi Te kli Stad -
nic kiej, przez przed łu że nie na wy fron to -
wej od stro ny za chod niej. Na stęp nie
wy bu do wa no: w 1901 no wą dzwon ni cę,
w 1910 bu dy nek ple ba nii, 1920-1939 za -
bu do wa nia go spo dar cze. W 1969 spra -

wio no trzy no we dzwo ny ochrzczo ne
imio na mi: Ma ry ja (517 kg), św. Flo rian
(310 kg) i św. An drzej Apo stoł (210 kg),
wy ko na ne w fir mie Ja na Fel czyń skie go
w Prze my ślu.

We wnątrz ko ścio ła god na szcze gól nej
jest za byt ko wa de ko ra cja po li chro mo -
wa na o cha rak te rze or na men to wo -fi gu -
ral nym, zło żo na z dwóch warstw
ma lo wi deł od kry tych w 1965-1966 przez
kon ser wa to rów Zo fię i Woj cie cha Dziu -
raw ców. Naj star sza war stwa, po kry wa -
ją ca ścia ny pre zbi te rium i czę ści na wy,
po cho dzi z lat 1595-1607, naj praw do po -
dob niej z fun da cji Mi ko ła ja i Elżbie ty

z Jor da nów Gła dy szów, uka zu je cykl 29
scen w ukła dzie stre ficz nym, po świę co -
nych ży ciu i mę ce Chry stu sa (na ścia nie
pół noc nej) oraz Sąd Osta tecz ny i po sta -
ci św. św. Au gu sty na, Pio tra i Paw ła, klę -
czą ce go se na to ra z her ba mi Gryf i Trą by
(na ścia nie po łu dnio wej).

W oł ta rzu głów nym znaj du je się, po -
cho dzą cy z koń ca XVI w. póź no re ne san -
so wy ob raz Mat ki Bo żej w Ta jem ni cy
Wspo mo że nia Wier nych, któ ry zo stał
od sło nię ty w 1967 r. i po świę co ny przez
ks. bi sku pa Je rze go Able wi cza. Oł tarz
głów ny i dwa oł ta rze bocz ne póź no ba ro -
ko we z koń ca w. XVIII.

W ostat nim okre sie (2001-2010)
prze pro wa dzo no grun tow ną kon ser wa -
cję bu dyn ku ko ścio ła i je go za byt ko we -
go wnę trza.

Na uwa gę za słu gu je ta kże fakt, że
w Po lnej w la tach 1882-1883 pra co wał
przez 15 mie się cy ja ko neo pre zbi ter ks.
Jan Ba lic ki, któ ry 18 sierp nia w 2002 r.
zo stał be aty fi ko wa ny w Kra ko wie przez
pa pie ża Ja na Paw ła II. Wspo mnie nie li -
tur gicz ne Bło go sła wio ne go Ja na przy -
pa da 24 paź dzier ni ka.

***
Cze ka my na su ge stie od na szych

Czy tel ni ków, któ re miej sca kul tu – zna -
ne bądź mniej ob le ga ne – war to zo ba -
czyć na Są dec czyź nie? Pro po zy cje
mo żna wy sy łać przez in ter net (k.bed -
nar czyk@sa de cza nin.in fo). 

KIN GA BED NARC ZYK

Do od wie dze nia świą ty ni
w Po lnej, za chę ca je den
z Czy tel ni ków por ta lu
Sa de cza nin.in fo. Ko ściół,
po cho dzą cy z oko ło dru -
giej po ło wy XVI wie ku,
utrzy ma ny w tra dy cji
póź no go tyc kie go warsz -
ta tu cie siel skie go.

Grybów Polna
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B
ył to dar pa ra fii far nej dla Ko -
dy my, skąd po cho dził gen. Sta -
ni sław Skal ski, as lot nic twa,
bo ha ter bi twy o An glię w 1940

ro ku. Te go sa me go dnia po po łu dniu
w Ja worz nej na Ko ra bie (gm. La sko wa),
po mszy św. od by ła się uro czy stość re -
li gij no -pa trio tycz na, za koń czo na fe sty -
nem ro dzin nym, zor ga ni zo wa nym przez
Sto wa rzy sze nie Kul tu ral no -Oświa to we
Zie mi Li ma now skiej i Ko mi tet Bu do wy
Ka pli cy i Miej sca Pa mię ci Gen. Sta ni -
sła wa Skal skie go w Ko dy mie na Ukra -
inie. Prze pro wa dzo no zbiór kę pie nię żną
na rzecz bu do wy ka pli cy Prze mie nia
Pań skie go w Ko dy mie.

Po ni żej roz mo wa z po cho dzą cym
z Kro ścien ka ks. Sta ni sła wem Maj -
chrza kiem.

***
Jak Ksiądz, gó ral spod So ko li cy, tra -
fił na po łu dnio wą Ukra inę, 1300 ki -
lo me trów od miej sca uro dze nia?

– Mó wią, że nie ma przy pad ków, ale
aku rat to był przy pa dek. Mój ko le ga, ja ko
kle ryk jeź dził do księ dza Al fon sa Gó row -
skie go w Ko ło myi, do po mo cy na pa ra fii.
Kie dy zo stał dia ko nem i mu siał od być
prak ty kę w Pol sce, a trze ba by ło ko goś
na Wiel ka noc w Ko ło myi do roz da wa nia
Ko mu nii świę tej, to się zgło si łem. I tak się
za czę ła mo ja pra ca na Ukra inie, od Wiel -
ka no cy 1997 ro ku. Pod czas na uki w se mi -

na rium wię cej cza su prze sie dzia łem
na Ukra inie, niż w Pol sce.
A po świę ce niach ka płań skich?

– Po świę ce niach ka płań skich
w 2000 ro ku przez pa rę mie się cy pra co -
wa łem ja ko wi ka riusz w pa ra fii św.
Elżbie ty w Sta rym Są czu, po czym…
wró ci łem na Ukra inę, do księ dza Gó -
row skie go. Mój atut był ta ki, że w se mi -
na rium na ty le opa no wa łem ję zyk
ukra iń ski, że mo głem sa mo dziel nie tam
pra co wać. A trze ba by ło ko goś mło de -
go, ze zna jo mo ścią ję zy ka, re aliów. No
i tra fi łem – rzecz prak tycz nie nie mo żli -
wa – na pa ra fię, gdzie by łem wcze śniej
na prak ty ce, czy li do Ko ło myi, cho ciaż
de fac to by łem od ra zu prze zna czo ny
do or ga ni zo wa nia pa ra fii w Obe r ty -
nie, 25 ki lo me trów na pół noc od Ko ło -
myi. Tam by łem pierw szym
pro bosz czem. Pa ra fię w Obe r ty nie two -
rzy łem od pod staw. Z po cząt ku od pra -
wia łem msze świę te w do mu jed nej
z pa ra fia nek, no ale w do mu, jak to
w do mu. Nie któ rych lu dzi to krę pu je,
nie chcą przyjść, co in ne go, gdy jest
obiekt prze zna czo ny na kult, miej sce
po świę co ne, wte dy za czy na się na pływ
lu dzi. Obe r tyn to jesz cze za chod nia
Ukra ina. Ko go my śmy tam za sta li? Naj -
pierw to by ły sta re bab cie, co jesz cze
pa mię ta ły księ ży i ko ściół za pol skich
cza sów. Ko ściół tam zo stał wy sa dzo ny
w po wie trze po woj nie, jak więk szość
świą tyń w po wie cie. Uda ło się nam się
ku pić sta ry bu dy nek nie czyn ne go ki no -
te atru. Oczy wi ście wy win do wa li ce nę
na nie bo tycz ny po ziom, ale uda ło się to
ku pić i za adap to wać na ka pli cę. Z ty łu
urzą dzi li śmy miesz ka nie dla księ dza, bo
był trud ny do jazd z Ko ło myi. Zi mą by -
wa ło, że się nie do je cha ło tam w ogó le.
W Obe r ty nie by łem do 2004 ro ku. Po -
tem pra co wa łem na wschod niej Ukra -
inie, pod gra ni cą ro syj ską: Char ków,
Mir go rod, Łub nie. W Łub niach by łem
pro bosz czem krót ko, bo mia łem wy pa -
dek. Trze ba by ło re pe ro wać zdro wie
i ksiądz bi skup po sta wił wa ru nek, że po -
ja dę tam, gdzie jest cie plej, że by or ga -
nizm wy trzy mał – i wte dy po ja wi ła się
proś ba o księ dza od bi sku pa z Ode ssy.
Zo sta łem pierw szym pro bosz czem
w Bał cie. To jest mia stecz ko słyn ne kie -
dyś z tar gów koń skich, któ re ma lo wał
Cheł moń ski, po ło żo ne w po ło wie dro gi

Pra ca
na Ukra inie 
to dłu gi marsz
W nie dzie lę, 14 lip ca, na mszy św. o godz. 9 w Ba zy li ce św. Mał go rza ty
w No wym Są czu ks. Sta ni sław Maj chrzak, pro boszcz re ak ty wo wa -
nej po 90. la tach pa ra fii rzym sko ka to lic kiej w Ko dy mie na po łu dnio -
wej Ukra inie ode brał z rąk ks. pra ła ta Ja na Pio trow skie go ko pię
ob ra zu Prze mie nie nia Pań skie go o wy mia rach 90 na 60 cm.

Ks. Sta ni sław Maj chrzak
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mię dzy Ki jo wem a Ode ssą. Na tam tym
te re nie by łem je dy nym księ dzem ka to -
lic kim. W Bał cie prze by wa łem rok, na -
stęp nie or ga ni zo wa łem pa ra fię w dwóch
in nych miej sco wo ściach, gdzie wcze -
śniej do je żdża li ber nar dy ni z die ce zji
ka mie niec ko -po dol skiej. Kie dy tam
przy sze dłem, by ła zi ma, miesz ka nie
trze ba by ło zna leźć, wszyst ko two rzyć
od po cząt ku. To jest przy wi lej „spa do -
chro nia rzy”. Ja sze dłem da lej, a na mo -
je miej sce przy je żdża li in ni księ ża
z na szej die ce zji.
Co by ło da lej?

– Wró ci łem do Pol ski, pra wie trzy la ta
ka te chi zo wa łem w Uja no wi cach, po tem
zno wu trze ba by ło księ dza na po łu dnie
Ukra iny. Ksiądz bi skup or dy na riusz Wik -
tor Skworc się zgo dził i – chwa ła Bo gu
– uda ło mi się z po cząt kiem ze szłe go ro ku
wy je chać do Ko dy my.
I co Ksiądz tam za stał?

– Kie dy my śmy tam wcze śniej pró -
bo wa li jeź dzić z ber nar dy na mi, to by ła
oko li ca za mknię ta, dla te go że tam znaj -
do wa ły się ko sza ry Słu żby Bez pie czeń -
stwa, ca łe skła dy, mia sto by ło
nie do stęp ne. Ja wte dy jeź dzi łem do ta -
kiej wio secz ki, gdzie by ła po ło wa Po la -
ków, 6 ki lo me trów od Ko dy my,
naj bli żej, jak się da ło. A po tem w Ko -
dy mie po ja wi li się ka to li cy z Nad dnie -
strza i oni też za czę li szu kać księ dza.
Ksiądz bi skup spy tał się mnie w ze -

szłym ro ku, czy bym nie chciał zor ga ni -
zo wać tam pa ra fii. I tak się za czę ła mo ja
pra ca w Ko dy mie. Na ra zie wy naj mu ję
tam ma ły do mek, w któ rym od pra wiam
msze świę te, w nie dzie lę o dwu na stej
i po ma lut ku ro bi my wszyst ko, że by tam
zbu do wać ka pli cę z za ple czem dusz pa -
ster skim i miesz kal nym. Po pro stu

ksiądz tam mu si być na miej scu. Nie ma
sen su pła cić za wy na jem do mu, w któ -
rym spe cjal nych wa run ków nie ma.
Na ja kim eta pie jest bu do wa ka pli cy?

– Ma my już pro jekt, prze szli śmy po -
myśl nie fa zę pa pier ko wą, a po dro dze
mu sie li śmy zdo być pie cząt ki aż sze ściu
in stan cji. Ko dy ma to jest mia stecz ko re -
jo no we, jak nasz po wiat, li czy oko -
ło 9400 miesz kań ców. Pierw sza in stan cja
to był ar chi tekt po wia to wy, ten na wet
dość szyb ko się zgo dził. Na stęp na in stan -
cja to był mer mia sta, a po nie waż zo stał
aresz to wa ny za, po wiedz my, lep kie rę ce,
to na le ża ło od szu kać oso bę, któ ra peł ni
je go obo wiąz ki. A za stać go nie by ło ła -
two. To nie jest tak jak w Pol sce, że
urzęd nik w go dzi nach urzę do wa nia sie -
dzi przy swo im biur ku. Tam ist nie je je -
dy nie praw do po do bień stwo, że mo żna
urzęd ni ka za stać, no i uda ło się go zła pać
dwa dni przed mo im obec nym przy jaz -
dem do Pol ski. Po tem jesz cze mu sia łem
od wie dzić wy dział ar chi tek tu ry i pla no -
wa nia, już kon kret ny, któ ry zaj mu je się
pro jek tem, usy tu owa niem bu dyn ku
na dział ce, spra wą roz gra ni cze nia par ce li
z są sia da mi itd. Po trzeb na by ła po nad to
wi zy ta u ko goś w ro dza ju in spek to ra
prze ciw po ża ro we go, ale to nie by ła straż
po żar na w na szym ro zu mie niu. Na koń -
cu by ła wi zy ta u sze fo wej miej skiej ra dy.
W ka żdym ra zie po le ga to na tym, że
wszy scy mu szą zło żyć pod pi sy i wbić
pie cząt ki. Uda ło się nam ze brać kom plet
pod pi sów i pie czą tek. Zo sta ło to wszyst -
ko opła co ne, bo oni nic nie zro bią, je śli
się te go nie opła ci.
Jak to ro zu mieć?

– Cho dzi o opła ty urzę do we, ja ła pó -
wek na Ukra inie nie da ję.
Jak du ża to bę dzie ka pli ca?

– Wy mia ro wo: 9 na 20 me trów.
Z przo du kom pleks kul to wy 9 na 10 me -
trów i z ty łu o ta kich sa mych roz mia rach
część miesz kal no -ka te che tycz na, z kuch -
nią, ła zien ką. Wi zu ali za cję obiek tu zo sta -
wi łem w Ku rii tar now skiej i nie
po ka że my jej nie ste ty Czy tel ni kom Są de -
cza ni na.
A co na to du chow ni pra wo sław ni?

– Oni sie dzą ci cho, bo są w na szym
daw nym ko ście le, w któ rym był
chrzczo ny ge ne rał Sta ni sław Skal ski,
naj słyn niej szy Ko dy mia nin, as pol skie -
go lot nic twa w słu żbie RAF -u pod -

czas II woj ny świa to wej, któ re mu chce -
my urzą dzić przy ka pli cy izbę pa mię ci.
Daw ny ko ściół w Ko dy mie zo stał prze -
ro bio ny na cer kiew. Zresz tą na szy mi są -
sia da mi bę dą wła śnie du chow ni
pra wo sław ni. Z jed nej stro ny miesz ka
wi ka ry pra wo sław ny, a dru gi dom da lej
miesz ka je go pro boszcz. A wiec trzech
du chow nych bę dzie ży ło obok sie bie.
Nie ma mię dzy na mi ja kiejś wro go ści,
mo że nie uf ność na po cząt ku. Bo to dla
nich no wość: nie by ło w Ko dy mie Ko -
ścio ła ka to lic kie go, a tu na gle od ro dził
się po dzie więć dzie się ciu la tach! Na wet
naj star si lu dzie są nie ochrz cze ni, miej -
sco wi do pie ro się prze ła mu ją.
Co Ksiądz za stał w Ko dy mie, je śli
cho dzi o wia rę ka to lic ką, po tych
dzie więć dzie się ciu la tach prze rwy?

– Na zwisk o pol skim brzmie niu
w Ko dy mie jest po nad pół to ra ty sią ca,
czy li bar dzo du żo, lecz ci lu dzie nie ma -
ją świa do mo ści pol skiej, a nie da się
od ra zu za agi to wać czło wie ka, to jest
nie mo żli we. A wiec co po trze ba? Mu si
być ksiądz na miej scu, mu si być sys te -
ma tycz na pra ca z ty mi, któ rzy do nas
przy cho dzą. Ta ka jest pra ca na Wscho -
dzie, że pra cu je się z ty mi, któ rzy przy -
cho dzą do ko ścio ła, a jak się z ni mi
pra cu je, to oni przy pro wa dza ją na stęp -
nych. To jest pro ces, że ten czło wiek
przyj dzie, gdzieś odej dzie na ja kiś czas,
po tem zno wu przyj dzie, oni mu si do te -

Daw ny ko ściół w Ko dy -
mie zo stał prze ro bio ny
na cer kiew. Zresz tą na -
szy mi są sia da mi bę dą
wła śnie du chow ni pra -
wo sław ni. Z jed nej stro -
ny miesz ka wi ka ry
pra wo sław ny, a dru gi
dom da lej - pro boszcz.

Uroczystość religijno-patriotyczna w Jawor  zn
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go też doj rzeć. W Pol sce ma my 1000 lat
tra dy cji i mi mo te go wi dać, co się dzie -
je, że nie ste ty za czy na my prze gry wać
wy ścig ze środ ka mi ma so we go prze ka -
zu, czy li lu dzie są bar dziej chłon ni
na świat, niż na orę dzie Ewan ge lii. 90
lat ate iza cji zro bi ło swo je, tam od 1920
ro ku nie by ło księ dza. Po re wo lu cji bol -
sze wic kiej wy gna no księ dza, pro bosz -
czem Ko dy my był wte dy stryj ge ne ra ła
Skal skie go, ksiądz An to ni Skal ski,
zmarł w Bia ło wie ży. Je go krew nym był
ksiądz Teo fil Skal ski, któ ry po woj nie
pra co wał w Msza nie Dol nej. Przez Ko -
dy mę prze pły wa rze ka o ta kiej sa mej
na zwie, na rze ce prze bie ga ła gra ni ca
Pol ski z Tur cją. Ko dy ma od pa dła
od Rze czy po spo li tej po II roz bio rze,
od 1793 ro ku tam nie ma Pol ski, ale Po -
la cy zo sta li. Co cie ka we, w cza sie I woj -
ny świa to wej na tym te re nie
or ga ni zo wa no kor pus pol ski. Kie dy Pol -
ski już nie by ło i to od bar dzo, bar dzo
daw na, po wsta ły od dzia ły pol skie, bo
zo sta ła świa do mość pol ska i zo sta ło po -
ko le nie wy cho wa ne na pol skim ide ale.
Po mi mo ty lu lat za bo rów oni sa mi szu -
ka li pol skie go woj ska, chcie li się bić
o Pol skę.
Na Kre sach za wsze by ło tak, że Po -
lak to ka to lik.

– Tyl ko nie któ rzy z nich są ochrzcze -
ni, ja ko pra wo sław ni. Nie da się od ra zu
prze ko nać czło wie ka, któ ry ni gdy te go

nie był uczo ny, ni gdy nie był w tym wy -
cho wa ny. Si łą chrze ści jań stwa jest świa -
dec two i wy cho wa nie. Mu si być
wy cho wa nie w ro dzi nie, je że li te go nie
by ło przez 90 lat, a przyj mu je się, że 25
lat to jest jed no po ko le nie, czy li pra wie
czte ry po ko le nia wy ro sły bez świa do -
mo ści – kim my je ste śmy, kim są na si
przod ko wie. Jak z ni mi cza sem roz ma -

wiam, bo ra czej nie wsz czy nam dys ku -
sji na te ma ty na ro do wo ścio we, ale
cza sem mó wię w wą skim krę gu: „Słu -
chaj cie, ma cie pol skie na zwi ska, koń -
czą ce się na -ski, co wska zu je na wet
na szla chec two”. Oni wów czas ro bią
wiel kie oczy – „Tak?!”. Mu si upły nąć
du żo cza su, że by ta ki czło wiek się prze -
ła mał. Na tam tym te re nie nie ma na cjo -
na li zmu, jak na za chod niej Ukra inie, nie
od czu wam, ja ko Po lak, żad nej wro go -
ści, ale ci lu dzie są głę bo ko zru sy fi ko -
wa ni. Oka zu je się, że po woj nie ja kaś
gru pa miej sco wych ka to li ków, czy pod -
pusz czo na – nie wiem, ale prze ka za ła
bu dy nek ko ścio ła pra wo sław nym, po -
nie waż cer kiew zo sta ła znisz czo na w la -
tach 30., a po pów roz strze la no.
Struk tu ra lud no ścio wa Ko dy my
przed I woj ną świa to wą by ła ta ka, jak
ka żde go mia stecz ka kre so we go, z naj -
więk szym od set kiem Ży dów. Na bli -
sko 5 ty się cy miesz kań ców by ło 2100
wy zna nia mo jże szo we go, po nad 1700
ka to li ków, a resz ta to pra wo sław ni, czy li
Ru si ni, jak się wte dy mó wi ło. Ich by ło
ok. 900.
Dzi siej si miesz kań cy Ko dy my ma ją
się za Ukra iń ców?

– Trud no to po wie dzieć. Oni nie po -
słu gu ją się czy stym ję zy kiem ukra iń -
skim. Ja je stem Po la kiem, ni gdy nie
po zbę dę się pol skie go ak cen tu, bo nie da
się od te go uciec, ale dla nich mój ukra -

iń ski jest wzor co wy, bo mia łem do brych
na uczy cie li. Oni mó wią tak zwa nym su -
rży kiem, ję zy kiem po gra ni cza, mie szan -
ką ro syj skie go i ukra iń skie go, tro chę też
wpły wy moł daw skie, bo do gra ni cy
z Nad dnie strzem, zbun to wa nej, ba na no -
wej re pu bli ki, kon tro lo wa nej przez Mo -
skwę, jest w li nii pro stej 9 ki lo me trów,
a za dro gą 20 ki lo me trów.
Kli mat tam chy ba cu dow ny, kra ina
win nic?

– W tej chwi li jest bar dzo go rą co, wi -
no rośl jest trak to wa na ja ko chwast przy -
dro żny. Ro śnie wszę dzie, te go nie trze ba
spe cjal nie pie lę gno wać. Do Mo rza
Czar ne go od nas jest ja kieś 300 ki lo me -
trów. Pod Ko dy mą koń czą się la so ste py,
a za czy na ją ste py. Zie mia bar dzo uro -
dzaj na, czar no ziem le ży do me tra
w głąb.
Z cze go lu dzie ży ją?

– No wła śnie, to jest py ta nie. Upa dło
wszyst ko, co by ło prze my słem za cza -
sów jesz cze pol skich, po tem car skich
i ko mu ni stycz nych. Prak tycz nie nie zo -
sta ło śla du. W tej chwi li na przy kład li -
kwi du je się go rzel nię, bu do wa ną
za ca rów. Ro bi li tam po dob ne do bre ja -
ko ścio wo ko nia ki i li kie ry, obec nie w fa -
zie ru iny. Tro chę han dlu ją, trud nią się
prze my tem z Nad dnie strzem. Kto umie
coś ro bić, to do Ro sji je dzie. Cię żko jest
zna leźć na miej scu do bre go maj stra bu -
dow la ne go. Je śli ro bi, to pi je, a je śli pi -
ją, to za czy na ją nisz czyć ma te riał,
wy no sić. Po pro stu im się na le ży.
Ko mu ni stycz na men tal ność, zna my
to z PRL.

– U nas nie by ło te go aż w ta kim na -
tę że niu. Po pro stu w tym czło wie ku za -
zę bia jed no z dru gim. Mó wią
– „Cze muś głu pi, boś bied ny, a cze muś
bied ny, boś głu pi”. Nie wia do mo, z któ -
rej stro ny to ugryźć, to po ka zu je jed no
– trze ba pra cy nad wy cho wa niem. Je śli
etos pra cy był nisz czo ny przez 90 lat, to
trzy ra zy wię cej cza su trze ba, że by wy -
cho wać po ko le nie, któ re bę dzie już wy -
cho wa ne przez wy cho wa ne po ko le nie.
Ko mu nizm do ko nał ogrom ne go spu sto -
sze nia mo ral ne go. Ro dzi ny są roz bi te,
dzie ci nie wia do mo z ja kie go związ ku,
kto z kim. Obec nie pań stwo ukra iń skie
za czy na wy pła cać pie nią dze na dzie ci,
bar dziej na wet niż pol skie, bo ich rów -
nież do tknę ła cię żka za paść de mo gra -

Na tamtym terenie nie
ma nacjonalizmu, jak
na zachodniej
Ukrainie, nie
odczuwam, jako Polak,
żadnej wrogości, ale ci
ludzie są głęboko
zrusyfikowani.

or  znej na Korabie (gm. Laskowa)   
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ficz na, ale co z te go. Nie jest sztu ką pła -
cić, ktoś nie po my ślał, że ilo ścio wo nie
da się wy rów nać po zio mu mo ral ne go
lud no ści. Co z te go, że dzie ci przy bę -
dzie, je śli te dzie ci nie ro dzą się w nor -
mal nych ro dzi nach, je śli nie są
wy cho wy wa ne, je śli nie zna ją mi ło ści?
Jest tyl ko al ko hol, prze moc, nar ko ty ki,
pro sty tu cja. Ktoś by w Pol sce nie uwie -
rzył, ja kie rze czy tam się dzie ją. Choć
lu dzie bar dzo ser decz ni, a ile oni wy -
trzy ma li, tyl ko py ta nie – w imię cze go?
Ale z dru giej stro ny przy kład idzie z gó -
ry. Czy jest sens sta rać się żyć le piej,
gdy pań stwo ro bi, co chce. Ka żdy, kto
do cho dzi do wła dzy ro bi swo je, wszyst -
ko mu wol no.
Po li tycz nie są bar dziej za Wik to rem
Ja nu ko wy czem, czy opo zy cją wo bec
pre zy den ta Ukra iny?

– Du ża część po pie ra nie ty le mo że
sa me go Ja nu ko wy cza, co ko mu ni stów.
Star si lu dzie z no stal gią wspo mi na ją
cza sy so wiec kie. Mło dzi ma ją wszyst ko
w no sie, pa trzą tyl ko uciec do mia sta, bo
tam są ja kieś per spek ty wy. Pół bie dy, je -
śli on umie coś, chce mu się pra co wać,
ale pro blem jest ten sam, co i w Pol sce.
Wy star czy w środ kach ma so we go prze -
ka zu, w te le wi zji, bo ob raz naj bar dziej
prze ma wia do mło dych, po ka zać ła twy
styl ży cia: prze cież nie mu szę nic pra co -
wać, a wszyst ko bę dę mieć. W mo dzie
jest nic nie ro bić, tyl ko sie dzieć z bu tel -
ką pi wa, ćmić pa pie ro sy, cho dzić
po dys ko te kach, pić i do brze się ubie rać,

to jest w mo dzie. Tak jak kie dyś fra je -
rem był ten, kto mu siał pra co wać na po -
lu w koł cho zie. To zna czy, że ja kiś
du reń, prze cież mógł iść do par tii. Je że li
ktoś nie wy rze kał się swo ich prze ko nań,
co wi dać nie raz by ło po lu dziach w in -
nych czę ściach Ukra iny, szcze gól nie
na za cho dzie, je że li się trzy mał wia ry,
no to był ska za ny jak nie wol nik na pra -
cę w koł cho zie. Nie raz na wła snym po -

lu, któ re na le ża ło do je go ro dzi ny. Mnie
kie dyś pa ra fia nie po ka zy wa li: „Księ że,
tam by ło na sze po le. Tam gdzie te krza -
ki, prze cież tam ca ły chu tor był, kil ka
za gród sta ło”.
Ilu Ksiądz ma pa ra fian w Ko dy mie?

– W tym ro ku po raz pierw szy
od 1920 ro ku od by ła się ko lę da. Od wie -
dzi łem sześć do mów, siód my te raz. Są
jesz cze dwie ro dzi ny, któ re wy ra zi ły
chęć, że by ksiądz przy szedł i po świę cił
im mie sza nie. Oni ma ją wia rę po świę -
ce nia cze go kol wiek. Je że li jest po świę -

co ne, to zna czy, że ma mnie chro nić, jak
amu let.
Czy jest sens dla ta kiej garst ki
wier nych bu do wać ka pli cę?

– Po ludz ku bio rąc, jest to po wa żne
py ta nie, na to miast my za wsze, je śli idzie -
my, to z bło go sła wień stwem Bo żym. Je -
śli idzie my po sła ni przez Ko ściół, to
choć by nie wia do mo jak trud no by ło, tam
po wsta nie wspól no ta. Mo że nie bę dzie
ta kie go przy pły wu wier nych hur tem, ten
czas hur to wych po wro tów do Ko ścio ła
na Ukra inie się skoń czył. Mi nął ten bo -
om, kie dy lu dzie się gar nę li do księ dza.
Pra ca na Wscho dzie to dłu gi marsz. Ko -
ściół ka to lic ki sta wia du że wy ma ga nia
mo ral ne, po przecz ka etycz na jest po sta -
wio na wy so ko. Ci lu dzie mu szą do te go
doj rzeć, wziąć to wszyst ko na swój ro -
zum, prze my śleć, prze tra wić i przy jąć
za wła sne prze ko na nia. Że na przy kład to
nie jest tak, że wol no ci żyć z któ rąś tam
ko bie tą z rzę du, czy z któ rymś tam mę -
żczy zną, a do bro dziec ka się nie li czy.
Na Ukra inie jest po tę żny pro blem roz bi -
tych ro dzin, a oni do te go uwa gi nie przy -
wią zu ją. Ty sią ce dzie ci wy cho wy wa ne są
przez dziad ków, ja kieś przy szy wa ne cio -
cie, czy wuj ków, al bo po zo sta ją wręcz
bez opie ki.
Ale chy ba są też war to ścio we jed -
nost ki, nor mal ne, w na szym ro zu -
mie niu ro dzi ny?

– W tej chwi li i to jest ta ka ra dość dla
mnie, nie dłu go od bę dzie się pierw szy
ślub w na szej ma łej wspól no cie ka to lic -
kiej w Ko dy mie i to mło dych lu dzi. On
woj sko wy, ona jest cór ką ka to li ków, ale
przez rok w ogó le się nie po ka zy wa li, bo
pra ca, bo to, bo tam to. W koń cu do ko nał
się cud Ser ca Je zu so we go. W tej pa ra fii,
skąd ona po cho dzi, mia łem ka za nie od -
pu sto we pod czas uro czy sto ści Ser ca Pa -
na Je zu sa. Po mszy przy szła do mnie
mat ka z cór ką i przy szłym zię ciem, że
chcą brać ślub w Ko ście le ka to lic kim.
Za de kla ro wa li go to wość wy cho wy wa -
nia dzie ci w wie rze ka to lic kiej.
Co Księ dzu ży czyć na ko niec, chy ba
sił i wy trwa ło ści.

– Ła ski Bo żej. Jak Pan Bóg coś chce
zro bić przez tak nie do sko na łe na rzę dzie,
ja kim jest czło wiek – to zro bi.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiali ANDRZEJ PISZCZEK
i HENRYK SZEWCZYK

Praca na Wschodzie to
długi marsz. Kościół
katolicki stawia duże
wymagania moralne,
poprzeczka etyczna jest
postawiona wysoko. Ci
ludzie muszą do tego
dojrzeć...
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– Z ca łe go ser ca dzię ku ję re dak to -
rom „Rocz ni ka Są dec kie go” za to, że
pie lę gnu ją pa mięć o mo im mę żu
– po wie dzia ła ła mią cym gło sem Lu -
cy na Gą gor, wdo wa po gen.
Fran cisz ku Gą go rze, sze fie Szta bu
Ge ne ral ne go WP, któ ry zgi nął w ka -
ta stro fie smo leń skiej. 6 lip ca w są -
dec kim ra tu szu od by ła się
pro mo cja 41. to mu „Rocz ni ka Są dec -
kie go” oraz wy daw nictw z se rii Bi -
blio te ka „Rocz ni ka Są dec kie go”:
Sła wo mi ra J. Tab kow skie go „„Wia -
do mo ści Są dec kie”. Stu dium hi sto -
rycz no – pra so zna wa cze” i Zbi gnie wa
Ry sia „Wspo mnie nia ku rie ra”.

N
o wy „Rocz nik Są dec ki” de dy -
ko wa ny jest gen. Fran cisz ko -
wi Gą go ro wi. Opa sły tom
(pra wie 600 stron) otwie ra ob -

szer ny ar ty kuł Je rze go Le śnia ka, opi su -
ją cy dro gą ży cio wą ge ne ra ła, od do mu
ro dzin ne go w Ko niu szo wej i edu ka cji
w I LO im. J. Dłu go sza w No wym Są -

czu, do tra gicz ne go fi na łu 10 kwiet -
nia 2010 ro ku w Smo leń sku. I te nże red.
Le śniak pro wa dził spo tka nie, co – trze ba
przy znać – zro bił z wiel kim kunsz tem.

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”, oma wia jąc za war tość no we -
go to mu po wie dział, że ma on swo ją
wa gę nie tyl ko ze wzglę du na gra nu lat
pa pie ru.

– Re dak cja „Rocz ni ka Są dec kie go”
– opo wia dał pro fe sor – otwie ra swo je ła -
my, da je mo żli wość dru ko wa nia
ka żde mu, kto zdo był się na wy si łek ba -
daw czy o Są dec czyź nie i choć by ma łą
ce gieł kę, ale do brze wy pa lo ną ze chce
do nas przy słać.

Na stęp nie od by ła się pre zen ta cji
zdjęć gen. Fran cisz ka Gą go ra. Na ekra -
nie prze wi ja ły się je go fo to gra fie z dzie -
ciń stwa, mło do ści, szko ły ofi cer skiej we
Wro cła wiu, mi sji po ko jo wych ONZ itd.

– A tu wi dzi my wspól ne zdję cie ge ne -
ra ła Gą go ra i pre zy den ta Ry szar da Ka -
czo row skie go w Mar cin ko wi cach

w mar cu 2008 ro ku na kon fe ren cji hi sto -
rycz nej Fun da cji Są dec kiej – ko men to -
wał red. Le śniak. – Zdję cie sym bo licz ne,
gdyż tra gicz ny los dwa la ta póź niej po -
łą czył obu tych wiel kich żoł nie rzy Rzecz -
po spo li tej.

Sztab Ge ne ral ny WP re pre zen to wał
w No wym Są czu ge ne rał Krzysz tof Mo -
tac ki.

– Woj sko Pol skie pa mię ta o ge ne ra le
Gą go rze – za pew niał gość z War sza wy.
– Naj więk sza sa la w Szta bie Ge ne ral -
nym no si imię ge ne ra ła Fran cisz ka Gą -
go ra. Tak sa mo w Aka de mii Obro ny
Na ro do wej ist nie je sa la im. ge ne ra ła
Fran cisz ka Gą go ra, gdzie od by wa ją się
pro mo cje ofi cer skie. Za pa mię ta li śmy
ge ne ra ła ja ko zna ko mi te go do wód cę
i wspa nia łe go czło wie ka.

Pra wie w kom ple cie sta wi ła się w ra tu -
szu kla sa XIb z LO im. J. Dłu go sza, któ ra
ma tu rę zda wa ła w 1969 ro ku, ko le żan ki
i ko le dzy Fran cisz ka Gą go ra. W ra tu szu
nie za bra kło wczo raj wój ta Ko rzen nej
Lesz ka Skow ro na i Ja ro sła wa Gliń skie go,
dy rek to ra Ze spo łu Szkół imie nia gen.
Fran cisz ka Gą go ra w Ko niu szo wej.

W krót kim wy stą pie niu Lu cy na Gą -
gor nie kry ła wzru sze nia, przy wo łu jąc
wspo mnie nia z pierw szych po by tów
na Są dec czyź nie sprzed po nad 30 lat.

***
Bo ha te ra mi uro czy sto ści w ra tu szu

by li też Ja cek i Le szek Ry sio wie, sy no -

Lucyna Gągor na promocji 
nowego „Rocznika
Sądeckiego” 
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wie Zbi gnie wa Ry sia, któ ry pod czas
ostat niej woj ny 108 ra zy prze mie rzył
szlak ku rier ski z oku po wa nej Pol ski
do Bu da pesz tu, co opi sał w swo ich
wspo mnie niach, obec nie wy da nych
w ra mach „Bi blio te ki rocz ni ka Są dec -
kie go”. Ja cek Ryś przy je chał do No we -
go Są cza z Wro cła wia, a Le szek Ryś
z Te re spo la. Przy wieź li ze so bą żo ny
i dzie ci, a na rę ce wi ce pre zy dent Bo że -
ny Ja wor i prze wod ni czą ce go Ra dy
Mia sta Je rze go Wi tu szyń skie go wrę czy -
li pi smo od ro dzi ny z proś bą o na zwa -

nie jed nej z ulic No we go Są cza
imie niem Zbi gnie wa Ry sia.

Dziel ne mu ku rie ro wi red. Le śniak też
po świę cił osob ną pre zen ta cję. Jej uzu -
peł nie niem był wy emi to wa ny przez Jac -
ka Ry sia frag ment ar chi wal nej au dy cji
ra dio wej z udzia łem dziad ka. Zbi gniew
Ryś opo wia dał w tym pro gra mie o ak cji
„wy kra dze nia” ze szpi ta la w No wym
Są czu w 1940 ro ku Ja na Kar skie go, le -
gen dar ne go ku rie ra Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go, co ro dzi na Ry siów cię żko
oku pi ła. Kto znał oso bi ście zmar łe go
w 1990 ro ku Zbi gnie wa Ry sia – roz po -

znał je go głos. Nie miał tym trud no ści
Wła dy sław Ża rof fe, przy ja ciel ro dzi ny
Ry siów i są siad ich ro do wej po se sji
przy ul. Ma tej ki 2 w No wym Są czu.

***
Przed zna ko mi tym au dy to rium głos

za brał rów nież Sła wo mir Je rzy Tab kow -
ski, któ ry omó wił swo je stu dium hi sto -
rycz no -pra so znaw cze o „Wia do mo ściach
Są dec kich”, wy da wa nych w po ło wie
lat 50. ze szłe go stu le cia.

– Tak jak ty go dnik „Po pro stu” na zy -
wa ny jest ga ze tą pol skie go Paź dzier ni -

ka, tak „Wia do mo ści Są dec kie” by ły
ga ze tą są dec kie go Paź dzier ni ka. To pi -
smo da ło pod wa li ny ide owe pod Eks pe -
ry ment Są dec ki – mó wił dr Tab kow ski.

Z rąk au to ra pu bli ka cję ode bra ła Bar -
ba ra Ko szyk, wdo wa po Ja nu szu Ko szy -
ku, re dak to rze na czel nym „Wia do mo ści
Są dec kich”.

No wy „Rocz nik” wrę czo no uro czy -
ście rów nież krew nym in nych bo ha te -
rów ar ty ku łów za miesz czo nych w 41.
to mie, m.in. Te re sie Pół chło pek, wdo -
wie po Ste fa nie Pół chłop ku, or ga ni za to -
rze fe sti wa li kie pu row skich pod Gó rą

Par ko wą, na zy wa nym am ba sa do rem
Kry ni cy, więź niu KL Au schwitz. Pu bli -
ka cję uro czy ście wrę czo no ta kże lau re -
atom XIII edy cji kon kur su wie dzy
hi sto rycz nej „Zie mia Są dec ka – od prze -
szło ści do współ cze sno ści”: Mar ty nie
Gi le wicz (I LO im. J. Dłu go sza), Ja no -
wi Pio trow skie mu (Gim na zjum nr 5 im.
św. Kin gi) i Lu zie Lan ger (SP nr 21 im.
Ja na Paw ła II).

Spo tka nie uświet nił wy stęp ze spo łu
Yong Vo ice z Miej skie go Ośrod ka Kul -
tu ry (opie kun ka – Ire na Gó row ska).
Mło dzież za śpie wa ła wią zan kę pie śni
żoł nier skich.

Na ko niec „hołd mu zycz ny”, jak po -
wie dział, od dał oj cu i Są de cza nom
wspo mnia ny już Ja cek Ryś. Syn Zbi -
gnie wa Ry sia jest śpie wa kiem ope ro -
wym w Po zna niu. Tak za śpie wał pieśń
„Don Ki cho ta” Mit cha Le igha, że za -
drża ły mu ry stu let nie go gma chu. Z ko -
lei Bar tło miej Ryś, wnuk bo ha ter skie go
ku rie ra, ak tor te atru w Płoc ku – wy re cy -
to wał wiersz Je sie ni na.

Ta uro czy stość przej dzie do an na łów
No we go Są cza z po wo du zna mie ni tych
go ści i wspa nia lej opra wy. To by ło świę to
Są de czan. Wiel kim nie obec nym był, nie -
ste ty, pre zy dent Ry szar da No wa ka,
pod któ re go wszak au spi cja mi wy da wa ny
jest „Rocz nik „Są dec ki” (ta kże Pol skie go
To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go). Uro czy sto -
ści za to nie prze ga pił mec. An to ni Ra dec -
ki ze Sta re go Sącz, któ ry 30 ma ja te go
ro ku ob cho dził set ne uro dzi ny…

(HSZ)

No wy „Rocz nik” wrę czo no uro czy ście rów nież krew -
nym in nych bo ha te rów ar ty ku łów za miesz czo nych
w 41. to mie, m.in. Te re sie Pół chło pek, wdo wie po Ste -
fa nie Pół chłop ku, or ga ni za to rze fe sti wa li kie pu row -
skich pod Gó rą Par ko wą, na zy wa nym am ba sa do rem
Kry ni cy, więź niu KL Au schwitz.
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Mięk kie lą do wa nie.
Je den... dwa... trzy... czte ry... trzy na ście... czter na ście... pięt na ście... szes na ście... dwa dzie ścia... kto by je tam wszyst -

kie zli czył! Zresz tą uno szą ce się w po wie trzu sku pi ska ob łych, kłę bia stych Bo uli w prze ci wień stwie do ba ra nów ra czej
usnąć nie da dzą. Zna cie już mo że to zja wi sko? Te ró żnej wiel ko ści wszę do byl skie sie dzi ska, któ re na naj bar dziej zna -
nych przed sta wie niach ma ją po chmur ny nie re gu lar ny kształt i ra do sną zwy kle czer wo ną okry wę? Z ze wnątrz są jak
na ma lo wa ne, ale w środ ku tra dy cyj nie war stwo we o so lid nym tyl ko im wła ści wym skła dzie. Po dob nie jak ich trzy, de -
biu tu ją ce na ryn ku au tor ki: Ur szu la Bur gieł, Ol ga Mę żyń ska i Ju lia Paw li kow ska, Bo uli – jak na ob ło ki przy sta ło – po -
ja wia ją się zwy kle gru po wo, w naj ró żniej szych, wy jąt ko wo ma low ni czych ukła dach. A ze wzglę du na wy so kość
wy stę po wa nia dzie lą się na Bo uli ni skie, Bo uli śred nie i Bo uli wy so kie. Te pierw sze pra wie już le żą na zie mi. Na tych
ostat nich dla od mia ny – to trze ba gło śno po wie dzieć – na praw dę nie źle bu ja! A to z te go po wo du, że naj wy ższe Bo uli
jest wiel ką ta pi ce ro wa ną huś taw ką mon to wa ną do su fi tu na dys kret nych sta lo wych lin kach. Sa ma ra dość!

TRE LE MO RE LE...?

www.no ti.pl

O rety teraz 
na szczęście taborety!
Trefle, ale asy! Asy dizajnu. Sformowane przez
Piotra Kuchcińskiego, jednego z najlepszych
polskich projektantów, właśnie wkraczają do
gry. Cztery nogi, ot co! Dłuższe, krótsze,
grubsze, cieńsze... wszystkie zgrabne i miłe w
dotyku. Do tego różnie, ale zawsze ładnie, po
prostu trendy ubrane. No i najlepiej im w
grupie, kiedy prezentują się razem jako różnej
wielkości siedziska i stoliki o dobrze wróżącym
rysunku czterolistnej koniczyny. Od teraz
zamiast szukać przysłowiowego szczęścia w
świecie, można je mieć za sprawą tych
fikuśnych mebli i produkującej je firmy NOTI
gwarantowane! Zarówno w pracy jak i w domu.

www.no ti.pl

Pa tent na luz.
Po zo sta jąc przy upa łach i owo cach, do brze mo że
wie dzieć, że są ta kie dmu cha ne, a przy tym ma ło
na dę te ko ła co to na zy wa ją się Ron del i nie za -
wod nie spie szą z po mo cą wszel kim wy lu zo wa -
nym jabł kom, po ma rań czom i tym po dob nym.
Lek ko i z wdzię kiem na ra tu nek? Je śli tyl ko trze -
ba, bar dzo pro szę. Pod opie ką te go twar de go,
sta lo we go stró ża po rząd ku z ca łą pew no ścią ża -
den owoc ani cu kie rek sa mo wol nie się nie od da -
li, nie spad nie i nie zgi nie pod sto łem. Pa tent ten
za fun do wał, co ła two roz po znać po je dy nej
w swo im ro dza ju tech no lo gii Fi Du, naj bar dziej
obec nie roz chwy tyw ny przez świa to we me dia
pro jek tant z Pol ski Oskar Zię ta. 

www.zie ta.pl

„Po le cia ny” w kul ki.
Sil nie przy cią ga ją cy uwa gę Pi noc chio to dość nie zwy czaj ny dy wan z fir my HAY. Ta ka
rzecz na nie je den uśmiech. Wy glą da jak mnó stwo pew nych zna nych w Da nii
– rów niut ko uło żo nych na pod ło dze – cu kier ków z li kie rem, któ ry mi po noć był in -
spi ro wa ny. I fak tycz nie jest jak one: okrą glut ki, bar dzo ko lo ro wy, do bó lu słod ki
i wy so ko ka lo rycz ny. Przy jem ny w kon tak cie i mięk ki. Prak tycz ny? Mo żna dys ku to -
wać. Atrak cyj ny? Z ca łą pew no ścią! Wy ko na ny in ną niż dy wa ny zwy kle tech ni ką,
ale tra dy cyj nie z czy stej w 100% na tu ral nej weł ny. Pew nie stąd już ca ły „w kul ki”;)

www.hay.dk

www.ni ka zu panc.com 

Z ro ba kiem, czy mo że jed nak bez? 
Do bra wia do mość, w przy pad ku tej szcze gól nej
– sza tań sko słod kiej – świe cą cej od mia ny za -
miast na ro ba ka tra -
fi my w środ ku
na mniej ru chli wą,
za to pew nie bar dziej
ży wot ną ża rów kę. Bo
Cher ry Lamp to peł ne
sma ku de ko ra cyj ne
lam py i doj rza łe owo ce pra cy oraz ni czym nie
skrę po wa nej wy obraź ni pew nej za wo do wej już
ku si ciel ki... W tej ro li kon se kwent nie od ja kie goś
cza su ślicz na, sło weń ska pro jek tant ka Ni ka Zu -
panc oraz przed mio ty skła da ją ce się na jej wła -
sną au tor ską mar kę o na zwie La Fem me et la
Ma ison. Ich zna ki szcze gól ne to wstą żki pió ra,
ko kard ki, fal ban ki, wy so kie ce ny i spe cy ficz ne,
nie co czar ne po czu cie hu mo ru. A Che ry Lamp?
Ni by nic, ale te do brze ka żde mu zna ne, su per
ape tycz ne kształ ty i zde cy do wa ne ko lo ry szkla -
nych klo szy osa dzo nych w sub tel nej me ta lo wej
rur ce są tak ra do sne i ener ge tycz ne jak sam śro -
dek go rą ce go la ta. Nie bez zna cze nia po zo sta je
też fakt, że bez skrę po wa nia świe cą nie ma jąc
na wet jed ne go, choć by naj mniej sze go list ka!
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Zło ty, po trój ny kwiat w bra mie gro -
du, na nie bie skim tle – to ofi cjal ny,
za twier dzo ny przez Ko mi sję He ral -
dycz ną herb Gmi ny Po de gro dzie.
Jest to uko ro no wa nie kil ku lat pra -
cy wie lu osób za an ga żo wa nych
w pro jekt, przede wszyst kim miej -
sco we go na uczy cie la pla sty ki, Jac -
ka Ku li. 

15
lip ca do Urzę du Gmi ny
w Po de gro dziu do tar ła ofi -
cjal na in for ma cja o tym, że
Ko mi sja He ral dycz na uzna -

ła herb oraz fla gę gmi ny.
– Po mysł na stwo rze nie her bu gmi ny

na ro dził się przed kil ku la ty – opo wia da
twór ca pro jek tu, na uczy ciel pla sty ki Ja -

cek Ku la. – Na spo tka niu, w któ rym bra -
łem udział, pa dły sło wa o tym, by za pro -
jek to wać po rząd ny herb dla
Po de gro dzia. Roz po czą łem nad nim

pra cę, jed nak szło to po wo li, gdyż był to
je den z wąt ków mo jej dzia łal no ści ja ko
na uczy cie la.

Herb dłu go na bie rał kształ tu, ko lej -
ne je go wer sje by ły kon sul to wa ne
z miesz kań ca mi gmi ny. Jak mó wi Ja cek
Ku la, z kil ku dzie się ciu po my słów wy -
ło nił się ten, któ ry sta no wił punkt wyj -
ścia dla za apro bo wa ne go przez
spe cja li stów go dła g mi ny.

– Pierw sze wer sje nie speł nia ły wy -
mo gów for mal nych i by ły od rzu ca ne
przez Ko mi sję He ral dycz ną, cho dzi ło
mię dzy in ny mi o ja sność i czy tel ność
prze ka zu, czy też licz bę ko lo rów – tłu ma -
czy Ja cek Ku la. – Tak dłu go do pra co wy -
wa łem pro jekt, aż stał się on zgod ny
z wy ma ga nia mi rze czo nej Ko mi sji He -
ral dycz nej. Prze kaz her bu jest, mo im
zda niem, jed no znacz ny i czy tel ny: wią że
hi sto rię osad nic twa na tre nie Są dec czy -
zny z kul tu rą lu do wą, któ re to wy znacz -
ni ki cha rak te ry zu ją gmi nę Po de gro dzie
– za zna cza i do da je, że w pro ces two rze -
nia her bu bar dzo za an ga żo wa ła się wójt
gmi ny Mał go rza ta Gro ma la, któ ra pi lo -
to wa ła ca łą spra wę.

Wy gląd her bu ma głę bo kie uza sad nie -
nie w hi sto rii Po de gro dzia. Na te re nie
gmi ny znaj du ją się naj star sze udo ku men -
to wa ne śla dy osad nic twa na Są dec czyź -
nie w po sta ci trzech gro dzisk. Jed no
z nich po cho dzi z epo ki ple mien nej Wi -
ślan, z po cząt ku śre dnio wie cza. Uza sad -
nio no na uko wo hi po te zę do ty czą cą
ist nie nia w okre sie X-XIII w. kasz te la nii
opar tej na za bu do wie gro du, co sta no wi -
ło by pierw szy Sącz „po de grodz ki”
– ośro dek ad mi ni stra cji na tych zie miach,
prze nie sio ny sta ra niem księ żnej Kin gi

FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

EDDAR EDYTA I DARIUSZ WIELOCHA
KRÓLOWA GÓRNA 135
TEL. 18 447-23-74

SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE:
BINCZAROWA (SKLEP „ABC”)
KRÓLOWA GÓRNA (SKLEP „ABC” OBOK SZKOŁY)
KRÓLOWA GÓRNA 135 (SKLEP „ABC”)
KAMIONKA WIELKA (SKLEP „ABC”)
KRÓLOWA POLSKA (SKLEP „ABC”)

R E K L A M A

Gmina Podegrodzie
ma swój herb

Flaga 
i herb gminy
Podegrodzie
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w koń cu XIII w. do Sta re go Są cza, a na -
stęp nie, po jej śmier ci, do No we go Są cza.
Te wła śnie prze słan ki sta ły się pod sta wą
hi sto rycz ną dla opra co wa nia her bu Gmi -
ny Po de gro dzie, a ta kże ba zą iko no gra -
ficz ną barw i zna ków he ral dycz nych
pro jek tu her bu gmi ny.

Ta kże ety mo lo gia na zwy miej sco wo -
ści Po de gro dzie wy raź nie su ge ru je
zwią zek z ist nie ją cym tu gro dem. Na -
uko we do cie ka nia i do wo dy pre zen to -
wa ne przez An drze ja Ża kie go
o ist nie niu tu wła śnie gro du kasz te lań -
skie go po zwa la ją przy jąć to stwier dze -
nie ja ko pew ne. Zna ne są ta kże
imio na ostat nich kasz te la nów są dec kich
przed lo ka cją No we go Są cza. Po raz
pierw szy na zwa wsi Po de gro dzie po ja -
wia się w 1273 r. Te wła śnie usta le nia
sta nę ły u pod sta wy wy bo ru pierw sze go
zna ku w go dle – uka zu ją ce go gród.

Herb zo stał opi sa ny na stę pu ją co:
na błę kit nej tar czy her bo wej o dol nej, za -
okrą glo nej kra wę dzi znaj du je się go dło.
Jest nim zło ty po trój ny kwiat pod zło tym
gro dem. Zło ty gród – w środ ku otwar ta
bra ma w wie ży sym bo li zu ją ca go ścin -
ność. W dwu czę ścio wym, po ło żo nym sy -
me trycz nie po obu stro nach bra my,
czę sto ko le znaj du ją się dwa ob ni że nia
blan ki pa li sa dy sym bo li zu ją ce po łą cze nie
dwóch wiel kich do lin rzek Du na jec i Po -
prad na gra ni cy gmi ny. Zło ta tynk tu ra gro -
du sym bo li zu je pier wot ność osad nic twa.

Zło ty kwiat po ło żo ny w ukła dzie
strzał ko wym w bra mie gro du. For ma
kwia tu do bra na zo sta ły tak, aby sty li -
stycz nie by ła zgod na z po pu lar nym mo -
ty wem sztu ki lu do wej La chów Są dec kich
i jed no cze śnie kon tra sto wa ła z tynk tu rą
tar czy. Zło ty po trój ny kwiat sym bo li zu je
bo gac two, ra dość i szcze rość lu du wy ra -
ża ją ce się w bo ga tej sztu ce lu do wej.

Błę kit na tynk tu ra tar czy her bo wej to
sym bol pięk na Zie mi Po de grodz kiej,
a ta kże jest tra dy cyj ną bar wą stro ju lu -
do we go. Je śli zaś cho dzi o fla gę, to po -
sia da ona pro por cje pła ta 5: 8 o bar wie
błę kit nej z go dłem gmi ny bez tar czy
her bo wej. Go dło po ło żo ne tak, aby oś
sy me trii znaj do wa ła się na 1/3 sze ro ko -
ści pła ta. Ban ner z go dłem bez tar czy
her bo wej po ło żo nym na 1/4 wy so ko ści
pła ta. Na to miast fla ga sto li ko wa ma wy -
gląd zgod ny z ban ne rem.

ZYG MUNT GO ŁĄB

Są dec kim Fe sti wa lem Kul tu ry
w Gród ku n. Du naj cem w so bo tę 13
lip ca nie po dziel nie rzą dzi ła tra dy -
cyj na, re gio nal na kuch nia. Chleb
ze smal cem, ogór ki ki szo ne, gro -
chów ka, ud ka pie czo ne, cia sta
dro żdżo we, ser ni ki, ro ga li ki... 

K
a żdy, kto te go dnia uczest ni -
czył w Fe sti wa lu, zor ga ni zo -
wa nym przez Fun da cję
Sa dec ką, nie mógł przejść

obo jęt nie obok sto isk z po tra wa mi
i cia sta mi, przy go to wa ny mi przez go -
spo dy nie z Tę go bo rzy i Gród ka. 

Są dec ki Fe sti wal Kul tu ry nad Je zio rem Ro żnow skim 

Re gio nal na kuch nia
naj smacz niej sza
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Ko ło Go spo dyń Wiej skich z Tę go bo -
rzy re pre zen to wa ły trzy pa nie. Je go sze -
fo wa Jó ze fa Sa la mon za pew nia ła, że
ser wu ją tyl ko ich wła sne pro duk ty, po -
cząw szy od upie czo ne go chle ba, smal -
cu ze skwar ka mi, na ogór kach
ki szo nych koń cząc. 

– Chleb ze smal cem i ogór kiem to na -
sza spe cjal ność – mó wi ła pa ni Jó ze fa.

Przy go to wa ne przez go spo dy nie z Tę -
go bo rzy po tra wy zni ka ły ze sto łów bar -
dzo szyb ko. Nie trze ba by ło wie le cza su,
by z pie czo ne go ud ka zo sta ły je dy nie
okru chy. Pa nie, prócz dań do de gu sta cji,
przy go to wa ły rów nież po tra wy, któ re
mo żna by ło u nich ku pić, na przy kład bi -
gos, czy pie ro żki z ka pu stą. Na de ser
przy go to wa ły cia sto dro żdżo we.

– Na sze Ko ło ma sześć dzie siąt czte ry
la ta – opo wia da ła pa ni Jó ze fa. – Je ste śmy
bar dzo sta rym ko łem, ale już od no wio -

nym, bo przy szło do nas no we po ko le nie.
Są u nas mat ki, cór ki i wnucz ki. 

Do Ko ła na le ży sie dem dzie siąt pań,
w bar dzo ró żnym wie ku. Zaj mu ją się nie
tyl ko go to wa niem i pie cze niem. – Ma -
my też gru pę śpie wa czą – mó wi Jó ze fa
Sa la mon. – Wy stę pu je my na ró żnych im -
pre zach, kon kur sach i zaj mu je my dość
za szczyt ne miej sca – chwa li się.

– Na Są dec ki Fe sti wal Kul tu ry przy -
go to wa ły śmy sma ko ły ki re gio nal ne.
Na na szym sto isku mo żna zna leźć wiej -
ski chleb ze smal cem i ce bul ką, chał kę
z ma słem, zu pę gro cho wą z za cier ką
bab ci Ro za lii, chleb pie czo ny na ło pa -
cie, ki szo ne ogór ki. Nie bra ku je słod ko -
ści: szar lot ka, ciast ko z ja go da mi,
muf fin ki z cze re śnia mi, pier ni ki pięk nie
ude ko ro wa ne – pre zen to wa ła Kry sty -
na Świer czek ze Sto wa rzy sze ni „Wczo -
raj, Dziś, Ju tro”.

Miesz kań cy i tu ry ści, któ rzy przy by li
na Są dec ki Fe sti wal Kul tu ry, by li za -
chwy ce ni sto iskiem przy go to wa nym
przez go spo dy nie. Ta cę z po tra wa mi
do de gu sta cji co chwi lę trze ba by ło za -
peł niać. Z te go wnio sek jest tyl ko je den.
Wszyst ko by ło smacz ne.

Go spo dy nie z Gród ka nad Du naj cem
dzia ła ją do pie ro trze ci rok. – Są to do pie -
ro po cząt ki ale ma my na dzie ję, że bę dzie -
my się prę żnie roz wi jać – za po wie dzia ła
Kry sty na Świer czek.

Na Fe sti wa lu zna la zło się wie le osób
spo za naj bli ższej oko li cy.

– Wszyst ko nam tu taj bar dzo sma ku -
je – mó wił pan Ta de usz z Kra ko wa, a je -
go ko le ga – tar no wia nin – do dał, że
naj lep sza by ła gro chów ka. 

– W Gród ku je stem co ro ku ale po raz
pierw szy bio rę udział w Są dec kim Fe sti -
wa lu Kul tu ry. Ge nial nym po my słem jest
po łą cze nie bie gów z pre zen ta cją po traw
i rę ko dzieł la chow skich. Wszyst ko jest
smacz ne, a dzie ła twór ców lu do wych
cie szą oko – ko men to wa ła pa ni Ma ria,
któ ra przy je cha ła z Brze ska od po cząć
na Je zio rem Ro żnow skim.

Są dec ki Fe sti wal Kul tu ry w Gród ku
nad Du naj cem był dru gą od sło ną te go -
rocz nych spo tkań z kul tu rą re gio nal ną,
zor ga ni zo wa nych przez Fun da cję Są -
dec ką. Na ko lej ną za pra sza my w nie -
dzie lę 18 sierp nia na sta ro są dec kie
Bło nia. KID, MG

PART NE REM PRZED SIĘ WZIĘ CIA JEST WO JE WÓDZ TWO MA ŁO POL SKIE
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POR TRET MIA STA
Fo to gra fie Pio tra Wy szyń skie go, człon ka Gru py
Twór czej Wi dzi Się, za wi sły w Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej w No wym Są czu. Or ga ni za to rem wy -
sta wy jest Są dec ka Agen cja Roz wo ju Re gio nal ne go.

To już ko lej na wy sta wa na ro gu Szwedz kiej i Ja -
giel loń skiej. Pod czas kwiet nio we go wer ni sa żu Pio -
tra Droź dzi ka i Wa cła wa Ja giel skie go pre zes SARR
Lu do mir Kra wiń ski obie cał, że w CIT pre zen to wa -
na bę dzie twór czość są dec kich ar ty stów. Tym sa mym
swo ją szan sę na in dy wi du al ną wy sta wę otrzy mał
Piotr Wy szyń ski, mło dy fo to gra fik zwią za ny z Gru -
pą Twór czą Wi dzi Się, któ ry za pre zen to wał dwa cy -
kle czar no -bia łych zdjęć. Je den z nich jest
po świę co ny No we mu Są czo wi, dru gi, ob szer niej szy,
to por tre ty ko biet.

– Por tret mia sta był głów nym ce lem tej wy sta wy,
bo cho dzi ło o to, że by po ka zać No wy Sącz w Cen -
trum In for ma cji Tu ry stycz nej i to, co mo żna na co
dzień zo ba czyć w mie ście – mó wi Piotr Wy szyń ski.

Cykl zdjęć ob ra zu ją cy są dec kie za kąt ki zo stał zro -
bio ny w ze szłym ro ku na po trze by Fe sti wa lu Wi dzi
Się i na wy sta wę „Wi dzę Sącz”, któ ra pre zen to wa -
na by ła w Ga le rii To wa rzy stwa Przy ja ciół Sztuk
Pięk nych.

– Po cząt ko wo pró bo wa łem ro bić te zdję cia sam,
trzy ma jąc w jed nej rę ce apa rat fo to gra ficz ny, a w dru -
giej oku la ry. Dziw nie to wy glą da ło, lu dzie sta le się
na mnie pa trzy li i za sta na wia li, po co to ro bię. Wte dy
po pro si łem o po moc ko le gę. On za ło żył oku la ry, a ja
ka za łem mu stać w od po wied nich miej scach – do da je.

NOC SZTU KI
To już trze cia od sło na Art Ni ght, wspól ne go pro -

jek tu są dec kich in sty tu cji kul tu ral nych Ga le rii BWA
SO KÓŁ, Mu zeum Okrę go we go i No wo są dec kiej
Ma łej Ga le rii.

Dla tych, któ rzy nie zdą ży li jesz cze obej rzeć ak -
tu al nych wy staw w BWA SO KÓŁ i No wo są dec kiej
Ma łej Ga le rii by ła to do bra oka zja do nad ro bie nia za -
le gło ści. Cze kał na nich Mi cha el Rie del, na zy wa ny
przez kry ty kę Di gi tal Dan dy, któ ry za sły nął
przed kil ko ma la ty pro jek tem, po le ga ją cym na po -
wtó rze niu, po wtór nej in sce ni za cji czy pa ro dii wy -
staw, pro gra mów te le wi zyj nych i wy da rzeń ze świa ta
kul tu ry. Wy sta wa w BWA to pierw szy w Pol sce in -
dy wi du al ny po kaz twór czo ści te go ar ty sty. W Ma łej
Ga le rii do po dzi wia nia by ły zdję cia do sko na le
wszyst kim zna ne go są dec kie go fo to gra fi ka Pio tra
Droź dzi ka, a w Mia stecz ku Ga li cyj skim ry sun ki Ni -
ki fo ra i łem kow skie ilu stra cje.

– Art Ni ght ró żni się od nor mal ne go dnia eks po zy -
cyj ne go wy łącz nie go dzi na mi otwar cia po szcze gól nych
obiek tów. Dla te go też na sze trzy in sty tu cje współ two -
rzą ce to wy da rze nie ka żde go ro ku sta ją na wy so ko ści
za da nia i przy go to wu ją spe cjal ną ofer tę dla go ści, któ -
rzy w tę noc zde cy du ją się wyjść ze swo ich do mów
i przyjść do nas – tłu ma czy Ja nusz Wój cik, dy rek tor
BWA SO KÓŁ, współ or ga ni za tor No cy Sztu ki.

W CZER NI I KO LO RACH
W Ga le rii Sztu ki Współ cze snej BWA SO KÓŁ za -

wi sły dwie wy sta wy mło dych ar ty stów. „Czar ny ro -
man tyzm” Bart ka Bucz ka i ko lo ro wa „Qu alia”
Krzysz to fa Mę ży ka to dwa ró żne świa ty: mrocz ny
(choć hu mo ry stycz ny) kon tra wie lo barw ny.

Pierw sze pię tro no wo są dec kiej ga le rii zdo bią wie lo -
barw ne, abs trak cyj ne ob ra zy olej ne, cza sem z ele men -
ta mi tka ni ny. Nie re gu lar ne, po skrę ca ne gę ste li nie
i kształ ty, w któ rych mie sza ją się licz ne ko lo ry. Ich au -
tor, kra ko wia nin, Krzysz tof Mę żyk (ur. 1984), to ab sol -
went Wy dzia łu Ma lar stwa ASP w Kra ko wie, któ re go
ar ty stycz na ście żka od kil ku lat roz wi ja się bar dzo
owoc nie.
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Krzysz tof Mę żyk w swo im ma lar stwie wy do by wa
na wierzch to, co dzie je się pod wpły wem ró żnych bodź ców
(np. mu zy ki) w je go wnę trzu. Ła ciń ski ter min „qu alia”, któ -
ry stał się rów nież ty tu łem ca łej wy sta wy, jest bar dzo czę sto
uży wa ny przez Mę ży ka w ty tu łach prac. Jed na z de fi ni cji te -
go sło wa ozna cza „po zna wal ne ja ko ścio we ce chy te go, co da -
ne, któ re mo gą się po wta rzać w ró żnych do świad cze niach
i dla te go są pew nym ro dza jem uni wer sa liów (...). Qu ale jest
bez po śred nio oglą da ne, jest da ne i nie jest przed mio tem błę -
du, po nie waż jest czy sto su biek tyw ne” (S. Black burn, Oks -
fordz ki słow nik fi lo zo ficz ny).

Kon tra stem dla wiel ko for ma to wych, wie lo barw nych
i nie ge ome trycz nych abs trak cji Mę ży ka jest „Czar ny ro man -
tyzm” Bart ka Bucz ka (ur. 1987), ab sol wen ta ASP w Ka to -
wi cach (kie ru nek ma lar stwo; dy plom w pra cow ni An drze ja

To bi sa). Ex -czło nek gru py Ośmior ni ca. Bu ki ni sta, któ ry
swo je pra ce pre zen to wał naj czę ściej w Kra ko wie i Ka to wi -
cach. Eks po zy cja na dru gim pię trze Ga le rii BWA to frag -
ment la bo ra to rium ar ty sty -al che mi ka, w któ rym zo ba czy my
m.in. de sty lat ze zła, mo no chro ma tycz ne ole je (np. upior -
na hi per re ali stycz na „Pur chaw ka”), in sta la cje wi deo czy
skrzy żo wa ne pisz cze le z... mo de li ny.

URO KLI WA FAJ KA NO CY
To był już XX Wie czór Ar ty stycz ny z cy klu „Pa li się faj ka

no cy”. Pod po mni kiem Ada ma Mic kie wi cza na są dec kich plan -
tach za brzmiał tym ra zem „Tryp tyk Rzym ski” Ja na Paw ła II.

Or ga ni za to rem cy klicz nych spo tkań „pod Ada siem” jest
Miej ski Ośro dek Kul tu ry w No wym Są czu i ak to rzy Sce ny
Po etyc kiej Te atru Ro bot ni cze go im. Bo le sła wa Bar bac kie go.
Tym ra zem Ja nusz Mi cha lik, Do ro ta Kacz mar czyk, Mo ni ka
Śle piak i Pau li na Kacz mar czyk (so list ka Fil har mo nii Po znań -
skiej, za gra ła na obo ju) za pre zen to wa li spek takl po etyc ko -
-mu zycz ny „Tryp tyk Rzym ski” Ja na Paw ła II.

Wy da ny w 2003 ro ku „Tryp tyk” na pi sa ny zo stał bia łym wier -
szem. To po etyc ka me dy ta cja nad ró żny mi spra wa mi, czę sto
okre śla na mia nem „te sta men tu du cho we go Pa pie ża”. Opo wia -
da o ży ciu czło wie ka w je go ró żnych wy mia rach. Po emat skła -
da się z trzech głów nych czę ści: I – Stru mień (Sek cje:
Zdu mie nie, Źró dło); II – Me dy ta cje nad Księ gą Ro dza ju na pro -
gu ka pli cy Syk styń skiej (Sek cje: Pierw szy Wi dzą cy, Ob raz i po -
do bień stwo, Pra sa kra ment, Sąd); III – Wzgó rze w kra inie Mo ria
(Sek cje: Ur w zie mi chal dej skiej, Tres vi dit et unum ad o ra vit,
Roz mo wa oj ca z sy nem w kra inie Mo ria, Bóg przy mie rza).

Nim licz nie zgro ma dzo na pu blicz ność roz słu cha ła się
w me dy ta cyj nym tek ście Pa pie ża Po la ka, „Faj kę no cy” tra dy -
cyj nie otwo rzy ła po etyc ka pio sen ka ze spo łu Ostat nia Wie cze -
rza w Karcz mie Prze zna czo nej do Roz biór ki z tek stem
są dec kie go po ety Wie sła wa Ko la rza.

STA RY SĄCZ Z MU ZY KĄ DAW NĄ
Jed nym z wy ko naw ców 35. Sta ro są dec kie go Fe sti wa lu Mu -

zy ki Daw nej był ze spół The Par ley of In stru ments z Wiel kiej Bry -
ta nii, któ ry prze niósł pu blicz ność w cza sy XVII -wiecz nej Pol ski.
W ko ście le św. Elżbie ty za brzmia ły kom po zy cje m.in. Ada ma
Ja rzęb skie go, Mi ko ła ja Zie liń skie go i Gio van nie go Va len ti ni.

Cho ciaż The Par ley of In stru ments Re na is san ce Vio lin Band
ma swo im do rob ku kil ka dzie siąt płyt z mu zy ką daw ną i bo ga -
ty re per tu ar, to jed nak zgod nie z za ło że nia mi 35. Sta ro są dec -
kie go Fe sti wa lu Mu zy ki Daw nej ze spół przy go to wał
spe cjal ny, wcze śniej nie wy ko ny wa ny kon cert „Mu zy ka in stru -
men tal na w sie dem na sto wiecz nej Pol sce”. Bry tyj czy cy, o rok
tyl ko młod si od sta ro są dec kiej im pre zy (wy stę pu ją od 1979

W Ga le rii Sztu ki Współ cze snej BWA
SO KÓŁ za wi sły dwie wy sta wy mło -
dych ar ty stów. „Czar ny ro man tyzm”
Bart ka Bucz ka i ko lo ro wa „Qu alia”
Krzysz to fa Mę ży ka.

Czarny romantyzm w BWA SOKÓŁPali się fajka nocy
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ro ku), da li nie tyl ko in stru men tal ny po pis – Pe ter Hol man, kie -
row nik ar ty stycz ny i or ga ni sta, mię dzy utwo ra mi zdra dzał taj -
ni ki in stru men tów i daw nych kom po zy cji. W ro li tłu ma cza
od na lazł się wio lon cze li sta Mark Cau dle, któ ry przed kil ku la -
ty oże nił się z Po lką i dość spraw nie na uczył na sze go ję zy ka.

The Par ley of In stru ments na le ży do za le d wie kil ku
na świe cie ze spo łów uży wa ją cych peł ne go ze sta wu re ne san -
so wych skrzy piec, al tó wek i in stru men tów ba so wych. Swo -
imi kon cer ta mi i na gra nia mi zre wo lu cjo ni zo wał wi zję
brzmie nio wą mu zy ki prze ło mu re ne san su i ba ro ku.

Te go rocz na edy cja fe sti wa lu obej mo wa ła pięć kon cer tów
przy go to wa nych spe cjal nie na tę oka zję. Na szcze gól ną uwa -
gę za słu gu je sześć współ cze snych pra wy ko nań dzieł od na le -
zio nych. Po raz pierw szy od wie lu lat za brzmiał też
za byt ko wy po zy tyw szka tul ny z klasz to ru sióstr Kla ry sek.

KO BIE TY ŻAN NY OR CHEL
Pra ce bia ło ru skiej ar tyst ki na dwa ty go dnie za wi sły w No -

wo są dec kiej Ma łej Ga le rii. Te ma tem sub tel nych gra fik jest
ko bie ce cia ło.

Żan na Or chel od kil ku lat miesz ka i two rzy w po bli skich
Gor li cach, do któ rych wcze śniej przy je żdża ła na mię dzy na -
ro do we ple ne ry ma lar skie, by ła też ku ra to rem or ga ni zo wa -
nych tam wy staw.

– Mo ją wy sta wę mo żna na zwać re tro spek tyw ną, bo skła -
da ją się na nią pra ce wy ko na ne na wet w prze cią gu kil ku dzie -
się ciu lat. Ma my tu do czy nie nia z ró żnym sty lem i tech ni ka mi

gra ficz ny mi: od naj star szych, bar dzo kla sycz nych, czy li tusz
i piór ko, przez mo no ty pię, któ rą po zna łam na stu diach, ta kże
pa ste le, aż w koń cu tech ni ki mie sza ne, któ re łą czą na przy -
kład druk i ry su nek – mó wi Żan na Or chel.

Tych wie le tech nik łą czy je den te mat – ludz kie cia ło,
przede wszyst kim ko bie ty.

– To od za wsze fa scy nu ją cy ar ty stów te mat, a ja nie je stem
wy jąt kiem. My ślę, że źró dło in spi ra cji jest tu nie wy czer pal ne
– wska zu je gra ficz ka, któ rej znacz na część ko bie cych ak tów
po wsta ła i wy sta wia na by ła jesz cze na Bia ło ru si.

TE ATR TE RA PEU TYCZ NY
Ży wio ło wy spek takl o trud nych re la cjach mię dzy ludz kich,

po szu ki wa niu ak cep ta cji, przy jaź ni i zro zu mie nia opar ty
na tek stach Sa rah Ka ne to efekt ty go dnio wych warsz ta tów te -
atral no -so cjo te ra peu tycz nych. Dzie się cio oso bo wa gru pa mło -
dzie ży pra co wa ła z pro fe sjo nal ny mi ak to ra mi.

Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je sześć
współ cze snych pra wy ko nań dzieł od -
na le zio nych. Po raz pierw szy od wie lu
lat za brzmiał też za byt ko wy po zy tyw
szka tul ny z klasz to ru sióstr Kla ry sek.

Żanna Orchel

Piotr WyszyńskiJerzy Miszalski w SBP
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Warsz ta ty zor ga ni zo wa ne zo sta ły przez Fun da cję Sz(t)uka
Te atru, part ne rem pro jek tu był Miej ski Ośro dek Kul tu ry, zaś
wspar cie fi nan so we za pew nił Urząd Mia sta No we go Są cza.
Ich pod su mo wa niem by ło otwar te dla pu blicz no ści przed sta -
wie nie. Gru pa mło dzie ży w wie ku od 15 do 18 lat przez sie -
dem dni in ten syw nej pra cy, oprócz po zna nia taj ni ków
warsz ta tu ak to ra, mo gła po znać, jak obu dzić i twór czo wy ko -
rzy stać wła sne emo cje, wy obraź nię i prze my śle nia. Jej prze -
wod ni ka mi by li Szy mon Bu dzyk, Ka ro li na For tu na i Ra do sław
Soł tys, któ rzy na co dzień two rzą w Kra ko wie ruch ar ty stycz -
ny „Czy sta Re FOR MA”. No wo są de cza nie dwa la ta te mu mie li
oka zję obej rzeć pod czas Je sien ne go Fe sti wa lu Te atral ne go
spek takl „Lal ki” w re ży se rii Szy mo na Bu dzy ka z Ka ro li ną

For tu ną w ro li głów nej (no ta be ne są de czan ką). Wte dy jesz cze
pa ra ak to rów zwią za na by ła z za ko piań skim Te atrem Wit ka -
ce go. Tym ra zem wy stą pi ła w ro li pe da go gów.

– To był ty dzień bar dzo in ten syw nej pra cy. Mło dym lu -
dziom bar dzo za le ża ło i da ło się to od czuć. Ka żde go dnia
w for mie warsz ta tów mło dzież ćwi czy ła no we ele men ty, któ re
łą czo ne by ły póź niej w ca łość. Ca ły spek takl opar ty jest
na tych wła śnie ćwi cze niach – co dzien ne do kła da ne by ły no -
we ele men ty i roz mo wy. Krót kie frag men ty z dra ma tów Sa rah
Ka ne by ły in spi ra cją dla ak to rów. Ka żdy lo so wał swo ją ro lę
i mu siał się z nią ja koś upo rać – tłu ma czy Szy mon Bu dzyk.

JAK MA LA RZE Z MA ZOW SZA 
PO KO CHA LI SĄ DEC CZY ZNĘ

„Są dec czy zna – mo wa zie mi” to wy sta wa An ny Mi szal -
skiej -Gą sie ni cy i Je rze go Mi szal skie go. Kil ka dzie siąt nie wiel -
kich roz mia rów ob ra zów olej nych (za zwy czaj 40x50) to

swo iste go ro dza ju pre zen ta cja miejsc, któ re za uro czy ły pa rę
ma la rzy z Ma zow sza. Znaj dzie my wśród nich pięk ne gór skie
kra jo bra zy, ma łe cer kwie, ko ścio ły i ka plicz ki, mo ty wy wod -
ne i frag men ty ru in. Czę sto bez pod pi sów roz po zna my miej -
sca, przed ja ki mi An na Mi szal ska -Gą sie ni ca i Je rzy Mi szal ski
roz sta wi li swo je szta lu gi.

– Ten re gion szcze gól nie upodo ba li śmy so bie do pra cy ple -
ne ro wej. Wiem, że je ste śmy tu tro chę go ść mi i out si de ra mi,
bo po cho dzi my z in nych stron Pol ski, z te re nów ni zin nych.
Jed nak mam na dzie ję, że to nie prze szka dza w po zna niu i zro -
zu mie niu prze ka zu tej kra iny, zwłasz cza, że wie lo krot nie tu
po wra ca my – mó wi An na Mi szal ska -Gą sie ni ca, dla któ rej ce -
lem kon tem pla cji Są dec czy zny jest po chwy ce nie uni kal nej
me lo dii i tre ści jej ję zy ka, co w tym wy pad ku mo żli we jest
przez pro ces sam two rze nia. Dla ma lar ki sta no wi to z jed nej
stro ny od kry wa nie no we go miej sca, ale i sie bie sa mej, bo
– jak wska zu je: – Ma larz za wsze two rzy swój au to por tret.

An na Mi szal ska -Gą sie ni ca to ab sol went ka Aka de mii Sztuk
Pięk nych w War sza wie, któ ra ma lu je ob ra zy olej ne (pej za że,
kwia ty i por tre ty), po słu gu je się ta kże tech ni ką gwa szu i pa ste li.

Jej twór czość pre zen to wa na by ła na wy sta wach zbio ro -
wych i in dy wi du al nych w kra ju i za gra ni cą. Ma lar kę in te re -
su je kra jo braz po szcze gól nych re gio nów geo gra ficz nych
Pol ski, je go at mos fe ra, dys kret ne pięk no, zmien ność zwią za -
na z po ra mi dnia i ro ku.

Je rzy Mi szal ski to z wy kształ ce nia geo de ta, kar to graf, dok -
tor na uk geo gra ficz nych. Je go twór czość ma lar ska wy ni ka
z wie lo let nie go za in te re so wa nia sztu ką, pra cy pod kie run kiem
ma la rzy re ali stów oraz sa mo dziel nych do świad czeń w ma lo wa -
niu ple ne ro wym. Pra ce Mi szal skie go pre zen to wa ne by ły na wie -
lu wy sta wach in dy wi du al nych i zbio ro wych. W krę gu
za in te re so wań ma la rza jest za rów no kra jo braz przy rod ni czy jak
i ar chi tek tu ra, nie wspo mi na jąc o uro kach Be ski du Są dec kie go.

– Są dec czy zna to na sza dru ga oj czy zna. Przy je żdża my tu
od za wsze i za spra wą na szych są dec kich przy ja ciół wciąż od -
kry wa my no we, pięk ne miej sca. In ne zna my nie mal na pa mięć
– wska zu je Je rzy Mi szal ski.

JA NUSZ BO BREK

Gru pa mło dzie ży w wie ku od 15 do 18 lat
przez 7 dni in ten syw nej pra cy mo gła
po znać i twór czo wy ko rzy stać wła sne
emo cje, wy obraź nię i prze my śle nia. 

Warsztaty
teatralne
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Grze gorz Ol szew ski, au tor mo nu -
men tal nej pra cy pt. „Więź nio wie KL
Au schwitz z po wia tu no wo są dec kie -
go”, zdo był Na gro dę „Są dec czy zna”
im. Szczę sne go Mo raw skie go
za naj lep szą ksią żkę do ty czą cą Są -
dec czy zny, wy da ną w 2012 ro ku.
Uro czy stość wrę cze nia na gro dy od -
by ła się 5 lip ca w Mia stecz ku Ga li -
cyj skim w No wym Są czu
pod czas IV Fo rum Pra sy Lo kal nej,
zor ga ni zo wa ne go przez re dak cje Al -
ma na chu Mu szy ny i Al ma na chu Są -
dec kie go oraz Mu zeum Okrę go we
i Pol skie To wa rzy stwo Hi sto rycz ne. 

– Na gro da zo sta ła przy zna na jed no gło -
śnie przez ka pi tu łę kon kur su, nie mie li -
śmy żad nych wąt pli wo ści – ujaw nił
Le szek Za krzew ski, pre zes PTH, od czy -
tu jąc pro to kół ko mi sji kon kur so wej.

Lau da cję na te mat au to ra zwy cię skiej
pra cy wy gło sił Ar tur Fran czak, dy rek tor
Pe da go gicz nej Bi blio te ki Pu blicz nej
w No wym Są czu (czyt. str.78), a dy plom
i pa miąt ko wy gra wer ton wrę czy li Grze -
go rzo wi Ol szew skie mu, Bo że na Mści wu -
jew ska -Kruk, red. na czel na Al ma na chu
Mu szy ny i Ro bert Ślu sa rek, dy rek tor Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu.

– Choć od za koń cze nia woj ny mi nę -
ło 67 lat, to do pie ro te raz uka zał się re -
jestr więź niów zwią za nych z Są dec czy zną,
naj strasz liw sze go z obo zów nie miec kich,
ku pa mię ci i prze stro dze – mó wił Ar tur
Fran czak, do da jąc, że te mat na le ży po głę -
biać, co jest wy zwa niem dla lau re ata i in -
nych są dec kich hi sto ry ków.

– Dzie ło wstrzą sa ją co do sko na łe!
– stwier dzi ła krót ko Bo że na Mści wu -

jew ska -Kruk, któ ra wraz z mę żem, Ry -
szar dem Kru kiem wy my śli li na gro dę
im. Szczę sne go Mo raw skie go.

Ale to jesz cze nie by ły wszyst kie ho -
no ry, któ re te go dnia spa dły na mło de -
go hi sto ry ka. Jó zef Broń ski z Za rzą du
Po wia tu No wo są dec kie go od zna czył
Grze go rza Ol szew skie go Srebr nym
Jabł kiem Są dec kim przy zna nym przez
sta ro stę Ja na Go lon kę za za słu gi dla kul -
tu ry są dec kiej.

Wło dzi mierz Ol szew ski nad re je strem
są dec kich oświę ci mia ków pra co wał
od 2009 ro ku, ko rzy sta jąc z za so bów
Pań stwo we go Mu zeum Au schwitz -Bir -
ke nau, ale ta kże z in nych ar chi wów.
Pierw szy anons o po wsta ją cej pra cy uka -
zał się w mie sięcz ni ku „Są de cza nin”
w ro ku 2009. Ksią żkę wy da ło w lu tym
ze szłe go ro ku za słu żo ne wy daw nic two
„No va San dec” Ro ma na Ka ły niu ka. Pra -
ca zy ska ła zna ko mi te re cen zje, m.in. prof.
Jac ka Chro ba czyń skie go, za miesz czo ną
w naj now szym 41. to mie „Rocz ni ka Są -
dec kie go”. Swo im od zna cze niem uho no -
ro wa li G. Ol szew skie go ostat ni ży ją cy
w No wym Są czu oświę ci mia cy z Pol -
skie go Związ ku by łych Więź niów Hi tle -
row skich Obo zów Kon cen tra cyj nych
i Wię zień.

– To dla mnie wiel ki za szczyt i wy ró -
żnie nie, gdyż w 2012 ro ku uka za ło się
wie le war to ścio wych po zy cji o Są dec -
czyź nie i nie przy pusz cza łem, że przy ta -
kiej kon ku ren cji mo ja ksią żka zo sta nie
do strze żo na i zy ska uzna nie – po wie -
dział Grze gorz Ol szew ski, któ ry na uro -
czy stość w Mia stecz ku Ga li cyj skim
przy był z naj bli ższą ro dzi ną.

(HSZ)

SIERPIEŃ 2013 77
WWW.SADECZANIN.INFO

KULTURA

Rejestr
sądeckich
oświęcimiaków
nagrodzony

WARTO WIEDZIEĆ
Na gro da „Są dec czy zna” im. Szczę sne go
Mo raw skie go ma cha rak ter ho no ro wy
i przy zna wa na jest za naj lep szą, wy da ną
w mi nio nym ro ku ksią żkę, słu żą cą od kry -
wa niu no wych kart hi sto rii Są dec czy zny.
Na gro dę usta no wi li: PTH O/No wy Sącz,
Al ma nach Mu szy ny, „Rocz nik Są dec ki”
i Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu
i w skład Ka pi tu ły wcho dzą sze fo wie
tych in sty tu cji. 
Do tych cza so wi lau re aci na gro dy:
za 2007 rok – Piotr i Ta de usz Ło pat kie wi -
czo wie za opra co wa nie i wy da nie „Sta -
ni sła wa Tom ko wi cza – In wen tarz
za byt ków po wia tu są dec kie go”;
za 2008 rok – Je rzy Le śniak za ksią żkę
„Szko ła Chro bre go 1908-2008”;
za 2009 rok – Je rzy Gi za za ksią żkę „No -
wo są dec ka li sta ka tyń ska”;
za 2010 rok – Jó zef Skrab ski za ksią żkę
„Ko ścio ły Gry bo wa. Mo no gra fia ar ty -
stycz no -hi sto rycz na”;
za 2011 rok – Ks. Jan Ku del ka za ksią żkę
„Ko ściół na Są dec czyź nie w go dzi nie
pró by 1939 – 1945”.
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Ksią żka Więź nio wie KL Au schwitz
z po wia tu no wo są dec kie go od ro ku
jest na ty le wa żną po zy cją na pół ce
ka żde go pa sjo na ta są dec kiej hi sto -
rii, że gro ma dzi nas ta kże dzi siaj
w tym miej scu. Nie by ło by jej, gdy -
by nie świet ny po mysł, wy trwa łość
i warsz tat au to ra. Dla te go na wstę -
pie po zwo lę so bie na krót kie przed -
sta wie nie Grze go rza Ol szew skie go.

U
ro dził się w No wym Są czu
w 1983 r. W la tach 1990-1995
uczęsz czał do Szko ły Pod sta -
wo wej nr 19; od 1995 r. na -

ukę kon ty nu ował w Szko le
Pod sta wo wej nr 20, któ rą ukoń czył
w 1998 r. Te goż ro ku zło żył po da nie
o przy ję cie do Ze spo łu Szkół Elek trycz -

no -Me cha nicz nych w No wym Są czu.
Ukoń czył ją w 2002 ro ku. W la -
tach 2002-2007 stu dio wał hi sto rię
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim. Stu dia
wień czy ła pra ca ma gi ster ska: „Dzie je
Ja zow ska”, na pi sa na pod kie run kiem dr
hab. An drze ja Ba na cha. Pra ca łącz nie
z fo to gra fia mi li czy ła bli sko ty siąc stron
i sta ła się pod sta wą do póź niej szej pu -
bli ka cji ksią żko wej.

Grze gorz jest od 2007 r. człon kiem
Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go,
a od stycz nia 2011 r. – człon kiem Za rzą -
du no wo są dec kie go od dzia łu PTH.
Od ma ja 2010 r., kie dy to współ uczest -
ni czył w po wo ły wa niu Sto wa rzy sze nia
A Po ste rio ri, jest je go człon kiem. W la -
tach 2009-2012 był człon kiem re dak cji
pe rio dy ku Al ma nach Łąc ki. Od 1997 r.

był człon kiem Pol skie go To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Astro no mii, aż do roz wią -
za nia no wo są dec kie go od dzia łu tej or ga -
ni za cji w 1999 r. Od 2008 r.
suk ce syw nie opi su je dzie je Są dec czy zny
w ró żnych wy daw nic twach oraz uczest -
ni czył w lo kal nych pre lek cjach. I tak:

w lu tym 2010 r. te mat „Przy czy -
na i me cha nizm po wsta nia oraz fe no men
cmen ta rzy z I woj ny świa to wej” wy gło -
szo ny na kon fe ren cji w Ma ło pol skim
Cen trum Do sko na le nia Na uczy cie li
w No wym Są czu;

od je sie ni 2010 r. do wio sny 2011 r.
wy gło sił sze reg re fe ra tów na Są dec kim
Uni wer sy te cie Trze cie go Wie ku, m.in.
na te mat przy łą cze nia Są dec czy zny
do Wę gier, przy pad ków tor tur i kar w śre -
dnio wie czu w oko li cach Są dec czy zny;

w li sto pa dzie 2011 r. omówił te mat:
„Re pre sje nie miec kie wo bec miesz kań -
ców i stra ty wo jen ne na te re nie gmi ny
Ło so si na Dol na” na kon fe ren cji w Tę -
go bo rzy;

przy go to wał pre lek cję i tekst „Żoł -
nie rze 2. Dy wi zji Strzel ców Pie szych,
zwią za ni z Są dec czy zną i Pod ha lem”,
wy gło szo ną przez Ja na Ru cha łę w li sto -
pa dzie 2012 r. w No wym Tar gu na mię -
dzy na ro do wej kon fe ren cji „Dzie je
wo jen i woj sko wo ści w ba da niach re -
gio nal nych”.

Oka zjo nal nie pi sze do wy daw nic twa
pa ra fii MB Nie po ka la nej w No wym Są -
czu „Głos Nie po ka la nej”. Po nad to jest
au to rem 120-stro ni co we go pro jek tu nie -
wy da nej dru kiem ksią żki „Cmen ta rze
cho le rycz ne w gmi nie Łąc ko, po wiat
no wo są dec ki”, na pi sa nej w 2010 r.
do ce lów kon ser wa tor skich, na za mó -
wie nie ów cze sne go wój ta gmi ny Łąc ko,
Fran cisz ka Mły nar czy ka.

W ma ju 2012 r. za ksią żkę „Więź nio -
wie KL Au schwitz…” zo stał uho no ro wa -

Grzegorz Olszewski
jako badacz
Auschwitz 

73 la ta te mu, 728 więź -
niów z Tar no wa wy ru -
szy ło pierw szym
trans por tem do KL Au -
schwitz. W przed dzień
wy wo ła no z cel więź niów
wid nie ją cych na przy go -
to wa nej li ście.
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ny dy plo mem no wo są dec kich od dzia łów
Związ ku In wa li dów Wo jen nych i Pol skie -
go Związ ku By łych Więź niów Po li tycz -
nych Hi tle row skich Wię zień i Obo zów
Kon cen tra cyj nych.

Po zwo lę so bie za cy to wać li stę pu bli -
ka cji ja kie uka za ły się pió ra Grze go rza
Ol szew skie go: 

– Fa bry ka me bli gię tych w Ja zow sku
w la tach 1892-1944, „Rocz nik Są dec ki”,
t. 36, No wy Sącz 2008.

– Naj star sze no wo są dec kie cmen ta -
rze, „Al ma nach Są dec ki”, z. 64/65, No -
wy Sącz 2008.

– Za rys dzie jów Ja zow ska, „Al ma -
nach Łąc ki”, z. 9, 2008.

– Na zwy osie dli, sie dlisk i do mostw
w Ja zow sku, „Al ma nach Łąc ki”,
z. 9, 2008.

– I woj na świa to wa w Ja zow sku
i oko li cach, „Al ma nach Łąc ki”,
z. 9, 2008.

– Za rys dzie jów Czar ne go Po to ka,
„Al ma nach Łąc ki”, z. 10, 2009.

– Za brzeż i Za rze cze – z prze szło ści
wsi, „Al ma nach Łąc ki”, z. 11, 2009.

– Ja zow sko; dzie je wsi, Urząd Gmi -
ny w Łąc ku, No wy Sącz, li piec 2009.

– Cmen ta rze cho le rycz ne w gmi nie
Łąc ko, „Al ma nach Łąc ki”, z. 11, 2009.

– By pa mięć o nich nie za gi nę ła – Są -
de cza nie w Au schwitz – zwia stun re je -
stru ofiar, „Są de cza nin”, nr 25,
sty czeń 2010.

– Hi sto ria miej sco wo ści: Łąc ko,
Czer niec, Masz ko wi ce, „Al ma nach
Łąc ki”, z. 12, 2010.

– Hy dro elek trow nia Szczaw ni ca -Ja -
zow sko (dzie je nie zre ali zo wa ne go pro -
jek tu), „Rocz nik Są dec ki”, t. 38, No wy
Sącz 2010.

– O Brzy nie, Ła zach Brzyń skich
i Obi dzy, czy li o po łu dnio wym re jo nie
gmi ny Łąc ko, „Al ma nach Łąc ki”,
z. 13, 2010.

– Kicz nia, Wo la Ko sno wa, Wo la Pi -
sku li na i Za go rzyn – kil ka fak tów
z prze szło ści pół noc ne go re jo nu gmi ny
Łąc ko, „Al ma nach Łąc ki”, z. 14, 2011.

– Ży dzi miesz ka ją cy w gmi nie Łąc -
ko przed 1945 r., „Al ma nach Łąc ki”,
z. 14, 2011.

– Szcze reż – ma ła lecz wie ko wa wio -
ska, „Al ma nach Łąc ki”, z. 15, 2011.

– Więź nio wie KL Au schwitz z po -
wia tu no wo są dec kie go, No va San dec,

No wy Sącz, lu ty 2012 r., (współ au tor J.
Ru cha ła), „Są de cza nin”, nr 62,
maj 2013.

***
Nie speł na mie siąc te mu, w pią tek 14

czerw ca pod ró żni na trzy na stu dwor -
cach ko le jo wych w Pol sce usły sze li nie -
ty po wy ko mu ni kat przy po mi na ją cy
o pierw szym trans por cie pol skich więź -
niów do obo zu w Au schwitz. Spi ker
przy po mi nał, że mi nę ła 73. rocz ni ca
pierw szej de por ta cji więź niów do po -
wsta łe go wów czas nie miec kie go obo zu
kon cen tra cyj ne go. Ko mu ni kat zo stał
wy gło szo ny przez dwor co we me ga fo ny
o godz. 11.00 oraz w po łu dnie. Głos sły -
sza ny był w Tar no wie, skąd wy je chał
trans port, Kra ko wie Pła szo wie i Kra ko -
wie Głów nym, przez któ re prze je żdżał,
Oświę ci miu, do kąd zmie rzał a ta kże
w Ka to wi cach, na głów nych dwor cach
we Wro cła wiu, Po zna niu, Szcze ci nie,
Gdań sku, Gdy ni oraz War sza wie.

73 la ta te mu, 728 więź niów z Tar no -
wa wy ru szy ło pierw szym trans por tem
do KL Au schwitz. W przed dzień owe go
naj słyn niej sze go trans por tu „oświę cim -
skie go”, wy wo ła no z cel więź niów wid -
nie ją cych na przy go to wa nej li ście.
W go dzi nach po po łu dnio wych 13
czerw ca osa dzo nych z tar now skie go
wię zie nia, w sa mo cho dach cię ża ro wych
prze wie zio no do bu dyn ku łaź ni, w ce lu
de zyn fek cji i ką pie li. Trwa ło to ca łą noc,
gdyż do pie ro o świ cie na stęp ne go dnia
pod eskor tą po li cji prze pro wa dzo no
więź niów wy lud nio ny mi o tej po rze uli -
ca mi mia sta. Po nu ry ten po chód więź -
niów prze szedł z pla cu Pod Dę bem uli cą

Wa ło wą, Kra kow ską na ram pę ko le jo wą,
gdzie w po śpie chu wtło czo no ich
do uprzed nio przy go to wa nych wa go -
nów. Wśród tych więź niów by ło rów nież
kil ku dzie się ciu Są de czan, mie dzy in ny -
mi: Je rzy Bo gusz (nr obo zo wy 61); Ka -
zi mierz Si chra wa (nr 231), Woj ciech
Drew niak (nr 415), Ma rian Bat kow ski
(nr 428 – uciekł z obo zu), Au gu styn
Fran czyk (nr 442), Jan Gą dek (nr 449
– był ofia rą eks pe ry men tów z na świe tla -
niem na rzą dów płcio wych), Ka rol Za jąc
(nr 481), An to ni Wy kręt (nr 613) i in ni.

Przy by łych do obo zu przy wi tał ko -
men dant Fritsch sło wa mi: „Zdro wi
i mło dzi ma ją tu pra wo żyć nie dłu żej
niż trzy mie sią ce. Wyj ście stąd pro wa -
dzi tyl ko przez ko min...”. Mi mo tak
jaw nie przed sta wio ne go wy ro ku co

do przy szło ści, więź nio wie nie za ła ma li
się, wy ka zu jąc do koń ca swe go ży cia
po sta wę god ną praw dzi we go czło wie ka.
Z pierw sze go trans por tu prze ży ło woj -
nę 239 osób. Dzi siaj ży je już tyl ko dzie -
wię ciu. Z na sze go te re nu wol no ści
do cze ka ło kil ku dzie się ciu. Obóz po -
chło nął bli sko 1,1-1,3 mln osób, w więk -

Z pierwszego transportu
przeżyło wojnę 239 osób.
Dzisiaj żyje już tylko
dziewięciu. Z naszego
terenu wolności
doczekało
kilkudziesięciu.
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szo ści Ży dów. Spo śród te go ogro mu ist -
nień ludz kich, wy ła nia się ok. 2300 osób
po cho dzą cych z te re nu Są dec czy zny.
Do kład nej licz by, z ró żnych przy czyn,
nie usta li my. 

Czym jest Au schwitz? Ja kie miej sce
zaj mu je w spo łecz nej pa mię ci? Pro fe sor
Ja cek Chro ba czyń ski, pi sząc re cen zję
ksią żki Grze go rza Ol szew skie go, przy -
wo łał słyn ne okre śle nie „Anus mun di
– od byt ni ca świa ta” wy po wie dzia ne
przez Haupt sturmführe ra He in za Thil.
Nie znam bar dziej su ge styw ne go okre -
śle nia na to, co się tam wy da rzy ło.
Więk szość z nas ma te go świa do mość.
Dzi wić mo że jed nak fakt, że o obo zie,
je go hi sto rii, zna cze niu dla ludz ko ści,
ostat ni mi cza sy me dia mó wią tyl ko
w kon tek ście błę dów na zew nic twa, czy
cho cia żby wy ko rzy sty wa niu wi ze run ku
bra my Bir ke nau do ce lów pro mu ją cych
si łow nię. Rzad ko, lub pra wie w ogó le
nie wspo mi na się o ist nie niu dzi siaj rów -
nie prze ra ża ją cych miejsc w in nych za -
kąt kach świa ta. Czy żby świat miał
wy biór czą pa mięć tyl ko ta ką, któ ra jest
zgod na z po praw no ścią po li tycz ną? Mu -
si my wciąż o tym mó wić, pi sać, wciąż
o tym przy po mi nać. 

Pra ca Grze go rza Ol szew skie go
„Więź nio wie KL Au schwitz z po wia tu
no wo są dec kie go” wy da na w 2012 r. na -
kła dem wy daw nic twa i dru kar ni No va
San dec czy ni za dość tym po stu la tom
i przy po mi na o tych lu dziach, ich cier -
pie niach, za gła dzie, ogro mie tra ge dii,
upodle niu, zna cze niu za pa chu pa lo nych
ciał, ko mo rach ga zo wych, sza leń czej
pra cy, cho ro bach, a jed no cze śnie o de -

ter mi na cji prze ży cia, pró bach za cho wa -
nia na miast ki czło wie czeń stwa, wza -
jem nej so li dar no ści więź niów.

Ksią żka bę dą ca zwień cze niem kil ku -
let niej pra cy au to ra to wła ści wie księ ga
pa mię ci osób, któ re tra fi ły z na szych
stron do obo zu. Za wie ra 2296 na zwisk
lu dzi zwią za nych w ja ki kol wiek spo sób
z na szym re gio nem, za rów no tych, któ -
rzy tu uro dzi li się, miesz ka li, jak i tych,
któ rych dro gi ży cio we za wio dły po -
za ro dzin ną Zie mię Są dec ką.

Ska ta lo go wa ny wy kaz tych wszyst -
kich osób za wie ra na stę pu ją cy opis: imię
i na zwi sko, da ta i miej sce uro dze nia, po -
cho dze nie, wy zna nie, da ne o ro dzi nie,
za wód, in for ma cje o oko licz no ściach
aresz to wa nia, trans por cie do obo zu,
nada nym nu me rze iden fi ka cyj nym, dal -
szych lo sach więź nia. W przy pad ku osób
zna nych, lub też dla któ rych au tor zna -
lazł wię cej in for ma cji źró dło wych, bio -
gram jest po sze rzo ny. W in nych
przy pad kach treść in for ma cji jest znacz -
nie uszczu plo na. Ca łość pra cy opa trzo -
na jest na wstę pie, krót ką hi sto rią

Są dec czy zny pod czas ostat niej woj ny,
dzie ja mi KL Au schwitz, cha rak te ry sty -
ką wy bra nych obo zów kon cen tra cyj -
nych, do któ rych tra fia li więź nio wie
z Au schwitz i opi sem me to do lo gii, ja ką
po słu żył się au tor przy spo rzą dza niu wy -
ka zu osób osa dzo nych w obo zie. War -
tość ksią żki wzbo ga ca ją licz ne fo to gra fie
obo zo we tzw. sty ki (licht bild) oraz in ne,
zwią za ne z obo zem, czy też z mia stem
No wy Sącz.

Pra ca uka za ła się aż 67 lat po wy zwo -
le niu obo zu. Przez te wszyst kie dni, mie -
sią ce i la ta od cho dzi li więź nio wie
Au schwitz, któ rzy nie wąt pli wie swo imi
opo wie ścia mi wzbo ga ci li by ksią żkę.
Nie licz ni, któ rzy jesz cze ży ją, też od cho -
dzą. Co rok, pod czas kwiet nio wych uro -
czy sto ści or ga ni zo wa nych przez by ły
obóz, a obec nie Mu zeum, przy by wa co -
raz mniej na ocz nych świad ków i ofiar.
Grze gorz swo ją pra cą wy peł nił pust kę,
lu kę, ja ką w tej dzie dzi nie pa no wa ła
w na szej są dec kiej hi sto rio gra fii. Mam
na dzie ję, że sta nie się ona rów nież in spi -
ra cją dla in nych, któ rzy na pod sta wie tej
ksią żki ze chcie li by się zmie rzyć z in ny -
mi te ma ta mi, jak cho cia żby mniej szo ści
na ro do wych w KL Au schwitz z te re nu
Są dec czy zny. Wiem, że niejed no mo żna
by ło by w niej do pi sać uzu peł nić, ale to
ko lej ne wy zwa nie dla au to ra, bądź in spi -
ra cja dla je go na stęp ców. 

AR TUR FRANC ZAK
Laudacja wygłoszona na cześć laureata

tegorocznej Nagrody im. Szczęsnego
Morawskiego „Sądecczyzna” przez dyrektora

Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
w Nowym Sączu.

Pra ca uka za ła się aż 67
lat po wy zwo le niu obo zu.
Przez te wszyst kie dni,
mie sią ce i la ta od cho dzi li
więź nio wie Au schwitz,
któ rzy nie wąt pli wie
swo imi opo wie ścia mi
wzbo ga ci li by ksią żkę.

Artur Franczak Od lewej: Robert Ślusarek, Łukasz Połomski i Artur Franczak 
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1 SIERP NIA

1889 – w wy ni ku ka sa ty cmen ta rzy przy ko -
ściel nych, w No wym Są czu po wstał

cmen tarz ko mu nal ny przy ul. Rej ta na.

2 SIERP NIA

1914 – w wy ni ku roz ka zu o mo bi li za cji dru -
żyn strze lec kich, do Kra ko wa wy je -

chał z No we go Są cza od dział zło żo ny z 56 osób,
pod do wódz twem Al fre da Gref ne ra.

4 SIERP NIA

1891 – bi skup Igna cy Ło bos uznał no wo są -
dec ki ob raz Mat ki Bo żej Po cie sze nia

za ła ska mi sły ną cy.

6 SIERP NIA

1914 – do Kra ko wa wy ru szył 60-oso bo wy
od dział ochot ni ków pod do wódz twem

Ka zi mie rza Pie rac kie go w ce lu za si le nia „Pierw szej
Ka dro wej”.

1971 – w ko ście le p. w. św. Mał go rza ty
prze nie sio no ob raz Prze mie nie nia

Pań skie go z bocz ne go do głów ne go oł ta rza. Uro czy -
sto ści prze wod ni czył kar dy nał Ka rol Woj ty ła.

7 SIERP NIA

1626 – król Zyg munt III Wa za wy rzu ca są -
dec kim raj com, „iż bio rąc do cho dy

i po żyt ki miej skie na na pra wę mu rów, nie na pra wia -
ją ani baszt, ani wież, ow szem pu sto szą je, a do cho -
dy miej skie nie wie dzieć gdzie się ob ra ca ją”.

11 SIERP NIA

1963 – pry mas ks. kard. Ste fan Wy szyń ski
do ko nał w Za wa dzie ko ro na cji ob ra zu

Mat ki Bo żej Po cie sze nia. Uro czy sto ści zgro ma dzi -
ły 300 tys. wier nych i pra wie ca ły Epi sko pat Pol ski.

13 SIERP NIA

1889 – Sta ni sław Wy spiań ski znaj du je
na stry chu ko ścio ła w Kru żlo wej XV -

-wiecz ny po sąg Mat ki Bo skiej, zna ny ja ko Ma don -
na z Kru żlo wej. Obec nie jest on wła sno ścią Mu zeum
Na ro do we go w Kra ko wie.

1949 – w wy ni ku za sadz ki Urzę du Bez pie -
czeń stwa w oko li cach Wy żnych Ru -

żba chów zgi nę li Mi chał Ca bak ps. Ku na i i Adolf
Ce cur, a ich do wód ca Sta ni sław Pió ro po peł nił sa -
mo bój stwo. By li oni człon ka mi Pol skiej Pod ziem nej
Ar mii Nie pod le gło ścio wej.

14 SIERP NIA

1892 – na Wól kach w No wym Sa czu utwo -
rzo ny zo stał Ogród Jor da now ski, tzw.

Jor da nów ka.

2004 – w Kry ni cy od sło nię to po mnik Ja -
na Kie pu ry au tor stwa Ta de usza Mar -

kie wi cza.

18 SIERP NIA

1949 – Woj sko wy Sąd Re jo no wy w Kra ko -
wie ska zał na śmierć ks. Wła dy sła wa

Gur ga cza, Ste fa na Ba lic kie go, Sta ni sła wa Szaj nę
i Mi cha ła Ża ka. Wszy scy by li człon ka mi Pol skiej
Pod ziem nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej.

21 SIERP NIA

1941 – w Bie go ni cach – obok 40 in nych
osób – roz tał roz strze la ny przez Niem -

ców wy bit ny są dec ki ma larz Bo le sław Bar bac ki.

24 SIERP NIA

1809 – zmarł Sta ni sław Ma ła chow ski, mar -
sza łek Sej mu Wiel kie go, współ au tor

Kon sty tu cji 3 Ma ja, ostat ni sta ro sta są dec ki.

25 SIERP NIA

1929 – w Kry ni cy do ko na no od sło nię cia
po mni ka ge ne ra ła Ka zi mie rza Pu ła -

skie go, wy ko na ne go we dług pro jek tu Sta ni sła wa
Wój ci ka.
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N
ie śmia ła pró ba od wró ce nia te -
go sta nu rze czy po 1989 ro ku
skoń czy ła się wła ści wie ni -
czym. Wszak nie ze rwa no de -

fi ni tyw nie z dzie dzic twem PRL, wsku tek
„re gla men to wa nej re wo lu cji” nie po sta -
wio no ja snej gra ni cy, nie przy wró co no
– choć by sym bo licz nie – po rząd ku
kon sty tu cyj ne go (sta tus quo an te 1939),
nie po tę pio no mo ral nie win nych wy słu -
gi wa nia się ob ce mu mo car stwu, nie od -
su nię to od środ ków ma so we go prze ka zu
lu dzi – jak to on giś po etyc ko sfor mu ło -
wał Cze sław Mi łosz – „he glow skie go
uką sze nia” i wnu czę ta Tar go wi cy wpły -
wa ją po dziś dzień na spo sób my śle nia
mi lio nów Po la ków, nie sfor mu ło wa no
pol skiej po li ty ki hi sto rycz nej, co w tzw.
wol nym świe cie jest nor mą, a na wet wię -
cej, jest for mą bez in wa zyj nej po li ty ki
państw sto so wa ną dla za bez pie cze nia
wła snych in te re sów bez uży cia swych ar -
mii! O zgro zo, przez ostat nie ćwierć wie -
ku wręcz prze ciw nie, za czę to wszyst kim
oby wa te lom wma wiać, że w dzi siej szych
cza sach hi sto ria jest pew nym prze żyt -
kiem, że wła ści wie nie war to się nią zaj -
mo wać, a woj ska za du żo nam nie
po trze ba, bo je ste śmy bez piecz ni jak ni -
gdy (a to już by ło w wie ku XVIII, gdy
ko lej ne sej my re du ko wa ły licz bę woj -
ska). A je śli ar mia nam nie po trzeb na, to
co do pie ro mó wić o ja kiejś tam tra dy cji
woj sko wej i do te go jesz cze II RP
(do ran gi pew ne go drob ne go sym bo lu
uro sło to, że na pe ere low ską mo dłę ka pi -
tan ma na dal w wol nej Pol sce czte ry
gwiazd ki, a nie jak w dwu dzie sto le ciu
mię dzy wo jen nym, trzy!). 

Efek tem ta kie go po stę po wa nia, ta kie -
go „pra nia mó zgów” w lo kal nym wy -
mia rze, jest w No wym Są czu
za wsty dza ją cy po mnik so wiec kie go
oku pan ta (nie ste ty nie je dy ny w Pol sce!)
i bez wstyd tych, co go tak upar cie bro -
nią, nie czu jąc dys ho no ru ta kie go po stę -
po wa nia. Pół bie dy, je śli czy nią to lu dzie
bro nią cy w ten spo sób wła snych ży cio -
ry sów, go rzej, je śli czy nią tak lu dzie
(naj czę ściej bez kry tycz ni i bez in te re -
sow ni sym pa ty cy ZSRR), któ rych Le nin
okre ślił – uczciw szy uszy – „uży tecz ny -
mi idio ta mi”. To wszyst ko zda je się
trwać na dal w men tal nym i po li tycz nym
roz kro ku – roz kro ku po zor nym po mię -
dzy „dyk ta tu rą zdra dy”, a an ty in su rek -
cyj ny mi „dzie ja mi głu po ty w Pol sce”.
W tym wy pad ku bo wiem za dru gi bie -

gun i ho ry zont my ślo wy nie wy bie ra się
– ja ko an ty po dów zdra dy czy ule gło ści
– wol no ści i nie pod le gło ści, a je dy nie
ich po zór, uwa ża jąc, iż przy szło nam
żyć w bez piecz nych cza sach po „za koń -
cze niu hi sto rii”, a to nic bar dziej błęd -
ne go i nie bez piecz ne go za ra zem.

***
A tym cza sem pięć lat za le d wie bra -

ku je do set nej rocz ni cy po wsta nia są dec -
kie go gar ni zo nu, któ ry od li sto pa da 1918
ro ku był miej scem po sto ju 1. puł ku
strzel ców pod ha lań skich, chlu by mia sta
i re gio nu, puł ku, na któ re go od zna ce
wid nia ły skrzy żo wa ne gó ral skie ciu pa gi
i na zwy czte rech miast, gdzie pułk sto -
czył naj bar dziej chwa leb ne bo je o nie -
pod le głość Pol ski – Ki jów, Brześć,
Grod no i Bia ły stok.

Są de cza nie w woj nie z bol sze wi ka mi w 1920 ro ku 

Dni chwa ły są dec kie go 
Dziś trud no by ło by wy ma gać od prze cięt ne go mło de go miesz kań ca No we go Są cza (a na wet
w wie ku śred nim!), aby miał w swo jej hi sto rycz nej pa mię ci es ty mę dla żoł nie rzy są dec kie go gar -
ni zo nu. I nie tyl ko dla te go, że sta je my się świad ka mi osta tecz nej li kwi da cji je go resz tek, któ ry
przez ostat nie la ta, a i w cza sie w PRL, był sie dzi bą wojsk strze gą cych po łu dnio wej gra ni cy kra ju.
Po wo dem pod sta wo wym ta kie go sta nu rze czy by ło ze rwa nie cią gło ści z tra dy cja mi II RP w okre -
sie ko mu ni stycz nych rzą dów w Pol sce po za koń cze niu II woj ny świa to wej.



SIERPIEŃ 2013 83
WWW.SADECZANIN.INFO

HISTORIA

Ci, pew nie nie licz ni, któ rym – jak
ma wiał Adam Mic kie wicz – „ton mon -
gol ski nie urzekł du szy”, prze cho wu ją
jed nak w swej emo cjo nal nej pa mię ci

ob raz te go eli tar ne go i pięk ne go woj ska.
Pa mię ta ją o je go za słu gach dla No we go
Są cza i Pol ski.

W okre sie II RP ka żdy pułk Woj ska
Pol skie go miał swo je świę to w rocz ni cę
szcze gól nie chwa leb ną dla hi sto rii sto czo -
nych walk. W la tach 1921–1926, czy li
przez pierw sze sześć lat od za koń cze nia
woj ny prze ciw ko bol sze wic kiej Ro sji, 1.
pułk strzel ców pod ha lań skich ob cho dził
swo je świę to w dniu 5 sierp nia.

W sierp niu ro ku 1924 ów cze sny do -
wód ca 1 p. s. p., płk Je rzy Do bro dzic ki,
w swym prze mó wie niu wy ja śniał hi sto -
rycz ny kon tekst owe go świę ta, mó wiąc:
„w dniu 5 sierp nia ob cho dzi my po raz
czwar ty rocz ni cę walk o for ty pod Brze -
ściem. W owym pa mięt nym dniu strzel -
cy pod ha lań scy okry li swo je imię
chwa łą i sła wą wo jen ną. Przy kład Tych
Bo ha te rów – to na sze świę te przy ka za -
nie żoł nier skie…” („Pol ska Zbroj na”
nr 223/1924 r.).

Co fa jąc się pa mię cią do ro ku 1920,
do tam tych cię żkich bo jów 1. p.s.p.
prze ciw ko od dzia łom Ar mii Czer wo nej,
trze ba pa mię tać, iż roz po czę ły ją dzia ła -
nia ofen syw ne w ra mach tzw. wy pra wy
ki jow skiej Jó ze fa Pił sud skie go. 

Pułk w si le 60. ofi ce rów i 1800 sze -
re go wych wcho dził w skład Gru py płk.
Jó ze fa Ry ba ka. Puł kiem do wo dził płk
Ka zi mierz Ho rosz kie wicz, któ ry miał
za ad iu tan ta por. Jó ze fa Gi zę. Ba ta lio -
nem I do wo dził kpt. Lu dwik Ma cie jow -
ski, ba onem II – kpt. Ju liusz Si wak,
ba onem III – kpt. Ema nu el Ja ku bicz ka,
kom pa nią tech nicz ną (sa pe rzy) – kpt.
Sta ni sław Berg man, kom pa nią go spo -
dar czą – kpt. Waw rzy niec Ty pro wicz,

wszy scy wy traw ni ofi ce ro wie jesz cze
z cza sów I woj ny świa to wej.

Pułk ude rzył 25 kwiet nia 1920 r. z re -
jo nu na po łu dnie od Jel ska (Bia ło ruś)

w kie run ku na Owrucz i Ma lin. W po -
ści gu za nie przy ja cie lem sfor so wał rze -
ki: Uszę, Te te rew oraz Ir pień. 30
kwiet nia, przy for so wa niu rze ki Te te rew,
po le gli we wsi Za ru dzie pierw si żoł nie -
rze 1. p. s. p. By li to strzel cy: Her szek
Akier man, An to ni Bo dzioch, Wła dy -
sław Gra dzik i To masz Włod kow ski,
a nad ko lej ną rze ką (Ir pień) pod czas bu -
do wy prze praw w dniu 4 ma ja wsła wił
się sie rż. Jan Re siu ła, któ ry „nie ba cząc
na sil ny ogień, znaj do wał się przez ca ły
czas w naj nie bez piecz niej szym miej scu,
do da jąc du cha i ener gii tak pra cu ją cym
przy ła wach, jak i bro nią cym przej ścia”,
za co po woj nie otrzy mał Srebr ny Krzyż
Or de ru Wo jen ne go Vir tu ti Mi li ta ri.

W ślad za ucho dzą cy mi od dzia ła mi
Ar mii Czer wo nej 7 ma ja 1920 r. for -
pocz ty 1. p. s. p. do tar ły – ja ko pierw sze
od dzia ły Woj ska Pol skie go – do przed -
mieść Ki jo wa, choć ma wia się i pi sze
o od dzia łach le gio no wych, bądź ka wa -
le ryj skich. Te for pocz ty to by ła 5. kom -
pa nia (do wód ca: por. Zyg munt Ma lik)
i 12. kom pa nia (do wód ca: por. Sta ni -
sław Ski bic ki). 

9 ma ja 1920 r. w Ki jo wie od dzia ły
Woj ska Pol skie go i wspo ma ga ją ce je
w wal ce prze ciw ko bol sze wi kom od -
dzia ły ukra iń skie wzię ły udział w de fi -
la dzie, do któ rej przy gry wa ła or kie stra 1.
p. s. p. (ka pel mistrz – cho rą ży Mie czy -
sław Mor dar ski).

Od 12 ma ja pułk w awan gar dzie
wojsk pol skich zaj mo wał przy czó łek
na wschod nim brze gu Dnie pru (Dar ni -
ca -Pu chów ka -Bro wa ry). Na tym naj da -
lej wy su nię tym od cin ku fron tu to czył
cię żkie wal ki aż do 7 czerw ca 1920 r.
Bo je na przed mo ściu ki jow skim opi sał
ich świa dek kpt. Fran ci szek Wa gner,
wspo mi na jąc udział w nich płk. Ka zi -
mie rza Ho rosz kie wi cza: „ata ko wał nie -
przy ja ciel wiel ki mi i prze wa ża ją cy mi
si ła mi pół noc ne skrzy dło przy czół ka ob -
sa dzo ne przez 1. p. s. p. Ma so we ata ki
trwa ły dzień i noc z nie zwy kłą za cię to -
ścią i stwo rzy ły sy tu ację groź ną, bo -
wiem prze mę czo na i wy czer pa na za ło ga
by ła bli ska le gnię cia. Ostat nie re zer wy
rzu co no do kontr ata ku. W cią gu tych
chwil trwał dziel ny do wód ca puł ku wraz
ze swym ad iu tan tem sta le w punk cie ob -
ser wa cyj nym, wśród gra du po ci sków
za raz za pierw szą li nią i kie ru jąc oso bi -

o woj ska

W la tach 1921–1926, czy li
przez pierw sze sześć lat
od za koń cze nia woj ny
prze ciw ko bol sze wic kiej
Ro sji, 1. pułk strzel ców
pod ha lań skich ob cho dził
swo je świę to w dniu 5
sierp nia.
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ście ak cją, ob cho dząc oko py i sta jąc
wśród swych lu dzi w naj bar dziej za gro -
żo nych miej scach, by ich za chę cić
do wy trwa nia. Przy kład do wód cy po -
dzia łał i wszyst kie ata ki zo sta ły od par -
te”. W tym też dniu nie zwy kłe go czy nu
do ko nał do wód ca 3. kom pa nii 1. p. s. p.
por. Sta ni sław Kwap niew ski, gdy „pla -
ców ki ob ser wa cyj ne co fa jąc się do oko -
pów przed głów ną si łą bol sze wic ką,
po zo sta wi ły cię żko ran ne go strzel ca
z oba wy okrą że nia i do sta nia się do nie -
wo li”. Por. Kwap niew ski ze brał kil ku
ochot ni ków i „wpadł szy do za ję tej przez
bol sze wi ków Ro szów ki wy niósł z punk -
tu opa trun ko we go strzel ca Pię ta la, nie
wa ha jąc się sto czyć krót kiej, ostrej wal -
ki”. Ofi ce ro wie puł ku da wa li roz licz ne
przy kła dy mę stwa swo im żoł nie rzom.
W naj trud niej szych chwi lach nie opusz -
cza li ich, do da wa li du cha, świe cąc wła -
snym przy kła dem, jak wal czą cy
z fan ta zją por. Ru dolf Kle mens (Wę gier
z uro dze nia, a Po lak z wy bo ru), któ ry
„pod czas ata ków bol sze wic kich, kie dy
nie mal ca ły plu ton znisz czo ny zo stał,
choć po wa żnie ran ny, wy trwał na po zy -
cji i ją utrzy mał”. 

Na stęp nie pułk mu siał na roz kaz wy -
co fać się z Ki jo wa, osła nia jąc od wrót
wojsk pol skich. Zma gał się z prze wa ża -
ją cy mi si ła mi Ar mii Czer wo nej pod De -

mi do wą, Za ru dziem, ko ło Na ro dycz
nad rze ką No ryń, gdzie od par to fa na tycz -
ny atak jaz dy basz kir skiej i gdzie po legł
pod cho rą ży Bo le sław Koch mań ski (ab -
sol went są dec kie go II Gim na zjum), we
wsi Za le sie, gdzie pod czas walk opóź -
nia ją cych po chód kra sno ar miej ców
wsła wił się szcze gól nie por. Jó zef Gi za,
któ ry „przy łą czył się do po stę pu ją ce go
kontr ata ku i ca ły wraz ze sztur mem

i wal ką na bia łą broń prze ro bił i na swo -
im ko niu ode słał na ty ły ran ne go sze re -
gow ca”, pod Tro ską, gdzie zo stał ran ny
do wód ca puł ku Ka zi mierz Ho rosz kie -
wicz, lecz swych pod ko mend nych nie
opu ścił i gdzie zmarł z ran pod cho rą ży
Mie czy sław Błot nic ki (ab sol went są dec -
kie go II Gim na zjum), nad rze ką Uborć,
gdzie wspo mógł pułk w wal kach od dział
le gen dar ne go bia ło ru skie go wa ta żki,
gen. Sta ni sła wa Bu łak -Ba ła cho wi cza,
pod Owru czem, gdzie uda nym kontr ata -
kiem na woj ska bol sze wic kie do wo dził
dziel ny Wę gier w pol skiej słu żbie, por.
Mi klos Hu ny adi. 

W cha osie od wro tu, w cią głych wal -
kach, sta le w arier gar dzie, 1. p. s. p. nie
dał się roz bić, ani oto czyć i wziąć
do nie wo li. Za pła cił za to swo ją ce nę
w po le głych i ran nych, ale ta ki jest prze -
cież los żoł nie rza. 

31 lip ca 1920 r. pułk do tarł wie czo -
rem do Brze ścia nad Bu giem i za kwa te -
ro wał się w For cie gen. Chło pic kie go.
W tym wła śnie mie ście, w je go for tach
i na je go przed po lach sto czył 1. pułk
strzel ców pod ha lań skich swo je naj -
krwaw sze bo je w woj nie 1920 ro ku,
pod czas któ rych po szcze gól ne bu dyn ki,
umoc nie nia, oko py prze cho dzi ły z rąk
do rąk. Pro wa dzo ne ba da nia hi sto rycz -
ne po zwo li ły usta lić ich prze bieg i na -
zwi ska tych, co tam po le gli.

1 sierp nia 1920 r. cię żkie wal ki I. i II.
ba ta lio nu przy wy pie ra niu bol sze wi ków
z for tu nr 1 i nr 2. Po le gli strzel cy: Zyg -
munt Skal ski i Le on Szczer biń ski. 2
sierp nia pułk prze szedł na za chod ni
brzeg Bu gu (na po łu dnie od twier dzy
brze skiej) i za jął po zy cję od mo stu ko -
le jo we go na rze ce do wsi Mu ra wiec.
Na obrze żach Brze ścia nad Bu giem po -
le gli strzel cy: Jó zef Drąg, Wik tor Ki da -
wa, Jó zef Smaj dor i plu to no wy An to ni
Rams. 3 sierp nia po le gli w Brze ściu
strzel cy: To masz Gru ce la, An to ni Ma ta -
sie wicz, Lu dwik Prze tacz nik, a pod Mi -
chał ko wem strze lec Sta ni sław
Kra ko wiak. Pod czas tych walk wsła wił
się por. Bro ni sław Ma jew ski, któ ry „do -
sko na le kie ru jąc kom pa nią, ude rzył
na prze wa ża ją ce si ły bol sze wic kie,
wdzie ra ją ce się na skrzy dło ba onu
i po za cię tej wal ce wręcz wy parł nie -
przy ja cie la, za da jąc mu cię żkie stra ty
(na li czo no 150 po le głych bol sze wi -

ków)”. 4 sierp nia w wal kach pod Mi -
chał ko wem (na po łu dnie od Brze ścia)
po le gli strzel cy: Jan Ce niek, Ste fan
Czar nec ki, Jan Li twa, a w bo ju w sa -
mym mie ście strzel cy: Jó zef Cho row ski,
An to ni Wi śniew ski i Wła dy sław Mar -
ko wicz. 5 sierp nia na stą pi ło uko ro no wa -
nie cię żkich pię cio dnio wych walk
uda nym kontr ata kiem na li nii Ko by la -
ny -Po la ty cze, od bi cie for tu nr 6 i wy rzu -
ce nie bol sze wi ków za Bug, zdo by cie
jeń ców, ar mat i ka ra bi nów ma szy no -
wych. Po le gli w tym dniu strzel cy: Jan
Bu toń, Woj ciech Gra nat, Ka zi mierz
Haj du ga (w Brze ściu), Woj ciech Du dzik
i Woj ciech Zbo żeń (w Mi chał ko wie).

6 sierp nia 1920 r. na stą pi ło wy co fa -
nie się puł ku z re jo nu Brze ścia do miej -
sco wo ści Pisz czac, a do ce lo wo
nad rze kę Wieprz, gdzie Jó zef Pił sud ski
zbie rał swo je naj dziel niej sze puł ki ce -
lem prze ciw u de rze nia. Pod czas walk
od -wro to wych po le gli w stra ży tyl nej
strzel cy: Teo dor Ball, Wa len ty Daw -
czyń ski, Sta ni sław Heb da, Wła dy sław
Kap tur, Jó zef Kwiat kow ski, An drzej
Szyb ka, An to ni Śli wa, Wła dy sław Sło -
wik i Jan Ży ła, a cię żko ran ny zo stał por.
Jan Wan tuch. 

Ty dzień póź niej wi zy to wał 1. pułk
strzel ców pod ha lań skich Jó zef Pił sud -
ski, któ ry uwa żał go za je den z naj lep -
szych po śród in nych pol skich puł ków
wsła wio nych pod czas bo jów to czo nej
kam pa nii. Po la tach na pi sał: „Za ob ser -
wo wa łem nie sły cha ne wprost bra ki
w wy ekwi po wa niu i umun du ro wa niu
żoł nie rzy. Ta kich dzia dów, jak ich na -
zwa łem, do tąd w cią gu ca łej woj ny nie
wi dzia łem. W 21-ej dy wi zji pra wie po -
ło wa lu dzi de fi lo wa ła przede mną w Fir -
le ju – bo so. Z pew ną przy kro ścią
my śla łem ta kże, iż wszyst kie za pa sy,
a przy naj mniej ich więk szość, zo sta ły
wy da ne na woj ska, któ rym nie prze zna -
czy łem roz strzy ga ją cej na woj nie ro li”.
A tym cza sem tym wła śnie „dzia dom”
wy zna czył Mar sza łek de cy du ją cą ro lę
w ak cji woj sko wej ma ją cej mieć cha rak -
ter pol skie go „być al bo nie być”.

I wkrót ce by ło słyn ne ude rze nie znad
Wie prza, któ re od wró ci ło lo sy tej woj -
ny. W nim czo ło wą ro lę ode grał są dec -
ki pułk, któ ry 17 sierp nia 1920 r.
w Łu ko wie od wie dził z gra tu la cja mi
po dwóch dniach ofen sy wy Wódz Na -

Ty dzień póź niej wi zy to -
wał 1. pułk strzel ców
pod ha lań skich Jó zef Pił -
sud ski, któ ry uwa żał go
za je den z naj lep szych
po śród in nych pol skich
puł ków wsła wio nych
pod czas bo jów to czo nej
kam pa nii.
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czel ny. Po la tach mar sza łek Pił sud ski
wspo mniał: „wszy scy ofi ce ro wie w je -
den głos twier dzi li i z za pa łem mi opo -
wia da li, jak ca ła lud ność spie szy im
z po mo cą – nie le d wie ba by z ce pa mi
i chło py z wi dła mi spie szą se kun do wać
na szym gó ra lom, gdy ci bo so w ty ra lie -
rze idą do ata ku”. Po tem by ła jesz cze bi -
twa nie meń ska i w paź dzier ni ku 1920 r.
ko niec zwy cię skiej woj ny z bol sze wic -
ką Ro sją za stał pułk w oko li cach
Oszmia ny. 

Hi sto ria 1. puł ku strzel ców pod ha lań -
skich z No we go Są cza z lat 1918–1920
peł na jest chwa leb nych czy nów je go ofi -
ce rów i żoł nie rzy. Kil ka na ście lat te mu
zo sta ło to opi sa ne po raz pierw szy w pra -
cy do ty czą cej tych naj dziel niej szych

z dziel nych, ofi ce rów i żoł nie rzy 1. p. s.
p., uho no ro wa nych naj wy ższym pol -
skim od zna cze niem woj sko wym – Or -
de rem Wo jen nym Vir tu ti Mi li ta ri,
któ re go hi sto ria – jak wia do mo – ma już
po nad 220 lat i za czy na się na po lach ko -
ściusz kow skiej In su rek cji. Na kar tach tej
ksią żki zo sta ło wy mie nio nych 42. żoł -
nie rzy i ofi ce rów te goż puł ku. Po śród
nich by ło 27. ofi ce rów (ów cze sne stop -
nie na czas za koń cze nia woj ny to: 1 puł -
kow nik, 1 ma jor, 8 ka pi ta nów, 17
po rucz ni ków i pod po rucz ni ków), 3 cho -
rą żych i pod cho rą żych, 9 pod ofi ce rów (4
sie rżan tów, 2 plu to no wych, 3 ka pra li),
a ta kże 3 żoł nie rzy (strzel ców). Po śród
nich by ły na zwi ska naj bar dziej słyn nych
są dec kich wia ru sów jak: Mie czy sław
Duch, Jó zef Gi za, Ka zi mierz Ho rosz kie -
wicz, Jan Jó ze fow ski, Jan Kasz te lo wicz,
Wła dy sław Kieł ba sa, Wła dy sław Ku -
mor, Lu dwik Ma cie jow ski, Zyg munt
Ma lik, Ste fan Pach, Woj ciech Pia sec ki,
Ju lian Skal ski, Jó zef Urba nek czy Jan
Wan tuch.

Woj na o utrwa le nie nie pod le gło ści
i gra nic Pol ski kosz to wa ła na ród oko -
ło 100.000 za bi tych, zmar łych i za gi nio -
nych. Wal ki od li sto pa da 1918
do koń ca 1920 ro ku to czy ły się nie mal
na wszyst kich fron tach jed no cze śnie.
Od pierw sze go do ostat nie go dnia wziął
w nich udział 1. pułk strzel ców pod ha lań -
skich z No we go Są cza. Pod czas tych
walk na fron cie ukra iń skim w la -
tach 1918–1919 i na fron cie bol sze wic -
kim w la tach 1919–1920 po le gło, lub
zmar ło wsku tek od nie sio nych ran 172
żoł nie rzy i pod ofi ce rów 1. p. s. p., a ta -
kże 15 je go młod szych ofi ce rów: po rucz -
ni ków, pod po rucz ni ków i pod cho rą żych.
Co da je ogól ną licz bę 187 ofi ce rów i żoł -
nie rzy. Do niej na le ży do dać 1 ofi ce ra
i 14 żoł nie rzy zmar łych w la tach 1918–
1920 z tzw. tru dów wo jen nych, co pod -
no si li czę do 202. Na le ży rów nież
pa mię tać, iż w cza sie walk ran nych zo -
sta ło 18 ofi ce rów i 500 sze re go wych. To
by ła na sza są dec ka ofia ra dla Pol ski!

***
Za sie dem lat bę dzie my ob cho dzi li

w No wym Są czu set ną rocz ni cę walk 1.
puł ku strzel ców pod ha lań skich w 1920
ro ku. Rok wcze śniej przy pad nie set -
na rocz ni ca walk w Ma ło pol sce
Wschod niej na fron cie ukra iń skim.

Za pięć lat cze ka ją nas ob cho dy set nej
rocz ni cy od zy ska nia nie pod le gło ści
po pół to ra wie ko wej no cy za bo rów.
War to, by o tym pa mię tać. War to też za -
dbać o zna ki pa mię ci. War to, by zo sta ły
przy wró co ne na są dec kim zam ku ta bli -
ce po le głych w woj nie z lat 1918-1920
(za cho wa ła się zdję cio wa do ku men ta -
cja). I wy pa da ło by so bie ży czyć, aby nie
sta ło się to je dy nie po my słem i tru dem

grup ki są dec kich „lu dzi sza lo nych”
spod zna ku m.in. PTH, a czy nem, któ -
re mu bę dą pa tro no wać wła dze na sze go
mia sta (in spe). I war to so bie też ży czyć,
aby spo łe czeń stwo są dec kie w swym
gros za czę ło się już dziś za sta na wiać, ja -
ka ta Pol ska wów czas bę dzie. Czy na dal
schi zo fre nicz na, roz dar ta mię dzy po kło -
siem PRL a pra gnie niem wol no ści, czy
praw dzi wie wol na i nie pod le gła, opie ra -
ją ca się o swo ją wła sną tra dy cję oraz in -
te res na ro do wy.

Lo kal nie mu si my mieć świa do mość,
że pa mięć o 1. puł ku strzel ców pod ha -
lań skich i je go żoł nier zach jest w No -
wym Są czu opo wie dze niem się
za dzie dzic twem Pol ski nie pod le głej,
za wier no ścią Pol sce, za jej wol no ścią,
za pol ską hi sto rią mo nu men tal ną, peł ną
wznio słych przy kła dów po świę ce nia dla
Oj czy zny. Je ste śmy są dec ki mi spad ko -
bier ca mi tych pięk nych tra dy cji na sze -
go są dec kie go puł ku. Bądź my ich
stra żni ka mi. Nie daj my im umrzeć
w na szych ser cach.

Nim rocz ni ce zbli żą się do nas, al bo
ra czej my do nich, pa mię taj my o tam tych
la tach i tam tych bo ha te rach, o na szych
są dec kich i pod ha lań skich bra ciach – żoł -
nier zach nie pod le gło ści, któ rych czy ny
i na zwi ska wy ry te są na wiecz ność zło -
ty mi zgło ska mi w nie pi sa nej, ale obec nej
w na szej hi sto rii, le gen dar nej Księ dze
Chwa ły Na ro du i Woj ska Pol skie go.

JER ZY GI ZA

Je ste śmy są dec ki mi
spad ko bier ca mi tych
pięk nych tra dy cji na sze -
go są dec kie go puł ku.
Bądź my ich stra żni ka mi.
Nie daj my im umrzeć
w na szych ser cach.

Kazimierz Horoszkiewicz
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F
or my kra so we, tak wspa nia le
roz wi nię te, tak ró żno rod ne, zda -
rza ją się nie zmier nie rzad ko
w utwo rach, gdzie do mi nu ją cą

ska łą jest pia sko wiec. Pod czas po wsta -
wa nia ni niej sze go ar ty ku łu ze bra no ol -
brzy mią ilość oka zów, któ re przy czy ni ły
się do opra co wa nia teo rii po wsta nia te -
go pięk ne go i nie spo ty ka ne go na co
dzień zja wi ska. Nie ste ty, w tym kon -
kret nym przy pad ku pro wa dze nie dal -
szych prac wy do byw czych
w ka mie nio ło mie Ko pal ni Su row ców
Skal nych w Klę cza nach do pro wa dzi ło
do li kwi da cji sta no wi ska w te re nie, na -
to miast sa mo udo ku men to wa nie otwie -
ra dro gę do dal szych po szu ki wań te go
ty pu zja wisk na te re nie Be ski du Wy spo -

we go, za rów no w oko li cach do li ny
Smol ni ka (na wet Klę czan), jak rów nież
w oko li cach Msza ny Dol nej, gdzie ma -
my do czy nie nia z po dob ną bu do wą
i sy tu acją geo lo gicz ną. Nie mniej prze -
pro wa dzo no wszel kie pra ce do ku men -
ta cyj ne i do ło żo no wszel kich sta rań, aby
od po wied nio i zgod nie ze sztu ką udo ku -
men to wać opi sa ne zja wi sko. W przy -
szło ści prze pro wa dzo ne te go ty pu
ba da nia mo gą przy dać się, w przy pad ku
zna le zie nia ko lej ne go ta kie go sta no wi -
ska, co w tym te re nie wy da je się bar dzo
mo żli we.

***
Pol ska część Zew nętrz nych Kar pat

Fli szo wych (Be ski dów) skła da się z kil -
ku na su nię tych w kie run ku pół noc nym

na sie bie płasz czo win. Płasz czo wi ny
znaj du ją się na pod ło żu skał me zo zo icz -
nych, któ re po sia da ją bar dzo du żą ilość
mi ne ra łów wę gla no wych (wa pie nie, do -
lo mi ty). W związ ku z po wy ższym mo -
że my tu taj mó wić o skom pli ko wa nej
bu do wie geo lo gicz nej. Bu do wa fli szo -
wa cha rak te ry zu je się, naj ogól niej mó -
wiąc, na prze mian le głym uło że niem
warstw łup ko wych, zle pień ców, mar gli
oraz pia skow ców ró żnej gru bo ści. War -
stwy te mo gą się gać gru bo ści od kil ku
mi li me trów, do kil ku me trów. Ta ka bu -
do wa geo lo gicz na jest rów nież przy czy -
ną po wsta wa nia wie lu osu wisk
w na szym re jo nie.

Ka mie nio łom Ko pal ni Su row ców
Skal nych w Klę cza nach znaj du je się
na te re nie Be ski du Wy spo we go, któ ry
two rzą w prze wa ża ją cej czę ści ska ły
płasz czo wi ny ma gur skiej. Jest to te ry to -
rial nie naj więk sza i naj wy żej usa do wio -
na płasz czo wi na Zew nętrz nych Kar pat
Fli szo wych. Na nie któ rych ob sza rach
Be ski du Wy spo we go po kry wa skal -
na płasz czo wi ny zo sta ła znisz czo -
na przez ero zję i na po wierzch ni zie mi
od sła nia się płasz czo wi na le żą ca po ni -
żej. Na ta kich ob sza rach, zwa ny mi

Ciekawostka 
geologiczna w Klęczanach
o światowym znaczeniu
Po cząt kiem 2013 ro ku w an giel sko ję zycz nym Kwar tal ni ku Geo lo -
gicz nym (Geo lo gi cal Qu ar ter ly, nu mer 56) uka zał się ar ty kuł opi su -
ją cy na cie ko we for my kra so we, ja kie zo sta ły za ob ser wo wa ne
w 2004 ro ku w ka mie nio ło mie Ko pal ni Su row ców Skal nych w Klę -
cza nach. Jed no z wa żniej szych na uko wych cza so pism geo lo gicz -
nych po świę ci ło wie le uwa gi te mu nie zwy kłe mu zna le zi sku
przy rod ni cze mu, ja kie przez pe wien czas mo żli we by ło do za ob -
ser wo wa nia na Są dec czyź nie.
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okna mi tek to nicz ny mi, uka zu ją się
młod sze osa dy ni ższej płasz czo wi ny,
wy nu rza ją ce się spod po kry wy skał
płasz czo wi ny za le ga ją cej wy żej. Naj -
więk sze w Be ski dzie Wy spo wym okno
tek to nicz ne to okno Msza ny Dol nej.

Ka mie nio łom Ko pal ni Su row ców
Skal nych w Klę cza nach znaj du je się
w struk tu rze geo lo gicz nej zna nej
pod na zwą okna tek to nicz ne go Klę cza -
ny -Li ma no wa uka zu ją ce go war stwy
kro śnień skie, któ re zbu do wa ne jest
z pia skow ca ma gur skie go, eks plo ato wa -
ne go obec nie w ka mie nio ło mie. Pia -
skow ce ma gur skie (cer gow skie)
zbu do wa ne są z kwar cu, mik, mi ne ra -
łów wę gla no wych oraz czą ste czek ila -
stych. Istot ną ro lę w bu do wie
pe tro gra ficz nej pia skow ców od gry wa
spo iwo, któ re łą czy czą stecz ki pia skow -
ca. W pia skow cu ma gur skim (pia skow -
ce cer gow skie) spo iwo ta kie skła da się
z drob no ziar ni stych czą ste czek wa pien -
nych, któ re kry sta li zu ją w po sta ci mi ne -
ra łu wę gla no we go ja kim jest kal cyt, lub
do lo mit. Wy peł nia ją one naj czę ściej
bia ły mi żył ka mi wszel kie szcze li ny po -
wsta łe w tym wy pad ku w ska le pia -
skow co wej. Naj star sze utwo ry

geo lo gicz ne wy stę pu ją w re jo nie Ku ro -
wa i Klę czan. Są to łup ki cie szyń skie,
po cho dzą ce jesz cze z me zo zo iku (epo -
ka kre dy).

In te re su ją cym ele men tem bu do wy
geo lo gicz nej są be skidz kie ja ski nie.
W Zew nętrz nych Kar pa tach Fli szo wych
po wsta ją one w miej scach po dat nych
na osu wi ska. Pro ce sy osu wi sko we za -
cho dzą rów nież w głę bi zie mi, w ob rę -
bie warstw le żą cych od kil ku
do kil ku dzie się ciu me trów pod po -
wierzch nią. Szcze gól nie sprzy ja ją ce wa -
run ki pa nu ją wte dy, gdy układ warstw
skal nych jest rów no le gły z kie run kiem
na chy le nia sto ku gór skie go. W ob rę bie
li nii ze rwa nia cią gło ści warstw skal nych
two rzy się pod ziem na pró żnia o cha rak -
te rze szcze li ny, po kry ta war stwą gle by
i nie na ru szo nych skał. Pró żnia ta mo że
two rzyć sys tem szcze li no wa tych ko ry -
ta rzy oraz nie wiel kich ko mór. W przy -
pad ku, gdy pró żnia po łą czy się
z po wierzch nią w spo sób na tu ral ny lub
sztucz ny (przy kła do wo w ka mie nio ło -
mie), uzy sku je my ko lej ne wej ście do ja -
ski ni. Ge ne za po wsta wa nia ja skiń
be skidz kich jest więc zu peł nie in -
na od ja skiń Pie nin, czy Ju ry Kra kow -
skiej, „wy pre pa ro wa nych” w utwo rach
wa pien nych. Pęk nię cia w war stwach
pia skow ca nie do rów nu ją wpraw dzie
uro dą ja ski niom kra so wym, ale mo gą
one być bar dzo dłu gie i nie bez piecz ne.
Ja ski niom, lub też szcze li nom po wsta -
łym w fli szo wych ska łach pia skow co -
wych, za zwy czaj bra ku je kra so wej sza ty
na cie ko wej, utwo rzo nej ze sta lak ty tów,
dra pe rii, czy in nych form kra so wych. Je -
że li na wet po ja wia ją się te go ro dza ju
for my kra so we w ska łach pia skow co -
wych, spro wa dza ją się one je dy nie
do nie wiel kich form na cie ko wych, znaj -
do wa nych prze wa żnie w nie wiel kich,
śla do wych ilo ściach na ścia nach ta kich
pod ziem nych ko ry ta rzy. 

Na cie ki form kra so wych zo sta ły za -
ob ser wo wa ne i roz po zna ne w je sie -
ni 2004 ro ku we wschod niej czę ści
ka mie nio ło mu Ko pal ni Su row ców Skal -
nych w Klę cza nach. Wy peł nia ły one
pęk nię cie war stwy pia skow ca na dłu go -
ści oko ło 120 me trów.

Wa żnym czyn ni kiem de ter mi nu ją -
cym roz wój zja wisk kra so wych jest
zwier cia dło wód pod ziem nych. Wła śnie

je go wa ha nia ma ją za sad ni czy wpływ
na roz wój zja wisk kra so wych w da nym
te re nie. Po wsta nie tak bo ga tej sza ty na -
cie ko wej, ja ka zo sta ła za ob ser wo wa -
na i opi sa na w ka mie nio ło mie Ko pal ni
Su row ców Skal nych w Klę cza nach,
wią że się nie tyl ko ze skła dem pe tro gra -
ficz nym pia skow ca (du ża za war tość mi -
ne ra łów wę gla no wych), ale i du ży mi
wa ha nia mi wód grun to wych oraz ich
wy so ką mi ne ra li za cją. Wła śnie bar dzo
du że wa ha nia zwier cia dła wód pod -
ziem nych przy czy ni ły się bez po śred nio
do ska li wiel ko ści opi sy wa ne go zja wi -
ska kra so we go. Za war tość ma te ria łu
wę gla no we go, roz pusz czo ne go w wo -
dzie grun to wej, po cho dzić mo że nie tyl -
ko z warstw płasz czo wi ny ma gur skiej
(pia skow ce ma gur skie i cer gow skie), ale
rów nież ze skał wę gla no wych, znaj du -
ją cych się w pod ło żu be skidz kim. 

Wśród ze bra nych i udo ku men to wa -
nych oka zów kra so wych na te re nie ka -
mie nio ło mu Ko pal ni Su row ców
Skal nych w Klę cza nach mo żna wy ró -
żnić trzy głów ne for my: sta lak ty ty
– kształ tu ją ce się w stre fach wa hań wód
grun to wych, tra twy – kształ tu ją ce się
na po zio mie wód grun to wych oraz brek -
cje – kształ tu ją ce się pod po wierzch nią
zwier cia dła wód grun to wych. Kal cyt
(mi ne rał wę gla nu wap nia) był je dy nym
mi ne ra łem po wsta ją cym w tym wy pad -
ku na miej scu two rze nia się na cie ków
kal cy to wych.

For my sta lak ty tów two rzy ły się
w szcze li nach w wy ni ku ob ni ża nia się
zwier cia dła wód pod ziem nych. W wy -
ni ku od pły wu wód na sta lak ty tach do -
cho dzi ło do wtór nej kry sta li za cji
mi ne ra łów wę gla no wych, któ re przyj -
mo wa ły bar dzo cie ka we, ale nie ste ty
bar dzo kru che for my.

In te re su ją cym ele men -
tem bu do wy geo lo gicz -
nej są be skidz kie
ja ski nie. W Zew nętrz -
nych Kar pa tach Fli szo -
wych po wsta ją one
w miej scach po dat nych
na osu wi ska. 

Stanisław  Przybyszowski
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Bar dzo cie ka wą for mą kra so wą oka -
za ły się cie niut kie i kru che tra twy
– kształ tu ją ce się na po zio mie wód
grun to wych. Z per spek ty wy cza su za pi -
sa ły one na ska le pia skow co wej wa ha -
nia się i zmia ny po zio mu wód
grun to wych w cza sie. Ich gru bość, się -
ga ją ca w za sa dzie od jed ne go mi li me tra
do kil ku, po da je nam rów nież pew ne in -
for ma cje do ty czą ce cza su za le ga nia
zwier cia dła wód grun to wych na da nej
głę bo ko ści.

Dys ku sja nad ge ne zą po wsta nia ta -
kie go zja wi ska kra so we go pro wa dzi
do wnio sku, że w two rze niu te go ro dza -
ju form na cie ko wych mu sia ły brać
udział dwa ro dza je wód z ró żną za war -
to ścią wę gla nów. Do zja wisk kra so wych
mo gło dojść na po wierzch ni zwier cia dła

wód pod ziem nych, gdzie do szło do mie -
sza nia się wód opa do wych z sil nie zmi -
ne ra li zo wa ny mi wo da mi grun to wy mi.
Po dob ne zja wi sko zo sta ło opi sa ne i zba -
da ne na Black Hills w Po łu dnio wej Da -
ko cie (USA), gdzie rów nież mie li śmy
do czy nie nia z for ma mi kra so wy mi po -
wsta ły mi na wsku tek ob ni ża nia się
zwier cia dła wód pod ziem nych w ska -
łach pia skow co wych.

War to w tym miej scu zwró cić uwa gę
Czy tel ni ka na fakt, że jesz cze w po ło wie
ubie głe go stu le cia w Klę cza nach ist nia ły
ko pan ki, z któ rych eks plo ato wa no ro pę
naf to wą. Fakt ten też tłu ma czy wy so ką
mi ne ra li za cję wód pod ziem nych na tych
te re nach. Wo dy wy so ko zmi ne ra li zo wa -
ne, mi ne ra li za cja po wy żej 25 mg/L
na głę bo ko ści po ni żej 500m po wierzch -

ni te re nu, zna ne są rów nież z in nych
miejsc po ło żo nych w pol skiej czę ści
Zew nętrz nych Kar pat Fli szo wych.

In nym ta kim cie ka wym miej scem,
na któ re rów nież war to zwró cić uwa gę
są oko li ce Msza ny Dol nej, gdzie rów -
nież ist nie je – po dob na jak w Klę cza -
nach – jed nost ka geo lo gicz na w po sta ci
okna tek to nicz ne go.

Pod su mo wu jąc ni niej szy ar ty kuł,
war to zwró cić uwa gę Czy tel ni ka
na fakt, że na na szym, są dec kim te re -
nie zna le zio no i opi sa no bar dzo cie -
ka we zja wi sko, ja kim jest wy stą pie nie
kra so wej sza ty na cie ko wej na ska lach
ty pu pia skow co we go, co nie jest czę -
sto spo ty ka nym zja wi skiem. War to
rów nież nad mie nić, że peł ny ar ty kuł
do ty czą cy szcze gó ło we go opi su po ja -
wił się w świa to wej li te ra tu rze fa cho -
wej, pe rio dy ku na uko wym ja kim jest
Kwar tal nik Geo lo gicz ny (nr 56) pt.:
Pe cu liar cal ci te spe le othems fil ling
fis su res in cal ca re ous sand sto nes and
the ir pa le ohy dro lo gi cal and pa le oc li -
ma tic si gni fi can ce: an exam ple from
Po lisch Car pa thians au tor stwa Mi cha -
ła Gra dziń skie go; Mar ka Du liń skie -
go; He le ny Herc man; An drze ja
Gór ne go i Sta ni sła wa Przy by szow -
skie go. Ar ty kuł w ca ło ści do stęp ny
jest w ję zy ku an giel skim pod ad re -
sem: dx.doi.org/10.7306/gq.1051.

STA NI SŁAW PRZY BYS ZOW SKI
Stanisław Przybyszowski, współautor

artykułu w „Geological Quatrely”
i dokumentator stanowiska krasowego,

jest z wykształcenia geologiem
górniczym, przewodnikiem beskidzkim,

pilotem wycieczek, na co dzień
współpracującym z agencją turystyczną

„Szkoltur” w Starym Sączu.
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Bie gi o Grand Prix Są de cza ni na już
na sta łe we szły do ka len da rza im -
prez spor to wych. W tym ro ku ich or -
ga ni za tor – Fun da cja Są dec ka
– prze pro wa dzi ła 3. edy cję za wo dów.

– Pierw sze spo tka nie z bie ga cza mi
od by ło się w Kry ni cy -Zdro ju – opo wia -
da Grze gorz Pie chot ka, dy rek tor ds.
mar ke tin gu Fun da cji Są dec kiej. – Póź -
niej by li śmy w Łom ni cy i ostat nio
w Gród ku nad Du naj cem. W su mie
o zwy cię stwo ry wa li zo wa ło po nad 300
osób. Do pro gra mu w tym se zo nie
wpro wa dzi li śmy bie gi dla dzie ci i mło -
dzie ży i to się oka zał bar dzo do brym
po my słem. Dla nich by ły przy go to wa -

ne krót sze dy stan se: 3 ki lo me try – mło -
dzież i 600 me trów – dzie ci. Głów ny
bieg – 10 ki lo me trów. War to ta kże przy -
po mnieć, że te go rocz na wal ka o Grand
Prix Są de cza ni na to w su mie 13 bie -
gów, or ga ni zo wa nych w Pol sce po łu -
dnio wej przez in ne sto wa rzy sze nia,
a wy ni ki z ośmiu naj lep szych bę dą się
li czy ły do koń co wej kla sy fi ka cji. Na le -
ży pod kre ślić też fakt, że przy ka żdym
bie gu urzą dza li śmy, ja ko im pre zę to wa -
rzy szą cą, Są dec ki Fe sti wal Kul tu ry.
Uczest ni cy i go ście mo gli spró bo wać
re gio nal nych wy ro bów, od pie ro gów
po pysz ne cia sta, a ta kże na być pa miąt -
ki rę ko dzie ła lu do we go. By ła to już dru -
ga edy cja Fe sti wa lu.

***
Bie gom w Gród ku pa tro no wał śp. Jó -

zef Szu dy, przed wcze śnie zmar ły
w sierp niu 2010 ro ku soł tys Bart ko wej,
wie lo let ni pre zes Sto wa rzy sze nia Soł ty -
sów Zie mi Są dec kiej, wy trwa ły i wier -
ny współ pra cow nik Fun da cji Są dec kiej,
za słu żo ny na wie lu po lach.

W II Bie gu im. Jó ze fa Szu de go
na 10 km o Grad Prix Są de cza ni na zwy -
cię żył Kac per Piech, ale pro wa dzą cy
w punk ta cji ge ne ral nej To masz Po cie -
cha był trze ci, po więk sza jąc swo ją prze -
wa gę nad ry wa la mi.

– Tra sa by ła dość trud na – mó wi ła
naj lep sza wśród ko biet Iza be la Za tor ska.
– Ty dzień wcze śniej ry wa li zo wa łam
w Li ma no wej i jesz cze do czwart ku mia -
łam pro ble my z mię śnia mi nóg. W Gród -
ku bie gło mi się dość do brze, a je dy nie
zbie gi by ły dla mnie ma łą prze szko dą.
Na szczę ście sprzy ja ła po go da. Cie szę
się z ko lej ne go zwy cię stwa, ale te raz mu -
szę dać od po cząć mo im no gom.

– To dla mnie by ło cię żkie bie ga nie
– mó wił na me cie ostat ni uczest nik bie -

Wielkie bieganie
z „Sądeczaninem” 



SIERPIEŃ 201390 ROZMAITOŚCI
WWW.SADECZANIN.INFO

gu, a za ra zem naj star szy – Ka zi mierz
Gran da (78 lat). – Pew nie by ło by le piej,
ale nie for so wa łem tem pa, bo w nie dzie -
lę bę dę w Sta lo wej Wo li, przed ty go -
dniem rów nież star to wa łem, zwy cię ża jąc
w trzech ka te go riach. W lip cu chcę jesz -
cze za li czyć sie dem bie gów (sic!). Czu ję
się bar dzo do brze, ale tra sa dla mnie by -
ła tro chę dzi siaj za cię żka. Ale uda ło mi
się ją po ko nać i z te go się cie szę.

– Ta kie za wo dy chcia ło by się oglą dać
jak naj czę ściej – mó wił Jó zef To biasz,
wójt gmi ny Gró dek nad Du naj cem.

– Cie szę się, że przy je cha ło do nas tak
wie lu bie ga czy. Po go da sprzy ja ła ry wa -
li za cji. Nie pa da ło i nie by ło cie pło.
Wszy scy uczest ni cy cie szy li się z te go
fak tu. To nasz dru gi bieg i na pew no bę -
dą ko lej ne.

JER ZY CE BU LA

KRYNICA-ZDRÓJ – 2 MARCA 2013 
(wyniki biegu na 10 km) 
Mężczyźni: 1. Tomasz Pociecha 41,12,
2. Paweł Zima 41,40, 3. Grzegorz
Czyż 42,56. Kobiety: 1. Barbara
Gruca 51,20, 2. Anna Bodziony 56,13,
3. Beata Bury 57,32.
ŁOMNICA ZDRÓJ –1 CZERWCA2013 
(wyniki biegu na 10 km) 
Mężczyźni: 1. Tomasz Pociecha 43: 53,
2. Paweł Smędowski 44: 33, 3. Marcin
Michalec 44: 43. Kobiety:
1. Regina Kulka 52: 10, 2. Wioletta
Budziak 1: 05: 07, 3. Dominika
Szymańska 1: 07: 20.
GRÓDEK N/DUN. – 13 LIPCA 2013 
(wyniki biegu na 10 km)
Mężczyźni: 1. Kacper Piech 34: 12,
2. Paweł Smędowski 34: 22, 3. Tomasz
Pociecha 34: 53. Kobiety: 1. Izabela
Zatorska 40: 09, 2. Magdalena
Łączak 40: 33, 3. Monika Smutek 41: 21.

PART NE REM PRZED SIĘ WZIĘ CIA JEST WO JE WÓDZ TWO MA ŁO POL SKIE

Gródek n/Dun. – najstarszy biegacz

Zwy cięz ca bie gu w Gród ku nad Du -
naj cem – Kac per Piech
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Na po cząt ku sierp nia za koń czył się dru gi tur nus dar -
mo wej ko lo nii dla dzie ci z ro dzin nie za mo żnych, zor ga -
ni zo wa nej po raz 23. w Ze spo le Szkół w Chełm cu przez
du et: Sta ni sław Mrzy głód, dy rek tor szko ły, i Wła dy -
sław Li twa, pre zes No wo są dec kie go Ośrod ka Pro fi lak -
ty ki Spo łecz nej w No wym Są czu. 

W
su mie, w obu dwu ty go dnio wych tur nu sach
wzię ło udział 160 dzie ci w wie ku od 7. do 16.
lat z te re nu b. woj. no wo są dec kie go, m.in.
z Gor lic, Kry ni cy, Mu szy ny, No we go Tar gu

i gmin: Li ma no wa, Ka mion ka Wiel ka i Chełm ca.
Ro dzi ce nic nie pła ci li za ko lo nie. Wy po czy nek dzie ci sfi -

nan so wa ło Ma ło pol skie Ku ra to rium Oświa ty, Bank Żyw no -
ści w Kra ko wie oraz ośrod ki po mo cy spo łecz nej, z miej sca
za miesz ka nia ko lo ni stów. By ła jesz cze ar mia wy pró bo wa nych
spon so rów, co spra wi ło, że ko lo nia ob fi to wa ła w roz ma ite
atrak cje. Dzie ci by ły m.in. na wy ciecz ce w Kra ko wie (spa ce -
ro wa ły po Ryn ku, od wie dzi ły ZOO, a po tem Ła giew ni ki),
Sta rym Są czu (klasz tor ss. kla ry sek, oł tarz pa pie ski), Szczaw -
ni cy i nad Je zio rem Czorsz tyń skim. Urzą dza no też wy pa dy
do No we go Są cza, na lo dy, na Świę to Dzie ci Gór, do Mia -
stecz ko Ga li cyj skie go i skan se nu w Fal ko wej. 

– Dla wie lu dzie ci by ła to pierw sza w ży ciu ko lo nia i w ogó -
le pierw szy dłu ższy po byt po za do mem ro dzin nym. Sły sza łem,
jak pod czas wy ciecz ki do Kra ko wa je den chło pak dzwo nił do ro -
dzi ców: „Ma mo je ste śmy w ZOO, wi dzę lwy i ży ra fy!”... – mó -
wi Wła dy sław Li twa, na co dzień szef ad mi ni stra cji są dec kich
są dów, któ ry od 23. lat po świę ca swój urlop na te ko lo nie. 

Dzie ci mia ły w Chełm cu, jak w ra ju. – Wójt Ber nard Sta -
wiar ski od dał dzie ciom do dys po zy cji rol ko wi sko, ska te park
oraz plac za baw – opo wia dał Sta ni sław Mrzy głód, dla któ -
re go by ły to ostat nie ty go dnie spę dzo ne w mu rach cheł miec -
kiej szko ły, gdyż z koń cem sierp nia prze cho dzi na za słu żo ną
eme ry tu rę po 40. la tach pra cy w są dec kiej oświa cie.

Pod czas wi zy ty re por te ra „Są de cza ni na” w Chełm cu od by -
wa ła się Ko lo nij na Spar ta kia da Spraw no ści. Chłop cy i dziew -
czę ta bie ga li po bie żni na dy stan sie 60 me trów i od da wa li
sko ki w dal. W pro gra mie ko lo nii by ła po nad to Re wia Ta len -
tów Ko lo nij nych (pio sen ki, wie sze) i oczy wi ście dys ko te ki.

Or ga ni za to rzy za dba li ta kże, aby ko lo nia mia ła wy miar
edu ka cyj ny. Dzie ci wzię ły m.in. udział w kon kur sie BHP nt.
bez pie czeń stwa prac w go spo dar stwie rol nym, zor ga ni zo wa -
nym przez Okrę go wy In spek to rat Pra cy w Kra ko wie. 

Na po że gna nie ka żdy ko lo ni sta otrzy mał wy praw kę szkol -
ną (ple cak, ze szy ty, przy bo ry szkol ne, ale ta kże odzież i obu -
wie), ufun do wa ną przez spon so rów, co jest już tra dy cją tych
ko lo ni.

– Cho dzi o to, aby dzie ci mi ło wspo mi na ły ko lo nię
w Chełm cu, bo ich dzie ciń stwo nie za wsze jest ko lo ro we – mó -
wią jed nym gło sem Wła dy sław Li twa i Sta ni sław Mrzy głód.
Obaj pa no wie otrzy ma li od dzie ci pa miąt ko we sta tu et ki
w kształ cie ser ca i pod pi sem, że to już 23. ko lo nia w Chełm -
cu i że przez te la ta z wy po czyn ku w sto li cy naj więk szej gmi -
ny wiej skiej w Pol sce sko rzy sta ło ok. 5 tys. dzie ci z na sze go
re gio nu. 

(HSZ)

Koloniści mieli
w Chełmcu,
jak w raju 

FO
T. 

H
SZ
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We szli śmy w czas let niej ob fi to ści,
czas zbie ra nia plo nów. Choć by
owo ce. Któż oprze się po ku sie doj -
rza łych i pach ną cych ja gód? Ty le
tyl ko, że trze ba uwa żać, bo wiem ła -
ko my po śpiech mo że mieć przy kre
skut ki. Tak się skła da, że pra wie
wszyst kie ja dal ne owo ce ma ją swo -
je tru ją ce od po wied ni ki. 

C
hoć by czer wo na po rzecz ka.
Do sko na le zna na z ogro -
dów. Czer wo ne ja go dy
o kwa sko wa tym sma ku do -

pie ro w peł ni la ta na bie ra ją moc ne go
aro ma tu. Na wia sem mó wiąc, to je dy -
ne krze wy upraw ne, ja kie uda ło się
udo mo wić w Eu ro pie. I do te go cał -
kiem nie daw no. Po rzecz ki tra fi ły
do ogro dów le d wo kil ka wie ków te -
mu, gdy zwy czaj na ja błoń by ła zna -
na już ty sią ca lat. Te raz uwa ga: oto
nie bez piecz ne al ter ego po czci wej po -
rzecz ki, czy li su cho drzew po spo li ty.
Czę sto ro śnie na kra jach la su. Pó ki
nie po ka że owo ców, ra czej nie przy -
cią ga uwa gi. Ot, zie lo ne li ście i drob -
ne kwia ty. Za to owo ce do złu dze nia

przy po mi na ją po czci wą po rzecz kę,
a czer wo niut kie ku le wi dać z od da li.
Ale bia da te mu, kto ze chce ich po -
sma ko wać. Kon se kwen cje obej mu ją
peł ną pa le tę za bu rzeń prze wo du po -
kar mo we go, świa tło wstręt i uszko -
dze nie ser ca. Spo koj nie, jest coś, co
mo że ura to wać ży cie: smak. Po ło żo -
ny na ję zy ku tru ją cy owoc po cząt ko -
wo jest bez wy ra zu. Do pie ro po chwil
da je po chwi li pa skud ny i dłu go trzy -
ma ją cy się me ta licz ny po smak. Roz -
gry zio ną ja go dę czu łem przez pół
dnia. Trze ba spo ro sa mo za par cia, by
prze łknąć nie bez piecz ną dla ży cia
daw kę. 

Te raz bo rów ki. Pew nie wszy scy zdą -
ży li już po znać bo rów kę wy so ką, z ra -
cji po cho dze nia zwa ną ame ry kań ską.
Dwa, mo że trzy ra zy więk sze owo ce
od na szej czar nej ja go dy. Wy god ne
w upra wie, da ją ob fi ty, ła twy do ze bra -
nia plon. Smak po dob ny, ale kto ze chce,
mo że oso bi ście spraw dzić, że dzi ka bo -
rów ka z hal o nie bo lep sza... Pod wa -
run kiem, że nie po my li się jej
z ko lej nym su cho drze wem, dla ko lo ru
owo cu zwa nym czar nym. Ro śnie czę -
sto w gó rach na le śnych po rę bach.
Smo li ście czar ne ja go dy pla mią pal ce
na fio le to wy ko lor. Na wet li ście su cho -
drzew ma po dob ne do ame ry kań skiej

bo rów ki. Owo ce ro sną pa ra mi i na na -
sze szczę ście smak bar dzo od bie ga
od ka żde go ga tun ku bo rów ki. Mdły,
bez barw ny, ni ja ki. W ża den spo sób nie
chce przejść przez gar dło, co rów nież
oso bi ście spraw dzi łem. 

To skrom na ma ła część li sty za ka za -
nych owo ców. Za kil ka ty go dni za czną
doj rze wać te naj bar dziej tru ją ce i śmier -
tel nie nie bez piecz ne. Re cep ta na wy pra -
wę do la su i bez piecz ne ko rzy sta nie
z uro ków la ta jest sza le nie pro sta: po -
myśl, nim ze rwiesz ku szą cy owoc…

GRZE GORZ TA BASZ

Przy ro da we dług Ta ba sza 

Za ka za ny owoc

Pysz na bo rów ka wy so ka i...... i jej tru ją cy od po wied nik, su cho drzew czar ny

Smakowita porzeczka czerwona i niebezpieczny zamiennik, suchodrzew pospolity

Któż oprze się po ku sie
doj rza łych i pach ną cych
ja gód? Ty le tyl ko, że trze -
ba uwa żać, bo wiem ła ko -
my po śpiech mo że mieć
przy kre skut ki. 
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Ja kie to stro ny? mo że stro ny ksią -
żki? al bo stro ny świa ta? czy też ra -
czej Di sney land i ra zem z nim
Mia stecz ko Ga li cyj skie? 

M
nie idzie ra czej o pa trze nie
na ró żne na sze spra wy
od ich stro ny we so łej,
a nie rzad ko śmiesz nej.

Lub cho ciaż po god nej. Już ja ko dziec ko
wie dzia łem, że nie groź na an gi -
na po swo jej fa zie przy krej przy nie sie
też we sel szą, gdy już zdro wie jesz,
do szko ły iść nie mu sisz, mo żesz się ba -
wić żoł nie rzy ka mi (je śliś chło piec) lub
lal ka mi (je śli dziew czyn ka). Te raz
z płcią się tro chę po mie sza ło, ale i to ma
swo ją hu mo ry stycz ną stro nę, praw da? 

Te go la ta szcze gól nie śmiesz ne sta ją
się śmie ci. To zna czy one mo że by ły za -
wsze śmiesz ne, ale nie do strze ga li śmy
te go, cho ciaż su ge stia jest za war ta już
w sa mej na zwie: śmie ci -śmiesz ne. 

Co mnie aku rat śmie szy? Otóż owa
ży wot na prze kor ność rze czy oraz in sty -
tu cji zbęd nych. W na szej gmi nie osią -

gnę li śmy znacz ny pro cent se gre ga cji
śmie ci, bo te se gre go wa ne od bie ra ne
by ły dar mo. Co praw da wła dze gmi ny
nie po tra fi ły wszyst kich go spo da rzy
zmu sić do opła ty, ale osią gnę ły po ło -
wicz ny suk ces. Kil ku wy wo zi ło i tak
do la su, jak za oj ców by wa ło. A co daw -
ne, to i pięk ne.

Te raz bę dzie ina czej. Pła cić bę dą
wszy scy, z wy jąt kiem tu ry stów. W tu ry -
stycz nym po wie cie to do syć śmiesz ne,
nie praw daż? Za py ta cie: a dla cze go to
wie śniak, przyj mu ją cy agro tu ry stę, nie
za pła ci? Ano, był by głu pi, zgła sza jąc 20
osób ra zy 5 mie się cy, ra zy – po wiedz -
my – 10 zło tych (staw ka śmie cio wa
w mo jej wsi za nie se gre go wa ne). Ty siąc
zło tych rocz nie mu siał by wy pa sku dzić
z wła snej kie sze ni. Nie jest idio tą.

Żad nych ksiąg mel dun ko wych wie -
śniak (a na sze mia stecz ka to też czę sto
w isto cie wsie) nie pro wa dzi. On sam
nie wie, czy w ko lej nym ro ku kto przy -
je dzie. A mo że bę dzie po wódź? Wie -
śniak jest pe sy mi stą, za kła da naj gor sze,
ta ką ma na tu rę. Więc w de kla ra cję, pod -
su nię tą przez ra dę gmi ny, wpi su je 4 oso -
by ra zy 2 mie sią ce ra zy 10 zło tych.
Ra zem osiem dzie siąt zło tych rocz nie.
Kto to spraw dzi?

Po dob no spraw dzi za kład śmie cio -
żer ny. Jak bę dzie za du żo tych wor ków
ze śmie cia mi. Ha, tu cię mam! Otóż naj -
lep szym spo so bem na to, że by za kład
uty li za cyj ny nie do niósł na cie bie, jest
wy wieźć śmie ci tu ry sty do la su. Że co?
Że nad le śni czy po sta wił szla ban na dro -
dze do ma tecz ni ka? To się zo sta wi „pa -
miąt kę” przy szla ba nie. To na wet
hu ma ni tar nie tak zo sta wić, po co har ce -
rze (i in ni zie lo ni) ma ją bie gać po krza -
kach za two imi śmie cia mi, je śli mo gą je
ze brać na dro dze. Ma my do bre ser ca.

Ta kże zwie rzy na le śna, zde spe ro wa -
na po zi mo wej ofer cie Pa na Nad le śni -
cze go (na pi szę jesz cze o tym), po si li się,
wie dząc, gdzie resz tek szu kać, pusz ki
wy li zać, pu deł ka po śmie ta nie roz gryźć.
A mo że i ja ka ro dzi na wie lo dziet -
na przy ta kim wjeź dzie do la su za ło ży
ba zę. Prze cież je śli mat ka z sió dem ką
dzie ci ma pła cić za sor to wa ne od pa dy 8
ra zy 8, czy li 64 zło te mie sięcz nie, plus
za cie płą wo dę, plus za Lu dwi ka do my -
cia kub ków po śmie ta nie, plus dwa dzie -
ścia go dzin przy zmy wa ku, to już

na ma sło do chle ba dla ro dzi ny nie za -
ro bi. A na ta kim dzi kim śmiet ni sku
pod la sem, to i coś do zje dze nia się tra -
fi, i nie cał kiem znisz czo ne te ni sów ki…
Jak ma wia mój przy ja ciel: „wol ny kraj,
wol ni lu dzie”. 

Nie ma się z cze go śmiać? Ależ jest,
za pew niam. Po słu chaj cie tych roz mów:
wójt zwa la wi nę na ra dę, któ ra uchwa li -
ła staw ki śmie cio we, ra da na wój ta, że
ta kie wy li cze nia jej przed ło żył. Wszy -

scy zwa la ją na po słów, bo War sza wa da -
le ko. Jak „się za cznie”, to win ny bę dzie
za kład śmie cio wy, że wor ków za ma ło,
że za póź no, że nie peł ne go wor ka nie
od bie ra… 

Tak, już za gro zi li: „nie peł nych nie
od bie ra my”. To się sa mot na sta rusz ka
w mo jej wsi ucie szy ła: kwar tał bę dzie
zbie rać, że by ten wo rek za peł nić. Za sła -
ba na se gre go wa nie, więc za pła ci po 10
zło tych. Czy li je den wo rek ze śmie cia -
mi: 30 zło tych. Chy ba się naj mę i bę dę
za po ło wę tej su my wy wo ził sta rusz ce
śmie ci do naj bli ższe go pa ro wu. Kie dyś
po dzię ku ją mi ro ba ki.

***
To, co pi szę pod ko niec czerw ca, wy -

dru ku ją mi w sierp niu. Ta ki cykl mie -
sięcz ni ka. Dla te go spra wy po wa żne, jak
ko men tarz po li tycz ny, zo sta wiam (y) ty -
go dni kom, dzien ni kom. Po li ty ka jest
„na już”. Mi ja dzień, cza sem go dzi -
na i ko men tarz sta rze je się jak śmie ci or -
ga nicz ne pod czas upa łów.

Dla te go nie ko men tu ję, choć pió ro
swę dzi, i rę ka ta koż, ani la men tów opo -
zy cji, ani błę dów te go i owe go mi ni stra
płci nie od wra cal nej, ani na wet po sel -
skich pion ków, zresz tą ca łe go te atrum
„Fak tów”, „Wia do mo ści”, „Fak tów
po fak tach”, „Za miast fak tów”, „Ob ja -
wień”, „Po uczeń” (co? nie ma ta kich
pro gra mów? to bę dą).
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Spod la sa (4)

We so łe
stro ny

To na wet hu ma ni tar nie
tak zo sta wić, po co har -
ce rze (i in ni zie lo ni) ma ją
bie gać po krza kach
za two imi śmie cia mi, je -
śli mo gą je ze brać na dro -
dze. Ma my do bre ser ca.
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C
zy za uwa ży li ście, że jesz cze
nie tak daw no wszyst ko by ło
jak by prost sze i bar dziej... po -
ukła da ne? Wa rzy wa i owo ce

doj rze wa ły w usta lo nej ko lej no ści, więc
prze twór stwo do mo we mo żna by ło ja koś
za pla no wać i roz ło żyć na kil ka do brych
ty go dni. Ka żdy z tych ty go dni pach niał
ina czej. A to ma ło sol ny mi, a to ma ry na -
tą do kor ni szo nów, a to lek ko fer men tu -
ją cy mi ma li na mi na sok, a to sma żo ny mi
po wo li i do stoj nie wi śnia mi, a to kom po -
ta mi tru skaw ko wy mi, cze re śnio wy mi,
ren klo do wy mi czy po rzecz ko wy mi.

Zmie nił się nie tyl ko kli mat, w któ -
rym wszyst ko po sta no wi ło doj rze wać
nie mal jed no cze śnie, ale ta kże ga tun ki
i od mia ny wa rzyw i owo ców. Ot, choć -
by ta kie ogór ki grun to we. Czy dzi siaj
kto kol wiek obie ra je od zie lo ne go
do bia łe go ich koń ca (a mo że od wrot nie
to by ło?), by nie trą ci ły go ry czą? Czy
w ogó le są gdzieś jesz cze ogór ki wy ma -
ga ją ce ta kiej ekwi li bry sty ki w obie ra -
niu? Czy ktoś jesz cze po chy la się
nad spa da mi sło dziut kich pa pie ró wek,
by wy ko rzy stać je do plac ka z kru szon -
ką, lub obia do we go stru dla? (Tyl ko nie
py taj cie, co to jest stru del). A te czer wo -
ne mor wy try ska ją ce so kiem tak słod -
kim, że po zje dze niu ich gar ści ro bi ło się
mdło? A te na wpół zdzi cza łe wę gier ki,
ro sną ce po mie dzach? A mi ra bel ki,
zwa ne ta kże „żniw ka mi” (bo wła śnie
w żni wa doj rze wa ją ce), aro ma tycz ne,
słod ko -kwa sko we, wspa nia le orzeź wia -
ją ce i ga szą ce pra gnie nie pra cu ją cych
przy koś bie?

Mo że tro chę żal też sło ików ty pu
„we cka”, z gum ką, szkla ną po kryw ką
i przy trzy mu ją cą ją cha rak te ry stycz ną
sprę żyn ką. Gum ki -uszczel ki dość szyb -
ko... par cia ły, a sprę żyn ki de for mo wa ły
się, więc już w czerw cu za czy na ły się
są dec kich go spo dyń „po lo wa nia” i ta -
siem co we ko lej ki pod „Za go nem”,
gdzie naj czę ściej do bro dziej stwa owe
„rzu ca no” (młod szym na le ży się wy ja -
śnie nie, że „rzu cić do skle pu” ozna cza -
ło „do star czyć”, na ogół znie nac ka).

„We cki” po szły nie mal w cał ko wi te
za po mnie nie i spo ty ka się je już tyl ko ja -
ko ozdob ny sta roć ku chen ny. Prze twór -
stwo do mo we opa no wa ły „twi sty” (to
te, do brze zna ne, sło iki z za krę ca nym
bla sza nym wiecz kiem).

A wła śnie… sło wo „pio nek” przy -
wo dzi na myśl pięk ną grę w sza chy,
wy my ślo ną daw no te mu w In diach,
skąd prze szła do Per sji, do Ara bów,
wresz cie na Ruś Ki jow ską i na Sy cy -
lię, do na ów czas nie co opóź nio nej cy -
wi li za cyj nie Eu ro py. Pio nek – wie dzą
to na wet nie gra ją cy – jest bier ką ma ło
zna czą cą i ogrom nie wa żną za ra zem.
Nie ma sej mu bez fi gur, nie ma go
i bez pion ków. Król mo że zro bić ro sza -
dę i scho wać się za gru pą lo jal nych
pion ków. Ja kiś in ny pio nek mo że się
wy rwać do przo du i spró bo wać pro mo -
cji na koń cu sza chow ni cy, cho ciaż naj -
czę ściej zo sta je wcze śniej zbi ty. Ta
ró żni ca z po li ty ką, że w niej zbi cia do -
ko nu je za zwy czaj wła sna fi gu ra, nie
prze ciw nik. 

Nie któ re pion ki, za pra sza ne do au -
dy cji „Je den na je den” (co zresz tą jest
za mie rzo nym błę dem skła dnio wym:
po win no być „Je den na jed ne go” lub
„…na jed ną”, a cza sem „Je den
na ćwierć”, bo umysł roz mów cy nie co

szwan ku je), otóż owe pion ki są dzą, że
już zo sta ły fi gu ra mi, choć nie ru szy ły
z miej sca, przy dzie lo ne go na sa li sej -
mo wej. Pio nek gdy się wy rwie
do przo du, mo że zo stać – ma wia ją sza -
chi ści – zbi ty w prze lo cie. Iluż ta kich
zbi tych wy cze ku je pod drzwia mi stu -
diów te le wi zyj nych! 

In te re su ją cą fi gu rą z ra cji bo ga te go
na zew nic twa jest lau fer, zwa ny czę -
ściej goń cem, a w tra dy cji bry tyj skiej
bi sku pem. Jak to w epi sko pa cie czy
w par tii po li tycz nej, na sza chow ni cy
jest lau fer kró lew ski i lau fer het mań ski.
Ot, ta ki lau fer Tu ska i lau fer Sche ty ny. 

Cza sem wię cej od lau fra, a cza sem
od nie go mniej wart jest sko czek, czy li

ko nik. Har cow nik. O, tę fi gu rę naj bar -
dziej sza nu ją dzien ni ka rze. Mo ni ka
Olej nik, Bog dan Ry ma now ski, uro cza
Eli za Mi cha lik chęt nie się ze skocz -
kiem za da ją na na szych oczach
i uszach. Ta kim skocz kiem był
na przy kład – tu nie od mó wię znów so -
bie na zwi ska – Ja nusz Pa li kot, do pó ki
nie prze sko czył na in ną sza chow ni cę,
gdzie gra się w war ca by. Zo stał dam -
ką. Cie ka we, czy wró ci do sza chów,
czy przej dzie do pche łek. To jed nak
barw na, in te re su ją ca po stać, a też mi -
ło śnik do brej li te ra tu ry. Gdy ten sko -
czek zmie nia sto lik, in ne rżą osio dła ne. 

Tu do dam: gra łem w sza chy i wiem,
że na le ży umieć ce nić ka żde go pion ka
i fi gu rę oraz jej zmien ną po zy cję.
W sza chach tę wza jem ną lo jal ność za -
pew nia ko lor bie rek, w ży ciu… cóż…

Kto w Pol sce gra bia ły mi, a kto
czar ny mi, wi dać ja sno. Nie któ rzy uda -
ją też czer wo na wych, ale to ko lor ry -
zy kow ny, dla nie ma ją cych wie le
do stra ce nia. Wy da je się, że bia łe
ostat nio tro chę ner wo we, je den pio nek
rwie do pro mo cji, król spo glą da nań
z po li to wa niem. Czar ne wdzie ra ją się
w li nię obro ny, ri po sta bia łych po -
wstrzy my wa na czy nie mo żli wa? Oto
py ta nie dnia. W sto li cy wie ża się
chwie je. 

Szef jed ne go ze związ ków za wo do -
wych u do łu czer wo ny, u gó ry czar ny.
W ko mi sji trój stron nej gra w sa lo no wą
grę pa nów c. k. ofi ce rów (de li kat ność
nie po zwa la mi przy wo łać na zwy).
Chciał bym owe go związ kow ca kie dyś
zo ba czyć ja ko po stać, ale nie na ob ra -
zie Ma tej ki. Prę dzej u Ma ne ta,
w „Śnia da niu na tra wie”. Ja ko jed ną
z ko biet, za pew ne. Niech by się nie co
roz luź nił, bo nie wie rzę w nie ustan ne
na pię cie mu sku łów.

Aha, naj zna ko mit szym ży ją cym
sza chi stą jest Vi swa na than Anand.
Naj lep szą po wie ścią o sza chach
– „Obro na Łu ży na” Na bo ko wa.
Na wa ka cje zaś po le cam „Zug zwang”
Ro na na Ben net ta. To nic, że po wieść
wy czer pa na w sprze da ży. Ja też wy -
czer pa ny i prze ce nio ny.

WI TOLD KA LIŃ SKI 
Autor jest sołtysem Wierchomli

i prezesem Towarzystwa Literackiego 
im. C. K. Norwida w Nowym Sączu.

Pio nek – wie dzą to na wet
nie gra ją cy – jest bier ką
ma ło zna czą cą i ogrom -
nie wa żną za ra zem. Nie
ma sej mu bez fi gur, nie
ma go i bez pion ków. Król
mo że zro bić ro sza dę
i scho wać się za gru pą
lo jal nych pion ków. 
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„Kra chle” wra ca ją!!! Sprze da wa no
w nich ora nża dę i le mo nia dę (np.
w bud ce u Ku sia ków – na Plan tach
i u Wy drzan ki – na So bie skie go,
a póź niej na Grodz kiej), pod pi wek
i pi wo (naj lep sze na Ja giel loń skiej,
u Waś ki). 

Te raz do „kra chli” le ją zło ci sty na pój
ma łe, lo kal ne bro wa ry, po wsta ją ce jak
grzy by po desz czu, a Ze nek Szew czyk
le je w nie wła sno ręcz nie wa rzo ne w Po -
de gro dziu, bo skie go sma ku la chow skie
pi wo z... perzu (!!!), w dwóch od mia -
nach: moc niej sze i bar dziej wy traw ne
– dla pa nów, ła god niej sze i nie co
słod ka we – dla pań.

Ty le opo wie ści o za mierz chłej nie co
prze szło ści. Bierz my się do dzie ła!

Na re dak cyj ny warsz tat idą ogó ra sy
do ki sze nia, tu dzież na ki szo ną mi ze rię
i ogó recz ki do ma ry no wa nia, wi śnie
na sok i dżem do mo wy, ma li ny na sok,
bo rów ki do za sy pa nia cu krem i szyb kie -
go pa ste ry zo wa nia, mi ra bel ki i – nie co
„psior ko wa to” wy glą da ją ce – sta rej od -

mia ny wę gier ki na pysz nia ste po wi dła,
któ re bę dą pyr kać na bla sze ku chen ne -
go, ka flo we go pie ca, w spe cjal nych ga -
rach, przez dni pięć, nie wi dząc ni gra ma
cu kru. Bę dą też prze cie ra ne so ki z nie co
przej rza łych po mi do rów, w kil ku sma -
kach, tak gę ste, że ły żka w nich sta nie. 

Z bra ku cza su, bę dą ce go wy ni kiem
pra cy w ta kim kie ra cie, na grzy bo bra -
nie pój dzie my na... Ma śla ny Ry nek,
a przy nie sio ne stam tąd do bra su szyć bę -
dzie my w sierp nio wym słoń cu na sznu -
rach. Je śli po go da się zbie si, su sze nie
od bę dzie się na prze wiew nym stry chu.
Ca ły dro biazg praw dziw ko wy, ma śla -
ko wy oraz kur ki (li sów ki) za ma ry nu je -
my – w ma ry na cie stwo rzo nej na ba zie
octu win ne go, bo spi ry tu so wy jest
za moc ny i za bi ja smak nie tyl ko grzy -
bów, ale wszyst kie go, co do ma ry no wa -
nia się na da je.

Pół ty sią ca sło ików i słoi cze ka. Miej -
sce w piw ni cy zro bio ne. Pół ki i pó łecz ki
przy go to wa ne. Kar tecz ki z opi sa mi co jest
czym (że by się nie po gu bić, ja ko ta ciot ka
w Cze chach) ro bio ne bę dą suk ce syw nie. 

W ma ju przy szłe go ro ku oka że się, że
przez piw ni cę prze szedł taj fun, więc kie -
rat prze twór czy trze ba bę dzie uru cha -
miać na no wo.

Opra co wa nie i fo to: RE DAK CJA
WWW.PO TRA WY RE GIO NAL NE.PL
W portalu znajdą Państwo spory wybór

przepisów na tradycyjne przetwory domowe
z owoców, warzyw i grzybów oraz wiele

praktycznych rad i porad dotyczących
przetwórstwa domowego.

Ów czas słod ko -kwa śny lub kwa śno -słod ki – prze wa ga sma ków
za le ży od upodo bań do mow ni ków – roz po czy na się na do bre
w lip cu, a trwa do póź nej je sie ni, gdy przy cho dzi po ra zbio rów
prze mro żo nej tar ni ny i owo ców czar ne go bzu.

Sądeckie warzenie (5)

Żni wa…
wa rzyw no -owo co we

Z bra ku cza su, na grzy -
bo bra nie pój dzie my
na... Ma śla ny Ry nek,
a przy nie sio ne stam -
tąd do bra su szyć bę -
dzie my w sierp nio wym
słoń cu na sznu rach. 
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Przemienienia
Pańskiego
Sza now ny Pa nie Re dak to rze!
Czy ta jąc „Są de cza ni na” nie trud no zo -
rien to wać się, że są w nim umiesz cza ne
cie ka we ar ty ku ły zwią za ne z pra cą Ko -
ścio ła w Pol sce, z ró żny mi pro ble ma mi,
z ja ki mi bo ry ka ją się wła dze ko ściel ne,
z osią gnię cia mi w na szym re gio nie ró -
żnych pa ra fii, co uwa żam jest przede
wszyst kim za słu gą Pa na.

Mie siąc sier pień to dla wie rzą cych
Są de czan tra dy cyj ny od pust „Prze mie -
nie nia Pań skie go” – tak go skró to wo na -
zy wał mój oj ciec i że by nie wiem ja kie
miał obo wiąz ki, mu siał w tym dniu być
przed tym cu dow nym ob ra zem w są dec -
kiej fa rze, a obec nie ba zy li ce. 

Mam przed so bą ar chi wal ny ar ty kuł
z cza so pi sma „Cha ta” nr 11, wy cho dzą -
ce go we Lwo wie, jak anon so wa ła re -
dak cja „co dzie sięć dni ka żde go
mie sią ca”. Ten ar ty kuł jest z 20 paź -
dzier ni ka 1873 r. No si ty tuł: „O cu dow -
nym ob ra zie Prze mie nie nia Pań skie go
w No wym Są czu”. Po prze czy ta niu
ośmie li łam się na pi sać ten list, gdyż to,
co o tym ob ra zie wie my, to na sze, ale
chcia ła bym jesz cze bar dziej go przy bli -
żyć ze wzglę du na zbli ża ją cy się wy żej
wy mie nio ny od pust oraz udo stęp nić in -
nym pew ne frag men ty opi su dzie jów te -
go ob ra zu.

Oto frag men ty ar ty ku łu: 
„Pier wej nim sta nął wa row ny gród

Są dec ki, sta nął ko ściół i kon went księ -
ży Fran cisz ka nów na tem miej scu, gdzie
dzi siaj znaj du je się zbór lu ter ski. Miesz -
ka li w nim ci si, po bo żni Fran cisz ka nie,
cy wi li zu jąc lud tą cy wi li za cją chrze ści -
jań ską je dy nie praw dzi wą, któ ra się
opie ra na bo jaź ni Bo żej i czy stych nie -
po szla ko wa nych oby cza jach. Je den
z tych za kon nych oj ców pra gnąc wy po -
cząć po tru dach mis sy onar skich, osiadł
na pusz czy ka mie niec kiej. Tam gdzie
dzi siaj wio ska Ka mie ni ca, ster czał

wów czas ol brzy mi las ci so we go drze -
wa, i w tej to ustro ni od da wał się ów za -
kon nik mo dli twie, aż któ re goś po ran ku
sta nę li przed nim nie zna ni mę żo wie
i po wie dzą mu: „Nie bój się słu go Bo -
ży, spo koj ni lu dzie je ste śmy. Przy by wa -
my z da le kich stron, od wiel kie go
knia zia Mo skwy, wra ca jąc z po sel stwa
do cze skie go i pol skie go kró la Wa cła wa
i nie sie my mu mię dzy in ny mi po da run -
ka mi, kosz tow ny ob raz Twa rzy Zba wi -
cie la Pa na. Kosz tow ny i dro gi nie sztu ką
ma lar ska, nie dro gie mi ka mie nia mi, ale
tem, że ma lo wał go Ewan ge li sta Łu kasz
św., a cu dow na ja sność bi je z te go Pań -
skie go ob li cza. Szczę śli wie prze by li śmy
z nim bez dro ża i da le kie nie go ścin ne
zie mie, aż tu u sa mej gra ni cy Wę gier,
gdzie te raz król pol ski dla in te re sów
pań stwa prze by wa i gdy nam le d wo kil -
ka mil do do mu, tu do zna li śmy dziw ne -
go wy pad ku, a gdy da lej nam pójść
w dro gę trze ba oto ko nie wo zu z miej -
sca ru szyć nie mo gą. Przy przę gli śmy
ko nie z in nych po wó zek, ale i to nie po -
ma ga. Słu go Bo ży daj nam zro zu mieć
wo lę Bo żą, te rze czy nie dzie ją się ja koś
zwy czaj nym spo so bem”. Pu stel nik po -
mo dliw szy się, rze cze: „Ob raz ten umi -
ło wał so bie te Są dec kie stro ny i wo la
Bo ża jest, aby ście go tu zo sta wi li”. 

Da lej prze ka zy nam mó wią, że naj -
pierw ob raz umiesz czo no w na pręd ce
zbu do wa nej ka plicz ce na pniu ci so we go
drze wa, a gdy ta hi sto ria do tar ła do kró la

Wa cła wa sam zje chał na to miej sce
i w uro czy stej pro ce sji ob raz ten prze nie -
sio ny zo stał do ko ściół ka są dec kich Fran -
cisz ka nów – by ło to ok. 1300r.
Cu dow ność te go ob ra zu po czę ła sły nąć
i w mie ście i na ca łe oko li ce do pie ro
od 1611r. W tym ro ku zo stał od no to wa -
ny wiel ki po żar mia sta. Nie spło nął tyl ko
ob raz, po zo sta ły tyl ko na czo le i twa rzy

Zba wi cie la jak by śla dy spa rze nia. Mo dląc
się przy tym ob ra zie do zna wa no wie le cu -
dów. Jak to pi sa li in ni dzie jo pi sa rze do -
zna wa li cu dów „i pro stacz ko wie wiej scy,
miej scy jak i po tę żni ma gna ci pol scy,
szlach ta”. Za czę ły się do ob ra zu umiesz -
czo ne go w spe cjal nej ka pli cy fun da cji
oca lo ne go Kon stan te go Lu bo mir skie go
(1654 r.) pro ce sje ca łych osad, są sied nich
mia ste czek. Po tem ob raz umiesz czo no
po trze cim po ża rze mia sta w 1754 r.
na kró lew skim zam ku aby po now nie po -
wró cił do ka pli cy OO. Fran cisz ka nów.
Po wsta ło rów nież za zgo dą pa pie ża Kle -
men sa XIII w 1766 r. Brac two Prze mie -
nie nia Pań skie go. Stwier dzo no
i na li czo no, że od 1611 r. do 1763 r. by -
ło 18 cu dów. Gdy ce sarz Jó zef II w 1782
r. ko ściół OO. Fran cisz ka nów od dał lu te -
ra nom spro wa dzo nym z Nie miec, a OO.
Fran cisz ka nie zo sta li na ja kiś czas prze -
nie sie ni do Sta re go Są cza i chcie li za brać
ze so bą ob raz Zba wi cie la, to Mia sto No -
wy Sącz opar ło się te mu sta now czo.
W pro te ście swym oświad czył No wy
Sącz, że cu dow ny ob raz łą czy się ści śle
z za ło że niem mia sta, że oto czo ny jest
od nie pa mięt nych cza sów szcze gól niej -

Kosz tow ny i dro gi nie
sztu ką ma lar ska, nie dro -
gie mi ka mie nia mi, ale
tem, że ma lo wał go
Ewan ge li sta Łu kasz św.,
a cu dow na ja sność bi je
z te go Pań skie go ob li cza.
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szą czcią miesz kań ców i nie tyl ko z No -
we go Są cza i z po wo du prze nie sie nia go
do Sta re go Są cza po wsta ło by wiel kie
po mię dzy lu dem wzbu rze nie i na rze ka -
nie. Dla te go ów cze sny dzie kan ko le gia -
ty, ks. Woj ciech Mro ziń ski wniósł
proś bę do kon sy sto rza tar now skie go
o za trzy ma nie ob ra zu. Bi skup no mi nat
ks. Jan Du val przy chy lił się do je go
proś by i ob raz w myśl wy da ne go roz po -
rzą dze nia zo stał prze nie sio ny ci cha czem
do już ko ścio ła far ne go św. Mał go rza ty
dnia 2 wrze śnia 1785 r. Dzień zaś 6
sierp nia zo stał dniem od pu stu ja ko
w świę to Prze mie nie nia Pań skie go
na gó rze Ta bor co po twier dził 20 sierp -
nia 1845 r. pa pież Grze gorz XVI udzie -
la jąc od pu stu zu peł ne go wszyst kim,
któ rzy od wie dzą od tej po ry ob raz
w/w dniu Prze mie nie nia Pań skie go”.

Tu po zwo lę so bie za cy to wać frag -
men ty ga ze ty „Prze wod nik Ka to lic ki”
z 14 wrze śnia 1930 r., wy da wa nej
w Po zna niu – o po now nym, wiel kim
i uro czy stym wpro wa dze niu ob ra zu
po grun tow nej je go re no wa cji przez
mło de go ar ty stę Lesz ka Pin del skie go
do bocz ne go oł ta rza po pra wej stro nie
w rów nież od no wio nej są dec kiej fa rze.

„Trze ba po wie dzieć, że Są de czy zna
bar dzo daw no nie oglą da ła ta kiej ży -
wio ło wej uro czy sto ści re li gij nej.
Oczom wie rzyć się nie chcia ło, gdy
roz wi nę ła się wspa nia ła pro ce sja
od ko ścio ła ko le jo we go, w któ rym zło -
żo no ob raz cza so wo po od no wie niu.
Mo rze głów. Barw ne stro je gó ral skie
z oko li cy i od N. Tar gu, Li ma no wej.
Kar ne i przy wią za ne głę bo ko do Ko -
ścio ła miesz czań stwo. In te li gen cja,

woj sko, pra cow ni cy ko le jo wi, wszy scy
w kor nym hoł dzie sku pie ni. Pro ce sję
pro wa dzi X. Bi skup -Su fra gan Tar now -
ski Dr. Edward Ko mar w asy sten cji X.
In fu ła ta Dra My so ra, X. Pra ła ta Dra
Bu lan dy, XX Dzie ka nów W. Wci sły
i Roj ka. X. Bi sku pa po prze dza szpa -
ler 50 księ ży i dłu gi sze reg sztan da rów.
Prze szło go dzi nę kro czy ten wspa nia -
ły po chód uli ca mi: Ba to re go, Ja giel -
loń ską, Far ną, iście Kró lew ski In gres.
U wej ścia do fa ry wspa nia ły oł tarz po -
lo wy. Wy cho dzi pon ty fi kal na su ma,
ce le bru je X. Bi skup Ko mar, wy gła sza
pło mien ne ka za nie, na tchnio ne za pa -
łem iście apo stol skim i wiel kim uko -
cha niem Są cza i Są de czy zny”.

Pod kre śla au tor te go ar ty ku łu (X.
Hen ryk We ryń ski), że mia sto to prze -
ży cie za wdzię cza przede wszyst kim
pre po zy to wi fa ry X. Ro ma no wi Ma zu -
ro wi, któ ry ob jął tę pa ra fię w 1926 r.
i od po cząt ku na zy wa ny był przez pa -
ra fian „Apo sto łem Do bro ci”.

Z głę bo kim sza cun kiem i dla przy -
po mnie nia wszyst kim te go rocz nym
od pu sto wi czom. 

AN NA TO TOŃ, No wy Sącz
Ps. Za cho wa łam w cy ta tach 

ów cze sne na zwy.

Spro sto wa nie
Ni niej szym in for mu je my, że au to rem ka -
ry ka tur dr. Ka zi mie rza Za ją ca, za miesz -
czo nych w ar ty ku le wspo mnie nio wym
o śp. Wie sła wie „Mau ry cym” Moch nac -
kim w lip co wym „Są de cza ni nie”
(nr 5/64) jest Jan Ti sch ner. Prze pra sza -
my za po mi nię cie sto sow ne go pod pi su.

RE DAK CJA

FOTOZAGADKA

GDZIE W NOWYM SĄCZU
ZNAJDUJE SIĘ TEN MOTYW?
Od po wie dzi na le ży nad sy łać do 20
czerwca 2013 r. na ad res Re dak cja „Są -
de cza nin”, ul. Bar bac kie go 57, No wy
Sącz lub re dak cja@sa de cza nin.in fo
z do pi skiem „Fo to za gad ka”. Za traf ną
od po wiedź – na gro da ksią żko wa.

***
Roz wią za nie „Fo to za gad ki” z nu me ru
marcowego („Są de cza nin” 5/64):
zdję cie przed sta wia po pier sie Alek san -
dra Fre dry na bu dyn ku Szko ły Pod sta -
wo wej nr 1 przy ul. Dłu go sza 2. Na gro dę
(naj now szy nu mer „Al ma na chu Są dec -
kie go”) wy lo so wa ła Ju sty na Le gut ko
z No we go Są cza. Na gro dę mo żna ode -
brać w re dak cji „Są de cza ni na”. 

R E K L A M A

OGŁOSZENIA
MODUŁOWE

Kontakt do biura reklamy

tel. 18 475 16 22
e-mail: reklama@sadeczanin.info

2 moduły

118 x 55 mm
miejsce

które czeka
na Twoją reklamę



SIERPIEŃ 201398 PO GODZINACH
WWW.SADECZANIN.INFO

KRZYŻÓWKA SĄDECKA
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19           

     20      
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     22      

 
 

PO ZIO MO:
1. np. ze ro;
6. na ścia nie ko ścio ła;
7. cho dzi do przed szko la;
8. dziś rol nik;
9. na ul. Ry bac kiej;
12. dro ga pla ne ty;
14. bie sia da ślub na:
16. ska cze po ska łach;
19. dy mi;
20. na sto le w kuch ni;
21. Hen ryk, zna ny ak tor;
22. grząd ka z kwia ta mi. 

PIO NO WO:
1. mo że być noc na;
2. od ka ża wo dę;
3. mia sto w Ru mu nii;
4. z her bem na Ra tu szu;
5. zbroj na asy sta;
10. daw ny ty tuł na szej fa ry;
11. gra licz bo wa;
13. gim na sty ka z mu zy ką;
15. w pia skow ni cy;
17. np. Aida;
18. wy spa Ody se usza;

1
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3

9

104
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6

7

8

www.sadeczanin.info

Hasło utworzą litery z pól zaznaczonych liczbami od 1 do 10 (w prawym dolnym rogu). Rozwiązanie
krzyżówki należy przesłać listownie na adres redakcji lub drogą elektroniczną. Wśród Czytelników,
którzy podadzą prawidłowe hasło, rozlosujemy nagrodę książkową. 
Hasło poprzedniej krzyżówki (Sądeczanin 5/64) – TABASZOWA. Nagrodę (najnowszy numer „Almanachu
Sądeckiego”) wylosowała Halina Migacz z Nowego Sącza. Nagroda do odebrania w redakcji miesięcznika 
(Nowy Sącz, ul. Barbackiego 57).

Opr. WIESŁAW PIPREK 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HASŁO:





Dla wy go dy Sza now nych Klien tów Łąc ki Bank Spół dziel czy wraz ze Sta cja mi Pa liw: Łąc ko
(OR LEN), Sta ry Sącz -Cy ga no wi ce (BLI SKA), Kry ni ca Dol na (OR LEN), Za brzeż  (SLO VNAFT)
ofe ru je no wą usłu gę ban ko ma ty pod jaz do we (BANK DRI VE). 
Bez wy sia da nia z po jaz du mo że cie Pań stwo po brać go tów kę, a Klien ci Łąc kie go Ban ku Spół dziel cze go wy ko na ją
rów nież sze reg in nych czyn no ści: do ła du ją te le fon, spraw dzą sal do i ope ra cje na ra chun ku, do ko na ją prze le wu.

Stacje Paliw:
n Łącko ORLEN, Łącko 710, droga 969
n Stary Sącz-Cyganowice BLISKA, Cyganowice 100, droga 87
n Krynica Dolna ORLEN, ul. Zawodzie 2, droga 971 
n Zabrzeż-Wietrznice SLOVNAFT, Zabrzeż 326, droga 969

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

No wość na pol skim ryn ku!
ban ko mat dri ve (ban ko mat pod jaz do wy)


