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Daewoo tico na podbój Europy 
Trzydzieści siedem tysięcy kilometrów w ciągu piętnastu miesięcy – tyle
przejechaliśmy naszym tico zanim rozpadł się w drodze do domu, 300
kilometrów od własnego podwórza. Wydaliśmy nań 2 300 zł, wzięliśmy
w zamian na złomie tylko końcówkę z tej sumki, ale ile bezcennych
wspomnień zawdzięczamy temu autku. Wyprawy niepozornym
samochodem wspomina Natalia Tokarczyk.

Zawód czy powołanie? 
Dobry kieszonkowiec to taki, który niczym się nie wyróżnia z tłumu; który
wyznaje jedną podstawową zasadę – nie rzucać się w oczy. Atak złodzieja
następuje najczęściej podczas wsiadania pasażera do autobusu, kiedy
zbiera się przy nim więcej osób. Przed złodziejami okradającymi
porządnych ludzi w okresie przedświątecznego szału zakupów ostrzega
sądeczan Iga Michalec.
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K ończący się rok nie był zły dla
Nowego Sącza i ziemi
sądeckiej, choć w wymiarze
osobistym każdy z nas

inaczej to odbiera. Choć Trak tat Li -
zboń ski obo wią zu je do pie ro od 1 grud -
nia, a Pol ska przy na le ży do Wspól no ty
Eu ro pej skiej do pie ro pięć lat, to ca ły
re gion od czu wa po tę żny za strzyk środ -
ków unij nych, a trze ba wie dzieć, że
naj więk sze in we sty cje z bruk sel skich
fun du szy do pie ro przed na mi.

Epo ko we wręcz zmia ny wi dać głów -
nie na dro gach. To, co pre zy dent Ry -
szard No wak zro bił z uli ca mi No we go
Są cza, prze cho dzi ludz kie po ję cie,
w kil ka na ście mie się cy wy lał wię cej as -
fal tu na są dec ki bruk niż zro bi li to se -
kre ta rze za Gier ka i Ja ru zel skie go.
Gdy by śmy w ta kim tem pie nad ra bia li
za póź nie nia epo ki ko mu ni zmu na in -
nych po lach, to już daw no mie li by śmy
Szwaj ca rię i Ja po nię ra zem wzię te.
Z go spo da rzem sto li cy po wia tu mo że
się rów nać bur mistrz Sta re go Są cza Ma -
rian Cy coń, któ ry prze obra ził mia stecz -
ko św. Kin gi w cac ko, a i w in nych
gmi nach wie le do bre go się dzia ło. Wy -
star czy prze je chać się sa mo cho dem
po Są dec czyź nie i zo ba czyć te wy mu -
ska ne szko ły, „Or li ki” i do my kul tu ry.
Du mą na pa wa ją są dec kie obej ścia,
gdzie skrzęt ność i chę do gość, jak by to
po wie dział Mistrz Adam, wi dać po wy -
strzy żo nych traw ni kach przy dom kach,
jak z baj ki, co zna czy, że są de cza nie nie
prze sy pia ją swo je go cza su. 

W wy mia rze pu blicz nym mi nio ny
rok zna czy ło rów nież ho no ro we oby wa -
tel stwo No we go Są cza dla pre zy den ta
RP Le cha Ka czyń skie go i sa kra bi sku -
pia dla ks. An drze ja Je ża, by łe go już pro -
bosz cza pra sta rej pa ra fii św. Mał go rza ty.
Po świę ca my tym wy da rze niom wie le
miej sca w tym nu me rze „Są de cza ni na”,
bo do brze one od da ją du cha Są dec czy -
zny, ja ko kra iny, któ rej miesz kań cy sto ją
twar do przy Pol sce i Ko ście le wbrew
ide olo gicz nym tren dom i mo dom. 

Wpro wa dza my Czy tel ni ków w kli -
mat wi gi lij ny i przy po mi na my, że nie
za wsze wi gi lij ne wie cze rze mia ły ro -
dzin ny, ser decz ny cha rak ter, ale za wsze
by ła to noc nie zwy kła, kie dy Bóg przy -
cho dzi do czło wie ka, na wet w nie miec -
kim obo zie w Bu chen wal dzie, czy
do na szych bied nych są dec kich Ka tyń -
czy ków, któ rych li stę na no wo ze sta wił
Je rzy Gi za, o czym też pi sze my. 

W świą tecz nym wy da niu „Są de cza -
ni na” jest jak na wi gi lij nym sto le:
wszyst kie go po tro chę. Po tę żny haust
opty mi zmu do star cza wy wiad z tre ne -
rem pił ka rzy San de cji, któ rzy da li nam
w tym ro ku ty le ra do ści, po dob nie jak
siat kar ki Mu szy nian ki. Cie ka we, jak
za 12 mie się cy ten wy wiad bę dzie się
czy ta ło i tak jest ze wszyst ki mi wró żba -
mi no wo rocz ny mi. Dla te go nie prze sa -
dza my z ży cze nia mi. Wier nym
Czy tel ni kom ży czy my po pro stu spo koj -
nych świąt Bo że go Na ro dze nia, a je śli
cho dzi o No wy Rok, że by nie był gor -
szy od sta re go, bo to już bę dzie du żo.
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Re wi ta li za cja
za eu ro pej skie mi lio ny

To jed na z naj lep szych wie ści ostat nich dni:
sie dem miast z na sze go re gio nu – Mu szy na,
No wy Sącz, Sta ry Sącz, Piw nicz na–Zdrój,
Gry bów, Msza na Dol na i Gor li ce – do sta ną
wie lo mi lio no we do ta cje unij ne, któ re po łą -
czo ne z wkła dem wła snym bę dą wy ko rzy -
sta ne na pro gra my re wi ta li za cji. W su mie
w ca łej Ma ło pol sce roz dzie lo no aż 249 mln
zł. Oto za da nia, któ re w cią gu naj bli ższych
mie się cy znacz nie po pra wią wi ze ru nek są -
dec kich dzie dzin:
n Wła dze mia sta i gmi ny uzdro wi sko wej Mu -
szy na opra co wa ły pro jekt pt. „Przy go to wa nie
stre fy ak tyw no ści go spo dar czej Za po pra dzie
– re wi ta li za cja daw nej dziel ni cy uzdro wi sko wej
Mu szy ny”. Łącz ny koszt – po nad 7,6 mln zł, do -
fi nan so wa nie wy nie sie ok. 4,9 mln zł.
n Sa mo rząd No we go Są cza przed sta wił pro po -
zy cję pt. „Prze bu do wa i mo der ni za cja hi sto rycz nych
pla có wek oświa to wych na Sta rym Mie ście w No -
wym Są czu ja ko spój na ofer ta edu ka cyj na dla dzie -
ci i mło dzie ży” (war tość po nad 13,2 mln zł, do ta cja
– 8,9 mln zł).
n Sta ry Sącz bę dzie re ali zo wał przed się wzię -
cie pn. „Roz wój sfe ry zwią za nej z wy da rze nia mi
kul tu ral ny mi: źró deł ko św. Kin gi – urzą dze nie
prze strze ni pie szej” (957 tys. zł – 669 tys. zł).
n Go spo da rze Piw nicz nej–Zdrój mo gą li czyć
na po moc przy pro gra mie „Re wa lo ry za cja ob sza ru
zdro jo wo–uzdro wi sko we go Pwi nicz nej–Zdro ju
– za go spo da ro wa nie bul wa rów nad Po pra dem
w oto cze niu Pi jal ni Wód Mi ne ral nych” (7,6 mln
– 5,3 mln zł).
n Gry bo wia nie chcą wy bu do wać przed szko le
sa mo rzą do we i urzą dzić te ren wo kół bu dyn ku
(2,7 mln – 1,9 mln zł).

Czer nec ki i Wi tu szyń ski
oca li li gło wy

Nie udał się rad nym PO za mach na prze -
wod ni czą ce go Ra dy Mia sta Ar tu ra Czer -
nec kie go i je go za stęp cę Je rze go
Wi tu szyń skie go (obaj PiS). Na nad zwy czaj -
nej se sji są dec kie go „par la men tu” wnio sek
plat for mer sów o od wo ła nie obu pa nów
z peł nio nych funk cji („za nie kom pe ten cję
i kom pro mi ta cję urzę du”) w gło so wa niu taj -
nym po par ło 13 raj ców, 7 by ło prze ciw, a 2
wstrzy ma ło się od gło su. Mniej wię cej ta kim
sa mym wy ni kiem koń czą się wszyst kie gło -

so wa nia w Ra dzie Mia sta po dzie lo nej
na zwo len ni ków PO i PiS, z prze wa gą li czeb -
ną tych ostat nich. Spra wa wy wo ła ła du żo
emo cji w mie ście. 

Afe ra z ubez pie cze nia mi

Za rzut oszu stwa usły sza ła miesz kan ka
po wia tu li ma now skie go, któ ra pro wa dzi ła
wła sną fir mę i na ra zi ła na wiel kie stra ty
licz nych miesz kań ców te go re gio nu. Ci
wpła ca li jej pie nią dze, któ re rze ko mo mia -
ły być in we sto wa ne w jed nej ze spół ek
ubez pie cze nio wo–fi nan so wych (Skan dia).
Zło tów ki ni gdy jed nak tam nie tra fi ły.

Po dej rza na w pro ku ra tu rze nie przy zna ła
się do wi ny. Jak in for mu je rzecz nik pra so wy
Pro ku ra tu ry Okrę go wej w No wym Są czu Be -
ata Stę pień-Wa rze cha na ra zie mó wi się
o stra tach 3 mln zł. Mo gą one być jed nak du -
żo wy ższe, bo wiem nie któ rzy lu dzie prze ka -
zy wa li mło dej ko bie cie znacz ne kwo ty (na wet
po kil ka set ty się cy zł). Ca ły ten pro ce der miał
trwać kil ka lat. Oko licz no ści afe ry wy ja śni
śledz two. Na ra zie Pro ku ra tu ra Re jo no wa
zło ży ła wnio sek o trzy mie sięcz ny areszt.

Tor w są dzie

Do Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne -
go w Kra ko wie na wnio sek wo je wo dy ma ło -
pol skie go (po pro te stach m.in. gru py
eko lo gów i na ukow ców) tra fi ła spra wa bu do -
wy to ru sa necz ko wo–bob sle jo wo–ske le to no -
we go na zbo czu Gó ry Par ko wej. Słu żby
praw ne Ma ło pol skie go Urzę du Wo je wódz -
kie go mia ły wąt pli wo ści co do le gal no ści
uchwa ły Ra dy Miej skiej w tej spra wie. Po -

cząt ko wo in we sty cja mia ła kosz to wać ok. 50
mln zł, dzi siaj mó wi się już o prze szło 60 mln
zł, z cze go po ło wa ma po cho dzić z Mi ni ster -
stwa Spor tu, resz tę mu si zna leźć gmi na.

Sztucz nie mro żo ny tor, ja ko je dy ny w Pol -
sce ma mieć ok. 1700 m dłu go ści. Start
prze wi dzia no na wy so ko ści 718 m n.p.m,
me tę – na 600 m. Sa necz ka rze bę dą
na nim mo gli osią gać pręd kość do 135
km/h. Stre fa ha mo wa nia bę dzie wy no si -
ła 300 m. Na tra sie bę dzie się znaj do wa -
ło 15 wi ra ży. Do dat ko wo wy bu do wa nych
zo sta nie sze reg obiek tów to wa rzy szą cych,
któ re są po trzeb ne do or ga ni za cji du żych
za wo dów spor to wych. In we sty cja zo sta ła
roz po czę ta. Wznie sio no most nie da le ko
me ty. Te raz gmi na bu du je dro gę od ul. Pu -
ła skie go na szczyt Gó ry Par ko wej. Spra wa
w są dzie nie za my ka prac, na któ re jest pra -
wo moc ne po zwo le nie.

Prze ciw ni cy bu do wy to ru (przy rod ni cy
i część na ukow ców z kra kow skiej AGH i in -
nych uczel ni) uwa ża ją, że lo ka li za cja obiek tu
w tym miej scu za gra ża wo dom mi ne ral nym,
któ re są skar bem Kry ni cy. Pro te stu ją prze ciw -
ko wy cin ce drzew, in ge ren cji w śro do wi sko
i kra jo braz. War to przy po mnieć, że po dob ne
obiek cje zgła sza no przed roz po czę ciem bu -
do wy ko lei gon do lo wej na Ja wo rzy nie Kry nic -
kiej, któ ra dziś jest uwa ża na za je den
z sym bo li Kry ni cy–Zdro ju. SZERZEJ – STR. 118-119

Na gro da im. Gie droy cia dla
Zyg mun ta Ber dy chow skie go

Zyg munt Ber dy chow ski zo stał lau re -
atem IX edy cji Na gro dy im. Je rze go Gie droy -
cia, przy zna wa nej przez dzien nik
„Rzecz po spo li ta” za za słu gi na rzecz pol skiej

Wi zu ali za cja to ruArtur Czernecki i Jerzy Wituszyñski

FO
T.

 L
EŚ

WYDARZENIA



6 Sądeczanin GRUDZIEŃ 2009 v www.sadeczanin.info

ra cji sta nu. Ta nie zwy kle pre sti żo wa na gro -
da zo sta ła wrę czo na na Zam ku Kró lew skim
w War sza wie w obec no ści pre zy den ta RP
Le cha Ka czyń skie go. Ka pi tu ła na gro dy do -
ce ni ła Zyg mun ta Ber dy chow skie go, ja ko
twór cę Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy–
Zdro ju, do rocz ne go spo tka nia lu dzi po li ty ki,
na uki, biz ne su i me diów z Eu ro py Środ ko -
wo–Wschod niej, Ro sji, Azji i USA. – W swo -
jej dzia łal no ści Zyg munt Ber dy chow ski
pro mu je idee in te gra cji eu ro pej skiej, wol ne -
go ryn ku i dia lo gu mię dzy na ro do we go
– brzmiał wer dykt ka pi tu ły pre sti żo wej
na gro dy, któ rą otrzy ma li w prze szło ści m.in.
Boh dan Osad czuk, Le opold Unger, Zbi gniew
Glu za (Ośro dek Kar ta) i Krzysz tof Czy żew -
ski (Ośro dek Po gra ni cze). Są de cza nin był
już trzy krot nie no mi no wa ny do te go wy ró -
żnie nia. W tym ro ku za ry wa li miał ta kie zna -
ko mi to ści, jak m. in.: Nor man Da vies, Adam
Rot feld, Zdzi sław Naj der i Agniesz ka Ro ma -
szew ska-Gu zy.

To był do bry rok dla pre ze sa Fun da cji Są -
dec kiej. We wrze śniu zo stał Ho no ro wym
Oby wa te lem Kry ni cy–Zdro ju, a w paź dzier -
ni ku Ra da Po wia tu No wo są dec kie go wy ró -
żni ła go od zna ką „Za słu żo ny dla Zie mi
Są dec kiej”.

Z od sie czą sa dow ni kom

W Sta ro stwie Po wia to wym w No wym Są -
czu od by ła się kon fe ren cja pt. „Per spek ty wa
pol skie go sa dow nic twa”, zor ga ni zo wa -
na przez NSZZ Rol ni ków In dy wi du al nych
„So li dar ność”. Sa lę ob rad wy peł ni li pro du cen -
ci owo ców i wa rzyw z ca łej Pol ski, w tym licz -
na gru pa sa dow ni ków z Ło so si ny Dol nej,

Łąc ka, Jo dłow ni ka i Łu ko wi cy. Ze bra ni wy -
słu cha li se rii wy kła dów i dys ku sji pa ne lo -
wych, m.in. przed sta wi ciel Mi ni ster stwa
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi mó wił o mo żli wo -
ściach fi nan so wa nia in we sty cji w go spo dar -
stwach sa dow ni czych w ra mach unij ne go
pro gra mu roz wo ju ob sza rów wiej skich na la -
ta 2007-2013, a Ka zi mierz Gor czy ca dzie lił
się do świad cze nia mi z funk cjo no wa nia jed -
nej z naj więk szych w kra ju gru pie pro du cen -
tów owo ców LUB-SAD na Lu belsz czyź nie.

– Pol ska jest obec nie naj więk szym w świe -
cie pro du cen tem owo ców stre fy kli ma tu
umiar ko wa ne go – mó wił dr Piotr Brzo zow -
ski z In sty tu tu Sa dow nic twa i Kwia ciar stwa
w Skier nie wi cach. Je ste śmy naj więk szym
w UE pro du cen tem ja błek, ma lin i wi śni, dru -
gim po Hisz pa nii pro du cen tem tru ska wek
w Eu ro pie, dru gim po Niem czech pro du cen -
tem bo rów ki wy so kiej. Pol ska jest naj więk -
szym w świe cie pro du cen tem i eks por te rem
mro żo nych owo ców: tru ska wek, wi śni i po -
rze czek, so ków za gęsz czo nych, owo ców
mięk kich, trze cim na świe cie po Chi nach
i USA pro du cen tem za gęsz czo ne go so ku
jabł ko we go. Sko ro jest tak do brze, to cze mu
jest tak źle? – za sta na wia li się plan ta to rzy
i sa dow ni cy, ska rżąc się na trud no ści ze zby -
tem swo ich w po cie czo ła wy pro du ko wa nych
ja błek, tru ska wek i po rze czek, oraz ka ta stro -
fal nie ni skie ce ny. Kon fe ren cji prze wod ni czył
se na tor Je rzy Chró ści kow ski, szef NSZZ
RI „So li dar ność”. Ho no ry go spo da rza peł nił
rad ny po wia to wy Jan Go mół ka z Goł ko wic,
szef rol ni czej „S” w Ma ło pol sce. 

Znów Sta ry Sącz!

Sta ry Sącz zna lazł się na pierw szym miej -
scu ogło szo nej przez wo je wo dę ma ło pol -
skie go li sty ran kin go wej pro jek tów
prze bu do wy dróg gmin nych, któ re zo sta ną
do fi nan so wa ne w ra mach dru gie go eta pu
Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych w la tach 2008–2011. Bur mistrz
Ma rian Cy coń otrzy ma na ten cel po nad 2
mln zł. Na do fi nan so wa nie mo że li czyć ta -
kże pro jekt gmi ny Ło so si na Dol na, któ ry
upla so wał się na 13. po zy cji li sty ran kin go -
wej. Wójt Sta ni sław Go lon ka do sta nie
na re mon ty dróg gmin nych 1 mln 250 tys. zł.
Po zo sta li wło da rze no wo są dec kich gmin
(Cheł miec, Mu szy na, Łąc ko, m. Gry bów,
Kry ni ca-Zdrój i Piw nicz na-Zdrój) mu szą się

obejść sma kiem, gdyż ich pro jek ty nie zy ska -
ły uzna nia ko mi sji ran kin go wej, któ ra roz -
dzie la ła „sche ty nów ki”, jak po pu lar nie
na zy wa się pie nią dze z te go pro gra mu. 

Na li ście ran kin go wej pro jek tów prze bu do -
wy dróg po wia to wych za kwa li fi ko wa nych
do do fi nan so wa nia zna la zły się dwa zgło -
szo ne przez po wiat no wo są dec ki na kwo tę 6
mln zł. Prze padł, nie ste ty, wnio sek No we go
Są cza na 2,3 mln zł. 

Od młod nie je Ja dwi ga

Wię cej szczę ścia miał No wy Sącz przy pla -
no wa nym od wie lu lat re mon cie dwóch jezd -
ni ul. Kró lo wej Ja dwi gi. Wła dze mia sta
wkrót ce ma ją otrzy mać pro me sę na 17 mln
zł do fi nan so wa nia z Unii Eu ro pej skiej, ko lej -

ne 3 mln zł do ło żą z wła sne go bu dże tu.
– Nasz wnio sek speł nił wszyst kie
wy ma ga ne kry te ria – tłu ma czy pre zy dent
Ry szard No wak. – Cze ka my na po twier dze -
nie przy ję cia na sze go pro jek tu do re ali za cji.
Li czy my, że spe cjal ną pro me sę otrzy ma my
przed koń cem br., a umo wa zo sta nie pod pi -
sa na w pierw szym kwar ta le 2010 r. In we sto -
rzy z MZD ma ją już go to wą ca łą
do ku men ta cję. Ro bo ty ru szą wio sną 2010 r.
i po trwa ją rok. Bę dą pro wa dzo ne rów no cze -
śnie na obu jezd niach. Za kres ro bót prze wi -
du je cał ko wi tą mo der ni za cję obu alej,
wy mia nę sie ci ka na li za cyj nej i tech nicz nej. 

W obro nie zdro wia do są du

Szpi tal Spe cja li stycz ny im. Ję drze ja Śnia -
dec kie go do koń ca ro ku prze kro czy kon trakt

Pre zy dent Lech Ka czyń ski gra tu lu -
je Zyg mun to wi Ber dy chow skie mu

FO
T.

 R
A

 FA
Ł 

G
U

Z 
 „R

ZE
CZ

 PO
 SP

O
 LI

 TA
”

Ruchliwą ul. Królowej Jadwigi
dziennie przejeżdżają setki aut
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z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia o ok. 7
mln zł. Dy rek tor szpi ta la Ar tur Pusz ko za -
pew nia, że choć li mi ty są wy czer pa ne – za -
bie gi bę dą na dal wy ko ny wa ne. Mi mo
wcze śniej szej de kla ra cji mi ni ster zdro wia
Ewy Ko pacz, że szpi ta le otrzy ma ją pie nią -
dze za usłu gi me dycz ne wy ko na ne po nad li -
mit, oka za ło się, że nad wy ko na nia są tak
du że, iż mi ni ster stwo za pła ci tyl ko za tzw.
nie li mi ty – czy li za po ro dy, le cze nie na od -
dzia le neo na to lo gicz nym, le cze nie na od -
dzia le in ten syw nej te ra pii, che mio te ra pie
i cho ro by no wo two ro we. 

Dla ma ło pol skich szpi ta li, któ re prze kro czy -
ły kon trak ty z NFZ o 108 mln zł, przy pa dło
z mi ni ste rial nej pu li 35 mln zł na po kry cie
kosz tów nad wy ko nań. Ja kaś część tej kwo -
ty trafi do szpitala w No wym Są czu? 

Fa kro z „Gon do lą”

Fir ma Fa kro wy gra ła prze targ na na by cie
ak cji spół ki Ko lej Gon do lo wa Ja wo rzy na Kry -
nic ka SA na le żą cych do gmi ny Kry ni ca–
Zdrój. Za 1 ak cję za pła ci ła 61.5 zł
(no mi nal na war tość – 50 zł). W su mie sa mo -
rząd wzbo ga cił się o po nad 3,1 mln zł. Pie -
nią dze ma ją być prze zna czo ne na wła sny
udział w re ali za cji pro gra mu go spo dar ki
wod no–ście ko wej. Wpły nę ły trzy ofer ty, ale
w ostat niej chwi li jed na z firm nie zgło si ła się
do prze tar gu. Ko mi sja roz pa try wa ła pro po -
zy cję są dec kiej fir my Fa kro, czo ło we go pro -
du cen ta okien da cho wych na świe cie oraz
Pol skich Ko lei Li no wych SA, pu blicz ne go
ope ra to ra prze wo zów oso bo wych w re gio nie
gór skim (wła ści cie la m.in. ko le jek na Gó rze

Par ko wej w Kry ni cy, Pa le ni cy, na Ka spro -
wym Wier chu i Gu ba łów ce w Za ko pa nem).
Ra da Gmi ny Kry ni ca–Zdrój w spe cjal nej
uchwa le upo wa żni ła bur mi strza Emi la Bo -
dzio ne go do sprze da nia 51.500 tys. ak -
cji. 109 udzia łów sa mo rząd so bie zo sta wił.
Gmi na po sia da ła nie co po nad 6,2 pro cent
ak cji ca łej spół ki. Ry szard Flo rek był już
wła ści cie lem 7 pro cent, ra zem więc bę dzie
miał ich po nad 13 pro cent. Głów ny mi wspól -
ni ka mi w „Gon do li” są: PZU (36,71 proc) oraz
PKO BP (37,53 proc.). Prze szło 20 pro cent
ma ją po zo sta li, w tym kra kow ski Uni wer sy -
tet Rol ni czy (po nad 4 proc.). – Udzia ły
w spół ce Ko lej Gon do lo wa SA są nam po -
trzeb ne z te go po wo du, że wciąż my śli my
o roz wo ju pro jektu bu do wy „Sied miu Do lin”
czy po łą cze niu kil ku sta cji nar ciar skich
na Są dec czyź nie w jed ną ca łość. Ja wo rzy -
na Kry nic ka jest klu czo wym miej scem dla te -
go przed się wzię cia – mó wi pre zes Fa kro
Ry szard Flo rek. 

Bab cia cie szy się w nie bie

801 osób, w więk szo ści stu denci
i uczniowie szkół śred nich, za re je stro wa ło
się w Wy ższej Szko le Biz ne su–NLU w ba -
zie po ten cjal nych daw ców ko mó rek ma cie -
rzy stych. „Dzień Daw cy, czy li stu den ci
prze ciw bia łacz ce” zor ga ni zo wał 23–let ni
To masz Oćwie ja, stu dent V ro ku za rzą dza -
nia i mar ke tin gu, po cho dzą cy spod Tar no -
wa, któ re mu nie daw no zmar ła na bia łacz kę
uko cha na bab cia. Ener gicz ne mu stu den to -
wi po mo gła fun da cja DKMS Pol ska (Ba -

za Daw ców Ko mo rek Ma cie rzy stych), zaj -
mu ją ca się zbie ra niem da nych o po ten cjal -
nych daw cach szpi ku kost ne go oraz
wy szu ki wa niem daw ców dla po trze bu ją cych
po mo cy pa cjen tów. Re je stra cja po le ga ła
na wy peł nie niu for mu la rza i od da niu 5 ml
krwi po trzeb nej do prze pro wa dze nia ba da -
nia ge ne tycz ne go. Dzień Daw cy za koń czy -
ła au kcja cie ka wych przed mio tów, z któ rej
do chód prze zna czo no na wal kę z bia łacz -
ką. Nie ste ty, nie zna la zło na byw ców pió ro,
prze ka za ne na li cy ta cję przez pre zy den ta
RP Le cha Ka czyń skie go, pod czas je go spo -
tka nia ze stu den ta mi WSB-NLU 9 li sto pa da
br. Ce na wy wo ław cza luk su so we go pió ra
wiecz ne go ze sta lów ką z 14–ka ra to we go
zło ta wy no si ła... 10 tys. zł. 

Ła bo wa prze ciw ko spa lar ni

Pię ciu set miesz kań ców Ła bo wej pod pi sa -
ło się pod pro te stem prze ciw ko lo ka li za cji
spa lar ni od pa dów w tej miej sco wo ści, któ -
rą chce wy bu do wać pry wat ny in we stor.
Wójt Ma rek Jan czak po pie ra ini cja ty wę: „To
nie spa lar nia, ale elek trow nia pla zmo wa,
dla któ rej pa li wem bę dą od pa dy. Ener gia
przez nią wy pro du ko wa na wy star czy ła by
dla go spo darstw do mo wych z ca łe go po -
wia tu no wo są dec kie go.” Miesz kań cy, gdy
tyl ko do wie dzie li się, że wójt pro wa dził roz -
mo wy z in we sto rem, po wo ła li ko mi tet pro -
te sta cyj ny, zgro ma dzi li ma te ria ły
o po ten cjal nych za gro że niach zwią za nych
ze spa lar nią, uru cho mi li stro nę in ter ne to wą
„SOS dla Ła bo wej”, wy dru ko wa li ulot ki i za -
czę li zbie rać pod pi sy pod pro te stem. 

Na pod słu chu 

Na zwi sko są dec kie go po sła An drze ja
Czer wiń skie go (PO) po ja wi ło się w no wym
wąt ku afe ry ha zar do wej. Tym ra zem cho dzi
o prze targ na dzie rża wę wy cią gu nar ciar skie -
go na Po la nie So sny w Nie dzi cy, na le żą ce go
do Ze spo łu Elek trow ni Wod nych w Nie dzi cy,
spół ki Skar bu Pań stwa. Aby prze targ mógł
wy grać 12 paź dzier ni ka br. zna ny pod ha lań -
ski biz nes men An drzej Stoch, sta no wi sko
peł no moc ni ka za rzą du ds. dzie rża wy i wy -
naj mu mu siał za cho wać je go ko le ga w in te -
re sach Lech Jan czy, pro mi nent ny dzia łacz
pod ha lań skiej PO. W tej w spra wie u ów cze -

Dy rek tor Ar tur Pusz ko jest zde cy -
do wa ny po raz ko lej ny skie ro wać
do są du po zew prze ciw ko NFZ
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Syl wia Łu ka sik, li ce alist ka z No we go
Są cza, mu sia ła po ko nać wiel ki strach
przed igłą, aby tra fić do ba zy daw -
ców ko mó rek ma cie rzy stych FOT. HSZ
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sne go mi ni stra spor tu Mi ro sła wa Drze wiec -
kie go i sze fa klu bu par la men tar ne go PO Zbi -
gnie wa Chle bow skie go in ter we nio wał
lob by sta z bra nży ha zar do wej Ry szard So -
bie siak. Uru cho mio no też, sku tecz nie, jak
wy ni ka z pod słu chów CBA, po sła An drze ja
Czer wiń skie go, na zy wa ne go przez So bie sia -
ka „pi ku siem z Są cza”. Re we la cje ujaw nił
por tal TVP In fo, po wo łu jąc się na ste no gra -
my pod słu cha nych przez CBA roz mów te le -
fo nicz nych „bo ha te rów” afe ry ha zar do wej.

Na kon fe ren cji pra so wej po seł An drzej
Czer wiń ski sta now czo za prze czył tym do -
nie sie niom. – Ni gdy ani ja, ani nikt z mo je go
oto cze nia, nie dzwo nił i nie pro sił o przed łu -
że nie pra cy Jan cze mu w elek trow ni. Niech
ty mi spra wa mi zaj mie się ko mi sja śled cza
po wo ła na do spraw afe ro wych – cy tu je po -
sła lo kal na pra sa.

Ho tel Or bis-Be skid
dla bra ci Po pie lów

Są dec ki Ho tel Or bis-Be skid, je den z naj -
bar dziej roz po zna wal nych w mie ście bu dyn -
ków, zo stał ku pio ny przez Hen ry ka
i Bo gu sła wa Po pie lów, czy li Przed się bior -
stwo Pro duk cyj no-Han dlo wo-Usłu go we
Cen trum. W prze tar gu star to wa ła też m.in.
spół ka ma ją ca sieć pie kar ni i ho tel Pa no ra -
ma nad Du naj cem (cho dzi o An drze ja Dan -
ka). Ho tel Or bis-Be skid zo stał wy sta wio ny
na sprze daż kil ka mie się cy te mu. De cy zja
za pa dła w cen tra li tej fir my. Za de cy do wa ły
wzglę dy eko no micz ne. Dla 25 osób za trud -
nio nych w tym hotelu to wiel ki dra mat. Ostat -
ni raz do pra cy przyj dą w syl we stra br.
Pra co daw ca za pew niał, że po mo że im się
od na leźć w no wej sy tu acji.

PPHU „CEN TRUM” to ist nie ją ce od 1985 r.
przed się bior stwo ro dzin ne Bo gu sła wa i Hen -
ry ka Po pie lów (nie gdyś czo ło wi ka ja ka rze
gór scy) spe cja li zu ją ce się w prze twór stwie
two rzyw sztucz nych i han dlu. Fir ma za trud nia
po nad 300 osób. Pro wa dzi sieć „De li ka te sów
Cen trum” oraz re stau ra cję. Po przez spływ ło -
dzia mi Po pra dem z Piw nicz nej–Zdro ju do Ry -
tra moc no osa dził się ta kże w tu ry sty ce. 

Przy się ga no we go pro bosz cza

Ba zy li ka św. Mał go rza ty w No wym Są czu
ma no we go, siód me go w cią gu mi nio ne go
stu le cia, pro bosz cza: ks. dra Ja na Pio trow -
skie go. Są de cza nie zgo to wa li no we mu pa -
ste rzo wi pa ra fii far nej iście kró lew skie
przy ję cie, ale też św. Mał go rza ta, to pa ra fia
– mat ka dla in nych wspól not w mie ście i oko -
li cy. Pod czas mszy kon ce le bro wa nej przez
kil ku na stu ka pła nów, w obec no ści Ka pi tu ły
Ko le giac kiej w peł nym skła dzie i tłu mów
wier nych od czy ta no de kret bpa Wik to ra
Skwor ca no mi nu ją ce go ks. dra Ja na Pio -
trow skie go na pro bosz cza pa ra fii św. Mał -
go rza ty, a na stęp nie bi skup no mi nat An drzej
Jeż prze ka zał swe mu na stęp cy sym bo licz -
ne klu cze do pa ra fii. Ks. Pio trow ski zło żył
przy się gę pro bosz czow ską oraz wy gło sił
Cre do. Se rię ży czeń i gra tu la cji roz po czął
pre zy dent Ry szard No wak, de kla ru jąc
współ pra cę władz mia sta z no wym rząd cą
pa ra fii ku po żyt ko wi miesz kań ców No we go
Są cza. – Dzię ku ję za dar mo dli twy i Wa szą
licz ną obec no ści. Idź my dro gą, ja ką wska zu -
je nam Chry stus, peł ni na dziei, że z po mo -
cą Bo żą idzie my we wła ści wym kie run ku, że
jest to dro ga, któ ra nas pro wa dzi nie omyl nie
do kró le stwa Je zu sa – po wie dział w ho mi lii

no wy pro boszcz. Od czy ta no też dru gi de kret
bpa Wik to ra Skwor ca włą cza ją cy ks. Pio -
trow skie go do Ka pi tu ły Ko le giac kiej z ty tu -
łem ka no ni ka gre mial ne go. Na za koń cze nie
mszy ka pe la „Są de czo ków” za gra ła no we -
mu pro bosz czo wi „Wszyst kie go do bre go,
życz my, życz my…”. 

Wy wiad z no wym pro bosz czem „Mał go rza ty”
– w stycz nio wym wy da niu „Są de cza ni na”.

Hoj ni są de cza nie

Kil ka za byt ko wych na grob ków na cmen ta -
rzu przy ul. Rej ta na i przy ko ście le św. He le -
ny zo sta nie od re stau ro wa nych za pie nią dze
ze bra ne pod czas kwe sty na są dec kich
cmen ta rzach we Wszyst kich Świę tych.
Zbiór kę, któ ra przy nio sła 13 tys. zł, w ra -
mach ak cji „Ra tuj my są dec kie ne kro po lie”
po raz dzie wią ty zor ga ni zo wa ły sto wa rzy -
sze nia: Zwią zek Są de czan, Ci vi tas Chri stia -
na, PTT i PTTK i KIK. Na cmen ta rzu przy ul.
Rej ta na, w Go łąb ko wi cach i po raz pierw szy
na He le nie, sta li z pusz ka mi zna ni są de cza -

nie. Przez 8 lat pro wa dze nia ak cji od no wio -
no 35 opusz czo nych, znisz czo nych zę bem
cza su za byt ko wych na grob ków, skry wa ją -
cych szcząt ki wy bit nych są de czan. 

Kwe sta pro wa dzo na w Sta rym Są czu
przez człon ków To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Sta re go Są cza przy nio sła 6.400 zł. Dzię ki
te mu uda się od no wić kil ku na stęp nych za -
byt ko wych na grob ków. Z pusz ka mi sta li
na sta ro są dec kich ne kro po liach m.in.: bur -
mistrz Ma rian Cy coń, prze wod ni czą cy Ra -
dy Miej skiej Ma rian Lis, za rząd TMSS
z pre ze sem Ja nem Kosz ku lem na cze le. 

(PG), (HSZ), (LEŚ), (MI GA) Hotel Orbis jest wizytówką miasta Przy się ga no we go pro bosz cza FOT. HSZ

Kwesta w Starym Sączu FOT. PG
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Wskaż swo je go fa wo ry ta 

Wybieramy
Sądeczanina 2009 Roku

1998 – Bar ba ra Sza ro ta 1999 – ks. S. Li sow ski 2000 – ks. M. Cze kaj 2001 – Wie sław Czop 2003 – Ry szard Flo rek

2004 – ks. Ja nusz Szczyp ka 2005 – gen. Z. Sta ni szew ski 2006 – Krzysz tof Mącz ka 2008 –A.Szcze pa nik -Dzia do wicz2007 – Piotr Droź dzik
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PLEBISCYT

F un da cja Są dec ka już po raz
je de na sty or ga ni zu je ple bi -
scyt na Są de cza ni na Ro ku,
któ re go ce lem jest pro mo cja

osób za słu żo nych dla Są dec czy zny,
czy nią cych wie le do bre go w swo ich
śro do wi skach, choć nie ko niecz nie
zna nych z pierw szych stro nach ga -
zet. Na gro da ma cha rak ter ho no ro -
wy, nie wią żą się z nią żad ne
apa na że. Kan dy da tów do za szczyt -
ne go ty tu łu zgła sza ją or ga ni za cje
i sto wa rzy sze nia, sa mo rzą dy wszyst -
kich szcze bli, pa ra fie, szko ły, lo kal -
ne śro do wi ska. Gdy ten nu mer
„Są de cza ni na” do trze do Czy tel ni -
ków, to bę dzie już zna na dzie siąt ka
wspa nia łych, no mi no wa nych do ty tu -
łu Są de cza nina 2009 Ro ku przez ka -
pi tu łę ple bi scy tu. Za sia da ją w niej

m.in. do tych cza so wi lau re aci ple bi -
scy tu, przed sta wi cie le pre zy den ta
No we go Są cza i sta ro sty no wo są dec -
kie go, a te mu za cne mu gro nu prze -
wod ni czy pre zes FS Zyg munt
Ber dy chow ski. 

Syl wet ki osób pre ten du ją cych do za -
szczyt ne go wy ró żnie nia są pre zen to wa -
ne w lo kal nych me diach. Pra sa dru ku je
ku po ny kon kur so we. Mo żna je po brać
ta kże ze stro ny in ter ne to wej Fun da cji
Są dec kiej. Wy peł nio ne ku po ny od sy ła -
my do biu ra FS (ad res w stop ce re dak -
cyj nej), a gło su je my do po ło wy lu te go
przy szłe go ro ku. Po pod li cze niu gło sów,
ka pi tu ła ogło si wy ni ki ple bi scy tu. Są de -
cza ni na 2009 Ro ku po zna my pod ko niec
kar na wa łu pod czas ga li w MCK „So -
kół” w No wym Są czu.

(S)

Warto wiedzieć

Do tych cza so wi lau re aci ple bi scy tu to bez
wy jąt ku lu dzie nie tu zin ko wi, któ rzy na ró -
żnych po lach, przy słu ży li się na szej ma łej oj -
czyź nie. Są w tym gro nie księ ża,
przed się bior cy, na uczy ciel, ge ne rał, fo to gra -
fik i le karz. Oto li sta tych zna ko mi to ści: 
1998 – Bar ba ra Sza ro ta
1999 – ks. pra łat Sta ni sław Li sow ski
2000 – ks. Mie czy sław Cze kaj
2001 – Wie sław Czop 
2003 – Ry szard Flo rek
2004 – ks. Ja nusz Szczyp ka
2005 – gen. Zyg munt Sta ni szew ski
2006 – Krzysz tof Mącz ka
2007 – Piotr Droź dzik 
2008 – An na Szcze pa nik -Dzia do wicz.

Do tych cza so wi lau re aci plebiscytu



J ak co ro ku, przed świę ta mi Bo że -
go Na ro dze nia, w nie któ rych skle -
pach No we go Są cza po ja wi ły się
ko sze z cha rak te ry stycz ny mi czer -

wo ny mi ser dusz ka mi. Ak cję cha ry ta tyw -
ną „Ser ce – Ser cu” Fun da cja Są dec ka
pro wa dzi od 1995 r. Po le ga ona na zbiór -
ce ar ty ku łów żyw no ścio wych, z któ rych
póź niej po wsta ną pacz ki pod cho in kę dla
naj bied niej szych. 

Przy ko szach roz sta wio nych w skle -
pach dy żu ru ją ucznio wie szkół śred nich,
na co dzień współ pra cu ją cych z Fun da -
cją. Klien ci uda ją cy się na za ku py, otrzy -
mu ją od mło dzie ży ulot ki, in for mu ją ce
o ce lu ak cji „Ser ce – Ser cu”, a po zro bie -
niu spra wun ków, mo gą się po dzie lić
z naj ubo ższy mi za ku pio ny mi ar ty ku ła mi
spo żyw czy mi. Mi le wi dzia na jest mą ka,
cu kier, ma ka ron, kon ser wy, sło dy cze,
cy tru sy. W sie dzi bie Fun da cji Są dec kiej
mło dzież po ma ga na stęp nie w spo rzą -
dza niu bo ga tych pa czek żyw no ścio -
wych. Przed Wi gi lią tra fią one do ro dzin
wie lo dziet nych, osób sa mot nych i cho -
rych. Pacz ki roz no szą po do mach soł ty -
si i pra cow ni cy so cjal ni gmin nych
ośrod ków po mo cy spo łecz nej, któ rzy
ma ją naj lep sze ro ze zna nie w geo gra fii
bie dy. Nie trze ba tłu ma czyć z ja ką ra do -

ścią wi ta ni są ku rie rzy Fun da cji Są dec -
kiej. W wie lu do mach te pacz ki sta no wią
pod sta wę sto łu wi gi lij ne go. 

Ak cję cha ry ta tyw ną „Ser ce – Ser cu”
wspo ma ga ją też są dec kie fir my i hur -
tow nie bra nży spo żyw czej, mię snej
i cu kier ni czej. Przed Bo żym Na ro dze -
niem w ubie głym ro ku roz da no 689 pa -
czek o łącz nej war to ści ok. 60 tys. zł,
a w su mie, od po cząt ku pro wa dze nia
ak cji, wspar to w ten spo sób ok. 10 tys.
ro dzin z Są dec czy zny, Li ma nowsz czy -
zny i Gor lic kie go. War tość prze ka za -
nych bied nym i po trze bu ją cym
pro duk tów żyw no ścio wych przed naj -
bar dziej ro dzin ny mi w pol skiej tra dy cji
świę tami, i nie tyl ko, idzie w dzie siąt ki
ty sią ce zło tych. 

– W imie niu ob da ro wa nych pacz ka -
mi dzię ku je wszyst kim, któ rzy wspie ra ją
na szą ak cję – mó wi pre zes Fun da cji Są -
dec kiej Zyg munt Ber dy chow ski. 

(S)

Jó zef Szu dy, soł tys Bart ko wej 
W ak cji „Ser ce – Ser ce” uczest ni -

czę od sa me go po cząt ku. Ka żde go ro -
ku roz pro wa dzam przed świę ta mi
Bo że go Na ro dze nia oko ło 20 pa czek.
Sta ram się rów no mier nie roz dzie lać
pacz ki na nasz te ren. Tra fia ją one
do ro dzin ubo gich, prze wa żnie wie lo -
dziet nych. W ta kich ro dzi nach, oj ciec
pra cu je, to jesz cze ja koś wią żą ko niec
z koń cem, ale je że li ży ją tyl ko z go -
spo dar ki, to nie ma ją pra wie żad ne go
do cho du. Przy roz no sze niu pa czek
po ma ga ją mi in ni soł ty si z na szej gmi -
ny, bo oni naj le piej wie dzą, w ja kim
do mu jest bie da. Lu dzie ze łza mi
w oczach dzię ku ją, za sko cze ni, że
ktoś o nich pa mię ta. Jest du ża
wdzięcz ność, bo to są fest pacz ki.
Zda rza ło się, że do żyw no ści do łą czo -
ne by ły za baw ki, a na wet bu ty dla
dzie ci, za le ży, co uda ło się zgro ma -
dzić Fun da cji Są dec kiej.

Wioletta Oleksy, pedagog
w Zespole Szkół Zawodowych
im. św. Kingi w Podegrodziu 

Ak cja „Ser ce – Ser cu” pro wa dzo -
na jest w na szej szko le od wie lu lat. Je -
stem jej ko or dy na to rem, wcze śniej ja ko
opie kun sa mo rzą du szkol ne go, a od kil -
ku lat ja ko pe da gog szkol ny. Mło dzież
bar dzo chęt nie bie rze udział w tej ak cji.
Ucznio wie sa mi się zgła sza ją, nie trze -
ba ich na ma wiać. Co ro ku przy by wa
nam wo lon ta riu szy. Mło dzież wi dzi po -
trze bę po ma ga nia in nym, wpły wa to
bar dzo po zy tyw nie na ich po sta wę i za -
cho wa nie. A dy rek cja szko ły za wsze
sta ra się wy na gro dzić uczniów an ga żu -
ją cych się w tę ak cję ja ki miś drob ny mi
upo min ka mi. Ak cja „Ser ce – Ser cu”
wpi sa na jest w pro gram wy cho waw czy
i na szej szko ły.
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Nie bądź obo jęt ny, po dziel się z bied ny mi 

Ser ce – Ser cu
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W so bo tę 28 li sto pa da w ba -
zy li ce św. Mał go rza ty
w No wym Są czu ks. dr
An drzej Jeż, do tych cza -

so wy pro boszcz naj więk szej są dec kiej
pa ra fii, zo stał kon se kro wa ny na bi sku pa
po moc ni cze go die ce zji tar now skiej. Dar
Du cha Świę te go, po przez zło że nie rąk
na je go gło wie, prze ka zy wa li ko lej no:
bi skup tar now ski Wik tor Skworc, me -

tro po li ta kra kow ski kard. Sta ni sław Dzi -
wisz, nun cjusz pa pie ski ar cy bi skup Jó -
zef Ko wal czyk, kar dy nał Fran ci szek
Ma char ski, me tro po li ta lu bel ski abp Jó -
zef Ży ciń ski, se kre tarz ge ne ral ny Kon -
fe ren cji Epi sko pa tu Pol ski bp Sta ni sław
Bu dzik, bi skup el blą ski Jan Styr na, po -
cho dzą cy z die ce zji tar now skiej bp Ja -
nusz Ka le ta z Aty rau w Ka zach sta nie
oraz in ni bi sku pi, któ rzy przy by li

na uro czy sto ści do No we go Są cza. In -
gres bi sku pa An drzeja Je ża to był wiel -
ki dzień w ży ciu miasta, nie tyl ko z te go
po wo du, że po li cjan ci za blo ko wa li uli -
ce pro wa dzą ce do Ryn ku. 

Po otrzy ma niu sa kry bi sku piej wzru -
szo ny ks. An drzej Jeż po wie dział m.in.:

– U sa me go pro gu mo jej bi sku piej
po słu gi, kie dy tak wie le my śli i uczuć
nur tu je w ser cu, to wa rzy szy mi wy zwa -

Są de cza nie po że gna li pro bosz cza od św. Mał go rza ty 
i… po wi ta li no we go bi sku pa 

Nie jest sam
Ks. bp An drzej Jeż po dzię ko wał Oj cu Świę te mu, bi sku pom, ka pła nom, sio strom za kon nym i wier nym. Ser decz ne
„Bóg za płać” skie ro wał do sto ją cej na wprost nie go mat ki Ge no we fy, nie ży ją ce go oj ca Ja na, ro dzeń stwa i bli skich
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la ją ca świa do mość, że nie je stem osa -
mot nio ny. Uwiel biam Bo ga w Trój cy Je -
dy ne go, że za nim ukształ to wał mnie
w ło nie mat ki, znał mnie już w so bie.
A dzi siaj zro dził mnie w mi ło ści do peł -
ni ka płań stwa w try ni tar nym ło nie
wszel kie go ży cie i ist nie nia. W tej chwi li
mo je my śli bie gną ku Ma ryi, któ rej ma -
cie rzyń ska obec ność prze ni ka ła mnie
od dzie ciń stwa u stóp Pa ni Li ma now -
skiej, a póź niej na bra ła du szo pa ster skie -
go wy ra zu w pa ra fii Naj święt szej Ma ryi
Pan ny Kró lo wej Pol ski w Tar no wie
– Mo ści cach, gdzie peł ni łem funk cję
pro bosz cza. Pe wien Jej obec no ści w mo -
im ży ciu, pra gnę, aby by ła dla mnie mi -
strzy nią w słu cha niu i go to wo ści
w wy peł nia niu Sło wa Bo że go, w by ciu
wier nym uczniem jed ne go na uczy cie la,
wy trwa ło ści wia ry i uf nej na dziei i go -
rą cej mi ło ści.

Ks. bp An drzej Jeż po dzię ko wał Oj -
cu Świę te mu, bi sku pom, ka pła nom, sio -
strom za kon nym i wier nym. Ser decz ne
„Bóg za płać” skie ro wał do sto ją cej
na wprost nie go mat ki Ge no we fy, nie ży -
ją ce go oj ca Ja na, ro dzeń stwa i bli skich.

Ba zy li ka św. Mał go rza ty szczel nie
się wy peł ni ła. Ci, któ rzy nie mo gli wejść
do świą ty ni, uczest ni czy li we mszy
na ze wnątrz, spo glą da jąc na te le bi my.
Przed na bo żeń stwem i po nim przy po -

lo wym oł ta rzu kon cer to wa ły ze spo ły re -
gio nal ne z Są dec czy zny, Li ma no wej
i Kro ścien ka. Przy by li miesz kań cy Są -
dec czy zny i Li ma nowsz czy zny, przed -
sta wi cie le władz pań stwo wych
i sa mo rzą do wych, par la men ta rzy ści,
licz ni du chow ni, w tym ta kże ka pła ni
pra wo sław ni. Wier ni, w czter dzie ści lat
po są dec kiej kon se kra cji ks. bp. Jó ze fa

Gu cwy, po now nie mo gli uczest ni czyć
w ta kim hi sto rycz nym wy da rze niu. Ks.
dr An drzej Jeż otrzy mał pa sto rał i in ne
atry bu ty bi sku pie. Mszy kon ce le bro wa -
nej prze wod ni czył ks. bp Wik tor
Skworc. Ho mi lię wy gło sił kar dy nał Sta -
ni sław Dzi wisz, któ ry przy to czył trzy
ce chy, jakie po win ny cha rak te ry zo wać
bi sku pa: wier ność, roz trop ność i do broć.
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Ka żdy ma udział w bi skup stwie

W nie dzie lę ra no (29 li sto pa da) bi skup An drzej Jeż od pra wił w ba zy li ce
św. Mał go rza ty swo ją pry mi cyj ną mszę bi sku pią i po że gnał się z są de -
cza na mi. Nie na dłu go. – Ja ko bi skup bę dę że glo wał po ca łej die ce zji
i przy bi jał z po wro tem do wa sze go, są dec kie go brze gu – obie cał.
W imie niu wszyst kich pa ra fian po że gnał pa triar chę, któ ry przez nie -
speł na 2 la ta pro bosz czo wał pa ra fii far nej, Jan First, star szy Ce chu
Rze miosł Ró żnych.
– Zo sta wiasz po so bie bo ga te dzie dzic two swej pra cy ka płań skiej w wy -
mia rze du cho wym i ma te rial nym. Wpi sa łeś się w po czet wspa nia łych
pro bosz czów są dec kiej fa ry. Bóg za płać za to wpraw dzie bar dzo krót kie,
ale ja kże owoc ne pro bosz czo wa nie – mó wił Jan First.
Ko ściół trząsł się od okla sków. Mszę uświet ni ły pocz ty sztan da ro we ce -
chów rze mio sła z No we go Są cza, Li ma no wej, Tar no wa, Boch ni i Brze -
ska. Po na bo żeń stwie mi ni stran ci roz da wa li ob raz ki pa miąt ko we
no we go su fra ga na tar now skie go. Spo ra gru pa pa ra fian cze ka ła na bi -
sku pa pod ko ścio łem. Gdy po ja wił się uśmiech nię ty na dzie dziń cu, lu -
dzi na tych miast go oto czy li wia nusz kiem, ca łu jąc pier ścień bi sku pi
i pro sząc o in dy wi du al ne bło go sła wień stwo.

Wzru sza ją ce by ło po że gna nie, ja kie by łe mu już pro bosz czo wi zgo to wał
w au li Prze mie nienia Pań skie go przy ul. Św. Du cha „ak tyw pa ra fial ny,”
sto wa rzy sze nia i wspól no ty, dzia ła ją ce w pa ra fii far nej, ta kże de le ga cje
szkół z te re nu pa ra fii. Au la pę ka ła w szwach. Mło dzież przed sta wi ła
pro gram ar ty stycz ny. Dziew czę ta śpie wa ły pie śni oa zo we, a chłop cy re -
cy to wa li wier sze ks. Ja na Twar dow skie go skie ro wa ne do ka pła nów, że
ma ją być dla lu dzi jak krom ka chle ba.
– Otrzy ma łem dar bi skup stwa, ale to nie jest mo ja za słu ga. Mam świa -
do mość, że jest to pra ca wie lu lu dzi z mo je go śro do wi ska, któ re mnie
kształ to wa ły, tych osób, któ re umie ra ły, mo że wła śnie mo dląc się o bi sku -
pa. Bi skup stwo jest to wspól ny dar dla nas wszyst kich, bo jest do ce nie -
niem ka żde go z Was – mó wił bo ha ter uro czy sto ści. 
Na stęp nie usta wi ła się dłu go ko lej ka do bi sku pa. Przez po nad pół go -
dzi ny ks. Jeż od bie rał kwia ty i ró żne upo min ki, wśród któ rych zna lazł
się ory gi nal ny pa sto rał wy stru ga ny z je sio nu oraz, mo że nie zbyt uda -
ny, za to sym pa tycz ny, por tret no we go bi sku pa po moc ni cze go die ce zji
tar now skiej. Bpa An drze ja Je ża cze ka jesz cze msza pry mi cyj na w ro -
dzin nej Ba zy li ce MB Bo le snej w Li ma no wej. (HSZ)

Po na bo żeń stwie ks. bp An drzej Jeż na dzie dziń cu ko ściel nym dłu go roz ma wiał z wi
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Po na bo żeń stwie ks. bp An drzej Jeż
na dzie dziń cu ko ściel nym dłu go roz ma -
wiał z wier ny mi, udzie lał im bło go sła -
wień stwa, od bie rał gra tu la cje, ży cze nia
i kwia ty. Rze sze lu dzi przy akom pa nia -
men cie ka pel lu do wych dłu go mu śpie -
wa ły „Sto lat”.

PIOTR GRYŹLAK

Oj ciec Świę ty Be ne dykt XVI:

Umi ło wa ne mu bi sku po wi
An drze jo wi, do tych cza so -
we mu pro bosz czo wi pa ra fii
św. Mał go rza ty w No wym
Są czu (…) po zdro wie nie
i apo stol skie bło go sła wień -
stwo. To wa rzy sząc du cho -
wej dro dze wszyst kich wier nych na ca łym
świe cie, je ste śmy szcze gól nie za tro ska ni o te
wspól no ty ko ściel ne, któ re za rów no ze wzglę -
du na licz bę wier nych jak i na pod ję te dzia ła nia
wy ma ga ją obec no ści i dzia łal no ści bi sku pów
po moc ni czych. Sko ro więc czci god ny brat Wik -
tor Skworc zwró cił się z proś bą, aby zo stał mu
przy dzie lo ny po moc nik, do od po wied niej sze go
wy peł nia nia trud ne go urzę du bi sku pa, my po -
my śle li śmy wła śnie o To bie, umi ło wa ny sy nu,
któ ry gor li wie słu ży łeś tej die ce zji, wy ró żni łeś
się stu dium pa sto ral nym i do świad cze niem,
jak rów nież ludz ki mi i chrze ści jań ski mi przy -
mio ta mi. Z tej ra cji za ra dą Kon gre ga cji ds. Bi -
sku pów Na szą apo stol ską wła dzą mia nu je my
Cię bi sku pem ty tu lar nym Ti gil la vy i jed no cze -
śnie bi sku pem po moc ni czym we wspo mnia nej
już die ce zji zgod nie z nor ma mi ko dek su pra wa
ka no nicz ne go. Ze zwa lam, abyś przy jął świę ce -
nia bi sku pie po za Rzy mem od bi sku pa ka to lic -
kie go, z za cho wa niem prze pi sów li tur gicz nych.
Two im obo wiąz kiem bę dzie zło żyć wcze śniej
wy zna nie wia ry i przy się gę wier no ści wzglę -
dem Nas i na szych na stęp ców, z za cho wa niem
norm pra wa ka no nicz ne go. Tym cza sem za chę -
ca my Cię, dro gi umi ło wa ny sy nu, abyś – roz -
wa ża jąc przy kład ży cia świę tych pa ste rzy
– po wie rzył Chry stu so wi ca łą Two ją dzia łal -
ność bi sku pią i abyś su mien nie i na le ży cie gło -
sił wier nym die ce zji tar now skiej Je go sło wa
i czy ny, wy trwa le wspo ma ga jąc jej bi sku pa. 

W Rzymie u św. Piotra, dnia 20
października Roku Pańskiego 2009,

piątego Naszego Pontyfikatu. 
Be ne dykt XVI, Pa pież

ier ny mi, udzie lał im bło go sła wień stwa, od bie rał gra tu la cje, ży cze nia i kwia ty FOT. LEŚ

W asyście prezbiterów: ks. Adama Nity i ks. Józefa Poręby FOT. PG



Kie dy Ksiądz do wie dział się, że
zo sta nie bi sku pem?

Pro ces po wo ły wa nia bi sku pa jest dłu -
gi i skom pli ko wa ny. O pa pie skiej no mi -
na cji do wie dzia łem się na kil ka dni
przed jej ogło sze niem, po nie waż „do ty -
czą cy” jest wzywa ny przez nun cju sza
apo stol skie go w Pol sce ks. ar cy bi sku pa
Jó ze fa Ko wal czy ka do War sza wy. Wte -
dy wo la Oj ca Świę te go zo sta je ob ja wio -
na, prze ka za na „do ty czą ce mu”. On
w za kre sie swo jej wol no ści mo że po -
wie dzieć nie. Nie mu si przy jąć tej funk -
cji, je śli ma ja kieś po wa żne prze szko dy.
Je że li ak cep tu je dzia ła nie Sto li cy Apo -
stol skiej, wte dy oczy wi ście skła da przy -
się gę, pod pi su je do ku men ty i ta
in for ma cja wra ca dro gą dy plo ma tycz ną
do Rzy mu, gdzie Oj ciec Świę ty wów -
czas do pie ro pod pi su je osta tecz ne do ku -
men ty, tzw. bul lę no mi na cyj ną. Z te go
wzglę du ja za tem do wie dzia łem się ty -
dzień wcze śniej o tej no mi na cji.
Czy pro ces wy ła nia nia no we go
bi sku pa za wie ra w so bie ja kieś
ele men ty de mo kra cji?

To nie jest ta jem ni ca, pro ce du ry są
za war te w pra wie ka no nicz nym i w in -
nych do ku men tach Ko ścio ła, jak prze -
bie ga ten pro ces. Ksiądz bi skup
die ce zjal ny, w tym przy pad ku ks. bp
Wik tor Skworc, do bie ra so bie współ pra -
cow ni ków, co jest zro zu mia łe. Bi skup
po moc ni czy ma par ty cy po wać w tro -
skach bi sku pa die ce zjal ne go do ty czą -
cych die ce zji. Oczy wi ście, osta tecz nie
on po dej mu je de cy zję, ale je stem prze -
ko na ny, że ba da śro do wi sko du cho wień -
stwa a ta kże świec kich. Wcze śniej,
za nim po da tzw. ter ro, czy li te trzy oso -
by, wszyst ko do ko nu je się w cał ko wi tej
ta jem ni cy i „do ty czą cy”, któ rzy póź niej
pi szą opi nię, ta kże są zo bo wią za ni
do cał ko wi tej ta jem ni cy. Tzw. ter ro
prze cho dzi do Sto li cy Apo stol skiej,
do Kon gre ga cji Bi sku piej. Gdy bi skup
die ce zjal ny wy cho dzi z pra gnie niem,

aby mia no wać no we go bi sku pa po moc -
ni cze go, co dzi siaj jest bar dzo trud ne, bo
Sto li ca Apo stol ska nie chce się na to
zgo dzić, pa trząc przez pry zmat Ko ścio -
łów za chod nich, gdzie je den bi skup die -
ce zjal ny wy star czy dla funk cjo no wa nia
die ce zji i mo że nie do koń ca do strze ga
re alia Ko ścio ła tar now skie go, gdzie na -
wet dzie się ciu bi sku pów po moc ni czych
mia ło by bar dzo du żo pra cy, ze wzglę du
na dy na mizm tej die ce zji. Ale je ste śmy
w tej do brej sy tu acji, że ma my nun cju -
sza Po la ka, po cho dzą ce go zresz tą
z naszej die ce zji, któ ry jest do brze zo -
rien to wa ny w re aliach funk cjo no wa nia
dusz pa ster stwa. Te trzy oso by zgła sza ne
przez księ dza bi sku pa z proś bą o mia -
no wa nie jed nej z nich bi sku pem po moc -
ni czym, są da lej ana li zo wa ne przez
Sto li cę Apo stol ską, czy li przez legata,
nun cju sza apo stol skie go ks. ar cy bi sku -
pa Jó ze fa Ko wal czy ka. On wy sy ła ok.
trzy dzie stu an kiet do ró żnych osób, nie

tyl ko ka pła nów, któ re zna ją kan dy da ta,
któ re ma ją sze ro ki po gląd na Ko ściół,
ta kże na po trze by, któ rym w przy szło ści
po wi nien spro stać kan dy dat. To jest bar -
dzo trud na pra ca, po nad pięć stron A -4
ana li zy do ty czą cej kan dy da ta. One po -
tem spły wa ją do nun cju sza apo stol skie -
go, je go se kre ta riat lub on sam ana li zu je
je, czy li jest ich ok. 90, bo jest trzech
kan dy da tów. Na stęp nie opra co wu je ana -
li zę kan dy da tów i wy sy ła po tem dro gą
dy plo ma tycz ną do Sto li cy Apo stol skiej,
gdzie kon gre ga cja ana li zu je tę sy tu ację.
Jesz cze mo że skie ro wać za py ta nia
do Ko ścio ła lo kal ne go i gdy już ta ana -
li za jest za koń czo na, wła ści we do ku -
men ty tra fia ją na biur ko pa pie ża
Be ne dyk ta XVI. Za zwy czaj by wa tak,
że pierw szy kan dy dat na tej li ście jest
kan dy da tem bi sku pa die ce zjal ne go, ale
nie ko niecz nie Oj ciec Świę ty bę dzie się
kie ro wał za sa dą te go pierw szeń stwa.
Ana li zu je, a z te go, co wie my, Be ne -
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Za pis roz mo wy bi sku pa An drze ja Je ża
z dzien ni ka rza mi sądeckimi

– U sa me go pro gu mo jej bi sku piej po słu gi, kie dy tak wie le my śli i uczuć nur tu je w
– powiedział po otrzy ma niu sa kry bi sku piej wzru szo ny ks. An drzej Jeż FOT. PG
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dykt XVI jest na ukow cem, Niem cem,
lu bi szcze gó ło wo, sys te ma tycz nie ana li -
zo wać rze czy wi stość, wy bie ra od po -
wied nie go kan dy da ta, kie ru je
do kon gre ga cji, ta do nun cju sza. Nun -
cjusz wzy wa kan dy da ta, to jest ten okres
kil ku dni przed ogło sze niem, i tak jak
po wie dzia łem, „do ty czą cy” mo że się
zgo dzić lub nie. Wów czas ca ła pro ce du -
ra się po wta rza. W związ ku z py ta niem
o de mo kra cję – jak na rze czy wi stość
Ko ścio ła, któ ry idzie dro gą dość tra dy -
cyj ną, jest tu bar dzo sze ro ka prze strzeń
dzia ła nia de mo kra tycz ne go, je śli cho dzi
o kan dy da tów.
Jak Ksiądz Bi skup oce nia swo ją
pra cę w No wym Są czu?

Po przy by ciu do No we go Są cza pod -
ją łem pew ne bar dzo sze ro kie dzia ła nia.
Mo ja za sa da dusz pa ster ska brzmi tak:
gdzie kol wiek je stem po sła ny, an ga żu ję
się cał ko wi cie w to miej sce. To jest mój
dom, to jest mo ja prze strzeń ży cia, to są

oso by, któ re Bóg mi ofia ro wał. Ni gdy nie
my śla łem o swo jej przy szło ści w kon tek -
ście bi skup stwa, czy in nych awan sów.
Przy go to wy wa łem się tak, jak bym tu taj
miał pra co wać przez 30 lat do eme ry tu -
ry. Te dzia ła nia są rze czy wi ście bar dzo
sze ro kie. Mój na stęp ca jest czło wie kiem
o bar dzo sze ro kich ho ry zon tach. Są dzę,
że część z tych dzia łań po dej mie. Ma
wła sną wi zję dusz pa ster stwa, mo że pew -
ne rze czy sko ry go wać, mo że iść nie co
in ną dro gą (kil ka dni póź niej oka za ło się,
że no wym pro bosz czem zo stał ks. dr Jan
Pio trow ski – przyp. PG). Zwró ci łem
uwa gę w pra cach dusz pa ster skich na po -
pra wę po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go pa ra -
fii no wo są dec kich, m.in. wy ni kła kwe stia
bu do wy no we go ko ścio ła na osie dlu
Bar skim, ale nie tyl ko, bo ta ko rek ta jest
ko niecz na ze wzglę dów dusz pa ster skich.
Chcia łem, ja ko ku stosz sank tu arium św.
Mał go rza ty, że by ono ży ło ta kże w cią -
gu ro ku, a nie tyl ko w okre sie wiel kie go

od pu stu. Stąd w ra mach pro jek tu re wi ta -
li za cyj ne go przy go to wa li śmy za ple cze
sank tu aryj ne dla grup, któ re bę dą przy -
by wać do No we go Są cza. Cho dzi ło nam
głów nie o dzie ci i mło dzież. Zwra ca li -
śmy ta kże uwa gę na roz wój szkol nic twa.
Pro szę so bie wy obra zić, że w cią gu pa -
ru lat po wsta ło kil ka no wych przed szko -
li. Chce my od dzia ły wać na dzie ci
i mło dych ro dzi ców, dla te go po sze rzy ła
się ga ma szkol nic twa ka to lic kie go. Ma -
my du żo no wych szkół. Tu taj sze ro ki
jest za kres dzia ła nia oj ców je zu itów.
Sto wa rzy sze nie Szkół Ka to lic kich,
dzia ła ją ce przy na szej pa ra fii, wzbo ga -
ci ło się ostat nio o Szko łę Mu zycz -
ną I stop nia. Póź niej po ja wi się Szko ła
Mu zycz na II stop nia. Zwra ca my też
uwa gę na ewan ge li za cję dzie ci współ -
cze sny mi środ ka mi ko mu ni ka cji. Nasz
pro jekt re wi ta li za cyj ny, któ ry wi si
na wło sku, za kła da m.in. bu do wę Sa lo -
nu Me diów Mło dych, miej sca, gdzie
mo gli by śmy pro du ko wać fil my dla
dzie ci, re li gij ne, dla mło dzie ży, au dy cje
ra dio we, in ter ne to we. 

No to wał PIOTR GRYŹ LAK

Ks. bp. An drzej Jeż

Ur. 3 ma ja 1963 r. w Li ma no wej; wyśw. 12
czerw ca 1988 r., od 29 czerw ca 2007 r. pro -
boszcz pa ra fii św. Mał go rza ty w No wym Są -
czu, po przed nio pro boszcz pa ra fii
Naj święt szej Ma rii Pan ny Kró lo wej Pol ski
w Tar no wie – Mo ści cach, wy kła dow ca teo rii
ko mu ni ka cji i ho mi le ty ki w tar now skim Wy -
ższym Se mi na rium Du chow nym oraz w tar -
now skiej sek cji wy dzia łu teo lo gicz ne go PAT
w Kra ko wie, wi ka riusz w pa ra fiach w Kro -
ścien ku nad Du naj cem i Wierz cho sła wi cach.
Stu dio wał ta kże w Kra ko wie, War sza wie i we
Wło szech. Był też dzie ka nem de ka na tu Tar -
nów -Za chód i pra co wał w Ra dzie ds. For ma -
cji Du cho wień stwa die ce zji tar now skiej.
Za in te re so wa nia na uko we: ho mi le ty ka, do -
gma ty ka, hi sto ria Ko ścio ła, hi sto ria sztu ki
sa kral nej. In ne za in te re so wa nia: li te ra tu ra
i po ezja, ar chi tek tu ra ogro dów, tu ry sty ka
gór ska. Zna jo mość ję zy ków: fran cu ski, wło -
ski. Ja ko ha sło swo jej po słu gi wy brał sło wa:
„Ad lau dem Tri ni ta tis et De ipa rae” (Na chwa -
łę Trój cy Świę tej i Bo ga ro  dzi cy). 

w ser cu, to wa rzy szy mi wy zwa la ją ca świa do mość, że nie je stem osa mot nio ny



P re zy dent RP Lech Ka czyń ski
ode brał 9 li sto pa da br.,
w przed dzień 717. „uro dzin”
nad du naj co we go gro du, ty tuł

Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta No we -
go Są cza, przy zna ny mu mie siąc wcze -
śniej przez raj ców są dec kich. Udział
w uro czy stej se sji Ra dy Mia sta był dru -
gim punk tem pro gra mu wi zy ty gło wy
pań stwa w sto li cy Są dec czy zny.

Po spo tka niu ze stu den ta mi WSB -
-NLU (re la cja dalej) li mu zy na pre zy -

denc ka za je cha ła pod ra tusz. Prze chod -
nie z cie ka wo ścią przy sta wa li na pły cie
ryn ku. Oj co wie mia sta zgo to wa li Le cho -
wi Ka czyń skie mu iście kró lew skie przy -
ję cie. Pre zy den ta wi ta ła ka pe la
„Są de czo ków”, by ły kwia ty i chleb z so -
lą. Lech Ka czyń ski ze świ tą, m.in. po -
słem Zbi gnie wem Was ser man nem
(sze fem PiS w Ma ło pol sce), prze szedł
w szpa le rze kil ku dzie się ciu szkol nych
sztan da rów do sa li im. Sta ni sła wa Ma ła -
chow skie go. W środ ku sie dzie li rad ni

obec nej i po przed nich ka den cji, par la -
men ta rzy ści, du cho wień stwo na cze le
z bi sku pem -no mi na tem An drze jem Je -
żem i go ście, w tym moc na re pre zen ta -
cja „So li dar no ści”. Obo wią zy wa ły
imien ne za pro sze nia, któ rych roz da no
ok. set ki. Pa no wał pod nio sły na strój.

Lau da cję na cześć pre zy den ta RP
wy gło sił prze wod ni czą cy ra dy Ar tur
Czer nec ki, pod kre śla jąc za słu gi Le cha
Ka czyń skie go dla wol nej Pol ski i je go
związ ki z No wym Są czem. Mów ca roz -
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Ta ki ty tuł to za szczyt dla wy ró żnio ne go 

Honorowy Obywatel
Nowego Sącza 
Lech Kaczyński

Pre zy den to wi wrę czo no per ga min z uchwa łą Ra dy Mia sta o nada niu ho no ro we go oby wa tel stwa wraz z pa miąt -
ko wą sta tu et ką, przed sta wia ją cą sple cio ne dło nie. Lech Ka czyń ski otrzy mał ta kże ko pię ak tu lo ka cyj ne go No we -
go Są cza Wła dy sława II Cze skie go, z 8 li sto pa da 1292 ro ku FOT. LEŚ

WYDARZENIE
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po czął od dzia łal no ści przy szłe go pre -
zy den ta w Ko mi te cie Obro ny Ro bot ni -
ków i pod ziem nej „S”, przy po mniał
po sło wa nie Le cha Ka czyń skie go z man -
da tu są de czan na po cząt ku lat 90., za -
zna cza jąc, że w wy bo rach
pre zy denc kich w 2005 r. do stoj ny gość
otrzy mał na Są dec czyź nie re kor do we
po par cie. 

Pre zy den to wi wrę czo no per ga min
z uchwa łą Ra dy Mia sta o nada niu ho no -
ro we go oby wa tel stwa wraz z pa miąt ko -
wą sta tu et ką, przed sta wia ją cą sple cio ne
dło nie. Lech Ka czyń ski otrzy mał ta kże
ko pię ak tu lo ka cyj ne go No we go Są cza
Wacława II Cze skie go, z 8 li sto pa -
da 1292 ro ku.

– To wiel ki dla mnie za szczyt, chęt nie
wra cam wspo mnie nia mi do cza su, gdy
by łem po słem z No we go Są cza, wiem, co
to za mia sto i ja cy w nim lu dzie miesz -
ka ją, zo sta wi łem tu wie lu przy ja ciół
– dzię ko wał wy raź nie wzru szo ny Lech
Ka czyń ski. W swo im pół go dzin nym
prze mó wie niu po wie dział, że Pol ska to
nie tyl ko War sza wa i in ne me tro po lie,
ale że na Pol skę skła da ją się rów nież
mia sta tej wiel ko ści, jak No wy Sącz,
gdzie trwa mrów cza, wy tę żo na pra ca,
i że ni gdy nie prze ciw sta wiał pań stwa
sa mo rzą do wi. Na stęp nie prze ma wia li
pre zy dent Ry szard No wak, dwaj obec ni
na sa li Ho no ro wi Oby wa te le No we go
Są cza: dr Krzysz tof Paw łow ski i ks. pra -
łat Sta ni sław Cza chor, bi skup no mi nat
An drzej Jeż, a na koń cu od czy ta no te le -
gram pre zy den ta RP na uchodź stwie

Ry szar da Ka czo row skie go, któ ry
przed ro kiem otrzy mał od są de czan ta -
kie sa mo wy ró żnie nie.

– Jest Pan dla nas sym bo lem su we -
ren nej Pol ski. Uosa bia Pan i re pre zen -
tu je nie pod le gło ścio we tra dy cje,
naj wy ższe war to ści i aspi ra cje na ro du
i pań stwa pol skie go – po wie dział Ry -
szard No wak.

Krzysz tof Paw łow ski, zwra ca jąc się
do Le cha Ka czyń skie go po imie niu, co
wy wo ła ło kon ster na cję, mó wił o po trze -
bie współ cze sne go pa trio ty zmu, a bp
An drzej Jeż przy po mniał, że Ho no ro -
wym Oby wa te lem No we go Są cza zo stał
w 1915 r. Jó zef Pił sud ski i to był pierw -
szy ta ki ty tuł przy szłe go na czel ni ka od -
ro dzo ne go pań stwa pol skie go, co
ozna cza, że są de czan pod tym wzglę dem
in tu icja ni gdy nie za wio dła. Sa la bi ła
bra wo, Lech Ka czyń ski się uśmie chał. 

Szcze gól ne wra że nie na obec nych
zro bi ło jed nak, wie lo krot nie prze ry wa ne
okla ska mi, prze mó wie nie ks. pra ła ta Sta -
ni sła wa Cza cho ra, b. wie lo let nie go pro -
bosz cza pa ra fii św. Ka zi mie rza, któ ry
prze ka zał Pre zy den to wi Naj ja śniej szej
Rze czy po spo li tej swo je „ka płań skie
i oby wa tel skie gra tu la cje i ży cze nia:
Szczęść Bo że, ad multos annos!”. 

Wspa nia łą opra wę mu zycz ną uro -
czy sto ści stwo rzył chór ba zy li ki św.
Mał go rza ty pod dy rek cją dr Re na ty Jo -
na kow skiej -Ol szow skiej. Roz po czął
od wy ko na nia utwo ru Gau de Ma ter Po -
lo nia.

Przy szedł też czas na pa miąt ko we
zdję cia. Z Le chem Ka czyń skim sfo to -
gra fo wa li się rad ni No we go Są cza (bez
raj ców PO), wia ru sy so li dar no ścio we,
re pre zen ta cja ko le ja rzy oraz chór. Pre -
zy dent kor dial nie wi tał się ze sta ry mi
zna jo my mi, An drze jem Szka rad kiem,
sze fem są dec kiej „S” (w 1991 r. Szka ra -
dek ustą pił L. Ka czyń skie mu pierw sze
miej sce na li ście po sel skiej Po ro zu mie -
nia Cen trum) i Re demp to ru sem Kur -
pem, któ ry pro wa dził je go biu ro
po sel skie w No wym Są czu.

***
Kon fe ren cja pra so wa gło wy pań stwa

zgro ma dzi ła tłum dzien ni ka rzy. Kil ka
sta cji te le wi zyj nych przy sła ło do Są cza
swo je eki py. Py ta ny, dla cze go jest w po -
wia to wym No wym Są czu, a nie w Ber -

li nie, gdzie z udzia łem przy wód ców
z ca łe go świa ta te go dnia trwa ły ob cho -
dy 20. rocz ni cy zbu rze nia mu ru ber liń -
skie go, Lech Ka czyń ski od parł: – Tak
umó wi li śmy się z pre mie rem Tu skiem
w Bruk se li, a po za tym nie co dzień
otrzy mu ję ty tuł ho no ro we go oby wa te la
mia sta i mo ja wi zy ta w No wym Są czu
by ła wcze śniej usta lo na.

Pre zy dent do dał, że nie lek ce wa ży
zna cze nia re wol ty w Ber li nie przed 20
la ty, ale wcze śniej by ły wy bo ry w Pol -
sce 4 czerw ca, a po zbu rze niu mu ru
ak sa mit na re wo lu cja w Cze cho sło wa -
cji. Po opusz cze niu ra tu sza, za miast
wsiąść do sa mo cho du, pre zy dent ru -
szył ze świ tą na dru gą stro nę Ryn ku.
Mo gło się wy da wać, że zmie rza na sta -
re śmie cie do sie dzi by „S” przy ul. Pi -
jar skiej, gdzie miał swo je biu ro
po sel skie w la tach 1991-1993. Nie ste -
ty, ca łe to wa rzy stwo skrę ci ło do re stau -
ra cji Bo he ma, gdzie już na kry wa no
do sto łu… 

(HSZ)

Widziane z boku

Cie ka wost ką jest, że rad ni PO, któ rzy za po -
wia da li boj kot uro czy sto ści (pod czas gło so -
wa nia uchwa ły o nada niu pre zy den to wi RP
za szczyt ne go ty tu łu, wstrzy ma li się od gło -
su), osta tecz nie jed nak zja wi li się w kom -
ple cie w ra tu szu. Nie sta nę li za to
do pa miąt ko we go zdję cia z Le chem Ka -
czyń skim, co zresz tą za uwa ży li tyl ko dzien -
ni ka rze. Za to nie tyl ko żur na li ści by li
świad ka mi przy kre go in cy den tu z udzia łem
jed ne go z rad nych Plat for my, któ ry nie
chciał się pod dać kon tro li funk cjo na riu szy
BOR, spraw dza ją cych go ści w we sty bu le ra -
tu sza. Pod czas „szar pacz ki” z bo ro wi kami
ów dżen tel men po wo łał się na swój sta tus
rad ne go nie pierw szej zresz tą ka den cji oraz
wy nie sio ny ze słu żby woj sko wej w ma ry -
nar ce sto pień bos ma na..., po czym po gnał
po scho dach na gó rę, a za nim ochro nia rze.
– Bi skup pod dał się kon tro li, po sło wie nie
pro te sto wa li a ten pan zro bił nam awan tu rę,
mo gli śmy go skuć w kaj dan ki – mó wił szef
ob sta wy pre zy denc kiej. Za za cho wa nie ko -
le gi prze pro sił BOR wi ce prze wod ni czą cy ra -
dy Je rzy Wi tu szyń ski. (S)

Z działaczami Solidarności FOT. LEŚ
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D o cze ka li śmy się – tym krót -
kim zda niem po wi tał pre zy -
den ta RP Le cha
Ka czyń skie go pre zy dent

Wy ższej Szko ły Biz ne su – Na tio nal Lo -
uis Uni ver si ty w No wym Są czu dr
Krzysz tof Paw łow ski. Obaj pa no wie mo -
gli po roz ma wiać jak pre zy dent z pre zy -
den tem, a zna ją się do brze z cza sów,
kie dy by li par la men ta rzy sta mi.

Dru ga w br. wi zy ta gło wy pań stwa
w No wym Są czu (pierw sza by ły
w czerw cu) roz po czę ła się wła śnie
od WSB -NLU, gdzie w wy peł nio nej
do ostat nie go miej sca au li (stu den ci sie -
dzie li na wet na schod kach w przej -
ściach) Lech Ka czyń ski wy gło sił
wy kład pt. „Go spo dar ka w ob li czu kry -
zy su i jej spo łecz ny wy miar”.

***
– Kie dy w la tach 1991-93 by łem po -

słem z te go re gio nu, ta szko ła roz po czy -
na ła dzia łal ność – po wie dział pre zy dent
na po cząt ku. – Wte dy two rzy ło się wie le
pry wat nych uczel ni w Pol sce. A to, że tu -

taj po wsta ła jed na z naj sil niej szych, je -
śli na wet nie naj sil niej sza, tak mó wi ły
ró żne ran kin gi, wy da wa ło mi się wte dy
czymś nie praw do po dob nym. Jest to ol -
brzy mi suk ces ko le gi i ca łe go ze spo łu.
Ta kich szkół w Pol sce jest dzi siaj bar dzo
du żo, mo że na wet za du żo, ale wie le jest
bar dzo do brych, a wśród nich Szko ła
Biz ne su w No wym Są czu, któ rą pa nie
i pa no wie zna cie le piej ode mnie. Ja
w ja kimś stop niu o biz ne sie bę dę mó wił,
cho ciaż z za wo du je stem praw ni kiem,
a ja ko wy kła dow ca zaj mo wa łem się pra -
wem pra cy, a nie eko no mią. Dzi siaj so -
bie po wie my o sy tu acji w na szej
go spo dar ce, ale za cznę od go spo dar ki
świa to wej.

***
Lech Ka czyń ski wy kład (mó wił jak

zwy kle z gło wy, bez kart ki) roz po czął
od na świe tle nia źró deł świa to we go kry -
zy su fi nan so we go, okre śla jąc, że „je go
oj czy zną są Sta ny Zjed no czo ne” skąd
się trud na sy tu acja eko no micz na prze -
nio sła na wie le in nych kra jów. Na ich tle

– zda niem mów cy – Pol ska znaj du je się
na lep szej po zy cji. Nas to zja wi sko
– z ró żnych po wo dów – do tknę ło znacz -
nie mniej niż wie le państw Eu ro py,
a „Pol ska jest po zy tyw nym wy jąt kiem”.
W mniej szym stop niu re ce sją do tknię te
zo sta ły pol skie ban ki (mniej da wa ły kre -
dy tów tzw. nie zwra cal nych).

Wśród naj bar dziej nie po ko ją cych zja -
wisk eko no micz nych i spo łecz nych wy -
mie nił Lech Ka czyń ski bez ro bo cie
(sto pa wy no si dziś ok. 11 pro cent), po -
gar sza ją cy się – mi mo nie złej sy tu acji
go spo dar czej – stan fi nan sów pu blicz -
nych, ro sną cy w szyb kim tem pie dług
pań stwa, a co za tym idzie wiel kie pro -
ble my z fi nan so wa niem np. słu żby zdro -
wia (tyl ko 4 proc. PKB na ten cel się
prze zna cza ) w Cze chach – 6, a Szwe cji
– 8). Je go za da niem, zbyt ni skie w na -
szym kra ju są na kła dy na pra ce jed no -
stek ba daw czych i in no wa cyj nych
(za le d wie 0,64 PKB). Ko niecz ne jest
uspraw nie nie or ga ni za cji pań stwa,
zmniej sze nie dys pro por cji, je śli cho dzi
o na kła dy in we sty cyj ne mię dzy War sza -
wą i in ny mi wiel ki mi mia stami, a mniej -
szy mi, ta ki mi jak No wy Sącz,
i śro do wi ska mi wiej ski mi. Trze ba sta -
wiać na mło dzież, na ich wy kształ ce nie,
two rze nie miej sc pracy i mo żli wo ści
awan su za wo do we go. Gość dał przy kład
pię cio mi lio no wej, kie dyś za nie dba nej
Fin lan dii, któ ra na le ży dziś do kra jów
bo ga tych. Dał przy kład fir my No kia,
któ ra po wsta ła wła śnie w Fin lan dii, a te -
raz jest jed ną z naj prę żniej szych mię -
dzy na ro do wych kor po ra cji na świe cie.

– Ja ko pre zy dent RP mu szę być opty -
mi stą, ale z na tu ry też je stem opty mi stą
– po wie dział na ko niec Lech Ka czyń ski
w WSB -NLU. – Dla te go wi dzę szan se
roz wo ju dla Pol ski, do te go po trzeb -
na jest więk sza ak tyw ność pań stwa,
wspar cie rzą du i sa mo rzą dów, od po -
wied nia ja kość pra cy wła dzy.

(PG)

Lech Ka czyń ski w WSB -NLU

Do cze ka li się pre zy den ta

Pamiątkowe zdjęcie w WSB-NLU FOT. PG

WYDARZENIE
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P o nie waż przy zna nie ty tu łu ho no ro we go oby wa te la
No we go Są cza pre zy den to wi RP Le cho wi Ka czyń -
skie mu wy wo ła ło pew ne kon tro wer sje (prze ciw ni cy
pod no si li, że L. Ka czyń ski ni czym szcze gól nym nie

za słu żył się dla nad du naj co we go gro du) po sta no wi li śmy prze -
śle dzić ko mu w prze szło ści ten za szczyt ny ty tuł przy zna wa ły
mia sta z na sze go re gio nu: No wy i Sta ry Sącz, Piw nicz na, Gry -
bów i Kry ni ca. Przed na szy mi ocza mi prze wi ja się ga le ria

w więk szo ści wspa nia łych pa trio tów, któ rych zro dzi ła ta zie -
mia, mę żów sta nu, wy bit nych ka pła nów, ale rów nież przy ja -
ciół Są dec czy zny i Pol ski z za gra ni cy, po cząw szy od cza sów
au striac kich, a za koń czyw szy na ostat nich la tach III RP. Choć
nie oby ło się bez ewi dent nych, na szczę ście rzad kich wpa dek
w PRL, ale nie tyl ko w tym okre sie, to jed nak więk szość
uchwał rad miej skich o przy zna niu ty tu łu ho no ro we go oby wa -
te la wy trzy ma ło pró bę cza su. Po pa trz my, jak to wy glą da ło… 

Są dec kie mia sta nie sza fo wa ły za szczyt nym ty tu łem 

Patrioci, mężowie stanu,
przyjaciele Sądecczyzny

Ty tuł ho no ro we go oby wa te la przy zna -
wa ny był w No wym Są czu od po ło -
wy XIX wie ku. Ja ko je den z pierw szych
otrzy mał go mjr Jó zef von Fe je rva ry,
Wę gier z po cho dze nia, do wód ca 3 ba ta -
lio nu sta cjo nu ją ce go w No wym Są -
czu 20 CK Puł ku Pie cho ty im.
Fran cisz ka Wil hel ma, któ ry w 1846 r.
pod czas tzw. ra ba cji chłop skiej uchro nił
mia sto przed na pa dem zbroj nych band
chłop skich. 

No wy Sącz był pierw szym mia stem
Pol ski (przed Wil nem i Kra ko wem),
któ re swo im ho no ro wym oby wa te lem
uczy ni ło Jó ze fa Pił sud skie go. W 1915
r., kie dy do szło do kon flik tu mię dzy ko -
men dan tem Le gio nów Pol skich a szta -
bem au striac ko–pru skim, Ra da Miej ska
po sta no wi ła wes przeć mo ral nie Pił sud -
skie go. Z ini cja ty wą nada nia ho no ro we -
go oby wa tel stwa wy stą pi li Ry szard
Mę dlar ski z PPSD i Sta ni sła wa Wosz -
czyń ska. Uchwa ła pod ję ta 22 mar -
ca 1916 r. gło si ła:

Od da jąc hołd za słu gom twór cy Le -
gio nu Pol skie go, nie zmor do wa ne go

Bo jow ni ka o wol ność Pol ski
i z wdzięcz no ści, za udział w wal kach
o oswo bo dze nie mia sta No we go Są cza
z ro syj skie go na jaz du, uchwa la Ra da
Miej ska jed no myśl nie nadać Ja śnie
Wiel mo żne mu Pa nu Bry ga die ro wi Jó -
ze fo wi Pił sud skie mu ho no ro we oby wa -
tel stwo mia sta No we go Są cza.

Kie dy w li sto pa dzie 1916 r. Pił sud -
skie go za pro szo no na uro czy stość wrę -
cze nia oko licz no ścio we go ty tu łu,
na de słał z Kra ko wa na stę pu ją cy te le -
gram: 

Kra ków, 11 li sto pa da 1916 ro ku.
Za za pro sze nie na ob chód dzię ku ję, być
na nim nie ste ty nie mo gę z po wo du nie -
zdro wia. Tra dy cja bo jów pod No wym
Są czem ży je za wsze w I. Bry ga dzie, łą -
cząc się z ser decz ną wdzięcz no ścią dla
miesz kań ców mia sta za wzru sza ją ce
przy ję cie, ja kie go do zna li śmy po od par -
ciu in wa zji. Jó zef Pił sud ski.

Pił sud ski ode brał ty tuł do pie ro
w 1921 r., w cza sie kie dy prze je żdżał
przez No wy Sącz po wi zy cie na Tar gach
Wschod nich we Lwo wie.

Oto li sta wy ró żnio nych ty tu łem
od cza sów naj daw niej szych do współ -
cze sno ści. Zwra ca uwa gę ab so lut na do -
mi na cja w tym re je strze mę żczyzn.
Na li ście wid nie je tyl ko jed na ko bie ta:
Ire na Sty czyń ska.

Okres au to no mii ga li cyj skiej
Ka zi mierz Ba de ni (1847–1909) – hra -
bia, na miest nik Ga li cji;
Sta ni sław Ba de ni (1850–1912) – hra -
bia, praw nik, po li tyk, mar sza łek kra jo -
wy Ga li cji;
Jó zef Ba ła ban – sta ro sta są dec ki, bu -
dow ni czy, twór ca wie lu obiek tów we
Lwo wie;
Wła dy sław Bar bac ki (1854–1938)
– dr praw i ad mi ni stra cji, ab sol went
UJ, bur mistrz No we go Są cza w la -
tach 1900–1918, dzia łacz „So ko ła”
i So da li cji Ma riań skiej. Ty tuł nada -
no 22 mar ca 1916 r.;
gen. Sve to zar Bo ro ević von Boj na
(1856–1920) – do wód ca wojsk au -
striac kich, za słu żo ny na fron cie woj ny
z Ro sja na mi;
Jó zef Dietl (1804–1878) – le karz in ter -
ni sta–bal ne olog, dzia łacz spo łecz ny,
pro fe sor rek tor UJ. Ty tuł nada no 9 ma -
ja 1867 r.;
Ju lian Du na jew ski (1824–1907)
– pro fe sor i rek tor UJ, po seł, CK mi ni -
ster skar bu;

Tyl ko jed na ko bie ta!
Ho no ro wi Oby wa te le mia sta No we go Są cza
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Jó zef von Fe je rva ry – ofi cer au striac -
ki 20 Puł ku Pie cho ty w No wym Są czu;
Ju lian Frie drich – sta ro sta są dec ki;
Ka zi mierz Ga łec ki – le karz. Ty tuł
nada no 15 lip ca 1914 r.;
Age nor Go łu chow ski (1812–1875)
– na miest nik Ga li cji, pol ski praw nik,
dy plo ma ta i kon ser wa tyw ny po li tyk;
Aloj zy Gó ra lik (1845–1926) – ksiądz,
in fu łat ko le giac ki, rek tor Se mi na rium
Du chow ne go w Tar no wie. Ty tuł nada -
no w 1901 r.;
Le onard Ja rosch – praw nik, sę dzia
są du w No wym Są czu;
Wła dy sław Ja rosz – sta ro sta są dec ki;
Wła dy sław Le opold Ja wor ski (1865–
1930) – praw nik, pro fe sor UJ, po li tyk
kon ser wa tyw ny. Ty tuł nada no 22 mar -
ca 1916 r.;
Wi told Ko ry tow ski (1850–1923) – dr
ho no ris cau sa UJ (1908), na miest nik
Ga li cji, mi ni ster skar bu Ga li cji. Ty tuł
nada no w 1909 r.;
Sta ni sław Ku row ski – sta ro sta są dec ki;
Lu dwik Ma łec ki (1840–1922)
– pro fe sor ła ci ny i grec ki w I Gim na -

zjum w No wym Są czu, głów ny twór -
ca ka pli cy św. Ka zi mie rza, fun da tor
wi tra ży. Ty tuł nada no 3 kwiet -
nia 1913 r.;
Wła dy sław Pec – dr praw. Ty tuł nada -
no 3 kwiet nia 1913 r.;
Jó zef Pił sud ski (1867–1935) – twór ca
Le gio nów, do No we go Są cza wkro -
czył 13 grud nia 1914 r., na czel nik od -
ro dzo ne go pań stwa pol skie go,
mar sza łek Pol ski. Ty tuł nada no 22
mar ca 1916 r.;
Le on Pi niń ski (1857–1938 – hra bia,
pro fe sor pra wa rzym skie go na Uni wer -
sy te cie Lwow skim, na miest nik Ga li cji.
Ty tuł nada no w1901 r.;
An drzej Po toc ki (1861–1908) – po li -
tyk, mar sza łek kra jo wy, na miest nik
Ga li cji;
Gu staw Ro mer (1846–1903) – praw nik,
ban ko wiec, po seł na Sejm Ga li cyj ski;
Adam Sa pie ha (1867–1951) – ksią żę,
kar dy nał, me tro po li ta kra kow ski. Ty tuł
nada no 22 mar ca 1916 r.;
Fran ci szek Smol ka (1810–1895)
– pol ski pa trio ta, po li tyk, re wo lu cjo ni -

sta, dzia łacz spo łecz ny. Ty tuł nada no
w1872 r.;
Jan Sy gań ski (1853–1918) – ksiądz
je zu ita, hi sto ryk No we go Są cza. Ty tuł
nada no 3 kwiet nia 1913 r. 
Onu fry Prus Trem bec ki (1812–1892)
– le karz zdro jo wy, bur mistrz No we go
Są cza w 1870 r.;
Jan Way gart – dr praw. Ty tuł nada -
no 15 lip ca 1914 r.;
Fran ci szek Ksa we ry Wierz chley ski
(1803–1884) – bi skup prze my ski, ar cy -
bi skup – me tro po li ta lwow ski ob rząd -
ku ła ciń skie go w la tach 1860–1884;
Lu dwik Zdań ski – sę dzia.

Okres mię dzy wo jen ny
(II Rzecz po spo li ta)
Bor ce wicz – ge ne rał, do wód ca woj -
sko wy pod czas I woj ny świa to wej;
Ka zi mierz Gór ski (1872–1952) – in -
ży nier miej ski w No wym Są czu, mi ni -
ster ro bót pu blicz nych. Ty tuł nada no 9
lip ca 1931 r.;
Ma ciej Łach (1892–1966) – praw nik,
syn chłop ski, sta ro sta no wo są dec ki

Agenor Gołuchowski Kazimierz Badeni Stanisław Badeni Władysław Barbacki Józef Dietl Julian Dunajewski

Piotr Pierminow Bolesław Redlich Stanisław Skrzeszewski Iwan Zołotar Zygmunt Berling bp Józef Gucwa

ks. Jan Sygański Onufry Trembecki Władysław Jaworski Bronisław Pieracki Kazimierz Górski Maciej Łach
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w la tach 1929–1938. Ty tuł nada no 31
sierp nia 1938 r.;
Bro ni sław Pie rac ki (1895–1934) – le -
gio ni sta, ge ne rał, mi ni ster spraw we -
wnętrz nych w la tach 1931–1934. Ty tuł
nada no 9 lip ca 1931 r.;
1. Puł k Strzel ców Pod ha lań skich
– jed nost ka woj sko wa sta cjo nu ją ca
w No wym Są czu w la tach 1918–1939.
Ty tuł nada no 4 lu te go 1938 r.;
Edward Rydz-Śmi gły (1886–1941)
– le gio ni sta, mar sza łek Pol ski. Ty tuł
nada no 3 paź dzier ni ka 1936 r.;
Ro man Si chra wa (1869–1945) – dr
praw, ad wo kat, bur mistrz No we go Są -
cza w la tach 1925–1934, 1939, 1945.
Ty tuł nada no 9 grud nia 1931 r. 

Okres PRL
Zyg munt Ber ling (1896–1980) – ge -
ne rał, do wód ca 1 Dy wi zji Ko ściusz -
kow skiej, zwią za ny z No wym Są czem
la ta mi swej mło do ści;
Fio dor Da ni ło wicz Bol bat – do wód ca
od dzia łów ra dziec kich wy zwa la ją cych
mia sto w 1945 r.;

Lu cjan Mo ty ka (1915–2006) – I se -
kre tarz KW PZPR w Kra ko wie, mi ni -
ster kul tu ry i sztu ki; 
Piotr Pier mi now – ppłk., par ty zant ra -
dziec ki;
Bo le sław Re dlich (1904–1976) – przed -
wo jen ny dy rek tor I Gim na zjum im. Ja -
na Dłu go sza, żoł nierz ru chu opo ru;
Sta ni sław Skrze szew ski (1901–1978)
– po wo jen ny mi ni ster spraw za gra nicz -
nych i oświa ty z są dec kim ro do wo dem;
Iwan Zo ło tar (1905–1981) – do wód ca
ra dziec kie go od dzia łu par ty zanc kie go
na Są dec czyź nie.

La ta III Rzecz po spo li tej
Współ cze śnie, w ostat nich la tach, Ra -

da Mia sta przy zna ła sie dem ty tu łów Ho -
no ro we go Oby wa te la No we go Są cza.
Otrzy ma li je (chro no lo gicz nie):
Jó zef Gu cwa (1923–2004) – rek tor
ko ścio ła św. Ka zi mie rza w No wym Są -
czu, bi skup, żoł nierz AK. Ty tuł wrę -
czo no 24 stycz nia 1999 r.;
Jó zef Bie niek (1911–2002) – hi sto -
ryk–do ku men ta li sta II woj ny świa to -

wej na Są dec czyź nie, żoł nierz AK
i BCh. Ty tuł wrę czo no 8 li sto pa -
da 2002 r.;
Ire na Sty czyń ska (1923–2007)
– prze wod nik PTTK, au tor ka opra co -
wań hi sto rycz nych. Ty tuł wrę czo no 8
li sto pa da 2001 r.;
Sta ni sław Cza chor (ur. 1930) – dłu go -
let ni pro boszcz pa ra fii św. Ka zi mie rza
w No wym Są czu. Ty tuł wrę czo no 8 li -
sto pa da 2005 r.;
Krzysztof Pawłowski (ur. 1946)
– założyciel i rektor (1992–2007)
Wyższej Szkoły Biznesu
– National Louis University
w Nowym Sączu. Tytuł
wręczono 30 września 2006 r.;
Ry szard Ka czo row ski (ur. 1919)
– ostat ni pre zy dent RP na Wy chodź -
stwie. Ty tuł wrę czo no 27 mar ca 2008 r.,
Lech Ka czyń ski (ur. 1949) – pre zy -
dent RP. Ty tuł wrę czo no 9 li sto pa -
da 2009 r.

(LEŚ)
(w materiale wykorzystano opracowanie Wiesława

Piprka, dokumentalisty i przewodnika PTTK)

Józef Piłsudski Leon Piniński Andrzej Potocki kard. Adam Sapieha Franciszek Smolka Svetozar Boroević von Bojna

Józef Bieniek Irena Styczyńska ks. Stanisław Czachor Krzysztof Pawłowski Ryszard Kaczorowski Lech Kaczyński

Roman Sichrawa Edward Śmigły-Rydz 1. Pułk Strzelców Podhalańskich Fiodor Bolbat
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Pa pież Jan Pa weł II (Ka rol Woj ty -
ła, 1920–2005) – uchwa ła Ra dy Miej -
skiej zo sta ła pod ję ta 27
paź dzier ni ka 2003 r. Wrę cze nie od by ło
się w Wa ty ka nie 5 li sto pa da 2003 r.,
dzień po imie ni nach Ka ro la. Do ko na ła
te go de le ga cja na cze le z bur mi strzem
Ma ria nem Cy co niem.

Rad ni przy ję li re zo lu cję z oka -
zji XXV rocz ni cy pon ty fi ka tu Ja na Paw -
ła II. Oto jej treść:

„Nie lę kaj cie się”. Te sło wa z Ewan -
ge lii św. Ja na, przy wo ła ne przez Je go
Świą to bli wość Oj ca Świę te go Ja -
na Paw ła II u pro gu tak nie zwy kłe go
i prze ło mo we go pon ty fi ka tu, da ły po czą -
tek nie spo ty ka nej w hi sto rii ludz ko ści
eks plo zji prze mian spo łecz nych, któ re
na nie mal wszyst kich kon ty nen tach do -
pro wa dzi ły do wy zwo le nia na ro dów
spod jarz ma nie wol ni czych dyk ta tur i to -
ta li ta ry zmu. Na ród pol ski stał się szcze -
gól nym be ne fi cjen tem tych prze mian.
Pon ty fi kat prze ło mu ty siąc le ci ja wi się
praw dzi wym zwia stu nem wio sny Ko -
ścio ła, a z my śli spo łecz nej Pio tra Na -
szych Cza sów ko lej ne po ko le nia czer pać
bę dą jak z nie prze bra nej skarb ni cy. 

Ju bi le usz 25–le cia pon ty fi ka tu jest dla

Ra dy Miej skiej w Sta rym Są czu oka zją
do wy ra że nia szcze rej i głę bo kiej
wdzięcz no ści Na miest ni ko wi Chry stu sa
za wszyst kie ła ski, któ rych Bóg po zwo lił
do stą pić miesz kań com Mia sta i Gmi ny
Sta ry Sącz za Je go po śred nic twem.
Szcze gól ną wdzięcz ność Ra da Miej ska
wy ra ża Oj cu Świę te mu za przy ję cie za -
pro sze nia sa mo rzą dów Ziem Są dec kich,
ła skę wi zy ty i ofia ry Mszy świę tej w na -
szym mie ście oraz dar ka no ni za cji bło -
go sła wio nej Kin gi, na któ rą przez ty le
stu le ci cze ka ły po ko le nia czci cie li Pa ni
Ziem Są dec kich. Obec ność Oj ca Świę te -
go w Sta rym Są czu uzna je my za jed no
z naj wa żniej szych wy da rzeń w bli sko 750
let nich dzie jach Mia sta, któ re po zwo li ło
set kom ty się cy piel grzy mów z Są dec czy -
zny i ca łej Pol ski oso bi ście do świad czyć
te go wiel kie go, świa to we go po wie wu
Du cha Świę te go, któ rym ja wi się Pon ty -
fi kat Ja na Paw ła II.

Niech Do bry Bóg ota cza Je go Świą -
to bli wość Oj ca Świę te go Ja na Paw -
ła II wszel ki mi ła ska mi i udzie li zdro wia
i sił po trzeb nych na ko lej ne la ta kie ro -
wa nia Ło dzią Pio tro wą”. 
Ks. kar dy nał Sta ni sław Dzi wisz
(ur. 1939 r. w Ra bie Wy żnej) – me tro -

po li ta kra kow ski, oso bi sty se kre tarz Ka -
ro la Woj ty ły i Ja na Paw ła II. Uchwa ła
RM z 26 kwiet nia 2007 r. Ty tuł do dziś
nie zo stał wrę czo ny (nie by ło oka zji).
Sta ro są de cza nie są mu wdzięcz ni przede
wszyst kim za wiel ką po moc w or ga ni -
za cji uro czy sto ści ka no ni za cji bł. Kin gi
i wi zy ty Ja na Paw ła II w ich mie ście 16
czerw ca 1999 ro ku.
Ks. dr bp Wik tor Skworc (ur. 1948 r.
w Ru dzie Ślą skiej) – or dy na riusz die ce -
zji tar now skiej, od wie lu lat wspie ra ją -
cy śre dnio wiecz ną per łę Be ski du
Są dec kie go, nie usta jąc w dzie le bu do -
wy Die ce zjal ne go Cen trum Piel grzy mo -
wa nia im. Ja na Paw ła II. Uchwa ła z 26
kwiet nia 2007 r. Ty tuł wrę czo no 8 lip -
ca 2007 r. pod czas uro czy stej se sji RM
z oka zji 750–le cia Sta re go Są cza. 
Dr Sta ni sław Ga łoń ski (ur. 1930 r.
w Sta ni sław czy ku k. Trem bow li) – za -
ło ży ciel i dłu go let ni dy rek tor i dy ry gent
Ca pel li Cra co vien sis. Stwo rzył
i przez 15 lat pro wa dził Sta ro są dec ki Fe -
sti wal Mu zy ki Daw nej, któ ry jest jed ną
z wi zy tó wek mia sta św. Kin gi na świe -
cie. Uchwa ła z 26 kwiet nia 2007 r. Ty -
tuł wrę czo no 12 sierp nia 2007 r.
pod czas uro czy stej se sji z oka zji 750–le -
cia Sta re go Są cza.
Dr Jan Win ter (ur. 1953 w Wał brzy -
chu) – przez wie le lat dy rek tor Biu ra d.
s. Usu wa nia Skut ków Klę ski Ży wio ło -
wych w Mi ni ster stwie Spraw We -
wnętrz nych i Ad mi ni stra cji. Miał du ży
udział w li kwi da cji po wo dzio wych
znisz czeń w mie ście i oko licz nych wio -
skach, prze ka zu jąc zna czą ce fun du sze
Uchwa ła z 26 kwiet nia 2007 r. Ty tuł
wrę czo no 12 sierp nia 2007 r. pod czas
uro czy stej se sji z oka zji 750–le cia Sta -
re go Są cza.
Ma rian Cy coń (ur. 1940 r. w Bar ci -
cach) – bur mistrz Sta re go Są cza, b. po -
seł, b. pre zy dent i wi ce pre zy dent
No we go Są cza, na czel nik Piw nicz nej.
Je go za słu gą jest grun tow na re wi ta li za -
cja cen trum Sta re go Są cza, za byt ko we -
go ryn ku i są sied nich uli czek. Od lat jest
za an ga żo wa ny w pra ce re no wa cyj ne
w klasz to rze kla ry sek. Uchwa ła z 16 lip -
ca 2007 r. Ty tuł wrę czo no 12 sierp -
nia 2007 r. pod czas uro czy stej se sji
z oka zji 750–le cia Sta re go Są cza.

(PG)

Na cze le z Pa pie żem!
Ho no ro wi oby wa te le mia sta Sta re go Są cza

Jan Paweł II

bp Wiktor Skworc i kard. Stanisław Dziwisz

POCZET HONOROWYCH
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Au gust Wow ko no wicz (1878–1919)
– bur mistrz Piw nicz nej w la tach 1904–
1905. Wy bru ko wał Ry nek, za je go
ka den cji przy go to wy wa no bu do wę
szko ły, bu dy nek po li cji, rzeź nię. Ty tuł
otrzy mał 5 stycz nia 1905 r. 
An drzej Hra bia Po toc ki (1861–1908)
– mar sza łek Sej mu Kra jo we go Ga li cji,
na miest nik Ga li cji, za słu żo ny dla krze -
wie nia pol sko ści. Ty tuł otrzy mał 5
stycz nia 1905 r. 
Wła dy sław Ja nusz – sta ro sta no wo są -
dec ki, ty tuł otrzy mał 5 stycz nia 1905 r.
Sta ni sław Mar cin Ba de ni (1850–1912)
– po seł do ga li cyj skie go Sej mu Kra jo we go
we Lwo wie i dwu krot nie mar sza łek kra jo -
wy Ga li cji na prze ło mie XIX i XX w. 
Ks. Jan Da gnan (1858–1930) – pro -
boszcz pa ra fii w Piw nicz nej przez 37 lat,
do 1930 r., dzie kan de ka na tu sta ro są dec -
kie go, rad ny miej ski i prze wod ni czą cy
Ra dy Szkol nej; spo łecz nik, pio nier spół -
dziel czo ści, za ło żył kół ko rol ni cze i ka sę
oszczęd no ścio wo–po życz ko wą, ini cja tor
bu do wy Do mu Lu do we go. Otrzy mał ty -
tuł 17 mar ca 1918 r. 
Jó zef Pił sud ski (1867–1935) – na czel -
nik od ro dzo ne go pań stwa pol skie go,
mar sza łek Pol ski. Ra da Miej ska Piw -
nicz nej przy zna ła mu ty tuł 11 li sto pa -
da 1934 r. 
Jan Mar ci szew ski (1871–1953) – bur -
mistrz Piw nicz nej w la tach 1927–1938
(bur mi strzem był ta kże je go oj ciec
i dzia dek). Za je go ka den cji do ko na no
od wier tu wo dy mi ne ral nej (1932), wy -
bu do wa no ła zien ki mi ne ral ne i bo ro wi -
no we. Ty tuł otrzy mał 8 lip ca 1935 r.
Ma ciej Łach (1892–1966) – sta ro sta
po wia to wy w No wym Są czu w la -
tach 1929–1938. Ty tuł otrzy mał 8 lip -
ca 1935 r.
1. Pułk Strzel ców Pod ha lań skich
– chlu ba Są dec czy zny, Ra da Miej ska
pod ję ła uchwa łę 15 ma ja 1938 r.

***
Po dłu go let niej prze rwie przy zna wa -

nie ty tu łów ho no ro we go oby wa te la

wzno wio no w Piw nicz nej do pie ro
na po cząt ku XXI w.
Da nu ta Sza flar ska (ur. 1915 r. w Ko -
sa rzy skach) – zna ko mi ta ak tor ka, de -
biu to wa ła w no wo są dec kim Te atrze
To wa rzy stwa Dra ma tycz ne go pro wa -
dzo nym przez Bo le sła wa Bar bac kie -
go, ak tor ka te atrów w Wil nie,
Kra ko wie, Ło dzi i War sza wie, za gra ła
m.in. w fil mie „Za ka za ne pio sen ki”
i „Skarb”, a ostat nio „Po ra umie rać”

i „Ja no sik”. „Am ba sa dor” Piw nicz nej
w War sza wie. Ty tuł otrzy ma ła 14 lip -
ca 2000 r.
Hen ry To ikan der – pre zes To wa rzy -
stwa Fiń sko–Pol skie go w Ku usan ko ski
(je go żo na po cho dzi z Piw nicz nej),
przy ja ciel Piw nicz nej, m.in. ini cja tor
po mo cy cha ry ta tyw nej i współ or ga ni -
za tor to urnée Ze spo łu Re gio nal ne go
„Do li na Po pra du” po Fin lan dii. Ty tuł
otrzy mał 30 wrze śnia 2005 r.

Legenda filmu i obcokrajowcy
Ho no ro wi Oby wa te le Piw nicz nej–Zdro ju

ks. Jan Da gnan Jan Mar ci szew ski Ma ciej Łach Da nu ta Sza flar ska

Zygmunt Bielczyk Maria Zubek Przemysław Stanko ks. Jan Wątroba

Hen ry To ikan der Géza Cséby Maria Lebdowiczówna Krystyna Bielczykowa
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Géza Cséby (ur. 1947 r. w Kesz the ly)
– po eta, tłu macz, kul tu ro znaw ca, dy -
rek tor Do mu Kul tu ry w Kesz the ly
na Wę grzech, przy ja ciel Pol ski, prze -
tłu ma czył na j. wę gier ski wier sze po -
etek piw ni czań skich: Bar ba ry
Pa lu cho wej, Wan dy Łom nic kiej–Du -
lak, Sta ni sła wy Wi dom skiej–Fie dor.
Ty tuł otrzy mał 10 paź dzier ni ka 2006 r. 
Ma ria Leb do wi czo wa (ur. 1934 r.
w Na wo jo wej) – eme ry to wa na na uczy -
ciel ka j. pol skie go, spo łecz nik, współ -
za ło ży ciel ka i re dak tor ka lo kal nej
ga ze ty „Znad Po pra du”, współ au tor ka
mo no gra fii Piw nicz nej „Stu dia i szki ce
z dzie jów mia sta 1772–1998” i in nych
ksią żek o Piw nicz nej: „Rze ka z mia -
stecz kiem w tle”, „Daw ni piw ni cza nie.
Słow nik bio gra ficz ny”, „Skar by w Ki -
ca rzy”. Ty tuł otrzy ma ła 30 paź dzier ni -
ka 2008 r.
Kry sty na z Jur gie le wi czów-Biel czy -
ko wa (ur. 1921 r. w Kra ko wie) – dzia -

ła ła we fran cu skim ru chu opo ru, wię -
zień Ra vens bruck i Neu bran den burg,
na uczy ciel ka j. fran cu skie go w li ce -
ach war szaw skich, a ta kże na AWF
w War sza wie. Po przej ściu na eme ry -
tu rę wraz z mę żem za miesz ka ła
w Piw nicz nej–Zdro ju, gdzie się udzie -
la spo łecz nie. Ty tuł otrzy ma ła 30 paź -
dzier ni ka 2008 r.
Prof. Zyg munt Biel czyk (ur. 1913 r.
w No wym Są czu) –żoł nierz Wrze -
śnia 1939 ro ku i AK, prof. AWF
w War sza wie, w la tach 70. pro dzie kan,
dzie kan i pro rek tor tej uczel ni, au tor
opra co wań dot. tech ni ki i me to dy ki
nar ciar stwa, za ło ży ciel uni kal ne go
w ska li świa to wej mu zeum nart w Piw -
nicz nej, do któ re go prze ka zał cen ną
ko lek cję zbio ry nart. Ty tuł otrzy mał 30
paź dzier ni ka 2008 r.
Ma ria Zu bek (ur. 1919 r. w No wym
Są czu) – wdo wa po mjr. Ju lia nie Zub -
ku ps. „Ta tar”, pod czas II w. świa to wej

łącz nicz ka i pie lę gniar ka AK, ps. „Ta -
ta rzy na”, udzie la się w związ kach
kom ba tanc kich, do pro wa dziła do wy -
da nia wspo mnień wo jen nych swo je go
mę ża. Ty tuł otrzy ma ła 30 paź dzier ni -
ka 2008 r.
Prze my sław Stan ko – dr hi sto rii z Pa -
pie skiej Aka de mii Teo lo gicz nej w Kra -
ko wie, ba dacz kró lew skich per ga mi nów
do ty czą cych Piw nicz nej, od na lazł ory -
gi nał do ku men tu lo ka cyj ne go Piw nicz -
nej, uwa ża ny do tych czas za za gi nio ny
lub znisz czo ny. Ty tuł otrzy mał 30 paź -
dzier ni ka 2008 r.
Ks. Jan Wą tro ba (ur. 1939 r. w Ło so -
si nie Gór nej) – pro boszcz w Piw nicz nej
w la tach od 1983–2009, pierw szy dzie -
kan de ka na tu Piw nicz na, za słu żo ny dla
bu dow nic twa sa kral ne go, tu ry sta, ka pe -
lan ko ła PTTK im. Wła dy sła wa Olek -
se go w Piw nicz nej–Zdro ju. Otrzy mał
ty tuł 28 lip ca 2009 r. 

(MI GA)

Od burmistrza do... burmistrza
Ho no ro wi Oby wa te le miasta Grybowa

Dr Adam Ja ku bow ski (1849–1908)
– dok tor wszech na uk le kar skich, bur -
mistrz Gry bo wa w la tach 1882–1908.
Je den z naj wy bit niej szych wło da rzy
kró lew skie go mia sta nad Bia łą, któ re
uno wo cze śnił, wy po sa żył w ka na li za -
cję i ga zo we oświe tle nie, utwo rzył
straż po żar ną i teatr ama tor ski,
a przede wszyst kim wy pro wa dził z du -
że go za dłu że nia w cza sach kry zy su
(Gry bo wo wi gro zi ła na wet utra ta sta tu -
su miej skie go) i wzmoc nił ów cze sny
po wiat gry bow ski. Ty tuł otrzy mał
w 1907r. wraz z – prze cho wy wa nym
do dzi siaj w za so bach Urzę du Mia sta
– zło tym łań cu chem bur mi strzow skim,
co świad czy ło o rzad ko spo ty ka nym
uzna niu miesz kań ców. 
Jó zef Hod bod (1870–1951) – ap te karz
z Boch ni, ab sol went UJ. W Gry bo wie
za sły nął z pro wa dze nia jed nej z naj lep -
szych ap tek w re gio nie, pro du ko wał
prosz ki od bó lu gło wy tzw. „hod bo di -

ny”. Spo łecz nik, pod ró żnik, pa sjo nat
mo to ry za cji. Od li sto pa da 1914
do mar ca 1915 bur mistrz Gry bo wa,

a na stęp nie ko mi sarz rzą do wy. Ty tuł
ho no ro we go oby wa te la nada no mu 16
li sto pa da 1933 r.

POCZET HONOROWYCH

1. Pułk Strzelców Podhalańskich

Józef Cyrankiewicz Jerzy Gostwickiks. Adam Kaźmierczyk
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Prof. Zdzi sław Mą czeń ski (1878–
1961) – ro dem ze Spyt ko wic. Wy bit ny
pol ski ar chi tekt, ab sol went Po li tech ni ki
War szaw skiej, w la tach po wo jen nych
pro rek tor tej uczel ni. Z Gry bo wem
zwią za ny przez dłu gie la ta. Uczest ni -
czył w pro jek to wa niu ko ścio ła pw. św.
Ka ta rzy ny a po woj nie pra co wał
przy je go od bu do wie, za pro jek to wał
ka pli cę na Pod ja wo rzu. Ho no ro we oby -
wa tel stwo otrzy mał 9 mar ca 1939 r.
Ks. Adam Kaź mier czyk (1920–
2004), po cho dził z Ja sie nia, ka płan
od 1945 r., dłu go let ni (1962–1987)
pro boszcz pa ra fii św. Ka ta rzy ny
w Gry bo wie, ini cja tor wie lu dzia łań
cha ry ta tyw nych i kul tu ral nych (m. in.
za ło żył or kie strę pa ra fial ną). Szcze gól -
ną opie ką ota czał Mu zeum Pa ra fial ne,
któ re go był ku sto szem i w któ rym
miesz kał do koń ca ży cia. Ho no ro we
oby wa tel stwo otrzy mał 16 czerw -
ca 1995 r.
Je rzy Go stwic ki (1920–2008) – ro -
dem z Tar no brze gu, prze wod ni czą cy
Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej
(od po wied nik dzi siej sze go bur mi strza)
w Gry bo wie w la tach 1957–1970, z za -
wo du sto ma to log, za ło ży ciel (wspól nie
z żo ną An ną, uta len to wa ną ak tor ką,
dzia łacz ką po mo cy spo łecz nej) Ama -
tor skie go Te atru Spo łecz ne go Mia sta
Gry bo wa. Za je go rzą dów w Gry bo wie
wy ko na no wie le wa żnych in we sty cji:
m.in. zbu do wa no dwo rzec ko le jo wy,
sta dion, obiek ty uży tecz no ści pu blicz -
nej, zga zy fi ko wa no i oświe tlo no mia -
sto. W 1966 r. Gry bów zdo był
pierw sze miej sce wśród miast do 10
tys. miesz kań ców w ogól no pol skim
kon kur sie o ty tuł „Mi strza Go spo dar -
no ści”. Ty tuł otrzy mał 26 czerw -
ca 2000 r.

***
Po nad to w prze szło ści ho no ro wy mi
oby wa te la mi mia sta Gry bo wa by ły po -
wszech nie zna ne oso bi sto ści, ta kie jak:
mar sza łek Jó zef Pił sud ski i dłu go let ni
pre mier z okre su PRL Jó zef Cy ran -
kie wicz (1911–1989), któ ry po cho dził
z pod gry bow skiej wsi Bru na ry.
W okre sie mię dzy wo jen nym ty tu łem
uho no ro wa no też 1. Puł k Strzel ców
Pod ha lań skich z No we go Są cza.

(MI GA)

W okre sie mię dzy wo jen nym ho no ro -
we oby wa tel stwo uzdro wi ska otrzy -
ma li ja ko pierw si: Jó zef Pił sud ski
i je go żo na Alek san dra oraz ap te karz
Hen ryk Ni tri bitt (ty tuł nada no
w 1935). Rów nież w 1935 r. ho no ro -
wym oby wa te lem zo stał Fran ci szek
Kmie to wicz, le karz miej ski, bur mistrz
w la tach 1914–1922, lo kal ny pa trio ta,
któ ry ode grał du ża ro lę w uno wo cze -
śnie niu uzdro wi ska; bu dow ni czy po -

mni ka i kop ca Ka zi mie rza Pu ła skie go.
W 1936 r. wy ró żnio no: pre zy den ta

RP Igna ce go Mo ścic kie go, w 1937 r.
– inż. Alek san dra Bob kow skie go (jed -
ne go z bu dow ni czych ko lej ki
to ro wo–li no wej na Gó rę Par ko wą) i wi -
ce mi ni stra opie ki spo łecz nej dr Eu ge -
niu sza Pie strzyń skie go. W 1938
na gro dzo no zbio ro wo 1. Pułk Strzel ców
Pod ha lań skich z No we go Są cza i sta ro -
stę no wo są dec kie go Ma cie ja Ła cha.

Od Piłsudskiego
do Berdychowskiego
Ho no ro wi oby wa te le Krynicy-Zdroju

1. Pułk Strzelców Podhalańskich Zygmunt Berdychowski

ks. Wła dy sław Pod ra za ks. Jó zef Dra bik Józef Oleksy Ste fan Pół chło pek

Aleksander Bobkowski Leon Nowotarski Bogusław Kaczyński Wła dy sław Jam ro ży
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Tuż przed wy bu chem woj ny ty tuł
otrzy mał inż. Le on No wo tar ski (1878-
1957), dy rek tor Za kła du Zdro jo we go
i ini cja tor dal szej roz bu do wy. Za je go
rzą dów po wsta ło m.in. lo do wi sko i tor
sa necz ko wy, pi jal nia Ja na i Jó ze fa, elek -
trow nia, No wy Dom Zdro jo wy. 

W okre sie Pol ski Lu do wej ho no ro we
oby wa tel stwo przy pa dło mi ni stro wi kul -
tu ry i sztu ki Lu cja no wi Mo ty ce, Sta ni -
sła wie Za wadz kiej – żo nie
prze wod ni czą ce go Ra dy Pań stwa Alek -
san dra Za wadz kie go, dr. Wła dy sła wo wi
Bień kow skie mu, pre ze so wi To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Kry ni cy w War sza wie
i prof. Sta ni sła wo wi Wie luń skie mu, se -
kre ta rzo wi tej or ga ni za cji.

Księ ża z pre mie rem
Pod dłu ższej prze rwie przy zna wa nie

ty tu łów wzno wio no w la tach dzie więć -
dzie sią tych. Otrzy ma li je:
Ks. Wła dy sław Pod ra za (1920–2004)
– ka no nik ho no ro wy Ka pi tu ły Ka te -

dral nej, dłu go let ni (1954–1995) pro -
boszcz pa ra fii Mat ki Bo żej Nie usta ją -
cej Po mo cy w Kry ni cy Dol nej.
Uchwa ła: 6 kwiet nia 1994 r.;
Jó zef Olek sy (ur. w 1946 w No wym Są -
czu) – pre mier RP i mar sza łek Sej mu,
za za słu gi w pro mo wa niu Kry ni cy oraz
w uru cho mie niu i roz wo ju Fo rum Eko -
no micz ne go. Uchwa ła: 10 mar ca 1995 r.;
Wła dy sław Jam ro ży (ur. w 1956)
– le karz–pe dia tra z za wo du, pre zes Za -
rzą du PZU SA w la tach 1997–2000,
a wcze śniej To ta li za to ra Spor to we go,
za wy dat ne przy czy nie nie się do bu do -
wy ko lej ko gon do lo wej na Ja wo rzy nę
Kry nic ką. Uchwa ła: 7 czerw ca 1999 r.;
Bo gu sław Ka czyń ski (ur. w 1942
w Bia łej Pod la skiej) – dy rek tor Eu ro -
pej skie go Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry,
nie stru dzo ny pro mo tor Kry ni cy.
Uchwa ła: 14 czerw ca 2002 r.;
Ks. Jó zef Dra bik (ur. 1960 r. w Woj -
ni czu) – pro boszcz pa ra fii Naj święt sze -
go Ser ca Pa na Je zu sa, bu dow ni czy

ko ścio ła w Sło twi nach, ka pe lan lu dzi
gór. Uchwa ła: 6 wrze śnia 2004 r.;
Zyg munt Ber dy chow ski (ur. w 1960 r.
w Kry ni cy) – pre zes Fun da cji Są dec -
kiej, twór ca i or ga ni za tor od 18 lat Fo -
rum Eko no micz ne go w Kry ni cy.
Uchwa ła: 27 kwiet nia 2009 r. Ty tuł
wrę czo no: 11 wrze śnia 2009 r.;
Ste fan Pół chło pek (ur. w 1916 r.
w Kro śnie) – dłu go let ni prze wod ni czą cy
Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na ro do wej
w Kry ni cy, po my sło daw ca i or ga ni za tor
Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry, kry nic ki
„mi ni ster kul tu ry i tu ry sty ki”. le gen da
uzdro wi ska i Są dec czy zny, wię zień Au -
schwitz. Uchwa ła: 8 czerw ca 2009 r. Ty -
tuł wrę czo no 14 lip ca 2009 r.

***
Bli sko trzy la ta te mu prze padł w Kry -

ni cy wnio sek o przy zna nie ty tu łu Krzysz -
to fo wi Krau ze mu, re ży se ro wi fil mu „Mój
Ni ki for”. De cy zja spo tka ła z dez apro ba tą
miesz kań ców i śro do wisk kul tu ral nych.

(LEŚ), (HSZ)

31stycz nia 2010 r. zo sta nie
ofi cjal nie za pre zen to wa -
ny I Ran king Są dec kich
Sa mo rzą dów. To jest

wspól na ini cja ty wa mie sięcz ni ka „Są de -
cza nin” wy da wa ne go przez Fun da cję
Są dec ką i Pań stwo wej Wy ższej Szko ły
Za wo do wej. Po my sło daw cą te go przed -
się wzię cia jest pre zes FS Zyg munt Ber -
dy chow ski. Je go pro jekt pod ję li
pra cow ni cy na uko wi In sty tu tu Eko no -
micz ne go PWSZ, z dy rek to rem prof. dr.
hab. Ta de uszem Ku dła czem na cze le.

Pra ce nad ran kin giem trwa ją. Za -
sad ni czo ana li zie pod da na zo sta nie re -
ali za cja bu dże tu są dec kich miast
i gmin (w tym ta kże No we go Są cza)
za rok 2008, w od nie sie niu do ro -
ku 2007. Wśród kry te riów oce ny znaj -
dą oczy wi ście do cho dy i wy dat ki
(w ró żnych aspek tach), środ ki prze -

zna czo ne na in we sty cje, po zy ska ne
fun du sze ze wnętrz ne (unij ne i in ne),

zo bo wią za nia, kre dy ty, po życz ki,
wskaź ni ki za dłu że nia i ob słu gi dłu gu,
in for ma cje na te mat za rzą dza nia mie -
niem. 

Do dat ko wo bra ne bę dą pod uwa gę ta -
kie da ne: czy gmi ny ma ją stra te gię, cer -
ty fi ka ty ISO, ja ki jest sto pień po kry cia
ak tu al ny mi pla na mi za go spo da ro wa nia
prze strzen ne go. Wszyst ko to bę dzie
punk to wa ne. Ma te ria ły są zbie ra ne
przez pra cow ni ków na uko wych PWSZ.
Do pra cy ba daw czej zo sta li włą cze ni też
stu den ci.

– To bę dzie pierw szy ta ki ran king
przy go to wa ny dla są dec kich sa mo rzą -
dów – pod kre śla pre zes Fun da cji Są dec -
kiej Zyg munt Ber dy chow ski. – Ten
po mysł bę dzie my kon ty nu owa li co ro ku
w opar ciu o po ro zu mie nie za war te
z PWSZ.

(PG)

Wspólna inicjatywa „Sądeczanina” i PWSZ

Pierwszy ranking samorządów
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W do mu Ma rii i Ze no -
na Szew czy ków w Po de -
gro dziu, w ma tecz ni ku
La chów Sa dec kich,

pierw szym da niem wi gi lij nym bę dzie
barszcz z pa trio tycz ną fa so lą: ozdo bio -
ną przez na tu rę... czer wo nym orzeł kiem. 

Go spo darz do mu, z za wo du po lo ni -
sta i eko no mi sta, a na do da tek rad ny po -
wia to wy, od kil ku lat upra wia tę
nie zwy kłą od mia nę fa so li, sta ra jąc się
– m.in. w wy da nej je sie nią br. ksią żce
Chleb nasz po wsze dni czy li kuch nia
La chów Są dec kich, przy wró cić ro dzi -
mą tra dy cję rol ną i kul tu ral ną.

***
Ja ka jest hi sto ria tej nie zwy kłej
ro śli ny?

Już na pierw szy rzut oka ta ory gi nal -
na fa so la wy wo łu je zdu mie nie i urze ka
kształ tem. Jej bia łe na sio na po kry te są
ory gi nal nym zna mie niem: czer wo no -
-bor do wym orzeł kiem. Co wię cej,
na nie któ rych ziar nach, nad orzeł kiem,
wy stę pu je nie wiel ka plam ka, ja ko ży wo
przy po mi na ją ca ko ro nę z pol skie go go -
dła. Do czy ta łem się w kil ku źró dłach,
że w okre sie za bo rów upra wia no ją, ja -
ko sym bol pa trio tycz ny. Tak też po strze -
ga li ją za bor cy re pre sjo nu jąc tych,
któ rzy ją upra wia li. Z te go po wo du
zwy kle sa dzo no ją w ta jem ni cy, po śród
ziem nia ków, w któ rych by ła nie wi docz -
na. W ten spo sób prze trwa ła do cza sów
nie pod le gło ści.
Fa so la z orzeł kiem jest na Są dec -
czyź nie no wo ścią i ra ry ta sem...

Ow szem, bo zna na by ła tyl ko w wą -
skim krę gu. Tra fi ła tu z daw nych kre sów
wschod nich, praw do po dob nie z oko lic
Sta ni sła wo wa. Ja ko pa trio tycz na pa miąt -
ka za cho wa ła się w Świ niar sku, w ro dzi -
nie p. An drze ja Bul za ka (dzi siaj rek to ra
WSB-NLU). Dzie sięć lat te mu, gdy
zbie ra łem ma te ria ły do Kuch ni La chów
Są dec kich od je go te ścia, p. Ze no na Ku -
kie ra, otrzy ma łem nie wiel ką garst kę
tych nie zwy kłych na sion, z proś bą o za -

sia nie i roz mno że nie, i prze ka za nie in -
nym, aby nie za gi nę ły. Oczy wi ście, sta -
ra jąc się wy peł nić zo bo wią za nie, przez
pierw sze kil ka lat nie po zwa la łem żo nie
wy ko rzy sty wać jej do ce lów ku li nar -
nych. 
Z bie giem lat uzbie ra ło się jed -
nak już kil ka ki lo gra mów...

… i wte dy za czą łem ob da ro wy wać
fa so lą swo ich są sia dów i zna jo mych
z po dob ną proś bą: – Po siej, zbierz i po -
dziel się z na stęp ny mi. Dzi siaj, gdy uda -
ło mi się ze brać już spo rą ilość
i po dzie lić się nią z wie lo ma oso ba mi,
jest na dzie ja, że ten nie zwy kły sym bol

na ro do we go trwa nia za cho wa się dla ko -
lej nych po ko leń. Jak na fa so lę nie pod le -
gło ści przy sta ło, fa so la z orzeł kiem ma
bar dzo trwa łe ce chy ga tun ko we, nie
zmie nia swo je go kształ tu ani wy glą du
i nie krzy żu je się z in ny mi od mia na mi.
Po nie waż jest to fa so la kar ło wa, ła two
się ją ho du je, nie wy ma ga ucią żli wych
za bie gów zwią za nych z osa dza niem ty -
czek. Ja kieś dwa lub trzy la ta te mu zo -
sta ła zgło szo na prze ze mnie do Ban ku
Ge nów w In sty tu cie Wa rzyw nic twa
w Skier nie wi cach. 
War to mo że po my śleć o za re je -
stro wa niu fa so li z orzeł kiem ja ko
pol skie go pro duk tu tra dy cyj ne go
chro nio ne go w Unii Eu ro pej skiej?

Do wsz czę cia tej pro ce du ry skła nia
co raz wię cej prze sła nek. Nie daw no
za po śred nic twem por ta lu in ter ne to we -
go „Po tra wy re gio nal ne” na tkną łem się
na cie ka wy ar ty kuł za ty tu ło wa ny „Praw -
no ustro jo we sym bo le Rze czy po spo li tej
szla chec kiej na zie miach pol skich”, opu -
bli ko wa ny w „Stu dia Iu ri di ca”
XLII/2003. Je go au tor ką jest prof. An -
na Ro sner z In sty tu tu Hi sto rii Pra wa
Uni wer sy te tu War szaw skie go, hi sto ryk
pań stwa i pra wa, któ rej za in te re so wa nia
na uko we kon cen tru ją się na hi sto rii pol -
skie go par la men ta ry zmu w Rze czy po -
spo li tej szla chec kiej, hi sto rii pra wa
i są dow nic twa w wie ku XIX na zie -
miach pol skich oraz dzie jach kul tu ry
praw nej.
Cóż ma par la men ta ryzm i pra wo
wspól ne go z fa so lą?

Ma! W jed nym z przy pi sów pa ni pro -
fe sor pi sze: Jak po trzeb na i wa żna by ła ta
sym bo li ka i jak ją pie lę gno wa no, niech
świad czy fakt, że po po wsta niu stycz nio -
wym w wie lu re gio nach daw nych ziem
pol skich osten ta cyj nie ho do wa no w ogro -
dach pe wien ga tu nek fa so li tycz ko wej,
któ rej na tu ral ny wzór (wy bar wie nie)
przy po mi nał or ła. Na ten te mat dys ku sja,
któ rą za po cząt ko wał K. Rup pert (Pol ska
fa sol ka z orzeł kiem, „Ogrod nic two”,
t. XXX, 1923, s. 11-13). Sam fakt za ist -
nie nia ta kiej dys ku sji świad czy o wa dze
przy wią zy wa nej do sym bo li ki pa trio tycz -
nej. Ma my więc tu do czy nie nia z przej -
mu ją cym i pięk nym prze ka zem
pa trio ty zmu i pol skiej tra dy cji.

(LEŚ)

U Szew czy ków w Podegrodziu

Fa so la z orzeł kiem

Zenon Szewczyk FOT. LEŚ

Fa so la z orzeł kiem FOT. DA WID FUR MA NEK
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Ś wię ta Bo że go Na ro dze nia to
czas spo ko ju, ra do ści i mi ło ści.
Cie pło tych świąt od czu wa ją
rów nież wy cho wan ko wie fi lii

no wo są dec kie go Ze spo łu Pla có wek
Opie kuń czo-Wy cho waw czych w Trzy -
cie rzu, gmi na Ko rzen na. 

Szó ste go grud nia w „Do mu Dziec ka”
w Trzy cie rzu, jak ośro dek na zy wa ją
miej sco wi, za wsze jest we so ło. Tra dy -
cyj ne mi ko łaj ki ob cho dzo ne są tu bar -
dzo uro czy ście. Do pod opiecz nych
dy rek tor Mał go rza ty Ję drze jek przy cho -
dzi mi ko łaj wraz z ca łą swo ją eki pą, są
wró żki, anio ły i dia bły. Nie za po mi na się
też o pre zen tach. – Mi ko łaj ki or ga ni zu -
ją nam ucznio wie ze szkół śred nich z No -
we go Są cza, m.in. z „elek try ka”
i „ga stro no ma”. Sa mi szu ka ją z na mi
kon tak tu i przy je żdża ją nie tyl ko z tej
oka zji – opo wia da dy rek tor ka.

Mło dzież przy je żdża do Trzy cie rza
z wła snym pro gra mem ar ty stycz nym

i z przy go to wa ny mi pre zen ta mi od świę -
te go. Wia do mo, młod sze dzie ci wie rzą,
star sze zaś, mi mo że nie wie rzą w ist nie -
nie bro da te go go ścia z La po nii, i tak
świet nie się ba wią.

Pla ców ka w Trzy cie rzu ist nie je
od 15 lat i go ści obec nie sie dem na ście
wspa nia łych dzie cia ków, prze by wa ją -
cych tu taj od 3 do 6 mie się cy, nie raz
dłu żej. Nie ste ty, nie uda ło mi się po -
znać wszyst kich, ale mam na dzie ję, że
wkrót ce to na stą pi. Krzyś cho dzi
do trze ciej kla sy gim na zjum w Ko rzen -
nej i sam jesz cze nie wie, ja ką szko łę
śred nią wy bie rze. Ania na to miast, dru -
ga kla sa gim na zjum, chce być kraw co -
wą. Ada uczęsz cza do li ceum, do kla sy
o pro fi lu stra żac kim i oczy wi ście chce
być stra ża kiem. Do ro ta bę dzie sprze -
daw czy nią i w tym kie run ku się kształ -

ci. Mi chał przy go to wu je się w tech ni -
kum do za wo du kel ne ra. Syl wia uczy
się na fry zjer kę. Po zo sta łe dzie ci to
ucznio wie szko ły pod sta wo wej i gim -
na zjum: Sa ra, Be ata i Ma te usz – trzecia
kla sa pod sta wów ki; Wik to ria, Ania
i Ada to uczen ni ce pią tej kla sy, na to -
miast Szy mon i An dże la uczęsz cza ją
do kla sy szó stej. W gim na zjum są jesz -
cze Grześ – pierw sza kla sa oraz Ola
i Ju sty na – trze cia kla sa.

Dzie ci są nie zwy kle sym pa tycz ne
i chęt nie opo wie dzia ły mi o przed mio -

tach przy go to wy wa nych przez nich
na świą tecz ny kier masz, oczy wi ście
pod okiem opie ku nów. Kier masz od bę -
dzie się w Wy ższej Szko le Biz ne su
w No wym Są czu. Drew nia ne anio ły,
cho in ki z szy szek i ma ka ro nu, szop ki
z fi gur ka mi z ma sy sol nej, a ta kże anioł -
ki z ma ka ro nu i ku la z szysz ki to praw -
dzi we dzie ła sztu ki. Ser decz nie
za pra szam na ten świet nie za po wia da ją -
cy się kier masz, gdzie bę dzie mo żna do -
ko nać za ku pu mi strzow sko wy ko na nych
świą tecz nych de ko ra cji.

Zdarzają się telefony od ludzi, 
którzy zapragnęli mieć jakieś dziec ko 

z ośrod ka na świę ta lub week end

Dwie wi gi lie
w Trzy cie rzu

Placówka w Trzycierzu
istnieje od 15 lat i gości
obecnie siedemnaście
wspaniałych dzieciaków,
przebywających tutaj 
od 3 do 6 miesięcy, 
nieraz dłużej.

W fi lii w Trzy cie rzu pro wa dzo ne są za ję cia, dzię ki któ rym wy cho waw cy
orien tu ją się, jak po tem ukie run ko wy wać za in te re so wa nia dzie ci FOT. AN NA MI KA
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Dzie cko to nie rze cz
Sze fo wą Ze spo łu Pla có wek Opie kuń -

czo-Wy cho waw czych w No wym Są czu,
do któ re go na le ży fi lia w Trzy cie rzu, od 5
lat jest Be ata For tu na.

– Pra ca jest trud na i od po wie dzial -
na, ale spra wia mi wiel ką sa tys fak cję.
Ka żdy nasz suk ces, to pra ca ca łe go ze -
spo łu – mó wi. Pa ni Be ata try ska ener -
gią i opty mi zmem. Jak sa ma przy zna je,
na po cząt ku nie po tra fi ła roz gra ni czyć
ży cia pry wat ne go od pra cy. Wszyst kie
pro ble my dzie ci przy no si ła do do mu
i nie mo gła prze stać o nich mó wić.
– Te raz już umiem od dzie lić jed no
od dru gie go – tłu ma czy – ale jest coś,
co ni gdy się nie zmie ni. Nie potrafię
prze stać my śleć o dzie cia kach, o tym,
co u nich się dzie je. 

– Jest też jed na rzecz, z któ rą ni gdy
się nie po go dzę, te dzie ci tra fia ją do nas
z ro dzin za stęp czych, są ró żne te go po -
wo dy, ale nie po win no to w ogó le mieć
miej sca – do da je pa ni dy rek tor.

Zda rza ją się też te le fo ny od lu dzi,
któ rzy za pra gnę li mieć ja kieś dziec ko
z ośrod ka na świę ta czy week end. Nie -
jed no krot nie wy po wia da ne są ży cze nia,
co do wy glą du te go dziec ka. A prze cież
pla ców ka opie kuń czo-wy cho waw cza to
nie wy po ży czal nia ksią żek! Te dzie ci
czę sto ma ją więk szy ba gaż do świad czeń
niż nieje den z nas. Nie mo żna ich trak -
to wać w ta ki spo sób.

W fi lii w Trzy cie rzu pro wa dzo ne są
za ję cia, dzię ki któ rym wy cho waw cy
orien tu ją się, jak po tem ukie run ko wy -
wać za in te re so wa nia dzie ci. Są za ję cia
pla stycz ne, ku li nar ne, tu ry stycz ne i spor -
to we. Co so bo tę tro je dzie ci go tu je obiad
pod okiem ku char ki. Wy cho wan ko wie
sprzą ta ją swo je po ko je, ła zien ki, ubi ka -
cje oraz te ren wo kół bu dyn ku. Dba ją
rów nież o czy stość ubrań i rze czy oso bi -
stych. Sa mo dziel nie lub przy nie wiel kiej
po mo cy opie ku nów za ła twia ją też spra -
wy urzę do we, np. zło że nie do ku men tów
do szko ły śred niej. Dzie ci po ma ga ją ta -
kże pra cow ni kom ze spo łu przy kon ser -
wa cji sprzę tu spor to we go, na pra wia niu
me bli, ma lo wa niu po miesz czeń. Wy cho -
waw cy dba ją też, by dzie ci zna ły ak tu al -
ne wy da rze nia z kra ju i ze świa ta.
Jed na dziew czy na, na py ta nie, co naj bar -

dziej lu bi oglą dać w te le wi zji, żar to bli -
wie od po wie dzia ła, że „Wia do mo ści”
o 19.30. Dziew czę ta, jak wszyst kie na -
sto lat ki zde cy do wa nie i jed no gło śnie
opo wie dzia ły się za Vi vą i MTV.

Do ta kiej pla ców ki, jak ta w Trzy cie -
rzu, dzie ci tra fia ją z ró żnych po wo dów.
Cza sem jest to oj ciec, któ ry pi je i urzą -
dza awan tu ry, cza sem nie za rad na mat -
ka, któ ra nie mo że so bie po ra dzić
z wy cho wa niem dziec ka. Ja ki kol wiek
nie był by po wód, wy cho waw cy ze
wszyst kich sił sta ra ją się zła go dzić po -
czu cie od rzu ce nia i sa mot no ści swo ich
pod opiecz nych. Za ję cia mi tech nicz ny mi
zaj mu je się Pa weł Bart kow ski, pla stycz -
ny mi – Do mi ni ka Ja siń ska. Za ku li nar -
ne lek cje od po wie dzial ne są: Ma ria
Ja wor, Be ata Kot i Ma rze na Ba sta, któ -
ra zaj mu je się rów nież kra wiec twem.
Ewa Kon stan ty jest od tu ry sty ki gór -
skiej, na to miast za ję cia spor to we na le żą
do pa nów: Ire ne usza Smu la i Wło dzi -
mie rza Ja kow le wa. Jo lan ta Lip tak
współ pra cu je z ro dzi ca mi.

Fi lia ZPOW w Trzy cie rzu zlo ka li zo -
wa na jest na ogro dzo nym, du żym te re -
nie. Bu dy nek do sto so wa ny jest
do po trzeb wy cho wan ków. Na par te rze
znaj du je się kuch nia z peł nym za ple -
czem, ja dal nia, to a le ta, po kój pe da go ga
i psy cho lo ga, po kój kie row ni ka pla ców -
ki oraz sa la lek cyj na. Na pierw szym pię -
trze znaj dzie my dwie ła zien ki, świe tli cę,
aneks ku chen ny, po kój wy cho waw ców
i cztery sy pial nie. Od nie daw na na pod -
da szu znaj du je się dru ga świe tli ca. Bu -
dy nek ośrod ka jest czy sty i za dba ny.

Do za dań Do mu Dziec ka w Trzy cie -
rzu na le ży tro ska o zdro wie i roz wój fi -

zycz ny wy cho wan ków, stwa rza nie wa -
run ków do ada pta cji dzie ci w gru pie,
ukie run ko wa nie za in te re so wań, kształ -
to wa nie wła ści wych po staw, li kwi do wa -
nie za nie dbań pe da go gicz nych, a ta kże
kształ to wa nie po czu cia wię zi z kra jem
i to le ran cji wo bec in nych. Ośro dek za -
pew nia do raź ną ca ło do bo wą opie kę
dzie ciom umiesz czo nym w pla ców ce
in ter wen cyj nej oraz ca ło do bo wą opie kę
w pla ców ce so cja li za cyj nej. W Trzy cie -
rzu znaj du je się osiem miejsc in ter wen -
cyj nych i 10 so cja li za cyj nych.

Wi gi lia przed Wi gi lią 
W ośrod ku w Trzy cie rzu wi gi lia or -

ga ni zo wa na jest dwa ra zy. Ty dzień
przed praw dzi wą Wi gi lią dzie ci, wy -
cho waw cy, spon so rzy i in ni za pro sze ni
go ście spo ty ka ją się przy wi gi lij nym
sto le. – Wie le dzie ci spę dza świę ta
u swo ich ro dzin, stąd ta pierw sza wi gi -
lia. Chce my po ka zać, jak to wszyst ko
ma wy glą dać zgod nie z tra dy cją. Naj -
wa żniej sze jest, że by wszyst ko ro bić
wspól nie – tłu ma czy Mał go rza ta Ję -
drze jek. Pod czas tej pierw szej wi gi lii
za pro szo ny ksiądz, bądź któ ryś z wy -
cho wan ków, czy ta frag ment Pi sma
Świę te go o na ro dze niu Je zu sa w be tle -
jem skiej sta jen ce. Jest sian ko pod ob ru -
sem, opła tek, ży cze nia i ko lę dy. Pa lą się

lamp ki na cho in ce, dzie ci przed sta wia -
ją go ściom ja seł ka, jest cie pło i przy -
jem nie. – Dzie ci ży czą mi przede
wszyst kim, abym by ła za wsze uśmiech -
nię ta – pa ni Mał go rza ta przy zna je, że
czę sto pod czas skła da nia so bie ży czeń
po ja wia ją się łzy. Na wła ści wej Wi gi -
lii, 24 grud nia jest już mniej osób, lecz
jest tak sa mo mi ło i tra dy cyj nie.

Ży czę dzie ciom i pra cow ni kom
ośrod ka w Trzy cie rzu speł nie nia wszyst -
kich ma rzeń. We so łych Świąt!

AN NA MI KA

Tydzień przed
prawdziwą Wigilią dzieci,
wychowawcy, sponsorzy
i inni zaproszeni goście
spotykają się
przy wigilijnym stole.

Be ata For tu na FOT. AN NA MI KA



B y ło czte rech bra ci Joń ców:
Wła dy sław, Sta ni sław, Ka zi -
mierz i naj młod szy Zyg munt
– wy cho wa nych przez swo ich

ro dzi ców w du chu głę bo kiej wia ry
w Bo ga i w głę bo kim pa trio ty zmie. Pod -
czas woj ny wszy scy za an ga żo wa li się
w dzia łal ność kon spi ra cyj ną pod ziem -
nej or ga ni za cji ZWZ. Nie ste ty, do szło
do wiel kiej wsy py. Je den z bar dziej wta -
jem ni czo nych przy wód ców są dec kie go
pod zie mia nie wy trzy mał tor tur w ge sta -
po. Do szło do de kon spi ra cji i aresz to -
wań pra wie ca łej siat ki kon spi ra cyj nej.

Niem cy na zwa li tę spra wę „Bar Han ka”.
Po sy pa ły się nie ludz kie tor tu ry, eg ze ku -
cje, zsył ki do obo zów kon cen tra cyj nych.

Wszy scy trzej bra cia (oprócz Zyg mun -
ta) do sta li się po aresz to wa niu w ła py „po -
la ko żer cy” He in ri cha Ha man na – sze fa
są dec kie go ge sta po.

Z kro ni ki:
Ten opraw ca miał tak sza lo ną wpra -

wę w bi ciu, że – od tych je go „ręcz nych
za bie gów ko sme tycz nych”, mi mo iż nie
mia łem na wet naj mniej sze go ska le cze -
nia na gór nej czę ści twa rzy – to ca łe le -
we oko i ucho z ob ra mo wa niem do oko ła

oraz sze ro ki pas cia ła na skro ni przed -
sta wia ły jed ną ciem no bor do wą, pra wie
czar ną pla mę, któ ra utrzy my wa ła się
dłu gie ty go dnie... 

Miał swo ją Ha mann asy stę, nie  mniej
wy ra fi no wa nych opraw ców – volks deut -
scha But za, re isch deut scha Jo han na Born -
hold ta, na zy wa ne go przez więź niów
„ki ke ri ke” (ro bił wra że nie po my lo ne go).

Sta ni sław i Ka zi mierz wi dy wa li się
w wię zie niu chwi la mi przy wy da wa niu
więź niom je dze nia. Wła dy sła wa spo tka -
li do pie ro i to na krót ką chwi lę – wszy -
scy moc no ura do wa ni, że ży ją
– przy na stęp nym trans por cie więź niów
do tar now skie go wię zie nia. To by ło ich
po że gna nie z bra tem, o czym nie mie li
po ję cia, aż do po wro tu po woj nie do No -
we go Są cza.

Wła dy sław, któ re go zde kon spi ro wał
przy prze słu cha niu je den z współ to wa -
rzy szy, zo stał uzna ny win nym i za mor -
do wa ny 6 czerw ca 1942 r.
w Oświę ci miu, o czym zo sta li po wia do -
mie ni ofi cjal nym pi smem ro dzi ce i je go
żo na.

Zyg munt, spryt nie się ukry wa jąc,
dzia ła jąc i to z wiel ki mi suk ce sa mi
w par ty zant ce na te re nie Li ma nowsz -
czy zny i w oko li cach Msza ny Dol nej,

woj nę prze żył. Ro dzi ców przez ca ły
czas trwa nia oku pa cji „od wie dzał” ja ko
„szcze ry i od da ny przy ja ciel” volks -
deutsch Georg Wie sner, chcąc ze brać
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Z kro ni ki ro dzin nej Joń ców

Wi gi lia w Bu chen wal dzie

Mam przed sobą bezcenną dla rodziny, a zwłaszcza 
córki Basi, kronikę życia jej ojca Kazimierza Jońca 
i jego brata Stanisława, od momentu zaaresztowania
ich 20 stycznia 1941 r. w Nowym Sączu, aż do powrotu
po wojnie do domu rodzinnego w sierpniu 1945 r. Władysław, którego

zdekonspirował
przy przesłuchaniu jeden
z współtowarzyszy, został
uznany winnym
i zamordowany
6 czerwca 1942 r.
w Oświęcimiu.

SĄDECKIE WIGILIE
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wia do mo ści o swo im „ko le dze”. Bez
skut ku. Ro dzi na ukry ła zdję cia po szu ki -
wa ne go przez ge sta po Zyg mun ta i na żą -
da nie po ka zy wa ła je go fo to gra fię
z wie ku przed szkol ne go tj. z dłu gi mi
wło sa mi i w dzie cin nym far tusz ku.

Bra cia prze trans por to wa ni po cią giem
pod „czu łą opie ką” es es ma nów do tar -
now skie go wię zie nia 25 lu te go 1941 r.,
prze by wa li w nim (co dzien nie ra no
ocze ku jąc ze stra chem wy wo ła nia ich
na zwisk, a to ozna cza ło „roz wał kę”)
do 31 mar ca te goż ro ku. Po tem wsa dzo -
no wszyst kich do wa go nu i w go dzi nach
wie czor nych 1 kwiet nia do wie zio no
do Bu chen wal du. Prze pa ko wa nych
na cię ża ro we au ta do wie zio no ich
pod bra mę, na któ rej wid niał na pis
głów ny: „JE DEM DAS SE INE” – „Ka -
żde mu, co mu się na le ży”.

Pie kło w cie niu We ima ru 
Czym był obóz w Bu chen wal dzie?

Za ło żo no go w lip cu 1937 r. Po cząt ko -
wo mia ło to być miej sce in ter no wa nia
dla Niem ców, po li tycz nych prze ciw ni -
ków re żi mu Hi tle ra, dla prze stęp ców
kry mi nal nych, ele men tów aspo łecz nych,
Ży dów, świad ków Je ho wy, ho mo sek su -
ali stów. Po wy bu chu II woj ny świa to wej
de por to wa no tu więź niów z pod bi tych
kra jów, któ rzy mie li być wy ko rzy sty wa -
ni bez wzglę du na na ro do wość do mor -
der czej pra cy w prze my śle
zbro je nio wym na te re nie sa me go Bu -
chen wal du i w je go 136 po do bo zach. 

Obóz roz lo ko wa no wśród bu ko wych
la sów (stąd na zwa) na zbo czach gó ry Et -
ters berg (więź nio wie na zy wa li tę gó rę
To ten berg – gó ra śmier ci), a u stóp gó ry
w od le gło ści 7 km od obo zu znaj do wa -
ło się mia stecz ko We imar – ko leb ka kul -
tu ry nie miec kiej. Ulu bio ne miej sce
od po czyn ku i spa ce rów wśród la sów
Wol fgan ga Go ethe go. Mia stecz ko,
w któ rym two rzył Fry de ryk Schil ler, Jan
Se ba stian Bach czy też wy bit ny pia ni sta
i kom po zy tor Fran ci szek Liszt. 

Cy tu ję sło wa Ka zi mie rza: 
Przed przy stą pie niem do opi su la gro -

we go ży cia, mu szę jed nak za zna czyć, że
do pie ro tam w obo zie prze ko na li śmy się
z Sia chem (tak ro dzi na na zy wa ła bra ta),
iż te ró żne go ro dza ju szy ka ny, bi cia
i upo ko rze nia, ja kie mu sie li śmy zno sić

w oby dwu wię zie niach do tej po ry, by ły
w sto sun ku do la gro wych me tod... ra czej
tyl ko nie win ną, dzie cin ną igrasz ką, jak -
by za le d wie przed szko lem tej na zi stow -
skiej „wy ższej szko ły zbrod ni i gwał tu”,
któ rej ostat nim eta pem by ły obo zo we
kre ma to ria. W obo zach tych hi tle ryzm
stwo rzył i do pro wa dził do szczy tu pre cy -
zji, per fi dii, wy ra fi no wa nia a za ra zem
okru cień stwa i ohy dy spe cjal ny sys tem:
cią głe go, bez li to sne go mal tre to wa nia,
drę cze nia, po ni ża nia, sta łe go utrzy my -
wa nia w nie pew no ści i na pię ciu ner wo -
wym, ka to wa nia oraz ma so we go
mor do wa nia wszyst kich, któ rych do się -
gły szpo ny bru nat ne go re żi mu...

W okre sie od 1937 do 1945 r. uwię zio -
no w Bu chen wal dzie po nad 250 ty się cy
osób, z któ rych zmar ło po nad 50 ty się cy.

(…) Sta li śmy się od mo men tu przy -
wie zie nia nas w to miej sce tyl ko nu me -
ra mi i więź nia mi bez na zwisk, da no nam
trój ką ty z li te rą „P” i ka wa łek bia łe go
płót na z nu me rem obo zo wym. Ja – 4261,
Sia chu – 4224, to by ły na sze na zwi ska
przez czte ry la ta.

Da lej w kro ni ce opi su je dzień
po dniu, mie siąc po mie sią cu, aż do 13
kwiet nia 1945 r., do mo men tu wy zwo -

le nia obo zu przez Ame ry ka nów, zma ga -
nia swo je i bra ta z cho ro ba mi, z cię żką
po nad ludz ką pra cą przy wy ko py wa niu
głę bo kich ro wów ka na li za cyj nych i za -
kła da niu w nich rur, gdzie bez wzglę du
na po rę ro ku pra co wa no tyl ko w sa mym
pa sia ku, przy ob rób ce ka mien nych płyt,
przy bu do wie pło tów z dru tu kol cza ste -
go, bu do wie na stęp nych ba ra ków.

Więź nio wie ży wie ni by li je dy nie zu -
pa mi z wy wa rów oskro bin ziem nia cza -
nych i bu ra cza nych, ma zi stym chle bem.
Wy cień cze ni (wa ży li 39 kg), z od mro -
żo ny mi rę ka mi i no ga mi, z po ra żo ny mi
umy sła mi, któ ry czę sto do pro wa dzał in -
nych współ więź niów do sa mo bój stwa.
Cud bo ski, że uda ło się to wszyst ko
prze trwać. Dla Ka zi mie rza zba wien ną
by ła świa do mość, że w któ rymś z ba ra -
ków jest je go brat i mo że li czyć na je go
po moc, na krót kie sło wa po cie sze nia,
na prze ka za nie wie ści. Spo ty kał się rów -
nież z ser decz no ścią i po mo cą in nych
w ba ra ku, mi mo iż za ta kie ge sty gro zi -
ła śmierć, gdy by je za uwa żo no.

Na dzie ja umie ra ostat nia 
Pod ko niec pierw sze go ro ku po by tu

w obo zie po zwo lo no bra ciom na pi sać
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kart kę w ję zy ku nie miec kim do ro dzi ny.
To był znak dla ro dzi ców, że oby dwaj
ży ją. Oni nie mie li czę sto wia do mo ści
– cen zu ra obo zo wa dzia ła ła. O tym, co
się dzie je w oku po wa nej Pol sce, do wia -
dy wa li się od no wych więź niów przy -
wo żo nych z kra ju.

W nie dzie le pra co wa li śmy po kil ka go -
dzin, ale prze wa żnie mie li śmy ca ły dzień
wol ny z nor mal ny mi jak co  dzień ape la -
mi, a dy żu ru ją cy es es ma ni szwę da li się
po la grze i kon tro lo wa li blo ki. Tyl ko
w świę ta Bo że go Na ro dze nia i Wiel ka no -
cy oraz na uro dzi ny Hi tle ra do sta wa li śmy
na obiad dość do brą i wy jąt ko wo gę stą
zu pę ziem nia cza ną (tak, że jak wy zię bła,
to wło żo na do niej ły żka sta ła...) z jed ną
ma lut ką kieł ba ską, ni by ser de lo wą.

Naj bar dziej uro czy ście, przy jem nie
i uczu cio wo ob cho dzi li śmy oraz prze ży -
wa li śmy Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia.
Po wie czor nym ape lu i po wro cie na blok
– mi mo wiel kie go zmę cze nia, wy czer pa -
nia i prze mę cze nia kil ku na sto go dzin ną
pra cą na po lu w cien kim tyl ko pa sia ku
– naj pierw wspól nie od ma wia li śmy mo -
dli twę, a na stęp nie, je że li to by ło mo żli we,
śpie wa li śmy na sze pol skie ko lę dy. Gdy
blo ko wy za bra niał, śpie wa li śmy ko lę dy
po nie miec ku. Kul mi na cyj nym punk tem
wi gi lii w Bu chen wal dzie by ły wza jem ne
ży cze nia i ła ma nie się „opłat kiem”, któ -
ry sta no wi ła za cho mi ko wa na wcze śniej
cie niut ka kro mecz ka obo zo we go chle ba,
przy pie czo na na pie cy ku.

Wte dy to da wa li śmy upust ży cze niom...,
wspo mnie niom o do mu i naj bli ższych, go -
rą cym z głę bi ser ca pły ną cym sło wom,
wes tchnie niom i uczu ciom kie ro wa nym
pod ad re sem ujarz mio nej, cier pią cej wciąż
Oj czy zny oraz py ta niom re to rycz nym: kie -
dy wresz cie?... nie by ło koń ca.

Cho ciaż wstyd się do te go przy znać
– bo prze cież by li w tym ba ra ku sa mi
mę żczyź ni, znie czu le ni i za har to wa ni
obo zo wy mi, strasz ny mi prze ży cia mi – to
jed nak ileż wów czas łez, nie da ją cych się
po wstrzy mać, zro si ło na sze pa sia ki, ile

też mi mo wo li na pły wa ją cych i ci sną -
cych się do oczu, sta ra li śmy sie dys kret -
nie i szyb ko usu nąć wy cie ra jąc je dło nią.

Co ro ku, pod czas obo zo wych wi gi lii,
ży czy li śmy so bie przede wszyst kim, aby
do bry, mi ło sier ny Bóg po zwo lił na stęp -
ny opła tek prze żyć już wśród swo ich,
w wol nej, uko cha nej Oj czyź nie. Dłu go
jed nak mu sie li śmy na to cze kać...

Ale te go nie wie dzie li śmy i nie przy -
pusz cza li śmy na wet, iż woj na mo że
trwać tak dłu go (w związ ku z czym i nasz
po byt w obo zie prze cią gnie się aż do po -
ło wy nie mal 1945 ro ku) – mia ło tę do -
brą stro nę, że łu dząc się i li cząc z ro ku
na rok na ko niec za wie ru chy wo jen nej
i uwol nie nie – prę dzej mo gli śmy znieść
i wy trzy mać te wszyst kie okrop no ści oraz

szy ka ny, niż gdy by śmy już z gó ry od sa -
me go po cząt ku wie dzie li i zna li tak bar -
dzo od le gły wów czas ter min
za koń cze nia woj ny.

Bu chen wald obec nie jest obiek tem
mu ze al nym – Miej scem Pa mię ci.

Aby po znać he ro izm tych dwóch bra -
ci, są de czan, któ rzy do cze ka li koń ca
woj ny, po wró ci li do na sze go mia sta,
trze ba by ło by za cy to wać ca łą, pra wie
dwu stu stro ni co wą kro ni kę, któ ra mo im
zda niem dla uświa do mie nia in nym
praw dy o Bu chen wal dzie, po zna nia do -
kład niej sze go lo su czte rech bra ci, po -
win na uj rzeć świa tło dzien ne i mo gła
być do stęp na dla wszyst kich.

AN NA TO TOŃ
Serdecznie dziękuję rodzinie Kazimierza (zmarł

niedawno w wieku 95 lat i został pochowany
na cmentarzu komunalnym przy ul.

Rejtana w Nowym Sączu) za umożliwienie mi
zapoznania się z tą kroniką.

Kulminacyjnym punktem
wigilii w Buchenwaldzie
były wzajemne życzenia
i łamanie się „opłatkiem”,
który stanowiła
zachomikowana wcześniej
cieniutka kromeczka
obozowego chleba,
przypieczona na piecyku.

SĄDECKIE WIGILIE

Kazimierz Joniec (z lewej)
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E du ar do de Gior gu li uro dził się
i wy cho wał w naj więk szym
mie ście świa ta – Mek sy ku.
Mia sto to, peł ne ży cia, wie lo -

barw ne kul tu ro wo, za tło czo ne, gło śne
i ru chli we, wspa nia le opi sy wa ne w pro -
gra mach Woj cie cha Cej row skie go, ma
rów nież swo je gor sze ob li cze. Jest
w nim po pro stu nie bez piecz nie. Dla te -
go Edu ar do od nie mal ro ku miesz ka
w ma łym, spo koj nym No wym Są czu,
dwie ście ra zy mniej szym niż je go ro -
dzin na aglo me ra cja. Cze mu wy brał
aku rat na sze mia sto? To stąd po cho dzi
mi łość je go ży cia – żo na Ane ta. Po zna -
li się w sie ci po nad pięć lat te mu. Naj -
pierw roz ma wia li ze so bą „wir tu al nie”
– po tem, la tem 2005 r., Edu przy le ciał
do Pol ski. Wcze śniej zwie dził po cią -
giem spo ry ka wał Eu ro py, z Fin lan dią,
Szwe cją, Ho lan dią, Fran cją i Szwaj ca -
rią na cze le, ale to wła śnie u nas po do -
ba mu się naj bar dziej… W tym ro ku
spę dzi on w Pol sce swo je pierw sze Bo -
że Na ro dze nie. O wi gi lii po mek sy kań -
sku, ba lo nach, za no szą cych ży cze nia aż
do nie ba, i po wo dach, dzię ki któ rym

do brze ży je mu się w Są czu opo wie -
dział w spe cjal nym wy wia dzie dla „Są -
de cza ni na”. 

***
Wie lu z nas Mek syk ko ja rzy się
przede wszyst kim z po pu lar ny mi
dłu gi mi se ria la mi w te le wi -
zji. I gdy by przy szło mó wić
o spe cy fi ce Bo że go Na ro dze nia
w Two im kra ju, to mo gli by śmy
wy obra zić so bie su to za sta wio ny
stół, ele ganc kich lu dzi w bo ga -
tym do mu i ich umun du ro wa ną
słu żbą. Ile w tym praw dy?

Tak, my ślę, że przy naj mniej po ło wa
Po la ków ko ja rzy Mek syk z te le no we lą.
Zresz tą na sze mek sy kań skie se ria le czę -
sto po ka zu ją praw dzi wy ob raz ży cia
w na szym kra ju. Tak jak w te le no we li,
w Mek sy ku ży je du żo nie sa mo wi cie bo -
ga tych lu dzi, z dru giej zaś stro ny nie bra -
ku je tych, któ rzy ży ją w skraj nym
ubó stwie. I w cza sie świąt Bo że go Na -
ro dze nia ci naj bied niej si ra czej nie mo -
gą so bie po zwo lić na wspa nia łe
de ko ra cje, in dy ka na wi gi lij nym sto le
czy słu żbę w mun dur kach.

A jak wy glą da ją świę ta Bo że go
Na ro dze nia u Mek sy kan pla su ją -
cych się gdzieś po środ ku?

Na po cząt ku trze ba po wie dzieć, że
lu dzi po środ ku jest na praw dę nie wie lu.
Aku rat mo ja ro dzi na do nich się za li cza,
ale zde cy do wa na więk szość, to lu dzie
wy bit nie bo ga ci lub ta cy ży ją cy w skraj -

nym ubó stwie. Na przed mie ściach na -
sze go mia sta wi dać do my bez da chów,
po skle ca ne z ka wał ków kar to nu. My ślę,
że oko ło 40 pro cent lu dzi ży je co dzien -
nie z te go, co da im los, bez pra cy, bez
za pa sów w lo dów ce. Coś ta kie go jak
prze cięt ny po ziom ży cia w Mek sy ku nie
ist nie je. Dla te go świę ta, ja kie ob cho dzi -
my w mo jej ro dzi nie, są udzia łem sto -
sun ko wo nie wiel kiej licz by lu dzi. My

Za mie nił Mek syk na No wy Sącz, bo u nas jest spo koj niej i bez piecz niej 

Ba lo ny dla Trzech Kró li

Piñata ma siedem
dzióbków, takich małych
trójkątów, z których każdy
reprezentuje jeden
z grzechów głównych. 

Aneta i Eduardo w Meksyku FOT. ARCH.

SĄDECKIE WIGILIE



spo ty ka my się 24 grud nia, o pół no cy,
tuż po wcze śniej szej wspól nej ko la cji.
Urzą dza my ją za wsze ca łą ro dzi ną; są
z na mi dziad ko wie, cio cie, wuj ko wie.
Za sia da my do sto łu w pięt na ście, dwa -
dzie ścia osób. Ko la cja za czy na się o 23.
Do tej go dzi ny po ści my, więc gdy za -
czy na my jeść, je ste śmy już bar dzo wy -
głod nia li (śmiech). 
Mam wra że nie, że od kil ku lat
w Pol sce świę ta Bo że go Na ro dze -
nia ko ja rzą się nam głów nie
z wy sta wa mi skle pów i te le wi zyj -
ny mi re kla ma mi, a nie z do mo -
wym za ci szem, jak to by ło
daw niej. Czy w Mek sy ku sy tu acja
wy glą da po dob nie?

W Mek sy ku lu dzie „sza le ją” jesz -
cze bar dziej, na uli cach pa nu je je den
wiel ki cha os. W okre sie świą tecz nym
da je się szcze gól nie we zna ki fakt, że
to naj więk sze mia sto świa ta. Już
od paź dzier ni ka lu dzie za czy na ją za -
opa try wać się w świą tecz ne pre zen ty,
cho in kę ubie ra się w do mach po cząt -
kiem grud nia, a w cen trach han dlo -
wych du żo wcze śniej. Uli ce peł ne są
ko lo ro wych świa te łek i fi gur świę te go
Mi ko ła ja.
Pa nu je za ku po we sza leń stwo?

To za le ży: jed ni ku pu ją wie le, in ni
nie co mniej. W mo im do mu za wsze
wrę cza my so bie upo min ki, ale ra czej
sym bo licz ne. 
Co ta kie go przy rzą dza cie na tę
spe cjal ną ko la cję? Czy ja da cie
wi gi lię na ostro, jak to na Mek syk
przy sta ło?

Nie… Ma my kil ka tra dy cyj nych dań,
któ rych nie mo że za brak nąć na świą -
tecz nym sto le: in dyk w wi nie, ba ca lo, to
jest dorsz przy go to wa ny po mek sy kań -
sku, a ta kże ro me ri tos – po tra wę ze spe -
cjal nej ro śli ny i cze ko la dy, tro szecz kę
ostrą.
Więc ostry ak cent mu si być, a co
pi je cie pod czas wi gi lii?

Pon cze, na po je przy go to wy wa ne ze
świe żych owo ców. Do da je my do nich
ró żne owo ce, ale oba wiam się, że więk -
szość z nich nie jest do stęp na w Pol sce. 
Kto zaj mu je się przy go to wa niem
wi gi lij nych spe cja łów?

Za zwy czaj są to ko bie ty, choć mę -
żczyź ni też czę sto po ma ga ją.

Czy ma cie w Mek sy ku zwy czaj
skła da nia so bie ży czeń pod czas
wi gi lii?

Tak. To jed en z naj bar dziej przy jem -
nych mo men tów. Je ste śmy ra zem z ro -
dzi ną, wszy scy są te go dnia za do wo le ni,
cze mu nietrud no się dzi wić. Ży cze nia
skła da my so bie w koń cu przy wrę cza niu
pre zen tów, al bo tuż po tym mo men cie.
A co ze śpie wa niem ko lęd? 

Ma my swo je wła sne mek sy kań skie
ko lę dy, mam za śpie wać jed ną z nich? 
I tak nie bę dę w sta nie jej za pi sać…

W ka żdym ra zie śpie wa my je wszy -
scy ra zem, pod czas wi gi lii i na stęp ne go
dnia świąt, kie dy to znów spo ty ka my się
w ro dzin nym gro nie, aby do koń czyć po -
tra wy, któ re zo sta ły z po przed nie go wie -
czo ru. 
A jak wy glą da ją ob rzę dy ko ściel -
ne w okre sie Bo że go Na ro dze nia
w Mek sy ku? W mie ście jest
w koń cu sank tu arium Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny z Gu ada lu pe,
mek sy kań ska Czę sto cho wa…

Tak, do sank tu arium ścią ga te go dnia
wie lu lu dzi, choć w więk szo ści nie są to
miesz kań cy mia sta, a oko licz nych wio -
sek. O pół no cy od pra wia na jest uro czy -
sta msza. Naj wa żniej szym wy da rze niem
świąt Bo że go Na ro dze nia są na ro dzi ny
Je zu sa. Mam wra że nie, że w wiel kich
mia stach lu dzie o tym za po mi na ją. Jest
tam ma sa kul tur, mi lio ny lu dzi ró żnych
ję zy ków i re li gii. Miesz kań cy wio sek są
bar dziej re li gij ni i kul ty wu ją tra dy cję.
Po dob nie jak w Pol sce, a czy
mógł byś opo wie dzieć o tra dy cji
ty po wo mek sy kań skiej, ja kiej
u nas nie znaj dzie my?

Usta wia my pod cho in ką szop kę
z rzeź bio ny mi fi gur ka mi.
To aku rat nam ta kże się zda rza…

Ma my też Pi ña ta’ę, ma syw ną, wy -
trzy ma łą ku lę z kar to nu. Za wie sza my ją
w do mu, a do środ ka wkła da my sło dy -
cze i owo ce. Pi ña ta ma sie dem dziób -
ków, ta kich ma łych trój ką tów, z któ rych
ka żdy re pre zen tu je je den z grze chów
głów nych. Z za mknię ty mi ocza mi trze -
ba ude rzyć w nią pał ką tak, aby ją znisz -
czyć i uwol nić jej za war tość. To ta ka
tra dy cja ob ra zu ją ca wal kę czło wie ka
z grze chem: gdy sta rasz się po ko nać
wła sne sła bo ści, to mo żesz li czyć

na wspa nia łe na gro dy, owo ce, któ rych
na wet byś się nie spo dzie wa ła. Trud no
jest znisz czyć pi ña ta’ę, dla te go czę sto
po trzeb na jest przy tym współ pra ca wie -
lu człon ków ro dzi ny. Zwy kle jej nisz -
cze nie ma miej sce w wie czór wi gi lij ny,
ale cza sem dzie je się tak rów nież
na mniej szych spo tka niach ro dzin nych
urzą dza nych przed świę ta mi.
Bar dzo cie ka wy oby czaj, czy ma -
cie ja kieś jesz cze?

Tak. Jed nym z naj bar dziej ma gicz -
nych dni w ro ku jest świę to Trzech Kró -
li, ob cho dzo ne szó ste go stycz nia.
W Pol sce dzie ci do sta ją pre zen ty szó ste -
go grud nia, od świę te go mi ko ła ja.
W Mek sy ku mi ko łaj przy cho dzi w wi -
gi lię Bo że go Na ro dze nia, na to miast
w stycz niu dzie ci cze ka ją na nie spo -
dzian ki od Trzech Kró li. Wcze śniej mu -
szą wy słać do nich li sty z ży cze nia mi,
przy cze pia jąc je do ko lo ro wych ba lo -
nów i wy pusz cza jąc z wia trem w świat.
Póź niej, idąc uli cą, mo żna od cza su
do cza su zo ba czyć je den z nich, za wie -
szo ny gdzieś na drze wie czy da chu. 
I gdy proś by do trą do ad re sa tów,
trze ba prze brać trzy oso by
do roz da wa nia po dar ków…

Och nie, w Mek sy ku wszy scy oni,
wraz z Mi ko ła jem są nie wi dzial ni dla
dzie ci. Przy cho dzą za wsze no cą wy po -
sa że ni w klu cze, któ ry mi mo żna otwo -
rzyć drzwi wszyst kich do mów, po za tym
ma ją ma gicz ną zdol ność do po ru sza nia
się bez naj mniej sze go ha ła su. Gdy jest
się dziec kiem, wie rzy się we wszyst ko,
co po wie dzą ro dzi ce. Ja sam by łem
prze ko na ny, że świę ty Mi ko łaj ist nie je
na praw dę i nikt nie był w sta nie te go
pod wa żyć. Mo że tak dzia ła ła mo ja wy -
obraź nia, ale wi dzia łem je go śla dy
w ogro dzie.
Masz jesz cze ja kieś in ne szcze -
gól ne wspo mnie nie świą tecz ne
z cza su dzie ciń stwa?

Tak, pa mię tam, że gdy by łem dziec -
kiem, spo ty ka li śmy się w do mu u bab ci.
Pod cho in ką ka żde go ro ku le ża ły pre zen -
ty i z bra tem usi ło wa li śmy zgad nąć, co
jest w środ ku. Po ja kimś cza sie do szli śmy
do ta kiej per fek cji, że po od gło sie wie -
dzie li śmy już, czy do sta nie my ubra nia,
ksią żki czy za baw ki. Oczy wi ście, za wsze
naj bar dziej chcie li śmy te go ostat nie go.
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Pew ne go ra zu po wi gi lii wszy scy po szli -
śmy do swo ich łó żek, cze ka jąc na świę -
te go Mi ko ła ja. Na stęp ne go dnia wsta łem
już oko ło czwar tej ra no, że by spraw dzić,
co do sta łem te go ro ku. Zo ba czy łem
pod cho in ką za baw kę, któ re mi się nie
po do ba ła. Wró ci łem więc do łó żka i za -
czą łem pro sić: Mi ko ła ju, za mień tę za -
baw kę na coś in ne go. O szó stej wsta łem

po now nie i po sze dłem zer k nąć pod cho -
in kę, nie ste ty za baw ka na dal by ła na swo -
im miej scu, a ja po czu łem się bar dzo
roz cza ro wa ny. Z cza sem za czą łem jed -
nak do ce niać ten pre zent. Jak mógł bym
w koń cu nie po lu bić za baw ki, któ rą przy -
niósł mi sam świę ty Mi ko łaj? 
Przed To bą pierw sze świę ta
w Pol sce. Czy chciał byś prze nieść

na są dec ki grunt ja kąś mek sy -
kań ską tra dy cję?

Nie, nie są dzę… My ślę, że to nie jest
naj wa żniej sze. W Pol sce jest ina czej,
mam na dzie ję, że prze ży ję tu coś no we -
go, wy jąt ko we go w cza sie świąt. Tra dy -
cja, zwy cza je, ży cie ró żnią się od tych
w Mek sy ku, co nie zna czy, że są gor sze.
Jak w ta kim ra zie ży je ci się w No -
wym Są czu?

Na pew no du żo spo koj niej niż
w mie ście Mek syk. Wszę dzie mam tu
bli sko, mo gę wsiąść na ro wer i w pięć
mi nut do je chać na dru gi ko niec Są cza.
Jest gdzie wyjść na spa cer, są w po bli -
żu gó ry, tuż obok osie dla, na któ rym
miesz ka my, prze pły wa rze ka. Zresz tą
wie le ich prze ci na No wy Sącz i to jest
naj pięk niej sze w tym mie ście. Po -
za tym wszy scy miesz kań cy, któ rych tu
spo ty kam, są dla mnie bar dzo życz li wi
i ser decz ni. 
Cze go mo gę więc Ci ży czyć, śnie -
gu na pierw sze świę ta w Pol sce? 

O tak, ze śnie giem na pew no bę dzie
wy jąt ko wo!
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła NA TA LIA TO KAR CZYK

Świą tecz na mek sy kań ska sa łat ka

Edu ar do co praw da nie wi dzi po trze by wpro -
wa dza nia no wo ści do pol skiej tra dy cji, jed nak
dla in no wa tor skich go spo dyń do mo wych
pro po nu je my prze pis na świą tecz ną sa łat kę
mek sy kań ską.

Skład ni ki:
• 2 kg słod kich ja błek,
• ma ła śmie ta na (naj le piej o ni skiej za war to -
ści tłusz czu), 
• 50 dkg orze chów wło skich, 
• ro dzyn ki,
• ½ pusz ki ana na sa,
• cze re śnie kok taj lo we,
• 30 dkg zie lo nych wi no gron (nie ko niecz nie)
Spo sób przy go to wa nia:
Obie ra my jabł ka, kro imy je w nie du żą kost -
kę, do da je my ka wał ki orze chów wło skich,
ro dzyn ki, po kro jo ny w kost kę ana nas oraz
cze re śnie. Wszyst kie skład ni ki mie sza my ra -
zem ze śmie ta ną i odro bi ną sy ro pu z pusz ki
po ana na sach. Smacz ne go!

Edu ar do od nie mal ro ku miesz ka w ma łym, spo koj nym No wym Są czu, dwie -
ście ra zy mniej szym niż je go ro dzin na aglo me ra cja. Cze mu wy brał aku rat
na sze mia sto? To stąd po cho dzi mi łość je go ży cia – żo na Ane ta FOT. NT
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Rol ni cy wró żą z fu sów
Ce ny zbo ża i mą ki uza le żnio ne są

oczy wi ście od uro dza ju i cen sku pu. Je -
śli zbio ry są du że, to ce ny sku pu oczy -
wi ście spa da ją i rol ni cy osią ga ją
mniej szą ren tow ność. A po nie waż upra -
wa zbo ża prze sta je im się opła cać, sie ją
go mniej, to też w na stęp nym ro ku si łą
rze czy żni wa nie mo gą być ob fi te. Tym
sa mym po daż jest mniej sza, więc ce ny
sku pu idą w gó rę. Rol ni cy w na dziei zy -
sku tym ra zem za sie wa ją więk szy are ał
i w na stęp nym ro ku ma ją do czy nie nia

z klę ską uro dza ju. A gdy do star cza ją
za du żo zbo ża, ce ny w sku pie znów spa -
da ją… I tak w ko ło Ma cie ju. 

Rol ni cy przy pla no wa niu swych
upraw kie ru ją się bo wiem bie żą cy mi ce -
na mi sku pu, ale fak tycz nie sprze da ją

we dług nie prze wi dy wal nych cen, któ re
bę dą obo wią zy wać do pie ro w na stęp -
nym se zo nie. Ich ra chu by przy po mi na ją
więc wró że nie z fu sów al bo pro gno zy
po go dy, a jak wia do mo te ostat nie ma ją
to do sie bie, że cza sem się spraw dza ją,
a prze wa żnie – nie. Tym bar dziej, że
zbio ry są ta kże uza le żnio ne wła śnie
aku rat od chi me rycz nej po go dy. W pla -
no wa niu uwzględ nia się czyn nik po go -
dy uśred nio ny, a tu tym cza sem zi mą
mo że nie być śnie gu pra wie w ogó le
i za siew wy mar z nie, a wio sną i la tem
mo że być su sza, a to moc no ogra ni czy
zbio ry. Wiel kość zbio rów sta no wi za tem
za wsze nie wia do mą! 

Daw ny sys tem kon trak ta cji z gó ry
gwa ran to wał sta łe ce ny sku pu, nie za le -
żnie od uro dza ju. Te raz pa nu je wol ny
ry nek, rzą dzą pra wa po py tu i po da ży,
więc ce ny pło dów rol nych jed ne go ro ku
wzbi ja ją się w gó rę, by w ko lej nym – pi -
ko wać w dół. Tym cza sem żyw ność pro -
du ko wa na z tych pło dów prak tycz nie
ni gdy nie ta nie je, a kon su men ci mo gą
uwa żać się za szczę śliw ców, je śli nie
dro że je. Ce ny bo wiem pod no szo ne są
skwa pli wie, kie dy tyl ko się da, a po tem
ja koś już ni gdy nie wra ca ją do sta nu po -
przed nie go, na wet wte dy, gdy ma le ją ce -
ny su row ców de cy du ją ce o kosz tach
pro duk cji.

Jed no stron ny ruch cen 
Dwa -trzy la ta te mu na stą pił gwał tow -

ny skok cen zbo ża i mą ki, a co za tym
idzie – pod ro ża ły wy ro by z te go su row -
ca: pie czy wo, wy pie ki, ma ka ro ny.
W 2005 r. to na psze ni cy kon sump cyj nej
kosz to wa ła jesz cze 350 zł. Ma łe zbio ry
z 2006 r. spo wo do wa ły wzrost cen mą ki
i chle ba w 2007 r. Oka za ło się bo wiem,
że do po kry cia za po trze bo wa nia pol -
skie go ryn ku za brak nie ok. 800 tys. ton
psze ni cy, a więc aż jed ną trze cią rocz -
ne go zu ży cia we wszyst kich pie kar -
niach. Psze ni ca w Pol sce osią gnę ła ce nę
na wet 980 zł za to nę, po raz pierw szy
sta jąc się dro ższa od nie miec kiej. By ło -
by jesz cze go rzej, gdy by nie in ter wen -
cyj na sprze daż za pa sów unij nych oraz
im port z kra jów ościen nych. 

Za to nę do brej ja ko ścio wo mą ki
pszen nej trze ba by ło pła cić w mły nach
ok. 1,5 zł za ki lo gram. Ry szard Fi li po -

Dedykowane prezesowi Sandecji*

Chleb nie 
tanieje nigdy
Chleb drożeje, kiedy musi, i nie tanieje, kiedy mógłby.
Dla podniesienia jego ceny wystarczy każdy pretekst,
a na okoliczność ewentualnej obniżki – piekarze nie
znajdują żadnego uzasadnienia.

Daw ny sys tem kon trak ta cji
z gó ry gwa ran to wał sta łe
ce ny sku pu, nie za le żnie
od uro dza ju.

Wła ści ciel pie kar ni An drzej Oracz FOT. IRP

GOSPODARKA
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wicz, wła ści ciel Mły na nad Po pra dem
w Sta rym Są czu, pa mię ta, że sprze da wał
mą kę pszen ną po 1,40 zł za 1 kg, czy -
li 1400 zł za to nę. W 2007 r. pie ka rze nie
mie li skru pu łów, gdy pod no si li ce ny
pie czy wa o 30-40%. 

Tym cza sem w 2009 r. ma my do czy -
nie nia ze spad kiem wy win do wa nych
w la tach po przed nich cen mą ki. W mar -
cu ce na to ny psze ni cy spa dła do 550 zł,
a więc po ta nia ła o 40% w po rów na niu
z mar cem 2008 r., na to miast to na ży ta
osią gnę ła ce nę 400 zł o 50% mniej niż
rok wcze śniej. Oczy wi ście w po rów ny -
wal nym stop niu spa dły też ce ny mą ki.
We wrze śniu br. ce na to ny psze ni cy na -
dal spa da ła, do kwo ty po ni żej 500 zł
za to nę. W Mły nie nad Po pra dem w Sta -
rym Są czu obec na ce na de ta licz na zwy -
kłej mą ki pszen nej wy no si 1-1,1 zł
za ki lo gram.

I mi mo iż w 2009 r. ce ny ziar na i mą -
ki prak tycz nie wró ci ły do po zio mu
z 2006 r., to chleb wca le nie po ta niał.
Głów ny Urząd Sta ty stycz ny po dał na -
wet, że ki lo gram chle ba kosz to wał
w Pol sce we wrze śniu 2009 r. 3,16 zł, co
ozna cza ło na wet mi ni mal ną pod wy żkę
w po rów na niu z po cząt kiem je sie -
ni 2008 r. o 1 grosz. A i to do ty czy tyl -
ko chle ba zwy kłe go, bo lep sze
ga tun ko wo wy pie ki pod ro ża ły z 4,20 zł
do 4,50 za ki lo gram. Wzro sty te na stą -
pi ły, mi mo iż w tym sa mym cza sie zbo -
że jak by na prze kór sta nia ło o 40-50%.
Wnio sek jest je den: nie za le żnie od te go,
czy zbo że i mą ka aku rat ta nie ją czy dro -
że ją, to ce ny chle ba tyl ko ro sną. W tym
przy pad ku ruch cen jest wy łącz nie jed -
no stron ny.

Na wet już sam mi ni ster rol nic twa
Ma rek Sa wic ki po wie dział na kon fe ren -
cji pra so wej: – Nie mo że być zgo dy
na to, że gdy np. spa da ją o 40% ce ny
sku pu zbóż, to ce na chle ba po zo sta je
na nie zmie nio nym po zio mie. Nie zga -
dzam się na to ani ja ko mi ni ster, ani ja -
ko kon su ment. 

Nie trze ba chy ba do da wać, że oczy -
wi ście sło wa mi ni stra w ża den spo sób
nie wpły nę ły na ce nę chle ba.

Buł ka za pół bo chen ka
Do upie cze nia ki lo gra mo we go bo -

chen ka po trze ba ok. 0,8 kg mą ki, co we -

dług obec nych cen kosz tu je 80 gro szy.
Do te go na le ży do dać 3 de ka gra my dro -
żdży za 8 gro szy, 2 dag so li za 5 gro szy,

plus in ne do dat ki, co w su mie czy ni 1 zł
za 1 kg chle ba.

Po wta rzam – za 1 kg! Bo kto te raz
wi dział jed no ki lo gra mo we bo chen ki?
Z dzie ciń stwa pa mię tam jesz cze 2-ki lo -
gra mo we ol brzy my, ale po tem one już
tyl ko chu dły. Przez dłu ższy czas wa ży -
ły 1 kg, po tem ze szczu pla ły do 80 dag,
ale da lej tra ci ły na wa dze i dzi siaj stan -
dar do wy bo che nek wa ży 55-60 dag,
czy li ty le, co daw niej we ka. 1 kg chle ba

star cza więc na 2 bo chen ki dzi siej sze go
zwy kla ka, któ re naj ta niej kosz tu ją 1,40-
1,80 zł ka żdy, czy li wła śnie owe ok. 3,20
za 1 kg. 

Oczy wi ście do ce ny skład ni ków trze -
ba do dać in ne kosz ty pro duk cji (ener gia,
wo da z kra nu, wy na gro dze nie pra cow -
ni ków), co w su mie pod no si koszt wy -
ro bu 1 kg chle ba do 1,8 zł. Aby wyjść
na swo je, pie karz mu si ta kże na li czyć
wła sną ma rżę w wy so ko ści 20-30 gro -
szy, co spra wia, że 1 kg chle ba sprze da -
je w hur cie za 2-2,2 zł. Czy li
ka żdy 55-de ko wy bo che nek opusz cza
pie kar nię w ce nie 1,1-1,2 zł. Ce na koń -
co wa, za ja ką ku pu je my go w skle pie,
jest o kil ka dzie siąt gro szy wy ższa, bo
trze ba do dać ma rżę skle po wą. I to nie -
za le żnie od te go, czy sklep na le ży
do pie ka rza i znaj du je się przy pie kar ni,
czy cho dzi o osob ny sklep spo żyw czy,
do któ re go chleb trze ba do wieźć, a więc
ta kże ob cią żyć je go ce nę choć by kosz -

Do upieczenia
kilogramowego bochenka
potrzeba ok. 0,8 kg mąki,
co według obecnych cen
kosztuje 80 groszy.

W mły nie nad Po pra dem w Sta rym Są czu FOT. IRP
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ta mi trans por tu. Co cie ka we, ce ny
w skle pach przy pie kar nia nych, sprze da -
ją cych wła sne wy ro by, któ rych nie trze -
ba do star czać z ze wnątrz, w związ ku
z czym nie po no si się kosz tów trans por -
tu, prze wa żnie wca le nie ró żnią się
od cen ze zwy kłych skle pów, choć teo -
re tycz nie po win ny być mniej sze, po dob -
nie jak to się dzie je w skle pach
przy za kła do wych in nych bra nż.

Im mniej szy wy piek, tym je go ce -
na sta je się bar dziej wy śru bo wa na. Po -
nie waż ce ny chle ba nie wy pa da obec nie
pod no sić, pie ka rze ma ni pu lu ją ce ną bu -
łek. Zmniej sza się ich gra ma tu ra, a ce -
na nie spa da, lecz wręcz od wrot nie.
Buł ki są w tej chwi li ja skra wo dro ższe
od chle ba. W no wo są dec kiej pie kar ni
„U Kla cza ka” zwy kłe kosz tu ją po 65
gro szy, czy li jed na już pra wie ty le, co
pół bo chen ka chle ba!

Oszczęd ni pła cą wię cej
Za py ta ny o to, dla cze go ce ny chle ba

nie spa da ją w ślad za ma le ją cy mi ce na -
mi mą ki, wła ści ciel jed nej z są dec kich
pie kar ni An drzej Oracz od po wia da:
– Ce ny mą ki spa dły, ale ten spa dek tyl ko
zre kom pen so wał wzrost cen ener gii elek -
trycz nej, ga zu i wo dy, ja ki na stą pił w tym
sa mym cza sie. A ro sną one prak tycz nie
co kwar tał, rocz nie o 10-20 pro cent. 

Zna my to z wła snej kie sze ni: elek -
trow nie, ga zow nie i wo do cią gi wciąż
wy sta wia ją wy ższe ra chun ki. Klien ci,
aby je ogra ni czyć, za czy na ją więc
oszczę dzać zu ży cie ener gii, ga zu i wo -
dy. Ale im bar dziej oni oszczę dza ją, tym
wpły wy do staw ców oczy wi ście ma le ją.
Aże by wy ko nać plan i utrzy mać war tość
sprze da ży na tym sa mym po zio mie,
elek trow nie, ga zow nie i wo do cią gi pod -
no szą więc ce nę. A wte dy od bior cy

oszczę dza ją jesz cze bar dziej i do staw cy
po now nie za ra bia ją mniej. Że by wy rów -
nać tę stra tę, znów pod no szą ce nę i tak
two rzy się błęd ne ko ło: im bar dziej
klien ci oszczę dza ją, tym wię cej mu szą
pła cić!

Po dob nie jest z chle bem. W Pol sce
sta le no tu je się spa dek kon sump cji te go
to wa ru pierw szej po trze by. W cią gu 15
lat śred nie spo ży cie pie czy wa spa dło
w kra ju o bli sko 20 kg na gło wę – do po -
zio mu ok. 60 kg rocz nie. Aże by w ślad
za tym za ro bek mu nie spadł, pie karz
mu si pod nieść ce nę, a im bar dziej pod -
no si, tym mniej sprze da je. Na stęp ny za -
klę ty krąg, z któ re go nie ma do bre go
wyj ścia!

Pie karz An drzej Oracz do da je, że
w ślad za wzro sta mi cen chle ba w la -
tach 2006-2007 na stą pi ło w la tach 2007-
2008 pod nie sie nie płac w pie kar niach,
co też od bi ja się na ce nach.

Ry szard Fi li po wicz, wła ści ciel Mły -
na nad Po pra dem w Sta rym Są czu, ja ko
do staw ca pod sta wo we go skład ni ka
do wy pie ku chle ba do sko na le zna pro -
ble my pie kar nic twa. Mó wi, że ry nek jest
tak na sy co ny pie czy wem, a kon ku ren cja

wśród pie kar ni jest tak wiel ka, iż więk -
szość z nich wy ko rzy stu je mo ce pro duk -
cyj ne w za le d wie 50%. I wbrew te mu,
co się po wszech nie są dzi, z po wo du tej
kon ku ren cji ce ny chle ba są na gra ni cy
opła cal no ści. 

Wy rób chle bo po dob ny
Jak z obrzy dze niem po wie dział Franz

Mau rer w fil mie „Psy”: – Te go się prze -
cież nie da jeść! Bo ha ter gra ny przez
Bo gu sła wa Lin dę miał wpraw dzie
na my śli tek tu ro wy ko tlet mie lo ny z po -
li cyj nej sto łów ki, ale je go re ak cję mo -
żna od nieść do na sze go po wsze dnie go
chle ba z wa ty. Ma on wa cia ną nie tyl ko
kon sy sten cję, ale i smak. Win ne są tzw.
po lep sza cze: spulch nia cze i in ne sub -
stan cje che micz ne. To one roz dy ma ją
odro bi nę su ro we go cia sta w po kaź ny
bo che nek. Gdy by ca ły ta ki bo che nek
ści snąć w dło ni, to zma lał by do wiel ko -
ści pącz ka, a na wet do roz mia rów pi -
łecz ki ping pon go wej, je śli ktoś ma
krze pę w gar ści. 

Nie chru pią ca skór ka – jak prze ko ny -
wał je den z mi ni strów jesz cze w cza sach
so cja li stycz nych – de cy du je o ja ko ści
chle ba, lecz je go mię kisz, w tym je go
zwar tość.

Wy ra bia jąc współ cze sne pie czy wo,
pie ka rze w więk szo ści nisz czą szla chet -
ną tra dy cję – psu ją to war. W grun cie
rze czy mo żna im za rzu cić dzia ła nie
na szko dę klien tów. Już na wet gru pa po -
słów Pol skie go Stron nic twa Lu do we go
chce, że by usta wo wo za ka zać uży wa nia
na zwy chleb do wy ro bów, któ re nie są
wy twa rza ne zgod nie z po czci wy mi,
daw ny mi re cep tu ra mi, lecz pro ces ich
pro duk cji jest sztucz nie przy spie szo ny
dzię ki po lep sza czom. Pro jek to daw cy
chcą, aże by wszyst kie wy ro by pie kar ni -
cze nie wy pro du ko wa ne na tra dy cyj nym
za kwa sie nie mo gły szczy cić się dum ną
na zwą chle ba. A wy ro by chle bo po dob -
ne, że by na ety kie tach miały wy dru ko -
wa ne wszyst kie skład ni ki, w tym te
che micz ne.

IRE NE USZ PAW LIK
* Obecny prezes Sandecji Andrzej Danek jest
– jak wiadomo – prominentnym piekarzem:

prezesem sądeckiego oddziału Stowarzyszenia
Rzemieślników Piekarzy RP oraz laureatem

ogólnopolskiego tytułu Piekarza Roku 2009.

Nie chrupiąca skórka 
– jak przekonywał jeden
z ministrów jeszcze
w czasach socjalistycznych
– decyduje o jakości
chleba, lecz jego miękisz,
w tym jego zwartość.

„U Kla cza ka” buł ka kosz tu je ty le, co
pół bo chen ka chle ba FOT. IRP
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BBB z wy kształ ce nia jest pe -
da go giem na ucza nia
po cząt ko we go po Stu -
dium Na uczy ciel skim

w No wym Są czu i stu diach uzu peł nia ją cych. Ale
pierw szą jej pra cą nie by ło ucze nie ma lu chów,
lecz wła śnie pra ca w fir mie pro du ku ją cej za baw -
ki w Sta lo wej Wo li. Szy to tam np. na za mó wie -
nie z Nie miec plu szo we fi gur ki, słu żą ce ja ko ce le
na jar marcz nych strzel ni cach.

Po tem wy je cha ła za  gra ni cę, przez pół to ra ro -
ku prze by wa ła w Gre cji, a po po wro cie za sta ła
w Pol sce bez ro bo cie. A po nie waż przy ul. Ma ła

Gó ra w Jam ni cy dys po no wa ła lo ka lem po warsz -
ta cie sa mo cho do wym oj ca, po sta no wi ła pod jąć
dzia łal ność, ja ką po zna ła w Sta lo wej Wo li
od pod szew ki. I w 1995 r. roz po czę ła szy cie za -
ba wek plu szo wych. Fir ma od po cząt ku no si ła na -
zwę Bo bo, na wią zu jąc do gru py do ce lo wej
od bior ców to wa ru – bo ba sów do 3. ro ku ży cia.
Po tem Bo bo do sta ło jesz cze okre śle nie Plusz, że -
by fir ma nie ko ja rzy ła się z wy twór nią Bo bo vi ty.

Bez ma ga zy nu
Do dzi siej sze go roz ma chu fir ma do cho dzi ła

stop nio wo. Naj pierw warsz tat oj ca trze ba by ło za -
adap to wać na pro duk cję de fac to kra wiec ką, bo
za baw ki plu szo we, ma skot ki i przy tu lan ki, prze -
cież się szy je. Po cząt ko wo sta ła tam tyl ko jed -
na ma szy na do szy cia. W tej fa zie BBB by ła
ko bie tą -or kie strą, sa ma zaj mu jąc się wszyst kim.
Na jej gło wie by ła księ go wość – pro wa dzi ła ksią -
żkę przy cho dów i roz cho dów. To ona jed na two -
rzy ła wzo ry i sza blo ny, kro iła ma te riał i zszy wa ła.
Pierw szą swo ją za baw kę au tor ka uwa ża dzi siaj
za nie udol ną – był to ko ciak z bo ko bro da mi. To
ona dba ła o za opa trze nie w su row ce do pro duk -
cji i ta kże szu ka ła na byw ców. Sa mot nie prze cie -
ra ła szlak, bo wcze śniej nie mia ła z tym
do czy nie nia – nie zna ła się na plu szu ani nie wie -
dzia ła, skąd go brać, nie mia ła ro ze zna nia na ryn -
ku i po ję cia, jak zdo by wa się klien tów.

Po tem wsta wi ła dru gą ma szy nę do szy cia i za -
trud ni ła dwie kraw co we, po zo sta wia jąc so bie tyl -
ko kro je nie. A po nie waż jej to war ni gdy nie
za le gał w ma ga zy nie, praw dę mó wiąc fir ma Bo -
bo w ogó le nie mia ła wte dy ma ga zy nu, z cza sem
przy ję ła kroj czą, a sa ma sku pi ła się na za opa trze -
niu, zby cie i pra cy biu ro wej, co zresz tą czy ni
do dzi siaj, nie da jąc za trud nie nia war stwie pró -
żnia czej – urzęd ni kom. Je dy nie księ go wość, te
wszyst kie roz li cze nia i PIT -y, prze ro sła jej mo żli -
wo ści cza so we, to też do ob słu gi tej dzie dzi ny wy -
naj mu je wy spe cja li zo wa ną fir mę bu chal te ryj ną.

Od cha łup nic twa do fa bry ki
Po trzech la tach pro duk cji wła ści wie cha łup ni -

czej do szła do prze ko na nia, że daw ny warsz tat oj -
ca zro bił się za cia sny. Nie chcia ła ni cze go
wy naj mo wać, wo la ła za in we sto wać w bu dy nek
wła sny. A po nie waż stro ni ła też od kre dy tów i po -
sta no wi ła bu do wę fi nan so wać z bie żą cych wpły -
wów, wzno sze nie no we go za kła du trwa ło la ta mi
i z ko niecz no ści od da wa nie po szcze gól nych je go
czę ści od by wa ło się eta pa mi. Nie trze ba do da wać,
że rów nież kosz tem wy rze czeń wła ści ciel ki.

W 1997 r. po wstał pro jekt, rok póź niej roz po -
czę ła się bu do wa, a rok 1999 był pierw szym se -

Pluszaki
z Jamnicy
LUDZIE Z GŁOWĄ. Barbara Bąba-Bednarz zajmuje
się produkcją nietypową w skali nawet całej Polski.
Inne krajowe firmy z tej branży przeważnie już
poupadały, nie wytrzymując konkurencji z tanimi
wyrobami z Chin.

Wła ści ciel ka Bar ba ra Bą ba -Bed narz z bia łym mi siem z ma ga zy nu
wy ro bów go to wych FOT. IRP

Firma od
początku nosiła
nazwę Bobo,
nawiązując 
do grupy
docelowej
odbiorców.
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zo nem w no wej sie dzi bie fir my, bo do użyt ku od -
da ne zo sta ły ha la pro duk cyj na i kro jow nia.
Wszyst kie za da nia bu dy nek prze jął w 2000 r., ale
szyb ko oka zał się za ma ły i w 2004 r. trze ba by -
ło do bu do wać po miesz cze nia dla ma łej szwal ni
oraz ma ga zy nów ma te ria łów i wy ro bów go to -
wych. Obec nie ku ba tu ra za kła du li czy ok. 300 m
kwa dra to wych, a re kor do we za trud nie nie wy no -
si ło 25 osób. To już ma ła fa bry ka. 

Więk szość za trud nio nych sta no wią kraw co -
we. Per so nel jest pra wie sta ły i spraw dzo ny. Bo
szy cie plu szu nie jest pro ste. W do dat ku trze ba
na uczyć się wszyst kich wzo rów za ba wek, a jest
ich w re per tu arze Bo bo ze sto. Przy ucze nie no -
wej si ły trwa więc z pół ro ku. Zwal nia nie i przyj -
mo wa nie cią gle no wych by ło by po pro stu
nie opła cal ne. Z dru giej stro ny – kraw co we wie -
dzą, że o ro bo tę w ich fa chu nie jest ła two i też
pil nu ją miejsc pra cy. Gdy na ho ry zon cie po ja wia
się po nad pla no we za mó wie nie na do star cze nie
więk szej par tii za ba wek, mo bi li zu ją się i pra cu -
ją dłu żej niż zwy kle, po go dzi nach. Mar twy
okres na stę pu je za to w tej bra nży za raz po Dniu
Dziec ka, kie dy da le ko jesz cze do Mi ko ła ja spod
cho in ki.

Jed na z pań do je żdża do pra cy spod Gor lic
i wsta jąc co dzien nie o godz. 4.30, a po dro dze
zmie nia jąc ró żne środ ki lo ko mo cji (au to bus, po -
ciąg), do cie ra do pra cy na 6.20. Pra cu je do 15.20
i znów przez dwie go dzi ny wra ca. Ra zem z do -
jaz da mi zaj mu je jej to wszyst ko 12 go dzin dzien -
nie, w zi mie by wa, że dłu żej. Za ło gę sta no wią
nie mal wy łącz nie ko bie ty, ale od pew ne go cza su
jest też dwóch pa nów. Zaj mu ją się wy py cha niem
uszy tych po włok plu szo wych gąb ka mi (wy glą da
to jak fa sze ro wa nie dro biu przed upie cze niem).
Przy pa da ją im ta kże in ne cię ższe czyn no ści, jak
np. trans port spo ro wa żą cych bel plu szu we -
wnątrz za kła du.

Wy ła do wa nia elek trycz ne
Plusz jest w fir mie Bo bo Plusz pod sta wo wym

su row cem do pro duk cji. Te fa bry ki włó kien ni -
cze, któ re go pro du ko wa ły w po cząt kach dzia łal -
no ści BBB, już nie ist nie ją. Ale na to miej sce
po wsta ły dro gą pry wa ty za cji no we: Bi ru -
na w Bia łym sto ku, MDJ Kry stek w Po zna niu,
La ma pod Ło dzią. I stam tąd po cho dzi ma te riał,
tka ny w Pol sce z przę dzy im por to wa nej z Włoch.
Do te go po trzeb ne są ta kie ak ce so ria, jak no ski,
wą sy, gu zi ki, ozdob ne wstą żki czy ko kard ki oraz
gąb ka do wy py cha nia zwie rzą tek. Oczka plu sza -
ków są ha fto wa ne. Two rze niem te go na rzą du
zmy słu zaj mu je się pod wy ko naw ca – są dec ka fir -
ma Soj tex.

Gdy plu szak jest go to wy, otrzy mu je met kę
i wę dru je do fo lii. Na met ce z ko dem kre sko wym
znaj du je się ta kże znak iden ty fi ku ją cy kraw co -
wą, któ ra uszy ła wła śnie tę sztu kę. W przy pad ku
re kla ma cji umo żli wia to zna le zie nie wi no waj -
czy ni, któ ra, wi dząc kon kret ną uster kę, mo że
tym ła twiej sa ma ją w przy szło ści wy eli mi no -
wać. Wa dli we pro duk ty z han dlu wra ca ją jed nak
rzad ko, bo za sad ni cza kon tro la ja ko ści od by wa
się w trak cie czysz cze nia go to wych za ba wek
z ni ci i skraw ków ma te rii przy po mo cy stru mie -
nia sprę żo ne go po wie trza, co na le ży do obo wiąz -
ków mę żczyzn – wy py cha czy stwo rów. 

Od por ność na obec ność w po wie trzu py łu plu -
szo we go jest jed nym z kry te riów pod czas przyj -
mo wa nia do pra cy w fir mie. Aler gi cy – dla
swo je go do bra – nie ma ją szans. Sy tu acja w fir -
mie by wa na elek try zo wa na, bo sta ły kon takt
z plu szem po wo du je, iż pra cow ni cy cho dzą na -
ła do wa ni i prze ska ku ją po mię dzy ni mi im pul sy
elek trycz ne. Nie kie dy na wet do cho dzi do spo -
rych wy ła do wań. 

Ko gu ty dla se na to ra
Pod sta wo wym pro duk tem koń co wym są plu -

sza ki. Od ma łych, 20-cen ty me tro wych do za ba -

Jak nadawano
Smerfy, 
to dzieci
natychmiast
domagały się
postaci z tej
bajki, podobnie
było z Pszczółką
Mają,
Teletubisiami
czy Alfem,
przybyszem
z kosmosu,
który żywił się
kotami.

Bo gu mi ła Ko cem ba kroi plusz

Pa no wie wy py cha ją gąb ką uszy te plu sza ki
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wek w roz mia rze XXL. Naj więk sza z se ryj nej
pro duk cji mie rzy aż 95 cm i jest wy ższa od dzie -
ci, któ re otrzy mu ją ją w pre zen cie od ro dzi ców.
Ale dzie łem Bo bo Plu sza był ta kże 3-me tro wy
stra żak -gi gant. Kon struk cję tę trze ba by ło wy po -
sa żyć w ste laż, bo ina czej za pa dła by się pod wła -
snym cię ża rem. Mu siał się tym za jąć
wy kwa li fi ko wa ny ślu sarz. 

Wy ro by Bo bo są prze zna czo ne dla dzie ci. Su -
row ce, z któ rych po wsta ją, i go to we wy ro by mu -
szą być bez piecz ne – nie mo gą oka zać się tru ją ce
al bo np. stwa rzać ry zy ko za dła wie nia ja kąś czę -
ścią, któ rą dzie ciak od gry zie w fer wo rze za ba -
wy. Dla te go wy klu czo ne są zna ne nam,
do ro słym, z dzie ciń stwa szkla ne oczka dla mi -
siów. Wszyst ko mu si mieć od po wied nie ate sty.

To war jest od bie ra ny głów nie przez kra jo we
hur tow nie zlo ka li zo wa ne na po łu dnie od li nii
War sza wa  – Po znań. Po ja wia ją się ta kże hur tow -
ni cy ze Sło wa cji. Ale w za kła dzie w Jam ni cy
pro wa dzo na jest ta kże sprze daż de ta licz na, bo
BBB wy po sa ży ła się rów nież w ka sę fi skal ną. 

Oprócz za ba wek dla szkra bów Bo bo Plusz
wy ko nu je za mó wie nia na ma skot ki z lo go – na -
zwą mia sta czy fir my. Nie któ re więk sze pod mio -
ty go spo dar cze ma ją swo je wła sne sym bo le

w po sta ci sym pa tycz nych zwie rzą tek i dla te go
wy twór nia z Jam ni cy pro du ko wa ła już np. żół -
wi ki Fa kro, mi sie Bog dań skie go, kra kow skie
smo ki al bo ko gu ty dla se na to ra Ko gu ta ze Stróż. 

Zach cian ki z se ria li
BBB zaj mu je się ta kże mar ke tin giem. Od -

bior com za da je py ta nia o ży cze nia klien tów,
chce wie dzieć, czego oczekują. I sta ra się speł -
niać ich ocze ki wa nia. A prze wa żnie za chcian ki
dzie ci są zsyn chro ni zo wa ne z po ja wia niem się
do bra no cek w te le wi zji. Wła ści ciel ka Bo bo
Plusz nie mu si oglą dać pro gra mów dla dzie ci
przed wia do mo ścia mi, aby wie dzieć, ja kie ak -
tu al nie se ria le ry sun ko we są emi to wa ne. Jak
nada wa no Smer fy, to dzie ci na tych miast do ma -
ga ły się po sta ci z tej baj ki, po dob nie by ło
z Pszczół ką Ma ją, Te le tu bi sia mi czy Al fem,
przy by szem z ko smo su, któ ry ży wił się ko ta mi.
Po ja wia ją się też mo dy re tro, np. na Rek sia.

I tu taj wkra cza my na te ren grzą ski – praw
au tor skich do po sta ci – oraz na dra żli we po le
la wi ro wa nia po mię dzy twór czo ścią a na śla -
dow nic twem. Oczy wi ście, fir ma Bo bo Plusz
nie ko piu je wier nie wzo rów za strze żo nych ty -
pu Shreck czy Ka czor Do nald, bo na ra zi ła by
się na pro ce sy o pla giat, w któ rych nie mia ła by
żad nych szans w star ciu z mię dzy kon ty nen tal -
ny mi kon cer na mi -mo lo cha mi. Nie któ re jej
wzo ry przy po mi na ją jed nak zna ne fi gur ki. Ale
ma ła fir ma nie ma wyj ścia: nie ma szans na wy -
lan so wa nie wła snych po sta ci i mu si być ela -
stycz na – do star czać te, o któ re ak tu al nie
wo ła ją dzie ci. I dla te go za miast Te le tu bi sia
w ofer cie Bo bo Plu sza jest np. Te le miś z an ten -
ką na gło wie. Był ta kże stwór Al fo -po dob ny.
Bar ba rę Bą bę -Bed narz do dzi siaj prze śla du je
wspo mnie nie je go cha rak te ry stycz ne go, nie -
sfor ne go, ster czą ce go z czo ła ko smy ka, ja ki
trze ba by ło mu do pra wiać. Po pu lar no ścią cie -
szą się po sta cie na wią zu ją ce do Ku bu sia Pu -
chat ka i je go przy ja ciół.

Oczy wi ście nie zna czy to, że Bo bo Plusz nie
pro du ku je ory gi nal nych plu sza ków, o ile ory gi -
nal ne mo gą być po do bi zny bo brów czy in nych
zwie rza ków wy stę pu ją cych na praw dę w na tu -
rze. Nie usta ją co za wsze naj więk szy po pyt jest
na mi sie. Nie któ re z za ba wek mo żna ani mo wać:
wło żyć do wnę trza rę kę i po ru szać jak w te atrze
ku kieł ko wym. To pa cyn ki. Są ta kże plu sza ki -
-ko ły ski i plu sza ki na bie gu nach (drew nia ne
pło zy do star cza pod wy ko naw ca – sto larz
z Zem brzyc), któ re dziec ko mo że do siąść i bu -
jać się do wo li.

IRE NE USZ PAW LIK

Oczka
pluszaków są
haftowane.
Tworzeniem
tego narządu
zmysłu 
zajmuje się
podwykonawca
– sądecka
firma Sojtex.

Pro jek tant ka Aga ta Du dek wśród swo ich dzieł
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G a lo pu ją ce su cho ty – ta ka dia -
gno za ozna cza ła daw niej dla
cho re go wy rok śmier ci,
a wśród je go krew nych sia ła

strach i prze ra że nie. Cho ro ba za bi ja ła
ca łe ro dzi ny, dzie siąt ko wa ła wsie i mia -
sta. Póź niej, gdy le ka rze po zna li etio lo -
gię gruź li cy, bo o niej mo wa, gdy
po ja wi ły się le ki, dzię ki któ rym mo gli
z nią sku tecz nie wal czyć, „od trą bio no”
zwy cię stwo nad nią me dy cy ny. By ło to
jed no z naj więk szych osią gnięć na uki
mi nio ne go stu le cia.

Oka zu je się jed nak, że na po cząt -
ku XXI wie ku – ta pod stęp na, po ten cjal -
nie śmier tel na cho ro ba znów da je znać
o so bie. Dziś licz ba osób zma ga ją cych
się z gruź li cą, w nie któ rych re jo nach
świa ta, Eu ro py, w tym ta kże Pol ski nie -
ste ty ro śnie. Rocz nie na świe cie no tu je
się ok. 9 mi lio nów no wych przy pad ków
cho ro by. Pra wie 2 mi lio ny osób umie ra.
Nie ka żdy cho ry zgło si się do le ka rza,
bo to scho rze nie lu bi przez la ta po zo sta -
wać w uśpie niu. Kie dy da je o so bie znać
– mo że być groź ne. Nie le czo na gruź li -
ca za zwy czaj do pro wa dza do zgo nu.
Wzro sto wa ten den cja utrzy mu je się
rów nież w nie któ rych czę ściach Pol ski.
Co ro ku w na szym kra ju za pa da na nią
ok. 10 ty się cy osób. Na Są dec czyź nie
bli sko stu pa cjen tów rocz nie wy ma ga
ho spi ta li za cji. Przy to czo ne licz by nie
od da ją z pew no ścią ska li pro ble mu,
gdyż wie lu lu dzi cho ru je na gruź li cę zu -
peł nie nie świa do mie.

***
Na od dzia le pul mo no lo gii Szpi ta la

Spe cja li stycz ne go im. Ję drze ja Śnia dec -
kie go w No wym Są czu od wie lu mie się -
cy wszyst kie miej sca dla pa cjen tów,
któ rych za ata ko wa ły prąt ki, są za ję te. Tam
tra fia ją cho rzy z roz po zna ną gruź li cą
i z po dej rze niem za ka że nia tą cho ro bą nie
tyl ko z No we go Są cza i po wia tu no wo są -

dec kie go, ale rów nież z Gor lic, Za ko pa -
ne go, No we go Tar gu, Brze ska, Tar no wa.
Są dec ki od dział pul mo no lo gii jest jed nym
z czte rech w Ma ło pol sce, wy ty po wa nych
do le cze nia gruź li cy. Speł nia w tym
wzglę dzie wszyst kie, nie zbęd ne kry te ria.
Od dział po sia da 35 łó żek, z cze go 12 jest
wy dzie lo nych dla pa cjen tów cho ru ją cych
na gruź li cę. Ta część – mi niod dzia lik –
zaj mu je od dziel ne pię tro, po sia da wła sne
dy żur ki: le kar ską i pie lę gniar ską i za pew -
nia kom fort le cze nia. 

– Nasz od dział, zwłasz cza część,
gdzie le czą się pa cjen ci prąt ku ją cy był
za wsze ob ło żo ny – mó wi je go or dy na tor
lek. med. Zo fia Ku bisz -Pa jor. – Zda rza
się, że łó żko jest wol ne dzień lub dwa,
ale ta kie przy pad ki są na praw dę spo ra -
dycz ne. Z gruź li cą ma my nie ste ty na dal
do czy nie nia i na praw dę nie upraw nio ne
są opi nie, że ta cho ro ba by ła groź -
na w prze szło ści, a dzi siaj już nie.

Ka żdy rok przy no si kil ka dzie siąt no -
wych za cho ro wań. W 2008 r. w sa dec -

kim od dzia le pul mo no lo gii by ło
le czo nych po nad 80 pa cjen tów prąt ku -
ją cych. Oprócz te go ho spi ta li zo wa ni są
tu pa cjen ci, u któ rych, na pod sta wie
prze pro wa dzo ne go wy wia du przez le -
ka rza i in nej dia gno sty ki, jak rów nież
ob ja wów, po ja wi ło się du że praw do po -
do bień stwo wy stą pie nia gruź li cy.
Po prze pro wa dze niu jed nak spe cja li -
stycz ne go le cze nia, stwier dza ne u nich
zmia ny za pal ne, na cie ko we wy co fa ły
się. Nie stwier dzono u nich rów nież,

po ba da niach, obec no ści prąt ków. Jest
to jed na trze cia osób, prze wi ja ją cych
się przez od dział. – W tym ro ku od no -
to wu je my du żo no wych przy pad ków
gruź li cy. Do tej po ry, czy li od stycz nia
do po cząt ków li sto pa da, od dział, po od -
prąt ko wa niu i in ten syw nym le cze niu
opu ści ły już 74 oso by, a rok 2009 jesz -
cze się nie skoń czył – do da je Zo fia Ku -
bisz -Pa jor. 

Przed gruź li cą na dal trze ba mieć re -
spekt. Nie któ rzy mó wią, że jest groź -
niej sza, niż daw niej, bo prąt ki, któ re ją
wy wo łu ją, uod por ni ły się na część sto -
so wa nych do jej zwal cza nia le ków,
w tym rów nież an ty bio ty ków. W są dec -
kim szpi ta lu le cze ni są rów nież cho ru -

Pod stęp na i groź na
Na początku XXI wieku można zaobserwować nawrót gruźlicy, uważanej za dawno
zwalczoną. Trafia się biednym i… bogatym.

Zo fia Ku bisz -Pa jor FOT. ARCH.

Sądecki oddział
pulmonologii jest jednym
z czterech w Małopolsce,
wytypowanych do leczenia
gruźlicy.

ZDROWIE
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ją cy na gruź li cę, u któ rych stwier dzo no
tzw. wie lo le ko opor ność. Ich le cze nie
jest dro ższe, niż w przy pad ku pa cjen tów
to le ru ją cych po wszech nie sto so wa ne
w tym scho rze niu me dy ka men ty.
W przy pad ku gruź li cy le ko opor nej me -
dy ka men ty bar dzo czę sto spro wa dza się
z za gra ni cy, a te ra pia jest dłu ższa, wie -
lo mie sięcz na, trwa ją ca cza sa mi na wet
po nad rok.

***
Gruź li ca ata ku je naj czę ściej oso by

osła bio ne, ma ją ce zmniej szo ną od por -
ność or ga ni zmu. Na za ra że nie bar dziej
po dat ne są oso by, cier pią ce na in ne
prze wle kłe cho ro by np. cu krzy cę,
owrzo dze nie prze wo du po kar mo we go,
pa lą ce pa pie ro sy czy nad uży wa ją ce al -
ko hol i nie do ży wio ne, co nie ko niecz -

nie na le ży uto żsa miać z bie dą
(wy stę pu ją cą daw niej szcze gól nie
na wsi). Nie do ży wie nie mo że być spo -
wo do wa ne np. zbyt re stryk cyj ną die tą
od chu dza ją cą, za bu rze nia mi wchła nia -
nia czy nie wła ści wym spo so bem odży -
wia nia.

Za ka że nie na stę pu je dro gą kro pel -
ko wą od in nego cho re go, któ ry ki cha,
kasz le, a przy tym nie za sła nia ust, jak
rów nież po przez po ca łu nek z oso bą
cho rą. Prąt ki są naj groź niej sze, gdy
gruź li cą za ka zi my się od oso by, u któ -

rej cho ro ba jest w okre sie naj więk sze -
go za awan so wa nia. Za ra zić się mo żna
do słow nie wszę dzie, szcze gól nie tam,
gdzie są du że sku pi ska lu dzi: na uli -
cy, w środ kach ko mu ni ka cji miej skiej,
w po miesz cze niach rzad ko wie trzo -
nych. Nie jed no krot nie cho rzy są nie -
świa do mi, że za ra ża ją in nych.
Cho ro ba prze bie ga u nich, nie da jąc
wy raź nych ob ja wów. Ki cha jąc, kasz -
ląc, mó wiąc – bez wied nie roz sie wa ją
prąt ki. 

Naj bar dziej cha rak te ry stycz ny mi ob -
ja wa mi, któ re po win ny wy wo łać nie po -
kój jest ka szel, naj pierw su chy, z cza sem
po ja wia się od ksztu sza nie, a w za awan -
so wa nym sta dium cho ro by – plwo ci -
na z krwią. Cho ry jest osła bio ny, sen ny,
mo że mieć dresz cze, do ku cza mu nie -

ustan ne zmę cze nie, ob fi cie się po ci, cza -
sa mi rów nież mo gą mu do ku czać bó le
w klat ce pier sio wej. Czę sto wy stę pu ją
u nie go sta ny pod go rącz ko we. Jed no -
cze śnie mo żna za ob ser wo wać znacz ny
spa dek wa gi.

– Cza sa mi gruź li ca mo że przy brać ła -
god niej szą for mę, wów czas ob ja wy mo gą
przy po mi nać gry pę, zwy kłe prze zię bie nie
– tłu ma czy Zo fia Ku bisz -Pa jor. – Pa cjen -
ci nie przy wią zu ją nie jed no krot nie więk -
szej wa gi do po ja wia ją cych się
pierw szych symp to mów roz wi ja ją cej się
cho ro by, zu peł nie je ba ga te li zu jąc. 

Mi mo prze zię bie nia, lu dzie nie idą
do le ka rza. Sa mi się le czą tzw. do mo -
wy mi spo so ba mi i cho dzą do pra cy. Ta -
kie po stę po wa nie wy mu sza
nie jed no krot nie sy tu acja ro dzin na i oba -
wa przed utra tą za trud nie nia. Pa cjen to -
wi wy da je się, że in fek cja mi nę ła,
a tym cza sem nie zo sta ła ona do le czo na.
Cho ro ba tli się w or ga ni zmie. Póź niej
wy star czy ja kiś czyn nik, cho cia żby
okre so wy spa dek od por no ści or ga ni -
zmu, ko lej na in fek cja, gry pa czy sy tu -
acja stre so wa. Zno wu po gar sza się
sa mo po czu cie i.. oka zu je się, że zmia -
ny w płu cach są tak roz le głe, że gruź li -
ca znisz czy ła ich po ło wę.

W są dec kim szpi ta lu le czą się
na gruź li cę pa cjen ci w ró żnym wie ku. Są
wśród nich lu dzie mło dzi, wkra cza ją cy
do pie ro w do ro słość: 18- i 20-lat ko wie,
jak i oso by star sze, po 80. ro ku ży cia,
któ re po raz pierw szy tra fi ły do szpi ta la.
Wśród tej pierw szej gru py – dwu dzie sto -
kil ku lat ków są też ta cy, któ rzy po je cha li
po lep sze ży cie za gra ni cę. Mło dzi wra -
ca ją z An glii, Ir lan dii, Nie miec wy czer -
pa ni cię żką pra cą i... z dziu ra mi
w płu cach. Do szpi ta la tra fia ją nie jed no -
krot nie do pie ro wte dy, gdy po ja wia się
krwio plu cie. Roz po czy na się wal ka
z cho ro bą, któ rą mo żna wy le czyć, je śli
pa cjent bie rze od po wied nie le ki, sto su je
się do za le ceń le ka rzy i przede wszyst -
kim zmie nia tryb swo je go ży cia.

– Aby nie być go ło słow nym, słu żę
przy kła dem – kon ty nu uje or dy na tor sa -
dec kie go od dzia łu pul mo no lo gii. – W ze -
szłym i w tym ro ku na nasz od dział tra fi ło
dwóch pa cjen tów, wła śnie dwu dzie sto kil -
ku lat ków, któ rzy wró ci li z kra jów an glo -
ję zycz nych. Kie dy za czę li śmy ich
dia gno zo wać, oka za ło się, że ich płu ca
wy glą da ły tak, jak płu ca lu dzi star szych,
zma ga ją cych się dłu go z gruź li cą. Wró -
ci li do kra ju z roz le gły mi zmia na mi
w płu cach, po gruź li czy mi zwłók nie nia mi
i zmniej szo ną ich po jem no ścią. 

Młodzi wracają z Anglii,
Irlandii, Niemiec
wyczerpani ciężką pracą i...
z dziurami w płucach.

Gruźlica w Polsce i województwie małopolskim
(zapadalność na gruźlicę na 100 tys. mieszkańców)
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Dla cze go ktoś jest bar dziej po dat ny
na za ka że nie gruź li cą? Do czyn ni ków
sprzy ja ją cych, oprócz, wcze śniej już
wy mie nia nych, (ma ją cych pod ło że me -
dycz ne, spo wo do wa nych pa le niem ty to -
niu i nad mier nym pi ciem al ko ho lu)
do cho dzą: stres, prze pra co wa nie, sła be
odży wia nie i nieprze strze ga nie hi gie -
nicz ne go try bu ży cia. Wśród lu dzi mło -
dych, u któ rych stwier dza my gruź li cę, są
rów nież bez ro bot ni i ci, pra cu ją cy do -
ryw czo. Zda rza ją się ta kże oso by, po sia -
da ją ce tzw. do bry sta tus ma te rial ny,
któ re cier pią też na in ne, prze wle kłe
scho rze nia, np. cu krzy cę. Ta cy cho rzy
mo gą mieć zmniej szo ną od por ność or -
ga ni zmu. Wte dy wy star czy mieć kon -
takt z kimś, kto prąt ku je i mo że dojść
do za ka że nia.

Na gruź li cę cho ru ją też oso by z tzw.
mar gi ne su, za zwy czaj nad uży wa ją ce al -
ko ho lu. Do są dec kie go szpi ta la tra fia ją
za zwy czaj je sie nią i zi mą. Zda rza ją się
też przy pad ki gruź li cy ro dzin nej i tzw.
„wzno wy”. To okre śle nie przy ję ło się
wo bec tych pa cjen tów, u któ rych mi mo

po by tu w szpi ta lu, od prąt ko wa nia i za -
koń cze nia spe cja li stycz ne go le cze nia,
cho ro ba uak tyw ni ła się po now nie. Ta -
kich przy pad ków, w są dec kim od dzia le
pul mo no lo gii nie by ło du żo.

– Zaw sze po wta rzam pa cjen tom, że
nie na le ży się wsty dzić gruź li cy – mó wi
Zo fia Ku bisz -Pa jor. – Zda rza się ona
bied nym i bo ga tym. Przez nasz od dział
prze wi nę ło się na praw dę wie lu pa cjen -
tów pia stu ją cych ró żne sta no wi ska, ma -
ją cych ró żne za wo dy, ko bie ty w cią ży.
Dzię ki le cze niu ma my wy zdro wia ły i ro -
dzi ły zdro we ma lu chy. Gruź li ca jest cho -
ro bą, jak ka żda in na, któ rą trze ba
le czyć. Na le ży tyl ko sto so wać się do za -
le ceń le ka rzy i uwa żać, by in nych nie za -
ka żać. Le cze nie więk szo ści pa cjen tów
z gruź li cą prze bie ga bez pro ble mo wo.
Zda rza ją się jed nak po wi kła nia, ale
i z ni mi so bie ra dzi my.

***
W ostat nim sta dium gruź li cy, gdy

pa cjent prąt ku je i sta no wi źró dło za ka -
że nia dla oto cze nia, po wi nien być izo -
lo wa ny w szpi ta lu. Tam spę dza
za zwy czaj ok. 6 ty go dni. Wa żne, by
po je go opusz cze niu brał za pi sa ne le ki,
pod da wał się ba da niom kon tro l nym
i zgła szał do po rad ni cho rób płuc. Le -
cze nie gruź li cy trwa co naj mniej 6 mie -
się cy (pierw sza in ten syw na fa za
dwu mie sięcz na, pod czas któ rej cho ry
jest od prąt ko wy wa ny, a po tem czte ro -
mie sięcz na – pod okiem spe cja li stów
w po rad ni). Przy na wro tach cho ro by, le -
cze nie trwa od 8 do 9 mie się cy, póź niej
na stę pu je dal sze le cze nie w po rad ni.
W przy pad ku gruź li cy wie lo le ko opor -
nej le cze nie mo że być jesz cze dłu ższe.

W za awan so wa nym sta dium le cze -
nie gruź li cy jest dłu gie i bar dziej kosz -
tow ne. Zo fia Ku bisz -Pa jor przy zna je,
że do mar ca br. nie na strę cza ło to pro -
ble mów, bo po tem po ja wił się pro blem
z le ka mi, apli ko wa ny mi pa cjen tom
wal czą cym z prąt ka mi. Od mar ca,
zgod nie z za rzą dze niem mi ni ste rial -
nym, nie któ re z le ków spro wa dza ne są
do kra ju w ra mach im por tu do ce lo we -
go. Wy ma ga to przy go to wa nia od po -
wied nie go wnio sku. No wo są dec ki
szpi tal ni tra zyt ścią ga ze Sło wa cji. Pó -
ki co, nie ma jed nak dra ma tu, w są dec -
kiej lecz ni cy nie bra ku je le ków dla
gruź li ków. Po wa żniej szym pro ble mem
za czy na być brak pul mo no lo gów. Le -
ka rze, któ rzy wy bra li tę spe cja li za cję
i le czą pa cjen tów, są prze wa żnie oso -
ba mi w śred nim wie ku. Młod si, sto ją -
cy u pro gu ka rie ry le kar skiej,
wy bie ra ją de fi cy to we, ale mod ne spe -
cja li za cje, np. kar dio lo gicz ną czy on -
ko lo gicz ną. Te spe cja li za cje ma ją
prio ry tet w oczach urzęd ni ków Mi ni -
ster stwo Zdro wia. Le ka rze, je żdżą cy
na kur sy czy szko le nia w za kre sie tych
spe cja li za cji ma ją zwra ca ne kosz ty.
– Nie ule ga wąt pli wo ści, że te spe cja li -
za cje są, jak ka żda, bar dzo po trzeb ne,
ale je śli w na szym kra ju nie za uwa ży
się, że na spe cja li za cję pul mo no lo gicz -
ną de cy du je się co raz mniej le ka rzy – to
bę dzie bar dzo źle – uwa ża Zo fia Ku -
bisz -Pa jor. 

IGA MI CHA LEC

Gruźlica

(TB – tu ber cu le ba cil lus) jest jed ną z naj star -
szych, zna nych cho rób. Wy wo łu je ją prą tek
gruź li cy – bak te ria prze no si się dro gą kro -
pel ko wą. Scho rze nie to do ty czy głów nie
płuc, ale mo że ata ko wać rów nież ośrod ko wy
układ ner wo wy, na czy nia krwio no śne, układ
lim fa tycz ny, kost no -sta wo wy, mo czo wo -
-płcio wy i skó rę. Gruź li ca po zo sta je obec nie
dru gą naj bar dziej śmier cio no śną cho ro bą
za kaź ną na świe cie po HIV/AIDS.
Bak te rię od po wie dzial ną za tę cho ro bę od -
krył nie miec ki uczo ny Ro bert Koch. Wy ni ki
swo ich ba dań nad prąt kiem gruź li cy opu bli -
ko wał 24 mar ca 1882 r. Od te go mo men tu,
przez na stęp ne 100 lat po stęp me dy cy ny po -
zwo lił na znacz ne opa no wa nie cho ro by, któ -
ra od XVII wie ku dzie siąt ko wa ła
miesz kań ców Eu ro py. W 1921 r. po raz
pierw szy za sto so wa no u lu dzi szcze pion kę
na gruź li cę (BCG), a w 1946 r. wpro wa dzo no
pierw szy lek. Sto sun ko wo do nie daw -
na uwa ża no, że gruź li ca zo sta ła pra wie wy -
eli mi no wa na po przez bu do wę
no wo cze snych sys te mów sa ni tar nych, a na -
stęp nie przez an ty bio ty ki i sku tecz ne szcze -
pion ki, ta kie jak BCG (Ba cil lus
Cal met te -Gu erin). Do 1950 r. gruź li ca zo sta ła
pra wie cał ko wi cie zli kwi do wa na. Jed nak
od lat 80 ubie głe go wie ku gruź li ca po now -
nie sta ła się po wa żnym pro ble mem zdro -
wot nym w wie lu kra jach na świe cie, m.in.
za spra wą cho ru ją cych na nią osób, któ re nie
ukoń czy ły le cze nia. Wte dy wła śnie po ja wi ły
się pierw sze szcze py od por ne na an ty bio ty ki. 
W Pol sce na zy wa no daw niej gruź li cę su -
cho ta mi, a ta kże „cho ro bą ar ty stów”. Jej
ofia rą pa dli m.in. Cho pin, Sło wac ki czy Szy -
ma now ski. Jed nak na praw dę krwa we żni -
wo zbie ra ła wśród bie do ty. W XX wie ku
dzię ki ma so wym szcze pie niom i sto so wa -
niu an ty bio ty ków me dy cy na osią gnę ła
krót ko trwa łą prze wa gę nad cho ro bą. Dziś
jed nak trud niej wal czyć z co raz licz niej szy -
mi za cho ro wa nia mi, po nie waż prąt ki gruź -
li cy uod por ni ły się na dzia ła nie wie lu
le ków. W więk szo ści przy pad ków or ga nizm
czło wie ka po tra fi sam obro nić się
przed roz wo jem za cho ro wa nia. Jak się oce -
nia, tyl ko u 2-3% za ka żo nych roz wi nie się
gruź li ca, a u ok. 5% mo że się roz wi nąć
po kil ku (a na wet kil ku na stu) la tach.

W zaawansowanym
stadium leczenie gruźlicy
jest długie i bardziej
kosztowne.

ZDROWIE
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Z gro ma dze nie De le ga tów Pol skie -
go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go
w Olsz ty nie, zor ga ni zo wa ne
na za koń cze nie XVIII Po -

wszech ne go Zjaz du Hi sto ry ków Pol -
skich, przy zna ło god ność Ho no ro we go
Człon ka PTH Ma rii Kru czek i Wła dy sła -
wo wi Krucz ko wi, ma łżeń stwu hi sto ry -
ków i pe da go gów z II LO im. Ma rii
Ko nop nic kiej w No wym Są czu. 

To wy jąt ko we wy ró żnie nie, dla hi sto -
ry ków–dy dak ty ków no bi li ta cja, swo je -
go ro dza ju Oskar.

Łą czy ich wie le: ten sam wiek
(rocz nik 1950), uczel nia, miej sce pra -
cy, na wet sto pień na uko wy (obo je są
dok to ra mi na uk hu ma ni stycz nych).
Obo je są człon ka mi od dzia łu PTH
w No wym Są czu od 1975 r., bez par -
tyj ni od za wsze, nie uwi kła ni w po li -

ty kę, pryn cy pial ni w pra cy, ce nie ni
przez śro do wi sko na uczy ciel skie, sza -
now ani przez uczniów. Na do da tek
skrom ni, nie pcha ją cy się na afisz,
wiecz nie za pra co wa ni lub za czy ta ni
w mą drych księ gach.

Po zna li się na stu diach w kra kow skiej
Wy ższej Szko le Pe da go gicz nej, któ rą
ukoń czy li w 1973 r. Ma ria po cho dzi
z Wo li Ra dzi szow skiej (pow. kra kow -
ski), Wła dy sław – z Ptasz ko wej. Pra cę
za wo do wą roz po czę li tuż po otrzy ma niu
dy plo mu w II Li ceum Ogól no kształ cą -
cym im. Ma rii Ko nop nic kiej w No wym
Są czu i tej szko le są wier ni do dziś.

Ma ria
Od 1985 r. jest wi ce dy rek to rem

„Dru giej Bu dy”. In struk tor ka ZHP
i współ za ło ży ciel ka szkol nej „So li dar -
no ści”. Od 1980 r., spra wu je funk cję se -
kre ta rza od dzia łu PTH w No wym
Są czu, do ku men tu je je go dzia łal ność
na ła mach „Rocz ni ka Są dec kie go”. Jest
też au tor ką po nad 30 pu bli ka cji o dzie -
jach no wo są dec kie go szkol nic twa, a ta -
kże bio gra mów za słu żo nych są de czan,
głów nie na uczy cie li (m.in. Al fon sa Gar -
gu li, Ka zi mie rza Za ją ca, Sta ni sła wa
Sma gi, Jó ze fa Plech ty, Ju lia na Ko cioł -

MA RIA I WŁA DY SŁAW KRUCZ KO WIE: 
wspól ne ży cie, wspól na pa sja

Mi ło śni cy Klio

Maria Kruczek z profesorami Feliksem Kirykiem i Bolesławem Faronem FOT. LEŚ
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ka). Jest również znaw czy nią m.in. cza -
so piśmiennictwa międzynarodowego.

Na stu le cie II Li ceum opra co wa ła
m.in. mo no gra fię szko ły i wy daw nic twa
ju bi le uszo we, zgro ma dzi ła zna czą ce
zbio ry ar chi wal ne. Ini cju je i or ga ni zu je
se sje po pu lar no nau ko we oraz olim pia dy
i kon kur sy hi sto rycz ne. Wy kła da rów -
nież hi sto rię wy cho wa nia w In sty tu cie
Pe da go gicz nym w no wo są dec kiej
PWSZ.

Wła dy sław
Jest ab so lut nym re kor dzi stą Pol ski

(nie do ści głym li de rem w eli tar nym Sto -
wa rzy sze niu Na uczy cie li Olim pij skich)
je śli cho dzi o ilość wy cho wan ków, któ -
rzy by li lau re ata mi lub fi na li sta mi olim -
piad – hi sto rycz nych, wie dzy o Pol sce
i świe cie współ cze snym, wie dzy praw -
ni czej i wie dzy o Unii Eu ro pej skiej oraz
o dzie jach par la men ta ry zmu w Pol sce.
Ma „no sa” w wy ła wia niu naj zdol niej -
szych, któ rych ota cza ofiar ną, me ry to -
rycz ną opie ką, po ma ga w roz wi ja niu
in te lek tu al nych aspi ra cji. 

Spod je go rę ki wy szło bli sko 70
uczniów–olim pij czy ków, za pew nia jąc
so bie in dek sy bez ko niecz no ści zda wa nia
eg za mi nu wstęp ne go lub – po wej ściu
no wej ma tu ry – udzia łu w kon kur so wej

re kru ta cji. Pierw szym Krucz ko wym
olim pij czy kiem był w ro ku szkol -
nym 1973/1974 Ja nusz Maj cher kie wicz,
ostat nim – Lech Du biń ski w 2008 r. 

Pra cę dok tor ską po świę cił ba da niu
lo sów na uczy cie li w Ma ło pol sce w la -
tach oku pa cji hi tle row skiej. Efek ty ba -
dań zna la zły się póź niej w ksią żce.
Spe cja li zu je się też w dzie jach szkol nic -

twa lu do we go w Ga li cji. Pu bli ku je
w Rocz ni ku Ko mi sji Na uk Pe da go gicz -
nych PAN, jest współ au to rem mo no gra -
fii No we go Tar gu.

***
Ma łżeń stwo Krucz ków od 36 lat

przy czy nia się do two rze nia wi ze run -
ku II Li ceum ja ko jed nej z naj lep szych
pla có wek oświa to wych w wo je wódz -
twie ma ło pol skim.

(LEŚ)
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Władysław Kruczek FOT. LEŚ

Maria Kruczek – jedyna kobieta w komitecie redakcyjnym „Rocznika Sądeckiego”, 2006 r. FOT. LEŚ

Łączy ich wiele: ten sam
wiek (rocznik 1950),
uczelnia, miejsce pracy,
nawet stopień naukowy
(oboje są doktorami nauk
humanistycznych). 

SĄDECZANIE



GRUDZIEŃ 2009 Sądeczanin 47

Ka ta rzy na agro tu ry stycz na
Ka ta rzy na Za jąc ukoń czy ła kie ru nek

na ucza nia po cząt ko we go w Stu dium
Na uczy ciel skim w No wym Są czu, ale
w za wo dzie pra co wa ła tyl ko rok
– w przed szko lu nr 14 na osie dlu Mil le -
nium. Bo po wyj ściu za mąż ode szła
na dłu gi urlop ma cie rzyń ski, ro dząc
trzech sy nów, jed ne go po dru gim. Po -
tem pro wa dzi ła kiosk spo żyw czy
przy ul. I Bry ga dy; był to świet ny in te -
res, ale za czął ob umie rać, gdy w po bli -
żu otwo rzo no hi per mar ket Re al.

A po nie waż obo je z mę żem ma rzy li
o za miesz ka niu na wsi, ku pi li w Wy skit -
nej drew nia ny dom pod la sem. Wła ści -
wie nie za miesz ka łą ru de rę, cha łu pę tak
sta reń ką, że tyl ko ścia ny z gru bych ba li
nie by ły spróch nia łe. Wy re mon to wa li ją,

urzą dzi li. Wsta wi li ta kże tro chę sta rych
sprzę tów wy pa trzo nych u są sia dów: sza -
fę dwu skrzy dło wą, wiej ską skrzy nię,
sto jak przed po to po wej ma szy ny do szy -
cia za mie ni li w sto lik. 

W sta rej cha cie był jesz cze ob szer ny
piec chle bo wy, ale ro ze bra li go, bo zaj -
mo wał za du żo miej sca. Ze sta rych ka fli
po sta wi li jed nak no wy piec, ale chleb
Ka ta rzy na pie cze już no wo cze śnie
– w elek trycz nym pie kar ni ku.

Po sia dłość li czy so bie 2,6 ha. Obok
do mu jest sad, w któ rym oprócz po spo -
li tych drzew owo co wych od 7 lat ro śnie
eg zo tycz ny krzew ki wi. W tym ro ku
po raz pierw szy wy dał owo ce, na ra zie
mniej sze niż pi gwy. Z owo ców roz ma -
itych po wsta ją do mo we wi na. Z za la -
nych spi ry tu sem ro bi się na lew ki. Ta kże
z żół tych płat ków mnisz ka le kar skie go. 

Jest też ogró dek wa rzyw ny, któ ry wy -
da je plon pod sta wo wych pło dów, by nie
trze ba by ło ich przy wo zić z od le głych
skle pów. A wśród te go wszyst kie go
zbie ra się śli ma ki, któ ry mi kar mi się
drób. Bo i on plą cze się pod no ga mi: nie
zwy kłe bia łe, lecz pstro ka te kacz ki
i oczy wi ście ku ry.

Skład ni ki do wie lu po traw znaj du ją
się więc na po do rę dziu: w sa dzie,
ogród ku, le sie. I Ka ta rzy na po sta no wi -
ła zo stać mi strzy nią ron dla i pa tel ni.
Wy bra ła się na fe sti wal ku li nar ny Ma -
ło pol ski Smak w No wym Są czu i jej
zu pa szcza wio wa na wę dzon ce za ję ła
pierw sze miej sce w ka te go rii „Jak
u Ma my”. Dzię ki te mu za kwa li fi ko wa -
ła się do fi na łu w Kra ko wie. Na Ko cioł -
ku Ga li cyj skim w Mia stecz ku
Ga li cyj skim w No wym Są czu jej
chłod nik za jął 2. miej sce. W kon kur sie
Na sze Dzie dzic two Ku li nar ne na Agro -
pro mo cji w Na wo jo wej pie ro gom pie -

POCZET SOŁTYSÓW SĄDECKICH. W Wyskitnej koło Stróż blisko 
siebie mieszkają Katarzyny aktywne: gospodyni agroturystyczna,

dziennikarka, działaczka organizacji kobiecych i sołtyska.

Katarzyna samotrzeć

Tak rozsławiła swoją
kuchnię, że zaraz pojawili
się klienci chętni do
degustacji. 

Ka ta rzy na na we ran dzie swe go drew nia ne go do mu

SĄDECZANIE



48 Sądeczanin GRUDZIEŃ 2009 v www.sadeczanin.info

czo nym z grzy ba mi przy pa dła 2. lo ka -
ta w 2008 r., a w 2009 r. kacz ce z pie ca
pierw sza na gro da i wy ró żnie nie
za farsz z gro chu. Fu ro rę ro bi ły ta kże
bi gos wło ściań ski przy rzą dza ny zgod -
nie z tra dy cją za cho wa ną w jej ro dzi nie
oraz pie ro gi go spo dar skie we dług prze -
pi su le śni czy ny Bo że ny Cho wa niak.
W le cie 2009 r. by ła ze swo im sto -
iskiem (skła da ną kon struk cję miesz czą -
cą się w oplu Agi la wy ko nał mąż
bu dow la niec) na 8 im pre zach ku li nar -
nych, a więc prak tycz nie je cha ła gdzieś
w ka żdy week end. Prze wa żnie ra zem
z ko le żan ką z Wy skit nej – Lid ką Do -
bro wol ską.

Tak roz sła wi ła swo ją kuch nię, że za -
raz po ja wi li się klien ci chęt ni do de gu -
sta cji. Szyb ko mu sia ła nadać kil ka na ście
pa czek ze swo imi eko lo gicz ny mi prze -
two ra mi: chle bem i wi nem, pod piw kiem
i kwa sem chle bo wym, pro zio ka mi
(plac ki pie czo ne na bla sze) i smal cem,
ma ry no wa ny mi kur ka mi i kan dy zo wa -
ny mi raj ski mi ja błusz ka mi, śliw ka mi
w oc cie i po wi dła mi śliw ko wy mi, kon -
fi tu rą z dy ni za pra wio ną ru mem i pier -
ni kiem z cu ki nią.

A wszyst kie te wy stę py ku li nar ne
mia ły za za da nie roz re kla mo wa nie
jej go spo dar stwa agro tu ry stycz ne -
go. I kie dy to pio nier skie w Wy skit -
nej przed się wzię cie roz hu la się
na do bre, oprócz ka czek i kur ma ją
być ho do wa ne ta kże ko zy, mo że stru -
sie al bo da nie le. Bo na ra zie nie jest to
go spo dar stwo agro tu ry stycz ne w ca łej
peł ni – bra ku je miejsc noc le go wych.
Ale na przy szły se zon ma ją być go to -
we sy pial nie oraz du ża sa la z kuch nią
i ła zien ką. Bę dzie mo żna wy na jąć te
po miesz cze nia na ka me ral ne im pre zy,
jak np. imie ni ny. In we sty cja czę ścio -
wo fi nan so wa na jest z unij ne go pro -
gra mu Ró żni co wa nia Dzia łal no ści
Po za rol ni czej na Wsi. 

Za to mo żna już by ło przy je żdżać
na po by ty dzien ne. Np. ucznio wie szko -
ły rol ni czej z Na wo jo wej wpa dli
na obiad i ogni sko. 35 osób ugosz czo no
ulu bio ną po tra wą mę ża go spo dy ni
– tzw. du szon ką, czy li że ber ka mi du szo -
ny mi w wa rzy wach, pie czo ny mi
kieł ba ska mi, plac kiem z cu ki nii i her ba -
tą z wła snej mie szan ki owo co wej. 

Ka ta rzy na dzien ni kar ka
Dru gą Ka ta rzy nę na tu ra rów nież ob -

da rzy ła ener gią. Gdy by nie uży to już te -
go okre śle nia wo bec in nej Ka ta rzy ny
– Bia lik -Zyg munt z Kry ni cy -Zdro ju, to
i ją mo żna by ło by na zwać ma łą elek -
trow nią ato mo wą. Naj pierw pra co wa ła
w Wiej skim Do mu Kul tu ry na roz sta -
jach dróg w Ła zach Bie go nic kich. Or -
ga ni zo wa ła wszyst ko: kół ko ta necz ne
i kół ko mu zycz ne, skle pik -bu fe cik, za -
ba wy, fe sty ny, syl we stry. Czu ła się
w tym jak ry ba w wo dzie, to też rzu co no
ją na głęb szą – prze nie sio no do Gmin -
ne go Ośrod ka Kul tu ry w Sta rym Są czu.
Oprócz ta len tu or ga ni za cyj ne go od zna -
cza ła się ta kże cią giem do wy stę pów pu -
blicz nych i wkrót ce w ro li kon fe ran sje ra
pro wa dzi ła chy ba wszyst kie im pre zy
kul tu ral ne w Sta rym Są czu. Krót ko mó -
wiąc – sta ła się sta ro są dec kim Ja nu szem
Mi cha li kiem! Lu dzie w do mach ba li się

za glą dać do lo dów ki, bo wszę dzie jej
by ło peł no. Na wet na la tar niach ulicz -
nych, gdy de ko ro wa ła mia sto na świę ta.

Ka rie rę dzien ni kar ską roz po czę ła
w no wo są dec kiej te le wi zji ka blo wej In -
sat. Za trud nia ła ona nie co mniej licz ne ka -
dry niż TVP, to też trze ba by ło dwo ić się

i tro ić. Wy ma ga ło to sa mo dziel no ści: na -
le ża ło mieć po mysł, zre ali zo wać go z po -
mo cą ka me rzy sty, a ma te riał opa trzyć
ko men ta rzem i oso bi ście zmon to wać
w ca łość go to wą do wy emi to wa nia. I nie
da ło się prze bie rać w te ma tach – ro bi ła
więc po li ty kę, kul tu rę i sport.

Najbardziej pamiętnym
zdarzeniem dla niej, jako
reporterki kablowej, była
powódź w 2001 r.
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A że po nad to by ła am bit na, więc
wzo ro wa ła się na mi strzach re por ter ki
te le wi zyj nej i sta ra ła przy go to wy wać
do pra cy żmud ną me to dą stu dio wa nia
źró deł. To za ję cie sta ło się dla niej tak
ab sor bu ją ce, że w do mu za czę ła być go -
ściem. Tym bar dziej, że nie tyl ko ro bi ła
mi gaw ki z wy da rzeń, lecz ta kże wy wia -
dy w stu diu.

Naj bar dziej pa mięt nym zda rze niem
dla niej, ja ko re por ter ki ka blo wej, by ła
po wódź w 2001 r. Nie re la cjo no wa ła jej
chłod nym okiem, lecz tak się prze ję ła,
że sta ra ła się po ma gać. Nie raz, ja dąc
na zdję cia, za bie ra ła zgrzew ki z wo dą
dla po wo dzian. Nie tyl ko utrwa la ła
na zim no tra ge die ludz kie, ale an ga żo -
wa ła się emo cjo nal nie, in ter we nio wa ła,
śle dzi ła dal sze cią gi. Po ka zy wa ła, ape -
lo wa ła o po moc, wzy wa ła do zbió rek
pie nię żnych, wy wo ły wa ła re ak cje
władz. Do dzi siaj jest dum na z dy plo mu,

ja ki w uzna niu za sług otrzy ma ła wte dy
od ów cze sne go pre zy den ta No we go Są -
cza An drze ja Czer wiń skie go.

Nie umia ła stać z bo ku, to też sta nę ła
po stro nie kup ców, któ rzy straj ko wa li,
gdy usu wa no ich z ba za ru na tzw. sta rej
San de cji przy al. Wol no ści. Sta ła się ta -
ką są dec ką Elżbie tą Ja wo ro wicz z jej
„Spra wą dla re por te ra”. Pa rę ra zy pro -
wa dzi ła ta kże są dec kie fi na ły Wiel kiej
Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy i syl we -
stry na Ryn ku. Umia ła pod grzać mroź -
ną at mos fe rę. 

Wspo mi na ten okres ja ko fan ta -
stycz ną pra cę, stwo rzo ną wręcz dla
niej, wła śnie z jej tem pe ra men tem. Ale
kie dy uro dzi ła có recz kę, wy da rze nie to
mu sia ło zmie nić jej ży cie. Po od cho -
wa niu dziec ka wy bra ła się do W. Bry -
ta nii i pra co wa ła w ho te lu
w So uthamp ton. Tam za stał ją te le fon
od wi ce bur mi strza Gor lic An drze ja
Or che la, któ ry po wie dział, że w mie -
ście po wsta je te le wi zja lo kal na. Nie
mu siał dwa ra zy po wta rzać, że by Kaś -
ka wró ci ła do Pol ski i dzien ni kar stwa.
Znów rzu ci ła się w wir re por ter ki,
a dla sie bie i wi dzów od kry ła Łem ków,
krę cąc re por ta że o ich po wro tach z za -
chod niej i pół noc nej Pol ski na Zie mię
Gor lic ką. Po tem pod ję ła ta kże współ -
pra cę z „Ga ze tą Gor lic ką”, lo kal nym
do dat kiem „Ga ze ty Kra kow skiej”, kie -
ro wa nym przez wie le lat przez czło -
wie ka -in sty tu cję – Sta ni sła wa El me ra.
Przez rok zno si ła do re dak cji wia do -
mo ści z re gio nu. 

Jesz cze w No wym Są czu tra fi ła
do miej sco we go od dzia łu mię dzy na ro -
do wej or ga ni za cji Eu ro pa Don na, czy li
ów cze sne go Sto wa rzy sze nia, a obec nie
już Ko ali cji Ko biet do Wal ki z Ra kiem
Pier si. Przez ja kiś czas za sia da ła na wet
w jej za rzą dzie są dec kim. I kie dy za -
miesz ka ła już w Wy skit nej, za czę ła na -
kła niać tam tej sze ko bie ty do pod da nia
się pro fi lak tycz nym ba da niom i or ga ni -
zo wać wy jaz dy na mam mo gra fię. Wy -
na la zła spon so rów, dzię ki cze mu
na mó wio ne przez nią pa nie otrzy my wa -
ły zni żkę, bo pry wat nie ta kie ba da nie
kosz tu je 60-90 zł. Co ro ku uczest ni czy
w są dec kim Mar szu Ró żo wej Wstą żki,
któ ry słu ży in te gra cji ko biet do tknię -
tych ra kiem pier si, a po zo sta łe ma uczu -

lać na ist nie nie te go za gro że nia. W tym
ro ku po go da by ła nie tę ga, więc przy -
wio zła na marsz swo ją her bat kę roz -
grze wa ją cą, czy li – jak to na zy wa
– na pi tek opty mi stycz nie na stra ja ją -
cy. I wła śnie Eu ro pa Don na wy de le go -
wa ła ją na nie daw ny gło śny Kon gres
Ko biet w War sza wie. 

Na le ża ła też do Aka de mii Ko biet Ak -
tyw nych, któ ra sku pia ła li der ki wiej skie
z wo je wódz twa ma ło pol skie go. Z oko -
lic No we go Są cza by ła je dy ną kur sant -
ką, in ne naj bli ższe te ry to rial nie
po cho dzi ły z Bie cza i Uścia Gor lic kie -
go. Zjaz dy w Ko cie rzu pod Wa do wi ca -
mi od by wa ły się raz w mie sią cu.
Pre le gen ci szko li li uczest nicz ki z psy -
cho lo gii, uczy li, jak roz ma wiać z ludź -
mi i ich ak ty wi zo wać, oraz jak two rzyć
i wcie lać w ży cie po ży tecz ne pro jek ty. 

Ka ta rzy na soł tys
Ka ta rzy na Suł kow ska ni gdy nie mo -

gła usie dzieć na miej scu. I kie dy za -
miesz ka ła w Wy skit nej, od ra zu
ude rzy ło ją to, że we wsi nic się nie
dzie je. 600 miesz kań ców, re mi za, ma -
leń ka szko ła na 50 uczniów – i do słow -
nie nic. Spo dzie wa ła się, że ko muś
z ze wnątrz cię żko bę dzie przy cho dzi ło
prze bi ja nie się z no wo ścia mi, bo bu rzą
one po rząd ki utrwa lo ne przez dzie się -
cio le cia, ale nie by ła by so bą, gdy by nie
za pro si ła pań na ze bra nie do re mi zy
i nie za pro po no wa ła, że by re ak ty wo -
wać choć by Ko ło Go spo dyń Wiej skich.
Na pierw sze spo tka nie przy szło z 20
ko biet. Część pa mię ta ła jesz cze sta re
KGW, nie dzia ła ją ce od 20 lat. Był
okres póź no je sien ny, z roz pę du urzą -
dzi ły więc za raz an drzej ki. 

Po tem część się wy kru szy ła, ale zo -
sta ło ok. 10 ak tyw nych. Na wio snę
zor ga ni zo wa ły pierw szy w Wy skit nej
kier masz wiel ka noc ny, na któ ry za pro -
si ły KGW z Sę ko wej, ale przy go to wa -
ły też wła sne wy ro by. Wszyst ko
zo sta ło wręcz roz dra pa ne! Wy skit -
na od lat nie uczest ni czy ła w gmin -
nych do żyn kach, więc po sta no wi ły
po je chać do Po lnej na świę to plo nów.
Nie mia ły stro jów lu do wych, więc
ubra ły się jed na ko wo, w bia łe bluz -
ki. I za je cha ły na miej sce w dwa wo -
zy, a ich wie niec otrzy mał na gro dę.

Składniki do wielu
potraw znajdują się
więc na podorędziu:
w sadzie, ogródku,
lesie. I Katarzyna
postanowiła zostać
mistrzynią rondla
i patelni. Wybrała się
na festiwal kulinarny
Małopolski Smak
w Nowym Sączu i jej
zupa szczawiowa
na wędzonce zajęła
pierwsze miejsce
w kategorii „Jak
u Mamy”. 
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W tym sa mym cza sie w Wy skit nej ze -
bra ła się star sza mło dzież (praw dę po -
wie dziaw szy – głów nie dziew czę ta)
i w 2006 r. po rwa ła się na fun du sze eu -
ro pej skie z unij ne go pro gra mu Mło dzież
w Dzia ła niu. An na Ko nop ka, ko le żan ka
Suł kow skiej z Gor lic, mia ła wpra wę
w pi sa niu ta kich wnio sków, więc po mo -
gła. Nikt nie wie rzył, że przej dzie aku rat
apli ka cja z ma łej Wy skit nej, by li ta cy,
któ rzy wręcz szy dzi li z tych nie wcze -
snych za pę dów. A tym cza sem – nie spo -
dzian ka: w War sza wie przy zna no im
grant w wy so ko ści 5 tys. eu ro! Trze ba je
by ło wy dać w cią gu 3 mie się cy, więc za -
ku pio no dwa kom pu te ry, po łą czo no je
z sie cią za po śred nic twem Neo stra dy,
a resz tę wy da no na wy ciecz ki po znaw -
cze. By ło to wiel kie wy da rze nie w oko -
li cy, któ re nie do wiar ków wpro wa dzi ło
w stan osłu pie nia.

Na fa li te go po wo dze nia zo sta ła
w 2007 r. soł ty sem Wy skit nej. Za le d wie
po 6 la tach od osie dle nia się w tym
miej scu, co sa mo w so bie by ło suk ce -
sem. Chcia ła nim zo stać, uzy ska ła te
kil ka dzie siąt gło sów po par cia, któ re
upraw nia ły do kan dy do wa nia, ze zna jo -
my mi roz da wa ła ulot ki. Taj ne gło so wa -
nie do urny da ło jej zwy cię stwo
nad do tych cza so wym soł ty sem, po dob -
no wy gra ła z nim sied mio ma gło sa mi.
Zo sta ła je dy nym soł ty sem płci żeń skiej
w gmi nie Gry bów, w któ rej znaj du je
się 16 so łectw.

Wy bra li ją, że by za bie ga ła o ich in -
te re sy, że by ich w tym wy rę cza ła. Ale
cza sem od czu wa, że nie wspie ra ją ją
wy star cza ją co. Np. w spra wie szko ły.
Jesz cze kil ka lat te mu, gdy pierw szy
raz za gro żo ne zo sta ło jej ist nie nie,
pod nie śli bunt i pla ców kę ura to wa li
przed za mknię ciem. Ale te raz już chy -
ba przy zwy cza ili się do my śli, że zo -
sta nie zli kwi do wa na. Wo lą za wo zić
dzie ci do szkół w więk szych ośrod -
kach, gdzie spo dzie wa ją się wy ższe go

po zio mu na ucza nia, bo te raz wszy scy
już ro dzi ce wią żą z dzieć mi roz le głe
pla ny edu ka cyj ne.

Do Wy skit nej nie do cie ra PKS, ale
soł tys Suł kow ska pró bu je ukła dać się
z pry wat ny mi prze woź ni ka mi, bo naj bli -
ższe li cea dla star szej mło dzie ży znaj du -
ją się w Gry bo wie lub Bo bo wej. I dzie ci
mu szą wy cho dzić z do mów
przed godz. 6, aby zdą żyć na au to bus
w Stró żach. Póź ną je sie nią i zi mą wy -
cho dzą i wra ca ją po ciem ku. Za ła twi ła
po sta wie nie la tar ni przy dro dze wiej -
skiej wio dą cej od cmen ta rza, gdzie do -
tąd pa no wa ły egip skie ciem no ści.
Be to nem utwar dza ne są dro gi grun to we
i re mon to wa ne sta re, wy szczer bio ne as -
fal ty. Cza sem dro go wcy przez po mył kę
zro bią in ną dro gę niż na le ża ło, ale po -
tem w ra mach eks pia cji na pra wią i tę,
o któ rą na praw dę cho dzi ło. I ca ła wieś
ko rzy sta na tym, że ni ko mu z fir my nie
chcia ło się za te le fo no wać wcze śniej
do soł ty sa, aby do wie dzieć się, gdzie na -
le ży roz po cząć pra ce…

Czę sto za stę pu je opie kę spo łecz ną,
gdy wie, że ktoś wpadł w ta ra pa ty ży -
cio we, jak np. po go rze lec, dla któ re go
uda ło się uzbie rać 15 tys. zł. A ca ły jej
fun dusz so łec ki, ja kim rocz nie dys po -
nu je wy no si 16 tys. zł. O je go prze zna -
cze niu de cy du je ze bra nie wiej skie.
De cy du ją więc ci, któ rzy na nie przy -
szli, a zja wia się z 30 osób na ok. 400
upraw nio nych do gło so wa nia. I dzie lą
pie nią dze na ła ta nie dziur w dro gach,
bu do wę prze pu stów, pa li wo do ko siar -
ki i far bę do ma lo wa nia słu pów. A jej
by się ma rzył np. in te gru ją cy plac za -
baw dla dzie ci. 

IRE NE USZ PAW LIK

Została jedynym sołtysem
płci żeńskiej w gminie
Grybów, w której znajduje
się 16 sołectw.

Przed sta wi li śmy trzy Ka ta rzy ny z Wy skit nej.
Wy kro ili śmy te po sta cie z jed nej, bo nikt by
chy ba nie uwie rzył, że w ży ciu mło dej jesz -
cze ko bie ty ty le się mo gło wy da rzyć. Że ona
jed na ty lo ma rze cza mi się zaj mo wa ła, a po -
nad to jest żo ną i mat ką czwor ga dzie ci. Ka -
ta rzy na Suł kow ska (z/d Za jąc) – soł tyska,
dzien ni kar ka, na uczy ciel ka, dzia łacz ka kul -
tu ral na, ak ty wist ka ko bie ca i ra zem z mę żem
wła ści ciel ka go spo dar stwa agro tu ry stycz ne -
go „U Suł ków” w Wy skit nej.Sołtyska Wyskitnej Katarzyna

Sułkowska ZDJĘCIA: IRP
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N ie bę dzie prze sa dą, gdy na pi -
szę, że nasz ciem no zie lo ny
da ewoo ti co zo stał ku pio ny
spe cjal nie do speł nia nia ma -

rzeń. Nada wał się stu pro cen to wo: kosz -
to wał nie wie le, pa lił ma ło, a po za tym
da ło się w nim upchać du żo wię cej, niż
mo żna by po my śleć, pa trząc na to nie -
wiel kie au tko. Po za tym był na szym
pierw szym sa mo cho dem na wła sność,
do ro bi li śmy się go po nie mal dwóch la -
tach ma łżeń stwa, za mie nia jąc nań do -
tych cza so we pod ró żo wa nie „za je den
uśmiech”. Po wód był pro sty – ro dzin ka
się po więk szy ła o syn ka Mak sy mi lia na.

Trze ba więc by ło prze rzu cić się na coś
bar dziej pew ne go ani że li au to stop.

Ale ma rze nia o pod ró żach peł nych
przy gód, nie do koń ca za pla no wa nych,
ob fi tych w spo tka nia z nie zwy kły mi
ludź mi, ja koś nie chcia ły odejść w za po -
mnie nie. Gdy więc na de szło upal ne la to
i skoń czy ły się eg za mi na cyj ne se sje, po -
sta no wi li śmy po znać le piej nasz pięk ny
kon ty nent. Na pierw szy ogień po szła
Skan dy na wia, zna na z za pie ra ją ce go
dech w pier siach pięk na na tu ry. Za pa ko -
wa li śmy więc szczel nie na sze go uży wa -
ne go dzie się cio lat ka we wszyst kie
„nie zbęd ne” rze czy. Efekt był osza ła mia -

ją cy  – jesz cze tro chę i nie star czy ło by
miej sca dla nas. Pa sa że rów by ła czwór -
ka: ja z mę żem Ma riu szem plus je go ko -
le ga oraz zaj mu ją cy ho no ro we miej sce
po to mek, wów czas sied mio mie sięcz ny.
Wzię li śmy ze so bą peł ny bi wa ko wy
ekwi pu nek: dwa na mio ty, czte ry śpi wo -
ry, po dusz kę, ka ri ma ty, ku chen kę po lo -
wą, na czy nia, la tar kę oraz ze staw
śnia da nio wo -obia do wo -ko la cyj ny, czy li
so sy, ma ka ron, ryż, chrup kie pie czy wo,
dże my, kon ser wy, zup ki oraz je dzon ko
dla nie mow ląt. Na szym głów nym ce lem
by ła Nor we gia, gdzie, jak po wszech nie
wia do mo, jest nie co dro żej niż w Pol sce,
dla te go pod sta wę pod ró ży sta no wi ło dar -
mo we obo zo wa nie i pro wiant za ku pio ny
w oj czy stym hi per mar ke cie. 

Za Ko łem Po lar nym 
Za nim do tar li śmy do kra iny fior dów,

mu sie li śmy zmie rzyć się z dro ga mi Nie -
miec, Da nii oraz Szwe cji. Po sto je w tych
kra jach urzą dza li śmy zwy kle w oko li -
cach sta cji ben zy no wych tak, aby ła two
by ło coś upich cić i po zmy wać po so bie,
a od cza su do cza su nie co od świe żyć
sie bie i na sze dzie ciąt ko. Ma ły spi sy wał
się na me dal. Spał, ga wo rzył ze swo imi
plu szo wy mi współ to wa rzy sza mi pod ró -
ży, a na świe żym po wie trzu ćwi czył no -
wo na by te umie jęt no ści sa mo dziel ne go
sie dze nia i peł za nia. No ca mi spa ło mu
się smacz niej niż w do mu, nie bu dził się
na wet o póź nym po ran ku, gdy czas po -
spie szał nas, by ru szać da lej. Wi do ki, ja -
kie za sta li śmy w Nor we gii, utwier dzi ły
nas w prze ko na niu, że war to by ło tłuc
się ta ki ka wał dro gi nie  naj lep szym prze -
cież środ kiem trans por tu. Wi dzie li śmy
wy so kie wo do spa dy, try ska ją ce spo mię -
dzy gór skich szcze lin. Po dzi wia li śmy
fior dy się ga ją ce po nad stu ki lo me trów
w głąb lą du. By li śmy też w zu peł nie od -
lud nych te re nach na wy so ko ści ty sią ca
me trów n.p.m. peł nych kry sta licz nie
czy stych je zior i po ła ci wiecz ne go śnie -
gu. Na ogół do pi sy wa ła nam po go da.
Tem pe ra tu ry w po łu dnio wej Nor we gii,
wbrew na szym po nu rym ocze ki wa -
niom, przy po mi na ły te, do któ rych przy -
wy kli śmy la tem w Pol sce. Ina czej ma
się spra wa z pół no cą. Kie dy do je cha li -
śmy na szym ti co za Ko ło Pod bie gu no -
we, nie spo sób by ło wy chy lić choć

Naj więk szym wy zwa niem 
dla dwu śla dów są dro gi al bań skie 

Daewoo tico
na podbój Europy

Grunt to do bry kie row ca
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czu bek no sa z sa mo cho du. Wo ko ło wia -
ło i mży ło, a po za tym na le ża ło li czyć
się z mo żli wo ścią spo tka nia dzi kich
miesz kań ców tych od lu dzi – re ni fe rów,
ło si i li sów. Pro sto z La po nii po mknę li -
śmy na szą ciem no zie lo ną tor pe dą
do Fin lan dii. Tu taj, wbrew na dzie jom
na pięk ną po go dę, la ło nie ustan nie przez
ca ły czas na sze go po by tu, to też nie za -
ży li śmy, co so bie obie cy wa li śmy, ką pie li
w jed nym z ty sią ca je zior. W Hel sin kach
wsie dli śmy na prom do Tal li na, a stąd
przez Es to nię, Li twę i Ło twę wró ci li śmy
do Pol ski. Szyb ko mi nę ły nam dwa ty -
go dnie spę dzo ne w tra sie. Nie wiem na -
wet, kie dy licz nik ti co wska zał
prze je cha ne osiem ty się cy ki lo me trów.
Wró ci li śmy do No we go Są cza bo gat si
o no we wspo mnie nia, spo ro fo to gra fii
i wzmo żo ną chęć do dal szych wo ja ży. 

A te raz nad Ad ria tyk 
Stu denc kie wa ka cje ma ją do sie bie

to, że fan ta stycz nie dłu go trwa ją, dla te -
go wy spaw szy się po rząd nie po czter na -
stu noc le gach spę dzo nych w więk szo ści
pod na mio tem, a cza sem i za de ską roz -
dziel czą ti co, koń cem lip ca ru szy li śmy
w ko lej ną wy pra wę, tym ra zem na po łu -
dnie. W mig mi nę li śmy sło wac kie i wę -
gier skie wio ski i mia sta, do cie ra jąc
wie czo rem do Ru mu nii. Pierw sza noc
spę dzo na we wnątrz nie co po rdze wia łej
ka ro se rii na sze go ti co, za po wia da ła się
cie ka wiej niż te skan dy naw skie. By ło
nas bo wiem o jed ne go pa sa że ra mniej.
Ca łą resz tę wy pra wy nu mer dwa prze -
spa li śmy w łó żkach za opa trzo nych zwy -
kle w świe żą po ściel i czę sto gę sto
są sia du ją cych z ła zien ką na wy łącz ność.
Skąd ta zmia na? By ło tu po pro stu du żo
ta niej. Ru mu nia po grą żo na w desz czu,
po zwo li ła nam od czuć w peł ni po sęp ny
na strój Tran syl wa nii. Jeź dzi li śmy dro ga -
mi wio dą cy mi przez Kar pa ty, tu i ów -
dzie odar ty mi z as fal tu, ulu bio ny mi
przez za wo do wych mo to cy kli stów, któ -
rych tu zresz tą po zna li śmy. Da lej by ła
Buł ga ria, gdzie spę dzi li śmy chwil kę
w uro czym Wielkim Tyrnowie, tra fia jąc
doń zu peł nym przy pad kiem. Ma ce do nia
za sko czy ła nas zie mią spa lo ną słoń cem,
stro my mi gó ra mi i ską pą ro ślin no ścią.
Tu po raz pierw szy skosz to wa li śmy
„bur ka”- za wi nię te go w cia sto mię sa,

po tra wy cha rak te ry stycz nej dla kra jów
by łej Ju go sła wii. Na zwa tra fi ła jej się
mo że nie zbyt za chę ca ją ca, za to smak
ma wy śmie ni ty. Gdy prze kra cza li śmy
al bań ską gra ni cę, stra żni cy spoj rze li
na nas z po li to wa niem. – Po co tam je -
dzie cie? Nie le piej by by ło nad buł gar -
skie mo rze? – spy tał je den
z po gra nicz nia ków, współ czu jąc naj wy -
raź niej bo ba so wi uśmie cha ją ce mu się
doń w tyl nym sie dzon ku ciemn zie lo ne -
go ti co z no wo są dec ką re je stra cją.

Al bań skie dro gi to chy ba naj więk sze
wy zwa nie dla wszyst kich dwu śla dów.

Wio dą one po przez stro me gó ry o czer -
wo nych ska łach, są hoj nie upstrzo ne
dziu ra mi, bądź dla od mia ny ob lu zo wa -
ny mi ka mie nia mi. Mi mo to Ti co po do -
łał wy zwa niu. Za wiózł nas tam
i z po wro tem ze Shko der do gra ni cy
z Ko so wem, gdzie nie wje cha li śmy z po -
wo du wy so kiej ce ny ubez pie cze nia. Na -
sze port fe le uszczu plił za to man dat
w Czar no gó rze – ka ra za zga szo ne świa -
tła. To nie mi łe zda rze nia nie prze sło ni ło
nam jed nak pięk na od wie dza ne go kra ju,
co zwłasz cza wi dać z prze łę czy u stóp
gó ry Dur mi tor. Stąd zje cha li śmy do błę -
kit ne go trno vac kie go je ze ra i ru szy li da -
lej, ku Bo śni i Her ce go vi nie. Tu taj,
na ka żdym kro ku wi dać by ło śla dy woj -
ny. Po ło wę sta re go mia sta w Mo sta rze
sta no wi ły ru iny bu dyn ków, nie mych
świad ków tra ge dii, ja ka tu się ro ze gra ła.
Zie le ni na buj nie opla ta oczo do ły wy pa -
lo nych okien i drzwi. Oto, do cze go jest
zdol ny czło wiek. Wy obraź nia trzy ma ła
się jed nak z da le ka od my śli, ile osób
przy tu li ła do sie bie w go dzi nie ich śmier -
ci zie mia te go go rą ce go mia sta o bo ga -
tej hi sto rii, gdzie przez wie ki ży li obok
sie bie w zgo dzie chrze ści ja nie i mu zuł -
ma nie. Od wie dzi li śmy ta kże po bli skie
Me dju go rie, sław ne z ob ja wień ma ryj -
nych. Tu, po śród roz grza nych do czer wo -
no ści ka mie ni, przy dźwię ku mi lio nów
świersz czy, Ma ry ja ostrze ga ła
przed tym, co mia ło się wy da rzyć. 

Kiedy dojechaliśmy 
naszym tico za Koło
Podbiegunowe, nie sposób
było wychylić choć czubek
nosa z samochodu. Wokoło
wiało i mżyło, a poza tym
należało liczyć się
z możliwością spotkania
dzikich mieszkańców tych
odludzi – reniferów, łosi
i lisów. Prosto z Laponii
pomknęliśmy naszą
ciemnozieloną torpedą
do Finlandii. 

Bułgaria – brat z zawodem taksówkarza
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Chor wa cja, któ rą od wie dzi li śmy
na sa mym koń cu, szczy cą ca się swo im
wy bit nie tu ry stycz nym wy brze żem,
gdzieni egdzie rów nież stra szy ła opusz -
czo ny mi mia sta mi-wid ma mi. Sko rzy sta -
li śmy z luk su su ką pie li w cie płym
Ad ria ty ku, jak zresz tą wie lu na szych ro -
da ków te go ro ku, i ru szy li śmy w dro gę
po wrot ną do Pol ski.

Me ta w Dzie rżo nio wie 
Da ewoo ti co prze je chał ca łą tra sę bez

od po czyn ku, da jąc znów świa dec two
swej wspa nia łej kon dy cji. Nie ste ty, są
na tym świe cie zda rze nia, na któ re nie
ma moc nych, a w kra inie sa mo cho dów
do ta kich z pew no ścią na le ży stłucz ka.
Zda rzy ła się nam na Sło wa cji, w dro dze
do szwaj car skich zna jo mych, wró ci li -
śmy więc do do mu i ze spa wa li śmy pęk -
nię tą bla chę mo żli wie naj do kład niej.
A jed nak au tko raz „puk nię te”, tra ci
więk szość ze swo ich za let, o czym mie -
li śmy się z ca łą bru tal no ścią prze ko nać
za okrą gły rok. Tym cza sem przy szła je -
sień, chło dy ogar nę ły zie mię i ti co za -
padł szy naj wi docz niej w zi mo wy sen,
po pro stu nie da wał się od pa lić przez kil -
ka ład nych mie się cy. Wio sną, au tko jak -
by oży ło, jeź dzi li śmy więc nim z Są cza
na stu dia do Kra ko wa i z po wro tem, aby
w peł nię la ta wy ru szyć nie co da lej, już
nie w nieod kry te za kąt ki Eu ro py, ale
w na sze pol skie Su de ty. Ti co dziel nie
do je chał do Gór Sto ło wych, gdzie urzą -
dzi li śmy so bie dwie prze chadz ki, prze -
trwał dwie no ce w cie niu drzew
na dzi kich obo zo wi skach, po mie ścił
jesz cze jed ne go pa sa że ra  – sto po wi cza
ze Szklar skiej Po rę by, któ ry po tem za -
ofe ro wał nam miej sce pod na miot
na wła snym po dwór ku, prysz nic i cie pły
po si łek. Ko rzy sta jąc z oka zji, prze szli -
śmy się rów nież w Kar ko no sze, by po -
tem jak naj szyb ciej po mknąć w dro gę
po wrot ną, gna ni ter mi nem ja kie goś za -
le głe go eg za mi nu. I pew ne go lip co we -
go po ran ka, w oko li cy Dzie rżo nio wa,
usły sze li śmy na gle dziw ny od głos. To
za pa da ło się pod wo zie na sze go bo ha ter -
skie go au tka. Ti co roz padł się do słow -
nie w miej scu, w któ rym nie gdyś zo stał
ze spa wa ny. Je go ser ce – nie speł na li tro -
wy sil nik – opa dło ni sko, pra wie do ty -
ka jąc as fal tu. Cóż by ło po cząć?

Zna leź li śmy pierw szy lep szy złom,
i sprze da li śmy na sze uko cha ne da ewoo
ti co za mar ne gro sze. Au tko reszt ka mi
sił wje cha ło do bra my, skąd ni gdy już
nie wy je cha ło w ca ło ści… I tyl ko je go
szy by ob kle jo ne wi nie ta mi z od le głych
kra jów, przy po mi na ły o nie daw nej

świet no ści po jaz du. Wró ci li śmy do do -
mu po cią giem, obar cze ni cię żki mi ba -
ga ża mi, bo któż, pod ró żu jąc au tem,
li czy się z ich wiel ko ścią?! Prze sie dli -
śmy się na ja kiś czas na ro we ry, by po -
tem ku pić no we, nie co wy god niej sze
au to. Jak na ra zie nie do rów nał w ki lo -
me trach swe mu po przed ni ko wi, choć
pew no wie le jesz cze przed nim. Ale
w koń cu, przy cho dząc na świat ja ko sa -
mo chód, mu siał li czyć się ze swo im
prze zna cze niem. A jed nak żal nam na -

sze go ciem no zie lo ne go da ewoo ti co,
z któ rym ty le prze ży li śmy...

NA TA LIA TO KAR CZYK 
Autorka ma 25 lat, jest studentką V roku

pedagogiki społeczno-opiekuńczej Uniwersytetu
Pedagogicznego w Krakowie. Pochodzi z Nowego

Sącza, po zamążpójściu mieszka w Rytrze.

Trzydzieści siedem tysięcy kilometrów w ciągu piętnastu
miesięcy – tyle przejechaliśmy naszym Tico, zanim
rozpadł się w drodze do domu, trzysta kilometrów
od własnego podwórka... Wydaliśmy nań 2. 300 złotych,
wzięliśmy w zamian tylko końcówkę z tej sumki, ale
spalając średnio 6-7 litrów gazu na sto kilometrów 
i 5 litrów benzyny, chyba zwrócił się w całości. Nie
wspominając o tym, ile wspomnień, które są właściwie
bezcenne, było dzięki niemu naszym udziałem.

Rodzinka w komplecie ZDJĘCIA Z AR CHI WUM RO DZIN NE GO TO KAR CZY KÓW

W Norwegii
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K im był, jak wy glą dał – ma ło kto
już wie i pa mię ta. Tym cza sem
w la tach pięć dzie sią tych
i sześć dzie sią tych był jed ną

z naj bar dziej roz po zna wal nych po sta ci
No we go Są cza. Trud no na wet do wie -
dzieć się, gdzie i kie dy do ko nał ży wo ta
(po noć w za kła dzie opie kuń czym po -
za Są czem na po cząt ku lat siedem dzie -
sią tych). Gdy by żył, miał by bli sko sto lat. 

Sta siu Ha li niak, cu dak są dec ki,
o wer sal skich ma nie rach, nie bie skich
oczach, ni skie go wzro stu i śred niej tu -
szy, prze cha dzał się uli ca mi mia sta
z wor kiem ju to wym na ple cach, z kasz -
kie tem w rę ku, rzad ko za kła dał go
na prze rze dzo ną czu pry nę. Mó wił
śpiew nym ję zy kiem, jak by miał kło po -

ty z od dy cha niem. Gdy za cze pił ko goś
na roz mo wę na uli cy, to szedł dwa kro -
ki z bo ku, ni gdy obok. Znał wszyst kich
i wszy scy go zna li, po zdra wia jąc
po imie niu.

Nie szko dli wy wa riat
Sta ni sław Cho czew ski, ani ma tor kul -

tu ry (ak tor Te atru Ro bot ni cze go im. Bo -
le sła wa Bar bac kie go), syn po pu lar ne go
pro fe so ra ła ci ny (ps. „Ple cok”) za pa mię -
tał z dzie ciń stwa trzy ta kie cha rak te ry -
stycz ne oso by z ulic mia sta.

– Pierw szą był bez dy sku syj nie Sta siu
Ha li niak, wi dy wa łem go nie mal co -
dzien nie, bo miesz kał nie da le ko mo je go
ro dzin ne go do mu, w pię tro wej ka mie ni -
cy Sta rzew skich przy ul. Ku ne gun dy,
gdzie dziś jest tzw. Aka de mia Trans por -
tu, na par te rze z dwie ma sio stra mi. Dru -
gą – sprze daw ca bo ró wek i wią za nek
drew na opa ło we go krą żą cy od do mu
do do mu. Trze cią – ostrzy ciel no ży
oznaj mia ją cy swo je przy by cie na po -
dwór ko gło śnym za wo ła niem: „Ostrzę
no że, no życz ki, pa ra sol ki na pra wiam!”,
a przy oka zji otwie ra ją cy drew nia ną wa -
li zecz kę z le pem na mu chy.

Sta siu po cho dził z in te li genc kiej ro -
dzi ny. Umysł miał ści sły. Po noć po za -
koń cze niu stu diów w Kra ko wie lub
po ob la niu jed ne go z ostat nich eg za mi -
nów po mie sza ło mu się w gło wie.
Na do da tek nie szczę śli wie się za ko chał
i to po głę bi ło psy chia trycz ne scho rze nie,
schi zo fre nię po łą czo ną z de pre sją. Nie -
szko dli wy wa riat z prze bły ska mi, jak to
u ma te ma ty ka, pre cy zyj ne go my śle nia.

„Pa ra fią” Sta sia by ła uli ca Ku ne gun -

dy, bru ko wa na wów czas Ta trzań ska,
pie kar nia Szym ba ry, po se sja Ję dru cho -
wej i – rzecz ja sna – bar „Grodz ki”, spe -
lu na pleb su, ale i bo he my, gdzie Staś
cho dził na pi wo ze zło tów ka mi za ro bio -
ny mi ze sprze da ży pu stych fla szek.
W ba rze ocią gał się jed nak z za mó wie -
niem pi wa, bo wo lał, że by mu po sta wić.
Czy nio no to chęt nie w za mian np.
za wy ko na nie a’ca pel la ja kiejś przy -
śpiew ki. Po pro si ła go o to jed na ze wsta -
wio nych dam i po po sta wie niu ku fla
przed Sta siem usły sza ła:

W No wym Są czu stud nia,
W Sta rym Są czu wia dro,
Po ca łuj mnie w du pę
Ty sta ra ha dro…
Wal de ma ro wi Kon te wi czo wi, pi sa -

rzo wi i na uczy cie lo wi w To ron to, któ ry
mło dość spę dził w No wym Są czu, Staś
ko ja rzył się z wiecz nym gło do mo rem:

– Gdy był głod ny, wcho dził do miej -
sco wej re stau ra cji, co to ce sa rza Fran -
cisz ka Jó ze fa jesz cze pa mię ta ła,
i wkła dał pal ce do pierw sze go lep sze go
ta le rza, py ta jąc za ra zem o ja kość jar -
skie go da nia. Za sko czo ny gość, jak nie -
pysz ny wy no sił się z re pre zen ta cyj nej
ja dło daj ni, a Sta siu sior bał zu pę szyb ciej
niż bez dom ny kun del. Nikt w mie ście nie
wie dział, skąd przy był ten czło wiek i jak
się na zy wał. Przy po mi nał on wiel ce Ni -
ki fo ra. Łem ko z Kry ni cy miał ge nial ny
zmysł ko lo ry stycz ny, pod czas gdy Sta siu
był ga wę dzia rzem. A opo wia dał rze czy
nie by wa łe. Wy star czy ło tyl ko po cze kać,
aż do koń czy ta lerz za le waj ki. 

Pod czas woj ny po noć był Sta siu
świad kiem eg ze ku cji są dec kich pa trio -

Podczas wojny ponoć Stasiu był świadkiem
egzekucji sądeckich patriotów i Żydów

w Rdziostowie

Ballada o Stasiu
Haliniaku

Sta siu Ha li niak FOT. ZE ZBIO RÓW M. SO WY
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tów i Ży dów w Rdzio sto wie. Po noć
– w ro li klo szar da wę drow ca – pod ró żo -
wał po ró żnych kra jach. Sły szał wie le,
wi dział jesz cze wię cej. Za pa mię tał, jak
Niem cy przy wią za li do koń skie go ogo -
na nie do ro zwi nię te go Josz ke To re ma
i cią ga li go po ca łym ryn ku, na wet wte -
dy, gdy gar ba ty cha syd już daw no wy -
zio nął du cha. Ska rżył też, że SS zim nym
mar co wym po ran kiem wy pę dzi ło
wszyst kich mę skich po tom ków sta ro za -
kon nych na sam śro dek Ryn ku i ka za ło
im mo dlić się na głos. Uje żdża li Ży dzi
sie bie na wza jem na roz kaz uba wio nych
Niem ców i ku wiel kiej ra do ści mia -
stecz ko wej tłusz czy. 

Po li ty ka w trum nie
Po woj nie lu bił Sta siu za cho dzić

na przy ja ciel skie po gwar ki do warsz ta -
tu sto lar skie go Ada ma Mi cha lew skie go
przy ul. Ma tej ki. Adam wsła wił się tym,
że ja ko stra żak oca lił w ostat nim dniu
woj ny w No wym Są czu, w mroź ny po -
ra nek stycz nio wy, od wy sa dze nia most

na Ka mie ni cy, w cią gu uli cy Lwow skiej
(most no si te raz je go imię). Po przej ściu
na eme ry tu rę ja ko „zło ta rącz ka”, sam
zro bił so bie to kar kę, po tra fił na niej wy -
to czyć ró żne cu deń ka, np. kol bę i ło że
do sztu ce ra me ce na sa Dzi kie wi cza. Zro -
bił też so bie trum nę, w któ rej Sta siu lu -
bił po le gi wać, i tak le żą co dys ku to wał
z go spo da rzem o po li ty ce.

Adam i Sta siu nie zno si li ko mu ny.
Ha li niak, na po tkaw szy na uli cy ja kie goś
se kre ta rza par tii, wa lił z gru bej ru ry: „Ty
czer wo na świ nio!”, co, z uwa gi na je go
po wszech nie zna ny stan psy chicz ny,
ucho dzi ło mu pła zem.

Ga brie la Da nie le wicz, au tor ka Pa -
mięt ni ka są de czan ki i Po gło su znad Du -
naj ca, wraz ze swo imi przy ja ciół mi
Je rzym Ko tlar skim (od wie lu lat na Wy -
brze żu) i Da nu tą Ko niecz ną, za pa mię ta li
Ha li nia ka jesz cze z przed woj nia:

– Chęt nie wy naj mo wał się do do ryw -
czych za jęć. Zno sił wę giel, rą bał drew -
no, ko pał w ogród kach, ro bił za ku py.
Lu bił pi wo i na ma wiał swą cha rak te ry -
stycz ną mo wą do sta wia nia mu upra -
gnio ne go trun ku. Wi dy wa no go w ryn ku
i na Ja giel loń skiej. Upodo bał so bie
szcze gól nie re jon dwor ca ko le jo we go
i re stau ra cję Owcy, gdzie chęt nie ra czo -
no go al ko ho lem, pod wpły wem któ re go
sta wał się agre syw ny i krzy czał: „Ty bej -
do ku!”, wsz czy na jąc bój kę. Dzie ci i mło -
dzież prze drzeź nia ła je go spo sób
mó wie nia, ale star si upo mi na li i nie do -
cho dzi ło do za dra żnień.

Szla kiem knajp
No wy Sącz Sta sia Ha li nia ka był pro -

win cjo nal nym, po wia to wym mia stecz -
kiem. Trze ba pa mię tać, że nie by ło
wte dy żad nych osie dli miesz ka nio wych.
Ani Mi le nium, ani Bar skie go, ani dom -
ków na Wól kach, a Tar now ska by ła uli -
cą wy lo to wą z pa ro ma le d wie sta ry mi
do ma mi. Sącz koń czył się na dwor cu
PKP z jed nej stro ny, a na He le nie z dru -
giej. Nad mia stem gó ro wa ły wie że ko -
ściel ne. Ba zy li ka św. Mał go rza ty
zwa na wów czas „Fa rą”, ew. ko ścio łem
far nym, ko ściół je zu itów, ko ściół ko le -
jo wy, ka pli ca św. Ka zi mie rza. Ale
„świa tem” Ha li nia ka by ły knaj py, w cią -
gu jed ne go „rej su” po tra fił ich od wie -
dzić na wet kil ka na ście. 

Za cho dził na stry szek do „Trem bec -
kiej” (póź niej szej „Sty lo wej”), naj lep -
sze go wów czas lo ka lu w mie ście, kła niał
się kie row nicz ce Po li Bur dac kiej, py tał
czy był tu nie daw no pre mier Cy ran kie -
wicz. W nie dzie lę, po ko ście le, wpa dał
na flacz ki do re stau ra cji „U Dyr ka” (póź -
niej sze „Kon su my” i „Tria da”) przy ul.
Szwedz kiej i słu chał gry na for te pia nie.
Nie gar dził też „Przy sta nią”, na ro gu Ja -
giel loń skiej i Ko ściusz ki.

Na sta rość Sta siu od cza su do cza su
cha dzał do ki na, uwie dzio ny je go ma gią.
Mniej do „Świ tu” czy „Przy jaź ni” (dzi -
siej sze go „So ko ła”), bar dziej do uru cho -
mio ne go w 1961 r. w klu bie ZMS
„Uśmiech” (nad „Im pe ria lem”) ki -
na pod tą sa mą na zwą. Na tę oka zję
szedł spe cjal nie do łaź ni ko le jo wej
i ubie rał wy pra ną przez sio stry odzież.
Wo rek ju to wy ze swo imi „skar ba mi”
zo sta wiał w do mu.

Wpa dał wte dy do ka wiar ni „Ko lo ro -
wej” przy ul. Ja giel loń skiej, przy księ gar -
ni Pi sza, prze ska ki wał przez trzy schod ki,
sia dał przy sto li ku i cze kał na fun da to ra.
Bar man ki go to le ro wa ły. Zwy kle ktoś się
zna lazł, kto po sta wił Sta sio wi lamp kę wi -
na, a w osta tecz no ści nie po gar dził po zo -
sta wio ną przez klien tów nie do pi tą
szklan ką, tzw. chlap ką. Czy nił to dys kret -
nie, z kla są, jak na nie do szłe go ma gi stra
ma te ma ty ki przy sta ło.

– Nie był ni gdy na mol ny, nie na ga by -
wał o jał mu żnę. Je go pro tek to rem był
ma gi ster Ja roń czyk, praw nik ze spół -
dziel ni ogrod ni czej, któ ry roz po wszech -
niał Sta sio we po wie dzon ka i po li tycz ne
wi ce, pew nie część z nich sam wy my ślał,
ale dla bez pie czeń stwa „wkła dał” je
w usta wy ję te go prze cież spod pra wa
Ha li nia ka – wspo mi na Ro man Gro szek,
rów nież barw na po stać „tam te go Są cza”.

W cza sach, gdy nie jeź dzi ły jesz cze
po Są czu MKS-y (czy li au to bu sy) pe -
wien ofi cer mi li cji wy na jął Sta sia
do nie sie nia cię żkich wa li zek na dwo -
rzec PKP. Na pe ro nie py ta się: 
– Ile się na le ży?
– Nic, pa nie ma jo rze.
– Jak to nic, to by ły cię żkie cze mo da ny.
– Nie trze ba. Wnet się cza sy zmie nią, to
wte dy pan bę dzie za mną no sił wa liz ki.
Też za dar mo.

JE RZY LE ŚNIAK
Jagiellońska z czasów Stasia
Haliniaka FOT. HENRYK DOBRZAŃSKI
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M a ma opo wia da, że
na chrzci ny do ko ścio ła
w Łom ni cy przy szedł, mi -
mo bli sko ści wojsk oku pa -

cyj nych, ca ły od dział i nie wiem już kto,
czy ko le dzy oj ca z od dzia łu, czy też
ksiądz Nie dźwia dek, nada li mi na tych -
miast pseu do nim „Ta ta rak”.

Dziś Krzysz tof Zu bek, „Ta ta rak”, syn
Ma rii z do mu Ste in del „Ta ta rzy ny” i Ju -
lia na Zub ka „Ta ta ra” (1912–1981), do -
wód cy od dzia łu par ty zanc kie go Ar mii
Kra jo wej na Są dec czyź nie, fi zyk i me -
te oro log, jest już na woj sko wej eme ry -
tu rze (był wy kła dow cą na Woj sko wej
Aka de mii Tech nicz nej), w stop niu ma -
jo ra, jak oj ciec. 

Przez ostat nie mie sią ce ra zem z bra -
tem An drze jem (ur. w 1949 r., ab sol wen -
tem Li ceum Ke na ra i war szaw skiej
AWF, kie dyś na uczy cie lem w są dec kiej
„bu dow lan ce” i kie row ni kiem pra cow ni
rzeź biar skiej przy od bu do wie Zam ku
Kró lew skie go) wspo ma gał sę dzi wą mat -
kę przy opra co wy wa niu ksią żki – wspo -
mnień wo jen nych oj ca, wy da nych 28 lat
po śmier ci au to ra w roz sze rzo nej i uzu -
peł nio nej wer sji, już bez in ge ren cji cen -
zu ry, opi su ją cych m.in. uciecz kę (1945)
przed aresz to wa niem NKWD do Włoch,
a na stęp nie do An glii, skąd po wró cił do -
pie ro po kil ku la tach.

– Sport był na szą ro dzin ną pa sją. Ja -
ko dziec ko, tuż po woj nie, miesz ka łem
w Kar pa czu, gdzie ta ta m.in. ra zem ze
Sta ni sła wem Ma ru sa rzem wy re mon to -
wał skocz nię nar ciar ską, był or ga ni za -
to rem wie lu za wo dów spor to wych.
Po tem prze nie śli śmy się do Za ko pa ne -
go, gdzie oj ciec pra co wał ja ko tre ner, in -
struk tor, sę dzia i dzia łacz spor to wy,
a ma ma ja ko re ha bi li tant ka, w czym
mia ła wpra wę, ja ko za wo ła na har cer ka,
pie lę gniar ka i łącz nicz ka z od dzia łu
„Ta ta ra”. Gdy ro dzi ce osie dli w Ko sa -
rzy skach, wraz z bra tem po mo głem im
wy bu do wać dom w sty lu gó ral skim. 

Dwie pa sje
„Ta ta rak” ma dwie po za za wo do we

pa sje: wy pra wy po lar ne i spły wy ka ja -
ka mi. Od wie lu lat jeź dzi do Ark ty ki,
na Spits ber gen, w ra mach re ko ne san su
geo lo gicz ne go, ra zem m.in. ze słyn nym
pro fe so rem Sta ni sła wem Sie dlec kim,

za ło ży cie lem naj da lej na pół noc wy su -
nię tej pol skiej pla ców ki ba daw czo–na -
uko wej, to znów pod bie gun
po łu dnio wy na An tark ty dę, czter na ście
ty się cy ki lo me trów od ro dzin nych stron. 

Nie daw no prze wod ni kom PTTK w No -
wym Są czu opo wia dał o po by cie na wy -

spie King Geo r ge w ar chi pe la gu Sze tlan -
dów Po łu dnio wych, gdzie po raz pierw szy
zna lazł się na prze ło mie lat 1976/1977 i na -
stęp nie 1977/1978 w gro nie bu dow ni czych
sta cji im. Hen ry ka Arc tow skie go. Ma swo -
ją nie ma łą cząst kę w urzą dze niu na naj -
więk szym lo do wi sku Zie mi ogrom ne go

„Tatarak” na Anta

Z matką, Marią Zubkową, 2009 r. FOT. LEŚ

Pamiątkowe zdjęcia z wypraw polarnych FOT. ZE ZBIORÓW KRZYSZTOFA ZUBKA
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KRZYSZTOF JULIAN ZUBEK. Urodził się
w partyzanckim lesie, a konkretnie w przysiółku 
Nawsie, w Łomnicy, w domu Wroniewiczów
(gospodarz, Zbigniew, był lekarzem, „leśnym
ordynatorem”), 14 listopada 1944 r., w okresie potyczek
bojowych oddziału „Tatara” z Niemcami.
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go spo dar stwa, w któ rym jest m.in. sta cja
me te oro lo gicz na, la bo ra to ria na uko we,
elek trow nia, ra dio sta cja, han ga ry dla sa mo -
cho dów i ło dzi, la tar nia mor ska itd. No
i ho te li ku, w któ rym za sia da się do po sił -
ku we wspól nej ja dal ni, urzą dzo nej w sty -
lu schro ni ska gór skie go. 
Na lo dzie...

Po zo sta wił tam po so bie dwa trwa łe
śla dy: po śród skał wy rzeź bił wła sno -
ręcz nie urze ka ją co pięk ną, drew nia ną
ka plicz kę, a wcze śniej je go imie niem
na zwa ne zo sta ło Urwi sko She er (oko -
ło 300 m n.p.m.) w po łu dnio wej czę ści
wzgó rza Trzech Musz kie te rów, na lo -

dow cu Do mey ko, o czym świad czy
wpis to po gra ficz ny:

„She er cliff (abo ut 300 m asl) in the
so uthern part of Three Mu ske te ers Hill,
wi thin Do mey ko Gla cier, Mac kel lar In -
let, Ad mi ral ty Bay area...”

Urwi sko Zub ka po ja wi ło się w kar to -
gra fii an tark tycz nej w do wód uzna nia
i wdzięcz no ści za czyn ny udział w dra ma -
tycz nej ak cji ra tun ko wej. Dwaj zna ni prof.
Krzysz tof Bir ken may er i doc. Sta ni sław
Ba ra now ski pod czas ba dań gla cjo lo gicz -
nych na 80–me tro wym lo dow cu za tru li się
ga zem, stra ci li przy tom ność, nie re ago wa li
na pró by na wią za nia łącz no ści. Trze ba by -
ło wy ka zać się du żą od wa gą oso bi stą,
trans por tu jąc po szko do wa nych – z na ra że -

niem wła sne go ży cia – naj pierw w bez -
piecz niej sze miej sce, a po tem
na wzbu rzo nym mo rzu do szpi ta la.

Nie po śled nim osią gnię ciem by ło dla
Krzysz to fa zdo by cie szcze gól nej gó ry:
Igły Czaj kow skie go na wy spie King
Geo r ge. Wspi nał się z Ry szar dem Sza -
fir skim – hi ma la istą, pod ró żni ka mi
Krzysz to fem Ździ to wiec kim i Ry szar -
dem Czaj kow skim. Na szczy cie zo sta -
wi li kart kę z ad no ta cją: Pi co Po la co. 

W la tach 1997/1998 przy szło mu mo -
der ni zo wać sta cję na King Geo r ge,
a w 2006/2007 bu do wać dom ki let nie
na Lions Ramp i De mey.

Krzysz tof Zu bek nie tai swej wiel kiej
mi ło ści do An tark ty dy, ja ło wej, pu stej,
nie za miesz ka łej, ale dla nie go pięk nej,
ta jem ni czej i nie zwy kłej kra iny. 

Po tra fi nie zwy kle cie ka wie opo wia dać
o od kry wa niu i ba da niu An tark ty dy, rzu -
ca z pa mię ci da ta mi i fak ta mi, cie ka wost -
ka mi z dzie dzi ny me te or lo gii i fau ny
an tark tycz nej. Mó wi np. o im po nu ją cej
gru bo ści po kry wie lo do wej (do 2 km!)
i o sto sun ko wo nie wiel kiej roz pię to ści
tem pe ra tur: od –35 do +10 stop ni, o je -
dy nych w swo im ro dza ju spo tka niach ze

sło nia mi mor ski mi, pin gwi na mi, fo ka mi
i lam par ta mi mor ski mi.

... i na wo dzie
Pły wa nie ka ja kiem roz po czął w wie -

ku kil ku lat, a pierw sze po wa żniej sze do -
ko na nia się ga ją lat pięć dzie sią tych XX w.
i udzia łu w kil ku Mię dzy na ro do wych
Spły wach Ka ja ko wych na Du naj cu.
Od tam tej po ry spę dził przy naj mniej
na kil ku dzie się ciu spły wach ka ja ko wych
(dwa za gra nicz ne na Li twie i Ło twie pro -
wa dził) co naj mniej kil ka na ście mie się -
cy, prze pły wa jąc ty sią ce ki lo me trów
(do kład nej ewi den cji nie pro wa dzi) w 6
kra jach Eu ro py (Pol ska, Ukra ina, Bia ło -
ruś, Li twa, Ło twa i Es to nia).

Współ or ga ni za tor kil ku dzie się ciu
im prez ka ja ko wych (prze wa żnie za gra -
nicz nych), w tym nie któ rych o cha rak te -
rze re ko ne san so wym. 

Czło nek To wa rzy stwa Pol ska–Li twa–
Ło twa–Es to nia od 2003 r. oraz skarb nik
w je go Za rzą dzie III ka den cji. Uczest ni -
czy w cy klu „Ka ja ko we El do ra do”
od sa me go po cząt ku, a na wet jesz cze
dwa la ta wcze śniej w spły wach po prze -
dza ją cych na ro dzi ny cy klu. 

Jest współ wła ści cie lem i szy prem
śród lą do we go sta tecz ku wy ko rzy sty wa -
ne go do ce lów re kre acyj nych i tu ry stycz -
nych. Po sia da pa tent ster ni ka jach to we go. 

JE RZY LE ŚNIAK

arktydzie Krzysz tof Ju lian Zu bek

Ur. 14 li sto pa da 1944 r. w Łom ni cy, ab sol -
went Li ceum Ogól no kształ cą cego przy Pre -
wen to rium Gruź li cy Ko ści w Za ko pa nem
(1963) i Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej
– mgr inż. fi zy ki tech nicz nej (1969). Prze bieg
pra cy: Ze spół Fi zy ki Ją dra Ato mo we go
przy WAT – p.o. kie row ni ka Pra cow ni Elek tro -
nicz nej, Za kład Me te oro lo gii (WAT) asy stent,
na stęp nie wy kła dow ca. W 1982 r. prze szedł
do cy wi la w ran dze ma jo ra. Na stęp nie pra co -
wał ja ko elek tro me cha nik w przed się bior -
stwie „Ran dall” (1985–1991), był
wspól ni kiem firm re mon to wo–bu dow la nych
(1992–1999) i za kła du „Tur met” (od 1999),
współ uczest ni czą ce go w wy twa rza niu ze sta -
wów do po mia rów ae ro lo gicz nych. Żo na ty,
dwo je dzie ci – Kin ga (1979) i Ju lian (1988).

Urwisko Zubka pojawiło się
w kartografii antarktycznej
w dowód uznania
i wdzięczności za czynny
udział w dramatycznej
akcji ratunkowej. 



Na szla ku pol skiej chwa ły 
Pod ko niec paź dzier ni ka 48-oso bo wa

gru pa są de czan, miesz kań ców Mar cin -
ko wic, Świ niar ska, Wie lo głów, Sta re go
i No we go Są cza wo ja żo wa ła po Kre sach
Wschod nich. Kie row nic two trzy dnio wej
wy pra wy spra wo wał ener gicz ny An -
drzej Pisz czek z Gmin ne go Ośrod ka
Kul tu ry w Chełm cu, opie ku nem du cho -
wym gru py był ks. An drzej Kmie cik
z pa ra fii w Mar cin ko wi cach, a kie row -
ni cę au to ka ru pew ną rę ką dzie rżył Wik -

tor Percz. Wy jazd na Wschód nie
do szedł by do skut ku bez wspar cia fi nan -
so we go Fun da cji Są dec kiej. Sta ło się tak
nie bez ko ze ry. W Sta rym Ska ła cie k.
Tar no po la, punkt do ce lo wy na szej wy -
pra wy, w pra cy dusz pa ster skiej wśród

miej sco wych Po la ków ks. pro bosz czo -
wi Woj cie cho wi Bu kow co wi (po cho dzi
ze Żmią cej na Li ma nowsz czyź nie) po -
ma ga b. pro boszcz Trze trze wi ny ks. pra -
łat Ma rian Stę pień. Pod czas trzy dnio wej
wy ciecz ki od wie dzi li śmy Lwów, Zba -
raż, Krze mie niec, Po cza jów, Tar no pol,
Zar wa ni cę, Ja zło wiec, Cho cim i Ka mie -
niec Po dol ski. Wra żeń moc. 

Mia sto za wsze wier ne
Wę drów kę po wschod nich ru bie żach

daw nej Rzecz po spo li tej roz po czę li śmy
od spa ce ru po Lwo wie, gdzie ka żdy ka -
mień mó wi o pol sko ści. Za prze wod ni -
ka mie li śmy pa nią Ha li nę, miej sco wą
Po lkę. Naj pięk niej szy wi dok na mia sto
roz po ście ra się z Wy so kie go Zam ku,
wznie sio ne go po za ję ciu Ru si Czer wo -
nej przez kró la Ka zi mie rza Wiel kie go.
W 1869 r. z ini cja ty wy lwow skie go spo -
łecz ni ka Fran cisz ka Smol ki zo stał tu
usy pa ny ko piec Unii Pol sko -Li tew skiej,
upa mięt nia ją cy trzech set ną jej rocz ni cę.

Cmen tarz Ły cza kow ski we Lwo wie
to ko lej ne wa żne miej sce dla Po la ków.
To jed na z czte rech wiel kich pol skich
ne kro po lii na ro do wych, za ło żo -

na w 1786 r. Zaj mu ją cy ok. 40 ha cmen -
tarz, po ło żo ny jest na ma low ni czym pa -
gór ko wa tym te re nie. Buj na zie leń
sta no wi pięk ną opra wę dla se tek ka plic,
gro bow ców i na grob ków, czę sto o du -
żych wa lo rach ar ty stycz nych. Są one
dzie łem zna ko mi tych ar ty stów, rzeź bia -
rzy i ar chi tek tów ró żnych na ro do wo ści.
Spo czy wa tu ok. 20 ty się cy Po la ków,
wśród nich tak wy bit ni, jak Wła dy sław
Beł za, Se we ryn Gosz czyń ski, Ar tur
Grot t ger, Ma ria Ko nop nic ka, Ju lian Or -
don, Fran ci szek Smol ka i Ga brie la Za -
pol ska.

Na wy dzie lo nej czę ści Cmen ta rza
Ły cza kow skie go zbu do wa ny zo stał
w la tach 20. ze szłe go wie ku Cmen tarz
Or ląt Lwow skich, gdzie po cho wa no naj -
młod szych obroń ców Lwo wa, po le głych
w wal ce z Ukra iń ca mi w li sto pa -
dzie 1918 r. 

W dro dze do od da lo nej nie co od cen -
trum mia sta ar chi ka te dral nej cer kwi św.
Ju ra po dzi wia li śmy za byt ki ar chi tek tu ry
Lwo wa, m.in. ope rę, uni wer sy tet, daw -
ny gmach Sej mu Ga li cyj skie go, basz tę
pro cho wą, ko ścio ły, cer kwie i obo wiąz -
ko we zdję cie pod po mni kiem Ada ma
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W trudnych czasach
rozbiorów katedra
lwowska stanowiła
centrum polskości
i patriotyzmu, tak jest
i obecnie.

Z Fun da cją Są dec ką na K
Na Cmentarzu Łyczakowskim FOT. MAŁ GO RZA TA MI REK

SPOŁECZEŃSTWO
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Mic kie wi cza na Wa łach Het mań skich.
Ozdo bą ryn ku we Lwo wie są usta -

wio ne w je go na ro żni kach czte ry em pi -
ro we stud nie oraz za byt ko we ka mie ni ce
lwow skie go pa try cja tu. Ry nek był miej -
scem wie lu hi sto rycz nych wy da rzeń. Tu
kró lo wie pol scy przyj mo wa li hoł dy len -
ne, a po wy pra wie na Mo skwę dzie lo no
po mię dzy żoł nie rzy zdo by te car skie
kosz tow no ści. W 1848 r. for mo wa ła się
na ryn ku Gwar dia Na ro do wa. W li sto pa -
dzie 1918 r. Ukra iń cy pro kla mo wa li
na ryn ku we Lwo wie po wsta nie Re pu -
bli ki Za chod nio ukra iń skiej, a dwa la ta
póź niej Jó zef Pił sud ski ja ko Na czel nik
Pań stwa przyj mo wał de fi la dę z oka zji
nada nia mia stu or de ru Vir tu ti Mi li ta ri.

Świad kiem do nio słych wy da rzeń hi -
sto rycz nych i re li gij nych by ła ka te dra ła -

ciń ska pw. Wnie bo wzię cia Naj święt szej
Ma rii Pan ny. Tu od pra wio no mszę św.
ża łob ną za zmar łe go w Gród ku kró la
Wła dy sła wa Ja gieł łę i w tej świą ty ni 1
kwiet nia 1656 r. król Jan Ka zi mierz zło -
żył ślu by przed cu dow nym ob ra zem
Mat ki Bo skiej Ła ska wej. W trud nych
cza sach roz bio rów ka te dra lwow ska sta -
no wi ła cen trum pol sko ści i pa trio ty zmu,
tak jest i obec nie. W kwiet niu 1946 r.
pod przy mu sem opu ścił Lwów me tro -
po li ta abp Eu ge niusz Ba ziak. W dniu 18
ma ja 1991 r. miał miej sce in gres
do świą ty ni ka te dral nej no we go me tro -
po li ty lwow skie go ob rząd ku ła ciń skie -
go ab pa Ma ria na Ja wor skie go. 

Kie ru jąc się w stro nę ko ścio ła do mi -
ni ka nów, za trzy ma li śmy się przed nie -
daw no wznie sio nym po mni kiem
Ni ki fo ra, któ ry swo imi ry sun ka mi roz -
sła wił Kry ni cę. 

Zmę cze ni, ale za do wo le ni ze zwie -
dza nia Lwo wa, póź nym po po łu dniem
uda li śmy się do Sta re go Ska ła tu, gdzie
ocze ki wa li nas ks. Woj ciech Bu ko wiec
i ks. Ma rian Stę pień oraz w od da lo nej
o dwa ki lo me try Świę tej Gó rze s. Do -
bro mi ła i s. Ju lia, któ re pod ję ły nas

smacz ną ko la cją, a po tem roz pro wa dzi -
ły na noc leg. 

Dru gie go dnia wy ciecz ki po mszy
św. spra wo wa nej w ko ście le na Świę tej
Gó rze (Po łpa nów ka), w któ rej bra li
udział ta kże miej sco wi Po la cy, w to wa -
rzy stwie ks. Woj cie cha Bu kow ca i ks.
Ma ria na Stęp nia wy ru szy li śmy na dal -
szy szlak na szej wy pra wy.

Krze mie niec Sło wac kie go 
W Zba ra żu zwie dzi li śmy ko ściół św.

An to nie go i św. Je rze go, po cho dzą cy
z I po ło wy XVIII wie ku. Mia sto by ło
sie dzi bą ro do wą knia ziów Zba ra skich,
któ rzy wła da li nim od XIV wie ku.
Na po cząt ku XVII wie ku z ini cja ty wy
Krzysz to fa Zba ra skie go zo stał wy bu do -
wa ny za mek, wg pro jek tu we nec kie go

ar chi tek ta Vin cen zo Sca moz zie go. Po -
wsta ła obron na re zy den cja. We wnątrz
for ty fi ka cji, na któ re skła da ły się fo sa,
wa ły ziem ne oraz czte ry po tę żne ba stio -
ny, wznie sio ny zo stał dwu pię tro wy pa -
łac. Z daw nych for ty fi ka cji naj le piej
za cho wał się na ro żny ba stion po łu dnio -
wy. Dziś ma tu swą sie dzi bę mu zeum re -
gio nal ne.

Krze mie niec to mia sto szcze gól nie
zwią za ne z Ju liu szem Sło wac kim.
W ko ście le pa ra fial nym pw. św. Sta ni -
sła wa Bi sku pa, wy bu do wa ny sta ra niem
ks. Jó ze fa Szcze pa now skie go w la -
tach 1854-1856, znaj du je się po mnik au -
to ra „Kor dia na” i „Be niow skie go” dłu ta
Wa cła wa Szy ma now skie go. Pod fi gu rą
po ety umiesz czo no na pis: „JU LIUSZ

SŁO WAC KI ur. w Krze mień cu 1809 r.,
zm. w Pa ry żu 1849 r. Lecz za kli nam
niech ży wi nie tra cą na dziei...”. W prze -
ci wień stwie do wie lu pol skich pa mią tek
na Kre sach, po mnik ten miał wie le
szczę ścia. Mi mo dwóch wo jen świa to -
wych oraz licz nych dzia łań zbroj nych
na tych te re nach, prze trwał nie na ru szo -
ny do na szych cza sów. We wrze -
śniu 1939 r. woj ska so wiec kie
zde mo lo wa ły ko ściół. Znisz czo no
wszyst kie oł ta rze, roz kra dzio no na czy -
nia i sza ty li tur gicz ne. W świą ty ni urzą -
dzo no klub, w któ rym od by wa ły się
za ba wy. Z wie ży usu nię to krzyż
i umiesz czo no pię cio ra mien ną gwiaz dę.
Dziś w ko ście le od pra wia ne są msze św.
dla Po la ków. Z Gó ry Zam ko wej, gdzie
po zo sta ły tyl ko frag men ty wspa nia łe go
nie gdyś zam ku, mo gli śmy po dzi wiać
pięk ną pa no ra mę Krze mień ca.

Ław ra w Po cza jo wie pod we zwa niem
Naj święt szej Ma rii Pan ny ma dłu gą i bo -
ga tą hi sto rię. Na le ża ła nie gdyś do ró -
żnych za ko nów i wy znań re li gij nych,
obec nie jest ośrod kiem ro syj skie go pra -
wo sła wia. Sta no wi ze spół ma low ni -
czych bu dyn ków. Na le żą do nich:
głów na cer kiew, dzwon ni ca, klasz tor,
cer kiew bocz na i pa łac ar chi man dry ty. 

W dro dze po wrot nej na noc leg w Sta -
rym Ska ła cie, za trzy ma li śmy się w Tar -
no po lu. W tym mie ście (Tar no po lu)
od 1996 r. pra cu je ks. An drzej Ma lig,
któ ry w la tach 1991-1992 był wi ka rym
u św. Mał go rza ty w No wym Są czu.
Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu ro da ków
z kra ju ten dziel ny ka płan wy bu do wał
ko ściół pw. Mi ło sier dzia Bo że go i Mat -
ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy, któ ry
kon se kro wał bp Wik tor Skworc.

Trze cie go dnia na szej wy pra wy uda -
li śmy się do Zar wa ni cy, w któ rej znaj -
du je się naj więk sze sank tu arium
gre ko ka to lic kie na Ukra inie. Ośrod kiem
ma ryj ne go kul tu wieś sta ła się już
w XIII wie ku. We dług jed ne go z po dań
w 1240 r. tra fił tu mnich ucie ka ją cy ze
spa lo ne go przez Mon go łów Ki jo wa. We
śnie uj rzał Mat kę Bo żą. Gdy się obu dził,
zo ba czył iko nę Mat ki Bo żej z ma łym Je -
zu sem. Uznał to za cud i zbu do wał dla
iko ny ka plicz kę. Przy ka plicz ce wy try -
snę ło źró dło, z któ re go wo da mia ła wła -
ści wo ści lecz ni cze. Iko nę Mat ki Bo żej

W Tarnopolu 
od 1996 r. pracuje 
ks. Andrzej Malig, który
w latach 1991-1992 był
wikarym u św. Małgorzaty
w Nowym Sączu.

re sy Wschod nie
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szyb ko oto czył kult wier nych. Po wsta -
nie w 1991 r. nie pod le głe go pań stwa
ukra iń skie go pod nio sło ran gę sank tu -
arium w Zar wa ni cy. Sta ła się ona jed -
nym z na ro do wych miejsc kul tu.
W kwiet niu 1995 r. od by ła się tam uro -
czy stość od da nia na ro du ukra iń skie go
opie ce Mat ki Bo żej. W 2004 r. do sank -
tu arium przy by ła piel grzym ka po jed na -
nia pol sko -ukra iń skie go, pod czas któ rej
kard. Lu bo myr Hu zar i kard. Jó zef
Glemp mo dli li się o wza jem ne prze ba -
cze nie.

Ja zło wiec to miej sco wość, któ ra ma
bo ga tą i cie ka wą hi sto rię. Za ło żo -
na w XIV wie ku, sta no wi ła wła sność
ksią żąt bu czac kich, her bu Ab dank, któ -
rzy przy ję li mia no ja zło wiec kich. Za -
mek obron ny sta no wił wa żne ogni wo
łań cu cha zam ków bro nią cych od wscho -
du zie mie pol skie przed na jaz dem Ta ta -
rów, a po tem wojsk tu rec kich. Ja zło wiec
to ta kże miej sco wość zna na z dzia łal no -
ści bł. Mar ce li ny Da row skiej, któ ra
w 1862 r. przy by ła tu z Rzy mu w po szu -
ki wa niu miej sca dla two rzą ce go się
zgro ma dze nia sióstr nie po ka la nek oraz
dla ma ją ce go po wstać za kła du na uko -
wo -wy cho waw cze go. Dziś w pa ła cu
znaj du je się ka pli ca z fi gu rą Mat ki Bo -
żej Nie po ka la nej oraz mu zeum, w któ -
rym s. Mar ta przed sta wi ła nam hi sto rię,,
dzie ła Bo że go”, stwo rzo ne go przez bł.
Mar ce li nę Da row ską. W par ku pa ła co -
wym znaj du je się gro bo wiec, zbu do wa -
ny na wzór rzym skich ka ta kumb,
w któ rym po cho wa na jest bł. Mar ce li -
na Da row ska, bli ska na sze mu ser cu,
gdyż ufun do wa ła na po cząt ku ub. wie -
ku Bia ły Klasz tor w No wym Są czu.

W dro dze do Cho ci mia prze je żdża li -
śmy przez wieś Oko py, w któ rej znaj du -
je się twier dza zwa na Oko py Świę tej
Trój cy. Po wsta ła ona w 1692 r. na wą -
skim prze smy ku mię dzy rze ką Zbrucz
a Dnie strem. Twier dza umo żli wia ła nę -
ka nie za łóg tu rec kich sta cjo nu ją cych
w Ka mień cu Po dol skim i Cho ci miu. Na -
zwa Oko py Świę tej Trój cy po cho dzi
od ko ściół ka pod we zwa niem św. Trój -
cy, ufun do wa ne go dla obroń ców przez
kró la Ja na III So bie skie go. 

Mat ka Bo ska na mi na re cie
Na pra wym brze gu Dnie stru, wzno si

się twier dza cho cim ska. W XV -
-XVII wie ku o za mek to czo no za cie kłe
wal ki mię dzy Pol ską a Moł da wią, lecz
za sły nął on przede wszyst kim dwo ma
wy da rze nia mi. We wrze śniu 1621 r.
pod mu ra mi Cho ci mia ar mia tu rec ka
suł ta na Osma na II roz po czę ła kam pa nię,
któ rej ce lem był pod bój Rze czy po spo li -
tej. Ta mę sta wi ło im woj sko pol skie
pod wo dzą het ma na Ja na Ka ro la Chod -
kie wi cza i sprzy mie rzo ne woj sko Ko za -
ków za po ro skich pod wo dzą
ata ma na Pio tra Ko na sze wi cza -Sa haj -
dacz ne go. Mie siąc ob lę że nia wa row ne -
go obo zu pol skie go, po ło żo ne go
na przed po lu zam ku, przy niósł Tur kom
pa smo klęsk. W 1673 r. król Jan III So -
bie ski od niósł tu zwy cię stwo nad woj -
ska mi Hus si na Pa szy. Z for te cy roz cią ga
się wspa nia ły wi dok na Dniestr.

Ostat nim mia stem na na szym szla ku
kre so wym był Ka mie niec Po dol ski. Tu
za chwy ca li śmy się pięk nie po ło żo nym
zam kiem, któ ry swój obec ny kształt za -
wdzię cza pra com pro wa dzo nym przez

Jo ba Bret fu sa. W Ka mień cu Po dol skim
zwie dzi li śmy ta kże ka te drę pw. św. Pio -
tra i św. Paw ła. Bo ga tą hi sto rię tej świą -
ty ni przed sta wił nam pro boszcz pa ra fii
ks. Ro man Twa róg. W la tach 1672-1699
mia sto oku po wa li Tur cy. Za mie ni li oni
ka te drę w me czet. Pa miąt ką po cza sach
tu rec kich jest mi na ret o wy so ko -
ści 33,5 m, zbu do wa ny na fun da men cie
znisz czo nej ka pli cy. Po od zy ska niu Ka -
mień ca w 1699 r. ka te drę po now nie kon -
se kro wa no. Zgod nie z umo wą z Tur ka mi
nie znisz czo no mi na re tu. Usta wio no
na nim drew nia ną fi gu rę Mat ki Bo skiej,
któ rą sta ra niem bpa Mi ko ła ja Dem bow -
skie go za stą pio no w 1756 r. fi gu rą od la -
ną w Gdań sku z po zła ca nej mie dzi.
No we wy po sa że nie wy ko na no w sty lu
ba ro ko wym. W 1867 r. po zli kwi do wa -
niu die ce zji ka mie niec kiej, ka te dra sta ła
się ko ścio łem pa ra fial nym. Do pie ro
w 1991 r. pa pież Jan Pa weł II re ak ty wo -
wał die ce zję ka mie niec ką. W ka te drze
na si księ ża od pra wi li mszę św. 

I to już był ko niec, zmę cze ni ale peł -
ni wra żeń wra ca li śmy no cą do do mu,
po ko nu jąc po dro dze prze szko dę w po -
sta ci przej ścia gra nicz ne go w Me dy ce.
Nikt nie ża ło wał tru du i zno ju pod ró ży,
przez 3 dni przed na szy mi oczy ma prze -
wi nął się ka wał hi sto rii Pol ski. Osob ną
kwe stią są wa run ki ży cia miesz kań ców
współ cze snej Ukra iny i to, co zo ba czy -
li śmy przy oka zji zwie dza nia ko ścio łów

i zam ków, ale to te mat na osob ny ar ty -
kuł. W ka żdym ra zie, po prze kro cze niu
gra ni cy, dzię ko wa li śmy Bo gu, że ży je -
my w III RP, przy wszyst kich jej nie do -
sko na ło ściach… 

Do daj my, że by ła to dru ga wy pra wa
Są de czan na Kre sy Wschod nie spon so -
ro wa na przez Fun da cję Są dec ką. Pierw -
sza od by ła się na po cząt ku paź dzier ni ka
z po dob nym pro gra mem i nie  mniej szy -
mi wra że nia mi. 

MAŁ GO RZA TA MI REK

Nikt nie żałował trudu
i znoju podróży, przez
3 dni przed naszymi
oczyma przewinął się
kawał historii Polski.

Razem we Lwowie FOT. MAŁ GO RZA TA MI REK

SPOŁECZEŃSTWO
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Do bry kie szon ko wiec ma twarz wy traw ne go po ke rzy sty, 
na któ rej nie wi dać gra ma emo cji 

Za wód czy po wo ła nie

S ą ludź mi o zręcz nych – mó wi
się cza sa mi – zło tych pal cach,
mi strza mi spry tu i do sko na łe go
ka mu fla żu. Nie zły mi psy cho lo -

ga mi -sa mo uka mi, świet nie wy ko rzy stu -
ją cy mi na sze roz tar gnie nie. O kim
mo wa? O zło dzie jach – kie szon kow -
cach.

Lu dzie te go po kro ju li czą przede
wszyst kim na ła twy łup. Tyl ko czy ha ją
na nie uwa gę upa trzo nej z gó ry ofia ry.
Za nim ją okrad ną, dys kret nie przez pe -
wien czas ob ser wu ją. Oso bi ste przed -
mio ty tra cą więc oso by w ró żnym wie ku
– młod sze i star sze, ko bie ty oraz mę -
żczyź ni, na sto lat ki i dzie ci. Dla kie szon -
kow ca ka żda po ra dnia jest do bra, by się
wzbo ga cić. Na zło dziej ską ro bo tę idzie
on rów nież wie czo ra mi. Port fe le, do ku -

men ty i in ne war to ścio we rze czy,
za spra wą ta kie go fa chow ca, zni ka ją za -
zwy czaj tam, gdzie prze wi ja się spo ro
lu dzi. Miej sca mi, gdzie w No wym Są -
czu bar dzo czę sto do cho dzi do ta kich
kra dzie ży są: au to bu sy ko mu ni ka cji
miej skiej, przy stan ki i dwor ce au to bu so -
we, hi per mar ke ty, Ry nek Ma śla ny, a ta -
kże re stau ra cje i pu by.

Ob ser wa cja i atak
W środ kach ko mu ni ka cji miej skiej

kie szon kow cy czu ją się, jak przy sło wio -
we ry by w wo dzie. Gra su ją w au to bu -
sach je żdżą cych na bar dzo po pu lar nych
tra sach w cen trum mia sta. Ich sprzy mie -
rzeń cem jest przede wszyst kim tłok, za -
uwa żal ny zwłasz cza w go dzi nach
szczy tu, a więc wte dy, gdy miesz kań cy
spie szą się, a po tem wra ca ją z pra cy.
Wy ko rzy stu ją rów nież to, że pa sa że ro -
wie nie zwra ca ją uwa gi na tor by, pa ski
i kie sze nie w odzie ży. Zło dzie jasz kom
nie są ob ce ta kże przy stan ki oraz dwor -
ce, gdzie ob ser wu ją za cho wa nie pa sa że -
rów i oce nia ją za sob ność ich port fe li
oraz to gdzie, po wy ję ciu bi le tu lub pie -
nię dzy są one cho wa ne. Atak zło dzie ja
na stę pu je naj czę ściej pod czas wsia da nia
pa sa że ra do au to bu su, kie dy zbie ra się
przy nim wię cej osób. Ra jem dla ama -
to rów ła twe go za rob ku są skle py,
zwłasz cza mar ke ty, któ re miesz kań cy
chęt nie od wie dza ją w week en dy. Wte dy
spo ro lu dzi wy bie ra się do nich, by zro -
bić więk sze za ku py. Do tych pla có wek
han dlo wych kie szon kow ców przy cią ga
też okres przed świą tecz ny, kie dy więk -
szość z nas wpa da w „szał” świą tecz ne -
go wy peł nia nia ró żny mi ar ty ku ła mi
lo dó wek i spi ża rek.

Zło dzie jo wi wy star czą se kun dy
– To okres, gdy klien ci skle pów ma ją

wię cej pie nię dzy przy so bie niż na co

dzień – mó wi asp. sztab. Be ata Froh lich,
spe cja li sta ze spo łu ds. ko mu ni ka cji spo -
łecz nej Ko men dy Miej skiej Po li cji
w No wym Są czu. – Za afe ro wa ni są
oglą da niem naj prze ró żniej szych to wa -
rów i ich przy mie rza niem. Za po mi na ją
o tym, by pil no wać to reb ki, sa szet ki, re -
kla mów ki. Nie jed no krot nie też, zu peł nie
nie świa do mie, ale ja kże nie roz wa żnie,
sto jąc mię dzy re ga ła mi, spraw dza ją za -
sob ność swo je go port fe la, a po tem,
przy ka sie, pła cąc za to wa ry. Skle po wa
me to da kie szon kow ca spro wa dza się
do śle dze nia upa trzo nej ofia ry przez ca -
ły czas, gdy ro bi ona za ku py. Zło dzie jo -

wi wy star czy kil ka se kund, by nas
okraść. Wy star czy po ło żyć to reb kę
na la dzie czy na pod ło dze przy mie rzal -
ni i spu ścić ją do słow nie na kil ka mi nut
z oka. Za in te re so wa niem zło dzie ja cie -
szą się szcze gól nie re kla mów ki, do któ -
rych część z nas wrzu ca port fel, czy
po ło żo na na wóz ku skle po wym otwar ta
to reb ka.

Bez wzglę du na to, gdzie do szło
do kra dzie ży, za wsze na stą pi ła oko licz -
ność, któ ra po pchnę ła kie szon kow ca
do dzia ła nia. Sta re, ale na dal spraw dza -
ją ce się przy sło wie, mó wi, że oka zja
czy ni zło dzie ja. Do dziś, o czym prze -
ko na ło się wie lu okra dzio nych, nie stra -
ci ło na swo jej ak tu al no ści. Jed nym
z po szko do wa nych był rów nież pe wien
eme ryt. Pan Ta de usz, tak go na zwij my,
po szedł ra no do skle pu po świe że pie -
czy wo i in ne spra wun ki, któ re miał za -

Atak złodzieja następuje
najczęściej podczas
wsiadania pasażera
do autobusu, kiedy zbiera
się przy nim więcej osób.
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wieźć żo nie prze by wa ją cej w szpi ta lu.
Wy cią gnął port fel, za pła cił i scho wał go
wraz z za ku pa mi do siat ki. Po szedł
na przy sta nek au to bu so wy, gdzie kil ka
mi nut cier pli wie cze kał na przy jazd au -
to bu su. Wte dy nie zda wał so bie na wet
spra wy, że ktoś w tym cza sie nie spusz -
cza z nie go oka. Tym kimś był kie szon -
ko wiec, któ ry upa trzył so bie wła śnie
star sze go pa na na swo ją ofia rę. Do pie ro
w szpi ta lu pan Ta de usz zo ba czył prze -
cię tą re kla mów kę. Po port fe lu, z kil ko -
ma zło ty mi resz ty, ja ka zo sta ła
po za pła ce niu ra chun ku, nie by ło śla du.
Z ko lei 2,5 tys. zł. stra ci ła ko bie ta, któ ra
wy bra ła się na za ku py do jed ne go z cen -
trów han dlo wych w No wym Są czu.
Brak port fe la w to reb ce za uwa ży ła do -
pie ro, gdy chcia ła za pła cić za wy bra ny
to war.

Ta kich przy kła dów, przy krych, a nie -
raz wręcz dra ma tycz nych zda rzeń dla
po szko do wa nych, gdy eme ryt tra ci ca łą
eme ry tu rę, mo żna wy mie nić wie le. Spo -
tka ły one nie jed ne go są de cza ni na. 

„Kie szon ki” za li cza ne są przez po li -
cję do kra dzie ży mie nia. W mi nio nym
ro ku (od stycz nia do wrze śnia) w po -
wie cie no wo są dec kim stwier dzo no
w tej ka te go rii 748 prze stępstw. Z tej
ogól nej licz by 434 kra dzie że mie nia za -
ist nia ły w No wym Są czu. Na to miast
od stycz nia do wrze śnia br. w po wie cie
no wo są dec kim do szło do 623 prze -
stępstw w tej ka te go rii, z cze go 362
w No wym Są czu.

Czy licz by te są ade kwat ne do rze czy -
wi stej licz by kra dzie ży kie szon ko wych?
Z pew no ścią nie, gdyż część osób, ma -
jąc na uwa dze, iż mu si przejść nie zbęd -
ną pro ce du rę, zwią za ną z przy ję ciem
za wia do mie nia o prze stęp stwie – po pro -
stu ma cha rę ką i nie in for mu je funk cjo -
na riu szy o kra dzie ży. Nie któ rzy
re zy gnu ją, wy cho dząc z za ło że nia, że nie
war to za wra cać po li cjan tom gło wy, bo
stra ci li „mar ne gro sze”. 

Na po cie chę war to za zna czyć, że licz -
ba kra dzie ży mie nia, w tym kie szon ko -
wych, co po ka zu ją cho cia żby po wy ższe
sta ty sty ki, co ro ku ma le je. Ten spa dek,
to w du żej mie rze efekt ope ra cyj nych
dzia łań są dec kich funk cjo na riu szy, któ -
rzy wy ła wia ją tych lu bią cych żyć za nie
swo je pie nią dze. Spa dek licz by te go ro -

dza ju prze stępstw, to rów nież efekt dzia -
łań pre wen cyj nych. Po li cjan ci sta ra ją się
na ka żdym kro ku uświa da miać miesz -
kań com, że kra dzie że kie szon ko we są
w znacz nej czę ści wy ni kiem za zwy czaj
na sze go roz ko ja rze nia i roz tar gnie nia.

Ry zy ko za wo do we
Kie szon kow cy co dzien nie czy ha ją

na na szą nie uwa gę i plik bank no tów
– naj le piej, tych o więk szym no mi na le.
Cza sa mi jed nak o ja kich kol wiek zy -
skach nie mo że być mo wy. Tak jest
w przy pad ku, gdy w port fe lu eme ry ta,

czy ren ci sty, oprócz oso bi stych do ku -
men tów znaj dzie się za le d wie kil ka zło -
tych. Ta kie ry zy ko, mo żna po wie dzieć,
ka żdy kie szon ko wiec ma wkal ku lo wa -
ne w swo ją „pro fe sję”. Nie przy dat nych
za zwy czaj port fe li, do ku men tów mu si
się on – i to jak naj szyb ciej – po zbyć.
Nie oce nio ne są wte dy krza ki, ro wy,
piw ni ce. Tak po stę pu ją kie szon kow cy

– „so li ści”, czy li ci, dzia ła ją cy na wła -
sną rę kę. Nie za da ją oni so bie tru du, by
skra dzio ne rze czy wrzu cić do skrzyn ki
pocz to wej. Na ta kie roz wią za nie, by
za po śred nic twem pocz ty zwró cić do ku -
men ty, de cy du ją się na praw dę nie licz ni.

Rów nie atrak cyj ne dla kie szon kow -
ców są wy so kiej kla sy te le fo ny ko mór -
ko we i ró żne go ro dza ju od twa rza cze
cy fro we, z któ ry mi nie roz sta je się więk -
szość na sto lat ków. Ta kich kra dzie ży do -
ko nu ją po cząt ku ją cy w tym
prze stęp czym fa chu „so li ści”, bę dą cy
spe cja li sta mi od te le fo nów i elek tro nicz -
nych ga dże tów, bo do sko na le orien tu ją
się w ich war to ści. Wy star czy, że wy pa -
sio ny apa rat ofia ra wrzu ci po roz mo wie
do kie sze ni kurt ki. Kie szon ko wiec tyl -
ko na to cze ka.

Od „so li stów” ró żnią się ci, któ rzy,
na tym wy da wa ło by się ła twym chle bie
– zje dli zę by. Do swo ich umie jęt no ści,
po par tych nie jed no krot nie wie lo ma la -
ta mi zło dziej skie go do świad cze nia, do -
cho dzi li stop nio wo. Nie uro dzi li się
z ma nu al ny mi zdol no ścia mi. Na by wa li
je mo zol nie, ćwi cząc go dzi na mi pal ce
i dło nie, któ re z bie giem cza su zro bi ły
się dla ko goś zu peł nie nie wy czu wal ne.
Ta cy lu dzie, choć jest ich, jak twier dzą
funk cjo na riu sze, co raz mniej, wy pra co -
wa li swój styl i wła sny swo iście poj mo -
wa ny ho nor.

Dobry kieszonkowiec, 
to taki, który niczym się nie
wyróżnia z tłumu, który
wyznaje jedną
podstawową zasadę 
– nie rzucać się w oczy.
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Wzbu dza za ufa nie
Do bry kie szon ko wiec, to ta ki, któ ry

ni czym się nie wy ró żnia z tłu mu, któ ry
wy zna je jed ną pod sta wo wą za sa dę – nie
rzu cać się w oczy. To czło wiek umie ją -
cy wzbu dzać za ufa nie. La ik nie roz po -
zna go w tłu mie. Mo że nim być mło dy,
do brze ubra ny mę żczy zna, ele ganc ka
ko bie ta, dziew czy na czy star szy, dys tyn -
go wa ny pan. Są dec cy po li cjan ci, któ rzy
za trzy ma li nie jed ne go kie szon kow ca za -
li cza ne go wła śnie do tej gru py, bez wa -
ha nia uzu peł nia ją cha rak te ry sty kę ta kiej
oso by. Do bry kie szon ko wiec – to rów -
nież, ich zda niem, psy cho log, czło wiek
o moc nych ner wach. Pa trząc ko muś pro -
sto w oczy, uśmie cha jąc się – po tra fi bez
skru pu łów okraść. Do bry kie szon ko -
wiec ma twarz wy traw ne go po ke rzy sty,
na któ rej nie wi dać gra ma emo cji. Po -
tra fi być mi ły, grzecz ny, chęt ny do po -
mo cy. Dzia ła naj czę ściej ze spo ło wo
w kil ka osób, ale mu si być czymś sku -
szo ny np. więk szą su mą pie nię dzy. A ja -
ki jest me cha nizm dzia ła nia ta kiej

gru py? Po li cjan ci go rów nież bar dzo do -
brze zna ją.

Ka żda oso ba ze zło dziej skiej szaj ki
ma ści śle okre ślo ne za da nia. Pro wa dzą
ob ser wa cję ofia ry i son du ją, czy wy ty -
po wa ną oso bę jest z cze go okraść. Po -
tem wo kół niej ro bi się na gle sztucz ny
tłok, za zwy czaj w przej ściu, przy wcho -
dze niu do au to bu su. Zręcz ne pal ce wy -
cią ga ją źle scho wa ny port fel. Część
zło dziej skiej gru py wsia da do au to bu su
z ofia rą, in ni przej mu ją bły ska wicz nie
po da ną zdo bycz i idą w dłu gą... Po dział
łu pu na stą pi póź niej. W au to bu sie nie
ro bi się sztucz ne go tło ku, bo to mo gło -
by wzbu dzić po dej rze nia pa sa że rów.
Wy star czy, że przy sto ją cej ofie rze mi -
ja ją się aku rat dwie in ne oso by. Lek kie,
ni by przy pad ko we po trą ce nie i port fel
zni ka. Wy spe cja li zo wa ne gru py do sto -
so wu ją spo sób dzia ła nia do sy tu acji, ja -
ka jest w da nym mo men cie.

W No wym Są czu – jak się wy da je
– nie bra ku je kie szon kow ców so li stów.
Tych jest chy ba zde cy do wa nie wię cej,
niż ko le gów o dłu ższym sta żu pra cy
w tym fa chu. Dla so li stów, naj czę ściej
mło dych lu dzi, nie jed no krot nie przy po -
mi na ją cych swym wy glą dem grzecz -
nych chłop ców, nie ma żad nych
świę to ści. Okra da ją lu dzi na wet w ko -
ścio łach. Za nic ma ją zło dziej skie za sa -
dy, dzia ła ją w imię mak sy my: je śli nie
ta, to bę dzie na stęp na ofia ra. I żad nej
oka zji nie zmar nu ją. To spraw cy zna ni
nie tyl ko po li cji, ale ta kże ob słu dze
dwor ców. Czę sto ka sjer ki czy kie row cy
au to bu sów na wi dok swo ich sta rych
zna jo mych uprze dza ją pa sa że rów i pro -
szą o za cho wa nie ostro żno ści. 

– Po li cjan ci o kie szon kow cach wie -
dzą wie le i sku tecz nie z ni mi wal czą
– mó wi post. Elżbie ta Gar gas-Mi cha lik,
rzecz nik pra so wy ko men dan ta miej skie -
go po li cji w No wym Są czu. – Świad czy
o tym cho cia żby spa dek te go ty pu kra -
dzie ży w ostat nich la tach. Część z tych
osób, któ re wie lo krot nie do pusz cza ły się
ta kich prze stępstw od sia du je w wię zie -
niach ka ry po zba wie nia wol no ści. Ży cie,
jak mó wi przy sło wie – nie zno si pró żni.
W miej sce tych prze by wa ją cych w za kła -
dach kar nych po ja wia ją się in ni. Nie uj -
dzie to jed nak uwa gi są dec kich
funk cjo na riu szy. Zda rza się, że oso by,

ma ją ce na swo im kon cie nie jed ną kra -
dzież kie szon ko wą, po od by ciu ka ry, po -
now nie wra ca ją na dro gę prze stęp czą.

Nie uła twiaj my pra cy zło dzie jom
Co ni mi po wo du je, że wkra cza ją

po raz pierw szy i ko lej ny raz na tę nie -
bez piecz ną ście żkę? Z pew no ścią chęć
zy sku, choć te nie raz oka zu ją się ilu zo -
rycz ne. Dla być mo że nie któ rych, to
oka zja do za szpa no wa nia, po czu cia
dresz czy ku emo cji, po ka za nia się w śro -
do wi sku, że ja po tra fię do ko nać tego,
cze go nie po tra fią in ni.

Po li cjan ci, by sku tecz nie wal czyć
z kie szon kow ca mi, mu szą li czyć na po -
moc ka żde go z nas. Dla te go też w ró żny
spo sób sta ra ją się przy po mi nać o ka no -
nach obo wią zu ją cych przy za po bie ga niu
tym kra dzie żom. Jest kil ka za sad, któ re
win ni śmy prze strze gać, by nie stać się
ofia rą kie szon kow ca. 

– War to pa mię tać, by nie trzy mać port -
fe li w tyl nej kie sze ni spodni, co jest na wy -
kiem więk szo ści mę żczyzn. Naj le piej
wło żyć go do we wnętrz nej kie sze ni kurt ki.
Ra dzi ła bym też oso bom pod ró żu ją cym
środ ka mi ko mu ni ka cji miej skiej, by wcho -
dząc do au to bu su, zwra ca ły szcze gól ną
uwa gę na to reb kę, sa szet kę czy ple cak.
Naj le piej wło żyć je pod pa chę i moc no
trzy mać. Mo żna też prze ło żyć je tak, by
po pro stu mieć je przed so bą. Nie no śmy
też więk szej go tów ki ra zem z do ku men ta -
mi. – prze strze ga asp. sztab. Be ata Froh -
lich. – Nie cho waj my zwit ka bank no tów
do jed nej kie sze ni. Roz łó żmy, je śli to mo -
żli we, w kil ku kie sze niach, naj le piej we -
wnętrz nych. Nie no śmy kar tecz ki
z oso bi stym nu me rem PIN ra zem z kar ta -
mi ban ko wy mi. Je śli ro bi my za ku py, nie
de mon struj my przy ka sie, ile ma my pie -
nię dzy. Od po wied nio wcze śnie je so bie
przy go tuj my. Zwra caj my przy ka sie uwa -
gę na oso by znaj du ją ce się obok nas. Re -
aguj my na to, że ktoś ni by nie chcą co pcha
się na nas. Co się zaś ty czy te le fo nów ko -
mór ko wych i od twa rza czy cy fro wych, ra -
dzi my wło żyć je do we wnętrz nej za pi na nej
kie sze ni w kurt ce, al bo w ta kie miej sce,
gdzie ta kie urzą dze nia są nie wi docz ne. 

A naj le piej, nie no sić go tów ki
przy so bie. W koń cu, już pra wie wszę -
dzie mo żna pła cić kar tą. 

IGA MI CHA LEC

Zwracajmy przy kasie
uwagę na osoby znajdujące
się obok nas. Reagujmy
na to, że ktoś niby
niechcąco pcha się na nas.
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Z na ko mi tym kon cer tem w sa li
im. Sta ni sła wa Ma ła chow skie -
go w są dec kim ra tu szu zwień -
czo no ju bi le usz 60-le cia

Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej I i II st.
im. Fry de ry ka Cho pi na. W pro gra mie
zna la zły się kom po zy cje m.in. pa tro -
na tej pla ców ki (słyn ny Po lo nez As -dur
op. 53), ży wio ło wo za gra na „Ora wa”
Woj cie cha Ki la ra, dzie ła Teo do ra Lal lie -
ta i An to ni na Dvo ra ka. Wy stą pi ła Or kie -
stra Ka me ral na i Sym fo nicz na PSM
pod dy rek cją dr. Sta ni sła wa We la ny ka.
Par tie so lo we wy ko ny wa li: Krzysz tof
Dziur biel – for te pian (za stą pił cho rą

Alek san drę Świ gut), Kin ga Pan cerz
– flet, Mak sy mi lian Li pień – obój,
i Woj ciech Wró bel – for te pian. Sa la po -
sie dzeń Ra dy Mia sta nie po mie ści ła
wszyst kich wi dzów. Po ło wa słu cha ła
mu zy ki z ko ry ta rza, scho dów i ga le rii
na dru gim pię trze. A by ło cze go słu chać.
Pu blicz ność owa cyj ny mi bra wa mi na -
gra dza ła mło dych wy ko naw ców.

– Za pro fe so rem An to nim Ke na rem,
twór cą za ko piań skie go Li ceum Sztuk
Pla stycz nych, tra dy cyj nie po wta rzam
uczniom: „Nie mar no traw cie swo je go
ta len tu” – mó wił dy rek tor Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej I i II st. im. Fry de ry -

ka Cho pi na Jó zef Wi told Bu szek. – Na -
szym wy cho wan kom ży czę za wsze świa -
do mo ści swo je go ta len tu, zda wa nia
so bie spra wy z wy zwa nia, któ re uzdol -
nie nia przed ni mi sta wia ją. Ko le żan kom
i ko le gom na uczy cie lom ży czę ta kich
pod opiecz nych, któ rzy kie dyś prze ro sną
mi strzów, a ro dzi com – ra do ści i sa tys -
fak cji z osią gnię tych przez ich po cie chy
re zul ta tów. Wszy scy li czy my zaś na do -
brą współ pra cę, wie rząc, że dy dak ty ka
i wy cho wa nie to jed ność, nie tyl ko teo -
re tycz na, ale i prak tycz na.

In sty tu cja no szą ca imię naj więk sze -
go pol skie go kom po zy to ra dzia ła od ro -

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Nowym Sączu chlubi się
orkiestrą symfoniczną, chórami i zespołami kameralnymi 

Sześć dekad „Chopina”

Co ro ku pod opiecz ni pro fe so rów osią ga ją zna ko mi te wy ni ki w ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych kon kur -
sach. Bar dzo czę sto kon cer tu ją w No wym Są czu FOT. PG

KULTURA
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ku 1949. Wy kształ ci ła set ki zdol nych ar -
ty stów. War to pa mię tać, że uczęsz cza li
do niej m.in. zna ko mi ci pia ni ści: Ja nusz
Olej ni czak, Ma rio la Cie nia wa, po pu lar -
na pio sen kar ka Maj ka Je żow ska, lau re -
aci wie lu mię dzy na ro do wych
kon kur sów wo kal nych i mu zycz nych.

Cykl na uki w I stop niu (pod sta wo -
wym) trwa 6 lat dla dzie ci i 4 dla mło -

dzie ży. W II stop niu (śred nim) 6 lat uczą
się in stru men ta li ści, a 4 – wo ka li ści.
W PSM w No wym Są czu, w fi liach
w Kry ni cy -Zdro ju i w Sza lo wej ko ło
Gor lic wie dzę i umie jęt no ści pod okiem
po nad stu pra cow ni ków zdo by wa 700
dziew cząt i chłop ców.

Chlu bą „Cho pi na” są: or kie stra sym -
fo nicz na, chó ry i ze spo ły ka me ral ne. Co

ro ku pod opiecz ni pro fe so rów osią ga ją
zna ko mi te wy ni ki w ogól no pol skich
i mię dzy na ro do wych kon kur sach. Bar -
dzo czę sto kon cer tu ją w No wym Są czu.
Od lat wiel kim po wo dze niem cie szy się
wa ka cyj ny Kurs In ter pre ta cji Mu zycz -
nej, któ ry pro wa dzi prof. Bar ba ra Hal -
ska. Szko ła ra zem z Są dec kim
To wa rzy stwem Mu zycz nym w Kry ni cy
or ga ni zu je Mię dzy na ro do we Kon kur sy
Gi ta ro we im. Cze sła wa Droź dzie wi cza.
Od ro ku 2006 współ pra cu je z bliź nia czą
pla ców ką w Lor rach w Niem czech.

W ju bi le uszo wy wie czór w glo rii
chwa ły wie lo krot nie wy cho dzi li
na śro dek sa li ra tu szo wej dy rek tor Jó -
zef Wi told Bu szek i je go za stęp czy ni
Ka ta rzy na Kierz kow ska. Od bie ra li
dzie siąt ki ży czeń, upo min ków, gra wer -
to nów i kwia tów. Gra tu la cje zło ży li
m.in. pre zy dent Ry szard No wak, par -
la men ta rzy ści, przed sta wi cie le Mi ni -
ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa
Na ro do we go, przy ja cie le z za przy jaź -
nio nych szkół w Niem czech, Sło wa cji,
Gor li cach i Li ma no wej.

PIOTR GRYŹLAK

Warto wiedzieć

Na gro dy dy rek to ra Cen trum Edu ka cji Ar ty -
stycz nej MKiDzN otrzy ma li dr Re na ta Jo na -
kow ska -Ol szow ska i dr Sta ni sław We la nyk.
Na gro dy dy rek to ra PSM I stop nia do sta li:
Ewa Ba gnic ka -Le śniak, Ma ria Biel, Ewa Dęb -
ska, Na ta lia Du sza, Aga ta Jan kow ska, Ka ta -
rzy na Kierz kow ska, Elżbie ta Mal czak, Te re sa
Or chel, Ewe li na Sza ry, Jo an na Ustar bow ska -
-Dud ka, Krzysz tof Biel, An drzej Cze chow ski,
Ma rek Hnat kie wicz, Le szek Ło pa lew ski,
Krzysz tof Mi cha lik, An drzej Mie dza, Je rzy
Po ro sło, Zbi gniew Szew czyk, Woj ciech Wró -
bel; II stop nia: Ol ga Bo la now ska, Re na ta Bo -
ruc ka, Ire na Bo łoz, Da nu ta
Bu rzyń ska -Ma jer ska, Mag da le na Ka wa łek,
Mał go rza ta Mi chal ska, Re na ta Mi co łek -Wą -
so wicz, An na Bar ba ra Mi rek, Do ro ta Olech,
Ma rze na Pi ku ła, Li dia Se ra fin, Elżbie ta Ter -
lec ka, Ewa Wal czyń ska, Da nu ta Wój cik, Jó zef
Jó ze fiak, Pa weł Król, Jan Ro siek, Jan Sło wik,
Krzysz tof Szczy pu ła, An drzej Szka ra dek, Mi -
ro sław To kar czyk.

Na pierwszym planie: dy rek tor Jó zef Wi told Bu szek i Ka ta rzy na Kierz kow ska

FO
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W sa li Ba lo wej Sta re go Do -
mu Zdro jo we go w Kry ni -
cy-Zdro ju w so bo tę 21
li sto pa da od był się ga lo wy

kon cert z oka zji 50-le cia Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej, któ rą w tym okre sie
ukoń czy ły set ki zdol nych mło dych mu -
zy ków. Wie lu z nich zro bi ło ka rie ry, wy -
stę pu ją na sce nach w kra ju i za gra ni cą.
Na wie czór zło ży ły się po pi sy zna ko mi -
tych ab sol wen tów. Ak tor ka Oksa na Szy -
jan -Król czy ta ła frag men ty „Li stu
do ar ty stów” Ja na Paw ła II. Pia nist ki:

Ma rio la Cie nia wa (ad iunkt na Aka de mii
Mu zycz nej w Kra ko wie), Bar ba ra Ka -
raś kie wicz (lau re at ka wie lu kon kur sów)
i Klau dia Ochwat (świet nie roz wi ja ją cy

się ta lent) za gra ły m.in. kom po zy cje
Fry de ry ka Cho pi na i Ro ma na Stat kow -
skie go. W ku lu arach chęt nie wspo mi na -
ły la ta, kie dy uczęsz cza ły do PSM,
z któ rą – jak wi dać – kon tak tu nie stra -
ci ły. Ju bi le usz był oka zją do wy ró żnień
dla pe da go gów. Zło ty Herb Kry ni cy -
-Zdro ju bur mistrz Emil Bo dzio ny wrę -
czył Jó ze fo wi Wi tol do wi Busz ko wi,
Eu ge niu szo wi Ba ra no wi, Kry sty nie Ro -
za lii Ja rzą bek i Szko le Mu zycz nej. Zło -
te Jabł ka Są dec kie sta ro sta Jan Go lon ka
przy znał „ju bi lat ce” oraz na stę pu ją cym
osobom: Jó zefowi Wi toldowi Bu szkowi,
Eu ge niuszowi Ba ranowi, Kry sty nie Ro -
za lii Ja rzą bek, Mie czy sławowi Smu dzie,
Mag da le nie Ma łec kiej -My ślik, Zo fii Py -
chy rek. Srebr ne Jabł ka Są dec kie otrzy -
ma li: An to ni Gaz da, Bo że na Tu rek,
Da nu ta Bu rzyń ska -Ma jer ska, Ma rio la
Gór ka, An drzej Klin kow ski.

Pań stwo wą Szko łę Mu zycz ną w Kry -
ni cy-Zdro ju po wo ła li do ży cia wio -
sną 1959 r. ów cze sny prze wod ni czą cy
Miej skiej Ra dy Na ro do wej Ste fan Pół -
chło pek przy współ pra cy dy rek to ra Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go An to nie go
Ko ciu biń skie go. Szko ła po wsta ła ja ko fi -
lia ist nie ją cej już Pań stwo wej Szko ły Mu -

W kry nic kiej szko le mu zycz nej uczył się gry
na for te pia nie Ja nusz Olej ni czak 

Konserwatorium
pod Górą 
Parkową

Jubileusz 50-lecia Państwowej Szkoły Muszycznej w Krynicy-Zdroju FOT. PG

Szkoła przetrwała dzięki
temu, że było na nią
zapotrzebowanie.
Posiadanie dziecka
w szkole muzycznej
dodawało prestiżu.

KULTURA
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zycz nej w No wym Są czu. Za ło ży cie lem
i pierw szym dy rek to rem oby dwu szkół
był Mie czy sław Mi rek. 

W szko le pra cu je dziś 12 na uczy cie -
li. Dy rek to rem jest Jó zef Wi told Bu szek,
kie row ni kiem kry nic kiej Fi lii – Mie czy -
sław Smy da. Ka żde go ro ku gry na for -
te pia nie, skrzyp cach, gi ta rze, klar ne cie,
akor de onie uczy się tu po nad 100 mło -
dych lu dzi z Kry ni cy-Zdro ju i oko lic.
Uczęsz cza ją na lek cje ryt mi ki, umu zy -
kal nie nia, au dy cji mu zycz nych, śpie wa -
ją w chó rze, gra ją w ze spo łach
ka me ral nych. Naj młod si ma ją 7 lat, naj -
star si są ucznia mi li ce ów. Pro wa dzo ne
są dla nich za ję cia w za le żno ści od wie -
ku, o ró żnym stop niu za awan so wa nia
– w cy klu czte ro lub sze ścio let nim. 

Od ro ku 1985 szko ła współ or ga ni -
zu je na prze ło mie stycz nia i lu te go
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal i Kon kurs
Gi ta ro wy im. Cze sła wa Droź dzie wi -
cza. W la tach 1994-2000 od by wa ły się
w Kry ni cy Mi strzow skie Let nie Kur -
sy Pia ni stycz ne pro wa dzo ne przez Ke -
vi na Ken ne ra – lau re ata Kon kur su
Cho pi now skie go. Od ro ku 1994 trwa -
ją Ogól no pol skie Warsz ta ty Mu zycz -
ne or ga ni zo wa ne przez Pol ską Sek cję
Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Pe da -
go gów Pia ni stów dla szcze gól nie
wy ró żnia ją cych się uczniów klas for -
te pia nu szkół mu zycz nych I i II stop -
nia. Co rocz nie, pod czas wa ka cji,
Kry ni ca go ści uczniów i na uczy cie -
li, któ rzy pod okiem za pro szo nych
wy kła dow ców pra cu ją nad wszyst -
kimi aspek ta mi trud nej sztu ki pia ni -
stycz nej. Mło dzież nie tyl ko ćwi czy,
ale i kon cer tu je w Sa li Ba lo wej Sta re -
go Do mu Zdro jo we go. Je den ze swo -
ich pierw szych pu blicz nych kon cer tów
dał wła śnie tu taj Ra fał Ble chacz, lau -
re at I na gro dy Kon kur su Cho pi now -
skie go z ro ku 2005. W pięk nej,
go ścin nej dla mło dych pia ni stów Sa li
Ba lo wej Sta re go Do mu Zdro jo we go
spo ty ka ją się ucznio wie Pol ski po łu -
dnio wej na Ma kro re gio nal nym Prze -
glą dzie Uczniów Klas For te pia nu.
Od ro ku 2000 szko ła uży cza go ści ny
uczest ni kom Dni Wo ka li sty ki Ope ro -
wej. Od 2008 r. pod czas wa ka cji
w szko le spo ty ka ją się ta kże na uczy -
ciel ki ryt mi ki z ca łej Pol ski. 

W mu rach kry nic kiej pla ców ce na -
ukę gry na for te pia nie za czy na li ja ko
dzie ci m. in. Ja nusz Olej ni czak, Bar ba -
ra Ka raś kie wicz i Ma rio la Cie nia wa.
W ro ku 1961 pra cę roz po czę ła Kry sty -
na Ro za lia Ja rzą bek – ży wa hi sto ria
szko ły, wie lo let nia kie row niczka kry nic -
kiej Fi lii, pra cu ją ca z dzieć mi po dzień
dzi siej szy. Wy cho wa ła wie le po ko leń
mu zy ków. Po pro si li śmy ne stor kę kry -
nic kiej szko ły mu zycz nej o roz mo wę. 

Jak Pa ni tra fi ła do Kry ni cy? 
Po cho dzę z Kra ko wa. Mój pierw szy

kon takt z mu zy ką roz po czął się w tam -
tej szym przed szko lu sióstr fe li cja nek
przy uli cy Smo leńsk. Jed na z za kon nic
po ra dzi ła mo jej ma mie, abym roz po czę -
ła na ukę gry na for te pia nie. Zda łam eg -
za min do Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej w Kra ko wie przy uli cy
Basz to wej. Już wte dy naj bar dziej in te -
re so wa ła mnie ryt mi ka. Na stęp nie, ja ko
uczen ni ca Li ceum Mu zycz ne go w Kra -
ko wie, zdo by wa łam wie dzę mu zycz ną
i pe da go gicz ną. Wy bór za wo du był za -
tem dla mnie oczy wi sty. Szu ka jąc pra -

cy, tra fi łam do wy dzia łu kul tu ry w Kra -
ko wie. Aku rat po szu ki wa no na uczy ciel -
ki ryt mi ki do szko ły mu zycz nej
w No wym Są czu. Wy bra łam pro po zy -
cję pra cy w Kry ni cy, bo ofe ro wa no mi
tam ma lut ki po ko ik przy szko le. Przy je -
cha łam tu w czerw cu 1961 ro ku z dy -
plo mem ukoń cze nia wy dzia łu ryt mi ki.
Przez kil ka mie się cy miesz ka łam z mę -
żem, na uczy cie lem ję zy ka pol skie go,
w „Szwar ców ce” (na prze ciw bu dyn ku
Urzę du Mia sta). W tym sa mym do mu,
na do le miesz kał Ni ki for. Czę sto przy -
cho dził do mnie, pro po nu jąc kup no
swo ich ob raz ków. Po tem za miesz ka łam
z ro dzi ną w miesz ka niu słu żbo wym
na pod da szu w pen sjo na cie „Wę gier ska
Ko ro na”, tuż przy Dep ta ku.
Ja kie by ły po cząt ki szko ły mu -
zycz nej w Kry ni cy?

Na po cząt ku by ło trud no. Szko ła nie
mia ła wła sne go bu dyn ku. Za ję cia ryt mi -
ki i umu zy kal nie nia od by wa ły się w Li -
ceum Ogól no kształ cą cym przy uli cy
Bie ru ta (obec nie Pił sud skie go) oraz

w Szko le Pod sta wo wej nr 1, a w mo im
miesz ka niu – lek cje in dy wi du al ne. Po -
cząt ko wo ka dra na uczy ciel ska do je żdża -
ła z No we go Są cza, a na wet z Kra ko wa.
W związ ku z bra kiem miesz kań, na -
uczy cie le re zy gno wa li z pra cy.
W ja kich oko licz no ściach szko ła
otrzy ma ła bu dy nek wil li „Ko sy -
nier”?

Ist nie nie szko ły wi sia ło na wło sku, bo
nie mia ła na uczy cie li ani lo ka lu. Szko ła
prze trwa ła dzię ki te mu, że by ło na nią
za po trze bo wa nie. Po sia da nie dziec ka
w szko le mu zycz nej do da wa ło pre sti żu.
Na sie dzi bę szko ły pro po no wa no bu dy -
nek pry wat nej wil li „Ko sy nier” ze
wzglę du na je go po ło że nie w cen tral -
nym miej scu Kry ni cy, przy Dep ta ku.
W 1968 ro ku wła dze mia sta przy zna ły
szko le na par te rze trzy po miesz cze nia.
W bu dyn ku za ma rza ła lub la ła się wo -
da, bie ga ły szczu ry i my szy, a pierw sze

Ro za lia Ja rzą bek FOT. ARCH.

Jako dziecko Janusz
Olejniczak mieszkał
w Krynicy z rodzicami,
którzy tu wtedy pracowali.
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pię tro na dal zaj mo wa li lo ka to rzy. Kon -
cer ty uczniów od by wa ły się w Pi jal ni
Wód Mi ne ral nych, Sa li Ba lo wej, w klu -
bie TPPR (obec nie ka wiar nia), w Sta -
rym Do mu Zdro jo wym i świad czy ły
o tym, że mi mo spar tań skich wa run ków,
szko ła ist nie je, kształ ci dzie ci i mło -
dzież. Czwar te po miesz cze nie otrzy ma -
ła szko ła w 1972 r., gdy swo ją
pra cow nię prze niósł do „Szwar cór ki” dr
Ta de usz Dem bow ski. W 1977 r. Urząd
Mia sta wy ku pił wil lę „Ko sy nier” z prze -
zna cze niem na szko łę. Jed nak do pie ro
kil ka lat póź niej, prze niósł jej lo ka to rów
do miesz kań w blo kach, przej mu jąc
w ten spo sób ca ły bu dy nek. Wal ka
o szko łę trwa ła więc od 1961 do 1990
ro ku. Ka pi tal ny jej re mont od był się
w la tach 1990-1993. Na czas prac re -
mon to wych dzie rża wio no roz ma ite bu -
dyn ki w Kry ni cy.
Naj bar dziej dra ma tycz ne wy da -
rze nie w hi sto rii szko ły?

Tra gicz nym wy da rze niem był po żar
bu dyn ku wil li „Ta trzań ska”, ko ło „Wi -
dol dów ki”, w są siedz twie na szej szko ły.
Po żar wy buchł w mar co we po po łu -
dnie 1987 ro ku. Mia łam lek cję, gdy jed -
na z na uczy cie lek wy czu ła swąd.
Wy bie głam z ucznia mi na ko ry tarz.
Ogień tra wił już ca łą wil lę „Ta trzań ską”.
Przed na szym bu dyn kiem sta ły dwa
ogrom ne mo drze wie, więc gdy by wiatr
po wiał w stro nę szko ły, by ło by po niej.
Drew nia na, XIX -wiecz na za bu do wa
na Dep ta ku by ła ła two  pal na i stwa rza ła
ogrom ne za gro że nie. Za bez pie czy li śmy
dzie ci, spraw dzi li śmy, czy nikt się nie
scho wał na stra chu, za bra li śmy dzien ni -
ki i z jed nym pia ni nem wy je cha li śmy
na ko ry tarz. By ło na praw dę groź nie.
W kil ka na ście mi nut zbie gli się ro dzi ce,
my śle li, że szko ła się pa li. Ak cja ga sze -
nia dłu go trwa ła, w szko le zro bio no
punkt udzie la nia pierw szej po mo cy.
Okrop ne to by ło prze ży cie. Obec ny bu -
dy nek szko ły jest cał ko wi cie bez piecz -
ny, mu ro wa ny. 
A śmiesz ne zda rze nia z hi sto rii
szko ły?

Pa mię tam jed no zda rze nie, jak by to
by ło dziś. Jed na z na szych uczen nic, Bo -
gu sia, bę dąc ma łą dziew czyn ką, tak po -
ko cha ła bra wa, że trud no ją by ło
ścią gnąć ze sce ny. Gra ła je den utwór,

za któ ry do sta ła okla ski, kła nia ła się
i gra ła dru gi utwór. I znów – bra wa, kła -
nia ła się i za czy na ła grać ko lej ny utwór.
Po win na daw no już zejść ze sce ny, bo
ko lej ne dziec ko cze ka ło na wy stęp,
a Bo gu sia kła nia ła się i znów gra ła. Gdy
wy czer pa ła już swój ca ły re per tu ar, za -
czę ła grać ga my. Mu sia łam więc do niej
po dejść i po wie dzieć, że pięk nie gra ła,
ale już bar dzo jej dzię ku je my.

I pod nio słe?
We wrze śniu 1993 ro ku od by ło się

uro czy ste nada nie Sa li Ka me ral nej imie -
nia Ja na Kie pu ry, w obec no ści An ny
Ka czyń skiej -Ja błoń skiej, sio stry Bo gu -
sła wa Ka czyń skie go. Z re ci ta lem wy stą -
pi ła wte dy Ma rio la Cie nia wa, któ ra
w 1985 ro ku re pre zen to wa ła Pol skę
pod czas kon kur su cho pi now skie go. 
Pa ni wspo mnie nia o Ja nu szu
Olej ni cza ku?

Ja ko dziec ko Ja nusz Olej ni czak miesz -
kał w Kry ni cy z ro dzi ca mi, któ rzy tu wte -
dy pra co wa li. Po cząt ki je go ka rie ry
pia ni stycz nej zwią za ne są z kry nic ką
szko łą. Po tem kon ty nu ował na ukę w no -
wo są dec kiej PSM II stop nia. Pa mię tam
wspól ne po wro ty z Ja nu szem do Kry ni cy
au to bu sem o godz. 18.10. W tym cza sie
bo wiem uczy łam ta kże ryt mi ki w no wo -
są dec kiej szko le mu zycz nej. W 1999 ro -
ku szko ła w Są czu ob cho dzi ła zło ty
ju bi le usz. Z tej oka zji w ra tu szu od był się

be ne fis Ja nu sza Olej ni cza ka. Uczeń Pa -
weł Som mer wy ko nał utwór Lo uisa Clau -
de`a Da qu in`a – „Le Co ucou”
(„Ku kuł ka”). Ja nusz Olej ni czak grał go
wir tu ozow sko ja ko dziec ko. Pod czas uro -
czy sto ści opo wia da łam, jak Ja nusz wy -
glą dał, bę dąc chłop cem, a za kur ty ną
na pod sta wie mo je go opo wia da nia pla -
styk miał ry so wać je go por tret. Ku zdzi -
wie niu wszyst kich, oka za ło się, że nie był

to por tret Ja nu sza, lecz tłu ste go che ru bin -
ka z go łą pu pą, ze skrzy deł ka mi oraz zło -
ty mi lo ka mi. Dla mnie oso bi ście bar dzo
mi łe by ło to, że po kil ku dzie się ciu la tach
pan Ja nusz po znał mnie. Wspo mnie niom
nie by ło wte dy koń ca. Nie za po mniał,
gdzie by ły po cząt ki je go na uki gry na for -
te pia nie. I my ślę, że Kry ni ca na dal głę bo -
ko tkwi w je go ser cu.
Jak pod su mo wa ła by Pa ni to
pięć dzie się cio le cie?

Je stem szczę śli wa, że przez ca łe ży -
cie ro bię to, co ko cham. Po mi mo po -
cząt ko wych trud no ści, pra ca w szko le
mu zycz nej da je mi ra dość, a mo żli wość
świę to wa nie ra zem z ka drą pe da go gicz -
ną, ucznia mi i sym pa ty ka mi szko ły zło -
te go ju bi le uszu jest dla mnie ogrom ną
sa tys fak cją. Dzię ku ję wszyst kim, któ rzy
przy czy ni li się do po wsta nia i roz wo ju
szko ły. Suk ces wień czy dzie ło!
Dzię ku ję za roz mo wę.

MAŁ GO RZA TA KA REŃ SKA

Lekcje w szkole. Przy fortepianie Ro za lia Ja rzą bek FOT. ARCH.
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T o ty tuł naj now sze go to mi ku po -
ezji Kry sty ny Du lak -Ku lej,
piw ni czań skiej po et ki miesz ka -
ją cej od po nad 30 lat w Wiel -

kiej Bry ta nii. Je go pro mo cja od by ła się
w Miej sko -Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry
w Piw nicz nej-Zdro ju. 

Naj więk sza sa la z tru dem po mie ści ła
wiel bi cie li twór czo ści po et ki z Lon dy nu,
któ ra tak na praw dę ni gdy nie wy je cha ła
znad Po pra du. Kry sty na Du lak -Ku lej
uro dzi ła się w Piw nicz nej, ale w jej ży -
łach, po dziad ku pły nie krew sło wac ka.
Dzie ciń stwo i mło dość spę dzo ne na po -
gra ni czu pol sko -sło wac kim ukształ to wa -
ło jej twór czą wra żli wość.

Na naj now szy to mik „Tę cza w bursz -
ty nie” skła da ją się bar dzo oso bi ste, krót -
kie li ry ki, któ re po wsta wa ły np. we
Flo ren cji, na grec kiej wy spie czy w sa -
mo lo cie. Mo żna się by ło ni mi de lek to -
wać na pro mo cyj nym spo tka niu.
Wy bra ne re cy to wa ła Ewa Górsz czyk,
a jej mąż An drzej, twór ca ka ba re tu
„Lach”, au tor wie lu wi do wisk te atral -
nych, dy rek tor Pań stwo we go Do mu
Dziec ka „Pod Zie lo nym Ser dusz kiem”
w Ry trze akom pa nio wał na pia ni nie. 

Na pro mo cji wie le mó wi ło się o po ezji,
wy cho dzą cej spod pió ra pa ni Kry sty ny. 

Do jej twór czo ści i naj now sze go,
pach ną ce go jesz cze dru kar ską far bą
zbio ru li ry ków na wią za ła jej kra jan ka
i po et ka Wan da Łom nic ka -Du lak i zbie -
ra ją ca lau ry sta ro są dec ka po et ka Da nu -
ta Suł kow ska, któ ra swo je spo strze że nia
za war ła m.in. we wstę pie „Tę czy
w bursz ty nie”: – W po ezji Kry sty ny Du -
lak -Ku lej jest moc au ten tycz no ści, moc
praw dy. 

In ny po eta, dzien ni karz, Adam Zie -
mia nin na zwał wier sze Kry sty ny Du lak -
-Ku lej „bu kie tem uro czych kwia tów,
roz kwi tłych w au rze po pradz kich wspo -
mnień, po prze ty ka nych kwia ta mi eg zo -
tycz ny mi z pod ró ży za gra nicz nych.”

– Po kil ku to mi kach gwa ro wych wy ło -
ni ła się tę cza w ję zy ku li te rac kim, uwal nia -
jąc mnie od za szu flad ko wa nia – po et ka
tyl ko gwa ro wa – po wie dzia ła „Są de cza ni -
no wi” Kry sty na Du lak -Ku lej. – To okre -
śle nie przy lgnę ło do mnie i trud no mi się
by ło z nie go wy zwo lić. Ten to mik ma am -
bi cję za nieść mnie też w in ne re jo ny Pol ski,
bo do tej po ry by łam ska za na na re gio na -
lizm przez uży wa nie gwa ry – mo je go dru -
gie go ję zy ka. Cza sa mi się nią ba wię, bo
ona po ma ga mi od da wać zło żo ność mo je -
go świa ta, w któ rym się ob ra cam. 

Kry sty na Du lak -Ku lej pod czas pro -
mo cji na po mknę ła też o swo ich dal szych
pi sar skich za mie rze niach. Już prze le wa
na pa pier swój naj now szy po mysł. Pi sze
„Lot ni sko wą Pta siar nię”, do cze go in spi -
ra cją by ła po nadtrzy dzie sto let nia pra ca
po et ki na lot ni sku w Lon dy nie.

Na za koń cze nie pro mo cyj ne go spo -
tka nia do au tor ki z upo min ka mi, kwia -
ta mi i gra tu la cja mi po spie szy ło wie lu
mi ło śni ków jej ta len tu. Przy sto li ku,
gdzie pod pi sy wa ła ksią żki, usta wi ła się
dłu ga ko lej ka.

To mik „Tę cza w bursz ty nie” wy dał
Rze szow ski In sty tut Ksią żki. Do chód
z je go sprze da ży au tor ka prze zna czy ła
na Sto wa rzy sze nie na rzecz Osób Prze -
wle kle Cho rych i Dzie ci Nie peł no spraw -
nych „Nasz Dom” w Piw nicz nej -Zdro ju.

(MI GA)

War to wie dzieć

Kry sty na Du lak -Ku lej w 1985 r. opu bli ko wa -
ła to mik „Nad po pradz kie”, za któ ry otrzy ma -
ła pre sti żo wą na gro dę im. Sta ni sła wa
Pię ta ka. Wy da niu de biu tanc kie go to mi ku
pa tro no wał sam Ja lu Ku rek. W 2004 r. wy da -
ła to mik gwa ry „Sko szo ny czas” z po sło wiem
Sta ni sła wa Sta nu cha. Czę sto go ści ze swo imi
ga wę da mi na ła mach „Są de cza ni na”. Stwo -
rzy ła por tal ję zy ko wy (www.lin gva sos.pl).

Z Piw nicz nej do Lon dy nu i z po wro tem 

Tę cza w bursz ty nie

Elżbieta Reichert-Kądziołka i Kry sty na Du lak -Ku lej FOT. MIGA

Autorka podpisuje książki FOT. MIGA

KULTURA
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Na inaugurację XV już
Sądeckiego Festiwalu
Jubilaei Cantus w MCK
„Sokół” odbyła się
promocja książki Jerzego
Gizy pt. „Nowosądecka
Lista Katyńska”.

J st to dru gie, po sze rzo ne wy da nie
pu bli ka cji, któ ra po raz pierw szy
uka za ła się w 1991 r.. Od tam te -
go cza su na no wo są dec kiej li ście

ka tyń skiej przy by ło 144 na zwisk i obec -
nie za wie ra ona in for ma cje o 244 roz -

strze la nych z roz ka zu Sta li na wio -
sną 1940 r. ofi ce rach, któ rzy po cho dze -
niem, słu żbą woj sko wą, miej scem na uki
i pra cy lub w in ny spo sób zwią za ni by li
z No wym Są czem i sze ro ko ro zu mia ną
Są dec czy zną, stąd też na tej li ście są li -
ma no wia nie i sy no wie zie mi gor lic kiej. 

Pu bli ka cję sfi nan so wał Urząd Mar -
szał kow ski Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go, a na pro mo cji roz da wa no ją
bez płat nie. I słusz nie, bo to ksią żka nie
ro ku, ale dzie się cio le cia. Oprócz No we -
go Są cza, tyl ko Kra ków i Szcze cin zdo -
by ły się na po dob ną re gio nal ną li stę
ka tyń ską, co już w 1991 r. nie odża ło wa -
nej pa mię ci ks. pra łat Zdzi sław Pesz -
kow ski, ka pe lan Ro dzin Ka tyń skich tak
pod su mo wał w li ście do Je rze go Gi zy:
„Ksią żka ta sta wia Was – ja ko śro do wi -
sko – w ab so lut nej czo łów ce w Pol sce.” 

– To nie jest zwy kła li sta ofiar
NKWD, to jest opis dra ma tu 244 ro -
dzin są dec kich, te go nie da się spo koj -
nie czy tać – mó wił wi ce mar sza łek
Le szek Zegz da, w in nym wcie le niu
pre zes To wa rzy stwa Gim na stycz ne go
„So kół” w No wym Są czu, współ wy -
daw cy ksią żki (cie ka wost ką jest, że
na po trze by zdję cia do pu bli ka cji L.
Zegz da prze brał się w mun dur so ko li
z po cząt ku ub. wie ku i trze ba przy -
znać, że to ro bi wra że nie). 

„Przed 70 la ty tych 224 Są de czan
ubra ło mun du ry i ru szy ło na woj nę
z wia rą, że Pol ska i Są dec czy zna te go
od nich wy ma ga” – na pi sał we wstę pie
wi ce mar sza łek. 

Sam au tor w go dzin nym, chwi la mi
bar dzo gorz kim wy stą pie niu, dał wy raz
swo im po glą dom na współ cze sny pa -
trio tyzm, a wła ści wie je go brak. Swo je

prze mó wie nie, prze ry wa ne okla ska mi,
Je rzy Gi za za koń czył go rą cym ape lem
do władz No we go Są cza o ufun do wa nie
ko lej nej ta bli cy ka tyń skiej na ko ście le
św. Ka zi mie rza z no wy mi na zwi ska mi
ofiar, któ re uda ło mu się pod czas 18–let -
niej kwe ren dy i ba dań usta lić.

Or ga ni za to rzy po sta ra li się o god ną
opra wę wie czo ru au tor skie go. Sa la im.
Ro ma na Si chra wy to nę ła w mro ku, roz -
świe tla nym świe ca mi. Mał go rza ta Bro -
da czy ta ła frag men ty li stów
Ka tyń czy ków, mło dzież de kla mo wa ła
pa trio tycz ne wier sze. Gru pa Akord
(czwór ka dziew cząt ze Stu dia Pio sen ki
Pa ła cu Mło dzie ży w No wym Są czu) za -
śpie wa ła m.in. „Marsz Sy bi ra ków” oraz
„Li sty z Ko ły my”. 

***
Ksią żka li czy 280 stron, ma twar dą

opra wę, za opa trzo na jest w in deks po -
mor do wa nych, map ki i li sty z so wiec -
kich obo zów je niec kich, ta kże li sty
do au to ra krew nych są dec kich Ka tyń -
czy ków, któ rzy przez dzie się cio le cia po -
szu ki wa li wie ści o lo sach swo ich
naj bli ższych. Ko lej ne roz dzia ły za wie -
ra ją bio gra my i zdję cia po mor do wa nych
w Ko ziel sku, Ostasz ko wie, Sta ro biel sku
i By kow nie pod Ki jo wem. 

Je rzy Gi za jest pew ny, że to nie ko -
niec, i że są de cza nie znaj dą się jesz cze
na bia ło ru skiej li ście ka tyń skiej, gdyż
cią gle „do ogól ne go roz ra chun ku” bra -
ku je na zwisk 3 tys. pol skich ofi ce rów,
któ rzy zo sta li ska za ni na śmierć na pod -
sta wie tej sa mej de cy zji Biu ra Po li tycz -
ne go KC WKP (b) Związ ku
So wiec kie go z 5 mar ca 1940 r. (14 700
pol skich jeń ców prze trzy my wa nych
w obo zach w Ko ziel sku, Ostasz ko wie

Jerzy Giza przez 18 lat uzupełniał rejestr 
sądeckich Katyńczyków 

Kondukt
rozstrzelanej armii

KULTURA

Autor ze swoim dziełem FOT. HSZ
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i Sta ro biel sku) oraz 11 tys. „człon ków
ró żno ra kich kontr re wo lu cyj nych or ga ni -
za cji, by łych ob szar ni ków, fa bry kan tów,
by łych pol skich ofi ce rów, urzęd ni ków
i ucie ki nie rów” prze trzy my wa nych
w wię zie niach NKWD za chod nich ob -
wo dów Ukra iny i Bia ło ru si. 

Je den z roz dzia łów ksią żki po świę co -
ny jest dzia łal no ści po wsta łe go w 1987
r. (kon spi ra cyj ne go) Ko mi te tu Uczcze -
nia Pa mię ci Są de czan Po mor do wa nych
na Wscho dzie, któ ry po prze ło mie ustro -
jo wym prze kształ cił się w 1991 ro ku
w Są dec ką Ro dzi nę Ka tyń ską oraz ró -
żnym, uda nym ini cja ty wom po dej mo -
wa nym dla uczcze nia ofiar „zbrod ni
nad zbrod nia mi”: ta bli ce, na grob ki, pu -
bli ka cje, kon fe ren cje. 

Nie zwy kle cen ne jest sta ty stycz ne
pod su mo wa nie są dec kich ofiar so wiec -
kie go mor du, gdzie au tor ze sta wia na -
szych bied nych Ka tyń czy ków wg
stop nia woj sko we go, wy kształ ce nia, za -
wo du i wie ku, co do bit nie po twier dza
te zę, iż był to kwiat na ro du, naj lep si
z naj lep szych. Do dzi siaj ich bra ku je.
Ko mu ni stycz nym wład com no wej Pol -
ski nie uda ła by się tak ła twa so wie ty za -
cja kra ju, gdy by ci lu dzie prze ży li woj nę
i wró ci li do do mu. 

„Od da jąc tę ksią żkę są dec kim Czy -
tel ni kom, wy peł ni łem je dy nie swój ele -
men tar ny, pa trio tycz ny obo wią zek.

Mam na dzie ję, że na zwi ska są dec kich
Ka tyń czy ków wy ry łem tym spo so bem
w są dec kiej zbio ro wej pa mię ci na za -
wsze. Niech bę dzie to Ich sym bo licz ny
po wrót z prze szło ści do współ cze snej
Pol ski. Niech po ma sze ru je przez Są dec -
czy znę kon dukt tam tej roz strze la nej ar -

mii” – na pi sał wnuk gen. Jó ze fa Gi zy. 
Na ko niec wie czo ru pro mo cyj ne go

w „So ko le” usta wi ła się dłu ga ko lej ka
do au to ra, któ ry pod pi sy wał swo ją ksią -
żkę. Sta nę li w niej m.in.: szef są dec kiej
„S” An drzej Szka ra dek, prze wod ni czą -
cy Ra dy Mia sta Ar tur Czer nec ki, wi ce -
pre zy dent No we go Są cza Bo że na Ja wor,
pre zes Fun da cji Są dec kiej Zyg munt Ber -
dy chow ski, pre zes Są dec kiej Ro dzi ny
Ka tyń skiej Ja ro sław Ro la i Au gu styn
Le śniak, współ au tor „En cy klo pe dii Są -
dec kiej”. 

HEN RYK SZEW CZYK

War to wie dzieć

52–let ni są de cza nin Je rzy Gi za to ab sol -
went I LO im. Ja na Dłu go sza w Nowym
Sączu i kra kow skiej WSP, za ło ży ciel i dy rek -
tor pierw szej w Kra ko wie Nie pu blicz nej
Szko ły Pod sta wo wej im. Jó ze fa Pił sud skie go
oraz dzia ła ją ce go przy niej Nie pu blicz ne go
Gim na zjum im. Zbi gnie wa Her ber ta. Na -
uczy ciel, wy cho waw ca, po eta, hi sto ryk,
dzia łacz śro do wisk nie pod le gło ścio wych.
Wy dał m.in. kil ka to mi ków po ezji i prze -
wod nik po cmen ta rzu ko mu nal nym przy ul.
Rej ta na w No wym Są czu. Pu bli ku je sta le
w„Al ma na chu Są dec kim”. Jest wnu kiem ge -
ne ra ła Jó ze fa Gi zy.

Znów mam mo żność na pi sa nia kil ku słów. Chcę wam choć by na od le -
głość do po móc. Niech Zdzi siu – o ile się to da prze pro wa dzić – uda się
do mo jej pra cow ni przez ter cja na i z wia do mej Je mu sza fy za bie rze mo je
na rzę dzia i apa ra ty i je że li mo żna niech na wet w ra zie po trze by sprze -
da. Cza sa mi do gło wy przy cho dzą mi strasz ne my śli i nie umiem na nie
dać so bie od po wie dzi – jak so bie ra dzisz z wę glem, czy otrzy mu jesz ja -
kąś za po mo gę? Z cze go ży je cie nie ma jąc żad ne go prze cież ma jąt ku?
Sta ram się te stra szy dła od sie bie od rzu cić, a Bóg jest spra wie dli wy
i nam do po mo że prze trwać tę bu rzę. (…)
Przy ślij cie mi swo je ja kie kol wiek zdję cia, bo ja Wam te go uczy nić w ża -
den spo sób nie mo gę. Zresz tą, czy by ście mnie po zna li! Bro da i wą sy już
dość dłu gie, du sza jed nak i ser ce po zo sta ło bez zmian dla Was, a na wet
jesz cze moc niej od czu wa człek tą roz łą kę i te raz sil niej ko cha i ży je my ślą
z Wa mi, Dzie ciacz ki Uko cha ne. Ko chaj cie Ma mu się jesz cze moc niej
i osła dzaj cie Jej ży cie. Słu chaj cie, choć by Wam cza sem to nie po my śli
by ło, a Bo zia spra wi, że wszy scy ra zem mo że do ży je my dnia, kie dy się

zo ba czy my i ucie szy my. Kie dy to na stą pi, to wiel ki znak za py ta nia.
Na ra zie przy naj mniej mo gę się cie szyć względ nym zdro wiem, choć
na gło wę się uska rżyć nie mo gę. U nas tu by ły mro zy do czter dzie stu
pię ciu do cho dzą ce. Mo je Skar by, Ma ry lu i Dzie ciacz ki, Wy mo je Pe reł ki
– je stem du szą i ser cem z Wa mi! Wszel ki mi si ła mi sta raj cie się prze trzy -
mać czas, aż do chwi li zo ba cze nia się. Ca łu ję Was moc no”.

***
List por. re zer wy Hen ry ka Ja roń czy ka, wy sła ny z Ko ziel ska 15 lu te go 1940
r., za mor do wa ne go po 20 kwiet nia 1940 r. w Ka ty niu. Po cho dził z Chom -
ra nic (ur. w 1895 r.), był ab sol wen tem Se mi na rium Na uczy ciel skie go
w Sta rym Są czu, uczest ni kiem woj ny pol sko–bol sze wic kiej w 1920 r.,
człon kiem Związ ku Sy bi ra ków, na uczy cie lem na Ślą sku Cie szyń skim.
W sierp niu 1939 r. zo stał zmo bi li zo wa ny do 202. puł ku pie cho ty re zer wo -
wej. Od 1 wrze śnia wal czył nad Ol zą, pod Boch nią, Ra dło wem i Ole szy ca -
mi, do nie wo li so wiec kiej do stał się w po bli żu Lwo wa. Po zo sta wił żo nę
Ma rię z Ni zień skich, sy na Zdzi sła wa i trzy cór ki: Zo fię, Ja ni nę i Ha li nę.

Naj dro ższa Ma ry len ko i Uko cha ne Dzie ciacz ki!

Autor podpisuje książkę dla
Augustyna Leśniaka FOT. HSZ
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Wit kie wicz ocza mi Droź dzi ka 
Spo śród dzie siąt ków uzna nych fo to -

gra fi ków to Pio tra Droź dzi ka z No we go
Są cza za pro si ło wy daw nic two BOSZ
pod Gie wont, zna ne z edy cji luk su so -
wych al bu mów, na po trze by pu bli ka cji
o stwo rzo nym przez Sta ni sła wa Wit kie -
wi cza sty lu za ko piań skim w ar chi tek tu -
rze i sztu ce użyt ko wej. Droź dzik
wy wią zał się z ob sta lun ku zna ko mi cie
i je że li ktoś się za sta na wia nad pre zen -
tem pod cho in kę dla bli skiej so bie oso -
by, to po le ca my ten al bum, do stęp ny
rów nież w księ gar niach No we go Są cza.
Wit kie wicz w ory gi nal nej twór czo ści
gó ral skich cie śli i rę ko dziel ni ków od krył
„na tu ral ne, ple mien ne pięk no”, ja kże in -
ne od szwaj carsz czy zny na rzu ca nej dy -
na micz nie roz wi ja ją ce mu się
pod ko niec XIX wie ku uzdro wi sku,
i twór czo je roz wi nął. Po eks cen trycz -
nym ar ty ście z War sza wy zo sta ły słyn -
ne za ko piań skie wil le ko pio wa ne
póź niej i na ni zi nach (np. Dom pod Je -
dla mi, Ko li ba, Kor wi nów ka, Zo fiów ka,
Pe pi ta); zo sta ły wi tra że i oł ta rze w za ko -
piań skich ko ścio łach oraz ka pli ce (np.
Jasz czu rów ka w Sza fla rach, Ka plicz ka
na By strym). Wit kie wicz pro jek to wał
ta kże „gra ty” do gó ral skiej izby, jak sza -
fy, skrzy nie, łó żka, zy dle, a na wet ły żki,
wa rzą chwie i sprzącz ki do pa rze ni cy,
wszyst kie zdo bio ne cha rak te ry stycz ną
or na men ty ką, na wią zu ją cą do ta trzań -
skiej przy ro dy. I to wszyst ko ob fo to gra -
fo wał z ka żdej stro ny cza ro dziej

fo to gra fii z Son cza, jak ma wia ją gó ra le,
któ rym sto li ca Są dec czy zny ko ja rzy się
głów nie z po nu rym gma chem wię zie nia
nad Du naj cem. 

Stanisława Witkiewicza styl zakopiański;
fotografie – Piotr Droździk, tekst –Teresa Jabłońska,

projekt graficzny – Leszek Szurkowski; Wydawnictwo
BOSZ. Książka powstała we współpracy z Muzeum

Tatrzańskim im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem.

W mu szyń skim kra ju ła god no ści
Ta de usz Ogó rek prze mie rzył z apa ra -

tem fo to gra ficz nym zie mię mu szyń ską
o wszyst kich po rach ro ku, a plo nem je -
go wę dró wek jest uro czy al bum zdjęć
nad po pradz kie go kra jo bra zu, drew nia -
nych cer kie wek, przy dro żnych ka pli czek,
la sów i hal Be ski du Są dec kie go. Cen -
nym uzu peł nie niem fo to gra fii są tek sty
(ta kże w an giel skiej wer sji). Zna ny po -
eta, ro do wi ty mu szy nia nin Adam Zie -
mia nin przy po mi na, że Je rzy
Ha ra sy mo wicz na zwał Mu szy nę z przy -
le gło ścia mi „kra jem ła god no ści”, Wit
Kmie to wicz na kre śla „wy bo istą dro gę
hi sto rii” Mu szy ny, a Bar tło miej Bu jar ski
opi su je miej sce, w któ rym się uro dził,
spę dził dzie ciń stwo i do dzi siaj miesz ka. 

„Nie ma ta kie go miej sca, gdzie u stóp
Gó ry Zam ko wej scho dzą się trzy rze ki,
gdzie sta re, sę dzi we, kie dyś »świę te li py«
two rzą naj więk szy w Eu ro pie re zer wat li -
po wy »Ob ro ży ska«, gdzie paź dzier ni ko -
we li ścia ste drze wa, po ra sta ją ce
»Ko zie jów kę« za chwy ca ją pa le tą bar,
gdzie ry nek jest jed nym z naj pięk niej -

szych w po łu dnio wej Pol sce, gdzie uro kli -
wa uli ca Ko ściel na...” – pi sze Bu jar ski.

Al bum otwie ra ma pa fi zycz na gmi ny
Mu szy ny i oko lic. Pu bli ka cja spodo ba się
tu ry stom i wcza so wi czom, a i mu szy nia -
nie z przy jem no ścią we zmą ją do rę ki. 

Ziemia Muszyńska na horyzoncie barw;
zdjęcia – Tadeusz Ogórek, tekst: Adam Ziemianin,

Wit Kmietowicz, Bartłomej Bujarski. Wydanie
albumu zostało sfinansowane ze środków Miasta
i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Muszyna 2009. 

Pa ra fia na Mia stecz ku 
Co dru gi są de cza nin, le gi ty mu ją cy się

ty tu łem ma gi stra, miesz kał na Mia stecz -
ku Stu denc kim w Kra ko wie. Kto z nich
nie pa mię ta ko ścio ła pw. Naj święt szej
Ma rii Pan ny z Lo ur des, do któ re go by ło
naj bli żej z ta kie go „Ba bi lo nu” czy „Olim -
pu” i dusz pa ster stwa aka de mic kie go pro -
wa dzo ne go przez księ ży mi sjo na rzy. Był
to sil ny ośro dek stu denc kie go ży cia re li -
gij ne go, z któ rym się mo gła rów nać tyl ko
słyn na do mi ni kań ska „Becz ka”. Ze stu -
den ta mi z mia stecz ka, sys te ma tycz nie
spo ty kał się, pó ki jesz cze był w Kra ko wie,
bi skup, a po tem kar dy nał Ka rol Woj ty ła.
Przy cho dził tu z wy kła da mi ks. prof. Jó -
zef Ti sch ner i in ni lu mi na rze na uki, kry -
tycz nie na sta wie ni do ów cze snej
rze czy wi sto ści, dla te go dusz pa ster stwo
do koń ca ist nie nia PRL by ło pod ści słą
ob ser wa cją SB. Dzi siej si sześć dzie się cio -
i pięć dzie się cio lat ko wie znaj dą w ksią żce
na zwi ska swo ich ka zno dzie jów i spo -
wied ni ków z cza sów stu denc kich, prze -
wod ni ków piel grzy mek do Czę sto cho wy,
te ma ty spo tkań for ma cyj nych dla ża ków
i re ko lek cji wiel ko post nych, kie dy skrom -
ny ko ściół, szcze gól nie w la tach 80. pę kał
w szwach. Na Mia stecz ku w 15 aka de mi -
kach miesz ka ło po nad 8 tys. stu den tów,

Kto czy ta, nie błą dzi
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do dzi siaj to naj więk szy cam pus w Pol -
sce, a czę ścią je go hi sto rii jest pra ca dusz -
pa ster ska księ ży mi sjo na rzy, któ rzy
ufor mo wa li na po rząd nych lu dzi rów nież
wie lu są de czan. Na ksią żkę skła da się
wie le wspo mnień i świa dectw. 

Duszpasterstwo akademickie na Miasteczku
(1958-2008), Księga jubileuszowa; opracowanie

i redakcja tekstu: ks. Antoni Miciak i Ryszard
Oleszkowicz, Poligrafia Inspektoratu Towarzystwa

Salezjańskiego, Kraków 2009. 

Mo no gra fia na stu le cie
Na stu le cie or kie stra dę ta z Myst ko wa

do cze ka ła się wła snej mo no gra fii. Dzie je
z lat 1919–1945 opra co wał sę dzi wy (pra -
wie 97 lat!) me ce nas An to ni Ra dec ki, la ta
współ cze sne – dy rek tor GOK w Ka mion -
ce Wiel kiej Ka zi mierz Ogo rza łek.

„Sto lat ist nie nia or kie stry, to wa rzy -
stwa mu zycz ne go czy sto ama tor skie go
i wiej skie go, sta no wi ewe ne ment nie tyl -
ko w ska li są dec kiej, re gio nal nej, ale za -
pew ne i ogól no pol skiej. Bez po śred nim
im pul sem za ło że nia or kie stry, po cząt ko -
wo pa ra fial nej, by ła ogól no na ro do wa
uro czy stość od sło nię cia Po mni ka Grun -
waldz kie go na pla cu Ja na Ma tej ki
w Kra ko wie 15 lip ca 1910 ro ku, w 500.
rocz ni cę bi twy pod Grun wal dem”
– stwier dza w przed mo wie miesz ka ją cy
w Sta rym Są czu Ra dec ki.

Ksią żecz ka oca la od za po mnie nia za -
ło ży cie li or kie stry, jej głów nych ani ma -
to rów. Na le że li do nich m.in. Sta ni sław
Po rę ba, ks. Jan Ja rzę biń ski, Fran ci szek
i Jan Gień co wie, Sta ni sław i Jan Kieł ba -
so wie. Obec nie or kie strą kie ru je ka pel -
mistrz Jó zef Ka lisz (b. za wo do wy
mu zyk „Pod ha lań czy ków”), a pre ze sem
sto wa rzy sze nia jest wnuk An to nie go
Ra dec kie go – Piotr Kieł ba sa. 

Do daj my, że nie stru dzo ny An to ni Ra -
dec ki, do ku men ta li sta i ko lek cjo ner ma
te raz na warsz ta cie opra co wa nie do ty -
czą ce dzie jów ko ścio ła w Myst ko wie.
Za po wia da, że wy da je na swo je set ne
uro dzi ny!

Antoni Radecki, Kazimierz Ogorzałek, 100 lat
Orkiestry Dętej z Mystkowa 1910-2010,

wydawca: GOK w Kamionce Wielkiej, 2009

Przy ro da nad je zio rem
Przy wspar ciu fi nan so wym Wo je wódz -

kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
w Kra ko wie, wy da no al bum uka zu ją cy
pięk no przy ro dy Je zio ra Ro żnow skie go
i je go oko lic. Au to rem tek stu jest Alek san -
der Żab czyń ski, a pięk ne zdję cia wy ko na -
li: Ma rek No wa kow ski, Grze gorz Ta basz,
Ma riusz Ka ły niuk, Mar cin De ker, An drzej
Ba ra, Stef fen Pra et zlich.

Ma my oka zję obej rzeć zna ne i mniej
zna ne miej sca re lak su i wy po czyn ku dla
ama to rów spor tów wod nych, ką pie li sło -
necz nych i węd ka rzy, za chwy cić się uroz -
ma ico ną li nią brze go wą, atrak cja mi
przy rod ni czy mi, za le sio ny mi sto ka mi Po -
gó rza, buj ną ro ślin no ścią i za gaj ni ka mi bu -
ko wy mi, szla ka mi pie szy mi i ro we ro wy mi.

Zna ko mi ta pro mo cja gmi ny o bo ga tej
prze szło ści hi sto rycz nej, z za po rą wod ną
i zam kiem Za wi szy Czar ne go w Ro żno -
wie, za byt ko wy mi drew nia ny mi ko ściół -
ka mi i ty siąc let nią świą ty nią św. Świe ra da
w Tro piu. Spo ro do mów wcza so wych
i ko lo nij nych, buj nej ro ślin no ści i la sów
bu ko wych, szla ków pie szych i ro we ro -
wych pro wa dzą cych na ca ły te ren Po gó -
rza w kie run ku Ro żno wa i Tar no wa. 

Aleksander Żabczyński, Przyroda Jeziora
Rożnowskiego i okolic, wydawca: Nova Sandec

z Nowego Sącza i Gminny Ośrodek Kultury w Gródku
nad Dunajcem, Nowy Sącz 2009

Są dec kie pa mięt ni ki
Mo ja Są dec czy zna – oto ty tuł pa -

mięt ni ków są de czan, opu bli ko wa nych
w ra mach edu ka cyj ne go pro gra mu
po pu la ry za cji pa mięt ni kar stwa wśród
star szych miesz kań ców Są dec czy zny
pn. „Sza nuj my wspo mnie nia”. 

Ini cja to rem pro gra mu i wy daw cą
pu bli ka cji jest Są dec ki Uni wer sy tet
Trze cie go Wie ku, a au to ra mi nie zwy -
kle cie ka wych wspo mnień: Bar ba ra
Gie roń, Ma ria Har cu ła, Elżbie ta Ja nic -
ka, Li dia Kieł czyń ska, Ro za lia Ku la -
sik, Elżbie ta Pa choń, Te re sa Ro goń,
Kry sty na Sła by, Ma ria Ha li na Sta rzyk
i An na To toń. Ko or dy na to rem pro jek -
tu pa mięt ni kar skie go i pro wa dzą cą
spo tka nia warsz ta to we przez pięć mie -
się cy by ła Ka ta rzy na Go dek.

Czy tel ni cy ma ją oka zję po znać
okru chy wspo mnień z dzie ciń stwa
czy co dzien ne ży cie w daw nych la -
tach na ko le jo wej Sta rej Ko lo nii
w No wym Są czu, ów cze snej Dą -
brów ce, My śl cu i Brze znej, mi ni sa gi
ro dów Pa cho niów, Żyt ko wi czów,
Gór czy ków, Bur dac kich, Mer hów
i wie lu in nych.

Ca łość ubo ga ca ją ar chi wal ne zdję -
cia, m.in. z przed wo jen ne go we se la
w pa ła cu Stad nic kich czy po wo dzi
w re jo nie mo stu ko le jo we go nad Du -
naj cem w No wym Są czu w 1955 r.

Mot tem wy daw nic twa prze peł nio -
ne go lo kal nym ko lo ry tem są sło wa
prof. Ta de usza Ko tar biń skie go:
„Prze szłość za cho wa na w pa mię ci
sta je się czę ścią te raź niej szo ści”.

Moja Sądecczyzna, pod red. Katarzyny
Godek, wydawca: Sądecki Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, Nowy Sącz 2009.
BI BLIO FIL
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego
się nowego roku wszystkim naszym klientom
składamy moc najserdeczniejszych życzeń radosnych
świąt spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz
wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku.
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J est au tor ką dzie wię ciu wy staw in -
dy wi du al nych, or ga ni zu je ple ne -
ry i wy sta wy. Jej ob ra zy są
ilu stra cja mi wie lu to mi ków po -

etyc kich. Opra co wa ła pierw szą kry nic -
ką an to lo gię po ezji „Przyj dę po stru nie
świa tła” (2001) oraz dru gą część „Są ta -
kie miej sca” (2008). Opracowuje wy -
daw nictwa i ka ta lo gi pro mu ją ce sztu kę
kry nic kich twór ców. 

Od 1995 r. peł ni funk cję pre ze sa
kry nic kie go od dzia łu To wa rzy stwa
Przy ja ciół Sztuk Pięk nych, któ re w ma -
ju br. zmie ni ło na zwę na Kry nic kie Sto -
wa rzy sze nie Twór ców Ga le ria
„Pod Kasz ta nem”. Z jej ini cja ty wy po -
wsta ła Ga le ria „Pod Kasz ta nem”
– miej sce spo tkań z li te ra tu rą i sztu ką.
Jest lau re at ką ple bi scy tu „Ga ze ty Kra -
kow skiej” na Czło wie ka Ro ku 2002,
w 2008 – otrzy ma ła Srebr ne Jabł ko Są -

dec kie – za za słu gi w dzie dzi nie kul tu -
ry, przy zna ne przez sta ro stę
no wo są dec kie go. Uho no ro wa na zo sta -
ła też przez bur mi strza uzdro wi ska Zło -
tym Her bem Kry ni cy oraz od zna ką
Za słu żo ny dla Kul tu ry Pol skiej, przy -
zna ną przez mi ni stra kul tu ry i dzie dzic -
twa na ro do we go. 

Od czerw ca do wrze śnia br. w Mu -
zeum Ni ki fo ra mo żna by ło oglą dać ju -
bi le uszo wą wy sta wę ob ra zów Gra ży ny
Pe try szak zor ga ni zo wa ną z oka zji 30-le -
cia jej pra cy twór czej. Pod czas wer ni sa -
żu uho no ro wa na zo sta ła od zna ką

Za słu żo ny dla Zie mi Są dec kiej przy zna -
ną przez Ra dę Po wia tu No wo są dec kie -
go. Ko cha ksią żki, któ rych ma mnó stwo
w do mu. Chęt nie uczest ni czy w Kra -
kow skich Tar gach Ksią żek oraz w spo -

tka niach li te rac kich. Jest pa sjo nat ką, gdy
się do cze goś za bie ra, to po chła nia ją to
bez resz ty. Cią gle bra ku je jej cza su dla
sa mej sie bie. 

Jej mąż An drzej, fo to gra fik z za mi ło -
wa nia, stwo rzył i pro wa dził mło dzie żo -
wy klub fo to gra ficz ny przy kry nic kim
szpi ta lu, pn. „Mło dzie żo wa Agen cja Fo -
to gra ficz na”, a od po nad dwu dzie stu lat
jest człon kiem Kry nic kie go To wa rzy -
stwa Fo to gra ficz ne go.

Na na sze spo tka nie pa ni Gra ży na za -
pro po no wa ła „Pe try szan kę”, ro do wy
dom mę ża wy bu do wa ny przed woj ną
przez je go dziad ka. Tu taj po wsta ją jej
ob ra zy, ale ma rzy o pra cow ni ma lar skiej
z praw dzi we go zda rze nia

***
Ja ki był Pa ni kra kow ski dom? 

Wy cho wa łam się w do mu, w któ rym
ce nio no sztu kę. Od dziec ka cho dzi łam
z ro dzi ca mi i bra tem do mu ze ów
i na wy sta wy. Ta to był za wo do wym fo -
to gra fem. Mo je po cząt ki za in te re so wań
sztu ką rów nież zwią za ne są z fo to gra fią.
Je stem ab sol went ką kra kow skie go V LO
im. Au gu sta Wit kow skie go, „kuź ni ta -
len tów”, któ ra umo żli wia mło dzie ży roz -
wi ja nie wszech stron nych za in te re so wań.
Tak by ło za wsze. Bę dąc uczen ni cą tej
szko ły, uczest ni czy łam w kon cer tach,
pre mie rach te atral nych, lek cjach mu ze -
al nych, cho dzi łam na wer ni sa że. To za -
wsze w czło wie ku po zo sta wia ślad.
Po za tym, miesz ka jąc w Kra ko wie, nie
da się nie zwra cać uwa gi na sztu kę, nie
mieć z nią kon tak tu i nie wdy chać ar ty -
stycz nych kli ma tów.
Pa ni dro ga do Kry ni cy?

Wy szłam za mąż za kry ni cza ni na po -
zna ne go w kra kow skim Po ma tu ral nym
Stu dium Me dycz nym. Mąż, rów nież

GRAŻYNA PETRYSZAK. Por tre ty ko biet sło wem ma lo wa ne

Elektroradiolog przy sztaludze 
Jest krakowianką z urodzenia, a z wyboru – kryniczanką.

Do niedawna pracowała jako elektroradiolog w Szpitalu Miejskim
w Krynicy-Zdroju. Ma wielką pasję – malarstwo.

KULTURA

W Mu zeum An dy'a War ho la na Sło -
wa cji FOT. ARCH. GRA ŻY NY PE TRY SZAK 

Zawsze maluję
w samotności, nigdy – gdy
ktoś patrzy mi na ręce.



76 Sądeczanin GRUDZIEŃ 2009 v www.sadeczanin.info

elek tro ra dio log, ukoń czył szko łę dwa la -
ta przede mną i pod jął pra cę w kry nic -
kim szpi ta lu. Nie ba wem ja do łą czy łam
do nie go i za czę łam pra co wać w pra -
cow ni rent ge now skiej. W Kry ni cy uro -
dził się nam syn Prze my sław. To już 30
lat, jak miesz kam pod Gó rą Par ko wą. 
Ja kie są Pa ni kry nic kie in spi ra cje
ar ty stycz ne? 

Ob ra zy ma lo wa łam, miesz ka jąc
w Kra ko wie, lecz wy łącz nie dla zna jo -
mych, na pre zen ty. Na se rio za ję łam się
ma lar stwem do pie ro w Kry ni cy, kie dy
mój syn roz po czął na ukę w II LO w No -
wym Są czu, a ja mo głam wię cej cza su
po świę cić pra cy ar ty stycz nej. Oczy wi -
ście Kry ni ca sprzy ja prze my śle niom
twór czym. Uzdro wi sko ma swój nie po -
wta rzal ny, spe cy ficz ny na strój i zna ko -
mi ty kli mat do two rze nia. Ko cham
świa tło, ma lu ję świa tłem. Nie ma lu ję

z kar tek pocz to wych czy al bu mów. Wra -
że nia i te ma ty przy wo żę z pod ró ży i ple -
ne rów, któ re or ga ni zu ję dla kry nic kich
ar ty stów i sa mej sie bie. Zaw sze ma lu ję
w sa mot no ści, ni gdy – gdy ktoś pa trzy
mi na rę ce. Przy ma lo wa niu kwia tów,
pej za ży i ar chi tek tu ry od po czy wam,
w ko la żach na to miast po ru szam trud ne,
kon tro wer syj ne te ma ty. Mo je ob ra zy
znaj du ją się głów nie na wy sta wach, a ta -
kże w ko lek cjach pry wat nych. Mam dy -
stans do swo ich do ko nań twór czych
i za ar ty stę uwa żam się tyl ko wte dy, gdy
sto ję przy szta lu gach. 
A gdy nie stoi Pa ni przy szta lu -
gach, to…

Je stem m.in. urzęd ni kiem, po szu ku ję
spon so rów, miejsc na wy sta wy, or ga ni -
zu ję ple ne ry, spo tka nia w Ga le rii
„Pod Kasz ta nem” czy wy sta wy po ple ne -
ro we. Oczy wi ście, po ma ga ją mi ko le dzy
naj bar dziej za an ga żo wa ni w pra ce na sze -

go sto wa rzy sze nia. Na ple ne rach zwie -
dza my i oglą da my za byt ki, dzię ki cze mu
ma my póź niej te ma ty do ma lo wa nia.
Oprócz te go utrzy mu ję kon tak ty z or ga -
ni za cja mi po za rzą do wy mi oraz sto wa -
rzy sze nia mi ko ściel ny mi, bi blio te ka mi,
ga le ria mi, mu ze ami, a ta kże twór ca mi
oraz li te ra ta mi. Po za tym wszyst kim
mam jesz cze obo wiąz ki do mo we,
a do nie daw na pra co wa łam też za wo do -
wo. Na cał ko wi te po świę ce nie się ma lar -
stwu bra ku je mi, nie ste ty, cza su. 
Ja kie by ły po cząt ki kry nic kie go
Od dzia łu To wa rzy stwa Przy ja ciół
Sztuk Pięk nych? 

Był rok 1988, gdy w Do mu Kul tu ry
spo tka ło się kil ka osób pa sjo nu ją cych się
sztu ką. To by ła gru pa za ło ży ciel ska Od -
dzia łu TPSP w Kry ni cy. Pierw szym je -
go pre ze sem przez dwie ka den cje był
Ju liusz Ko ło dziej czyk. Prze ję łam po nim
pre ze su rę w 1995 ro ku i tak jest do tej
po ry. W tym ro ku zmie ni li śmy na zwę or -
ga ni za cji na Kry nic kie Sto wa rzy sze nie
Twór ców Ga le ria „Pod Kasz ta nem” i nie
je ste śmy już od dzia łem no wo są dec kie go
TPSP. Jed nak na dal ma my z nim kon tak -
ty, po nie waż uwa żam, że kul tu ra nie za -
my ka się w jed nym mie ście i w jed nej
gru pie lu dzi. Uwa żam, że sztu ka po win -
na być po nad cza so wa, po nadre li gij -
na i nie pod le gać wpły wom po li tycz nym.
Wte dy mo że speł niać swo ją ro lę. Po win -
na mieć też me ce na sów, o któ rych co raz
trud niej.
Jak po wsta ła Ga le ria „Pod Kasz -
ta nem”?

Kie dy przy je cha łam do Kry ni cy
w 1979 ro ku, nie wie le się tu dzia ło
w kul tu rze. By ły Zi mo we Dni Kry ni cy,
ki no, Dom Kul tu ry, Fe sti wal im. Ja -
na Kie pu ry i dzie cię cy ze spół „Kry nic -
kie Dzba nusz ki” (uwa żam, że ich
bra ku je w Kry ni cy). Nie or ga ni zo wa no
ani wy staw, ani też spo tkań po etyc kich.
Gdy po wsta ło To wa rzy stwo Przy ja ciół
Sztuk Pięk nych, ko niecz nym sta ło się
zna le zie nie dla nie go od po wied niej sie -
dzi by oraz sa li wy sta wo wej. Przez wie le
lat je go człon ko wie spo ty ka li się w ró -
żnych miej scach: w do mach pry wat nych,
w Do mu Kul tu ry, a dzię ki przy chyl no ści
dyr. Ka zi mie rza Ro ma na ta kże w świe -
tli cy szpi tal nej. Wy sta wy or ga ni zo wa no
w mu szyń skiej Bi blio te ce Pu blicz nej.

Uwa ża łam jed nak, że sko ro ist nie je sto -
wa rzy sze nie ar ty stycz ne, to po win no
mieć ono też sta łe miej sce, w któ rym
mo żli we by ło by wy sta wia nie ob ra zów.
Z po mo cą przy szło przed się bior stwo
Uzdro wi sko Kry ni ca – Że gie stów, któ re
w by łej Pi jal ni Mie czy sław udo stęp ni ło
nam miej sce na or ga ni za cję wy staw
i wer ni sa ży (ak tu al nie wy sta wy od by wa -
ją się w Pi jal ni Ja na). W koń cu, po trzech
la tach sta rań, do sta li śmy lo kal, w któ rym
od po nad dzie się ciu lat mie ści się sie dzi -
ba sto wa rzy sze nia oraz Ga le ria
„Pod Kasz ta nem”. Ostat nio w Ga le rii
piw ni czań ska po et ka Ma ria Leb de wi -
czo wa roz po czę ła no wy cykl spo tkań pt.
„Roz mo wy z cie ka wy mi ludź mi”.
Chcia łam za zna czyć, że funk cjo no wa nie
Ga le rii i sto wa rzy sze nia na wy so kim po -
zio mie nie by ło by mo żli we bez po mo cy
spon so ra, któ rym jest Urząd Miej ski.
Dzię ku ję za po moc rów nież wie lu in nym
in sty tu cjom oraz oso bom pry wat nym. 
Pa ni po za ar ty stycz ne za in te re so -
wa nia?

Przede wszyst kim dział ka na Czar -
nym Po to ku. Ja ko pierw sza w la tach

Ulubioną moją kawiarnią
jest „Wisła”. Wspominam
dawną, nieistniejącą już
kawiarnię „Murzynek”,
do której chodziliśmy
z mężem i synem na dobre
ciastka.

W Wadowicach FOT. ARCH. GRA ŻY NY PE TRY SZAK

KULTURA
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osiem dzie sią tych mia łam na niej skal -
nia ki – ro śli ny ro sną ce wśród ka mie ni.
Po sia da łam im po nu ją cą ko lek cję kil ku -
dzie się ciu od mian kwia tów oraz krze -
wów ozdob nych. Spro wa dza łam
ksią żki o tych ro śli nach z ró żnych kra -
jów. Obec nie brak cza su nie po zwa la
mi na tak in ten syw ne zaj mo wa nie się
dział ką. Ko cham pod ró że, zwie dza nie
cie ka wych hi sto rycz nie i kra jo bra zo wo
miejsc. Od wie dzi łam m.in. uwa ża ne
prze ze mnie za pięk ne ta kie mia sta Eu -
ro py jak Wil no, Bu da peszt, Wie deń,
Bra ty sła wę, Pra gę. Od by li śmy z mę -
żem prze pięk ną pod róż po sank tu ariach
ma ryj nych Eu ro py, prze je żdża jąc przez
Cze chy, Au strię, Wło chy, Fran cję, Por -
tu ga lię, Hisz pa nię. Wra że nia przy wie -
zio ne z tej wy pra wy po zo sta ną
w na szej pa mię ci na za wsze. Jed nak dla
mnie naj bli ższy i naj pięk niej szy po zo -
sta je Kra ków.
Co Pa ni ce ni, a cze go naj bar dziej
nie zno si w lu dziach?

Zde cy do wa nie ce nię lo jal ność, czy to
w ro dzi nie, czy we wszel kie go ro dza ju
re la cjach mię dzy ludź mi, ta kże w związ -

kach i sto wa rzy sze niach. Ce nię też
szcze rość, lu bię lu dzi mą drych, otwar -
tych, wy ro zu mia łych. Głu po ta wy pro -
wa dza mnie z rów no wa gi. Zło śli wych
lu dzi wy czu wam na od le głość. Nie zno -
szę ma łost ko wo ści i wścib stwa. Je stem
zo dia kal nym Ba ra nem, ze wszyst ki mi
ce cha mi te go zna ku. 
Pa ni ulu bio ne miej sca w Kry ni cy?

Oko li ce Czar ne go Po to ku i Ja wo rzy -
ny Kry nic kiej. Tu taj wy cho wy wał się
nasz syn Prze mek. Lu bię też za ką tek

przy Pi jal ni Ja na, spa ce ry z mę żem
po Gó rze Par ko wej i staw z ła bę dzia mi,
fon tan nę „Set ka” na prze ciw ko Ber ła
i Ko ro ny, wy sta wy w Ga le rii Ro ma nów -
ka oraz sa lon wy sta wo wy BWA. Ulu -
bio ną mo ją ka wiar nią jest „Wi sła”.
Wspo mi nam daw ną, nie ist nie ją cą już

ka wiar nię „Mu rzy nek”, do któ rej cho -
dzi li śmy z mę żem i sy nem na do bre
ciast ka. Zi mą, lu bię ca łą Kry ni cę, za sy -
pa ną śnie giem, oświe tlo ną ko lo ro wy mi
świa teł ka mi. Prze mie nia się wte dy
w mia stecz ko z baj ki. 
Jak pod su mo wa ła by Pa ni mi ja ją -
cy rok?

Ogól nie był do bry. Syn koń czy stu dia
dok to ranc kie na wy dzia le bio tech no lo gii
Uni wer sy te tu Rol ni cze go w Kra ko wie. Ja
ob cho dzi łam 30-le cie pra cy twór czej.
Uda ło mi się zor ga ni zo wać dwie in dy wi -
du al ne wy sta wy: w ga le rii Bi blio te ki Pu -
blicz nej im. Jó ze fa Szuj skie go w No wym
Są czu oraz w Mu zeum Ni ki fo ra w Kry -
ni cy-Zdro ju. W mi ja ją cym ro ku od by ły
się trzy wy jaz dy ple ne ro we. W czerw cu
by li śmy w Lanc ko ro nie, zwie dza jąc ta kże
zie mię kra kow ską, we wrze śniu – na Dol -
nym Ślą sku oraz w Pra dze. Biesz cza dy
od wie dzi li śmy w paź dzier ni ku, wę dru jąc
szla kiem ikon biesz czadz kich. W sa noc -
kim mu zeum oglą da li śmy naj więk szy
w Pol sce zbiór ikon oraz ga le rię Zdzi sła -
wa Bek siń skie go. Je go ob ra zy od daw -
na fa scy no wa ły mnie grą świa tła
i nie sa mo wi tym na stro jem. Tak też je -
żdżąc na wy pra wy ple ne ro we od wie dzi -
li śmy pra wie wszyst kie za byt ko we
ko ścio ły i cer kwie Szla ku Bu dow nic twa
Drew nia ne go od Tatr po Biesz cza dy. 
Pa ni pla ny na Wi gi lię i naj bli ższy
rok?

Wi gi lię spę dzę w gro nie naj bli ższej
ro dzi ny w Kry ni cy, syl we ster zaś w Kra -
ko wie. Ży ję już przy szłym ro kiem. Trwa
wła śnie od świe ża nie Ga le rii „Pod Kasz -
ta nem”, któ rej uro czy ste otwar cie od bę -
dzie się po No wym Ro ku. Chcia ła bym
zor ga ni zo wać ku lig gó ra mi wo kół Kry -
ni cy dla ar ty stów i przy ja ciół Ga le rii. Po -
za tym przy go to wu ję się do dwóch
in dy wi du al nych wy staw w 2010 r. w Li -
ma no wej oraz w Kra ko wie. A w naj bli -
ższym cza sie, już 11 grud nia w ga le rii
Sto wa rzy sze nia Ci vi tas Chri stia na w No -
wym Są czu od bę dzie się wer ni saż wy sta -
wy po ple ne ro wej „Lanc ko ro na – 2009”.
Wraz z mę żem przy go to wu ję też je go
wy sta wę fo to gra fii, któ ra bę dzie zor ga ni -
zo wa na ja ko pierw sza w kry nic kim
MBWA po re mon cie, w stycz niu.
Dzię ku ję za roz mo wę

MAŁ GO RZA TA KA REŃ SKA

Kiedy przyjechałam
do Krynicy w 1979 roku,
niewiele się tu działo
w kulturze.

Przy sztaludze FOT. MAŁ GO RZA TA KA REŃ SKA



W sło necz ną nie dzie lę, 26 czerw -
ca 1938 r., Pol skie Ra dio po rwa ło
się na jed ną z trud niej szych
(w sen sie tech nicz nym) w swej

krót kiej wte dy jesz cze hi sto rii bez po śred nich
trans mi sji z głę bo kie go te re nu. Był to „Dzień No -
we go Są cza – sto li cy Zie lo ne go Pod ha la”. Dziś
już nikt kró lew skie go gro du nie okre śla mia nem
sto li cy Pod ha la (zo sta wia jąc tę god ność, słusz nie
zresz tą, No we mu Tar go wi), ale w okre sie ga li -
cyj skim, jak i II Rzecz po spo li tej, no wo są dec ka
„sto łecz ność pod ha lań ska” by ła po wszech nie ak -

cen to wa na, prze ja wia ła się w ofi cjal nym na zew -
nic twie (np. ga ze ta „Głos Pod ha la”, któ ra się
uka zy wa ła w No wym Są czu).

„Dzień No we go Są cza” był na owe cza sy du -
żym przed się wzię ciem ra dio fo nicz nym. Wo zy
trans mi syj ne, urzą dze nia i mi kro fo ny roz sta wio -
no w kil ku miej scach: na ryn ku, w ko ście le far -
nym i na dzie dziń cu zam ku kró lew skie go. 

Za in te re so wa nie „Dniem” by ło w No wym Są -
czu ol brzy mie, mo bi li za cja są de czan rów nież,
o czym świad czy przy go to wa ny pro gram i ze spo -
ły, np. mię dzysz kol ny chór zło żo ny z 400 uczniów
(pod dy rek cją Edwar da Fy dy, dy rek to ra Szko ły
Pod sta wo wej nr 3 im. Ja na Ko cha now skie go),
a na wet ścią gnię ta z to urnée po sło necz nej Ita lii
Ada Sa ri (któ rej dla wzmoc nie nia efek tu przy pi -
sa no no wo są dec ki ro do wód, w rze czy wi sto ści
słyn na pri ma don na uro dzi ła się w Wa do wi cach,
a la ta dzie cię ce i szkol ne spę dzi ła w Sta rym Są -
czu, gdzie oj ciec był bur mi strzem). 

O zbli ża ją cym się „Dniu” mó wio no za wcza -
su z am bon i w szko łach, spe cod pra wy or ga ni -
zo wał w ra tu szu pre zy dent Sta ni sław
No wa kow ski, a w sta ro stwie przy Ja giel loń skiej
sta ro sta Ma ciej Łach. Lu dzie ku po wa li ra dio od -
bior ni ki, mon to wa li an te ny. Są dec czy zna, jak
ca ły kraj, prze ży wa ła in ten syw ną ra dio fo ni za -
cję, fu ro rę ro bi ły pol skie apa ra ty ra dio we (np.
pro du ko wa ny w Wil nie „Elek trit” – rocz nie
w dru giej po ło wie lat trzy dzie stych do klien tów
tra fia ło 54 tys. sztuk, a sa ma fa bry ka za trud nia -
ła 1200 pra cow ni ków). Dla wie lu by ło to pierw -
sze i przez wie le lat je dy ne elek tro nicz ne
urzą dze nie w do mu.

In ny od bior nik de tek to ro wy („De te fon”)
wraz ze słu chaw ka mi oraz kom plet ną in sta la cją
an te no wą kosz to wał wów czas 33 zł. Mo żli wość
za ku pu w ka żdej pla ców ce pocz to wej, do god -
ne wa run ki ra tal ne oraz ni ski abo na ment mie -
sięcz ny 1 zł, spra wi ły, że cie szył się ogrom ną
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Wiel kie wy da rze nie kul tu ral ne i ra dio fo nicz ne

Pol skie Ra dio 
w No wym Są czu

Zbiorowe słuchanie radia FOT. ARCH.

O zbliżającym
się „Dniu”
mówiono
zawczasu
z ambon
i w szkołach.

HISTORIA
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po pu lar no ścią. Do wy bu chu II woj ny wy pro du -
ko wa no 500 tys. eg zem pla rzy. 

Spe cjal ne wy da nie „An te ny”
Trans mi sję po prze dzi ła kam pa nia re kla mo wa

na ła mach ty go dni ka „An te na” (uka zy wał się
w la tach 1934-1939). W spe cjal nym, bo ga to ilu -
stro wa nym wy da niu, któ re go frag men ty mo żna
zo ba czyć na do łą czo nych re pro duk cjach, umiesz -
czo no ob szer ne ar ty ku ły, zdję cia i no tat ki, na te -
mat anon so wa nych au dy cji, in for ma cję kto
i gdzie ją przy go to wał, kto w niej wy stą pi, dla -
cze go war to jej po słu chać. W przy pad ku au dy cji
mu zycz nych po da wa no in for ma cje o utwo rach,
kom po zy to rze, wy ko naw cy, miej scu wy ko na nia.
Do omó wień do łą czo no fo to gra fie – dzię ki te mu
ra dio słu cha cze (i my te raz po prze szło 71 la tach)
mo że my zo ba czyć, jak wy glą dał bo ha ter czy też
wy ko naw ca au dy cji.

W „An te nie” uka zał się m.in. ar ty kuł pt. „Lud
i sztu ka lu du są dec kie go” pió ra Ro mu al da Re gu -
ły, znaw cy te ma tu, ar ty sty ma la rza i po pu la ry za -
to ra folk lo ru, ze zdję cia mi (naj praw do po dob niej)
uta len to wa ne go chłop skie go fo to gra fi ka Woj cie -
cha Mi ga cza. Przed sta wio no też za byt ki i miej -
sca pa mię ci na ro do wej.

Ca ło dzien na trans mi sja wy pa dła na me dal.
Nie od no to wa no tech nicz nych wpa dek. Świet nie
wy pa dły nada wa ne na ży wo z wie ży ra tu szo wej
re por ta że Eu ge niu sza Paw łow skie go i Ma ria -
na Mi ku ty. Z ro li kon fe ran sje ra wy bor nie wy wią -
zał się Ar tur But scher, miej sco wy ak tor i re ży ser,
wła ści ciel warsz ta tu ra dio tech nicz ne go. Roz śpie -
wał się chór „Echo” pod dy rek cją Ma ria -
na Rzym ka. Do no śnie za brzmia ła mu zy ka
dwóch or kiestr – woj sko wej i ko le jo wej, któ ry -
mi do wo dzi li ka pel mi strze Jan Wal ter i Igna cy
Wol fstal. Ka żdy z tych lu dzi ma swo je trwa łe
miej sce w hi sto rii kul tu ry są dec kiej.

Pod ha lań czy cy wy stą pi li w pa rad nych pe le ry -
nach i ka pe lu szach z pió ra mi or li mi, w peł nym
skła dzie in stru men tów dę tych, z tam bur ma jo rem
sie rż. Da nie lem Ba ły czem (ka wa le rem Vir tu ti
Mi li ta ri z woj ny z bol sze wi ka mi), któ ry, za miast
bu ła wy, dzie rżył w dło ni ciu pa gę osa dzo ną
na drew nia nym drzew cu. Nie mie li tre my, wcze -
śniej wy stę po wa li na wie lu im pre zach i pa ra dach,
gra li m.in. przed pre zy den tem Igna cym Mo ścic -
kim, w No wym Są czu i War sza wie.

Trans mi sja sta no wi ła zna ko mi tą pro mo cję Są -
dec czy zny i świet ny po li gon or ga ni za cyj no–do -
świad czal ny przed pla no wa nym na 12-15
sierp nia 1938 r. Zjaz dem Gór skim.

Oto ory gi nal ny za pis pro gra mu ra dio we go „Dnia No we go Są cza”:

9.15-11.45: Re por taż wstęp ny prof. Eu ge niu sza Paw łow skie go; na bo żeń stwo z Ko le gia ty św. Mał go rza ty (Mszę św. od pra wi ks. in fu łat Ro man Ma zur,
dzie kan no wo są dec ki, śpie wa chór ro bot ni czy „Echo” pod ba tu tą Ma ria na Rzym ka, ka za nie wy gło si ks. prof. Hen ryk We ryń ski; hej nał są dec ki i re por -
taż z wie ży ra tu szo wej – prze pro wa dzą Eu ge niusz Paw łow ski i Ma rian Mi ku ta; Kon cert spa ce ro wy (trans mi sja z ryn ku), wy ko naw cy: or kie stra dę ta
Zaw. Zw. Ko le ja rzy pod dyr. Igna ce go Wol fsta la, or kie stra woj sko wa pod dyr. kpt. Ja na Wal te ra, chór mię dzysz kol ny 400 dzie ci pod kier. dr. Edwar da
Fy dy i chór „Echo” pod dyr. Ma ria na Rzym ka
13.15-15.00: Mu zy ka obia do wa z No we go Są cza. Trans mi sja z dzie dziń ca Zam ku Kró lew skie go. Wy ko naw cy: or kie stra dę ta 1 Puł ku Strzel ców Pod hal.
pod dy rek cją kpt. Ja na Wal te ra, or kie stra smycz ko wa A. J. Wroń skie go, chór „Echo” (dy ryg. Ma rian Rzy mek, ze spo ły wiej skie: Zw. Mł. Lud. pod kier.
dyr. Mie czy sła wa Szur mia ka, T. S. L. i Ka tol. Stow. Młodz. Ż. oraz so list ka kon cer tu: Ada Sa ri (uro dzo na w No wym Są czu).
15.30-16.30:„Na zie lo nym Pod ha lu” – trans mi sja re gio nal na: a) ka pe la lu do wa, b) chór lu do wy, c) gę śle są dec kie prof. Zbo zie nia, d) gad ka gó ral ska,
e) frag men ty we se la wiej skie go są dec kie go (ze spół TSL w Sie dlec).

Radio wystawa, Artur Butscher, 1926 r. FOT. ARCH.

Całodzienna
transmisja
wypadła
na medal. Nie
odnotowano
technicznych
wpadek. 
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Są dec kie lo sy....
Ró żnie po to czy ły się lo sy uczest ni ków trans mi -

sji. Ka pel mistrz Igna cy Wol fstal (ur. 1898) zo stał
roz strze la ny przez Niem ców w Ol sza nie w 1943 r. 

Do wo dzą cy ze spo ła mi lu do wy mi Mie czy -
sław Szur miak (ur. 1890), wie lo krot ny kie row -
nik są dec kich grup folk lo ry stycz nych na ko lej ne
zjaz dy gór skie, folk lo ry sta, po eta, li te rat, au tor
sztuk lu do wych i ko me dii, za dzia łal ność kon -
spi ra cyj ną zo stał za mę czo ny w obo zie Au -
schwitz w 1942 r. 

Tam bo ur ma jor Da niel Ba łycz (1886–1956)
miesz kał po woj nie przy ul. Grodz kiej w No wym
Są czu, a na stęp nie przy ul. Ja giel loń skiej 54.

Ar tur But scher (1901–1970), aresz to wa ny
przez NKWD we Lwo wie, tra fił do ła grów Sy -
be rii, skąd wy do stał się wraz z ar mią An der sa
i prze szedł z nią szlak bo jo wy m.in. pod Mon te
Cas si no, wy stę po wał w Te atrze Dra ma tycz -
nym II Kor pu su, a po tem w te atrach – Pol skim
i No wym w Lon dy nie oraz w pol sko ję zycz nych
au dy cjach BBC.

Naj więk szą pa sją Ma ria na Mi ku ty (1908-
1976), ak to ra, pe da go ga i re ży se ra zwią za ne go ze
Sta rym Są czem, do koń ca ży cia by ły kon cer ty sło -
wa or ga ni zo wa ne dla mło dzie ży. W 1957 r. na ju -
bi le usz 700-le cia Sta re go Są cza opra co wał
i przy go to wał pro gram uro czy sto ści, a po nad to ze
zna nych so bie prze ka zów spi sał Sta ro są dec kie zrę -
ko wi ny. Jest pa tro nem jed nej z ulic w Ka to wi cach.

Ka pi tan Jan Teo fil Wal ter (1889-1967) we
wrze śniu 1939 r. zo stał in ter no wa ny na Wę -
grzech, gdzie pra co wał fi zycz nie do koń ca woj -
ny i pro wa dził or kie strę. Po wy zwo le niu kie ro wał
dę tą or kie strą ko le jo wą w No wym Są czu i zor -
ga ni zo wał or kie strę przy Gmin nej Spół dziel ni
w Na wo jo wej. Pra co wał ta kże ja ko pro fe sor Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej im. Fry de ry ka Cho -
pi na w No wym Są czu. Uczył gry na fle cie,
klar ne cie, obo ju i in stru men tach smycz ko wych
– wio lon cze li i kon tra ba sie. Wy cho wał licz ne
gro no mu zy ków, opra co wał ok. 80 utwo rów od -
gry wa nych przez ró żne or kie stry i ze spo ły. 

Edward Fy da (1890–1961), za słu żo ny pe da gog,
zbie racz i re je stra tor re gio nal nych pie śni lu do wych,
współ za ło ży ciel Te atru Ro bot ni cze go im. B. Bar -

Transmisję
poprzedziła
kampania
reklamowa
na łamach
tygodnika
„Antena”.

HISTORIA
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War to wie dzieć

Pol ska ra dio fo nia na le ża ła do bar dzo no wo cze snych,
a uru cho mio na w 1931 r. no wa sta cja War sza wa I by ła
naj sil niej szą w Eu ro pie. Sy gnał – dzię ki masz to wi w Ra -
szy nie – na od bior ni kach lam po wych sły szal ny był na -
wet z od le gło ści 4000 km. An te na o dłu go ści 280 m
za wie szo na by ła na dwóch masz tach sta lo wych o wy so -
ko ści 200 m ka żdy. By ło to naj wy ższe umiesz cze nie an -
te ny ra dio fo nicz nej na świe cie. Ka żdy z masz tów
wa żył 90 ton, a pod trzy mu ją ce go od cią gi 30 ton.

Swo je ra dio we su per wej ście miał pro fe -
sor II Gim na zjum i Li ceum im. Bo le sła wa

Chro bre go, Jó zef Zbo zień (1879-
1954), ro dem z Za brze ży, któ ry
za de mon stro wał na an te nie
wła sno ręcz nie skon stru owa ne
gę śle, czy li skrzyp ce gó ral skie,
wzo ro wa ne na pod ha lań skich
„złób co kach”, z któ rych wy do -
by wał się peł ny, głę bo ki ton.
Gę śle pro fe so ra by ły
przy tym ar ty stycz nie zdo -
bio ne (tzw. ba ti ko wa niem

lub in kru sta cją) w są dec kie wzo -
ry. Przy gę śli kach (wy ko nał ich ok. 150) 
J. Zbo zień wpro wa dził czwar tą stru nę,
uzy sku jąc no we brzmie nie, przy sto so wał
też pod bró dek do trzy ma nia in stru men tu.
Zaj mo wał się rów nież ma lar stwem i rzeź -
bą, two rzył szop ki gó ral skie z ar ty stycz nie
rzeź bio ny mi lal ka mi FOT. ARCH.

bac kie go, ak tor i re ży ser, po woj nie na dal kie ro wał
szko łą nr 3 na Pie kle, w la tach pięć dzie sią tych nie -
za po mnia ny od twór ca Pap ki na w „Zem ście” Fre -
dry, był ta kże wie lo let nim rad nym w No wym Są czu.

Eu ge niusz Paw łow ski (1902–1986), pe da gog
i harc mistrz, au tor wi do wisk te atral nych, przed -
wo jen ną współ pra cę z ra diem kon ty nu ował w po -
wsta łym w la tach pięć dzie sią tych ra dio węź le

są dec kim. Przez po nad 20 lat wy kła dał w Wy -
ższej Szko le Pe da go gicz nej w Kra ko wie, zo stał
pro fe so rem nad zwy czaj nym, spe cja li zo wał się
w na uce o na zwach.

Kró lo wa ko lo ra tu ry Ada Sa ri (1896–1968)
miesz ka ła w War sza wie (jej miesz ka nie przy ul.
Ra ko wiec kiej do szczęt nie spło nę ło pod czas woj -
ny, wraz z dzie ła mi sztu ki, ko stiu ma mi, ar chi -
wum). Uczy ła śpie wu w Pań stwo wej Wy ższej
Szko le Mu zycz nej (otrzy mu jąc wte dy ty tuł pro -
fe so ra). Na wy stę py i po sie dze nia na uczel ni wy -
syła no po nią spe cjal ny sa mo chód. Wy cho wa ła
licz ne gro no uta len to wa nych uczen nic, ok. 200
śpie wa ków. Uczyć się śpie wu w Pol sce i w Eu -
ro pie i nie być uczniem Ady Sa ri, to był błąd.

Radio Elektrit 

Opera, 1937 r.

„Antena” – animatorzy transmisji FOT. ARCH.
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Tu ra dio wę zeł No wy Sącz...
R a dio fo nia w po sta ci ra dio wę zła

miej skie go za wi ta ła do No we go
Są cza na prze ło mie 1949
i 1950r. Pla ców ka zlo ka li zo wa -

na na pierw szym pię trze przy ul. Ko nar -
skie go pod le ga ła for mal nie kra kow skiej
roz gło śni Pol skie go Ra dia; dzia ła ła
do 1979 r. Ra dio fo ni za cją, choć na mniej -
szą ska lę, ob ję te by ły rów nież Kry ni ca,
Gry bów, Sta ry Sącz i Piw nicz na.

Ra dio wę zły nie mia ły an te ny nadaw -
czej. Do ka żde go z do mów roz cią gnię te
by ły dwa dru ty (jak ka ble te le fo nicz ne),
po któ rych pły nął sy gnał elek trycz ny
do gło śni ka. Sy gnał by ł wy sy ła ny przez
ol brzy mie, ża rzą ce się wzmac nia cze.

Ra dio wę zeł no wo są dec ki nada wał
co dzien nie od godz. 19, a na za jutrz
do po łu dnia re trans mi to wa no po wtór ki;
ak tu al no ści i ga wę dy to wa rzy skie, wia -
do mo ści i ko men ta rze spor to we, cie ka -
wost ki hi sto rycz ne. W pierw szej
po ło wie lat pięć dzie sią tych na cze le ze -
spo łu re dak cyj ne go stał se kre tarz Pre zy -
dium MRN An drzej Wierz bic ki.
Re dak cję two rzy li: Kry sty na Ło dziń ska
(pra cow ni ca PPRN, pro wa dzi ła po tem
kon cer ty ży czeń i au dy cje z cy klu „Roz -
ma wia my ze słu cha cza mi”), Ma rian No -
wak (praw nik, prze wod ni czą cy
Miej skiej Ko mi sji Pla no wa nia Go spo -
dar cze go, in te re su ją cy się pro ble ma mi
zdro wia), Ta de usz Wi du liń ski, Alek san -
dra Ma je ran, Aloj zy Cy bul ski (ko re -
spon dent „Ga ze ty Kra kow skiej), Je rzy
Dem bic ki (wi ce prze wod ni czą cy Za rzą -
du Po wia to we go ZMP), Mi cha li na Dra -
gan, Jó zef Kar wa la (re dak tor
„Wia do mo ści Są dec kich”), Ja nusz Ko -
szyk (dzien ni karz „Wia do mo ści Są dec -
kich”), Ma ria Lan kau, Ma ria Lisz ka
(pro fe sor w szko le śred niej), Wła dy sła -
wa Lu ba sio wa (kie row nik Od dzia łu
Kul tu ry PMRN, po et ka), Eu ge niusz
Paw łow ski (po lo ni sta, pro fe sor I LO,
miał swój ką cik pt. „Mó wi my po pol -
sku”) i Jan Kro kow ski (prze wod ni czą cy
Po wia to we go Ko mi te tu Kul tu ry Fi zycz -
nej). Po tem do łą czy li do nich Le szek
Ma zan, Zo fia Sko rup ko wa, Zo fia Za -

rem ba, Jó zef Pio run kie wicz, Sła wo mir
J. Tab kow ski, Bo le sław Fa ron i naj młod -
szy „ro dzy nek” – Ro man Frą czek (póź -
niej szy ksiądz). Ob słu gę tech nicz ną
za pew nia li Sta ni sław Śmier ciak (oj ciec
zna ne go fo to re por te ra) i Zbi gniew Wy -
rwicz.

Przez kil ka lat ist nia ła „We so ła fa la
skar bow ców” – pro gram sa ty rycz ny. 

Ra dio wę zeł in te gro wał lu dzi,
a w chwi lach klęsk ży wio ło wych, np.
po wo dzi czy „zim stu le cia”, był naj szyb -
szym środ kiem ko mu ni ko wa nia się wła -
dzy ze spo łe czeń stwem.

***

„Do bry wie czór pań stwu, tu ra dio -
wę zeł No wy Sącz...” – do dziś wspo mi -
na ne sło wa Ja na Kro kow skie go.
W świa do mo ści star sze go po ko le nia po -
stać owia na le gen dą, dzie siąt ka mi aneg -
dot i wspo mnień, wie lo let ni kie row nik
ra dio wę zła za kła do we go, a po tem miej -
skie go.

Je go głos za po śred nic twem ra dio wę -
zła miej skie go do cie rał nie mal do ka -
żde go miesz ka nia („koł choź ni ki” mie li
w swo ich do mach też miesz kań cy Sta -
re go Są cza, Kry ni cy i Gry bo wa). Roz -

brzmie wał na po cho dach i za wo dach
spor to wych naj wy ższej ran gi (np. sa -
necz kar skich mi strzo stwach świa ta
w Kry ni cy), nad Je zio rem Ro żnow skim
i Łąc ku, fe sty nach i po grze bach za słu -
żo nych są de czan. Z nie od łącz ną be ret ką
na po ły sia łej przed wcze śnie gło wie i mi -
kro fo nem w rę ku (ar cha icz nie dziś wy -
glą da ją cym na zdję ciach) prze mie rzał
wzdłuż i wszerz Są dec czy znę.

Ra dio wę zeł od po wia dał ta kże za me -
ga fo ni za cję mia sta, miał za pew niać mu -
zy kę i trans mi sję wy stą pień lu dzi
wła dzy pod czas po cho dów pierw szo ma -
jo wych al bo in nych wa żnych ma ni fe sta -
cji. Gdy pod czas ja kiejś aka de mii ku
czci Sta li na na gle gło śni ki sprzę gły się
z mi kro fo nem i za czę ły wyć, to wów -
czas ob słu gu ją cy apa ra tu rę Sta ni sław
Śmier ciak–se nior po szedł do kry mi na -
łu. Za rzut był pro sty: nie bez piecz ny sa -
bo taż po li tycz ny.

Oczy wi ście, ra dio wę zeł wy ko rzy sty -
wa ny był do pro pa gan dy po li tycz nej,
przy sto so wy wa nej do lo kal nych uwa -
run ko wań. Oto bu dzą ce dziś uśmiech
tre ści ko mu ni ka tów:

Dla uczcze nia II Zjaz du Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej, „DOM
MO DY” Pań stwo we go Przed się bior -
stwa Kra wiec ko-Ku śnier skie go w No -
wym Są czu ul. Lwow ska 1a, urzą dza dla
miesz kań ców No we go Są cza i oko lic wy -
sta wę…

Kie dy nie dłu go po le je się stal z pie ców
Hu ty im. Le ni na, po trzeb ni są ro bot ni cy
dla przy spie sze nia tem pa pro duk cji. Oby -
wa te le miast i po wia tu No wy Sącz! Hu ta
im. Le ni na wzy wa was do pra cy a przede
wszyst kim pra cow ni ków nie wy kwa li fi ko -
wa nych na na stę pu ją cych wa run kach
pra cy i pła cy:…

Na pla cu Sta li na, przy pierw szych sto -
iskach, na prze ciw Ra tu sza, zgu bio no czer -
wo ny fu te rał na oku la ry (...). 8.03.1956 r.
ok. godz. 15.00 na uli cy Ja giel loń skiej
przed skle pem PSS nr 23 (Waś ko) zna le -
zio no mę skie skar pet ki ko lo ru po pie la te -
go, któ re są do ode bra nia w Pre zy dium
MRN po kój nr 16 I p.

HISTORIA

Jan Krokowski FOT. ARCH.
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***
– Po mi mo pe jo ra tyw nej na zwy „koł -

choź nik”, sta wia nych za dań po li tycz no–
pro pa gan do wych, a ta kże strasz ne go
i tra gicz ne go okre su lat sta li now skich,
au dy cje ra dio wę zła No wy Sącz cie szy ły
się, szcze gól nie z upły wem cza su i po stę -
pu ją cych pro ce sów li be ra li za cji w Pol -
sce, du żym za in te re so wa niem i apro ba tą
miesz kań ców mia sta – wspo mi na Sła -
wo mir J. Tab kow ski.

Ra dio Kra ków
Od po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych

dzia ła ło w No wym Są czu stu dio Ra dia
Kra ków, z któ rym zwią za ni by li m.in. An -
drzej Krup czyń ski, Je rzy Ce bu la, Lu cy -
na Bo cheń ska, Sła wo mir Wro na, To masz
Bi nek (rów nież re dak tor Re gio nal nej Te -
le wi zji Ka blo wej i „Ga ze ty Kra kow -
skiej”), a po tem Mo ni ka Za gó row ska,
Agniesz ka Gry bel i Ali cja Sto lar czyk. Stu -
dio zli kwi do wa no w 2009 r. z przy czyn
eko no micz nych.

Ra dio „Echo”
Pierw szą ra dio sta cją re gio nal ną w No -

wym Są czu by ło po wsta łe 1 czerw -
ca 1995 r. Ra dio „Echo”. Utwo rzy ła je
spół ka WI BOR, któ rej głów nym udzia -
łow cem był zna ny są dec ki biz nes men Ry -
szard Fryc. Pro gram emi to wa ny był ca łą
do bę, obej mo wał co ty go dnio we blo ki te -
ma tycz ne, np. in ter wen cyj ny, kul tu ral ny,
mo to ry za cyj ny, spor to wy, ser wis re por te -

rów te re no wych. Ra dio po sia da ło stu dia
re gio nal ne w Kry ni cy, Li ma no wej i Gor -
li cach. Dźwię ko wa wi zy tów ka: „Kie dy
słoń ca brak na nie bie/gdy masz do syć na -
wet sie bie/tyl ko „Echo” od świ tu aż
po brzask/słu chaj nas”. 

Ra diem kie ro wa li ko lej no: Le szek
Bo la now ski, An drzej Krup czyń ski, Le -
szek Hor wath i Sta ni sław Młyń ski.

Ra dio Plus
W 1993 r. z ini cja ty wy ów cze sne go or -

dy na riu sza tar now skie go bpa Jó ze fa Ży ciń -
skie go po wsta ło Ra dio Plus (wów czas
pod na zwą: Ra dio Do bra No wi na). Stu dio
w No wym Są czu dzia ła od 1994 r., wów -
czas pod opie ką ks. Wła dy sła wa Mi du ry,
a po tem ks. Ry szar da Pia sec kie go, któ ry
stwo rzył pro fe sjo nal ne stu dio i zgro ma dził

Sądecki radiowęzeł na Święcie Kwitnącej Jabłoni, 1968 r. FOT. ARCH.

Radio RDN, 2004 r. FOT. LEŚ



wo kół sie bie ze spół re por te rów. Z bie giem
lat ra dio po wró ci ło do na zwy RDN Ma ło -
pol ska, choć ina czej roz szy fro wy wa ne go:
Ra dio Do brze Na sta wio ne. Stu diem w No -
wym Są czu kie ru je Mar ta Jo dłow ska.

Ra dio Ga li cja
W grud niu 2006 r., po wsta ło Ra dio

Ga li cja, dys po nu ją ce stu diem emi syj -
nym przy ul. Ja giel loń skiej 11. Ra dio

na da wało na czę sto tli wo ści 104,6 FM,
ko rzy sta z dwóch na daj ni ków: na Ja wo -
rzy nie Kry nic kiej i Wy so kiem. Trzon
ze spo łu sta no wi ła eki pa daw ne go Ra dia
Echo. W stycz niu 2009 r. sta cja zo sta ła
sprze da na sie ci RMF MA XXX. 

Ra dio Eska
W po ło wie 2009 r. w No wym Są czu

– dzię ki na daj ni ko wi na gó rze w Chru -

śli cach – na czę sto tli wo ści 106,8 MHz.
za czę ło być sły szal ne Ra dio Eska Ma ło -
pol ska (prze kształ co ne z Ra dia Eska
Boch nia). Kie row nic two stu dia są dec -
kie go (Ry nek 18) ob jął red. Dariusz Ryś
(b. re por ter nie ist nie ją cych już roz gło śni
lo kal nych Echo i Ga li cja). Eska Ma ło -
pol ska jest czę ścią sie ci Eska, na da ją cej
obec nie w 37 mia stach w Pol sce. 

JE RZY LE ŚNIAK
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Dariusz Ryś, Radio Eska FOT. LEŚ

Radio Echo, 1996 r. FOT. PIOTR DROŹDZIK

W soboty i niedziele dwugodzinny serwis sądecki emituje Ra dio Zło te
Prze bo je – red. Ka ta rzy na Hnat, 2009 FOT. LEŚ

Ra dio Plus, 2000 r. FOT. LEŚ
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W la tach sześć dzie sią tych
ubie głe go stu le cia są dec -
kie spo łe czeń stwo co raz
bar dziej od czu wa ło skut ki

rzą dów władz ko mu ni stycz nych. Trud -
na sy tu acja eko no micz na lud no ści by ła
re zul ta tem bra ku re form struk tu ral nych
w go spo dar ce. Pol ska pod rzą da mi Wła -
dy sła wa Go muł ki i Jó ze fa Cy ran kie wi -
cza roz wi ja ła się w sfe rze go spo dar czej
po wo li. Go muł ka, bę dąc czło wie kiem
sła bo zo rien to wa nym w no wo cze snych
tren dach roz wo jo wych, nie do strze gał
po trze by prze pro wa dze nia grun tow nych
re form go spo dar czych. Je go to głów nie
ob wi nia no o ha mo wa nie roz wo ju eko -
no micz ne go kra ju. Zna ny pu bli cy sta
opo zy cyj ny Ste fan Ki sie lew ski, któ re go
iry to wa ła trud na sy tu acja w kra ju, na -
zwał rzą dy Go muł ki i Cy ran kie wi cza
„dyk ta tu rą ciem nia ków”.

Na tle go spo dar czym do cho dzi ło
do gwał tow ne go za ostrze nia sto sun ków
mię dzy wła dza mi po li tycz ny mi a spo łe -

czeń stwem. Na Są dec czyź nie chło pi bo -
le śnie od czu li for so wa ny przez pań stwo
obo wią zek do staw zbo ża i in nych pło -
dów rol nych. Z ko lei lud ność za miesz -
ku ją ca mia sta uty ski wa ła na dro ży znę
i brak pod sta wo wych ar ty ku łów żyw no -
ścio wych. To wszyst ko spra wia ło, że
spo łe czeń stwo swą złość i go rycz za czę -
ło kie ro wać w stro nę ów cze snych władz

po wią za nych z PZPR. W te re nie do par -
tii na le że li w wie lu przy pad kach prze -
wod ni czą cy Gro madz kich Rad
Na ro do wych, soł ty si, oso by pra cu ją ce
w ad mi ni stra cji i dy rek to rzy szkół. Gros
człon ków PZPR dzia ła ła w Ochot ni czej
Re zer wie Mi li cji Oby wa tel skiej, do no -
sząc na prze ciw ni ków ustro ju lub tyl ko
lu dzi nie za do wo lo nych z pa nu ją cych
wa run ków do Słu żby Bez pie czeń stwa,
bądź po dej mu jąc in ne dzia ła nia na szko -
dę lud no ści. W oczach zde cy do wa nej
więk szo ści miesz kań ców Są dec czy zny,
par tyj nia cy ucho dzi li za sprze daw czy -
ków w słu żbie ko mu ni zmu. Wza jem ną
nie chęć i kon flik ty pod sy cał ofi cjal nie
ma ni fe sto wa ny przez zna czną część
człon ków PZPR ate izm, prze ja wia ją cy
się m.in. w nie uczęsz cza niu na nie dziel -
ne msze, nie po sy ła niu dzie ci na re li gię,
ata kach na du cho wień stwo.

Są de cza nie opo zy cyj nie na sta wie ni
do rzą dów ko mu ni stycz nych nie by li
w sta nie prze ciw sta wić się im otwar cie.
Ka żde bo wiem wy stą pie nie prze ciw ko
wła dzy lu do wej by ło su ro wo ka ra ne.
Pró bo wa no więc in nych spo so bów wal -
ki z uci skiem. Jed ną z form ta kiej dzia -
łal no ści by ło wy sy ła nie ano ni mo wych
li stów z po gró żka mi do lu dzi po wią za -
nych z wła dzą ko mu ni stycz ną. Naj czę -
ściej ad re sa ta mi te go ty pu pism
by li I se kre ta rze gmin nych i po wia to -
wych ko mi te tów PZPR. 

Ser decz nie za pra szam…
W zbio rach In sty tu tu Pa mię ci Na ro -

do wej (Od dział Kra ków 075/1967, t. 2)
znaj du ją się ma te ria ły źró dło we, in for -
mu ją ce o śledz twach prze pro wa dzo nych
w związ ku z roz sy ła niem ano ni mo wych
li stów. We wrze śniu 1966 r. ko men dant
po wia to wy Mi li cji Oby wa tel skiej w No -
wym Są czu prze ka zał mel du nek do Na -
czel ni ka Wy dzia łu III Słu żby

Bez pie czeń stwa Ko mi te tu Wo je wódz -
kie go Mi li cji Oby wa tel skiej w Kra ko -
wie. In for mo wał w nim, iż w dniu 9
wrze śnia 1966 r. I se kre tarz KP PZPR
w No wym Są czu do star czył do Słu żby
Bez pie czeń stwa Ko mi te tu Po wia to we go
MO w tym mie ście list ano ni mo wy,
prze ka za ny na je go ad res, nada ny
z urzę du pocz to we go w No wym Są czu
w dniu 7 wrze śnia 1966 r. Treść li stu by -
ła na stę pu ją ca: „Ser decz nie za pra szam
na uro czy stą ad o ra cję ob ra zu Mat ki Bo -
skiej Czę sto chow skiej w mo im do mu
w Tę go bo rzy w dniach 7.09.1966 r.
godz. 20.00 do 8.09.66 r. godz. 19.00”.
Pod tre ścią li stu wid niał pod pis prze -
wod ni czą cej Gro madz kiej Ra dy Na ro -
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Roz pra co wa nie ope ra cyj ne o kryp to ni mie „Pi sarz”

Adoracja świętego o

W terenie do partii należeli
w wielu przypadkach
przewodniczący
Gromadzkich Rad
Narodowych, sołtysi, osoby
pracujące w administracji
i dyrektorzy szkół.

HISTORIA
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do wej w Tę go bo rzy, a za ra zem człon ki -
ni Eg ze ku ty wy KP PZPR. Treść ko re -
spon den cji na pi sa na zo sta ła ołów kiem
na pa pie rze li sto wym, na ko per cie brak
by ło ad re su zwrot ne go. I se kre tarz KP
PZPR w No wym Są czu w roz mo wie
z funk cjo na riu sza mi MO stwier dził, że
pod pis pod tre ścią li stu prze wod ni czą cej
GRN w Tę go bo rzy „jest zmy ślo ny i zło -
śli wie po da ny przez ele men ty sfa na ty -

zo wa ne”. Prze ka zał za ra zem, że
prze wod ni czą ca jest dłu go let nim dzia ła -
czem PZPR, ma znacz ne za słu gi w pra -
cy spo łecz nej na wsi, lecz „nie cie szy się
sym pa tią ele men tów sfa na ty zo wa nych,
ja ko ate ist ka, dla te go też zło śli wie opra -
co wa no za pro sze nie o tre ści fa na tycz nej
i pod pi su jąc ją fik cyj nie”. Do dać na le -
ży, że za pro sze nie tej sa mej tre ści,
co I se kre tarz KP PZPR w No wym Są -
czu otrzy mał ta kże I se kre tarz KP PZPR
w Li ma no wej. 

Słu żba Bez pie czeń stwa po prze ana li -
zo wa niu tre ści li stu prze pro wa dzi ła
z prze wod ni czą cą GRN w Tę go bo rzy roz -
mo wę na te mat ano ni mu, prze sła ne go
do I se kre ta rza. Roz mo wa od by ła się 12
wrze śnia 1966 r. Za stęp ca ko men dan ta
po wia to we go MO wraz z jed nym z pod -
po rucz ni ków po ka za li prze wod ni czą cej
przy sła ne pocz tą za pro sze nie na uro czy -
stość re li gij ną, któ ra uj rzaw szy je, zro bi ła
wiel kie oczy. Dłu go nie mo gła ochło nąć.
Stwier dzi ła, iż nie jest w sta nie po wie -
dzieć, kto mógł opra co wać i prze słać ta ki
pasz kwil na jej te mat. Prze ka za ła za ra -

zem, iż pod ko niec sierp nia 1966 r. otrzy -
ma ła list ano ni mo wy, nada ny w Tę go bo -
rzy, ad re so wa ny na jej na zwi sko. Zo stał
on na pi sa ny od ręcz nie, atra men tem
na kart ce wy rwa nej z ze szy tu szkol ne go,
a je go treść by ła na stę pu ją ca: „Sza now -
na pa ni, słu chaj pa ni ostrze że nie – je śli się
nie zmie nisz do lud no ści gro ma dy to się
skoń czy źle, je śli nie wy co fasz obo wiąz ko -
wych do staw zbo ża na za pła ce nie, bo
gdzie je ma my, jak sad ma my, po 500 zł.
A da wać po 200 zł. Ma my ku po wać, to jak
wyj dziesz z do mu to już nie wró cisz, al bo
nie wyj dziesz już z do mu, pój dziesz do gó -
ry z dy mem. Być pew na, że to bę dzie cier -

pieć da lej nie bę dzie my, to już ci się na le -
ży za Pierz cha łę, że by sie ro ty głod ne cho -
dzi ły, być pew na, że od id nych bę dziesz
opi sa na do War sza wy, ty my ślisz, że ci
nikt ra dy nie da, że cie lę ta wy wo zisz te raz
id ni ci wszyst ko udo wod nią”. Uży te po -
gró żki przez au to ra li stu, wy wo ła ły nie -
po kój i oba wę u prze wod ni czą cej GRN
w Tę go bo rzy. Mi li cjan ci snu li po dej rze -
nia, że list ano ni mo wy, któ ry otrzy ma ła
prze wod ni czą ca, ma zwią zek z li stem
prze sła nym do I se kre ta rza. W pi śmie wy -
sła nym do swych prze ło żo nych w Kra ko -
wie za zna czy li, że w okre sie kam pa nii
wy bor czej do Sej mu i rad na ro do wych, fi -

” 

brazu

Niezwłocznego śledztwa
i wykrycia autorów
anonimowych listów
domagał się I sekretarz KP
PZPR w Nowym Sączu.



88 Sądeczanin GRUDZIEŃ 2009 v www.sadeczanin.info

gu ru ją ce na afi szach na zwi sko prze wod -
ni czą cej GRN w Tę go bo rzy by ło kre ślo -
ne i wy ry wa ne – mi mo czę stej zmia ny
afi szy. 

Wzo ry pi sma 
Nie zwłocz ne go śledz twa i wy kry cia

au to rów ano ni mo wych li stów do ma gał
się I se kre tarz KP PZPR w No wym Są -
czu. Słu żba Bez pie czeń stwa opra co wa -
ła od po wied ni plan przed się wzięć
zmie rza ją cych do usta le nia au to rów.
W ra mach ca łej ope ra cji, któ rej nada no
kryp to nim „Pi sarz”, za pla no wa no wy -
ko nać na stę pu ją ce przed się wzię cia:

1. Prze pro wa dzić szcze gó ło wą ana li -
zę wszyst kich zło żo nych po dań w ró -
żnych spra wach do GRN w Tę go bo rzy,
w tym ce lu, by usta lić wzór pi sma po -
dob ny do pi sma li stów ano ni mo wych;

2. Po usta le niu po dob nych wzo rów
pi sma, za brać te po da nia, prze ana li zo -
wać tecz ki oso bo we BDO wy ty po wa -
nych osób i, po skom ple to wa niu
wszyst kich ma te ria łów, prze słać do eks -
per ty zy;

3. Na wią zać współ pra cę z kie row ni -
ka mi szkół pod sta wo wych na te re nie re -
jo nu GRN w Tę go bo rzy i uzgod nić, by
wszy scy w swo ich szko łach zle ci li na pi -
sa nie kla só wek w kla sach od IV do VIII,
któ re po skom ple to wa niu po słu żą do po -
rów na nia z cha rak te rem pi sma li stu ano -
ni mo we go;

4. Prze pro wa dzić roz mo wę z pro wa -
dzą cy mi kio ski „Ru chu” i skle py na te -
re nie i w re jo nie Tę go bo rzy, gdzie
sprze da wa ne są przy bo ry biu ro we i ko -
per ty li sto we, w ce lu usta le nia, czy ktoś
w sierp niu lub na po cząt ku wrze śnia nie
za opa try wał się w ko per ty i pa pier;

5. Szcze gól ną uwa gę zwró cić na oso -
by, któ rym w okre sie ostat niej kam pa nii
wy bor czej do Sej mu i rad na ro do wych
udo wod nio no, że kre śli ły i wy ry wa ły
z li sty kan dy da tów na rad nych na zwi sko
prze wod ni czą cej GRN w Tę go bo rzy.
Od tych osób uzy skać wzo ry pi sma
i prze słać do eks per ty zy;

6. Prze pro wa dzić ro ze zna nie od no -
śnie po da nych fak tów w li ście ano ni mo -
wym, że dzie ci Pierz cha ły po zo sta ją bez
wa run ków do ży cia (za le co no usta lić,
dla cze go ro dzi na Pierz cha łów ma uprze -
dze nia do prze wod ni czą cej GRN i czy

ktoś z tej ro dzi ny nie jest au to rem li stu;
wska za no na po trze bę uzy ska nia od ca -
łej ro dzi ny wzo rów pi sma i prze sła nia
ich do eks per ty zy); 

7. W mia rę wy ko ny wa nych czyn no -
ści mieć na uwa dze na stę pu ją ce kwe stie:
kto z re jo nu Tę go bo rzy pra cu je na PKP
lub Po czcie nr 2, gdzie zo stał nada ny list
ano ni mo wy do I se kre ta rza. Po usta le -
niu ta kich osób, sta rać się uzy skać
od nich wzo ry pi sma do po rów na nia.

8. Przy wy ko ny wa niu tych czyn no ści
wy ko rzy stać do po mo cy funk cjo na riu -
szy MO z po ste run ku w Ło so si nie.

Zgod nie z za ło że nia mi pla nu ope ra -
cyj ne go, zmie rza ją ce go do wy kry cia
au to rów ano ni mo wych li stów, przy stą -
pio no do je go sys te ma tycz ne go re ali -
zo wa nia. Do ko na no ana li zy
wszyst kich wpły wa ją cych po dań
do GRN w Tę go bo rzy, skła da nych
przez rol ni ków w ró żnych spra wach.
Szcze gól ną uwa gę sku pio no na ro dzi -
nie Pierz cha łów, o któ rej by ła mo wa
w li ście ano ni mo wym. Prze pro wa dzo -
no roz mo wy z jej człon ka mi, po bra no
na pi sa ne wła sno ręcz nie przez nich
oświad cze nia. Nad to po bra no wzo ry
pi sma od wszyst kich uczniów szko ły
pod sta wo wej w Tę go bo rzy (od kla -
sy IV do VIII) i wy ło nio no kil ka, któ -
re by ły zbli żo ne do wzo ru pi sma li stu
ano ni mo we go. Po nad to usta lo no, że
prze wod ni czą ca GRN w Tę go bo rzy nie
ży je w do brych sto sun kach z jed ną
z ro dzin z No wej Hu ty, któ ra po sia da
ma ją tek rol ny w Tę go bo rzy, a ta kże
jest skon flik to wa na ze swym ku zy nem
za miesz ka łym w No wym Są czu.
Wszyst kie zgro ma dzo ne ma te ria ły no -
wo są dec ka MO wy sła ła do Ko mi te tu
Wo je wódz kie go Mi li cji Oby wa tel skiej
w Kra ko wie.

W dniu 2 li sto pa da 1966 r. eks pert
La bo ra to rium Kry mi na li stycz ne go
KWMO prze pro wa dził wstęp ne ba da nia
po rów naw cze rę ko pi sów z li stem ano ni -
mo wym skie ro wa nym na ad res prze -
wod ni czą cej GRN w Tę go bo rzy.
W wy ni ku ana li zy stwier dził, że praw -
do po dob nie żad na z osób, któ rych wzo -
ry pi sma prze sła no do eks per ty zy nie
jest au to rem li stu ano ni mo we go wy sła -
ne go do prze wod ni czą cej, a ta kże
do I se kre ta rza. 

Ka pi tan M. Ko cot, kie row nik gru -
py I Wy dzia łu III KWMO w Kra ko wie
po le cił MO w No wym Są czu, aby
uzgod nio no z I se kre ta rzem, że by ten
z chwi lą otrzy ma nia po dob nych do ku -
men tów, w mia rę mo żli wo ści nie do ty -
kał ich pal ca mi, nie po ka zy wał in nym
oso bom a prze ka zał na tych miast Słu żbie
Bez pie czeń stwa, w ce lu utrwa le nia li nii
pa pi lar nych, mo gą cych sta no wić je den
z do wo dów w śledz twie. M. Ko cot
zwró cił uwa gę no wo są dec kim funk cjo -
na riu szom, że z tre ści li stu wy sła ne go
na ad res prze wod ni czą cej GRN wy ni ka,
iż au to rem je go mo że być oso ba po sia -
da ją ca sad, dla te go też na le ży spraw -

dzić, czy ktoś z tę go bor skich
sa dow ni ków nie jest od po wie dzial ny
za wy sła nie li stu z po gró żka mi.

Zgod nie z za le ce nia mi, przy stą pio -
no do usta le nia wszyst kich osób, któ re
po sia da ją du że go spo dar stwa sa dow ni -
cze i na tej pod sta wie zwra ca ją się
z proś bą o zmniej sze nie obo wiąz ko -
wych do staw zbo ża. Ana li zie pod da no
po da nia zło żo ne przez te oso by. Z czę -
ścią z nich prze pro wa dzo no roz mo wy,
po bra no wzo ry pi sma, któ re wy sła no
po now nie do ba dań gra fo lo gicz nych.
Pod czas nich stwier dzo no, że nie są
one po dob ne do wzo ru pi sma ano ni -
mo we go li stu. Kon ty nu ując roz pra co -
wa nie, do ko na no ana li zy akt
oso bo wych po nad 120 osób. Rów nież
i tym ra zem, mi mo wie lu przy pusz -
czeń, do cho dze nie nie przy nio sło po -
zy tyw nych wy ni ków.

W to ku roz pra co wa nia ope ra cyj ne go
kryp to nim „Pi sarz” nie uda ło się usta -
lić au to ra ano ni mo we go li stu do prze -
wod ni czą cej GRN w Tę go bo rzy
i I se kre ta rza KP PZPR w No wym Są -
czu. 17 mar ca 1969 r. są dec ka Słu żba
Bez pie czeń stwa wy stą pi ła z wnio skiem
o za koń cze nie dal sze go do cho dze nia
w tej spra wie.

JAN WNĘK

Kon ty nu ując roz pra co wa -
nie do ko na no ana li zy 
akt oso bo wych po nad
120 osób.

HISTORIA
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Pachnących świerkiem, zapachem
domowych wypieków, napełnionych
spokojem oraz wzajemną życzliwością
świąt Bożego Narodzenia spędzonych
w rodzinnym gronie oraz pomyślności
w Nowym Roku

życzy 
Franciszek Młynarczyk, 

Wójt Gminy Łącko

Przed nami Święta
Bożego Narodzenia – czas,
który spędzamy w gronie
Rodziny, przy choince
i wigilijnym stole.
Zapominamy o stresie,
pośpiechu i przepracowaniu.

Przywołujemy miłe
wspomnienia i ufnie
patrzymy w przyszłość.

W tym szczególnym
czasie radości i spokoju,
pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i wesołych Świąt
Bożego Narodzenia oraz
Szczęśliwego Nowego Roku

Małgorzata Półchłopek
– Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Krynicy-Zdroju
Emil Bodziony 

– Burmistrz Krynicy-Zdroju

ŻYCZENIA



P re zen tu je my sta re i no we zdję cia mo stu na rze ce Ka -
mie ni cy w No wym Są czu w cią gu uli cy Lwow skiej.
Ostat nia prze bu do wa mo stu zmie ni ła za sad ni czo je -
go wy gląd, w na szym mnie ma niu na lep szy. Po sta -

wio ne na mo ście czte ry lwy z her bem No we go Są cza dla
wie lu są przed mio tem kpin, w re dak cji „Są de cza ni na” wy wo -
łu ją za chwyt, gdyż przy po mi na ją wie lo wie ko we związ ki sto -
li cy Są dec czy zny ze Lwo wem, wszak to uli ca Lwow ska,
wy pro wa dza ją ca daw niej fur ma nów, a dzi siaj kie row ców
na trakt gry bow ski, a da lej na wschód. Ta ka też by ła idea

upięk sze nia mo stu, wy my ślo na, jak wieść gmin na nie sie przez
wi ce pre zy den ta Je rze go Gwi żdża. Po do ba ją nam się też sty -
li zo wa ne lam py na mo ście. Bra wo! 

Dla te go war to przy po mnieć so bie, jak ta prze pra wa przez
Ka mie ni cę wy glą da ła w koń cu XIX wie ku, na po cząt -
ku XX wie ku, w la tach mię dzy wo jen nych, w la tach dzie więć -
dzie sią tych ze szłe go i w dniu dzi siej szym, czy li w XXI wie ku.
Pre zen to wa ne zdję cia po cho dzą ze zbio rów mi ło śni ka No we -
go Są cza i ko lek cjo ne ra sta rych pocz tó wek Wie sła wa Pi pr ka. 

(S)
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Most na Ka mie ni cy w XIX

HISTORIA
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X, XX i XXI wie ku

Lata 90. FOT. ARCH.Lew z her bem No we go Są cza FOT. PG
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Ja ro sław Ro la wło żył kij w mro wi sko 

Wojna o pomnik wojaków
Ś red nio co dwa la ta odży wa są -

dec ka dys ku sja o po mni ku
chwa ły orę ża so wiec kie go
przy al. Wol no ści. 

Pierw szą kam pa nię na rzecz roz biór -
ki „po mni ka hań by”, jak by wa na zy wa -
ny, wsz czę li dzia ła cze KPN
u za ra nia III RP. Po mi mo uchwa ły Ra -
dy Mia sta o roz biór ce mo nu men tu z lu -
te go 1992 r., uda ło się wów czas tyl ko
skuć mło ta mi gwiaz dy oraz sierp i młot.
Nie dał ra dy po mni ko wi Je rzy Gi za, au -
tor No wo są dec kiej Li sty Ka tyń skiej.
Przez 20 lat od upad ku ko mu ny uzbie -
ra ło się mnó stwo ape li i oświad czeń,
a po mnik jak stał, tak stoi. 

Ostat nio do te ma tu wró cił z im pe tem
Ja ro sław Ro la, na uczy ciel hi sto rii w Ze -
spo le Szkół Sa mo cho do wych, pre zes
Są dec kiej Ro dzi ny Ka tyń skiej, któ ry
w li ście otwar tym do pre zy den ta Ry -
szar da No wa ka za py tał, jak dłu go jesz -
cze w Nie pod le głej i Wol nej Pol sce,
w kró lew skim mie ście No wym Są czu
bę dzie stał po mnik wdzięcz no ści wo bec
„wy zwo leń czej” ar mii so wiec kiej? 

Po dy plo ma tycz nej lub kunk ta tor -
skiej, jak by to kto in ny okre ślił, od po -
wie dzi pre zy den ta, Ro la do ko nał
eg ze ge zy na pi sów zdo bią cych po stu -
ment przy al. Wol no ści, a w mię dzy cza -
sie do dys ku sji włą czył się Le szek
Za krzew ski, pre zes PTH, przy po mi na jąc
w ape lu do „Oby wa te li Kró lew skie go
Wol ne go Mia sta No we go Są cza”, że po -
mnik był po sta wio ny na roz kaz so wiec -
kie go ko men dan ta mia sta. Za krzew ski
przy oka zji wy ra ził wąt pli wość, czy rze -
czy wi ście przy po mni ku spo czy wa ją
szcząt ki sześciu mło dych czer wo no ar mi -
stów, upu blicz nił list inż. arch. Ze no -
na Re mie go, opi su ją ce go ro lę, ja ką
ode grał przy bu do wie mo nu men tu
w 1945 r. je go oj ciec, Ze non M. Re mi. 

Dru ku je my to wszyst ko, a do dat ko wo
na de sła ny, jak by z in nej pla ne ty, a to tyl -

ko Kro sno, list Alek san dra Ca ba ły. Re -
pro du ku je my też ową nie wy ko na ną
uchwa łę raj ców miej skich z 1992 r., gdy
pre zy den tem No we go Są cza był obec ny
wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż, a prze -
wod ni czą cym ra dy Lu do mir Kra wiń -
ski. I przy po mi na my apel pre ze sa
In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej Ja nu sza
Kur ty ki do sa mo rzą dów o usu nię cie
z prze strze ni pu blicz nej zna ków to ta li ta -
ry zmu ko mu ni stycz ne go, któ re go glo ry -
fi ka cja jest prze stęp stwem w ro zu mie niu
ko dek su kar ne go. Hi sto ry cy IPN do li -
czy li się w ca łej Pol sce ok. 600 ulic, któ -

rym jesz cze pa tro nu ją ko mu ni stycz ni he -
ro si, oraz kil ka dzie sięciu po mni ków i ta -
blic o po dob nym cha rak te rze.
Nie wąt pli wie „łuk trium fal ny” Ar mii
Czer wo nej przy al. Wol no ści w No wym
Są czu fi gu ru je na tej wsty dli wej li ście… 

Kła dzie my rzecz pod roz wa gę Czy -
tel ni ków „Są de cza ni na”, zda jąc so bie
spra wę, że spór o po mnik czer wo no ar -
mi stów, to w isto cie py ta nie o to, czy So -
wie ci nas w stycz niu 1945 r. wy zwo li li,
czy też by ła to no wa, in na od nie miec -
kiej oku pa cja? 

HEN RYK SZEW CZYK

Pomnik w budowie FOT. ARCH.

HISTORIA
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No wy Sącz, 5 paź dzier ni ka 2009 r.

PAN RY SZARD NO WAK
PRE ZY DENT NO WE GO SĄ CZA 

Miejmy odwagę!... nie tę jednodniową,
Co w rozpaczliwym przedsięwzięciu
pryska,
Lecz tę, co wiecznie z podniesioną
głową
Nie da się zepchnąć z swego stanowiska.

Lecz nie prze stań my czcić świę to ści swo je
I prze cho wy wać ide ałów czy sto ści;
Do nas na le ży dać im moc i zbro ję,
By z kraju marzeń przeszły
w rzeczywistość.

***
Ja ko pre zes Są dec kiej Ro dzi ny Ka -

tyń skiej, zwra cam się z pu blicz nym za -
py ta niem, jak dłu go jesz cze
w Nie pod le głej i Wol nej Pol sce, w Kró -
lew skim Mie ście No wym Są czu, tkwić
bę dzie po mnik wdzięcz no ści wo bec
„wy zwo leń czej” ar mii so wiec kiej,
miesz czą cy się przy ale jach Wol no ści?

Chciał bym przy po mnieć, iż pierw szy
mo nu ment (obec ny po cho dzi z póź niej -
sze go okre su) wraz z wier no pod dań -
czym na pi sem na ka za li wznieść so bie
tuż po wy co fa niu się wojsk nie miec kich
no wi wład cy Pol ski, ci sa mi, któ rzy
wraz z hi tle row ską III Rze szą do ko na -
li IV roz bio ru Pol ski, a po ro ku 1944 na -
rzu ci li Jej swo ją po li tycz ną
i eko no micz ną za le żność. Zle ce nie wy -
ko na nia owe go „łu ku trium fal ne go” so -
wiec cy oku pan ci po wie rzy li swym
ko mu ni stycz nym wa sa lom spod zna ku
PPR, któ rych rzą dy opie ra ły się tyl ko
i wy łącz nie o wbi te w pol ską zie mię
bol sze wic kie ba gne ty. Te sa me ba gne ty
za kłu wa ły też wszyst kich sta wia ją cych
opór pol skich pa trio tów.

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,
Ten po mnik „wdzięcz no ści” ja wi się

ni czym wy rzut su mie nia. Jest jak ją trzą -
ca się ra na w pięk nej i szla chet nej kar cie
dzie jo wej No we go Są cza, o miesz kań -
cach któ re go Wła dy sław Ło kie tek po -
wie dział przed wie ka mi: „a wa sze imię
wier ni Są de cza nie”. Pa trząc na ów cierń
hi sto rycz ne go fał szu i za kła ma nia, py -
tam: wo bec ko go dziś je ste śmy wier ni?

Czy wo bec tych, któ rzy w wal ce o wol -
ną Pol skę szli jak ka mie nie przez Bo ga
rzu co ne na sza niec, skła da jąc bez gra -
nicz ną ofia rę swe go ży cia? I czy na pew -
no wzglę dem tych naj wspa nial szych
sy nów są dec kiej zie mi, któ rych trój gra -
nia ste ostrza „boj ców” pcha ły ku ka tyń -
skim do łom śmier ci? 

Z pew no ścią więk szość z nas pa mię -
ta pierw szo ma jo we po cho dy. Ileż sym -
bo li ki by ło w umiej sco wie niu try bu ny
nie opo dal po mni ka „chwa ły”, z któ rej to
ko mu ni stycz ni pro mi nen ci ni czym ich
ra dziec cy mo co daw cy ka za li skła dać so -
bie wier no pod dań cze hoł dy! Mo nu ment
ten, w świa do mo ści du żej czę ści Są de -

czan był (i na dal jest) sym bo lem mo -
skiew skie go pa no wa nia nad Pol ską,
sym bo lem znie wo le nia i upo ko rze nia
nas jak krnąbr ne go i bo ha ter skie go Na -
ro du, któ ry w 1920 r. oca lił Eu ro pę
przed wid mem ko mu ni stycz nej po żo gi.
Ten po mnik, to ta kże sym bol hań by
i upodle nia, ja ką za fun do wa li są de cza -
nom ko mu ni stycz ni uzur pa to rzy i re ne -
ga ci z Pol skiej Par tii Ro bot ni czej, par tii
bę dą cej agen tu rą i eks po zy tu rą Krem la
w Pol sce. Pra gnę też przy po mnieć, że to
ci sa mi „żoł da cy”, któ rych syl wet ki wid -
nie ją na po mni ku, w 1939 r. pę dzi li pol -
skich ofi ce rów ku cze ka ją cej ich
za gła dzie, a wcze śniej żyw cem roz je -

Uchwała Rady Miasta z 1992 r. w sprawie rozbiórki pomnika
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żdża li czoł ga mi bro nią cą Grod no pol ską
mło dzież. To ta sa ma ar mia mia żdży ła
pol ski opór na kre sach i po no si od po -
wie dzial ność za prze pro wa dzo ne tam
czyst ki et nicz ne.

Py tam więc: ko go ma my wciąż czcić
i oka zy wać mu swo ją wdzięcz ność?
Czy żby tym, któ rzy, wal cząc ra mię
w ra mię wraz z Ar mią Kra jo wą, gro mi li
w Wil nie Niem ców, tyl ko po to, by
po zwy cię skim bo ju pod stę pem i zdra -
dą uni ce stwić swych daw nych so jusz ni -
ków, skry to bój czo ich mor du jąc lub
ty sią ca mi zsy ła jąc na Ko ły mę? Czy ktoś
ma jesz cze dziś świa do mość, że w Pol -
sce po ro ku 1944 to czy ła się praw dzi wa
pol sko -so wiec ka woj na, a jej ko niec na -
stą pił de fac to w ro ku 1989?! Czy to nie
wstyd, że na szym au ten tycz nym bo ha te -
rom je ste śmy dziś w sta nie ufun do wać
li tyl ko pa miąt ko we ta bli ce, a pie częć
so wiec kiej he ge mo nii tkwi jak za dra?
Po le głym w wal kach o No wy Sącz żoł -
nie rzom Ar mii Czer wo nej win ni je ste -
śmy mo dli twę oraz pa mięć i jak
wszyst kim zmar łym oka zy wać ją z na -
le żnym sza cun kiem w miej scach do te -
go prze zna czo nych. 

Ja ko pre zes Są dec kiej Ro dzi ny Ka -
tyń skiej, przed sta wi ciel jed nej z ty się cy
Ro dzin, któ rej naj bli żsi nie ma ją na wet
swej mo gi ły, do ma gam się, by po mnik
ten zo stał w mo żli wie naj szyb szym cza -

sie zde mon to wa ny i w naj lep szym ra zie
zło żo ny w jed nym z wie lu skan se nów
so cre ali zmu bądź prze nie sio ny na cmen -
tarz ko mu nal ny do kwa te ry żoł nie rzy ra -
dziec kich w No wym Są czu. Ar gu ment,
że znaj du je się on w miej scu po chów ku
„ja kichś” żoł nie rzy ra dziec kich, nie wy -
trzy mu je kry ty ki (swo ją dro gą czy to nie
dziw ne, że na kwa te rze czer wo no ar mi -
stów nie ma na wet na zwisk tych, któ rzy

zgi nę li w wal kach o No wy Sącz. To tyl -
ko do wód na to, że sza cu nek dla ży cia
ludz kie go i pa mię ci o po le głych żoł nie-
r zach w Ar mii Czer wo nej był po pro stu
ża den). Pra gnę tyl ko przy po mnieć, iż
na dzi siej szych ale jach w re jo nie DKK,
w okre sie po prze dza ją cym po wsta nie
obec ne go cmen ta rza ko mu nal ne go
(a więc prze szło 100 lat te mu), znaj do -
wał się tzw. sta ry cmen tarz, zaś po bli ska
ka wia ren ka, po pu lar nie zwa na „trup -
kiem”, wzię ła swą na zwę stąd, że pod -
czas prac ziem nych to wa rzy szą cych
po wsta wa niu in fra struk tu ry ko mu nal nej,
wy do by wa no z zie mi szcząt ki ludz kie.
Bóg je den ra czy wie dzieć, ile ta kich nie -
ek shu mo wa nych gro bów i ludz kich pro -
chów skry wa jesz cze ten te ren. I Bóg
je den wie, na ilu po wstań czych czy wo -
jen nych po bo jo wi skach lub taj nych
miej scach stra ceń roz po ście ra ją się dziś
dziel ni ce miesz ka nio we lub cen tra han -
dlo we. 
Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,

Po stu lu ję, by w 70. rocz ni cę zbrod ni
ka tyń skiej (a za ra zem naj więk sze go
kłam stwa w dzie jach Pol ski) usu nąć
wspo mnia ne tu ta bli ce hań by i za kła ma -
nia, a ca ły kom pleks za go spo da ro wać
na no wo i po świę cić go „Po la kom za bi -
tym, za mę czo nym i po mor do wa nym
przez na jeźdź ców i oku pan tów so wiec -
kich” (na wzór war szaw skie go po mni -
ka). To smut ne i ka ry god ne za ra zem, że
w mie ście, skąd ty lu szla chet nych i war -
to ścio wych są de czan do ko na ło ży wo ta
z rąk so wiec kich opraw ców (wśród nich
ta kże „żoł nie rzy wy klę tych”, któ rzy
trwa li z bro nią w rę ce, gdy wszy scy stra -
ci li już na dzie ję), wciąż uno si się duch
PRL -u i je go re lik tów. To o ty le bo le sne
i przy gnę bia ją ce, że na cmen ta rzu ko mu -
nal nym znaj du je się na wet nie peł na li sta
ofi ce rów za mor do wa nych w Ka ty niu
oraz w in nych miej scach kaź ni, a ich na -
zwi ska są już le d wie czy tel ne, imion zaś
w ogó le bra ku je. Ge ne rał Wła dy sław
An ders wy po wie dział kie dyś zna mien ne
sło wa, któ re brzmią jak te sta ment dla po -
tom nych: „Je śli my o nich za po mni my,
niech Bóg za po mni o nas…”

Sza now ny Pa nie Pre zy den cie,
Je śli nie My, to kto? Je śli nie te raz, to

kie dy? Nie jest to py ta nie wy łącz nie

o po mnik ja ko ka mien ny po stu ment. To
py ta nie o im pon de ra bi lia, o pryn cy pia
i od wiecz ne war to ści, na któ rych chce -
my wy cho wać przy szłe po ko le nia. Cze -
ka nie na sto sow ną (?) usta wę nie ma
naj mniej sze go sen su, gdyż pro blem są -
dec kie go „po mni ka wdzięcz no ści” nie
le ży w ge stii usta wy. Ta, o ile w ogó le
kie dy kol wiek po wsta nie, do ty czyć bę -
dzie wy łącz nie miejsc po chów ku,
na któ rych czę sto kroć wy ra sta ły po mni -
ki so wiec kie go znie wo le nia. Sko ro uda -
ło się z Dzie rżyń skim w War sza wie
(o któ re go Ro sja nie też mo gli by się po -
czuć ura że ni), a ta kże „po mni kiem
chwa ły” na kra kow skich plan tach, dla -
cze go nie roz wią zać tej kwe stii raz
na za wsze w No wym Są czu?!

Nie ste ty, świa do mość hi sto rycz -
na Po la ków jest co raz gor sza. Mia rą in -
te lek tu al ne go zu bo że nia jest
nie daw na son da, w któ rej na py ta nie:
„Czy na le ży zli kwi do wać po mni ki
wdzięcz no ści (czyt. so wiec kiej do mi -
na cji) w pol skich mia stach?” jed -
na z re spon den tek od po wie dzia ła, że
„nie”, bo prze cież ktoś za nie za pła cił.
Oba wiam się, że za niedługo ja ko kraj
i spo łe czeń stwo za pła ci my jesz cze
więk szą ce nę. Bę dzie to ce na „uda nej”
trans for ma cji – nie wia do mo tyl ko skąd
i do kąd!

Ape lu ję, o jak naj szyb sze pod ję cie
kon sul ta cji i sto sow nych dzia łań. Wa ha -
ją cym się de dy ku ję przy to czo ne na wstę -
pie stro fy wier sza Ada ma Asny ka.

Postuluję, by w 70. rocznicę
zbrodni katyńskiej usunąć
wspomniane tu tablice
hańby i zakłamania, a cały
kompleks zagospodarować
na nowo i poświęcić 
go Polakom.

Z wy ra za mi sza cun ku 
JA RO SŁAW RO LA, 

Pre zes Sto wa rzy sze nia 
Są dec ka Ro dzi na Ka tyń ska

HISTORIA
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Pomnik żołnierzy radzieckich FOT. LEŚ

***

PRE ZES OD DZIA ŁU
PTH W NO WYM SĄ CZU
LE SZEK ZA KRZEW SKI

Sza now ny Pa nie Pre ze sie,
Spraw dzi li śmy w na szym do mo wym

ar chi wum i nie ma my żad nych ma te ria -
łów do ty czą cych wspo mnia ne go po mni -
ka. Oj ciec mój Ze non M. Re mi po wró cił
z woj ny – z obo zu je niec kie go w Wol -
den ber gu do No we go Są cza. Zo stał po -
pro szo ny o po moc przy re ali za cji
po mni ka. Au to rem pro jek tu i ar chi tek -
tem z ra mie nia Ar mii Czer wo nej był ki -
jo wia nin Oleg Igna tow. Oj ciec nie był
współ au to rem pro jek tu, je dy nie prze for -
so wał umiesz cze nie na zwień cze niu po -
mni ka urny, za miast czer wo nej gwiaz dy.

Po zwa lam so bie jesz cze na krót kie
wspo mnie nie. Pod ko niec lat 60.
(po śmier ci Oj ca) ja ko stu dent od wie dzi -
łem w Ki jo wie prof. arch. Ole ga Igna to -
wa, wów czas wy kła dow cę na Wy dzia le
Ar chi tek tu ry Po li tech ni ki Ki jow skiej,
au to ra wie lu pu bli ka cji z za kre su hi sto -
rii ar chi tek tu ry Ukra iny. Opo wia dał, że
w trak cie ofen sy wy ra dziec kiej zor ga ni -
zo wa no w kil ku mia stach ZSRR kon -
kur sy se mi na ryj ne dla ar chi tek tów
na po mni ki przy jaź ni i lau re aci (tak jak
On) prze miesz cza li się wraz z fron tem
za Ar mią Ra dziec ką na za chód. By li od -
po wie dzial ni za re ali za cję swo ich pro -
jek tów. Tak do No we go Są cza tra fił
ar chi tekt z Ki jo wa Oleg Igna tow.

Z po wa ża niem
MGR INŻ. ARCH. ZE NON RE MI 

Za ko pa ne

***
No wy Sącz, 26 paź dzier ni ka 2009 r. 
SZA NOW NY PAN
JA RO SŁAW RO LA 

W od po wie dzi na Pa na pi smo
z dnia 5 paź dzier ni ka 2009 r. w spra wie
ro ze bra nia po mni ka żoł nie rzy Ar mii Ra -
dziec kiej przy al. Wol no ści w No wym
Są czu uprzej mie in for mu ję: 

Kwe stia po mni ka i po cho wa nych tam
żoł nie rzy by ła wie lo krot nie po ru sza -
na w ostat nich la tach przy ró żnych oka -
zjach. W cza sie tej dys ku sji po ja wi ły się
prze ciw staw ne opi nie. Jed ne ne go wa ły
za sad ność dal sze go ist nie nia po mni ka

(po wo ły wa no się na ar gu men ta cję po -
dob ną do tej, ja ką przed sta wił Pan w pi -
śmie), in ne za le ca ły w tej spra wie
wstrze mię źli wość. Po nie waż spra wa nie
zo sta ła do tych czas jed no znacz nie oce -
nio na, wy ma ga po now ne go roz wa że nia,
kon sul ta cji hi sto rycz nych, kwe rend ar -
chi wal nych i opi nii for mal no -praw nych. 

Przed sta wio na przez Pa na ar gu men -
ta cja jest mi bli ska. Po win ni śmy jed nak
dzia łać zgod nie z pra wem, do cze go
w tym przy pad ku zo bo wią zu je nas usta -
wa o gro bach i cmen ta rzach wo jen nych.
Kon kret ne dzia ła nia wy ma ga ją uzgod -
nień mię dzy na ro do wych (w tym przy -
pad ku z am ba sa dą Ro sji i ewen tu al nie

z am ba sa da mi in nych kra jów 
z b. ZSRR), de cy zji Ra dy Ochro ny Pa -
mię ci Walk i Mę czeń stwa, od po wied -
nich pro ce dur eks hu ma cyj nych. 

Mia sto, któ rym mam za szczyt kie ro -
wać, nie pro wa dzi po li ty ki za gra nicz nej.
Przy spie sze nie i fi na li za cja syn ga li zo -
wa ne go przez Pa na pro ble mu le ży
w obec nej sy tu acji for mal no -praw nej,
mo im zda niem, w ge stii władz pań stwo -
wych, a nie sa mo rzą do wych. 

Z po wa ża niem 
RY SZARD NO WAK

Pre zy dent Mia sta No we go Są cza
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Obrazki
z dzieciństwa
W sprawie pomnika
żołnierzy Armii Czerwonej 
przy al. Wolności
w Nowym Sączu

Ka żde „dłu ba nie” przy hi sto rii na wie -
dzo nych dzia ła czy spo łecz no–po li tycz -
nych i tzw. za an ga żo wa nych hi sto ry ków,
czy li coś, co na zy wa my po li ty ką hi sto -
rycz ną, mnie dra żni. Hi sto ry cy, dzien ni -
ka rze... i błaź ni za wsze by li i są
na za wo ła nie ak tu al nej wła dzy. Po po -
nad 40 la tach dość in ten syw nej lek tu ry
opra co wań hi sto rycz nych mo gę mieć
wła sne zda nie na ten te mat.

Trze ci w ko lej no ści z za pa mię ta nych
ob ra zów mo je go naj wcze śniej sze go dzie -
ciń stwa to sce na, jak sie dzę w łó żku mo -
ich Ro dzi ców i ba wię się lor net ką. Dał mi
ją do za ba wy czer wo no ar mi sta, któ ry
z kil ko ma in ny mi żoł nie rza mi ra dziec ki -
mi spał w na szym miesz ka niu. Jak mi
opo wie dzia ła po tem Ma ma, był to Gru -
zin, któ ry po dob nie ma łe go chło pa ka zo -
sta wił tam gdzieś da le ko i czy chciał, czy
nie chciał, mu siał iść na woj nę. Ba wiąc
się ze mną, tro chę po pła ki wał. Z mo kry -
mi ocza mi stał pod na szy mi okna mi
przy ul. Po przecz nej w ko lum nie ufor mo -
wa nej do mar szu na Ber lin. 

Czy wró cił do Gru zji i sy na? – nie
wiem. Szko da, że Ro dzi ce nie wzię li
od nie go ad re su. Gdy by żył, to bym mo je -
mu rów no lat ko wi na pi sał, co moi ziom ko -
wie wy pra wia ją w ra mach war to ści
chrze ści jań skich. Tym bar dziej, że jak
w Gru zji by ło już chrze ści jań stwo, to o Pol -
sce na wet ptasz ki nie śpie wa ły, że o ży dow -
skich re la cjach z wę dró wek do Sło wian nie
wspo mnę. Nie by ło ich. Na pew no pra, pra,
pra... pra dziad ka Ibra hi ma ibn Ja ku ba jesz -
cze nie by ło na świe cie. 

Mam są sia da, ar chi tek ta, Gru zi -
na (pa rę lat młod szy, też pew nie ko -
much), to by mi na pi sał list
po gru ziń sku. Pięk ny ję zyk z nie zwy kle
ma low ni czą li te rą.

Ach, jesz cze pa mię tam tych, któ rych
to wspo mnia ni wy żej po my sło daw cy
na zwa li by ko mu ni sta mi. Le żą cych, mar -
twych w bie liź nie przy czoł gu na ro gu
Na ści szow skiej i Lwow skiej oraz
przy Na ści szow skiej ko ło mo stu na Łu -
bin ce przy sto lar ni Mal czew skie go. Ma -
ma po szła ze mną, abym to
zo ba czył. I do brze zro bi ła. Te raz nikt mi
ni cze go nie wmó wi.

Jak przy pusz czam, na gra ni cy pew -
no ści, po pra cach de mon ta żo wych
przy po mni ku, po my sło daw cy po le cą
na pew no do Fa ry lub in ne go ko ścio ła.
Ewen tu al nie dzia łal ność ich po kro pi
na miej scu któ ryś z Wy de le go wa nych
z je dy nie słusz nej świą ty ni.

Na stą pi to tal ny chi chot hi sto rii. Dla -
cze go? Dla te go, że pa mię tam rów nież
jak na bal ko nie Do mu Pie rac kie go (póź -
niejszego Domu Kul tu ry Ko le ja rza)
w 1948 lub 1949 r., ksiądz pra łat dr Ję -
drzej Cier niak, taj ny szam be lan pa pie -
ski, dok tor dwoj ga fa kul te tów,
prze ma wiał, sto jąc po śród dość licz nej
gru py władz są dec kich zło żo nej z pe pe -
row ców. Pew nie mię dzy ni mi by li i ci co
współ dzia ła li przy po wsta niu po mni ka...
(Przy po mnę: „pe pe ro wiec” to czło nek
Pol skiej Par tii Ro bot ni czej).

Do brze, że w Kro śnie jest ina czej.
Cmen tarz ra dziec ki przy Ka pu cy nach
po wstał w cza sie ope ra cji du kiel sko-pre -
szow skiej, kie dy to ka pu cy ni w klasz to -
rze zor ga ni zo wa li szpi tal dla
czer wo no ar mi stów. 

Kie dy pra co wa łem ja ko dy rek tor Biu -
ra Ba dań i Do ku men ta cji Za byt ków
w Kro śnie (1980–1990), by ła spra wa dot.
czer wo no ar miej ca, któ ry – jak się oka zu -
je – le ży mię dzy in ny mi na tym cmen ta -
rzu. Ro dzi na z ZSRR we współ pra cy

z Am ba sa dą Ra dziec ką w War sza wie,
za na szym po śred nic twem z Pro win cją
Ka pu cy nów w Kra ko wie, szu ka ła swo je -
go krew ne go. Wie le cie ka wych spraw
wy szło. Mię dzy in ny mi oglą da łem du że -
go for ma tu zdję cie, jak star szy ka pu cyn
coś od no to wu je w ja kiejś do ku men ta cji
sto jąc obok gro bów cho wa nych tam żoł -
nie rzy ra dziec kich. Wię cej o tym mo że
bę dzie w in nym miej scu i cza sie. Tu taj też
na po cząt ku tzw. prze mian po wstał ja kiś
ko mi tet oszo ło mów, aby ten cmen tarz
z po mni kiem ta mże zli kwi do wać. Zwy -
cię ży ły chy ba au ten tycz ne war to ści
chrze ści jań skie w kro śnia nach i od stą pio -
no od te go po my słu.

Hi sto rii, nie ste ty, nie wy trze się z pa -
mię ci. Ani gum ką mysz ką, ani ki lo fem.
Bę dzie ona za wsze, choć by w gło wach
mo je go po ko le nia. Prze ka za na na pew -
no na stęp ne mu, któ re prze ka że ją na stęp -
ne mu. Bez współ cze snych po li tycz nie
i nie tyl ko in te re sow nych do dat ków
i prze kła mań. Za cho wa na też zo sta nie
we wspo mnie niach, dzien ni kach, au to -
bio gra fiach. Ktoś się tym kie dyś zaj mie.

Na ten raz, to by by ło na ty le, jak ma -
wiał pro fe sor mnie ma no lo gii sto so wa -
nej śp. Sta ni sław ski.

ALEK SAN DER CA BA ŁA, KRO SNO 

Autor listu – ur. 1941 r. w Nowym Sączu;
konserwator sztuki i zabytkoznawca, absolwent
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, 

b. konserwator zabytków Nowego Sącza
i Sądecczyzny i dyrektor Muzeum Okręgowego

w Nowym Sączu (1973–1980), a następnie dyrektor
Biura Badań i Dokumentacji Zabytków w Krośnie

(1980–1990) i wojewódzki konserwator zabytków
w Krośnie (1991–1998), znawca ikon, organizator

skansenu i galerii Marii Ritter w Nowym Sączu.

Każde „dłubanie”
przy historii nawiedzonych
działaczy społeczno–
politycznych i tzw.
zaangażowanych
historyków, czyli coś, co
nazywamy polityką
historyczną, mnie drażni. 

HISTORIA
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No wy Sącz, 24.11. 2009 r.

Zrzucić
jarzmo
poddaństwa
Oby wa te le Kró lew skie go
Wol ne go Mia sta 
No we go Są cza!

Od dział Pol skie go To wa rzy stwa Hi -
sto rycz ne go w No wym Są czu, włą cza -
jąc się do dys ku sji na te mat dal szych
lo sów po mni ka chwa ły Ar mii Czer wo -
nej w No wym Są czu, stoi na sta no wi sku
bez wa run ko wej roz biór ki mo nu men tu,
ja ko świa dec twa mi nio nych cza sów,
w któ rych hi sto ria na sze go Na ro du by ła
ce lo wo fał szo wa na. 

Nie cho dzi o to, że po mnik prze szka -
dza w prze strze ni fi zycz nej mia sta, ale
o je go od dzia ły wa nie na świa do mość hi -
sto rycz ną miesz kań ców, a zwłasz cza
mło dych lu dzi, któ rzy nie po sia da ją peł -
nej wie dzy na te mat ro li Ar mii Czer wo -
nej w dzie jach na sze go Na ro du. 

Dzi wi jed no cze śnie sy tu acja, w któ -
rej po 20 la tach od od zy ska nia nie za le -
żno ści od by łe go Związ ku
So cja li stycz nych Re pu blik Ra dziec kich,
oby wa te le wol nej Pol ski nie po tra fią
zrzu cić jarz ma pod dań stwa. Na si dzia do -
wie i oj co wie w 1918 r. nie mie li te go ty -
pu dy le ma tów. Usu wa li na tych miast
wszel kie śla dy znie wo le nia i po mni ki
chwa ły sta wia ne przez za bor ców. 

Ar gu ment pod no szo ny przez nie któ -
rych oby wa te li na sze go mia sta o tym, że
sko ro po mnik stoi i nie prze szka dza, to
niech stoi ja ko pa miąt ka hi sto rycz na, jest
nie do rzecz ny! Cze mu nie ma my na na -
szych pla cach po mni ków pru skich Fry de -
ry ków, Wil hel mów, Bi smarc ków, car skich
ge ne ra łów, a mo że hi tle row skich zna ków
zwy cię stwa „V”? Mo gli śmy wszyst kie te
po mni ki po zo sta wić ja ko świa dec two hi -
sto rii! Tak – by ły to świa dec twa hi sto rii,
ale hi sto rii pi sa nej przez na jeźdź ców we -
dług ich po trzeb i na ich uży tek, na po -
śmie wi sko na szej ucie mię żo nej Oj czy zny!

A mo że war to by ło za cho wać ja ko cie ka -
wost kę ta blicz ki na ścia nach ka mie ni czek
w Ryn ku z na zwa mi „Adolf Hi tler Platz”
al bo bli żej na szych cza sów „Plac im. Jó -
ze fa Sta li na”? (…)

Je śli przy po mi na my so bie hi sto rię
po wsta nia te go po mni ka, to był on po -
sta wio ny na roz kaz so wiec kie go ko men -
dan ta mia sta (o czym pi sał
w „Al ma na chu Są dec kim” nr 42 Ta de -
usz Ża ba w ar ty ku le „Za na szą so wiec -
ką oj czy znę”). So wie ci do star czy li pla ny
au tor stwa arch. Ole ga Igna to wa z Ki jo -
wa i na ka za li wła dzom mia sta bu do wę.
Mia sto mu sia ło za cią gnąć kre dyt
i z wiel kim wy sił kiem or ga ni za cyj nym
i fi nan so wym, w cza sie, kie dy by ły pil -
niej sze za da nia przy od bu do wie zruj no -
wa ne go dzia ła nia mi wo jen ny mi mia sta,
w No wym Są czu wzno szo no po mnik ku
czci no wych wład ców po ło wy Eu ro py
nie z ini cja ty wy wdzięcz nych miesz kań -
ców, ale na roz kaz Ar mii Czer wo nej!

Pierw szy po mnik żoł nie rzy ra dziec -
kich, zbu do wa ny z ini cja ty wy i na żą da -
nie Ra dy Po li tycz nej IV Fron tu
Ukra iń skie go, od sło nię ty w grud niu 1945
r., dnia 2 stycz nia 1946 r. wy sa dzi li w po -
wie trze par ty zan ci z od dzia łu Sta ni sła wa
Piszcz ka ps. „Okrze ja”. 

Czy żby na si oj co wie by li bar dziej
zde ter mi no wa ni do czyn ne go opo ru
prze ciw no we mu znie wo le niu? A prze -

cież nie wie dzie li jesz cze, jak po to czy się
hi sto ria zwa sa li zo wa nej Pol ski… Po tym
„zbrod ni czym czy nie”, so wie ci do star -
czy li no we pla ny „Po mni ka dla ofi ce rów
i żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej w mie ście
No wym Są czu”. Na ich pod sta wie pro -
jekt bu dow la ny zo stał wy ry so wa ny przez
miej skie go ar chi tek ta z ad no ta cją „pro -
jekt do star czo ny przez ro syj skie wła dze
woj sko we”. Tu na su wa się py ta nie, czy
pod pły tą spo czy wa ją fak tycz nie po le gli
ofi ce ro wie Ar mii Czer wo nej? Co cie ka -

we, na zwi ska tych sze ściu po le głych fi -
gu ru ją w księ dze po cho wa nych Cmen ta -
rza Ko mu nal ne go, w kwa te rze żoł nie rzy
Ar mii Czer wo nej! Czy żby zo sta ła do ko -
na na mi sty fi ka cja i pły tę na grob ną usta -
wio no, aby uchro nić po mnik
przed po now nym znisz cze niem? Wia do -
mo, Po la cy zmar łych usza nu ją…

I sza nu ją! Po nad 700 czer wo no ar mi -
stów po le głych w wal kach o No wy Sącz
jest po cho wa nych we wła snej kwa te rze
na Cmen ta rzu Ko mu nal nym i nikt nie od -
bie ra im pra wa do god ne go spo czyn ku,
co wię cej, chro ni ich USTA WA z dn. 28
mar ca 1933 r. o gro bach i cmen ta rzach
wo jen nych (Dz. U. z dnia 30 ma ja 1933
r. z póź niej szy mi zmia na mi) i roz po rzą -
dze nie Mi ni stra Spraw we wnętrz nych
z dnia 23 paź dzier ni ka 1936 r. (…)

Dla cze go więc ma my od da wać
„WIECZ NĄ SŁA WĘ BO HA TE ROM
PO LE GŁYM W BO JACH ZA WOL -
NOŚĆ I NIE ZA LE ŻNOŚĆ ZWIĄZ KU
RA DZIEC KIE GO”, „SŁA WĘ CZER -
WO NEJ AR MII – OSWO BO DZI CIEL -
CE POL SKI OD JARZ MA
FAS ZY STOW SKICH ZA BOR CÓW”,
„SWO IM OSWO BO DZI CIE LOM
ZWY CIĘ SKIM WOJ SKOM AR MII
CZER WO NEJ OD OBY WA TE LI MIA -
STA NO WE GO SĄC ZA 26. III 1945”,
„CHWA ŁĘ BO HA TE ROM WIEL KIEJ
WOJ NY ZA OJC ZYZ NĘ, CHWA ŁĘ
RU SKIE MU ORĘ ŻO WI” – jak gło szą
in skryp cje (pi sow nia ory gi nal na) na po -
mni ku przy ale jach Wol no ści? Pol ska jest
na szą Oj czy zną!

Sze re go wy żoł nierz Ar mii Czer wo nej
nie wy bie rał swe go lo su. Ofia ra je go ży -
cia jest usza no wa na. Wi dać to zwłasz cza
w dniu Wszyst kich Świę tych, kie dy ko -
lej ne po ko le nia są de czan za pa la ją zni cze
w kwa te rze czer wo no ar mi stów. Ale nie
mo że być to pre tek stem do pod trzy my -
wa nia kul tu chwa ły Ar mii Czer wo nej
– fi la ra to ta li tar ne go im pe rium!

Otrzeź wiej my i wy rzuć my z umy słu
wię zy znie wo le nia, aby udo wod nić,
że 45 lat in dok try na cji po li tycz nej ca łe -
go Na ro du, fał szo wa nia i za kła my wa nia
hi sto rii nie okry ło na sze go pa trio ty zmu
pla mą nie pa mię ci! 

LE SZEK ZA KRZEW SKI,
Pre zes Za rzą du Od dzia łu 

PTH w No wym Są czu 

Nie chodzi o to, że pomnik
przeszkadza w przestrzeni
fizycznej miasta, ale o jego
oddziaływanie
na świadomość 
historyczną mieszkańców.
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P od ko niec li sto pa da ju bi le -
usz 100–le cia dzia łal no ści ob -
cho dził naj star szy klub
spor to wy w No wym Są czu

– Mię dzysz kol ny Klub Spor to wy Be -
skid, któ ry od po cząt ku dzia łal no ści
(naj pierw pod na zwą Grun wald–Czer -
wo ni, a na stęp nie To wa rzy stwa Za baw
Ru cho wych Be skid) był wa żną czę ścią
ży cia spor to we go No we go Są cza. 

W klu bie (w 12 sek cjach) wy cho wa li
się i zwią za li na wie le lat wy ró żnia ją cy
na are nach ogól no pol skich spor tow cy,
olim pij czy cy, tre ne rzy, na uczy cie le wy -
cho wa nia fi zycz ne go, dzia ła cze spor to -
wi i spo łecz ni roz sła wia ją cy No wy Sącz
i zie mię są dec ką w kra ju i po za je go gra -
ni ca mi. 

Wśród naj zna mie nit szych wy cho -
wan ków znaj du je my na zwi ska słyn ne go
ku rie ra Ro ma na Stram ki i le gen dar nej
na uczy ciel ki i tre ner ki Ewy Ru żań skiej -
-Fryś. W la tach dzie więć dzie sią tych re -
pre zen tan ci klu bu do stą pi li za szczy tu
au dien cji u Ja na Paw ła II w Wa ty ka nie. 

Współ cze śnie MKS Be skid to dru ży -
na pił ka rek ręcz nych wy stę pu ją ca w I li dze.

Ob cho dy za in au gu ro wa ło spo tka nie
z wła dza mi mia sta. Pre zy dent mia sta na -
gro dził spe cjal ny mi tro fe ami i li sta mi
gra tu la cyj ny mi m.in. dr Wła dy sła wa
Mę ży ka i Ka zi mie rza Mor dar skie go

(siat ków ka), Ada ma Szcze pa ni ka, Ta de -
usza Pie trza ka i Jó ze fa Klim ka (lek ko -
atle ty ka), Jó ze fa Unol da, Wło dzi mie rza
Strzel ca, Ta de usza Sa la mo na, Lesz ka
Du biń skie go i Ali cję Nie wia row ską -
-Ma gie rę (pił ka ręcz na), Te re sę Me re nę -
-Ma ko wiec ką (nar ciar stwo), Ge no we fę
Ma ty aszek -Fur ma nek (akro ba ty ka spor -
to wa) oraz ho no ro we go pre ze sa klu bu,
zwią za ne go z nim od 50 lat, Ta de usza
Do bka. 

Uro czy stą mszę św. w ko ście le pw.
św. Ka zi mie rza od pra wił ka pe lan śro do -
wi ska spor to we go ks. Jó zef Woj nic ki,
a na bu dyn ku Mię dzysz kol ne go Ośrod -
ka Spor to we go przy ul. Le nar to wi cza
od sło nię to pa miąt ko wą ta bli cę. W ha li
MO SiR od by ła się ga la ju bi le uszo wa
z wi do wi skiem świa tło -dźwięk, ro ze -

gra no też II Me mo riał im. Fran cisz ka
Wo la ka (zmar łe go w 2007 r. tre ne ra
i twór cy współ cze snej żeń skiej pił ki
ręcz nej w No wym Są czu). 

Z oka zji 100–le cia MKS Be skid uka -
za ła się ju bi le uszo wa pu bli ka cja (ilu stro -
wa na ar chi wal ny mi fo to gra fia mi),
przed sta wia ją ca syl wet ki za wod ni ków
oraz tre ne rów oraz dzie je klu bu od cza -
sów za bo rów, po la ta mię dzy wo jen ne
i współ cze sne.

Jó zef Kan tor, dy rek tor WKiS UM
No we go Są cza:

– Z MKS Be skid je stem zwią za ny
ro dzin nie. Mo ja cór ka Jo an na gra
w tym klu bie w pił kę ręcz ną (te raz
w I li dze!). Nic dziw ne go, że stu le cie
Be ski du ode bra łem z pew nym wzru -

100 lat MKS Be skid

Na po cząt ku 
był Grun wald…

Na bu dyn ku Mię dzysz kol ne go Ośrod ka Spor to we go przy ul. Le nar to wi cza od sło nię to pa miąt ko wą ta bli cę FOT. LEŚ

SPORT
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sze niem i prze ję ciem. Mam ol brzy mi
sza cu nek dla do rob ku kil ku po ko leń
te go naj star sze go sto wa rzy sze nia
spor to we go w No wym Są czu. Nie jest
ono, oczy wi ście, po ten ta tem na ma pie
spor tu wy czy no we go na sze go re gio -
nu. Ale w spo rcie, zgod nie z olim pij -
ską ideą ba ro na Pier re de
Co uber ti ne’a, nie o to cho dzi. Naj wa -
żniej szy jest ry cer ski udział, zdro wa
i bez in te re sow na ry wa li za cja z ry wa -
la mi w du chu fa ir play, zma ga nie się
z wła sną sła bo ścią, do sko na le nie

w ce lu osią ga nia jak naj lep sze go re -
zul ta tu: ci tius, al tius, for tius. W spo -
rcie tkwi po tę żny śro dek dzia ła nia dla
szkol nic twa i wy cho wa nia mło dzie -
ży. I ten śro dek był w no wo są dec kiej
oświa cie po przez MKS Be skid na le ży -
cie wy ko rzy sty wa ny. Wła dze No we go
Są cza bę dą wspie rać dal sze po czy na -
nia Klu bu Ju bi la ta. Po wrót do wie lo -
sek cyj no ści MKS Be skid z daw nych
lat wy da je się dziś nie mo żli wy, ale kto
wie – mo że ju tro?

(L)

W pierw szych dzie się cio le ciach dzia łal no ści klu bu pre ze sa mi by li ni mi
ucznio wie gim na zjal ni): Sta ni sław Pa łach 1935, Je rzy De rub ski 1936,
Edward Pię ta 1937–1939, To masz Ste in del 1945, Zyg munt Bat -
ko 1945–1946, Ry szard Bo ro wicz 1946–1947, Sta ni sław Wnę kow ski
i Edward Fran cisz czak.
W okre sie od 1957 r. pre ze sa mi klu bu by li: Jan Kel ler 1957–1960, Ta -
de usz No wa kie wicz 1960, Bro ni sław Ło toc ki, 1961 Li dia Mi cha -

lik 1962–1974, Le opold Bi go siń ski, 1975–1977 Ste fan Ja nic ki, 1978–
1987, Wła dy sław Mę żyk 1988–1992, Ta de usz Do bek 1992–2000, Ma -
rek Ce bu la 2001–2004, Krzysz tof Paw łow ski 2005, Ma riusz
Ko ziak 2006, Je rzy Ga spar ski, 2007–2009, To masz Mi cha łow ski (od 28
wrze śnia 2009).
Za rząd w ro ku ju bi le uszo wym: To masz Mi cha łow ski (pre zes), Mi chał
Śmier ciak, Piotr Ba ziak, Bog dan Ja ku bow ski i Da riusz Bo gacz. 

Po czet pre ze sów

Rodzinne zdjęcie w sądeckim ratuszu FOT. SAW



Za miast o za koń czo nym se zo nie
je sien nym czy o są dec kich snach
o fut bo lo wej eks tra kla sie, za py -
tam Pa na o pierw szy kon takt
z pił ką?...

Zaw dzię czam go oj cu, Mi cha ło wi,
z za wo du elek try ko wi, któ ry był wier -
nym ki bi cem Le chii. Miesz ka li śmy
w Gdań sku–Oru nii, skąd już w wóz ku
dzie cię cym oj ciec za bie rał mnie na sta -
dion oglą dać fut bo lo we wy czy ny ów -
cze snych gwiazd: Ko ryn ta, Pusz ka rza,
bra ci Gro now skich. Ży li śmy skrom nie
(ma ma pra co wa ła w Stocz ni im. Le ni na,
w la tach 1980–1981 by ła w środ ku
sierp nio wych wy da rzeń). Od wie dza jąc
w nie dzie lę wu jo stwo w Gdy ni, obo -
wiąz ko wo po obie dzie szli śmy na sta -
dion Ar ki. Ry wa li za cja mię dzy Le chią
a Ar ką jest tak sa mo le gen dar na jak
pod Wa we lem Cra co vii i Wi sły. Jak
przez mgłę pa mię tam ro dzin ne emo cje
przed te le wi zo rem podczas me czów

pol skiej re pre zen ta cji na We mbley
i na mi strzo stwach świa ta w Niem czech.
Mia łem wte dy osiem, dzie więć lat. Wy -
cho wa ny w ta kiej spor to wej at mos fe rze
tra fi łem w rę ce Mi cha ła Glo bi sza
do dru ży ny Le chii (przy klu bie by ła
szko ła o pro fi lu pił kar skim), któ rej za -
wdzię czam za mie sza nie się w sport
i jed ną z naj więk szych przy gód ży cio -
wych: wy stęp prze ciw ko bę dą ce mu wte -
dy u szczy tu po tę gi – Ju ven tu so wi.
Wła śnie, ja kie uczu cia to wa rzy -
szy ły wte dy mło dziut kie mu (18–
let nie mu) pił ka rzo wi, któ re mu
przy szło w 1983 r. sta nąć na prze -
ciw ko Pla ti nie mu, Boń ko wi, wło -
skim mi strzom świa ta
– Tar del le mu, Gen ti le i Pa olo Ros -
si – kró lem strzel ców mun dia lu
w Hisz pa nii.

To był wspa nia ły sen. Le chia awan so -
wa ła z III do II li gi, zdo by ła Pu char Pol -
ski. Li go we suk ce sy by ły wiel ką

ra do ścią w ów cze snym Gdań sku, jak by
od trut ką na mrocz ny kli mat okre su sta -
nu wo jen ne go. Pa mię tam wiel kie po ru -
sze nie na sta dio nie przy ul. Trau gut ta
w Gdań sku–Wrzesz czu, gdy na 40–ty -
sięcz nej wi dow ni po ja wił się Lech Wa -
łę sa. W prze rwie do szło do ma ni fe sta cji
po par cia dla Le cha i „So li dar no ści” i te -
le wi zja ocen zu ro wa ła re la cję, wsta wia -
jąc ta bli cę „Prze pra sza my za uster ki”.
Sły sze li śmy wrza wę na try bu nach, lu -
dzie wsta wa li, pal ca mi po ka zy wa li znak
„V”, ciar ki prze cho dzi ły po ple cach,
pod sko czy ła ad re na li na. Lu dzie ob sie dli
wierz choł ki oko licz nych drzew ni czym
sta da pta ków. A na bo isku li czy ła się już
tyl ko gra. Wal czy li śmy dziel nie, bez tre -
my, nie sie ni jak by na skrzy dłach, wzno -
sząc się na szczy ty swo ich umie jęt no ści,
po kar nym Jur ka Krusz czyń skie go pro -
wa dzi li śmy na wet 2–1, po grą ży li nas
do pie ro w koń ców ce Ta vo la i Bo niek
(!), prze gra li śmy 2–3. Za pa mię ta łem
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Z Gdań ska do kra iny La chów

Tre ner ski nos
ROZMOWA z tre ne rem San de cji Dariuszem Wójtowiczem

Lech Wałęsa na meczu Lechii z Juventusem, 1983 r. FOT. ARCH.

SPORT
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z te go me czu, to, że już w 5. mi nu cie
mo głem strze lić go la Tac co nie mu i na -
stęp nie ostre star cie z Pla ti nim, mój nie -
umyśl ny faul, po któ rym na tych miast,
jak by z sza cun ku, prze pro si łem ry wa la,
bo w głę bi du cha zro bi ło mi się głu pio,
że ja, ta ki mło kos, bez ce re mo nial nie po -
trak to wa łem mi strza. Tak, czu li śmy re -
spekt przed gwiaz da mi z Ju ven tu su, ale
też wy zwo li ła się w nas nie sa mo wi ta
am bi cja, aby im do rów nać. Wie pan,
na bo isku gra ją lu dzie, nie na zwi ska…
… i dla te go fut bol na le ży do naj -
bar dziej de mo kra tycz nych dys -

cy plin spor tu. Bo so no gi chło pak
z przed mieść San Pau lo, w po -
dar tych spoden kach, po tra fi wy -
ki wać sy na bo ga te go lor da
z Lon dy nu…

To praw da, upra wia nie in nych dys cy -
plin, nar ciar stwa czy te ni sa, wią że się
z pew ny mi na kła da mi fi nan so wy mi,
kosz tow ny jest sprzęt. W pił ce no żnej
wy star czy szma cian ka i ka wa łek te re nu
pod bo isko, a bram ki mo żna usta wić
z ka mie ni. By łem swe go cza su z tramp -
ka rza mi Wi sły na wiel kim fe sti wa lu pił -
kar skim Go thia Cup w Szwe cji, gdzie
zo sta li śmy – w ka te go rii U-13
– pokonani nie mi ło sier nie, po dob nie
zresz tą jak wszy scy, przez chłop ców
z Ery trei. By łem zszo ko wa ny wy szko -
le niem tech nicz nym tych Afry kań czy -
ków, py ta łem jak oni to ro bią.
Usły sza łem w od po wie dzi: my, w Ery -
trei, nie ma my te le wi zo rów, ani na wet
ro we rów, ale pił ka jest i na si chłop cy
od ra na do wie czo ra spę dza ją czas
przy szko le na bo isku. Stąd się po tem
bio rą ta kie bry lan ty jak Eto czy Drog -
ba. In na hi sto ria: przy szedł kie dyś
na tre ning ma ły chło piec w bu tach zi -
mo wych, ta kich śnie gow cach. Szat nia
by ła za mknię ta, więc ro ze grał z na mi
mecz w tych cię żkich i nie wy god nych
bu tach. I był naj lep szy na bo isku.

Kie dy po raz pierw szy usły szał
pan o No wym Są czu, o San de cji?

Od bli sko ćwierć wie cza je stem zwią -
za ny z Kra ko wem. Gra łem i tre no wa łem
w Wi śle, No wy Sącz ko ja rzy łem z gó -
ra mi i koń cem po łu dnio wych ru bie ży
Pol ski. San de cję zna łem je dy nie z III–
li go wej ta be li. Po la tach przy je żdża łem
tu na tur nie je ju nio rów i tramp ka -
rzy. I oto w czerw cu 2009 r., gdy skoń -
czył mi się kon trakt z PZPN, do sta łem

Statystyka

Li cząc ro ze gra ne w li sto pa dzie awan sem
dwie ko lej ki wio sen nej run dy są dec cy pił ka -
rze za no to wa li ogó łem: 9 zwy cięstw, 4 re -
mi sy i 6 po ra żek (sto su nek bra mek: 29-22).
U sie bie wy gra li 7 ra zy i 3 ra zy zre mi so wa li,
ani ra zu nie prze gra li. Po ko na li w Są czu
m.in. ta kich po ten ta tów jak ŁKS (4-1, bo daj
naj lep szy mecz tej run dy) i GKS Ka to wi ce
(1-0).
Na wy jeź dzie wy gra li 2 ra zy, raz zre mi so wa li
i po nie śli 6 po ra żek. Naj wię cej go li strze li li:
Da riusz Ga węc ki – 7 oraz Ar ka diusz Alek san -
der – 6, Da riusz Za wadz ki – 5, Ma ciej Bę be -
nek i Mi chał Jon czyk – po 3, Piotr Chli pa ła
– 2, Piotr Ba nia i Ra fał Ber liń ski – po 1.

Dariusz Wójtowicz FOT. LEŚ

Kadr z meczu Sandecja – MKS Kluczbork (4-0) FOT. LEŚ
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pro po zy cję ob ję cia funk cji na wet nie
tre ne ra, ale dy rek to ra spor to we go San -
de cji, któ ra aku rat awan so wa ła do I li gi.
No wła śnie. Sy tu acja by ła szcze -
gól na, bo tre ner, któ ry wy wal -
czył awans, po padł w nie ła skę...

Tre ner to naj bar dziej nie pew na pro fe -
sja na świe cie. Mój po przed nik miał po -
sta wić klu bo wi zbyt wy gó ro wa ne
wa run ki. Ja nie gry ma si łem. Naj pierw jed -
nak po ro zu mia łem się z mo imi przy ja ciół -
mi z Kmi ty Za bie rzów, zy sku jąc
za pew nie nie spro wa dze nia do No we go
Są cza kil ku nie zbęd nych za wod ni ków. Za -

pew nio no mi skrom ne miesz ka nie, go dzi -
we (ale nie wy gó ro wa ne!) wy na gro dze nie.
Osta tecz nie na po zy tyw nej de cy zji za wa -
ży ło po ro zu mie nie z wła dza mi mia sta,
z dy rek to rem Jó ze fem Kan to rem. Z jed nej
stro ny by łem pod wra że niem przy ja zne go
kli ma tu wo bec pił ki no żnej w No wym Są -
czu, z dru giej tar ga ły mną oba wy: co bę -
dzie, gdy doj dzie do kla py, że usły szę:
po co się tu pcha łeś...
I za czę ło się: re mi sy i zwy cię stwa
u sie bie, ale na wy jeź dzie sa me
po ra żki, bez strze le nia na wet
jed ne go go la.

Tak by ło. Przez wie le ty go dni by li -
śmy dru ży ną, któ ra „do brze gra, ale
prze gry wa”. Ale we wnętrz nie czu łem,
że „im da lej w las, tym wię cej drzew”,
to zna czy, że pra ca, ja ką wy ko nu je my,
mu si za cząć przy no sić lep sze efek ty.
Mo gli śmy nie prze grać, a na wet wy grać
już w Za brzu, Ło dzi (z Wi dze wem) czy
Po zna niu. Wie dzia łem – i dla te go je stem
opty mi stą na wio snę – że stać nas na du -
żo, cho ciaż, przy po mnę, San de cja to be -
nia mi nek I li gi. Do da je nam skrzy deł
wspa nia ły kli mat wo bec fut bo lu w Są -
czu, wie lo ty sięcz na pu blicz ność, wspar -

Ta be la przed run dą wio sen ną

1. Wi dzew Łódź 19 41 28-8 
2. Po goń Szcze cin 19 35 29-17 
3. ŁKS 19 34 32-23 
4. San de cja 19 31 29-22 
5. Do lcan Ząb ki 19 31 27-20 
6. Gór nik Za brze 19 31 22-17 
7. GKS Ka to wi ce 19 30 31-23 
8. Flo ta Świ no uj ście 19 30 23-17 
9. War ta Po znań 19 29 31-20 
10. GKP Go rzów 19 25 16-17 
11. KSZO Ostro wiec 19 25 19-30 
12. Gór nik Łęcz na 19 22 24-31 
13. Pod be ski dzie 19 22 28-28 
14. MKS Klucz bork 19 20 17-23 
15. Wi sła Płock 19 18 22-28 
16. Znicz Prusz ków 19 18 15-31 
17. Mo tor Lu blin 19 10 14-35
18. Stal St. Wo la 19 10 17-34

Po wygranym meczu z Flotą Świnoujście (1-0) FOT. LEŚ

SPORT

Sandecja przed meczem z Podbeskidziem (1-1) FOT. LEŚ
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cie władz. Nie ma ta kie go mia sta, któ re -
go pre zy dent był by obec ny nie mal
na ka żdym me czu li go wym „swo je go”
klu bu. Są re al ne wi do ki na dal szą po pra -
wę or ga ni za cyj ną klu bu, roz bu do wę in -
fra struk tu ry (ma rzą się sztucz ne
oświe tle nie i do dat ko we miej sca na wi -
dow ni), wzmoc nie nia ka dro we, te stu je -
my no wych kan dy da tów (m.in.
uta len to wa ne go Wę gra i Or mia ni na, re -
pre zen tan ta Ar me nii).
A gdy by do San de cji zgło sił się
Piotr Świer czew ski, srebr ny me -
da li sta olim pij ski?

Cze mu nie, choć niech pan po li czy,
ten me dal Pio trek zdo był 17 lat te mu.
Wiem, że Pio trek jest są de cza ni nem,
pew nie go cią gnie w ro dzin ne stro ny
na za koń cze nie ka rie ry pił kar skiej, ma
już bo wiem swo je la ta. Ale ma ol brzy mi
ka pi tał do świad cze nia. Mu siał by jed nak
wpa so wać się w ze spół i wy ka zać do brą
for mę pod wzglę dem mo to rycz nym.
Po pa trz my sa mo kry tycz nie: w tej
ca łej pił kar skiej ka ru ze li w San -
de cji nie oby ło się chy ba jed nak
bez błę dów...

By ły, by ły. Pa rę ra zy za wiódł mnie
tzw. nos tre ner ski, al bo na zwij my to
uśpio ną czuj no ścią. Na to miast wie le ra -
zy szyb ka de cy zja, np. o zmia nie za wod -
ni ka, skut ko wa ła go lem. Jak pan wi dzi:
raz jest tak, to znów ina czej...
Ja ka za tem jest re cep ta na tre -
ner ski suk ces?

Ca ła sztu ka po le ga na do ga da niu się
z ze spo łem. Pił ka rze ma ją za ak cep to wać

mo je me to dy, a ja wnik nąć, czy wręcz
usza no wać ich men tal ność. Cho dzi o to,
że by śmy nada wa li na tych sa mych fa -
lach. Na le ży po wa żnie pod cho dzić
do swo ich obo wiąz ków. Tre ne ra po ze ra
lub tre ne ra bez warsz ta tu za wod ni cy
wy czu ją już na dru gim tre nin gu. W kon -
tak tach z dru ży ną sta wiam na szcze rą,
mę ską roz mo wę. Je dzie my prze cież
na jed nym wóz ku. Dru ży na jest ży wym
or ga ni zmem, w któ rym mu szą funk cjo -
no wać wszyst kie czę ści. Jak u czło wie -
ka: gło wa, rę ka, no ga. Jak za wo dzi je den
z tych or ga nów, no to jest źle.
Czy za wsze jest Pan su we ren ny
w po su nię ciach ka dro wych,
przy usta wia niu skła du na naj bli -
ższy mecz?

Też py ta nie! Stra cił bym sza cu nek
do sa me go sie bie, gdy bym usta wiał dru -
ży nę we dług pod po wie dzi z dru gie go
sze re gu. Co nie zna czy, że nie słu cham
– i to uwa żnie – kry tycz nych uwag. Ow -
szem, zda rzy ło mi się tej je sie ni wziąć
do „18” jed ne go z gra czy, z przy czyn
tzw. dy plo ma tycz nych, ale to by ła mar -
gi nal na spra wa. Dla mnie nie ma zna -
cze nia, czy za wod nik po cho dzi z tzw.
„sta rej San de cji”, czy przy je chał tu
z Kmi ty, czy z Kra ko wa. Li czy się do -
bro ze spo łu, cze go do wo dzi czwar te
miej sce w ta be li, przed Gór ni kiem Za -
brze i in ny mi bar dziej do świad czo ny mi
fir ma mi pił kar ski mi. Za rzu ty o tym, że
San de cja to obec nie „ar mia za cię żna”,
są chy bio ne. Czy w Re alu Ma dryt gra ją
sa mi wy cho wan ko wie te go klu bu? 

Co Pan za wdzię cza jesz cze pił ce
no żnej?

To mo je ży cie, mój za wód, mo ja pa -
sja. Dzię ki pił ce zwie dzi łem świat, po -
zna łem fa scy nu ją cych lu dzi. By łem
– wraz z Le chią – na au dien cji u Ja -
na Paw ła II (w okre sie, gdy roz gry wa li -
śmy re wa nż z Ju ven tu sem). Nasz
„opie kun”, praw do po dob nie z SB, ka te -
go rycz nie za bro nił nam sta rań o au dien -
cję, ale tre ner Je rzy Ja strzę bow ski
po sta wił na swo im, po szli śmy, za co
po po wro cie spo ty ka ły nas re pre sje
m.in. za kaz wy jaz du na za gra nicz ne me -
cze i obo zy. Wło ska pra sa pi sa ła, że je -
ste śmy dru ży ną Le cha Wa łę sy i na zwa
klu bu po cho dzi od imie nia li de ra „So li -
dar no ści”. Dzi siaj to mo że ba wić, ale
w tam tych cza sach mia ło swój cię żar ga -
tun ko wy.

Rozmawiał JERZY LEŚNIAK

Da riusz Wój to wicz 

Ur. 23 sierp nia 1965 r. w Gdań sku, b. pił karz
(po moc nik) Le chii Gdańsk, Wi sły Kra ków, Po -
go ni Szcze cin i Po lo nii War sza wa, a ta kże
ASW Schrems (Au stria), me da li sta mi -
strzostw Eu ro py U–18 (1984). W li dze pol -
skiej ro ze grał 202 me cze. Wy stą pił
w me czach w Pu cha rze Zdo byw ców Pu cha -
rów Le chii Gdańsk z Ju ven tu sem (1983). Żo -
na ty, dwo je do ro słych dzie ci: cór ka Lau ra gra
w ka drze ko szy kar skiej Wi sły Kra ków, syn
Da niel pra cu je w TVN.

Fragment spotkania Sandecja – Dolcan Ząbki (2-2) FOT. LEŚ



KRY NI CA -ZDRÓJ
Ko lej Gon do lo wa Ja wo rzy na Kry nic ka

Tak jak Ka spro wy Wierch uto żsa mia -
ny jest z Za ko pa nem i dla nar cia rzy sta -
no wi świę tą gó rę, tak Ja wo rzy na ko ja rzy
się z Kry ni cą. Mo żna tu taj po jeź dzić
na nar tach do wo li. Jest ho tel, licz ne re -
stau ra cje i karcz my, par king.

Na go ści cze ka ją już w po go to wiu
ko lej ka gon do lo wa, krze seł ko i kil ku
wy cią gów. Tra sy sztucz nie od śnie ża ne
i oświe tlo ne o ró żnej ska li trud no ści
(dłu gość od 2600 do kil ku set m).
Na miej scu czu wa ją ra tow ni cy GOPR.

Cen nik roz bu do wa ny, 1 pkt = 1,1 zł, prze jazd
gon do lą – 10 pkt, krze seł kiem – 5, or czy kiem
– 2-4 pkt., ma łe dla dzie ci – 1 pkt, kar net ca ło -
dzien ny – 95 zł (są też kil ku dnio we), ulgo we bi -
le ty – dla dzie ci do lat 12 tyl ko od 18 stycz nia
do 28 lu te go.
KON TAKT: Ko lej Gon do lo wa Ja wo rzy na Kry nic -
ka SA, ul. Czar ny Po tok 75,
tel./fax.(+48) 18 471 52 71,
(+48) 18 471 38 68, (+48) 18 472 34 01, e -ma il
gon do la@pro.onet.pl, wwww. ja wo rzy na kry -
nic ka. pl, 

Sło twi ny
Jed na na zwa, dwie sta cje nar ciar skie,

obie od kil ku dzie się ciu lat cie szą się za -
ufa niem nar cia rzy z Są dec czy zny, go ści
z Pol ski i z za gra ni cy. To efekt do bre go

trak to wa nia klien tów, po rząd nie przy go -
to wa nych tras i uprzej mo ści ob słu gi.

Cen trum Nar ciar skie Azo ty (z Tar no -
wa) ma so lid ne za ple cze: tra sy i wy cią -
gi nar ciar skie, ba za noc le go wa
i ga stro no micz na („Cha ta na sto ku”).
Dla te go tak chęt nie przy je żdża ją tu taj
ca łe ro dzi ny. Do dys po zy cji go ści wła -
ści cie le ofe ru ją no wo cze sną 3-oso bo wą
ko lej krze seł ko wą, kom pleks wy cią gów
or czy ko wych + tzw. ba by lift – wy ciąg
szko le nio wy, 10 tras nar ciar skich o ró -
żnej ska li trud no ści (sztucz ne do śnie ża -
nie, oświe tle nie, ra tra ki), sta łą opie kę
GOPR, ba zę ho te lo wo -re staur cyj ną, ser -
wi sy, szkół ki. 

Cen nik: 1 pkt – 50 gr., ko lej krze seł ko wa – 8
pkt., or czy ki – 4-6 pkt., kar net dzien ny – 65 zł,
ty go dnio wy – 355 zł.
Kon takt: CNA ul. Sło twiń ska 51/a, Tel/fax
+48 0-18 471-53-67, e -ma il cna zo ty@cna zo -
ty.pl, www.cna zo ty.pl.

Kom pleks Nar ciar ski 
Ry szard Ta ba szew ski

Swo ich mi ło śni ków ma ta kże ten
ośro dek, po ło żo ny po są siedz ku z „Azo -
ta mi”. Opi nie są po dob ne jak wy żej. Dla
nar cia rzy ma my tam: wy cią gi or czy ko -
we po dwój ne, (950 i 860 m), or czyk po -
je dyn czy (120 m). Tra sy zró żni co wa ne,
sztucz nie do śnie ża ne, oświe tlo ne, ser -
wis, wy po ży czal nie, szkół ki, par king,
ma ła ga stro no mia.

Cen nik: jed no dnio wy 50-60 zł, je den wy jazd
– 3 zł.
Kon takt: Kom pleks nar ciar ski Sło twi ny – Ry -
szard Ta ba szew ski, ul. Sło twiń ska 53, tel:
+48 18 4712726, ema il: biu ro@slo twi ny.pl.

Ośro dek Nar ciar ski „Hen ryk”
Znaj du je się na zbo czu Gó ry Krzy żo -

wej w cen trum Kry ni cy. W je go skład
wcho dzą trzy wy cią gi or czy ko we
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Nar ciar ski ra port, czy li gdzie na de skach war to po szu so wać

Za pra sza my na stok
Sezon blisko, coraz bliżej. Pierwszy śnieg spadł
na Sądecczyźnie w br. już przed połową października, ale
później stopniał. Narciarze i właściciele ośrodków
sportów zimowych czekają na prawdziwą zimę. Wszystko
wskazuje na to, że tym razem w naszym regionie jakichś
wielkich nowości nie będzie. Ale też możliwości wyboru
nie zabraknie. „Sądeczanin” zaprasza więc na narty, deski
snowboardowe, sanki i „jabłuszka”, na których lubią
zsuwać się ze stoków dzieci.

Wierchomla FOT. PG
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(dwa 380 m, je den 150 m)). Ide al ne
miej sce dla po cząt ku ją cych i śred nio za -
awan so wa nych nar cia rzy. Oprócz znaj -
du ją cej się w bez po śred nim są siedz twie
wy cią gów ma łej ga stro no mii, kom pleks
ofe ru je ta kże sty lo wą Go spo dę „U Kra -
ko wia ka”. Do dys po zy cji go ści: wy po -
ży czal nia nart, prze cho wal nia sprzę tu,
bez płat ny par king, szkół ka, sztucz ne do -
śnie ża nie, oświe tle nie.

Kon takt: Ośro dek „Hen ryk II”, ul. Zie lo na 18,
tel/faks +4818 471 34 33, e -ma il hen ry k2@ha -
tron.com, www.ha tron.com.pl.

WIER CHOM LA, SZC ZAW NIK
Sta cja Nar ciar ska Dwie Do li ny 
Mu szy na -Wier chom la

To miej sce ma swo ich fa nów od lat,
a po uru cho mie niu w ze szłym se zo nie
ko lej ki krze seł ko wej ze Szczaw ni ka
na Pu sta Wiel ką (naj dłu ższa tra sa – 3
km) – ich licz ba wzro sła. Wy ko na -
na dwa la ta te mu in we sty cja kosz to wa ła
aż 50 mln zł. Po jej za koń cze niu ośro -
dek ma 15 km nar to strad i 10 wy cią gów,
w tym dwa czte ro oso bo we krze seł ko we.
W cią gu go dzi ny wy wo żą one na gó rą
po nad 12 tys. osób. Wszyst kie tra sy są
do śnie ża ne ar mat ka mi, a dwa głów ne
sto ki Wier chom la I (2 km) i no wy
od stro ny Mu szy ny (3 km) bę dą sztucz -
nie oświe tlo ne. No wa ko lej ka ma dłu -
gość 1525 m, a or czyk – po nad 900 m.
Do te go do cho dzi świet ne za ple cze ho -
te lo we i re stau ra cyj ne, ser wi sy nar ciar -
skie, wy po ży czal nie, szkół ki.

Cen nik: kar ty cza so we i punk to we. 
1 pkt – 1 zł, krze seł ko – 15 zł, or czy ki – od 1
do 5 zł za prze jazd, kar net dzien ny (8 godz.)
– 75 zł, po ran ny, po po łu dnio we (4 godz.)
– 60 zł, wie czor ny – 30 zł, non stop – 75 zł, kar -
net dwu dnio wy – 140 zł, ty go dnio wy – 350 zł.
Kon takt: Dwie Do li ny Mu szy na -Wier chom la” sp.
z o.o.
Wier chom la Ma ła 21, tel. (18) 414 32 64,
tel./fax (18) 414 32 65, e -ma il nar ty@wier -
chom la.com.pl, www.wier chom la.com.pl.

PIW NICZ NA -ZDRÓJ
Su cha Do li na

„Po ło żo na z da la od zna nych ku ror -
tów nar ciar skich Su cha Do li na przez la -
ta by ła mek ką mi ło śni ków bia łe go

sza leń stwa na Są dec czyź nie. Jej za le ty
zna ją i ce nią lu dzie w ca łej Pol sce.
Na sto ku dzia ła 9 wy cią gów o dłu go ści
od 300 do 900 me trów. Są tu tra sy dla
bar dzo do brze je żdżą cych jak rów nież
po cząt ku ją cych. Na miej scu dzia ła ją
szkół ki nar ciar skie. Su cha Do li na to ta -
kże świet ne miej sce dla mi ło śni ków nar -
ciar stwa śla do we go i bie go we go.
Grzbie ta mi, od Elia szów ki do Obi dzy,
wzdłuż gra ni cy ze Sło wa cją, po nad sto -
ka mi zjaz do wy mi, pro wa dzi świet na tra -
sa (kie dyś na niej roz gry wa ne by ły bie gi
Ogól no pol skiej Spar ta kia dy Mło dzie ży).
Stam tąd mo żna się udać na wę drów kę
na Ra dzie jo wą, Ro gacz i Prze hy bę”.

Tak nie gdyś dzien ni ka rze pi sa li o Su -
chej Do li nie, któ ra – nie ste ty – pod upa -
dła. Brak zgo dy mię dzy wła ści cie la mi
wy cią gów i grun tów, brak sztucz ne go

śnie że nia, spra wia, że tak na praw dę nie
wie my, ile wy cią gów w br. bę dzie się
krę cić, je den, mo że dwa „ta le rzy ki”
na pła skim te re nie „pod ścian ką”.

Cen nik??? (na pew no przy stęp ny).

Atrak cją te go miej sca jest Ski Ho tel
Su cha Do li na (sty lo wy obiekt po wsta -
ły z roz bu do wy daw ne go Ho te lu Gór -
skie go). Są de cza nie Mał go rza ta
i An drzej Ło jew scy za in we sto wa li tu
du że pie nią dze.
Kon takt: tel. +48 18 446 41 17, fax
+48 18 446 41 17 ski ho tel@ski ho tel.pl, /www.
ski ho tel. pl.

Sta cja Nar ciar ska Ko kusz ka
Roz po czę ła dzia łal ność w se zo -

nie 2005/06. Ośro dek po ło żo ny jest

Ko deks FIS jest zbio rem re guł, ma ją cych
na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa na sto kach
nar ciar skich.
Za po znaj się z nim i sto suj te za sa dy.
1. Wzgląd na in ne oso by
Ka żdy nar ciarz po wi nien za cho wać się w ta ki
spo sób, aby nie stwa rzać nie bez pie czeń stwa
dla in nej oso by i nie po wo do wać żad nej
szko dy.
2. Pa no wa nie nad szyb ko ścią
Nar ciarz mo że zje żdżać z szyb ko ścią sto sow -
ną do swo ich umie jęt no ści, ro dza ju i sta nu
tra sy oraz po go dy.
3. Wy bór kie run ku jaz dy
Znaj du ją cy się na sto ku nar ciarz, któ ry ze
wzglę du na lep szą wi docz ność z gó ry, dys -
po nu je więk szą mo żli wo ścią wy bo ru tra sy
jaz dy, mu si wy brać ta ki tor jaz dy aby unik -
nąć wszel kiej mo żli wo ści zde rze nia z nar cia -
rzem znaj du ją cym się po ni żej na sto ku. 
4. Wy prze dza nie
Wy prze dza nie mo że na stę po wać za rów no
po stro nie do sto ko wej jak i od sto ko wej,
po stro nie pra wej lub le wej, lecz w ta kiej od -
le gło ści, któ ra po zwo li unik nąć po trą ce nia
wy prze dza ne go.
5. Prze jazd i krzy żo wa nie to rów jaz dy
Nar ciarz, któ ry przy stę pu je do zjaz du
na tra sie lub pól ku nar ciar skim, po wi nien

spraw dzić, pa trząc w gó rę i w dół, czy nie
spo wo du je nie bez pie czeń stwa dla sie bie
i in nych. To sa mo obo wią zu je go przy ka -
żdym ru sza niu z miej sca lub po chwi lo wym
za trzy ma niu.
6. Za trzy ma nie się
Tyl ko w ra zie ab so lut nej ko niecz no ści, nar -
ciarz mo że za trzy mać się na tra sie zjaz du,
zwłasz cza w miej scach zwę żeń i miej scach
o ogra ni czo nej wi docz no ści. Po ewen tu al -
nym upad ku, nar ciarz wi nien usu nąć się
z to ru jaz dy tak szyb ko, jak jest to mo żli we.
7. Pod cho dze nie
Nar ciarz po wi nien pod cho dzić tyl ko po bo -
czem tra sy, a w przy pad ku złej wi docz no ści
po wi nien zejść zu peł nie 
z tra sy. To sa mo za cho wa nie obo wią zu je nar -
cia rzy, któ rzy pie szo scho dzą w dół.
8. Sto so wa nie się do zna ków nar ciar skich
Ka żdy nar ciarz wi nien sto so wać się do zna -
ków nar ciar skich, usta wio nych na tra sach.
9. Wy pad ki
W ra zie po wsta nia wy pad ku, ka żdy kto znaj -
dzie się w po bli żu, po wi nien udzie lić po szko -
do wa nym po mo cy.
10. Stwier dze nie to żsa mo ści
Ka żda oso ba za mie sza na w wy pa dek, lub
bę dą ca je go świad kiem, jest zo bo wią za -
na po dać swo je da ne oso bo we.

De ka log nar cia rza
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w po bli żu Piw nicz nej -Zdro ju nad brze -
giem po to ku Ja wo rzyn ka. Ze sto ku roz -
cią ga ją się pięk ne wi do ki. Czte ry
wy cią gi or czy ko we o ró żnej dłu go ści,
kil ka tras, w tym dwie naj dłu ższe po 600
me trów o zró żni co wa nej ska li trud no ści.
Sztucz ne do śnie ża nie, oświe tle nie, ra tra -
ki, ba za re stau ra cyj na, noc le gi, par king,
ser wis, szkół ka. Dla nar cia rzy wy po czy -
wa ją cych na te re nie gmi ny Piw nicz na -
-Zdrój go spo da rze za pew nia ją bez płat ny
do wóz (po wy żej 5 osób).

Cen nik: kar net dzien ny – 45 zł, 1 godz. – 15 zł,
po je dyn czy wy jazd – 2,5 zł.
Kon takt: Sta cja Nar ciar ska Ko kusz ka, Ko kusz -
ka 2, Tel kom. 668 114 193,e -ma il:ko kusz -
ka.ski@in te ria.pl, www.ko kusz ka -ski.pl.

RY TRO
Sta cja Nar ciar ska „Ry ter ski Raj”

Ośro dek Nar ciar sko -Re kre acyj ny Ry -
tro sp. z o.o. to wspól ne przed się wzię -
cie Ma ło pol skie go To wa rzy stwa
In we sty cyj ne go sp. z o.o. (Ry szar da
Fry ca) i sa mo rzą du te ry to rial ne go
(Gmi ny Ry tro). Po wstał kil ka lat te mu
mię dzy Wiel ką a Ma łą Roz to ką, za Ho -
te lem „Per ła Po łu dnia” i do mem wy po -
czyn ko wym „Jan tar” na Ja strzęb skiej
Gó rze. Nar ciar skie tra dy cje w tej miej -
sco wo ści ma ją po nad pół wie ku. Zaw -
sze w tej wio sce wie lu lu dzi bie ga ło
na de skach, by li też zjaz dow cy i skocz -
ko wie (dwie skocz nie).

Dla al pej czy ków ma my tam czte ro -
oso bo wy wy ciąg krze seł ko wy fir my
Dop pel mayr z ta śmą prze suw ną (o zdol -
no ści prze wo zo wej 2000 osób/godz),

wy ciąg or czy ko wy dla nar cia rzy po cząt -
ku ją cych fir my Sztok fisz Z (ma być
prze nie sio ny z le wej stro ny sto ku na pra -
wą oraz wy ciąg dy wa no wy dla dzie ci
(ośla łącz ka) Fir my Sun Kid). Jest też
sys tem do śnie ża nia, sztucz ne oświe le -
nie, 2-ki lo me tro wa pę tla do bie gów
nar ciar skich, ser wis, szkół ka, wy po ży -
czal nia, karcz ma re gio nal na, par king.
Tra sa głów na – trud na, dla do brze je -
żdżą cych, dru ga– ła god niej sza.

Cen nik: ca ło dzien ny – 70 – 55 zł (ulgo we 60-
45), po ran ny 40-35 zł (40-30), po po łu dnio wy
– 50-40 zł (45-35), wie czor ny – 35-25 zł (30-20
zł), kar net ty go dnio wy 350-299 zł (280-210),
se zo no wy 1490 zł.
Kon takt: RY TRO 302, tel: + 18 414 35 16, biu -
ro@ry ter ski raj.pl, www.ry ter ski raj.pl.

TY LICZ
TOP -SKI Tylicz

Ty licz (kie dyś mia stecz ko, pra wa
uzy skał w ro ku 1363) – wieś po ło żo -

na na wy so ko ści 795 m n.p.m., chęt nie
od wie dza na przez ca ły rok. Sto ki nar -
ciar skie zo sta ły urzą dzo ne głów nie w re -
jo nie Szwar co wej Gó ry i Bra dow ca.
Do mi nu ją tu taj ła twe tra sy. Mi strzo wie
sla lo mów dla sie bie do brych te re nów tu -
taj nie znaj dą. Na to miast lu dzie, któ rzy
pre fe ru ją spo koj ną jaz dę, w gro nie ro -
dzin nym – jak naj bar dziej. Zi mą czyn -

GOPR CZU WA

Ma rek Wia ter, na czel nik Gru py Kry nic kiej
GOPR: 
– Nie ste ty, jeź dzi my co raz szyb ciej, tra sy po -
kry te sztucz nym, zmar z nię tym śnie giem są
bar dzo twar de. Dla te go czę ściej obec nie niż
przed la ty do cho dzi do cię żkich ura zów spo -
wo do wa nych ude rze niem o pod ło że lub ko li -
zją z in nym nar cia rzem. Naj wa żniej sze jest
bez pie czeń stwo. Ka żdy, kto choć raz spró bo -
wał zjaz dów, wie, że to jest wspa nia ła spra wa
szu so wać w dół. Ale trze ba też pa mię tać
o bez pie czeń stwie, swo im i in nych. Głów -
na przy czy na wy pad ków to brak ostro żno ści,
bra wu ra. Po nad to pra wie wszy scy wy bie ra ją
dziś nar ty ca rvin go we. Na nich ła twiej i szyb -
ciej mo żna się na uczyć jaz dy. Jed nak na nich
su nie się szyb ciej niż na tra dy cyj nych de skach.
To wy ma ga spo rych umie jęt no ści. Nar cia rzom
ży czy my przede wszyst kim wiel kiej przy jem -
no ści z upra wia nia te go spor tu. Zdro wia!

GOPR w ak cji

Sta cja Cen tral na – Kry ni ca Zdrój, ul. Hal -
na 18, tel. (0... 18) 47-12-933, 47-774-44,
fax. 47-774-47. Sta cje ra tun ko we ca ło rocz -
ne: Ja wo rzy na Kry nic ka i Prze hy ba (te le fon
po przez cen tra lę); e -ma il: kry nic -
ka_gopr@onet.pl. Go prow cy bę dą czu wać
m.in. na Ja wo rzy nie Kry nic kiej, Ma gu rze Ma -
ła stow skiej, w Sło twi nach, Wier chom li, Ka -
mian nej i Ry trze.
Pa mię taj:
• nie wy ru szaj w gó ry sa mot nie;
• nie zba czaj z ozna ko wa ne go szla ku;
• bądź za wsze przy go to wa ny na zmia nę wa -
run ków at mos fe rycz nych;
• przed wy jaz dem na nar ty za dbaj o kon dy -
cję fi zycz ną;
• wy bie raj za wsze tra sę od po wied nią dla
two ich umie jęt no ści;
• nie je steś sam na sto ku, obok cie bie ko rzy -
sta ją z nie go in ni, nie zrób im swo ją nie fra -
so bli wo ścią krzyw dy.

Sucha Dolina FOT. PG

W kolejce do gondoli FOT. PG
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nych jest tu taj na wet kil ka na ście ma łych
wy cią gów.

Naj bar dziej po pu lar na jest Sta cja
Top -Ski, z trze ma wy cią ga mi w tym jed -
nym po dwój nym or czy kiem (705 m)
i dwo ma ta le rzy ka mi (ok. 400 m). Tra -
sy sztucz nie do śnie ża ne, oświe tlo ne,
ma ła ga stro no mia, ser wi sy, szkół ka.

Cen nik: 1 pkt. 0.9 zł, or czy ki – 2- 3 pkt za wy jazd,
kar ta dzien na – 40-50 zł, wie czo ro wa 30-35 zł.
Kon takt: e -ma il ad res:, tel (018) 471-13-56,
(018) 473-12-03, (018) 471-13-85, top ski@kon -
to.pl, www.kry ni ca.com.pl.

KA MIAN NA
Sta cja Nar ciar ska Ja val 

W Ka mian nej zi mą pa nu je wspa nia -
ła po go da. Jest spo ro na tu ral ne go śnie -
gu, trzy ma mróz. Ten nie wiel ki ośro dek
ma wie lu zwo len ni ków. Mo żna tu taj po -
zje żdżać i po kosz to wać zna ko mi tych
mio dów pit nych. Trzy wy cią gi ta le rzy -
ko we (130-600 m), trzy tra sy, na tu ral ny

śnieg, oświe tle nie, ser wis, szkół ka,
karcz ma „U Mu sia”, a w po bli żu – ta -
kże Dom Pszcze la rza.

Cen nik: 0,6 – 1,8 zł za wy jazd, kar net – od 6
do 15 zł.
Kon takt: Sta cja Nar ciar ska w Ka mian nej, tel. 0-
18 474 17 10, e -ma il, in fo@ka mian na -wy cia -
gi.pl, www.ka mian na -wy cia gi.pl.

CIE NIA WA
Sta cja CIE NIA WA -SKI

Dwa wy cią gi, oświe tlo ne tra sy,
sztucz nie do śnie ża ne, co dzien ne wy -
rów ny wa ne ra tra kiem, par kin gi i za ple -
cze ga stro no micz ne (no wa karcz ma) to
wa lo ry ośrod ka w Cie nia wie. Jest jesz -
cze jed na za le ta – od le głość, za le d -
wie 12 km od No we go Są cza.

W cią gu ostat nich dwóch se zo nów
w tej wio sce wie le się zmie ni ło. W miej -
sce sta re go ta le rzy ka za mon to wa no dwa
no we. Je den ma dłu gość 350 m, dru gi
– 500 m. Ma ją łącz ną prze pu sto -
wość 1500 osób na go dzi nę. Znacz nie
przed łu żo no i po sze rzo no głów ną tra sę.
Stok zo stał wy pro fi lo wa ny, zni we lo wa -

no nie przy jem ny garb. Na miej scu znaj -
du je się też ser wis, wy po ży czal nia,
szkół ka nar ciar ska.

Cen nik: 1,5 – 2,5 zł za wy jazd, kar ta dzien na
40-50 zł.
Kon takt: tel.: 018 445 32 32, sta cja@cie nia wa -
-ski.pl, /www. cie nia wa -ski. pl

PTASZ KO WA
Wy ciąg nar ciar ski PKS Ja wo rze

Ptasz ko wa, po dob nie jak Ry tro to
jed na z naj bar dziej nar ciar skich wio sek
na Są dec czyź nie. Z tej miej sco wo ści
wy wo dzi ło się wie lu świet nych bie ga czy
LZS. Zje żdża no też na nar tach i ska ka -
no na skocz ni za pro jek to wa nej przez

Jak się uczyć?
Wie lu osób za sta na wia się nad tym, jak się
uczyć jeź dzić na nar tach? Na ten te mat nie -
raz roz ma wia li śmy z wie lo ma in struk to ra mi
i tre ne ra mi, m.in. z kry ni cza ni nem Mar kiem
Sme ta ną, są de cza na mi Ja nem Fi cem i Ja nem
Se ju dem oraz pro wa dzą cym sta cję nar ciar -
ską w Ka mian nej Ja nem Adam skim.
Wszy scy pod kre śla li, że ni ko mu nie za szko -
dzi wziąć kil ku lek cji. Oczy wi ście, zna my ta -
kich nar cia rzy, któ rzy sa mi na uczy li się
śmi gać po sto kach, czy ta li mą dre ksią żki,
oglą da li fil my in struk ta żo we. Jed nak je śli się
chce do brze jeź dzić i po praw nie, to pierw sze
kro ki na sto ku war to zro bić pod okiem do -
świad czo ne go na uczy cie la. Mo że to być na -
wet kil ka go dzin, ale one po zwo lą nam
opa no wać za sa dy jaz dy na nar tach, ru chy,
uło że nie cia ła, syl wet kę. Wte dy o wie le szyb -
ciej się mo żna na uczyć jeź dzić.
Me to da prób i błę dów kosz tu je spo ro cza su,
a po nad to mo że do pro wa dzić do te go, że
zła pie my złe na wy ki, któ rych już ni gdy nie
wy ko rze ni my. Czło wiek sam sie bie nie wi dzi.
My śli, że już ra dzi so bie bar dzo do brze,
a tym cza sem ro bi wie le błę dów, ma brzyd ką
syl wet kę, co na tra sie wi dać jak na dło ni. In -
struk tor stoi z bo ku i mo że za wsze do ra dzić,
do po wie dzieć.
I na ko niec sta ra praw da: jak się nie wy wró -
cisz, to się nie na uczysz. Naj wa żniej sze, że by
nie upa dać zbyt czę sto i że by nie koń czy ło się
to ura za mi.

Ra dzi Ma rek Grze gor czyk
Bie gi i spa ce ry
Są de cza nin Ma rek Grze gor czyk, zna ny nie -
gdyś za wod nik z Piąt ko wej, dziś tre ner nar -
ciar ski, za chę ca do bie ga nia i spa ce ro wa nia
na nar tach.
– Ka żdy na nar tach bie gać mo że! Po nie waż
ta czyn ność jest zwią za na z na tu ral nym ru -
chem lo ko mo cyj nym czło wie ka. Dla te go je -
że li ktoś nie ma ja kichś prze ciw wska zań
le kar skich, mo że ten sport dla przy jem no ści
i zdro wia upra wiać. Naj wa żniej sze jest to, że
nar ty wy cią ga ją nas na świe że po wie trze,
zmu sza ją do po ru sza nia się w te re nie. Wiel -
ką za le tą tej dys cy pli ny spor tu jest fakt, że
mo żna ją upra wiać prak tycz nie wszę dzie,
od Gdań ska, Bia łe go sto ku, po Za ko pa ne, No -
wy Sącz czy Kry ni cę.
Na Są dec czyź nie nie bra ku je nam ta kich oko -
lic, choć by re jo ny Ptasz ko wej, Piąt ko wej, Ry -
tra, Kry ni cy i Mu szy ny. Wszyst kim po le cam
spa ce ro wa tra sę w po bli żu Krzy żów ki, ko ło
Ci che go Ką ci ka. Zna ko mi cie na da ją się do te -
go za kąt ki Złoc kie go i Ja strzę bi ka. Mo żna się
za pu ścić w ró żne miej sca i dojść na Ja wo rzy -
nę Kry nic ką. Bar dzo do brze jest też na Su chej
Do li nie, na Eli szów ce i Obi dzy. Po dob nie
w Wier chom li, świet ne tra sy pro wa dzą
do Pu stej Wiel kiej.
Naj le piej po ru szać się zwy kły mi szla ka mi tu -
ry stycz ny mi wy ty czo ny mi przez PTTK, bo
wte dy wia do mo, że nie zbłą dzi my i że doj -
dzie my tam, gdzie chce my.

In struk to rzy ra dzą
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inż. Je rze go Mu nia ka.
Od dzie się ciu lat dzia ła Pa ra fial ny

Klub Spor to wy Ja wo rze (pod kie row nic -
twem ks. pro bosz cza Jó ze fa Kma ka). Od -
no wio no i wy re mon to wa no tra sy
bie go we, na któ rych od by wa ją się tre nin -
gi i za wo dy. Jed ną z naj wa żniej szych
im prez nar ciar skich jest Zin te gro wa -
na Zi mo wa Spar ta kia da im. Ro ma -
na Stram ki i Zbi gnie wa Kmie cia. Za wo dy
te cie szą się ol brzy mią po pu lar no ścią
wśród mło dzie ży, stąd ogrom na licz ba
uczest ni ków. Spar ta kia da ta jest or ga ni zo -
wa na od 47 lat.

Krę ci się w Ptasz ko wej wy ciąg nar -
ciar ski dłu go ści 500 m, stok za wsze do -

brze przy go to wa ny i oświe tlo ny.
Wy bu do wa no też po miesz cze nia so cjal -
ne. W tym se zo nie ma być za in sta lo wa -
ny sys tem sztucz ne go do śnie ża nia.

Kon takt: 0-18 445-17-79, 445-17-28.

GORLICKIE
Ma gu ra Ma ła stow ska k. Gor lic

Stok Ma gu ry Ma ła stow skiej jest jed -
nym z naj dłu ższych w po łu dnio wo -
-wschod niej Pol sce. Wy ciąg or czy ko wy,
po dwój ny – 1000 m, nar to stra da po -
nad 3000 m, tra sa nar ciar ska – 1400 m.
Sztucz ne do śnie ża nie, bu fet, ser wis, wy -
po ży czal nia, szkół ka. W po bli żu w Ma -

ła sto wie – dwa po je dyn cze ta le rzy ki,
dłu gość tra sy 500 m.

Kon takt: 0-18 351-82-03.

LI MA NOW SKIE
Sta cja Nar ciar ska La sko wa – Ka mion na

Ośro dek w La sko wej jest jed nym
z no wo cze śniej szych w na szym re gio -
nie. Chęt nie od wie dza ją go nar cia rze
z Li ma now skie go, ale też z Są dec czy -
zny i Kra ko wa. Nar cia rze ma ją do wy -
bo ru: 4-oso bo wą ko lej krze seł ko wą
o dłu go ści 1550 m, trzy wy cią gi or czy -
ko we, naj dłu ższą tra sę 2000 m (ra zem 4
km), sys tem sztucz ne go śnie że nia, Ho -

tel Tra wers, oświe tlo ne sto ki dla po cząt -
ku ją cych i za awan so wych, ser wis,
wy po ży czal nię nart i snow bo ar dów,
szkół kę, snow park. 

Cen nik: 2 do 8 zł za wy jazd, kar ne ty: 12 go dzin
– 70 zł, 4 godz. – 40 zł, dwu dnio wy – 130 zł,
pię cio dnio wy – 280 zł.
Kon takt: La sko wa 697+48
(18) 3378810, 3378811, in fo@la sko wa -ski.pl,
www.la sko wa -ski.pl.

Sta cja Nar ciar ska Li ma no wa 
– Ski Ły sa Gó ra

Ośro dek po ło żo ny jest w ko tli nie
w Be ski dzie Wy spo wym, na pół noc -

nych zbo czach Ły sej Gó ry, 5 km od cen -
trum Li ma no wej. W 2007 ro ku zo sta ły
tam zbu do wa ne: czte ro oso bo wa ko lej
krze seł ko wa Dop pel mayr oraz dwa wy -
cią gi or czy ko we. Naj dłu ższa tra sa
ma 1000 m (su ma to 2300 m). Na szczyt
w cią gu 5 mi nut wy wo zi nas „krze seł -
ko”, skąd mo że my wy brać jed ną
z dwóch tras zjaz do wych nie bie ską (ła -
twiej szą) i czer wo ną (trud ną). Jest
sztucz ne śnie że nie, oświe tle nie, ser wis,
szkół ka, wy po ży czal nia, ga stro no mia,
par king.

Cen nik: 4 godz. – 35- 40 zł, 6 godz. 45 zł, 12
godz. – 65 zł, kar net dwu dnio wy – 115 zł, ty -
go dnio wy 315 zł, ulgo we dla dzie ci do lat 12
i dla do ro słych po wy żej 60 lat (od 30 do 60 zł).
Kon takt: 48 18 33 734 34, ema il: biu ro@ly sa go -
ra.eu, li ma no wa -ski. pl.

Sta ni sław Ba ra basz w swo ich „Wspo mnie niach nar cia rza” tak na pi sał o pierw szych nar tach: „Zna -
la zły się dwie de ski, jed na je sio no wa, dru ga bu ko wa. Ale to nie szko dzi, do brze, że i ta kie są. Wy -
stru gał je stel mach, ale tak cien ko, jak gdy by mia ły słu żyć za li nię do ta bli cy szkol nej”.
Póź niej za ostrzo ne koń ce de sek wkła da ło się do go rą cej wo dy i wy gi na ło nad ogniem, na stęp nie
mo co wa ło na kil ka go dzin tak, że by się szpi ce nie wy pro sto wa ły. Tak by ło na po cząt ku XX wie ku.
Na stęp nie po wsta ły ma nu fak tu ry zaj mu ją ce się ma so wą pro duk cją de sek. Przez kil ka dzie siąt lat
po ha lań skie Sza fla ry zna ne by ła w ca łym kra ju dzię ki fa bry ce nart.
Pa mię tam jak w dru giej po ło wie lat 80. dy rek tor tej fir my Ta de usz Bryś opro wa dzał mnie
po zmo der ni zo wa nej wy twór ni. Nar ty z„Pol spor tu” by ły ró żne. Tra fia ły się oka zy zna ko mi te, ale
też i zwy kłe bu ble, któ re roz kle ja ły się przy pierw szym zjeź dzie. Jed nak kosz to wa ły kil ka krot nie
mniej od po ja wia ją cych się za chod nich pro duk tów. Dzię ki te mu mo gło się roz wi jać nar ciar stwo
kla sycz ne i al pej skie. Wie le klu bów i szkół – ta kże na Są dec czyź nie i Li ma nowsz czyź nie – otrzy -
my wa ło dla dzie ci i mło dzie ży sprzęt bez płat nie.
Nie ste ty, za kład nie wy trzy mał kon ku ren cji w go spo dar ce ryn ko wej i upadł. Dzi siaj jeź dzi my, bie -
ga my i ska cze my wy łącz nie na nar tach ob cej pro duk cji, re no mo wa nych firm. Pa mię taj my jed -
nak, że przez kil ka de kad to Sza fla ry ko ja rzy ły się z roz wo jem nar ciar stwa w Pol sce.

Pa mię taj my o Sza fla rach...

Zawody na Jaworzynie Krynickiej ZDJĘCIA: PG, LEŚ
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SZC ZA WA
Sta cja Po lan ki -Ski

Po ło żo na na zbo czu Ki czo ry u stóp
Wiel kie go Wier chu, Po wsta ła w ro -
ku 2001. Tra dy cje upra wia nia te go spor -

tu są tu taj znacz nie dłu ższe. Kil ka dzie -
siąt lat te mu ist nia ła sek cja al pej czy ków,
od by wa ły się za wo dy, na któ re przy je -
żdża li re pre zen tan ci ta kże in nych re gio -
nów. Szcza wa po ło żo na jest

na wy so ko ści 550 m n. p. m, ale Wy so ki
Wierch – naj wy ższy szczyt w tych oko -
li cach – się ga 1020 m n. p. m. Swo ja na -
zwę wio ska za wdzię cza wy stę pu ją cym
tu taj wo dom mi ne ral nym – szcza wom
o bar dzo zró żni co wa nej za war to ści
i wła ści wo ściach lecz ni czych. Trzy wy -
cią gi (od 700 dom 80 m), tra sy osią ga ją
łącz ną dłu gość 3800 m, urzą dze nia
do sztucz ne go za śnie ża nia, oświe tle nie
sto ku, za ple cze so cjal ne, bar, bu fet.

Cen nik: bi le ty cza so we: od 25 do 35 zł, je den
wy jazd od 1 do 2 zł.
Kon takt: 018 334-40-02, e -ma il in fo@po lan -
ki,pl. www.po lan ki.pl.

KA SI NA WIEL KA
Sta cja nar ciar ska Śnie żni ca

Wy ciąg or czy ko wy krę cił się na zbo czu
Śnie żni cy od kil ku dzie się ciu lat. Spół ka
Be skidz kie Sta cje Nar ciar skie (Ry szar da
Fry ca) ku pi ła ten te ren i za in we sto wa ła du -
że fun du sze. Naj więk szą atrak cją jest krze -
seł ko wa czte ro oso bo wa ko lej
o dłu go ści 1100 me trów i wy daj no ści 2400
osób na go dzi nę. Wy jazd na sta cję gór ną
(900 m. n.p.m.) trwa nie speł na 7 mi nut.
Stok sztucz nie do śnie ża ny, oświe tlo ny, do -
sto so wa ny do umie jęt no ści nar cia rzy za -
awan so wa nych i mniej wpraw nych. Tra sa
zjaz do wa o dłu go ści pra wie 1400 me trów
i ró żni cy wznie sień 290 me trów pro wa -
dzo na jest w ca ło ści w le sie. Jest też ośla
łącz ka z wy cią giem 120 m, karcz ma, ser -
wis, wy po ży czal nia, szkół ka.

Kon takt: tel. 18 331-45-51, e -ma il. biu -
ro@bsn.pl, www.snie zni ca.pl

Opra co wał PIOTR GRYŹ LAK

Ma ło kto wie, że nar ty zna ne są od po nad 4 ty się cy lat. Tak twier dzą hi -
sto ry cy i ja ko do wo dy po ka zu ją skal ne ry sun ki przed sta wia ją ce my śli -
wych, któ rzy ma ją na no gach przy rzą dy po dob ne do nart, a w rę kach
trzy ma ją je den kij, słu żą cy praw do po dob nie nie tyl ko do pod pie ra nia
się, ale ta kże do po lo wa nia. Czymś na wzór nart by ły też ra kie ty śnie -
żne, uła twia ją ce prze miesz cza nie się przez po kry te śnie giem te re ny.
Za tem nar ty mia ły (cza sem wciąż jesz cze ma ją) wy miar czy sto użyt ko wy.
Spor to wa wer sja de sek zro dzi ła się w Nor we gii, a kon kret nie w miej sco -
wo ści Te le mark. Naj star szą kon ku ren cją by ły bie gi. Pierw sze za wo dy od -

by ły się w ro ku 1767 w Chri stia nii (tak kie dyś na zy wa ło się Oslo). Na star -
cie sta nę li zaś... żoł nie rze. Wkrót ce po ja wi ły się też sko ki (in au gu ra cja
w ro ku 1796). Nie co póź niej nar cia rze za czę li krę cić sla lo my. Zjaz dy ja koś
nie przy ję ły się jed nak w Nor we gii, któ ra uzna wa na jest za miej sce ko leb -
kę nar ciar stwa kla sycz ne go, zwa ne go nie gdyś – nor we skim.
Tym cza sem za re gion na ro dzin i roz wo ju zjaz dów uwa ża się Al py, stąd
zjaz dow cy by wa ją na zy wa ni al pej czy ka mi, a sla lom, sla lom gi gant, su -
per gi gant i zjazd – kon ku ren cja mi al pej ski mi. Pierw sze praw dzi we za -
wo dy w tej dys cy pli nie spor tu od by ły się w Au strii w ro ku 1892.

Czte ry ty sią ce lat

Ś, GEO



Z pew ną tre mą od po wia dam
na za pro sze nie Sza now nej Re -
dak cji, któ ra zwró ci ła się
do mnie z pro po zy cją na pi sa -

nia o mo jej po za za wo do wej pa sji. To
praw da, że czło wiek ży je nie tyl ko pra -
cą czy ro dzi ną. Ka żdy z nas ma ja kieś
za in te re so wa nia, spo so by spę dza nia
wol ne go cza su. Mo ją na mięt no ścią jest
nar ciar stwo. 

14 paź dzier ni ka br., na po cząt ku je -
sie ni, ca ła Pol ska prze ży ła na gły atak zi -
my, co sta ło się utra pie niem dla
miesz kań ców wie lu re gio nów. Wy cho -

dząc ra no z do mu do pra cy po ośnie żo -
nej i zim nej Kry ni cy do zna łem, olśnie -
nia. Po czu łem za pach „zi mo wej
czy sto ści”, smak pierw sze go śnie gu, de -
li kat ność pu cho wych czap, ozdro wień -
cze go chło du, nar ciar ski za wrót gło wy
– wszyst ko to prze nik nę ło mnie do głę -
bi, ni czym wol ność, któ rą czu ję za wsze,
je żdżąc na nar tach. 

Po cho dzę z Są dec czy zny, gdzie dzie -
ci przy pi na ją nar ty do nóg tuż po tym,
jak na uczą się cho dzić. Mnie na śnie żne

sto ki Be ski du Są dec kie go za bie rał
w szcze nię cych la tach ś.p. Oj ciec (pa -
trio ta lo kal ny i na tam te cza sy nie zły
nar ciarz). Ra zem z Ma mą, mi ło śnicz ką
wę dró wek po gó rach, i młod szym bra -
tem Tom kiem (obec nie le ka rzem sto ma -
to lo giem, po dob nie jak Oj ciec), w ka żdą
nie dzie lę je cha li śmy na Su chą Do li nę
ko ło Piw nicz nej, w od le gło ści 27 km
od ro dzin ne go do mu w No wym Są czu.
By ło to wspa niałe miej sce z uwa gi
na wy jąt ko wo uro kli we ukształ to wa nie
te re nu, bli skość wspa nia łych la sów, le -
gen dę ku rier ską z lat oku pa cji. Szu so -
wa no tu na de skach już po woj nie, ale
pierw szy wy ciąg or czy ko wy – na zy wa -
ny dziś po wszech nie „Sta rym” lub
po pro stu wy rwi rącz ką (rze czy wi ście
ob ciął ko muś pal ce!) od da no do użyt ku
na prze ło mie lat sześć dzie sią tych i sie -
dem dzie sią tych. By ła to wów czas su per -

atrak cja w Be ski dzie Są dec kim. Do dziś
we te ra ni bia łe go sza leń stwa, któ rzy sta -
le od wie dza ją Su chą Do li ną, wspo mi na -
ją ki lo me tro we wę drów ki z nar ta mi
na ple cach przez ca łe Ko sa rzy ska i bi -
wa ki przy bu du ją cym się wte dy schro -
ni sku. Zna jo mi z Piw nicz nej
opo wia da ją, że sznur sa mo cho dów
w nie dzie lę i wol ne dni się gał aż do ich
do mostw. 

Su cha Do li na dla mo ich ro dzi ców,
a po tem dla mnie i bra ta, sta ła się miej -
scem kul to wym, nar ciar skim ra jem.
Mo żna tu by ło spo tkać zna nych lu dzi,
np. ak tor kę Da nu tę Sza flar ską (ma dom
w Ko sa rzy skach, tu się uro dzi ła) czy
Bo że nę i Ma riusza Wal te rów. Po ca ło -
dzien nej jeź dzie mo gli śmy w schro ni sku
li czyć za wsze na ku bek go rą cej her ba ty
i do mo wą kuch nię. Mo gli śmy ogrzać się
przy ko min ku.

Mia łem wte dy pięć, sześć lat. Pierw -
sze nar ty by ły drew nia ne, wpi na ne
w wią za nia bez bez piecz ni ków. Pę dzi -
łem na nich z gór ki na dół, aby po tem
wró cić z po wro tem, nio sąc sprzęt. 

Po tych pierw szych pró bach, gdy
opa no wa łem ja ko ta ko sztu kę utrzy ma -
nia rów no wa gi, Oj ciec za brał mnie
na wy ciąg or czy ko wy na szczyt Elia -
szów ki. „Te raz już bę dziesz ra dził so bie
sam…” – po wie dział. Trud no opi sać
uczu cie bez brze żne go szczę ścia, gdy
z Elia szów ki zje żdża łem, pra wie ty siąc
me trów na dół, ró żny mi tra sa mi.

Po tem, jak to w ser cu do ra sta ją ce go
chłop ca, na tu ral nie za czę ła doj rze wać
myśl o współ za wod nic twie. Osią gnię cia
An drze ja Ba chle dy, a po tem sióstr Tlał -
kó wien, po bu dza ły wy obraź nię. Szko ła
pod sta wo wa, po tem li ceum i klub
przy Są dec kich Za kła dach Elek trod Wę -
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Dr Ma ciej For tu na*

Moje narciarskie
szaleństwa

Dr Ma ciej For tu na FOT. ARCH. M. FORTUNY

Sucha Dolina dla moich
rodziców, a potem dla mnie
i brata, stała się miejscem
kultowym, narciarskim
rajem.
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glo wych, da ły mi mo żli wość zdo by cia
kil ku pu cha rów i me da li. Po czu łem
smak zwy cięstw. Jed nak jaz da
„po bram kach” tak do koń ca mnie nie
po cią ga ła. Naj szczę śliw szy by łem, kie -
dy w na gro dę za do bre stop nie w na uce
wy je żdża łem na Ka spro wy Wierch. Był
to zu peł nie in ny świat, wiel kie gó ry i co
naj pięk niej sze prze strzeń, da ją ca po czu -
cie czło wie czej ma ło ści, a jed no cze śnie
wol no ści. 

Dzi siaj wie lu już za po mnia ło, a wie -
lu z nas nie mia ło mo żli wo ści, prze żyć
zjaz du z wy mul dzo nej Ha li Go rycz ko -
wej, bo współ cze sne nar ciar stwo,
a szcze gól nie wy ma ga nia nar cia rzy
zmie ni ły tę rze czy wi stość. Dzi siaj jeź -
dzi my po rów nych, do sko na le przy go to -
wa nych tra sach.

***
W gó rach – po za ich pięk nem – był

jesz cze je den im po nu ją cy mi ele ment.
By li to ra tow ni cy GOPR, któ rzy po -
za per fek cyj ną jaz dą na nar tach, po sia -
da li jak na la ta sie dem dzie sią te nie zły
sprzęt nar ciar ski, udzie la li po mo cy me -
dycz nej i nie tyl ko, a na do da tek wcho -
dzi li na wy cią gi bez sta nia
w po nadgo dzin nych ko lej kach, cze go im
szcze rze za zdro ści łem. 

Sens i zna cze nie tej słu żby zro zu mia -
łem do pie ro, kie dy po skoń cze niu stu -
diów (1986) roz po czą łem pra cę
w od dzia le chi rur gii w szpi ta lu im. Jó -
ze fa Die tla w Kry ni cy, gdzie po pod pi -
sa niu umo wy o pra cę, dru gim mo im
kro kiem by ło zło że nie po da nia o przy -
ję cie mnie do gro na kan dy da tów na ra -
tow ni ka Gru py Kry nic kiej GOPR. Przez
dwa la ta ter mi no wa łem ja ko kan dy dat,
za nim przy ję to mnie w po czet peł no -
praw nych ra tow ni ków. Po zna łem w tej
gru pie wie lu wspa nia łych lu dzi, któ rzy
w tam tych la tach uję li mnie za ser ce nie
tyl ko swo imi opo wie ścia mi o gó rach,
nar ciar stwie, ta kże w trak cie nie za po -
mnia nych bie siad, ale przede wszyst kim,
czy stym, pro stym, nie za wsze mo że mą -
drym, ale za wsze szcze rym po dej ściem
do świa ta i lu dzi. Zetk ną łem się wte dy
z le gen da mi gór. Szko le nia ra tow ni cze,
ak cje, set ki go dzin spę dzo nych na dy żu -
rach GOPR–owskich, nie tyl ko zi mą,
lecz przez okrą gły rok, spo wo do wa ły, że
gó ry Be ski du Są dec kie go, sta ły się bar -

dzo wa żnym ele men tem mo je go ży cia.
Mo że na wet naj wa żniej szym…

W pa mię ci tkwią mi do dziś syl we -
stro we noc ne piel grzym ki na Ja wo rzy nę
Kry nic ką. Na pla cu przy Mu zeum Tu ry -
sty ki Gór skiej od pra wia na jest msza św.,
po niej prze wod ni cy be skidz cy, ra tow -
ni cy GOPR i tu ry ści wi ta ją No wy Rok,
po czym wra ca ją do uzdro wi ska, czę sto
na nar tach, w bla sku po chod ni. Tra dy -
cja syl we stro wych spo tkań na Ja wo rzy -
nie, wy my ślo na przez mło de go księ dza
ze Sło twin, Jó ze fa Dra bi ka, ma już po -
nad dwa dzie ścia lat.

Na mo ich oczach zbu do wa no ko lej kę
gon do lo wą z Czar ne go Po to ku na Ja wo -
rzy nę (otwar tą w sierp niu 1997 r.), któ -
ra prze wio zła już oko ło dzie sięć
mi lio nów pa sa że rów. Trud no so bie dzi -
siaj wy obra zić Kry ni cę i Ja wo rzy nę bez
ko lej ki, któ ra przy czy ni ła się do ewi -
dent ne go roz wo ju go spo dar cze go
uzdro wi ska. Jest ca ło rocz ną atrak cją tu -
ry stycz ną, na pę dza ko niunk tu rę ho te -
lom, do mom wy po czyn ko wym,
sa na to riom, wła ści cie lom skle pów. Na -
le ży do dzie wię ciu naj no wo cze śniej -
szych w Eu ro pie i wy dłu ży ła se zon
zi mo wy z czte rech ty go dni do czte rech
mie się cy.

Chwa ła Bo gu, że tę mo ją nar ciar ską
pa sję ze zro zu mie niem przyj mo wa ła ro -
dzi na. Cór ki od naj młod szych lat za bie -
ra łem na stok i sku tecz nie za ra zi łem je

„bia łym sza leń stwem”. Dziś, już do ro -
słe, dzię ku ją mi za to. Nie dość, że pięk -
nie je żdżą na nar tach (star sza cór ka jest
in struk to rem Pol skie go Związ ku Nar -
ciar skie go), to nar ciar stwo da ło nam
mo żli wość spę dze nia nie za po mnia nych
chwil, po zna nia swo ich moc nych i słab -
szych stron, za har to wa ły na sze cia ła
i du sze. Ma ło te go: utwier dzi ło mnie

w nie skrom nym mo że prze ko na niu, że
by łem i je stem (bo cią gle się uczy my)
nie złym na uczy cie lem. Mam, oprócz le -
kar skie go, w rę ku dru gi fach: in struk to -
ra nar ciar skie go.

Z mo ich rad i pod po wie dzi ko rzy sta -
ło i ko rzy sta wie lu ko le gów. Naj więk -
szym mo im suk ce sem in struk tor skim
był ko le ga Grze gorz H., któ re mu w trak -
cie je go po by tu w Kry ni cy da łem kil ka
wska zó wek do ty czą cych jaz dy na nar -
tach. Za czę li śmy od pra wi dło wej syl -
wet ki nar cia rza i spo so bu trzy ma nia
kij ków. Na stęp nej zi my Grze gorz po -
now nie przy je chał pod Gó rę Par ko wą,
dzię ku jąc mi i z wiel kim en tu zja zmem
opo wia dał o swo ich po stę pach i ra do ści
ja ką da je mu jaz da na nar tach. Sta nę li -
śmy na sto ku, pa trzę a on, mi mo mo ich
na uk, wpi na się w ki je błęd nie, po „ce -
prow sku”! W tym mo men cie opa dły mi
rę ce i za chwia ła się wia ra w mo je umie -
jęt no ści dy dak tycz ne. Jed nak na stęp ne
chwi le uświa do mi ły mi, że, nie to jest
istot ne, naj wa żniej sze, że dla te go sym -
pa tycz ne go fa ce ta nar ciar stwo sta ło się
ży wi co wą pa sją. Nar ciar stwo jest sztu -
ką, ale prze cież nie ka żdy mu si być wy -
czy now cem.

In nym za gad nie niem jest sa mo do sko -
na le nie się w tym, co się ro bi, i nie wa -
żne na ja kim po lu. W mo im nar ciar skim
ży ciu był mo ment, kie dy kla sycz na jaz -
da na nar tach sta ła się ru ty ną i mo no to -
nią. Wte dy pod ją łem na ukę jaz dy
na snow bo ar dzie. Po za li cze niu kil ku
cię żkich upad ków opa no wa łem pod sta -
wo wą tech ni kę umo żli wia ją cą bez piecz -
ny zjazd. Jed nak mo że mój już nie
naj młod szy wiek spo wo do wał, że nie
do koń ca jaz da na de sce mnie po rwa ła,
sta re do bre nar ty da wa ły mi wię cej swo -
bo dy i mo żli wo ści. 

Mo men tem prze ło mo wym był wy -
jazd w Al py, gdzie po za swo imi de ska -
mi za bra łem po ży czo ne od ko le gi wte dy
jesz cze nie zbyt po pu lar ne nar ty ca -
rving’owe o dłu go ści 148 cm. W trze -
cim dniu po by tu po sta no wi łem
spró bo wać. Na sa mym wstę pie trzy ma -
ne kij ki w rę ce za kli no wa ły się pod krze -
seł kiem i ule gły cał ko wi te mu
znisz cze niu. Po zo sta łem bez wyj ścia,
ru szy łem w dół, w tej niezna nej mi do -
tych czas nar ciar skiej po zy cji i od kry łem

W moim narciarskim życiu
był moment, kiedy
klasyczna jazda na nartach
stała się rutyną
i monotonią. Wtedy
podjąłem naukę jazdy
na snowboardzie.



no wy, zu peł nie in ny świat nart. I tak
do dzi siaj ca ły czas mam wiel ką przy -
jem ność w od kry wa niu mo żli wo ści
i prze ży wa niu do znań zwią za nych z jaz -
dą na kra wę dziach. Po rów nać ją mo gę
do raj du po szy nach, lecz nie PKP, ale
ko lej ką ta ką jak ta w Al pach, na spe cjal -
nych kon struk cjach w par kach roz ryw -
ki, gdzie w trak cie prze jaz du dzia ła ją
w nor mal nym ży ciu nie spo ty ka ne si ły.
Jest tyl ko pod sta wo wa ró żni ca: ja dąc
na nar tach, sam wy bie rasz tra sę. 

Nar ciar stwo to cią gły eg za min, in dy -
wi du al ne zma ga nie w trak cie po ko ny -
wa nia ko lej nych me trów tra sy,
wy ko ny wa nia skrę tów, do sto so wy wa nia
swo je go cia ła do nie rów no ści te re nu
i po szu ki wa nia swo je go środ ka cię żko -
ści. Jak mó wią ci, któ rzy się na tym le -
piej zna ją, w no wo cze snym nar ciar stwie
naj wa żniej sze jest wła śnie je go wy czu -
cie, a na to nie ste ty po trze ba ok. 100 go -
dzin jaz dy na nar tach w ka żdym
se zo nie. Któż z nas ma ty le cza su? Dla -
te go w nar ciar stwie jest jesz cze dru ga
fan ta stycz na stro na. Jest nią wspól -
na z in ny mi nar cia rza mi mo żli wość do -
sko na le nia swych umie jęt no ści.

***
Skąd wy wo dzi się nar ciar stwo?

O mia no ko leb ki te go spor tu ry wa li zu -
ją Skan dy na wia z Mon go lią. War to pa -
mię tać, że w po cząt kach swej hi sto rii
nar ty nie wie le mia ły wspól ne go z jaz dą
dla przy jem no ści. Pry mi tyw ne nar ty
słu ży ły lu dom do po lo wań, prac go spo -
dar skich czy walk z wro ga mi. Dla nas
nar ty to wiel ka fraj da, spo sób na wy po -
czy nek, mi mo że nar ciar stwo to pod ka -
żdym wzglę dem wy jąt ko wy sport,
czę sto zu peł nie nie zro zu mia ły dla ko -
goś, kto ni gdy go nie upra wiał. Bo czyż
mo żna na zwać przy jem no ścią spę dza -
nie dłu gich go dzin, a czę sto na wet ca łe -
go dnia na mroź nym po wie trzu, czę sto
w prze szy wa ją cym zim nie, pró bu jąc
zje chać w dół po ośnie żo nych sto kach,
wy da jąc na to nie ma łe pie nią dze i na ra -
ża jąc się na ró żno rod ne nie bez pie czeń -
stwa, ko li zje z in ny mi nar cia rza mi,
kon tu zje zwią za ne z upad ka mi, od mro -
że nia czy la wi ny.

Współ cze sne nar ciar stwo zjaz do we
to nie sa mot ność, mo żna po rów nać je do
tań ca. Im bar dziej czu jesz fe eling, tym
jest cu dow niej, lecz na le ży pa mię tać

o part ne rze, któ ry po tym sa mym par -
kie cie tań czy i wca le nie mu si być po 3.
stop niu nar ciar skie go kur su. Uwa żaj, za -
tem, bra cie, na bliź nich, nie dep taj są sia -
dom po pal cach.

Kil ka lat te mu rzu ci łem po mysł ogól -
no pol skiej kon fe ren cji uro lo gów
w „per le uzdro wisk”, w Kry ni cy-
Zdroju. Mia ła to być do bra oka zja
do po roz ma wia nia o na szej co dzien nej
pra cy, o no win kach me dycz nych, o wy -
zwa niach słu żby zdro wia. A ta kże,
w luź niej szej już at mos fe rze, wza jem -
ne go po zna nia się, wy mia ny do świad -
czeń i to wa rzy skiej za ba wy,
z obo wiąz ko wym, oczy wi ście, pro gra -
mem tu ry stycz no-nar ciar skim.

Ini cja ty wa tra fi ła na po dat ny grunt.
Od pię ciu lat, dzię ki życz li wej po mo cy
pa na pro fe so ra An drze ja Bor kow skie go
spo tyka my się na „mo jej” Ja wo rzy nie
Kry nic kiej na „Kry nic kim roz jeź dzie”.
Jest to Sym po zjum Na uko wo-Szko le -
nio we, któ re – mam na dzie ję – speł ni ło
nie tyl ko mo je ocze ki wa nia.

Jest coś dziw ne go w wie lu na szych
ludz kich pa sjach, ka żdy pró bu je zna -
leźć coś, co da mu ra dość, po czu cie
war to ści, wia rę w swo je mo żli wo ści,
od skocz nię od co dzien nych spraw. Zi -
ma jest po rą, któ ra wy wo łu je stre sy

i przy gnę bie nie: krót ki dzień, zim no,
mo kro, wyj ścia i po wro ty z pra cy
po ciem ku. Ja mia łem i mam to szczę -
ście, że je stem bli sko gór i pięk nej Ja -
wo rzy ny Kry nic kiej. Z pew no ścią
mie dzy in ny mi dla te go uwiel biam zi -
mę, któ rą uwa żam za naj pięk niej szą
po rę ro ku.

Za pra szam w zi mo we gó ry, na sto ki
mo jej uko cha nej Ja wo rzy ny, na go ścin -
ną Są dec czy znę!

* Dr n. med. Maciej Fortuna, lat 47, chirurg
ogólny, urolog, ordynator oddziału urologicznego

w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Nowym Sączu.
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Współczesne narciarstwo
zjazdowe to nie samotność,
można porównać je do...
tańca.

Szko le nia ra tow ni cze, ak cje, set ki go dzin spę dzo nych na dy żu rach GOPR–
owskich, nie tyl ko zi mą, lecz przez okrą gły rok, spo wo do wa ły, że gó ry Be -
ski du Są dec kie go, sta ły się bar dzo wa żnym ele men tem mo je go ży cia.
Mo że na wet naj wa żniej szym... FOT. ARCH. MACIEJA FORTUNY

SPORT



GRUDZIEŃ 2009 Sądeczanin 113

W 2008 ro ku Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „So -
kół” roz po czę ło bu do wę Ma ło pol skiej Ga le rii
Sztu ki „Na bursz ty no wym szla ku” w No wym
Są czu. Za koń cze nie in we sty cji pla no wa ne jest

na ko niec 2010 ro ku. Bu dy nek Ga le rii zo stał usy tu owa ny
w bez po śred nim są siedz twie MCK „Sokół”, z któ rym bę dzie
po łą czo ny szkla nym łącz ni kiem. Pro jekt jest współ fi nan so wa -
ny ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal -
ne go w ra mach Ma ło pol skie go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2007- 2013 „Fun du sze dla Ma ło pol ski” oraz ze środ -
ków wo je wódz twa ma ło pol skie go. 

Ga le ria w swym za ło że niu ma po sia dać no wo cze sną, in -
ter me dial ną i in ter dy scy pli nar ną for mu łę dzia ła nia. Za kła da
pre zen ta cję ró żno rod nych zja wisk w sztu ce współ cze snej, któ -
ra bę dzie mieć miej sce za rów no w sa mym bu dyn ku Ga le rii,
jak rów nież w sze ro ko ro zu mia nej prze strze ni miej skiej. Wa -
żne miej sce w ofer cie bę dzie mieć rów nież edu ka cja ar ty stycz -
na i es te tycz na. Re ali zo wa na ona bę dzie nie tyl ko po przez

or ga ni za cję wy staw, ale i spe cjal ne pro gra my, cy kle, warsz ta -
ty edu ka cyj ne, pu bli ka cje oraz dzia ła nia, za chę ca ją cą ją do ak -
tyw ne go uczest nic twa w ży ciu ar ty stycz nym.

Pla no wa na po wierzch nia Ga le rii to 1 993,78 m2, ku ba tu -
ra 10 646,8 m2, wy so kość 13,35 m. Bu dy nek bę dzie obiek tem
czte ro kon dy gna cyj nym (w tym jed na kon dy gna cja pod ziem -
na), zło żo nym z dwóch prze ni ka ją cych się skrzy deł na pla nie
li te ry L, o da chu jed no spa do wym, z ta ra sa mi umiesz czo ny mi
w czę ści po łu dnio wej. Ga le ria bę dzie po sia dać sa le eks po zy -
cyj ne (400 m2 na dwóch kon dy gna cjach) w skrzy dle za chod -
nim. Część po łu dnio wa bę dzie mie ścić m.in. sa lę au dy to ryj ną
na 240 miejsc oraz sa le dy dak tycz ne (82,6 m2). Po wsta nie no -
wo cze sna prze strzeń eks po zy cyj na wy ko rzy stu ją ca naj now sze
for my prze ka zu mul ti me dial ne go. 

Już te raz ser decz nie za pra sza my na stro nę in ter ne to wą
www.gsw -ns.pl, gdzie na bie żą co mo żna oglą dać po stę py
w bu do wie Ga le rii.

JA NUSZ WÓJ CIK, dział pro mo cji i mar ke tin gu MCK „So kół”

Pną się w gó rę mu ry ga le rii sztu ki przy MCK „So kół”

Na bursz ty no wym szla ku
Galeria Sztuki Współczesnej WIZUALIZACJA: KKM KOZIEŃ ARCHITEKCI

TEKST SPONSOROWANY



Z czym ko ja rzyć się bę dzie Pa nu
mi ja ją cy 2009 rok?

Z po zy tyw ną, wręcz ra dy kal ną, zmia -
ną wi ze run ku mia sta, co pod kre śla ją
zgod nie przy jezd ni i miesz kań cy. Z od no -
wio ną in fra struk tu rę dro go wą, no wy mi
na wierzch nia mi ulic, chod ni ka mi dla pie -
szych, oświe tle niem, ele wa cja mi bu dyn -
ków, wy eks po no wa ny mi de ta la mi
ar chi tek to nicz ny mi. Za czę li śmy od cen -
trum, od Ryn ku. Od za po mnia nych przez
la ta, a dziś cie szą ce oko ta kich miejsc jak
Plac 3 Ma ja czy Plan ty. Bar dziej es te tycz -
ne ob li cze zy ska ły ale je Wol no ści, uli ce
Ja giel loń ska i Lwow ska. Te raz zaj mie my
się ko lej ny mi dziel ni ca mi, aż po obrze ża
mia sta. Z sa tys fak cję też od no to wu ję do -
strze że nie tych zmian z ze wnątrz, z od da -
li. Sta ra nia mo je, mo ich za stęp ców
i ze spo łu kie row ni cze go Urzę du Mia sta
oraz jed no stek ko mu nal nych o pod nie sie -
nia ja ko ści pra cy ad mi ni stra cji, jak i ge -
ne ral nie ży cia w mie ście, zy ska ły uzna nie
w po sta ci cer ty fi ka tów ISO, „Przej rzy stej
Pol ski”, pre sti żo we go go dła „Te raz Pol -
ska” i wie lu in nych. Je ste śmy li de rem
wśród po wia tów w kra ju i mam na dzie ję,
że utrzy ma my na szą po zy cję. Za rów no
dla mnie, jak i dla No we go Są cza, 2009
rok był bar dzo do brym, pra co wi tym, ale
i efek tyw nym okre sem. Zwięk szy li śmy
bo wiem tem po zmian, o czym świad czy
po rów na nie: w cią gu dwóch i pół ro ku
tyl ko na in we sty cje dro go we w mie ście
wy da li śmy o 20 mln zł wię cej niż na si po -
przed ni cy za ca łą czte ro let nią ka den cję. 
Pa nie pre zy den cie, to praw da,
uli ce w mie ście pięk nie ję, ale la -
da mo ment do dziel ni cy He le -
na prze pra wiać się bę dzie my
mo stem pon to no wym... 

W mi nio nych la tach w No wym Są czu
prze spa no bu do wę do god ne go ukła du ko -
mu ni ka cyj ne go i je go po łą cze nia z ukła -
dem kra jo wym i mię dzy na ro do wym. To
jest bar dzo nie po ko ją cy pro blem, gdyż
ha mu je roz wój go spo dar czy nie tyl ko
mia sta, ale i ca łe go re gio nu. Wie le na ten
te mat mo gą po wie dzieć wła ści cie le po -
wa żnych firm prze my sło wych. Ja z wiel -
ką kon se kwen cją od po cząt ku swej
ka den cji za bie ga łem o środ ki fi nan so we
na bu do wę tzw. ob wod ni cy pół noc nej,
któ ra roz wią za ła by pro blem, bo wiem
w jej cią gu mie ści się no wa prze pra wa
mo sto wa, od cią ża ją ca most he leń ski.

Ubo le wam nad bra kiem part ner stwa, czy -
li nad tym, że Za rząd Wo je wódz twa Ma -
ło pol skie go nie przy chy lił się do na szej
pro po zy cji, by od cią żyć nasz bu dżet w in -
we sty cjach dro go wych, przez co mo gli -
by śmy re ali zo wać bu do wę ob wod ni cy
pół noc nej. Po sta no wio no bu do wać ob -
wod ni cę za chod nią, któ ra spe cjal nie nie
od cią ży No we go Są cza. Na do da tek,
z nie zna nych mi przy czyn zmie nio no
(bar dzo się dzi wię!) pla ny prze bie gu ob -
wod ni cy, aż pod Bi czy ce. Nie mo głem
włą czyć się w tę in we sty cję, bo nie roz -
wią zu je ona pro ble mów ko mu ni ka cyj -
nych No we go Są cza. Prze cież w ra mach
bu do wy ob wod ni cy za chod niej nie po -
wsta nie no wy most na Du naj cu, a to dla
nas jest naj wa żniej sze. Ja ko pre zy dent
No we go Są cza, mam dbać o mia sto, a nie
– z ca łym sza cun kiem – o Po de gro dzie
czy Cheł miec. Za to mi pła ci są dec ki po -
dat nik. Chcę z ca łą sta now czo ścią za pew -
nić, że ob wod ni ca pół noc na jest i bę dzie
prio ry te tem mo ich dzia łań w naj bli ższych
mie sią cach. Jesz cze w grud niu br. wy stą -

pię o po zwo le nie na bu do wę od cin ka
w gra ni cach mia sta, czy li spod Gó ry Za -
be łec kiej (od ul. Wi to sa) – przez Du na jec
i nad li nią ko le jo wą z No we go Są cza
do Cha bów ki – do ul. Mar cin ko wic kiej
i dro gi kra jo wej nr 28. Mam na dzie ję, że
wio sną ogło si my prze targ i ru szy ro bo ta. 
To kosz tow ne za da nie, jak mia -
sto – ma ją ce dzie siąt ki in nych
pil nych i wa żnych wy dat ków
– udźwi gnie je go cię żar?

Roz wa żam emi sję ob li ga cji ko mu nal -
nych, do chód z któ rych prze zna czo ny
bę dzie wła śnie na tę in we sty cję. Ana li -
zu je my in ne me cha ni zmy fi nan so wa nia
i je że li oka żą się lep sze, to z nich sko -
rzy sta my. Mam na to miast na dzie ję, że
Dy rek cja Kra jo wa Dróg i Au to strad wy -
wią że się ze swo jej, już po za gra ni ca mi
mia sta, czę ści za da nia.
Na dzie ja to jed nak nie pew ność...

Ob wod ni ca pół noc na nie po win na być
tyl ko mo im zmar twie niem. To wspól ny
pro blem ca łe go re gio nu, mar szał ka, sta -
ro sty, oko licz nych wój tów. Po trzeb ne jest
dzia ła nie, a nie pu ste ga da nie. Nie zno -
szę bez owoc ne go sie dze nia na na ra dach
i ga da nia po pró żni cy. Mo ją de wi zą
na sta no wi sku pre zy den ta mia sta jest
dzia ła nie przy otwar tej kur ty nie, bez za -
ku li so wych gier i po li ty kier stwa. Praw -
dę po wie dziaw szy, na mo ście he leń skim
sto ją w kor ku nie tyl ko są de cza nie,
a w zde cy do wa nej więk szo ści miesz kań -
cy oko licz nych gmin. Mia sto jest na tu -
ral nym cen trum ad mi ni stra cyj nym,
han dlo wym, edu ka cyj nym. My ro bi my
swo je, bo np. już te raz, rów no le gle, pro -
jek tu je my dru gi most, w dziel ni cy Dą -
brów ka, w re jo nie ul. Pi ra mo wi cza, bo
No wy Sącz po wi nien mieć kil ka prze -
praw dro go wych przez Du na jec. 
Czy No wy Sącz od czu wa skut ki
kry zy su świa to we go?

Pew nie mu si my li czyć się z okro je -
niem środ ków fi nan so wych w bu dże tach:
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Teraz Nowy Sącz!
ROZMOWA z Ryszardem Nowakiem, 

prezydentem Nowego Sącza 

Ryszard Nowak FOT. SŁAWOMIR SIKORA
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kra jo wym czy ma ło pol skim, co jed nak
nie mu si mieć aku rat wpły wu na na sze są -
dec kie re alia. Ja koś te go kry zy su spe cjal -
nie w Są czu nie wi dać, choć je go skut ki
do ty ka ją np. za ło gi ban ków czy nie któ -
rych du żych przed się biorstw. Na szczę -
ście, są dec cy przed się bior cy sku tecz nie
bro nią się przed kry zy sem swo ją za rad -
no ścią i przed się bior czo ścią. Jak mó wić
o kry zy sie, gdy roz po czy na się naj więk -
sze w No wym Są czu i na Są dec czyź nie
za da nie (już na zy wa ne in we sty cją stu le -
cia): bu do wa 170 km sie ci ka na li za cyj nej
i 70 km wo do cią gów. Pro szę so bie wy -
obra zić ol brzy mi stru mień pie nię dzy (270
mln zł), w więk szo ści po cho dzą cy z fun -
du szy Unii Eu ro pej skiej, któ ry po bu dzi
prze cież ko niunk tu rę, za pew ni set ki
miejsc pra cy miej sco wym fir mom. Mam
więc sa tys fak cję, że No wy Sącz nie prze -
spał ko lej nej szan sy, ja ką da ło Pol sce wej -
ście do Unii Eu ro pej skiej. 
Czy za mie rza Pan po zo stać pre -
zy den tem na ko lej ną ka den cję?

Mam co ro bić w na stęp nej ka den cji,
a na wet dwóch czy trzech. Wie le za dań
jest roz pi sa nych na la ta. W za się gu są po -
kaź ne środ ki fi nan so we. Du żo obie cu ję
so bie po pro gra mie re wi ta li za cji hi sto -
rycz nych obiek tów oświa to wych w cen -
trum mia sta, bar dzo wy so ko oce nio nym.
Wie rzę, że fi nan so wa nie te go przed się -
wzię cia nie utrą cą ukła dy po li tycz ne. Ge -
ne ral nie mam przy go to wa ną stra te gię
roz wo ju mia sta na naj bli ższe kil ka na ście
lat. To opty mi stycz na i dy na micz na wi zja.
Dla te go sta nę w szran ki wy bor cze z wia -
rą w suk ces.
Cze go mo że my się spo dzie wać
w no wym, 2010 ro ku?

Przed sta wi łem Ra dzie Mia sta bu dżet
na no wy rok. W grę wcho dzi re kor do wa
su ma: prze szło 360 mln zł, z te go ok. 20
proc. tra fi na in we sty cje. Bar dzo li czy my
na współ fi nan so wa nie na szych za dań
przez pro gra my unij ne. Stąd pla nu je my
w przy szło rocz nym bu dże cie nie zbęd ny
wkład wła sny mia sta przy tych przed się -
wzię ciach. Uno wo cze śni my uli ce: Kró lo -
wej Ja dwi gi, Bar ską, Pa de rew skie go,
Ja na Paw ła II, Grot t ge ra, sze reg mniej -
szych, jak Hal ną, Ma łą Po rę bę, Tur skie -
go, Wa rzyw ną, zro bi my prze bi cia
od Na wo jow skiej do Ku so ciń skie go oraz
od My śliw skiej do Tar now skiej. Po wa -

żny mi za da nia mi są mo der ni za cje Miej -
skie go Ośrod ka Kul tu ry i kry tej pły wal -
ni. Po wsta ną kom plek sy bo isk przy szko le
w Fal ko wej i „elek try ku” oraz ha la spor -
to wa przy ul. Szkol nej. Z in nych przed się -
wzięć: wie rzę, że bę dzie wresz cie
dar mo wy in ter net. Prze targ zo stał roz -
strzy gnię ty, jed nak trwa pro ce du ra od wo -
ław cza u Pre ze sa Za mó wień Pu blicz nych.
Mam na dzie ję, że roz strzy gnię cia bę dą
dla nas ko rzyst ne. Spo dzie wam się rów -
nież fi na li za cji trans ak cji z in we sto rem,
któ ry sta ra się o za kup te re nu po tzw.
„tan de cie”, w grę wcho dzi wie lo mi lio no -
we za si le nie bu dże tu mia sta.
Nie sa mym chle bem czło wiek ży je…

Ra cja. Wspie ra łem i jesz cze moc niej
bę dę wspie rał wszel kie ini cja ty wy kul tu -
ral ne. W tym ro ku trud no by ło nie za uwa -
żyć mno go ści im prez roz ryw ko wych
i re kre acyj nych, dla ko ne se rów i dla ma -
so we go od bior cy, od świa to wej pre mie ry
„Ja no si ka” po Imie ni ny Mia sta i Jar mark
św. Mał go rza ty. Ka żdy mógł zna leźć coś
dla sie bie. To efekt współ dzia ła nia in sty -
tu cji kul tu ry – miej skich, wo je wódz kich,

po wia to wych, a rów nież współ pra cy
z part ne ra mi za gra nicz ny mi. Sta wia my
też na sport, i nie tyl ko o suk ce sach li go -
wych San de cji tu my ślę, choć i te spra wia -
ją mi nie ma łą sa tys fak cję, bo wspar cie dla
te go klu bu, znaj du ją ce go się w grud -
niu 2006 r. na kra wę dzi upad ku, by ło jed -
ną z mo ich pierw szych de cy zji, ja ko
pre zy den ta. Za kil ka mie się cy ru szy bu -
do wa In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej PWSZ,
co wzbo ga ci ofer tę edu ka cyj ną i spor to -
wą mia sta, a ho no ro wy pre zes MKS Be -
skid pan Ta de usz Do bek i je go ko le dzy
tre ne rzy do cze ka ją się sta dio nu lek ko atle -
tycz ne go i swo je go ro dza ju ma łej wio ski
olim pij skiej. Nie ukry wam, że je stem
aku sze rem tej ini cja ty wy, któ ra na po cząt -
ku by ła moc no opro te sto wa na w śro do wi -
sku spor to wym. Dziś ja sno wi dać, że jest
to szan sa wła śnie dla tych śro do wisk. 

Nie bo ję się trud nych de cy zji po dej -
mo wa nych, na wet je że li są one kon te sto -
wa ne i kry ty ko wa ne, wa żne, że by
przy no si ły po ży tecz ne efek ty.
Dzię ku je my za roz mo wę.

Rozmawiała EWA JA NUR

!



Z e sto li cy Ma ło pol ski – Kra ko -
wa je dzie my kra jo wą „czwór -
ką” na Brze sko, da lej tra są
nr 75 przez No wy Sącz

do Kry ni cy, że by osta tecz nie dro gą
nr 971 osią gnąć cel pod ró ży, ja kim jest
usy tu owa na na po gra ni czu pol sko -sło -
wac kim Mia sto i Gmi na Uzdro wi sko wa
Mu szy na. Mo że my wy brać wa riant ko -
le jo wy; bez po śred nio z Gdy ni, War sza -
wy, Kra ko wa, Tar no wa oraz No we go
Są cza i cho ciaż ostat ni nie speł na 150-ki -
lo me tro wy od ci nek po ko na my w po -
nad trzy go dzi ny, to war to pod ró żo wać
li nią ko le jo wą Tar nów – Le lu chów – Or -
lov zbu do wa ną za le d wie w trzy la ta
i od da ną do użyt ku w 1873 ro ku w pre -
zen cie uro dzi no wym dla Naj ja śniej sze -
go Pa na Fran cisz ka Jó ze fa I. Nie
mu si my się spie szyć, je dzie my do miej -
sca, w któ rym czas pły nie wol niej, je -
dzie my do Mu szy ny, od po cząć
i zre ge ne ro wać si ły. Za oknem ma low -
ni czy Be skid Są dec ki z prze ło mem Po -

pra du – rze ki, któ ra zro bi ła psi ku sa. Jej
źró dła znaj du ją się w po bli skich Ta trach,
po po łu dnio wej stro nie ma sy wu Kar pat,
a po mi mo te go na le ży do zle wi ska le żą -
ce go na pół no cy Mo rza Bał tyc kie go, to
je den z nie licz nych przy pad ków w ca -
łym ob sza rze Kar pat.

Je ste śmy już na miej scu, w daw nym
„Pań stwie Mu szyń skim”, do roz bio rów
– w imie niu bi sku pów kra kow skich – za -
rzą dza nym przez Sta ro stów, chro nią cym
gra ni cy i szla ku han dlo we go na Wę gry.

Z te go okre su po zo sta ły ru iny XIV -wiecz -
ne go zam ku na gó rze Basz ta, na któ rą mo -
że my wyjść bie gną cy mi za ko sa mi
alej ka mi. U pod nó ża Basz ty, w roz wi dle -
niu Po pra du i Mu szyn ki pod zam ko wy ze -
spół dwor ski, to: Dwór wspo mnia nych
Sta ro stów (XVIII/XIX w.), Kor de gar da
(XVIII/XIX w.) i Daw ny Za jazd (XIX w.).
W ryn ku wy so kie, mło do pol skie ka mie -
ni ce są świa dec twem za mo żno ści daw -
nych miesz kań ców mia stecz ka, a ka plicz ki
z fi gu ra mi świę tych Ja na Ne po mu ce -
na i Flo ria na chro nią przed po wo dzią i po -
ża rem. U wy lo tu za byt ko wej ul.
Ko ściel nej – do my z pół ko li sty mi bra ma -
mi wjaz do wy mi – do stę pu do mia sta strze -
że zbu do wa ny w la tach 1676-1728 ko ściół
św. Jó ze fa z ba ro ko wo -kla sy cy stycz nym
wnę trzem i fi gu rą Pięk nej Ma don ny
z ok. 1470 r., któ ra przy wę dro wa ła tu taj
z Wa we lu. Wsie „Klu cza Mu szyń skie go”
za miesz ki wa li ru scy gó ra le zwa ni Łem ka -
mi, wy znaw cy ob rząd ku grec ko ka to lic -
kie go. Stąd w 10 so łec twach gmi ny
znaj du je my za byt ko we cer kwie, a naj star -
szą z nich z 1604 r. w Po wroź ni ku.

Ale dzi siej sza Mu szy na to przede
wszyst kim uzdro wi sko, bę dą ce czę ścią
Ma ło pol skie go Szla ku Wód Mi ne ral -
nych, hoj nie ob da rzo ne przez na tu rę
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Wy bierz my się
do Mu szy ny!

Wyciąg krzesełkowy w Szczawniku FOT. R. KOSTERKIEWICZ

Siatkówka żeńska Mistrz Polski 2008/2009 

Dzisiejsza Muszyna 
to przede wszystkim
uzdrowisko będące częścią
Małopolskiego Szlaku Wód
Mineralnych, hojnie
obdarzone przez naturę
szczawami, tryskający
z głębi ziemi.
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szcza wa mi wo do ro wę gla no wo -wap nio -
wo -ma gne zo wy mi, że la zi sty mi z za war -
to ścią so du, po ta su, se le nu i li tu.
Do dys po zy cji ma my trzy pi jal nie i licz -
ne uję cia wód mi ne ral nych. Bu tel ko wa -
na w miej sco wych roz lew niach wo da
zna na jest nie mal na ca łym świe cie. Do -
brze wy po sa żo ne sa na to ria ofe ru ją peł -
ną ga mę za bie gów z dzie dzi ny
bal ne ote ra pii, hy dro te ra pii, ki ne zy te ra pii
i ae ro zo te ra pii, le czą scho rze nia ukła du
od de cho we go, mo czo we go, prze wo du
po kar mo we go i na rzą dów ru chu.

Ak tyw nym tu ry stom Mu szy na ofe -
ru je szla ki pie sze, kon ne i ro we ro we,
kor ty te ni so we, ba se ny, bo iska. Zi mą,
dłu go utrzy mu ją ca się po kry wa śnie żna
oraz wy cią gi nar ciar skie w Po wroź ni -
ku, Złoc kiem, Że gie sto wie i sta cja nar -
ciar ska „Dwie Do li ny
Mu szy na -Wier chom la” w Szczaw ni ku
stwa rza ją bar dzo do bre wa run ki
do upra wia nia nar ciar stwa; mi ło śni kom
przy ro dy – trzy re zer wa ty i nie zli czo ną
ilość po mni ków, w tym mo fe tę – su chą
eks ha la cję CO2, swo isty od dech zie mi;
znu dzo nym – bo ga ty ka len darz im prez,
w am fi te atrze „Za po pra dzie” cy klicz ne
im pre zy: Pik nik Ma jo wy, Noc Świę to -
jań ską, Świę to Wód Mi ne ral nych, Je -

sień Po pradz ką, na któ rych wy stę pu ją
gwiaz dy pol skiej sce ny mu zycz nej.
Emo cji spor to wych na naj wy ższym po -
zio mie do star cza ją me cze siat ków ki
ko biet. Miej sco wy ze spół sku tecz nie
wal czy o naj wy ższe lau ry w pol skiej li -
dze – trzy krot ny Mistrz Pol ski, a ta kże
w eu ro pej skich pu cha rach – 6. dru ży -
na w Eu ro pie. A wszyst kich za rę kę po -
pro wa dzi ozna ko wa na 32-ki lo me tro wa
tra sa ro we ro wa „Tu ry stycz na Pę tla Mu -
szyń ska” za pro jek to wa na z my ślą o ró -
żno rod nych za in te re so wa niach
tu ry stów, umie jęt nie łą czą ca ak cen ty
przy rod ni cze i kul tu ro we ze współ cze -
sny mi ele men ta mi re gio nu. 

Mu szyń ska ba za noc le go wa dys po nu -
je po nad 4000 miejsc, za czy na jąc
od kwa ter pry wat nych i agro tu ry stycz -
nych, po przez do my wcza so we, sa na to ria
i pen sjo na ty, a koń cząc na czte ro gwiazd -
ko wym ho te lu. To do sko na łe miej sce wy -
pa do we, choć by na są sied nią Sło wa cję.
Ko le jo we przej ście gra nicz ne, dro go we
Le lu chów -Circ i pie sze Mu szy na -Le gna -
va uła twia ją wy ciecz ki w sło wac kie gó -
ry, do Bar de jo wa, Sta rej Lu bow ni,
Sło wac kie go Ra ju czy Ta tra lan dii.

W przy szłym ro ku do dat ko wą wiel ką
atrak cją Mu szy ny bę dzie, obec nie re ali -

zo wa ny, kom pleks ba se nów od kry tych.
W ra mach te go pro jek tu wy bu do wa ny
zo sta nie: ba sen i bro dzik, ja cuz zi z wo dą
lecz ni czą, obiek ty za ple cza, ma ła ar chi -
tek tu ra. W du żym ba se nie zo sta ną wy -
dzie lo ne to ry pły wac kie o głę bo ko ści
nie prze kra cza ją cej 1,35 m. Bro dzik dla
dzie ci zlo ka li zo wa ny zo sta nie w po bli żu
pla ży pia sko wej. Atrak cje pla no wa ne
w ra mach kom plek su ba se nów to: zje -
żdżal nia ro dzin na, grzy bek wod ny, ław -
ka do sie dze nia, ka ska dy wod ne, ma sa że

ścien ne, gro ta sztucz nej fa li, ku la wy twa -
rza ją ca sztucz ną fa lę, gej zer den ny, fon -
tan ny o kształ cie sło nia i no so ro żca oraz
siat ka do wspi nacz ki w bro dzi ku dla
dzie ci. Już dziś za pra sza my wszyst kich
mi ło śni ków ką pie li do spę dze nia przy -
szło rocz nych wa ka cji na na szym te re nie. 

FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA Rynek w Muszynie FOT. ARCH. UMIGU MUSZYNA

Dodatkową atrakcją
Muszyny stanie się
niebawem budowany
obecnie kompleks basenów
odkrytych, w których
pluskać się będą mogły
dzieci i dorośli. 



List otwarty

Me dial ny sąd
nad to rem
Po cząw szy od ro ku 2008, kie dy przy stą -
pio no do bu do wy sztucz nie mro żo ne go
to ru sa necz ko wo -bob sle jo we go na Gó -
rze Par ko wej ma my do czy nie nia z na -
ra sta ją cą, jed no stron ną kam pa nią
me dial ną prze ciw tej in we sty cji, któ ra
w efek cie wy mu si ła na wo je wo dzie
skie ro wa nie spra wy do są du. 

W pu blicz nej de ba cie na ła mach me -
diów do tych czas nie ma na wet sym bo -
licz nej wo li do rze tel ne go,
obo wią zu ją ce go prze cież ka żde go
dzien ni ka rza po dej ścia do te go za gad -
nie nia, do wni kli wej oce ny źró deł ka -
żdej in for ma cji nie tyl ko tej ge ne ru ją cej
pro te sty prze ciw bu do wie to ru. 

Dla cze go do tych czas, ża den z dzien -
ni ka rzy nie za po znał się z po sia da ną
przez gmi nę do ku men ta cją w tym tą,
któ rą spo rzą dzi li na ukow cy z peł ny mi
pro fe sor ski mi ty tu ła mi i bo ga tym do rob -
kiem na uko wym z dzie dzi ny geo lo gii
i hy dro ge olo gii ta kże z AGH. Cho cia żby
zwy kła przy zwo itość i sza cu nek dla pro -
fe so rów, ja ko lu dzi na uki i za ra zem au -
to rów tej do ku men ta cji, wy ma ga
po wścią gli wo ści i dy stan su do spra wy.
Dla cze go wła dzom Kry ni cy-Zdro ju,
a zwłasz cza bur mi strzo wi sta wia się naj -
więk sze za rzu ty spo tę go wa ne wi zją
utra ty wód lecz ni czych i ka ta stro fą
Uzdro wi ska. Praw da tym cza sem jest in -
na i bar dzo od le gła od po chop nych,
a nie kie dy nie prze bie ra ją cych w sło -
wach sfor mu ło wa niach w pra sie i za rzu -
tach na ten te mat. 

Otóż, przy stę pu jąc do spo rzą dze nia
pla nu za go spo da ro wa nia, wła dze gmi ny
nie mia ły żad nej pew no ści, czy re ali za -
cja ta kiej in we sty cji bę dzie w ogó le mo -
żli wa, ale to wła śnie pro ce du ra
pla ni stycz na, wraz z wy ma ga ny mi opi -
nia mi i uzgod nie nia mi przez or ga ny i in -
sty tu cje czu wa ją ce nad ochro ną
śro do wi ska, spra wu ją ce nad zór nad za -
go spo da ro wa niem miej sco wo ści uzdro -

wi sko wych, w tym ochro ną wód kry nic -
kich, mia ły dać od po wiedź na to py ta nie. 

By ła ona wa żna z uwa gi na bez cen ne
zna cze nie wód lecz ni czych, cze go peł -
ną świa do mość, jak i po czu cie wa gi od -
po wie dzial no ści za to bez cen ne
bo gac two, ma za rów no bur mistrz, jak
i Ra da Miej ska Kry ni cy-Zdro ju.

Ta ka po zy tyw na dla tej in we sty cji
od po wiedź pa dła, kie dy plan za go spo -
da ro wa nia zo stał po zy tyw nie za opi nio -
wa ny i uzgod nio ny przez wszyst kie
or ga ny usta wo we, w tym przede wszyst -
kim wła śnie te, któ re czu wa ją i spra wu -
ją nad zór nad po li ty ką prze strzen ną
uzdro wisk.

Dla te go ko men tarz re dak to ra Woj cie -
cha Pe low skie go z „Ga ze ty Wy bor czej”
z dnia 5.11.2009 o lek ko myśl nie i krót ko -
wzrocz nie for su ją cym in we sty cję bur mi -
strzu Kry ni cy-Zdro ju” jest nie na miej scu
i jest nie do pusz czal ny ja ko znie wa ża ją cy
pu blicz nie oso bę bur mi strza!

Prze cież za rów no bur mistrz, jak
i gmi na, nie wy łu dzi ły bez praw nie pla -
nu za go spo da ro wa nia, ani też po zwo le -
nia na bu do wę, ale wręcz od wrot nie,
uzy ska ły go na dro dze le gal nej, w peł ni
zgod nej z pra wem. 

Do te go do cho dzi po wa żny pro blem
utra ty naj więk szej w dzie jach gmi ny do -
ta cji, uzy ska nej na tę in we sty cję.

Przy zna nie ta kiej do ta cji jest ści śle
po wią za ne z har mo no gra mem re ali za cji
za da nia i je go nie prze strze ga nie po cią -
ga za so bą obo wią zek jej zwro tu. 

Opóź nie nia wy wo ła ne pro te sta mi
i świa do me zwle ka nie władz gmi ny
z ogło sze niem prze tar gu na ko lej ny
etap jest prze ja wem tro ski o osta tecz ne
roz strzy gnię cie pro ble mu, ale nie mo -
że trwać bez koń ca, tym bar dziej, że
zgod nie z prze pi sa mi to czą ce się po stę -
po wa nie przed są dem ad mi ni stra cyj -
nym nie skut ku je obo wiąz kiem
wstrzy ma nia in we sty cji (zwłasz cza, że
wy rok mo że być ko rzyst ny dla in we sty -
cji). Tyl ko ktoś bez wy obraź ni lub zu -
peł nie nie od po wie dzial ny, po mi ja jąc te
zło żo ne kwe stie, mo że stwier dzić, że
„jest jesz cze czas na re zy gna cję z in -
we sty cji”, da jąc do zro zu mie nia, że na -
le ży to zro bić na tych miast, tyl ko
dla te go, że ktoś roz pę tał fa le pro te stów,
wca le nie wie dząc, czy ma ra cję. 

Pa nie re dak to rze, a co bę dzie, je że li
po słu cha my ra dy pa na i pro te stu ją cych,
i zre zy gnu je my już te raz pod wpły wem
ta kie go ape lu, od da jąc do ta cję, zresz tą
bar dzo du żą jak na ta ką ma łą miej sco -
wość, ja ką jest Kry ni ca-Zdrój. In we sty -
cja wte dy zgod nie z pro ce du rą zo sta nie
skre ślo na z li sty in we sty cji o szcze gól -
nym zna cze niu, a my bę dzie my mu sie li
zwró cić na tych miast do fi nan so wa nie,
po czym mo że się oka zać, że mo gli śmy
ją jed nak re ali zo wać. Co wte dy? Czy
pan i pro te stu ją cy za pew ni cie przy zna -
nie tej do ta cji po now nie? Czy ktoś
z pro te stu ją cych bie rze w ogó le
pod uwa gę te tak istot ne kwe stie abs tra -
hu jąc już od roz wo ju Kry ni cy-Zdro ju.

W za sa dzie, w tym miej scu mo żna by
po prze stać na wy star cza ją cym i wy czer -
pu ją cym wy ja śnie niu le gal no ści bu do -
wy to ru i dzia łań władz gmi ny
w za kre sie re ali za cji tej bu do wy.
Na mar gi ne sie ca łej spra wy i wspo mnia -
nej już rze tel no ści dzien ni kar skiej (wy -
ni ka ją cej zresz tą z pra wa pra so we go)
na su wa się jed nak sze reg bar dzo istot -
nych in nych py tań, wy ma ga ją cych pod -
ję cia ich przez dzien ni ka rzy w ce lu ich
de fi ni tyw ne go wy ja śnie nia. 

A oto one:
– Dla cze go na eta pie zaj mo wa nia się

spra wą to ru w ró żnych okre sach cza so -
wych nie któ re me dia („Ga ze ta Kra kow -
ska”, „Źró dło”, TVP 2) za miesz cza ły
na swych ła mach nie praw dzi we in for ma -
cje uzu peł nia ne za miesz cza ny mi ilu stra -
cja mi o bu do wie obok to ru dwóch
do dat ko wych tras nar ciar skich, a na wet
wy cią gu, co by ło ka ry god nym i nie zgod -
nym z praw dą i pra wem pra so wym wpro -
wa dza niem w błąd opi nii pu blicz nej?

Bu do wa to ru nie prze wi du je bo wiem
bu do wy tras nar ciar skich i wy cią gu. In -
for ma cje te po wta rza li rów nież pań stwo
Lu cy na Raj chel i Mi ro sław Czop z AGH.

– Dla cze go Pa ni Raj chel przy stę pu -
jąc do pro te stu w for mie li stu otwar te go
na wo łu ją ce go do za blo ko wa nia bu do wy
to ru, z gó ry za rzu ca ła nie zgod ność
z pra wem je go re ali za cji, po czym do -
pie ro póź niej zwra ca ła się do gmi ny 

o udo stęp nie nie do ku men ta cji ce lem
za po zna nia się z nią?

– Dla cze go Pa ni Raj chel i Pan Czop
wpro wa dza ją w błąd opi nię pu blicz ną
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nie in for mu jąc, że re ali za cja to ru zlo ka -
li zo wa na jest w te re nie od le głym od stre -
fy wy stę po wa nia wód lecz ni czych
i mi ne ral nych, na któ rym nie ma żad nych
wód i re ali zo wa na jest w ob sza rze 200 ha
la sów przy wy le sie niu za le d wie 4 ha?

– Dla cze go nie po dej mo wa no pro te -
stów, gdy bez po śred nio w stre fie wy stę -
po wa nia wód lecz ni czych (Zu ber, Zdrój
Głów ny, Mie czy sław) i nie mal na źró -
dle Ja na bu do wa no du że obiek ty ku ba -
tu ro wo-usłu go we (re stau ra cja
Hy dro pa tia, ho tel Pre zy dent) od da ne
nie daw no do użyt ku i po sa do wio ne
w prze ci wień stwie do mi kro pa li to ru
na po tę żnych ła wach fun da men to wych
głę bo ko po sa do wio nych w stre fie wy stę -
po wa nia i in fil tra cji wód lecz ni czych?!

– Dla cze go nie mó wi się, że w tej
stre fie wy stę po wa nia wód lecz ni czych
i mi ne ral nych wy bu do wa no rów nież
w okre sie mię dzy wo jen nym tak du że
obiek ty ku ba tu ro we jak Dol na i Gór -
na Sta cja Ko lej ki na Gó rę Par ko wą
z tzw. „roz war ciem”, czy li roz ko pa niem
pod to ro wi sko ca łej Gó ry Par ko wej i in -
we sty cje te nie spo wo do wa ły za kłó ce nia
po wsta wa nia, a tym bar dziej za ni ku wód
lecz ni czych czy też nie kon tro lo wa ne go
ulat nia nia się CO2?

Do ko na no też po dob nej jak pod tor
wy cin ki drzew pod to ro wi sko.

– Dla cze go in for mu je się opi nię pu -
blicz ną, że opi nie Po li tech ni ki Wro cław -
skiej i AGH są dla to ru nie ko rzyst ne,
pod czas gdy opi nia wro cław ska z uzna -
niem od no si się do naj wy ższych prze ja -
wów sta ran no ści i pro fe sjo na li zmu
au to rów do ku men ta cji hy dro lo gicz no -
-geo lo gicz nej po sia da nej przez gmi nę
i pod wie lo ma ry go ry stycz ny mi wa run -
ka mi do pusz cza ją cej re ali za cję to ru?
Opi nia wro cław ska nie stwier dza jed no -
znacz nie, że bu do wa to ru bę dzie szko -
dli wa dla wód, a je dy nie, że nie mo żna
wy klu czyć ta kie go od dzia ły wa nia. Jest
to za sad ni cza ró żni ca po mię dzy bez -
względ nym za ka zem cze goś, a wąt pli -
wo ścia mi na ten te mat. 

W tym miej scu war to wie dzieć, że to
sa mo ry zy ko uwzględ nia opi nia spo rzą -
dzo na dla po trzeb bu do wy to ru bę dą ca
w po sia da niu gmi ny i dla te go na kła da
ona licz ne ry go ry w tym sta ły mo ni to -
ring w trak cie re ali za cji in we sty cji,

a w przy pad ku po ja wie nia się uza sad nio -
nych za gro żeń, na wet wstrzy ma nia prac!

– W prze ci wień stwie do opi nii wro -
cław skiej opi nia AGH jest po wierz -
chow na i z za ło że nia ne ga tyw na, ja ko
je dy na w tej spra wie.

– Dla te go za cho dzi ko lej ne uza sad -
nio ne py ta nie, dla cze go spo rzą dza nie
tej opi nii rek tor AGH zle cił dr Lu cy nie
Raj chel i dr Mi ro sła wo wi Czopowi
od po cząt ku za de kla ro wa nym prze ciw -
ni kom bu do wy to ru, nie ukry wa ją cych
swe go emo cjo nal nie za an ga żo wa ne go
i jed no znacz ne go sprze ci wu wo bec tej
in we sty cji? Opi nię ta ką w ta kich przy -

pad kach po wie rza się za zwy czaj oso -
bom neu tral nym.

Czy ta ka opi nia jest obiek tyw na?
– Dla cze go wresz cie i na czyj uży tek

urzęd nik de par ta men tu nad zo ru ją ce go
uzdro wi ska w Mi ni ster stwie Zdro wia
w pi śmie przy go to wa nym i prze ka za nym
do pod pi su se kre ta rzo wi sta nu
z 7.05.2009, prze ka za ne go rów no cze śnie
do pra sy („Ga ze ta Kra kow ska”) za warł
w je go tre ści oczy wi stą nie praw dę za rzu -
ca ją cą gmi nie Kry ni ca – Zdrój wpro wa -
dze nie w błąd mi ni stra na eta pie
uzgod nie nia pla nu za go spo da ro wa nia
Gó ry Par ko wej tj., że „Mi ni ster Zdro wia
opi niu jąc plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go Gó ry Par ko wej, opie rał się po -
za prze pi sa mi praw ny mi..., na
za pew nie niach gmi ny, że in we sty cja pro -
wa dzo na na Gó rze Par ko wej bę dzie do ty -
czyć wy łącz nie mo der ni za cji ist nie ją ce go
za byt ko we go, drew nia ne go to ru sa necz -
ko we go bez ko niecz no ści wy cin ki drzew
po za oczysz cze niem sta re go to ru”, co jest
oczy wi stą nie praw dą, zwłasz cza, że nie
ma ta kie go re je stru, w któ rym tor był by
wpi sa ny ja ko za by tek.

Tym cza sem w rze czy wi sto ści uzgod -
nio ny przez mi ni stra zdro wia pro jekt pla -
nu mó wił o bu do wie no we go sztucz nie
mro żo ne go to ru, o czym ja ko bur mistrz
oso bi ście in for mo wa łem mi ni ster stwo
w dniu 2.07.2009 r. w ra mach in ter wen -
cji w związ ku z tym pi smem.

Jak wi dać, py tań, wy ma ga ją cych
dzien ni kar skie go wy ja śnie nia, jest wie -
le w za ist nia łej sy tu acji i po trze by wy -
ja śnie nia obiek tyw ne go, a nie
ten den cyj ne go spra wy bu do wy to ru.

Py ta nia te wy ma ga ją wy ja śnie nia rów -
nież w kon tek ście rze czy wi stej ro li me -
diów w de mo kra tycz nym spo łe czeń stwie
w za kre sie przej rzy sto ści i zgod no ści
z pra wem wszel kich dzia łań, któ re do ty -
czą ży cia pu blicz ne go i pra wa spo łe czeń -
stwa do peł nej i rze tel nej in for ma cji. 

Li cząc na ta ką re ak cję, po zo sta ję
z sza cun kiem.

FO
T.

 G
EO
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G mi na Gró dek n/Du naj cem
po ło żo na jest w po łu dnio wo-
wschod niej czę ści wo je -
wódz twa ma ło pol skie go

i na le ży do po wia tu no wo są dec kie go.
Roz cią ga się od po łu dnio wych brze gów
Je zio ra Czchow skie go aż po po łu dnio -
wo-wschod nie brze gi Je zio ra Ro żnow -
skie go.

Kie dyś głów nym źró dłem utrzy ma -
nia miej sco wej lud no ści by ło rol nic two.
Po zbu do wa niu za le wu, na stą pił sa mo -
ist ny roz wój tu ry sty ki, któ ra do dziś jest
wa żnym źró dłem do cho du dla miesz -
kań ców gmi ny. Te raz wy raź nie wi dać,
że cię żar go spo dar ki skła nia się bar dziej
ku tu ry sty ce, a za raz po tem ku rol nic -
twie i to głów nie eko lo gicz ne mu.

Od kil ku lat gmi na Gró dek nad Du -
naj cem utrzy mu je się w ści słej czo łów -
ce gmin wiej skich pod wzglę dem
in we sty cji w prze li cze niu na jed ne go
miesz kań ca, nie tyl ko w Ma ło pol sce, ale

ta kże w ca łym kra ju. Wy star czy wspo -
mnieć, że trzy ra zy z rzę du, w ro -
ku 2004, 2005 i 2006 gmi na zna la zła się
się Zło tej Set ce Sa mo rzą dów w ska li
ca łe go kra ju.

Rów nież je że li cho dzi o wy ko rzy sta -
nie środ ków unij nych gmi na jest w ści -
słej czo łów ce kra jo wej. W ran kin gu

„Eu ro pej ska Gmi na – Eu ro pej skie Mia -
sto” za 2007 rok gmi na Gró dek nad Du -
naj cem zna la zła się na 10. miej scu
w wo je wódz twie ma ło pol skim ale by ło
to pierw sze miej sce bio rąc pod uwa gę
tyl ko gmi ny wiej skie. Na to miast w ran -
kin gu „Wspól no ty” za 2008 rok, je śli
cho dzi o wy ko rzy sta nie unij nych pie nię -

Dużo się dzieje
nad Jeziorem
Rożnowskim
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dzy, to gmi na Gró dek nad Du naj cem
zna la zła się na 45 miej scu na po -
nad 2000 sa mo rzą dów w kra ju.

Sa mo rząd in we stu je w wie le dzie dzin,
jed nak naj więk sze na kła dy kie ro wa ne są
na in fra struk tu rę dro go wą i uno wo cze -
śnia nie pla có wek oświa to wych, z cze go
naj wa żniej sze to wy bu do wa nie dwóch
sal gim na stycz nych i jed nej ha li spor to -
wej. Obec nie czy nio ne są sta ra nia od no -
śnie po zy ska nia środ ków unij nych
na go spo dar kę wo dno -ście ko wą.

Gmi na Gró dek mo że ta kże po chwa -
lić się spo ry mi osią gnię cia mi w dzie -
dzi nie kul tu ry i spor tu. Dzia ła tu klub
spor to wy GKS „Za wi sza”, a dzie ci
i mło dzież szkol na zdo by wają ty tu ły
mi strzow skie w po wie cie no wo są dec -
kim i w Ma ło pol sce. Przy Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry dzia ła ją licz ne ze spo -
ły i ko ła za in te re so wań, z któ rych naj -
więk sze osią gnię cia ma ją: Or kie stra
Dę ta im. Ja na Dzie dzi ca z Ro żno wa

i ka pe la „Ro żno wio ki”. Od kil ku lat
sa mo rząd gmi ny dba ta kże o pro mo cję
te go te re nu. Bar dzo uda nym przed się -
wzię ciem jest pro mo cja cer ty fi ko wa ne -
go pro duk tu re gio nal ne go, ja kim jest
fa so la od mia ny „Pięk ny Jaś”,  pro du -
ko wa na w do li nie Du naj ca. Tra dy cyj -
nym ele men tem tej pro mo cji jest
świę to pod na zwą „Fa so lo we Żni wa”.

In sty tu cje gmin ne dba ją ta kże o im -

pre zy re kre acyj no -roz ryw ko we w okre -
sie la ta. Gmin ny Ośro dek Kul tu ry or ga -
ni zu je od wie lu lat cy klicz ną im pre zę
pod na zwą Dni Je zio ra Ro żnow skie go,
któ re od by wa ją się w ka żdy week end
wa ka cji. W ostat nich la tach wy da ne zo -
sta ły pięk ne ksią żki pro mu ją ce gmi nę:
Fa so la z Do li ny Du naj ca, Je zio ro Ro -
żnow skie, Przy ro da Je zio ra Ro żnow skie -
go i oko lic.

Statystyka

Obszar gminy zajmuje 88 km kw. Liczba ludności – 9160 mieszkańców.
Liczba gospodarstw rolnych w gminie wynosi 1197, najwięcej z nich znajduje się w przedziale
obszarowym 1-2 ha tj. 376 gospodarstw.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy wynosi 314.
Liczba placówek pocztowych – 3. Liczba aptek – 2. Liczba sklepów – 50.
Liczba restauracji – 1. Liczba ośrodków zdrowia – 2.
Gmina zgazyfikowana jest w 80%, wykonano ok. 217 km gazociągu.

TEKST SPONSOROWANY
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Po trzech la tach pra cy,
zgod nie z do bry mi
oby cza ja mi, pra gnie -
my prze ka zać Pań stwu

in for ma cje na te mat do tych cza -
so wych dzia łań sa mo rzą du
gmin ne go. Wie le rze czy zo sta -
ło zro bio nych, ale ma my świa -
do mość, że wie le jesz cze
przed na mi. Je ste śmy otwar ci
na uwa gi, po my sły i pro po zy -
cje. Z pew no ścią część z nich
bę dzie mo gła być zre ali zo wa -
na w na stęp nych la tach. 

Bez do brych dróg trud no
mó wić o ja kim kol wiek roz wo -

ju. Prio ry te tem w gmi nie Po de gro dzie by ła i jest in fra struk tu ra
dro go wa. Koszt za dań w za kre sie po pra wy in fra struk tu ry dróg
rol ni czych, gmin nych i po wia to wych w la tach 2007-2009 w su -
mie wy niósł po nad 10 mln zł. W sa mym ro ku 2007 wy ko na no
po nad 5 km no wych dróg as fal to wych, rok 2008 przy niósł
już 7 km, a rok 2009 koń czy się bi lan sem po nad 8 km dróg. Naj -
więk szą in we sty cją dro go wą w tym ro ku jest bu do wa mo stu
na Ja strzę bi ku w Ol szan ce – war tość za da nia to 1 ml zł, z te -
go 80% do fi nan so wa nia po cho dzi ze środ ków MSWiA w ra -
mach usu wa nia skut ków po wo dzi. Ilość wy ko na nych in we sty cji
dro go wych to efekt ak tyw no ści w po zy ski wa niu środ ków po -
mo co wych oraz do brej współ pra cy z po wia tem no wo są dec kim
oraz Po wia to wym Za rzą dem Dróg w No wym Są czu.

W cią gu trzech ostat nich lat po pra wił się rów nież stan
gmin nych szkół. Wy dat ki in we sty cyj ne w obiek tach oświa to -
wych w la tach 2007-2009 wy nio sły po nad 800 tys. zło tych,
w tym po nad 150 tys. zło tych to środ ki z Mi ni ster stwa Edu -
ka cji i Spor tu.

Nie ba ga tel nym suk ce sem władz gmi ny by ła bu do wa
pierw sze go na Są dec czyź nie kom plek su spor to we go w ra -
mach rzą do we go pro gra mu „Mo je bo isko – Or lik 2012”.
W skład obiek tu wcho dzi bo isko do pił ki no żnej o na -
wierzch ni syn te tycz nej, bo isko wie lo funk cyj ne o na wierzch -
ni po li ure ta no wej do gry w pił kę siat ko wą, ko szy ko wą
i te ni sa oraz kon te ne ro wy bu dy nek sa ni tar no-szat nio wy.
Obiekt oświe tlo ny i ogro dzo ny słu ży roz wo jo wi fi zycz ne mu
miesz kań ców gmi ny. Za da nie zo sta ło sfi nan so wa ne z bu dże -
tu pań stwa w ra mach Kon trak tu Wo je wódz kie go w kwo -
cie 333 tys. zł, z bu dże tu Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go w kwo cie 333 tys. zł, a po zo sta łą kwo tę wy -
asy gno wa ła ze swo je go bu dże tu gmi na Po de gro dzie. 

Rok 2008 dla gmi ny Po de gro dzie jest ta kże po cząt kiem
ak tyw ne go po zy ski wa nia środ ków eu ro pej skich. Od sierp -
nia 2008 ro ku gmi na Po de gro dzie wraz z gmi ną Sta ry Sącz
two rzą Lo kal ną Gru pę Dzia ła nia (LGD) „Bra ma Be ski du”.
Da je to szan se oby dwu gmi nom po zy skać unij ne do ta cje

Wójt gmi ny Po de gro dzie
– inż. Sta ni sław Łat ka

Most na Ja strzę bi ku w Ol szan ce Ze spół Pie śni i Tań ca „Po de gro dzie”

Kom pleks spor to wy „Orlik 2012” w Po de gro dziu

TEKST SPONSOROWANY

W kolebce Lachów Sąde



w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2007-2013. Głów nym za da niem LGD jest wdro że nie Lo -
kal nej Stra te gii Roz wo ju (LSR), na re ali za cję któ rej
sto wa rzy sze nie po zy ska ło kwo tę 5 042 064 zł. Ozna cza to,
że w LGD z sie dzi bą w Sta rym Są czu rol ni cy, przed się bior -
cy, or ga ni za cje po za rzą do we i in sty tu cje bę dą mo gli skła dać
wnio ski o do fi nan so wa nie. Wa ru nek jest je den – dzia ła nia
mu szą być zgod ne z ty mi, któ re prze wi du je LSR. 

Fun du sze unij ne to rów nież szan sa na in we sto wa nie
w czło wie ka. W po ło wie ubie głe go ro ku za koń czył się I etap
pro jek tu sys te mo we go „Czas na ak tyw ność spo łecz no-za -
wo do wą w gmi nie Po de gro dzie”, któ ry an ga żo wał czte ry ko -
bie ty z te re nu gmi ny. Jest to pierw szy te go ty pu pro jekt
re ali zo wa ny przez Ośro dek Po mo cy Spo łecz nej w Po de gro -
dziu przy wspar ciu fi nan so wym z Ko mi sji Eu ro pej skiej.

Dru ga tu ra pro jek tu trwa od sierp nia bie żą ce go ro ku.
W wy ni ku współ pra cy z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi,

a do kład nie Fun da cją Eu ro pa + Gmi na Po de gro dzie jesz cze
w tym ro ku roz po czy na re ali za cję w przed szko lach i szko -
łach gim na zjal nych na te re nie gmi ny trzech pro jek tów unij -
nych, któ re ma jąc na ce lu wy rów ny wa nie szans
edu ka cyj nych na te re nach wiej skich, obej mu ją do dat ko we
za ję cia z ryt mi ki, gim na sty ki ko rek cyj nej, ję zy ka an giel skie -
go, lo go pe dii, a ta kże kurs I po mo cy.

Nie trze ba prze ko ny wać, że miesz kań cy Po de gro dzia
– ko leb ki La chów Sa dec kich – są moc no przy wią za ni
do swo jej kul tu ry. Ich co dzien ność prze siąk nię ta jest tra dy -
cją. Pięk no daw nej lu do wej kul tu ry La chów Są dec kich
prze ja wia ją ce się w gwa rze, mu zy ce, ob rzę dach oraz bo ga -
tym zdo bien nic twiem stro jów re gio nal nych kul ty wu je
od 1937 ro ku – naj lep szy am ba sa dor po de grodz kiej kul tu -
ry – Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca „Po de gro dzie”. Ze -
spół po sia da w swo im do rob ku bar dzo wie le cen nych

na gród i wy ró żnień zdo by tych w kra ju i za  gra ni cą. Zło ty -
mi zgło ska mi w hi sto rii Ze spo łu za pi sał się za pew ne
rok 2008. To rok wiel kich osią gnięć i na gród. Uko ro no wa -
niem wspa nia łej hi sto rii Ze spo łu i je go dzia łal no ści na ni -
wie kul tu ry lu do wej jest Na gro da im. Oska ra Kol ber ga
„Za za słu gi dla kul tu ry lu do wej”. Ze spół 4 paź dzier ni -
ka 2008 ro ku w Sa li Zło tej Zam ku Kró lew skie go w War -
sza wie ode brał tę ja kże pre sti żo wą na gro dę.

W 13 so łec twach gmi ny Po de gro dzie za miesz ku je po -
nad 12 tys. miesz kań ców. W gmi nie in ten syw nie roz wi ja się
dzia łal ność go spo dar cza, co raz wię cej jest punk tów han dlo -
wych, ga stro no micz nych, roz wi ja ją się usłu gi trans por to we,
z za kre su me cha ni ki po jaz dów, sto lar ki oraz usług re mon to -
wo -bu dow la nych. W 2008 ro ku na te re nie gmi ny Po de gro -
dzie, w Ol sza nie po wsta ła no wo cze sna prze cho wal nia
owo ców i wa rzyw, któ rą wy bu do wa ła Są dec ka Gru pa Pro -
du cen tów „Ol sad” sku pia ją ca 30 sa dow ni ków ja błek. W no -
wo cze snym obiek cie w wa run kach ste ro wa nych sys te mem
kom pu te ro wym mo żna zgro ma dzić w 12 ko mo rach dwa ty -
sią ce ton ja błek czy też in nych da rów na tu ry. Prze cho wal nia
wy po sa żo na jest w no wo cze sną pa ko wal nię i sor tow nię. 

Gmi na Po de gro dzie, pro mu jąc na wy ki zdro we go ży wie -
nia wśród uczniów z te re nu gmi ny, jed no cze śnie wspie ra jąc
zrze sze nie sa dow ni ków, roz po czę ła w ro ku 2009 ak cję „Jabł -
ko w szko le”. Przez trzy mie sią ce ka żdy uczeń co dzien nie
do sta wał na dru gie śnia da nie so czy ste jabł ko. Ak cja cie szy -
ła się du żym za in te re so wa niem i zo sta nie wzno wio na w ro -
ku na stęp nym.

Na te re nie gmi ny in ten syw nie dzia ła 13 jed no stek
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej. Dwie z nich – OSP Po de gro -
dzie i Ol szan ka – funk cjo nu ją w Kra jo wym Sys te mie Ra -
tow ni czo -Ga śni czym, któ ry sta no wi in te gral ną część
sys te mu bez pie czeń stwa pań stwa. Stra ża kom z Po de gro -
dzia w bie żą cym ro ku uda ło się po zy skać 260 tys. zł na za -
kup no we go wo zu stra żac kie go, resz tę czy li 350 tys. zł
do ło ży ła ze swo je go bu dże tu gmi na Po de gro dzie. No wy sa -
mo chód MAN z na pę dem 4x4 jest naj no wo cze śniej szym
sa mo cho dem ra tow ni czo-ga śni czym na te re nie po wia tu no -
wo są dec kie go.
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Sie dzi ba fir my OL SAD w Ol sza nie No wy sa mo chód ra tow ni czo-ga śni czy OSP

ckich
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Szu kasz spo ko ju, zie le ni, kom for -
tu i bez pie czeń stwa – za miesz -
kaj w „Zie lo nym Ga ju” no wo
bu do wa nym, za mknię tym osie -

dlu dom ków jed no ro dzin nych, po wsta -
ją cym na Ga ju, pr zy siół ku Chełm ca.
Osie dle dzie li pa rę mi nut jaz dy sa mo -
cho dem od cen trum No we go Są cza, ale
to jak by in ny świat. Ci sza, spo kój, roz -
le głe po la i gó ry na ho ry zon cie. Mo żna
już obej rzeć pierw szy po ka zo wy do -
mek, w któ rym bę dzie się czuć do brze
star sze ma łżeń stwo al bo we so ła ro dzin -
ka z ma ły mi dzieć mi. 

Na 12 hek ta rach pła skie go te re nu,
nie opo dal po to ku Ni sko wian ka i prze -
bie ga ją cych w pew nym od da le niu dróg:
No wy Sącz – Li ma no wa i No wy Sącz
– Po de gro dzie w cią gu dwóch lat po -
wsta nie, w trzech eta pach, łącz nie 110
dom ków jed no ro dzin nych w za bu do wie
wol no sto ją cej i sze re go wej. Dział ki
i alej ki tak wy ty czo no, aby go spo da -
rzom ka żde go dom ku za pew nić in tym -
ność i spo kój. Przy ka żdym dom ku
za pla no wa no osob ny ogró dek. Osie dle
bę dzie sa mo wy star czal ne. Znaj dzie się
tu miej sce dla kom plek su han dlo we go,
przy chod ni le kar skiej i ap te ki. Po my śla -
no o pla cu za baw dla dzie ci, bo isku
spor to wym, ga bi ne cie od no wy bio lo -
gicz nej. W środ ku osie dla sta nie bu dy -
nek ad mi ni stra cyj ny z par kin giem,
a strze żo ny wjazd i ca ło do bo wy mo ni -
to ring za pew ni miesz kań com cał ko wi te
bez pie czeń stwo. 

Ame ry kań ski in we stor 
z do świad cze niem 

Osie dle wzno si Gru pa Har per, fir ma
na le żą ca do Po lo nu sów z USA, od 40 lat
spe cja li zu ją ca się w bu do wie osie dli dla
lu dzi ce nią cych so bie spo kój, bez pie -
czeń stwo i kom fort za miesz ka nia. Fir ma
speł nia in dy wi du al ne ży cze nia klien tów
przy pro jek to wa niu dom ków oraz
w pra cach wy koń cze nio wych. 

TEKST SPONSOROWANY

W zie lo nym ga ju ptasz ki śpie wa ją

Osie dle jak z pio sen ki
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Tu chce się miesz kać
Pierw szy po ka zo wy jed no kon dy gna -

cyj ny do mek z pod da szem (pow. użyt -
ko wa par te ru – 115 m kw., pię tra – 67 m
kw.) o sty lo wej ar chi tek tu rze za pra sza
do swo je go wnę trza. Ude rza funk cjo nal -
ność roz wią za nia, w dom ku jest przy tul -
nie, ale i no wo cze śnie. Na do le
znaj du je my aneks ku chen ny z ob szer -
nym po ko jem dzien nym z wyj ściem
na ob szer ny ta ras. Jest po kój pra cy z ko -
min kiem dla gło wy ro dzi ny, jest du ża ła -
zien ka, spi żar nia na so ki, na lew ki
do mo wej ro bo ty, wnę ki sza fo we, we -
wnętrz ne przej ście do ga ra żu ze schow -
kiem na stry chu ga ra żo wym. 

Po po ko na niu kil ku scho dów tra fia -
my na pod da sze, gdzie znaj du ją się 3 sy -
pial nie, ka żda z do stę pem do ła zien ki.
Z bal ko nu mo żna w wio sen ny po ra nek
po dzi wiać pa smo Prze hy by Be ski du Są -
dec kie go, w nie któ re dni ośnie żo ne
szczy ty Tatr, a za wsze strze li ste wie że
po bli skich ko ścio łów – w Świ niar sku
i Ni sko wej. Na wy cią gnię cie rę ki ma my
No wy Sącz, któ re go roz le głą pa no ra mę
mo żna po dzi wiać z „Zie lo ne go Ga ju”. 

Zdro wo i oszczęd nie 
Do mek zbu do wa ny jest z eko lo gicz -

nych, ener go osz częd nych ma te ria łów.
Ścia ny po sta wio ne są z peł nej ce gły

ocie plo nej sty ro pia nem i po kry tej tyn -
kiem mi ne ral nym. Sto lar ka (okna,
drzwi) po kry ta jest okle iną drew no po -
dob ną, na pod ło dze ele ganc kie, prak -

tycz ne płyt ki. Do wy bo ru jest ogrze wa -
nie pod ło go we lub ścien ne, uzu peł nio -
ne ko min kiem. Dach jest po kry ty
bla chą da chów ko wą (po wle ka ną).
W prze stron nym ga ra żu, otwie ra nym
na pi lo ta, zmie ści się sa mo chód te re no -
wy, plus au tko dla uko cha nej ma łżon ki
na za ku py. W ko tłow ni ga zo wej za in sta -
lo wa no wy god ny w ob słu dze piec jed -
no funk cyj ny. Kon struk to rzy dom ku nie
za po mnie li o cen tral nym od ku rza czu.
Obej ście dom ku też po cią ga. Wi dzi my
sym pa tycz ny ogró dek ob sa dzo ny igla -
ka mi, a w środ ku oczko wod ne ze zło -
ty mi ryb ka mi, speł nia ją cy mi trzy
ży cze nia, jak w baj ce. Szem rzy dys kret -
nie stru myk, wo da spa da z ka ska dy
i jest ta ras za pra sza ją cy na po ran ną fi li -
żan kę pach ną cej ka wy. Oto, jak na pa -
ru arach mo żna stwo rzyć so bie raj
na zie mi. Ma się ro zu mieć, że ka żda po -
se sja jest ogro dzo na, od fron tu ku ta,
sty lo wa bra ma. W ta kim dom ku chce
się miesz kać. 

Jak to za ła twić?
Chęt ni do za miesz ka nia w „Zie lo nym

Ga ju” ma ją do wy bo ru 3 ty py dom ków
wol no sto ją cych (o pow. użyt ko -
wej: 183, 169 i 165 m kw.) i dwa ro dza -
je do mów w za bu do wie sze re go wej
(o pow. użyt ko wej 124 i 133 m kw.).
U przed sta wi cie la in we sto ra do wie my
się wszyst kie go o wa run kach fi nan so wa -
nia wy ma rzo ne go dom ku oraz ko rzyst -
nych spo so bach kre dy to wa nia za ku pu
w ban kach współ pra cu ją cych z in we sto -
rem. Mo żna się umó wić na wi zy tę we
wzor co wym dom ku, że by z bli ska
wszyst ko obej rzeć. 

Kon takt:
Bo gu sła wa Pie trzak 
Tel. 18 443 07 23;
kom. 509 359 292
e -ma il: bo gu sla wa@gru pa har per.eu

Jó zef Cho chla 
Tel. 18 443 07 23;
kom. 506 679 528
e -ma il: jo zef@gru pa har per.eu

Nie zwle kaj, umów się na spo tka nie,
a już dziś zer k nij do in ter ne tu: 

www.zie lo ny gaj.eu

Wszystkim naszym
Klientom, Przyjaciołom
oraz Sympatykom
życzymy rodzinnie
spędzonych, pełnych
radości Świąt Bożego
Narodzenia 
a także dużo szczęścia
i pomyślności
w nadchodzącym
Nowym 2010 Roku.

Zarząd i pracownicy 
Grupa Harper sp. z o.o., sp. kom.
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Ja ki był mi ja ją cy rok dla Wa szej
Gmi ny?

Bar dzo pra co wi ty i bar dzo owoc ny.
Je śli cho dzi o ilość pro wa dzo nych ro bót,
roz po czę tych in we sty cji, roz strzy gnię -
tych prze tar gów, to był zu peł nie wy jąt -
ko wy rok. Na le ża ło by to po dzie lić
na za kre sy te ma tycz ne, bo i w za kre sie
opie ki spo łecz nej, w oświa cie, w in fra -
struk tu rze wie le się dzia ło.
To po ko lei? 

W Stró żach, nad rze ką Bia łą Tar now -
ską trwa bu do wa po tę żnej oczysz czal ni
ście ków, któ ra zbie rze nie czy sto ści z ca -
łej gmi ny. Bu do wa jest już bar dzo za -
awan so wa na, go to we są po tę żne si lo sy,
a fir ma BU DE KO z No we go Są cza spie -
szy z ro bo tą. Co dzien nie tam za glą da Ja -
nusz Gru ca, dy rek tor na sze go za kła du
wo do cią gów i ka na li za cji. Roz ruch
oczysz czal ni pla no wa ny jest na po ło wę
przy szłe go ro ku. Oczysz czal nia bę dzie
mia ła prze pu sto wość 900 me trów sze -
ścien nych na do bę z mo żli wo ścią roz bu -
do wy i do ło że nia ko lej ne go seg men tu,
tech no lo gia czysz cze nia ście ków na mia -
rę XXI wie ku. Cał ko wi ty koszt in we sty -
cji wy nie sie ok. 8 mln zł i w ca ło ści
zo sta nie po kry ty wła sny mi środ ka mi.
Nie ste ty, jak na mar szał ka Ma ło pol ski,
dzie lą ce go środ ki unij ne w ra mach re gio -
nal ne go pro gra mu ope ra cyj ne go, był to
za du ży pro jekt. Za to do fun du szu Spój -
no ści zło ży li śmy wnio sek na 20 mln zł
o do fi nan so wa nie ka na li za cji tej część
gmi ny, któ ra już jest ob ję ta pro jek tem
i po zwo le niem na bu do wę. Wnio sek
prze szedł po myśl nie wstęp ną oce nę
w Mi ni ster stwie Śro do wi ska, od po wia da
wy mo gom fun du szu Spój no ści, gdyż do -
ty czy aglo me ra cji po wy żej 15 tys. miesz -
kań ców, i ma my na dzie ję, że zo sta nie
przy ję ty. Na po czą tek pla nu je my bu do wę
po nad 21 km ko lek to ra, bo oczysz czal nia
sa ma dla sie bie jest bez sen su. Do tąd nie
mie li śmy na wet me tra ka na li za cji, nie li -
cząc prze sta rza łych urzą dzeń przy węź le
ko le jo wym w Stró żach i bę dzie to wiel ki
skok cy wi li za cyj ny. Na przy kład w tej
chwi li ście ki ze szkół i in nych bu dyn ków
uży tecz no ści pu blicz nej wy wo żo ne są
do oczysz czal ni w No wym Są czu. Ście -
ki by to we teo re tycz nie też lą du ją w przy -
do mo wych szam bach, ale jak jest
na praw dę – mo żna się tyl ko do my śleć. 

Co jesz cze uda ło Wam się zro bić
w 2009 ro ku?

Bar dzo wa żne są wo do cią gi, po nie waż
na sza gmi na ma du ży de fi cyt wo dy. W su -
che la ta do wie lu miej sco wo ści i przy siół -
ków wo da jest do wo żo na w becz ko wo zach.
Na ukoń cze niu jest bu do wa wo do cią gu
w Sioł ko wej dla pra wie ca łej miej sco wo -
ści. Wfa zie pro jek to wa nia jest wo do ciąg dla

Sta rej Wsi, wy ko na ny od wiert za bez pie cza
za po trze bo wa nia ca łej wsi na wo dę, a by ło
tam z nią bar dzo kru cho. Bę dzie my skła dać
sto sow ne wnio ski apli ka cyj ne ośrod ki unij -
ne na te in we sty cje. Je śli cho dzi o in fra struk -
tu rę dro go wą, to ka żda miej sco wość zo sta ła
do piesz czo na. Utwar dzo nych i wy as fal to -
wa nych zo sta ło wie le ki lo me trów dróg osie -
dlo wych i gmin nych. Na pra wia my

Skok cy wi li za
ROZ MO WA z Pio trem Kro kiem, wój tem Gmi ny Gry bów

Gospodarska narada na budowie oczyszczalni ścieków w Stróżach

Po tę żne si lo sy oczysz czal ni ście ków
w Stró żach są już go to we

Na wykończeniu jest budowa domu
opieki społecznej w Białej Niżnej
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i bu du je my no we mo sty, znisz czo ne przez
po wta rza ją ce się po wo dzie. W mi nio nym
ro ku ma lo wa li śmy da chy na szko łach, bu -
do wa li śmy ogro dze nia, pra ce za baw
przy przed szko lach. 
Nie sa my mi dro ga mi lu dzie ży ją?

W Bia łej Ni żnej, obok szko ły, a na -
prze ciw ko klasz to ru sióstr do mi ni ka nek,
bu du je my dom po mo cy spo łecz nej

dla 40 pen sjo na riu szy w dwu oso bo wych
po ko jach, ka żdy z do stę pem do ła zien -
ki. Sto ją już mu ry dwu kon dy gna cyj nej
bu dow li, do wy koń cze nia po trze ba jesz -
cze 1 300 tys. zł, ale to się opła ci. Do tej
po ry sa mo rząd do pła cał po wa żne kwo -
ty do po by tu na szych miesz kań ców
w do mach po mo cy spo łecz nej usy tu -
owa nych na ob cym te re nie. Star szych,
scho ro wa nych lu dzi wy ma ga ją cych
opie ki bę dzie przy by wa ło, spo łe czeń -
stwo się sta rze je. Ko lej ka ocze ku ją cych
na wol ne miej sce w do mach po mo cy
spo łecz nej dra ma tycz nie się wy dłu ża.
Z ko lei we Flo ryn ce bu du je my ośro dek
zdro wia, któ ry wy dzie rża wi my któ re -
muś z nie pu blicz nych za kła dów opie ki
zdro wot nej, bo u nas pod sta wo wa opie -
ka zdro wot na daw no zo sta ła spry wa ty -
zo wa na i do brze funk cjo nu je. Znaj dzie
się tam miej sce na ga bi ne ty spe cja li -
stycz ne i sto ma to lo ga.
Z in nych spraw? 

Bar dzo wa żną rze czą jest pro wa dzo -
na z wiel kim roz ma chem mo der ni za cja
dro gi kra jo wej nr 28, któ ra prze ci na na -
szą gmi nę. To nie zwy kle ru chli wa ar te -
ria, je dy na „kra jów ka”, któ ra zbie ra ca łą
ko mu ni ka cję sa mo cho do wą na Pod kar -
pa cie, w kie run ku Ja sła, Kro sna, Rze -
szo wa, Sa no ka. Stąd na sze za bie gi,
zresz tą czy nio ne wspól nie ze sta ro -
stwem no wo są dec kim i urzę dem mar -
szał kow skim, że by w ja kimś roz sąd nym
cza sie po ja wi ła się mo żli wość wy zna -
cze nie miej sca pod ob wod ni ce Gry bo -
wa. W tej spra wie od by ło się już wie le
na rad i spo tkań. Mu si my ra zem prze ko -
nać Dy rek cję Dróg Kra jo wych i Au to -
strad do roz po czę cia pro ce su
in we sty cyj ne go, a na sa mym po cząt ku
zro bić stu dium wy ko nal no ści. Za le ży
nam, aby to nie by ła tyl ko ob wod ni ca
ryn ku gry bow skie go, tyl ko te go ca łe go
moc no zur ba ni zo wa ne go te re nu i to roz -
wią za nie by ło per spek ty wicz ne. We dług
jed ne go z wa rian tów wy ko na nych przez
spe cja li stów z Po li tech ni ki War szaw -
skiej ob wod ni ca li czy ła by ok. 6 km
i pro wa dzi ła by od bro wa ru w Sioł ko wej
i bie gła po wy żej li nii ko le jo wej z wy lo -
tem w Bia łej Ni żnej. Jest to bar dzo do -
bre roz wią za nie, bo ob wod ni ca nie
prze ci na ła by to rów i nie by łoby po trze -
by bu do wy kosz tow nych ka skad. Te go

nie mo żna już dłu żej od kła dać, gdyż
roz sze rza się za bu do wa miesz kal na i ka -
żdy stra co ny rok zna czą co pod ra ża tę in -
we sty cję. Pó ki co, cie szy my się, że
Ge ne ral na Dy rek cja przy ję ła do wy ko -
na nia opra co wa ną przez nas do ku men -
ta cję no wych chod ni ków przy dro dze
nr 28. Ja ko sa mo rząd bę dzie my par ty cy -
po wać w kosz tach bu do wy oświe tle nia. 
Cze go Pan ży czy miesz kań com
gmi ny w No wym Ro ku? 

Że by czas re ce sji nie był tak do tkli -
wy, po za tym ży czę du żo spo ko ju i roz -
sąd nych de cy zji, a mi ło śni ków bia łe go
sza leń stwa za pra szam na przed łu żo ny
do 500 me rów pa ra fial no -gmin ny wy -
ciąg nar ciar ski w Stró żach. Za mon to wa -
li śmy tam wspól nie z księ dzem
pro bosz czem Jó ze fem Kma kiem sztucz -
ne na śnie ża nie oraz oświe tle nie. Za ku -
pi li śmy ra trak i szy ku je się wspa nia ła
jaz da na de skach i snow bo ar dzie. 

Roz ma wiał
WŁO DZI MIERZ SZYM BAR SKI 

Gmi na Gry bów

Gmi na ma po nad 23 tys. miesz kań ców
i pod tym wzglę dem ustę pu je tyl ko Chełm -
co wi. Dzie li się na 16 so łectw, w tym du że,
zna ne wsie z dłu gą hi sto rią i pięk ny mi tra dy -
cja mi. Ptasz ko wa li czy 3200 miesz kań ców,
Bia ła Ni żna 2600, a Stró że 2500. Ży ją tu pra -
co wi ci (maj strzy z te go te re nu za wo jo wa li
bu do wy w War sza wie i Kra ko wie), bar dzo
re li gij ni lu dzie, przed woj na tu się koń czył
ży wioł pol ski, a za czy nał ru siń ski. Gry bowsz -
czy zna ucho dzi za ba stion pra wi cy i kon ser -
wa ty zmu. Wójt Piotr Krok peł ni swo ją
funk cję od 11 lat, to już je go 3 ka den cja.
Ptasz ko wą roz sła wi li ko le ja rze, soł ty si i ks.
pro boszcz Jó zef Kmak, a Stró że se na tor Sta -
ni sław Ko gut i Ja nusz Kasz te le wicz, wła ści -
ciel „Są dec kie go Bart ni ka, wzor co we go
go spo dar stwa pszcze lar skie go na ska lę ogól -
no pol ską. Z Kąc lo wej po cho dził bi skup Jó zef
Gu cwa, z Sioł ko wej bi skup Ka rol Pę ka la i tu
się uro dził Jó zef Stec, zna ny i ce nio ny ar ty sta
kon ser wa tor sztu ki z No we go Są cza, któ ry
ura to wał już nie je den ob raz, rzeź bę, czy po -
li chro mię. Z ko lei Kru żlo wa chlu bi się An -
drze jem Chro now skim, b. mi ni strem skar bu
i wi ce mar szał kiem Se na tu RP. 

a cyj ny
Wójt Piotr Krok na tle Urzędu Gminy
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Wimie niu sa mo rzą du Gmi ny
Ry tro pra gnę za pro sić
do na szej pięk nej gmi ny
o ka żdej po rze ro ku. Gmi -

na jest dla wszyst kich go ścin na i przy -
chyl na, za rów no dla tu ry stów,
wcza so wi czów, dzie ci ko lo nij nych jak
i po ten cjal nych in we sto rów w bra nżach
tu ry sty ki, rze mio sła nie ucią żli we go oraz
w za go spo da ro wa niu źró deł mi ne ral -
nych. Pra gnę za pre zen to wać bo gac two
hi sto rycz ne, przy rod ni cze, kul tu ro we
gmi ny, za pro sić do po dzi wia nia pięk -

nych kra jo bra zów przez ca ły rok i wy -
po czyn ku w do sko na łych wa run kach
kli ma tycz nych. Atrak cje cze ka ją nie tyl -
ko dla mi ło śni ków nar ciar stwa, ale rów -
nież gór skich wy cie czek: pie szych,
ro we ro wych i kon nych. Miesz kań cy
Gmi ny Ry tro są go ścin ni i życz li wi,
stwo rzą naj lep sze wa run ki do wy po -
czyn ku. 

Zie mia ry ter ska ma kil ku wie ko wą hi -
sto rię. Prze szłość Ry tra udo ku men to wa -
na jest od 1312 ro ku przy wi le jem kró la
Wła dy sła wa Ło kiet ka przy zna ją cym

Kla ry skom sta ro są dec kim pra wo po bie -
ra nia cła na Po pra dzie. Pierw szy raz
z na zwą Ry tra (Rit ter) spo ty ka my się
w te sta men cie Pio tra Wy dżgi z 1224 ro -
ku, wła ści cie la zam ku ry cer skie go, bro -
nią ce go gra nic pań stwa od stro ny
Wę gier, a jed no cze śnie sta no wią ce go ko -
mo rę cel ną nad dro gą lą do wą i wod ną.
W okre sie świet no ści za mecz ku przez
Ry tro prze je żdża ły licz ne or sza ki kró -
lew skie (Wła dy sław Ło kie tek, Ka zi -
mierz Wiel ki, Ja dwi ga). Ru iny zam ku
prze trwa ły do dzi siaj sta no wiąc jed ną

z atrak cji gmi ny dla tu ry stów. Od kil ku
lat trwa ją pra ce ar che olo gicz ne oraz kon -
ser wa tor skie na wzgó rzu zam ko wym. 

Cen trum Ry tra le ży na wy so ko -
ści 339 m n.p.m. Miej sco wość ma szcze -
gól nie do bre wa run ki kli ma tycz ne
i cie szy się po pu lar no ścią ja ko let ni sko.
Urzą dza ne tu są licz ne obo zy, tur nu sy
wcza so we i ko lo nij ne. Jest wę złem szla -
ków tu ry stycz nych oraz punk tem eta po -
wym dla wę dró wek głów nym szla kiem
be skidz kim z Kry ni cy do Kro ścien ka.
Ry tro po sia da do sko na łe wa run ki do dłu -

gich spa ce rów i jaz dy na ro we rze oraz
zor ga ni zo wa nych wy cie czek kon nych
i nar ciar skich, po łą czo nych z mo żli wo -
ścią ob ser wa cji rzad kich ga tun ków zwie -
rząt i ro ślin gór skich. Pięk no ry ter skiej
przy ro dy opi sa ła Ma ria Kow nac ka w po -
wie ści „Ro gaś z Do li ny Roz to ki”, któ ra
sta no wi do dziś lek tu rę szkol ną. Ry tro łą -
czy wa lo ry spo koj nej gmi ny, ba zy tu ry -
sty ki gór skiej i jed no cze śnie
eks klu zyw ne go miej sca na urlop z do stę -
pem do kry te go ba se nu, SPA w Ho te lu
„Per ła Po łu dnia” oraz ho te lach: „Jan -
tar”, „Ja ni na” i in nych pen sjo na tach.
Na te re nie gmi ny funk cjo nu ją też
kwa te ry agro tu ry stycz ne i po ko -
je go ścin ne, jest też po le na mio -
to we. Od czte rech lat dzia ła
no wo cze sny ośro dek nar ciar -
sko -re kre acyj ny „Ry ter ski
Raj”. W je go skład wcho dzi
ko lej krze seł ko wa, wy ciąg
or czy ko wy oraz dy wa no wy
dla dzie ci, tra sy zjaz do we
i bie go we oraz za ple cze noc -
le go wo – ga stro no micz ne.
Od 2008 ro ku spół ka „ABlan -
dia” za pra sza do pro fe sjo nal ne -
go par ku li no we go, w któ rym
zlo ka li zo wa no kil ka dzie siąt plat -
form, kła dek i in nych prze szkód
i zjaz dów na li nach. Tu mo żna wspa nia -
le spę dzić czas. Atrak cją Gmi ny Ry tro
jest też spływ ło dzia mi Po pra dem z Piw -
nicz nej do Ry tra. Bez piecz ne ło dzie z tu -
ry sta mi po ko nu ją 10-ki lo me tro wy
od ci nek ma low ni czej do li ny Po pra du do -
star cza jąc wie lu nie za po mnia nych wra -
żeń. Dla go ści i miesz kań ców co rocz nie
or ga ni zo wa na jest w sierp niu im pre -
za ple ne ro wa „Dni Ry tra”.

Gmi na le ży na te re nie Po pradz kie go
Par ku Kra jo bra zo we go. Krót kie spa ce -
ry Do li na mi Ma łej i Wiel kiej Roz to ki
po zwa la ją bez tru du za uwa żyć wie le

Kto raz tu przy je dzie – bę dzie wra cać 

W do li nie Ro ga sia

Gmina Rytro utworzona została 1 stycznia 1995 roku
w wyniku odłączenia się od Gminy Piwniczna. Obszar
gminy wynosi 42 km2, a zamieszkuje go około 3700
mieszkańców. W skład gminy wchodzi 5 sołectw – Rytro,
Sucha Struga, Roztoka Ryterska, Obłazy Ryterskie,
Życzanów z Podmakowicą. Położona jest na trasie
głównego szlaku turystycznego Beskidu Sądeckiego
w pięknej przełomowej części doliny Popradu.
Od zachodu otaczają ją lesiste wzgórza pasma
Radziejowej (1265 m. n.p.m.), a od wschodu pasmo
Jaworzyny z Makowicą (948 m. n.p.m.). Ponad 70%
powierzchni gminy zajmują lasy, które stanowią
o wspaniałym czystym klimacie.
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cie ka wych i rzad kich przed sta wi cie li
miej sco wej flo ry i fau ny. U źró deł Roz -
to czan ki za ło żo no w 1924 r. re zer wat
„Ba ni ska”, gdzie ochro nie pod le ga
drze wo stan zło żo ny z bu ka, jo dły,
świer ka i ja wo ra. Z wy stę pu ją cych tu
zwie rząt ochro nie pod le ga ją ry sie. Zi -
mą czę sto spo tkać mo żna dzi ka, na łą -

kach pod la sa mi sar ny i za ją ce. W czy -
stych wo dach Roz to czan ki ży ją pstrą gi.
Po ni żej re zer wa tu wy bu do wa no uję cie
wo dy za opa tru ją ce w wo dę pit ną
miesz kań ców gmi ny. Do li na Roz to -
czan ki jest ostat nią do li ną Be ski du Są -
dec kie go, któ rą omi nę ły re gu la cje
ko ryt i dzię ki te mu za cho wa ły się tu taj

ob sza ry pod mo kłych łąk i ba -
gnisk. Sta ły się one sie dli -
skiem kil ku na stu ga tun ków
pła zów (trasz ka, sa la man dra,
ża ba). Wio sną na tym te re nie
mo żna za uwa żyć oko ło 5 od -
mian stor czy ka. Na na sło -

necz nio nych zbo czach mo żna
spo tkać kil ka ga tun ków ga dów

(jasz czur ki, pa dal ce, za skroń ce).
Wy stę po wa nie tych rzad kich oka -

zów pła zów i ga dów sta ło się przy -
czy ną na wią za nia przez sa mo rząd
Gmi ny Ry tro ści słej współ pra cy ze Sto -
wa rzy sze niem Gre en wo orks, cze go
efek tem by ło utwo rze nie Gmin ne go
Par ku Eko lo gicz ne go. Czy ste po wie -
trze, nie ska żo na, miej sca mi dzie wi cza
przy ro da sprzy ja roz wo jo wi pszcze lar -
stwa. Na te re nie gmi ny jest oko ło 250
pni pszcze lich, a pszcze la rze dys po nu -
ją naj lep szy mi pro duk ta mi mio do wy -
mi. Spe cja łem jest miód spa dzio wy,
pro duk ty pszcze le i co raz bar dziej po -
pu lar na mio dów ka ry cer ska, spo rzą -
dza na we dług strze żo nej re cep tu ry.

Sa mo rząd Gmi ny Ry tro trosz czy się
o ochro nę na tu ral ne go śro do wi ska, re ali -
zu jąc wie le in we sty cji w tym za kre sie.
No wo cze sna oczysz czal nia ście ków ob -
słu gu je więk szość miesz kań ców. Roz -
wią za na jest go spo dar ka od pa dów,
w kra nach pły nie smacz na wo da. Za te
dzia ła nia gmi na zo sta ła lau re atem ogól -
no pol skie go kon kur su „Gmi na Przy ja zna
Przy ro dzie”. Jest do ce nia na i wy ró żnia -
na w wie lu ple bi scy tach i ran kin gach.
Gmi na Ry tro współ pra cu je z wie lo ma sa -
mo rzą da mi w kra ju i za gra ni cą, ofi cjal ne
umo wy part ner skie pod pi sa no z Gmi ną
Puck, Gmi ną Kłodz ko, Gmi ną Men co ni -
co (Wło chy), Mia stem Po do li nec (Sło wa -
cja) i Gmi ną Vyšné Ružba chy (Sło wa cja).
Z Vyšny mi Ružba cha mi re ali zo wa ny jest
obec nie pro jekt – eu ro pej skie są siedz two,
fi nan so wa ny ze środ ków UE. W ro -
ku 2010 na sza Ma ła Oj czy zna świę tu -
je 15 – le cie ist nie nia. Ju bi le usz bę dzie
oka zją do pod su mo wa nia do ko nań sa mo -
rzą du i dys ku sji nad pla na mi na przy -
szłość.

Za rę czam, że kto raz przy je dzie
do Ry tra, wra ca tu za uro czo ny po now nie.

WŁA DY SŁAW WNĘ TRZAK
Wójt Gmi ny Ry tro

Panorama Rytra
w zimowej scenerii
FOT. OGÓREK

Przystań flisacka
w Rytrze FOT. WNĘTRZAK

Ryterski Raj FOT. UG
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Mo gą na nią li czyć przed się -
bior cy pro wa dzą cy dzia -
łal ność go spo dar czą,
nie za le żnie od wiel ko ści

fir my i ilo ści pra cow ni ków. Kon gre ga -
cja Ku piec ka Zrze sze nia Han dlu
i Usług w No wym Są czu ist nie je
od prze szło 80 lat i sku pia przed się bior -
ców z te renu sze ro ko ro zu mia nej Są dec -
czy zny, a na wet Pod ha la. Nie wa żne, czy
jest to ma ła ro dzin na fir ma, czy du że
przed się bior stwo pro duk cyj ne. Nad rzęd -
nym ce lem or ga ni za cji jest wspie ra nie
dzia łal no ści go spo dar czej swo ich człon -
ków i re pre zen to wa nie ich in te re sów
na ze wnątrz, rów nież w spo rach z ad mi -
ni stra cją pań stwo wą i sa mo rzą do wą. 

Po cząt ki han dlu 
na Są dec czyź nie 

W No wym Są czu han del kwitł od kąd
mia sto ist nie je a za ło żył je na pra wie
mag de bur skim w ro ku 1292 król Wa -
cław II Cze ski. Za pa no wa nia Wła dy sła -
wa Ło kiet ka mia sto otrzy ma ło pra wo
urzą dza nia ośmio dnio we go jar mar ku
z oka zji od pu stu ku czci św. Mał go rza -
ty, pa tron ki No we go Są cza, a są dec cy
kup cy nie mu sie li pła cić opłat dro go -
wych. Pa no wa nie Ka zi mie rza Wiel kie -
go przy nio sło re gio no wi ko lej ne
przy wi le je ku piec kie. Mo nar cha zwol -
nił są dec kich kup ców z ceł w pod ró ży
na Ruś, Wę gry i do Kra ko wa. Zy ska li
rów nież wy łącz ność na han del so lą
na Spi szu. Ka zi mierz Ja giel loń czyk
zwol nił kup ców są dec kich z opłat cel -
nych w ca łym kró le stwie. W tam tym
cza sie No wy Sącz był dru gim po sto -
łecz nym Kra ko wie ośrod kiem go spo -
dar czym w Ma ło pol sce.

Mia sto roz kwi tło w dru giej po ło -
wie XVI wie ku. Wte dy No wy Sącz
otrzy mał pra wo skła du. Ob cy kup cy
prze je żdża ją cy przez nad du naj co wy
gród mie li obo wią zek wy sta wia nia swo -
ich to wa rów na sprze daż. Do pie ro jak
nie zna leź li chęt nych na miej scu, mo gli
je chać da lej z to wa rem. Do ty czy ło to
wy ro bów z mie dzi i że la za, a ta kże so li
i wi na. W po cząt kach XVII wie ku dzia -
ła ło w Są czu ok. 60 kup ców hur tow ni -
ków, jak by śmy to dzi siaj po wie dzie li.
Nie któ rzy z nich po sia da li wła sne za kła -
dy wy twór cze. Do naj bar dziej zna nych

na le żał Je rzy Ty mow ski, któ ry pro wa dził
skład wi na w ka mie ni cy przy Ryn ku 10,
tu, gdzie dzi siaj ma sie dzi bę Kon gre ga -
cja. Ty mow ski wy wo ził za gra ni cę
miedź i ołów, sól, su szo ne owo ce, drew -
no i skó ry, a spro wa dzał z kra jów za mor -
skich suk no, śle dzie i pro duk ty
luk su so we oraz wi no z Wę gier. 

Wzlo ty i upad ki han dlu 
nad Du naj cem

Krach han dlu na Są dec czyź nie na stą -
pił wraz z po to pem szwedz kim, do cze -
go przy czy ni ły się rów nież klę ski
ele men tar ne tra pią ce mia sto: po ża ry, po -
wo dzie i za ra zy. Nie mal cał ko wi cie za -
nikł han del hur to wy, eg zy sto wa li
je dy nie de ta li ści, han dlu ją cy na po trze -
by lo kal ne go ryn ku. Nie ina czej by ło
w na stęp nym wie ku. W cza sach sa skich
No wy Sącz nie od zy skał daw nej po zy -
cji, a po tem by ła kon fe de ra cja bar ska,
zna czo na krwa wy mi po cho da mi ró -

żnych wojsk i za bór Są dec czy zny przez
Au strię w 1770 ro ku. Sta gna cja i ma -
razm utrzy my wa ły się do lat sześć dzie -

Tra dy cja i no wo c
Kon gre ga cja Ku piec ka Zrze sze nie Pry wat ne go Han d
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sią tych XIX wie ku. Do pie ro nada nie
Ga li cji au to no mii po bu dzi ło roz wój go -
spo dar czy, a praw dzi we oży wie nie przy -
nio sło wy bu do wa nie li nii ko le jo wej
Tar nów – Le lu chów. La ta I woj ny świa -
to wej, to zno wu krok do ty łu. 

W mię dzy woj niu No wy Sącz miał
sta tus mia sta po wia to we go. W 1922 ro -
ku po wstał tu od dział Kra kow skiej Kon -
gre ga cji Ku piec kiej i od tej po ry li czy
się hi sto ria zor ga ni zo wa ne go sa mo rzą -
du ku piec kie go w mie ście nad Du naj -
cem. Sto wa rzy sze nie mia ło na ce lu
wzmoc nie nie ży wio łu pol skie go w go -
spo dar ce i kon so li da cję śro do wi ska. Pa -
miąt ką tam tych lat jest sztan dar
Kon gre ga cji z 1930 ro ku. W okre sie
mię dzy wo jen nym kup cy po sia da li du ży
wpływ na za rząd mia sta. Wie lu z nich
za sia da ło w Ra dzie Miej skiej, słu żąc
mia stu swo ją wie dzą i zdol no ścia mi.
Na jazd nie miec ki w 1939 ro ku po ło żył
kres dzia łal no ści Kon gre ga cji Ku piec -
kiej w do tych cza so wej for mie. Z rąk
oku pan ta zgi nę ło wie lu zna ko mi tych są -
dec kich kup ców. Na pa miąt ko wej ta bli -
cy wi szą cej w sie dzi bie Kon gre ga cji
wy pi sa no na zwi ska 39 kup ców za mor -
do wa nych przez Niem ców.

Po woj nie Kon gre ga cja Ku piec ka
zmie ni ła na zwę na Kra kow ski Kon gres
Ku piec ki Po wia tu No wo są dec kie go
w No wym Są czu. W tym cza sie Kon gre -
ga cja otwo rzy ła swo je od dzia ły w Sta rym
Są czu, Gry bo wie, Mu szy nie, Kry ni cy
i Li ma no wej. Na po cząt ku lat 50. wła dze
ko mu ni stycz ne pod przy mu sem prze -
kształ ci ły Kon gre ga cję w Zrze sze nie Pry -
wat ne go Han dlu i Usług. Zrze sze nie,
na mia rę swo ich skrom nych mo żli wo ści,
da wa ło ochro nę „pry wa cia rzom” nisz -
czo nym przez pań stwo so cja li stycz ne.
W 1989 r. na fa li de mo kra tycz nych prze -
mian Kon gre ga cja wró ci ła do tra dy cyj nej
na zwy i za dań, czy li wspie ra nie drob ne -
go han dlu i usług. 

Z po mo cą przed się bior com 
Dzi siaj Kon gre ga cja sku pia prze -

szło 100 człon ków. Do Kon gre ga cji mo -
że na le żeć ka żdy, kto pro wa dzi
dzia łal ność usłu go wą i han dlo wą.
– Czę stą prak ty ką sto so wa ną przy re kru -
ta cji no wych człon ków jest
re ko men da cja przez in ne go człon ka
Kon gre ga cji o dłu gim sta żu. Oczy wi -
ście, oso ba chcą ca wejść w na sze sze re -
gi, mu si cie szyć się nie po szla ko wa ną
opi nią, ja ko han dlo wiec czy przed się -
bior ca – mó wi Piotr Ma cie jew ski, dy -
rek tor biu ra Kon gre ga cji. W zrze sze niu
prze wa ża ją wła ści cie le firm z bra nży ga -
stro no micz nej, han dlu de ta licz ne go oraz
hur to we go oraz za kła dów usłu go wych
z No we go Są cza, Kry ni cy Zdro ju, Piw -
nicz nej, Gry bo wa, Li ma no wej, ale ta kże
Szczaw ni cy i Za ko pa ne go. Od 1985 ro -
ku Kon gre ga cja po sia da za byt ko wą ka -
mie ni cę w ser cu mia sta – Ry nek 10,
gdzie ma swo ją sie dzi bę. W pla nach
na przy szły rok jest ada pta cja stry chu
na do dat ko we po miesz cze nia o po -
wierzch ni 240 m kw., zmia na in sta la cji
grzew czej w bu dyn ku oraz utwar dze nie
par kin gu.

Przez mi nio ne la ta Kon gre ga cja
wspo ma ga ła przed się bior ców w ich co -
dzien nej dzia łal no ści. Wy zwa niem dla
kup ców jest od czu wal ne rów nież w No -
wym Są czu spo wol nie nie go spo dar cze.
Zmniej szy ła się licz ba za mó wień, przy -
by ło nie wy pła cal nych dłu żni ków oraz

od mow nych de cy zji ban ków w spra wie
kre dy tów, co wszyst ko ra zem spra wi ło,
że część z są dec kich firm by ło zmu szo -
nych za wie sić swo ją dzia łal ność. Kon -
gre ga cja sta ra się po ma gać
przed się bior com na ró żne spo so by.
Wspar cie udzie la ne jest po przez po moc
w spo rzą dza niu de kla ra cji ZUS, PIT–
ów, w pro wa dze niu ksią żek przy cho dów
i roz cho dów, roz li czeń rocz nych i sze ro -
ko po ję tej księ go wo ści. Od kil ku ty go -
dni pro wa dzo na jest po moc praw na.
W ka żdy czwar tek od go dzi ny 16 w sie -
dzi bie Kon gre ga cji dy żu ru je praw nik,
któ ry udzie la bez płat nych po rad, jak za -
ło żyć wła sną fir mę, roz li czać się z fi sku -
sem, od zy skać pie nią dze od dłu żni ka. 

Od 2003 ro ku Kon gre ga cja Ku piec -
ka w No wym Są czu po sia da biu ro te re -
no we w Za ko pa nem przy uli cy
Kru pów ki 50. 

Funk cję pre ze sa za rzą du Kon gre ga cji
peł ni Jó zef Py zik, zna ny są dec ki han dlo -
wiec, rad ny po wia to wy, od zna czo ny
Zło tą Od zna ką przez Na czel ną Ra dę
Zrze szeń Han dlu i Usług. Po czet sztan -
da ro wy Kon gre ga cji uświet nia wszyst -
kie uro czy sto ści pań stwo we i ko ściel ne.
Głos są dec kich kup ców sły szal ny jest
w No wym Są czu pod czas dys ku sji
nad ró żny mi pro ble ma mi tra pią cy mi
mia sto. Jest to za wsze głos roz sąd ku,
roz wa gi i od po wie dzial no ści, bo ta kich
przy mio tów wy ma ga pro wa dze nie skle -
pu, za kła du usłu go we go, czy ma łej fir -
my pro duk cyj nej.

cze sność 
dlu i Usług w No wym Są czu

Zarząd i Członkowie
Kongregacji Kupieckiej

Zrzeszenia Handlu
i Usług składają

szanownym Klientom
Serdeczne Życzenia

Wesołych Świąt Bożego
Narodzenia i Szczęśliwego

Nowego Roku.
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Co do bre go zda rzy ło się w mi nio -
nym ro ku w kró lew skim mia -
stecz ku, któ re mu pa tro nu je św.
Ka ta rzy na Alek san dryj ska? 

Spo ro do bre go się dzia ło. Je śli cho -
dzi o ruch in we sty cyj ny, to skon cen tro -
wał się on przede wszyst kim na dro gach.
Mie li śmy to szczę ście, że Ge ne ral -
na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to -
strad przy stą pi ła w mi nio nym ro ku
do re mon tu dro gi kra jo wej nr 28, prze -
ci na ją cej na sze mia stecz ko na pół. Za -
kres ro bot po le ga przede wszyst kim
na wy mia nie na wierzch ni i po sze rze niu
pa sów ru chu. Po nad to wszyst kie chod -
ni ki na dłu go ści tej dro gi są zro bio ne
na no wo, zo sta nie ta kże wy ko na na ko -
rek ta skrzy żo wań dro gi kra jo wej z dro -
ga mi gmin ny mi oraz od wod nie nie
po bo czy, przede wszyst kim w oko li cach
ośrod ku zdro wia, któ ry co rok za le wa ły
wo dy opa do we. War tość tych prac Ge -
ne ral na Dy rek cja okre śla na 11 mln zł.
To są ogrom ne pie nią dze, ca ło rocz ny
bu dżet ta kie go mia stecz ka jak Gry bów,
któ re li czy 6200 miesz kań ców! Te pie -
nią dze bę dą wy dat ko wa ne na te re nie na -
sze go mia sta w prze cią gu dwóch lat.
Dla te go trud no prze ce nić zna cze nie tej
in we sty cji. Sa mo rzą dow ców roz li cza się
z te go, ile uda ło się im po zy skać środ -
ków unij nych, a oka zu je się, że środ ki
kra jo we są rów nież do stęp ne i bar dzo
po ży tecz ne. Od bie ra my tą in we sty cję
Ge ne ral nej Dy rek cji ja ko 100–pro cen -
to wą do ta cję w na sze mia sto, bez udzia -
łu wła sne go. Gdy by śmy na ten sam

za kres ro bót chcie li pi sać wnio ski
do Unii Eu ro pej skiej, to w naj lep szym
ra zie mo gli by śmy uzy skać 75 proc. do -
ta cji, a tu ma my 100 proc. Nie ja ko
przy oka zji uda ło nam się uzy skać z bu -
dże tu pań stwa po nad mi lion zło tych do -
ta cji na usu wa nie skut ków po wo dzi
na dro gach lo kal nych, co w przy pad ku
Gry bo wa ozna cza prze wa żnie skut ki in -
ten syw nych opa dów. Mi lion zło tych to
dla Gry bo wa wiel kość re kor do wa. Za te
pie nią dze mo gli śmy wy re mon to wać
wie le dróg miej skich, w tym 3 wa żne
mo sty. 
Re mont dro gi kra jo wej nr 28 to
szczę ście w nie szczę ściu, bo „kra -
jów ka” to praw dzi wy do pust Bo -
ży Gry bo wa. Kie dy mia stecz ko
do cze ka się ob wod ni cy?

Na stęp ny ruch, któ ry wy ko na Ge ne -
ral na Dy rek cje Dróg Kra jo wych i Au to -
strad, a cho dzi mo im zda niem
o pra wie 20 mln zł, to bę dzie bu do wa
no we go mo stu na rze ce Bia łej Tar now -
skiej w środ ku mia sta. In we sty cja mia ła
ru szyć w 2009 ro ku, ale z po wo du trud -
no ści o cha rak te rze praw nym, mię dzy
in ny mi ko niecz no ści wy ku pu dzia łek
pry wat nych, w tym grun tu, na któ rym
stoi zna na re stau ra cja „Ka ska da”, ro bo -
ty roz pocz ną się w 2010 ro ku. Most zo -
sta nie prze su nię ty o oko ło 50 me trów
w dół nur tu rze ki Bia łej i bę dzie to już
zu peł nie in na prze pra wa niż do tych czas.
Dro go wcy prze wi du ją bu do wę pa sów
skrę tu we wszyst kie stro ny, po zwa la ją -
cych na bez ko li zyj ny ruch w kie run ku
Tar no wa i Kry ni cy. Ta in we sty cja, choć
prze su nię ta w cza sie, jest dla miesz kań -
ców Gry bo wa o ty le ko rzyst niej sza, że
na czas bu do wy no we go mo stu, sta ry
– bę dzie słu żył do ru chu za stęp cze go.
Ozna cza to, że w okre sie bu do wy no wej
prze pra wy przez Bia łą nie po win no być
wię cej utrud nień w ru chu dro go wym niż
obec nie. 
Wróć my do spra wy ob wod ni cy
Gry bo wa? 

Jest ja sne, że za rów no re mont dro gi
nr 28, jak i bu do wa no we go mo stu
na Bia łej, nie są al ter na ty wą dla ob wod -
ni cy mia sta. Przy po mnę, że w pla nie za -
go spo da ro wa ni prze strzen ne go już
od po nad pół wie ku fi gu ru ją te re ny za -
re zer wo wa ne pod ob wod ni cę. Nie daw -
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Środki krajowe
nie gorsze
od unijnych
ROZMOWA z Piotrem Piechnikiem, burmistrzem Grybowa

Pro ce du ra od bio ru win dy w ośrod ku zdro -
wia przez po wia to wy nad zór bu dow la ny
prze ra zi ła bur mi strza Pio tra Piech ni ka.
– W dzia ła niach po wia to we go nad zo ru bu -
dow la ne go nie wi dzę żad nej zło śli wo ści, bo
ta kie są prze pi sy, ale by ły tak wy kań cza ją ce,
że nie dzi wię się ni ko mu, kto nie od da je, jak
nie mu si – mó wi bur mistrz. Do dał, że ja ko
urzęd nik sa mo rzą do wy nie po wi nien tak
mó wić, ale ta ka jest praw da. – Trze ba coś
z tym zro bić, kła dę to pod roz wa gę na szym
par la men ta rzy stom, two rzą cym pra wo
Rzecz po spo li tej – do dał Piotr Piech nik.

Bur mistrz Gry bo wa Piotr Piech -
nik w no wo za mon to wa nej win -
dzie w ośrod ku zdro wia, gdzie
mie ści się pod sta cja Są dec kie go
Po go to wia Ra tun ko we go
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no od by ło się w tej spra wie ko lej ne spo -
tka nie z udzia łem przed sta wi cie li
wszyst kich za in te re so wa ne stron: mia sta
Gry bo wa, gmi ny Gry bów, Sta ro stwa Po -
wia to we go w No wym Są czu, Urzę du
Mar szał kow skie go w Kra ko wie i Ge ne -
ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo wych i Au to -
strad. Rzecz w tym, że nie jest ła two
wsa dzić do pla nu GDD KiA tej in we sty -
cji. Plan in we sto wa nia GDD KiA się ga
ro ku 2013 i tam, nie ste ty, na szej ob wod -
ni cy nie ma. Ro bi my wszyst ko si ła mi
po łą czo ny mi, aby „wci snąć” ob wod ni cę
Gry bo wa w na stęp ny okres pla no wa nia
GDD KiA, włącz nie z we ry fi ka cją na -
szych pla nów, czy ten te ren, trzy ma ny
od ty lu lat pod ob wod ni cę, na dal jest za -
sad nie re zer wo wa ny. Przez te la ta zmie -
nia ła się prze cież za bu do wa i na tę że nie
ru chu, dla te go mu si my nie ja ko od no wa
to wszyst ko zde fi nio wać. Re asu mu jąc,
ob wod ni ca to naj więk sze wy zwa nie sto -
ją ce przed obec ny mi i przy szły mi wła -
dza mi Gry bo wa, ale nie wszyst ko za le ży
od sa mo rzą du. Ta in we sty cja da le ce
prze kra cza mo żli wo ści bu dże to we mia -
sta i mu si my się uzbro ić w cier pli wość.
Czym jesz cze mo że się Pan po -
chwa lić u schył ku 2009 ro ku? 

Ma ła rzecz, ale cie szy. Od da li śmy
do użyt ku win dę w ośrod ku zdro wia, a to
w ra mach li kwi da cji ba rier ar chi tek to -
nicz nych. Bu dy nek jest czte ro kon dy gna -
cyj ny i obok ga bi ne tów spe cja li stycz nych
mie ści się w nim pod sta cja Są dec kie go
Po go to wia Ra tun ko we go. Po wiem wię -
cej, wy dat ko wa nie 30 ty się cy zło tych
na urzą dze nie po miesz czeń dla pod sta cji
po go to wia, to by ła naj lep sza in we sty cja
w obec nej ka den cji. Ca ło do bo wy dy żur
ra tow ni ków w Gry bo wie skró cił czas do -
jaz du ka ret ki po go to wia do wy pad ku,
czy in ne go nie szczę śli we go zda rze nia
do kil ku mi nut. Wcze śniej by li śmy za do -
wo le ni, je że li w prze cią gu pół go dzi ny
do je cha ła ka ret ka z No we go Są cza,
z Gor lic czy z Kry ni cy. 
Chorzy są najważniejsi?   

Pierw sze zda nie od po wie dzi: „Tak,
cho rzy, dzie ci, bied ni i sa mot ni. Na szym
oczkiem jest bu do wa przed szko la miej -
skie go, co jest na eta pie sta nu su ro we go
za mknię te go. Prze wi du je my od da nie
obiek tu we wrze śniu 2010 ro ku. Sta ry
bu dy nek znaj do wał się w sta nie śmier ci
tech nicz nej, a to jest je dy ne sa mo rzą do -

we przed szko le na na szym te re nie. Do -
pie ro w Stró żach dzia ła nie pu blicz ne
przed szko le, a dzie ci przy by wa, z cze go
się zresz tą bar dzo cie szy my. War to się
tez po chwa lić sto łów ką miej ską przy ul.
Ogro do wej, wy bu do wa ną w du żej mi -
rze za pie nią dze wo je wo dy, co jesz cze
raz po ka zu je, że środ ki kra jo we nie mu -
szą być gor sze od unij nych. Sto łów ka
wy da je po sił ki dla uczniów ob ję tych
pro gra mem bez płat ne go do ży wia nia

oraz pod opiecz nych opie ki spo łecz nej.
Dzie ci nie do sta ją już su che go pro wian -
tu w po sta ci bu łecz ki i socz ku, lecz peł -
no war to ścio wy, dwu da nio wy po si łek
go rą cy. Wy da je my tam po nad 600 obia -
dów dzien nie, a trze ba wie dzieć, że ma -
my dwie szko ły pod sta wo we,
gim na zjum i przed szko le. Naj cie kaw sze,
że sto łów ka zy ska ła ogrom ne po wo dze -
nie rów nież wśród „ko mer cyj nych”
klien tów, pła cą cych za obiad ok. 8 zł.
Do brą no wi ną na ko niec sta re go ro ku
jest ta kże przy ję cie do re ali za cji przez
Urząd Mar szał kow ski na sze go pro gra -
mu re wi ta li za cji Ryn ku, co bę dzie kosz -
to wa ło ok. 2 mln zł i po le ga ło głów nie
na wy mia nie na wierzch ni. Uda ło nam
się ta kże uzy skać bez zwrot ną do ta cję
na usu nię cie skut ków po wo dzi w ob rę -
bie miej skie go uję cia wo dy pit nej
na Bia łej Tar now skiej. Jest to bar dzo
wa żne za da nie spo łecz nie, wręcz stra te -
gicz ne. Uję cie wo dy pit nej bę dzie te raz
le piej za bez pie czo ne przed wy le wa mi
Bia łej, zo sta ną tam wy mie nio ne wszyst -
kie urzą dze nia do pro wa dza ją ce wo dę
z uję cia do sta cji uzdat nia nia. 

Cze go Pan ży czy miesz kań com
na No wy Rok?

Jak za wsze skła dam naj szer sze ży -
cze nia wszel kiej po myśl no ści, oby na -
sze pięk ne, ko cha ne mia stecz ko,
nad któ rym pie czę spra wu je św. Ka ta -
rzy na Alek san dryj ska roz kwi ta ło, a je -
go miesz kań com ży ło się co raz le piej.
Cóż wię cej ży czyć…

Roz ma wiał
WŁO DZI MIERZ SZYM BAR SKI

Sklep sa mo ob słu go wy „Bie dron ka”
o pow. 1000 m², na zy wa ny „gry bow skim re -
alem”, to uda ny ma riaż sa mo rzą du z pry wat -
nym biz ne sem. In we stor z Dą bro wy
Tar now skiej wpła cił do ka sy Urzę du Mia sta
w for mie da ro wi zny 100 tys. zł. W za mian
sa mo rząd udo stęp nił wo dę oraz wy ko nał
chod nik. Zy ska li miesz kań cy po bli skich osie -
dli, gdzie nie bra ku je eme ry tów i ren ci stów,
li czą cych ka żdy grosz przy za ku pach, a wia -
do mo, że w„Bie dron ce” nie „zdzie ra ją”.
Przy oka zji bur mistrz za mie nił się w urząd
pra cy, prze ka zu jąc do no we go pra co daw cy
po nad 30 po dań o za trud nie nie.

„Biedronka”, czyli „grybowski real”

Prace przy modernizacji drogi krajowej nr 28 na rynku grybowskim
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In we sty cje re ali zo wa ne 
Gmi na Sta ry Sącz od 2006 ro ku kon se -

kwent nie re ali zu je za kro jo ny na sze ro ką
ska lę pro gram re no wa cji śre dnio wiecz nej
za bu do wy ze spo łu sta ro miej skie go oraz
wspie ra od no wę bez cen nych za byt ków ar -
chi tek tu ry sa kral nej. 

W ra mach prze bu do wy śre dnio -
wiecz ne go Ryn ku do ko na no wy mia ny
in fra struk tu ry pod ziem nej z od two rze -
niem śre dnio wiecz nej na wierzch ni, wy -
ko na niem oświe tle nia oraz ma łej
ar chi tek tu ry w Ryn ku i przy le głych ulic
oraz pla ców św. Kin gi i przy ko ście le
pa ra fial nym.

W bie żą cym ro ku pro wa dzo na jest
roz po czę ta pod ko niec 2008 r. mo der ni -
za cja i ada pta cja bu dyn ku „So ko ła”
– Sta ro są dec kie go Cen trum Kul tu ry
i Sztu ki im. Ady Sa ri. Koszt te go przed -
się wzię cia jest po rów ny wal ny do kosz -
tu prze bu do wy Ryn ku. War tość
pro jek tu, któ re go ter min re ali za cji upły -
wa w kwiet niu 2010 ro ku wy no si 8,4
mln zł. Na sfi nan so wa nie in we sty cji po -
zy ska no do ta cję z Ma ło pol skie go Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
w kwo cie 5,7 mln zł.

W tym ro ku roz po czę to pra ce re mon -
to we da chu za byt ko we go ko ścio ła pw.
Trój cy Prze naj święt szej w ze spo le klasz -
tor nym. Cał ko wi ty koszt za da nia 1.251
tys. zł. Na re ali za cję te go za da nia po zy -
ska no z bu dże tu Wo je wódz kie go Kon -
ser wa to ra Za byt ków 500 tys. zł, Urząd
Mar szał kow ski udzie lił do ta cji w kwo -
cie 250 tys. zł, a Fun dusz ko ściel ny 30
tys. zł. Klasz tor uzy skał też wspar cie Po -
wia tu No wo są dec kie go w wys. 100 tys.
zł. Łącz na kwo ta po mo cy wy no si 880
tys. zł. Drew no na no wą więź bę da cho -
wą po zy ska no od po nad 140 dar czyń -
ców, wśród któ rych są: gmi ny, wspól no ty
le śne, przed się bior cy i pry wat ni wła ści -
cie le la sów. W su mie 415 m3 su row ca
tar tacz ne go. Do dat ko wo kon ser wa cji
pod da na zo sta ła ba ro ko wa de ko ra cja
„Gro bu Pań skie go” za kwo tę 54 tys. zł,
w tym 10 tys. zł do ta cji z gmin Po de gro -
dzie i Sta ry Sącz, zło ce nie sy gna tur ki
– 30 tys. zł, kon ser wa cja Oł ta rza Mat ko
Bo skiej Nie po ka la nej za 70 tys. zł.

W bie żą cym ro ku za koń czo no
w mie ście mo der ni za cję bu dyn ku po zli -
kwi do wa nym Miej skim Przed się bior -

stwie Go spo dar ki Ko mu nal nej, któ rej
koszt wy niósł 520 tys. zł. Prze bu do wa -
no stro po dach na dach stro my kry ty da -
chów ką, wy mie nio no wszyst kie
in sta la cje we wnętrz ne, za mon to wa no
ko tłow nie ga zo wą wraz z in sta la cją co,
wy mie nio no sto lar kę okien ną i drzwio -
wą, ocie plo no ścia ny i wy ko na no tyn ki
ze wnętrz ne. Bu dy nek bę dzie sie dzi bą
Ze spo łu Eko no micz no -Ad mi ni stra cyj -
ne go Szkół, Fun da cji Roz wo ju Ziem
Gór skich i Sto wa rzy sze nia Lo kal -
na Gru pa Dzia ła nia Bra ma Be ski du.
Do obiek tu ma ją te raz do stęp ta kże oso -
by nie peł no spraw ne.

Na stęp ną in we sty cją jest re mont i ter -
mo mo der ni za cja re mi zy OSP w Sta rym
Są czu. W bu dyn ku wy mie nio no po kry -
cie da cho we, do cie plo no ścia ny, wy mie -
nio no sto lar kę okien ną i ślu sar kę
drzwio wą, izo la cje ścian i tyn ki ze -
wnętrz ne. War tość ro bót 260 tys. zł,

w tym 50 tys. zł. po zy ska nych od Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.

Wy ko na ny zo stał rów nież re mont bu -
dyn ku gmin ne go przy sta dio nie spor to -
wym MKS SO KÓŁ w Sta rym Są czu.
Wy mie nio no in sta la cji co, wod. kan.
i elek trycz ną, sto lar kę drzwio wą i okien -
ną oraz ar ma tu rę sa ni tar ną. Cał ko wi ty
koszt re mon tu wy niósł 60 tys. zł. 

Pro wa dzo na jest ta kże prze bu do wa
kon struk cji da chu bu dyn ku przed szko la
przy ul. Sta szi ca w Sta rym Są czu. W ra -
mach te go przed się wzię cia Gmi na po kry -
wa kosz ty za ku pu ma te ria łów, na to miast
dzie rżaw ca obiek tu wy ko nu je pra ce re -
mon to we. Prze bu do wa obej mu je wy ko na -
nie da chu kry te go bla chą po wle ka ną
w miej sce ist nie ją ce go stro po da chu, łącz -
nie z wy ko na niem izo la cji pod da sza i wy -
mia ną ko mi nów. Na wy ko na nie
kon struk cji da cho wej zu ży to 43 m3 drew -
na oraz 14.5 m3 de sek. Kosz ty do tych czas

Wielkie inwest
Budowa starosądeckiego „Orlika”
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po nie sio ne przez Gmi ną to ok. 100 tys. zł.
W dal szym eta pie bę dzie wy ko ny wa na ter -
mo izo la cja, wy mia na po zo sta łych ele men -
tów sto lar ki okien nej oraz ter mo izo la cja
ścian. Do dat ko wo zo sta nie wy ko na na ada -
pta cja pod da sza na ce le użyt ko we. 

W grud niu od da ne zo sta nie do użyt ku
dru gie w gmi nie bo isko wie lo funk cyj ne
„Or lik”. Obiekt przy ul. Ban dur skie go
w Sta rym Są czu bę dzie kosz to wał 1.020

tys. zł., w tym 333 tys. zł z Mi ni ster stwa
Spor tu, 333 tys. zł z bu dże tu Wo je wódz -
twa Ma ło pol skie go i 354 tys. zł z bu dże -
tu Gmi ny. Bo isko do pił ki no żnej
o na wierzch ni z tra wy syn te tycz nej ma
pow. 1860 m2, na to miast bo isko wie lo -
funk cyj ne pow. 613.11 m2.

In we sty cje pla no wa ne 
Sta ry Sącz uczest ni czy w wiel kim

pro jek cie mo der ni za cji i roz bu do wy
sys te mu go spo dar ki wod no -ście ko wej
No we go Są cza i gmin ościen nych” re ali -
zo wa nym przez Są dec kie Wo do cią gi.
Na te re nie gmi ny zre ali zo wa ne zo sta ną
in we sty cje wod no -ka na li za cyj ne, w tym
za kład uzdat nia nia wo dy. Re ali za cja in -
we sty cji do fi nan so wa nej z Fun du szu
Spój no ści prze wi dzia na jest na la -
ta 2010-2011.

Na 2010 rok za pla no wa no też bu do -
wę bo iska spor to we go wie lo funk cyj ne -

go o war to ści 700 tys. zł w Przy siet ni cy.
Pla no wa ne za koń cze nie in we sty cji na -
stą pi 30 ma ja.

Od kil ku lat Gmi na sta ra się roz -
wią zy wać naj bar dziej na brzmia łe pro -
ble my miesz kań ców, jak cho cia żby
kosz tow ne sta bi li za cje osu wisk za gra -
ża ją cych bu dyn kom miesz kal nym
i dro gom, za pew nie nie do stęp no ści
do osie dli na wsiach po przez po pra wę
sta nu dróg, czy wresz cie za ha mo wa -
nie dal szej de gra da cji wód po wierzch -
nio wych i pod ziem nych, po przez
bu do wę ka na li za cji. Ce lem tych
przed się wzięć jest za pew nie nie bez -
pie czeń stwa ro zu mia ne go nie tyl ko ja -
ko bez pie czeń stwo pu blicz ne, ale
ta kże bez pie czeń stwo eko lo gicz ne,
bez pie czeń stwo użyt kow ni ków dróg
i ulic, a ta kże two rze nie wa run ków dla
szyb kiej li kwi da cji za gro żeń w przy -
pad ku ich wy stą pie nia.

tycje w Starym Sączu
Stary Sącz uczestniczy
w wielkim projekcie
modernizacji i rozbudowy
systemu gospodarki
wodno-ściekowej Nowego
Sącza i gmin ościennych”
realizowanym przez
Sądeckie Wodociągi. 

Sygnaturka kościoła pw. Św. Trójcy Budynek przy ul. Krakowskiej
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Wystawa
Od 4 grud nia 2009 r. do koń ca lu te -

go 2010 r. pre zen to wa na bę dzie w Ga le -
rii „Daw na Sy na go ga” – od dzia le
Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu
– wy sta wa ko lek cji wła snej WSPÓŁ C -
ZE SNY PA STEL POL SKI. Ko lek cja ta
jest po zy ski wa na w wy ni ku za ku pów
dzieł pre zen to wa nych na wy sta wach po -
kon kur so wych Bien na le Pa ste li or ga ni zo -
wa ne go w ga le rii no wo są dec kie go Biu ra
Wy staw Ar ty stycz nych od ro ku 1987.

Do mu ze al nej ko lek cji pa ste li tra fia -
ją pra ce na gro dzo ne oraz in ne, któ re zo -
sta ją wy bra ne do zbio rów ze wzglę du
na swo ją ory gi nal ność. Gro ma dzo ny
od 1987 r. zbiór rów no cze śnie sta no wi
ro dzaj do ku men ta cji uni kal nej im pre zy
od by wa ją cej się cy klicz nie w No wym
Są czu z udzia łem naj lep szych ar ty stów
– pa ste li stów pol skich – oraz jest prze -
glą dem naj cie kaw szych zja wisk i mo żli -
wo ści tech ni ki pa ste lo wej. Obec nie
ko lek cja li czy po nad 100 ob ra zów. 

Współ cze sne pa ste le są szcze gól nym
od bi ciem tem pe ra men tów twór czych,
od zwier cie dle niem kunsz tu pra cy
nad dzie łem, któ ra to pra ca wy ma ga
wiel kich umie jęt no ści i pre cy zji, bo
w tech ni ce pa ste lo wej wszel kie po praw -
ki są szcze gól nie za uwa żal ne. Ob ra zy te
na wią zu ją do ró żnych kon wen cji ar ty -
stycz nych, pre zen tu ją cych głów ne kie -
run ki i po szu ki wa nia współ cze snej sztu ki
pol skiej: od re ali zmu przez neo ku bizm,
post im pre sjo nizm, eks pre sję, kon cep tu -
alizm, art brut do kom po zy cji o cha rak -
te rze czy sto de ko ra cyj nym. Te ma ty ka
wy kra cza po za tra dy cyj ne przed sta wie -
nia por tre to we, kra jo bra zo we, mar twe na -
tu ry czy sce ny ro dza jo we. Ar ty ści
prze no szą na kar to ny ta kże dra ma tyzm
za gro żeń eko lo gicz nych oraz pro ble my
eg zy sten cjal ne – ty tu ły nada ne ob ra zom
two rzą do dat ko wy kon tekst nada ny przez
au to rów. W ko lek cji część dzieł po strze -
ga na jest ja ko na wią za nie do sub tel nych
i wy sma ko wa nych pa ste li two rzo nych
na prze ło mie XVIII i XIX stu le cia, ale
wie le spo śród nich cią ży ku sty li za cji gra -

ficz nej i ten den cjom sztu ki no wo cze snej.
Wie lu spo śród au to rów tych prac

– m.in. Ma rek So ło wiej z Za mo ścia, Ja -
nusz Trze bia tow ski z Kra ko wa, Ja nusz
Cy wic ki z Prze my śla, An drzej Gut t feld
z To ru nia, Mar cin Koł pa no wicz z Krze -
szo wic, Jan Świ der ski z Kra ko wa – to
uzna ni ar ty ści z bo ga tym do rob kiem twór -
czym, czę sto pre zen tu ją cy swo je ob ra zy
na kra jo wych i za gra nicz nych wy sta wach
in dy wi du al nych. Jed ni swo ją wy po wiedź
ar ty stycz ną za my ka ją w mi nia tu ro wym
za pi sie, roz mach dru gich wy da je się być
z ko niecz no ści ogra ni czo ny do do pusz -
czal nych for ma tów kar to nów.

Mu ze al ne pa ste le by ły już pre zen to wa -
ne na wy sta wach w mia stach pol skich
i za gra ni cą (Ro sja, Sło wa cja). Mu zeum
pra gnie kon ty nu ować do ku men ta cję uni -
kal nej im pre zy od by wa ją cej się cy klicz nie
w No wym Są czu i upo wszech niać wie dzę
o współ cze snych mo żli wo ściach efek tow -
nej tech ni ki ma lar sko -ry sun ko wej.

MA RIA MAR CI NOW SKA 

Konkurs i wystawa
pokonkursowa „Szopki
bożonarodzeniowe”

Już po raz 14 Szko ła Pod sta wo wa
nr 3 w No wym Są czu i Mu zeum Okrę -
go we w No wym Są czu or ga ni zu ją kon -
kurs szo pek bo żo na ro dze nio wych.
Mo gą w nim wziąć udział dzie ci i mło -
dzież z te re nu mia sta No we go Są cza
i po wia tu no wo są dec kie go. Jak za wsze
sta wia my na po my sło wość i ar ty stycz ną
wra żli wość uczest ni ków.

Nowy projekt muzeum
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu

w okre sie od li sto pa da 2009 do paź dzier -
ni ka 2010 re ali zu je pro jekt „Są dec ko
– Spi skie po gra ni cze – hi sto rycz ny trakt
han dlo wy wio dą cy do li ną rze ki Po prad”.
Pro jekt współ fi nan so wa ny jest ze środ -
ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go Pro gram Współ pra cy
Trans gra nicz nej Rzecz po spo li ta Pol ska
– Re pu bli ka Sło wac ka 2007-2013 Mi -
kro pro jek ty. Je go bu dżet za my ka się

kwo tą 48 000 eu ro, z cze go 40 800 eu ro
sta no wią środ ki unij ne. Pro jekt ma na ce -
lu za pre zen to wa nie wspól nej hi sto rii
i wie lo kul tu ro wo ści spi sko – są dec kie go
po gra ni cza, za miesz ki wa ne go przez ró -
żne gru py na ro do wo ścio we oraz wy zna -
nio we, po przez od by wa ją ce się
na prze strze ni dzie jów kon tak ty han dlo -
we. Jest pró bą oży wie nia pa mię ci, a za -
ra zem po now ne go za cie śnie nia
wza jem nych re la cji pol sko – sło wac kich
na ró żnych płasz czy znach. 

Pro jekt przy bli ża ta kże związ ki kul -
tu ro we, spo łecz ne, po li tycz ne i go spo -
dar cze, ja kie łą czy ły oba kra je
w cza sach śre dnio wie cza, wie lo na ro do -
wo ścio wej Rze czy po spo li tej oraz
wspól nej przy na le żno ści do mo nar chii
habs bur skiej. Z za ło że nia pro jekt sta no -
wi ze spół wie lu im prez i przed się wzięć
o cha rak te rze po pu la ry za tor sko -na uko -
wym oraz ple ne ro wym. Or ga ni zo wa ne
bę dą po ka zy, wy sta wy, warsz ta ty i in -
sce ni za cje oraz tur niej ry cer ski, kon kurs
dla dzie ci i mło dzie ży, kon fe ren cja na -
uko wa, kon cert mu zy ki daw nej. Ca łość
uzu peł ni pu bli ka cja do ty czą ca szla ku
han dlo we go wraz z ma pą. Part ne rem
pro jek tu po stro nie sło wac kiej jest Mia -
sto Sta ra Lu bo vna.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i nadchodzącego 2010 Roku  mam
przyjemność złożyć w imieniu
pracowników Muzeum Okręgowego
w Nowym Sączu i własnym
najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym  oraz sukcesów w pracy
zawodowej 

Robert Ślusarek Dyrektor Muzeum

TEKST SPONSOROWANY
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Przy ko ście le św. Ka zi mie rza w No wym Są czu otwar to
wy sta wę zdjęć fo to gra fi ka są dec kie go Ja na Gaw łow -
skie go z lat trzy dzie stych XX wie ku, ob ra zu ją cych ży -
cie sta cjo nu ją ce go wów czas w No wym Są czu 1. Puł ku

Strzel ców Pod ha lań skich.
Fo to gra fie po cho dzą z oso bi ste go ar chi wum do wód cy

(w la tach 1934-1938) płk. dypl. Ka zi mie rza Alek san dro wi -
cza, któ ry uzna wa ny jest za jed ne go z naj lep szych do wód ców
puł ku. Roz wi jał m.in. or kie strę woj sko wą, za ło żył mu zeum
i na wią zał sto sun ki pa tro nac kie z ORP „Wi cher”. Or ga ni zo -
wał ko lo nie dla dzie ci z ro dzin woj sko wych, upo wszech niał
edu ka cję i kul tu rę. Był ka wa le rem or de rów Vir tu ti Mi li ta ri.
Zmarł 14 paź dzier ni ka 1955 r. na emi gra cji w Lon dy nie.

Ma te ria ły udo stęp ni ła Agniesz ka Ku rze ja, z do mu Kon -
stan ty, ze Sta re go Są cza. Pa ni Agniesz ka pod czas II woj ny

świa to wej by ła ku rie rem Ar mii Kra jo wej na tra sie War sza wa
– Pod ha le.

Te raz za spra wą or ga ni za to rów eks po zy cji, na cze le Lesz -
kiem Kon stan tym, na uczy cie lem z Ze spo łu Szkół Sa mo cho -
do wych im. inż. Ta de usza Tań skie go, zdję cia znów oży ły
i świad czą o świet no ści „Pod ha lań czy ków”.

Wy sta wę zor ga ni zo wa ło Sto wa rzy sze nie Lo kal na Gru pa
Dzia ła nia „Part ner stwo dla Zie mi Są dec kiej” przy wspar ciu sa -
mo rzą dów: miej skie go i po wia to we go. W uro czy sto ści uczest -
ni czy li m.in. wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż, po seł An drzej
Czer wiń ski, pro boszcz „św. Ka zi mie rza” ks. dr Jan Sie dlarz,
ko men dant WKU ppłk Grze gorz Do bosz. Pod Ta bli ca mi Ka -
tyń ski mi mło dzież i strzel cy – przy dźwię ku woj sko wych wer -
bli – zło ży li sym bo licz ne wią zan ki kwia tów.

(L)

Z ar chi wum do wód cy 1. PSP

Oca lo ne od za po mnie nia
Nie któ re z fo to gra mów przed sta wio nych na wy sta wie

ROZMAITOŚCI



B y ło to tuż po 1 li sto pa da i Za -
dusz kach. W bo le snej za du mie
szłam przez No wy Sącz i wciąż
na ty ka łam się na „gro by bli -

skich”. Tu, przy ul. Szwedz kiej jesz cze
tak nie daw no świe ci ła pust ka mi opi sa -
na prze ze mnie w ni niej szym cy klu re -
stau ra cja „Bu fal lo”, roz sła wio na przede
wszyst kim tym, że choć mie ni ła się ta -
kże na zwą Ste akho use, to ste ków w niej
nie uświad czy łam. I te raz to nie po ro zu -
mie nie ja dło daj ne za koń czy ło swą mar -
ną eg zy sten cję. A tam przy ul. Dłu go sza
bie sia do wa łam w „To ska nii”, z któ rej
okna wy sta wo we go zie je już trans pa rent
za chę ca ją cy do wy na ję cia lo ka lu. I do -
brze jej tak, bo pie ro gi ru skie po da wa li
tam za iste prze ra ża ją ce!

Po czu łam się jak Po nu ry Ko siarz.
Czy żby mo ja wi zy ta i re cen zja kuch ni
ozna cza ła dla knaj py wy rok śmier ci?
Czy żbym mia ła aż ta ką moc spraw czą?
Z jed nej stro ny to po chleb ne dla re cen -
zen ta ku li nar ne go, że je go sło wa nie od -
bi ja ją się jak groch od ścia ny, ale
z dru giej – za praw dę nie pra gnę łam aż
li kwi da cji i zwol nień gru po wych. Wręcz
prze ciw nie – za wsze sprzy jam no wym
punk tom na ku li nar nej ma pie Są dec czy -
zny, przy naj mniej przed po sił kiem…

A jed ną z naj now szych re stau ra cji
w No wym Są czu jest Bo he ma w ma łej
ga le rii han dlo wej pod ad re sem Ry -
nek 13. Umiesz czo na w pod zie miach,
sta nę ła do kon fron ta cji z po bli ski mi Ku -
piec ką i Ra tu szo wą. I trze ba od ra zu po -
chwa lić, że po rów na nia wy trzy mu je. 

Za sia dłam więc pod ce gla nym skle -
pie niem łu ko wym i ję łam uczto wać.
Na pierw szy ogień za mó wi łam go rą cy
barszcz z uszka mi (7 zł). Wy war z Bo -
he my nie był tak męt nie czer wo ny jak
gdzie in dziej, lecz ży wo szkar łat ny. Nie
wiem, czy wy pa da, ale ze sta wi ła bym go
z czy stą i ja sną krwią tęt ni czą w od ró -
żnie niu od tej ciem nej, żyl nej. Smak ide -
al ny, a uszka? Uszka świet ne, kto wie
na wet, czy nie na dzia ne mię sem sie ka -
nym, jak chce tra dy cja wi leń ska, a nie
po spo li cie mie lo nym, jak ro bią to po -
wszech nie.

Na stęp nie po si li łam się eska lop ka mi
dro bio wy mi, fryt ka mi i mi ze rią (18 zł).
Mię so – kla sy ka, ale oce nę ob ni ża mu
fakt prze sad ne go wy ta rza nia w so li. Czy
ja przy pad kiem nie zstą pi łam przez po -
mył kę do Wie licz ki? Fryt ki nie spod
sztan cy, co zwia stu je, że nie kup ne. No
i mi ze ria! W lo do wa ty dzień li sto pa da
mia ła do praw dy nie zrów na ny smak
i orzeź wia ją cą so czy stość ewo ku ją cą
wspo mnie nie upal ne go sierp nia.

Na de ser wzię łam pie ro gi ru skie
z bryn dzą kra szo ne pie czar ka mi (9 zł).
Mi mo iż z bryn dzą, ni czym w sma ku
nie ró żni ły się od tych z twa ro giem kro -
wim. Z nie któ rych nie ste ty uciekł farsz
i tra fi ło mi się pa rę wy pa tro szo nych
ochła pów z sa me go cia sta. Ale ogól nie
by ły cał kiem do rze czy, a usma żo ne pie -
czar ki do da wa ły im no we go wy ra zu.

Bo he ma jest otwar ta na ró żne ka te go -
rie klien tów. Zwy kłych zja da czy chle ba,
któ rzy za do wo lą się po wsze dnim ze sta -
wem obia do wym za 14 zł z zu pą ogór -
ko wą i gu la szem. Ukon ten tu je ta kże
bar dziej wy ra fi no wa ne pod nie bie nia,
ofe ru jąc np. na le śni ki ze szpi na kiem
i se rem gor gon zo la (12 zł) czy też – je -
śli do brze za pa mię ta łam epic ką na zwę
– ca mem bert pa nie ro wa ny z pu szy stym
so sem cy try no wo -ma śla nym, szpa ra ga -
mi zie lo ny mi w otocz ce be ko no wej
i ćwiart ka mi ziem nia ków (32 zł). Na po -

pit kę jest na wet kwas chle bo wy li tew ski
(6 zł za 330 ml). Przy są sied nim sto li ku
pa ła szo wa ły dwie roz dy sku to wa ne ani -
ma tor ki kul tu ry – wy glą da więc na to,
że in te li gen cja w na szym kra ju jesz cze
nie przy mie ra gło dem.

Mam na dzie ję, że Bo he ma nie po -
dzie li lo su knajp, w któ rych skła da łam
ostat nio wi zy ty. O jej chy ba do brej kon -
dy cji świad czy fakt, że na ka żdym
z licz nych sto li ków sta ła cię ta ró ża
w wa zo ni ku.

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W ran kin gu punk to wym od 0 do 10 
przy zna ję Bo he mie wy so ką no tę 7.
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Mięso – klasyka, 
ale ocenę obniża mu fakt
przesadnego wytarzania
w soli. Czy ja przypadkiem
nie zstąpiłam przez
pomyłkę do Wieliczki?

Ły żka stra wy (7)

Barszcz tęt ni czy

Wej ście do re stau ra cji Bo he ma
na są dec kim Ryn ku FOT. ŻY ŁY
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G ru dzień już do koń ca świa ta po zo sta -
nie naj bar dziej sym bo licz nym mie sią -
cem dla pszcze lar skiej bra ci. Wszak
nad grud niem roz ta cza „pa tro nat” św.

Am bro ży (ur. ok. 339 r., zm. w 397 r.) bi skup Me -
dio la nu, oj ciec i dok tor Ko ścio ła, prze wod nik
i po wier nik pszcze la rzy. I kie dy zbli ża się 7.
dzień 12. mie sią ca ro ku i Ko ściół ka to lic ki wznie -
ca wspo mnie nie li tur gicz ne po swo im świę tym,
jak Pol ska dłu ga i sze ro ka do wszyst kich świą tyń
w ka żdym za kąt ku na sze go kra ju zmie rza my, my
współ cze śni bart ni cy, że by po dzię ko wać swo je -
mu pa tro no wi za wsze la kie da ry, któ ry mi „świę -
te pszczo ły” ob da ro wa ły nas i na sze pa sie ki. 

Nie ina czej świę tu je Są dec czy zna. W tej kra -
inie La chów Są dec kich po nad ty sięcz na dzi siaj
rze sza pszcze la rzy, zrze szo nych w Kar pac kim
Związ ku Pszcze la rzy w No wym Są czu czci
dzień św. Am bro że go piel grzym ką, mo dli twą
i spo tka niem w te re no wym ko le pszcze lar skim
w Bo bo wej, w Kry ni cy, w Po de gro dziu, w No -
wym Są czu… A w Na wo jo wej pa ra fia nie bi ją
w dzwo ny, któ re na pa miąt kę po by tu Oj ca Świę -
te go Ja na Paw ła II od la no z tro skli wym pie ty -
zmem i nada no im imio na Ma ryi i wła śnie
Am bro że go.

A po św. Am bro żym już tak bli sko do Bo że -
go Na ro dze nia. Wi gi lia co raz bli żej i pa siecz ny -

mi da ra mi trze ba okra sić wi gi lij ny stół. Pa sie ki
śpią po kry te gru by mi cza pa mi śnie gu. W Be ski -
dzie Są dec kim wi gi lia Bo że go Na ro dze nia przy -
po mi na ła, że trze ba wstać jak naj wcze śniej.
Ko bie ty sprzą ta ły w do mu i przy go to wy wa ły
wie cze rzę, zwa ną tu taj ło bio dem, a mę żczyź ni
zaj mo wa li się obej ściem. Od Piw nicz nej, po -
przez Ka mion kę i Po de gro dzie aż do Czcho wa
trwa ły przy go to wa nia La chów Są dec kich
do wiel kie go wy da rze nia. Na sto le wi gi lij nym nie
mo gło za brak nąć słod kich dań. Do tra dy cji wi -
gi lij nej na le ża ło wśród La chów po da wa nie ciast
i po traw, któ re nie mo gły po wstać bez mio du.
Struc le z ma kiem, pier ni ki, a gdzie nie gdzie „kre -
so wa” ku tia lub klu ski z ma kiem spra wia ły, że
pa siecz ne da ry by ły nie tyl ko wi docz ne, ale
uświet nia ły na dej ście Sy na Bo że go. 

La chom Są dec kim wi gi lij ne sa crum ka za ło
wie rzyć, że w wi gi lij ną noc pod śnie giem zie le -
ni się tra wa, a w la sach za kwi ta ją pa pro cie. I jak
wszę dzie w wiel kiej sło wiań skiej ro dzi nie wła -
śnie w ten dzień zwie rzę ta mia ły prze ma wiać
ludz kim gło sem. Jed nak tyl ko tu taj, na Są dec -
czyź nie, jej rdzen ni miesz kań cy uwa ża li, że
w wi gi lij ną noc wo da w stud niach zmie nia się
w miód. Bo pszczo ły i pa sie ki nie chyb nie przy -
no si ły go spo dar stwom do mo wym do sta tek i do -
bro byt.

W Wi gi lię i na No wy Rok wszy scy La cho wie
Są dec cy skła da li so bie ży cze nia. Za pa mię taj,
Dro gi Czy tel ni ku „Są de cza ni na”, ży cze nia
przod ków, i nie tyl ko dla te go, że pszczo ły brzę -
cza ły nad La cha mi jak anio ło wie:

Na scę ście, na zdro wie, na ten No wy Rok,
ze by Wom się da zy ła i mno zy ła psze ni ca i groch,
ze by Wom się da zy ło we dwo ze i ko mo rze,
na ko łec ku i w wo rec ku,
w kaz dym kąt ku po dzie ciąt ku.
Daj Bo ze, ze by ście mie li ty le woł ków ile w pło cie
koł ków.
Ty le owiec ile w le sie mro wiec,
a w po lu ze by stał snop przy sno pie,
ko pa przy ko pie,
a go spo darz mię dzy ko pa mi,
jak mie siąc mię dzy gwiaz da mi.
Ze by szedł wóz za wo zem do gum na,
jak pszczo ły do ula
i ze by ście by li we se li jak w nie bie anie li.

A wszyst kich tych do bro dziejstw ży czy Czy -
tel ni kom „Są de cza ni na” Wasz sa mo zwań czy fe -
lie to ni sta z pod są dec kich Wil czysk.

MA CIEJ RY SIE WICZ

Pszczoły i ludzie (8)

Św. Ambroży, Boże
Narodzenie i miód

Tylko tutaj, na
Sądecczyźnie,
jej rdzenni
mieszkańcy
uważali, że
w wigilijną 
noc woda
w studniach
zmienia się
w miód. Bo
pszczoły
i pasieki
niechybnie
przynosiły
gospodarstwom
domowym
dostatek
i dobrobyt.
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Plebiscyt
na Najpopularniejszego
Sportowca 2009 roku
Za pra sza my do udzia łu w ple bi scy cie na Naj -
po pu lar niej sze go Spor tow ca 2009 ro ku z na -
sze go re gio nu (po wia ty: no wo są dec ki,
li ma now ski, gor lic ki i po wiat grodz ki No wy
Sącz). Ple bi scyt or ga ni zu je fir ma De Gie -Da -
riusz Grzyb pod pa tro na tem m.in. Onet. pl
oraz lo kal nych me diów, w tym „Są de cza ni na”. 
Wy ni ki ple bi scy tu zo sta ną ogło szo ne po pod -
li cze niu wszyst kich gło sów w stycz niu przy -
szłe go ro ku pod czas ga li w lo ka lu „Las Ve gas”
w Bar ci cach. Wśród uczest ni ków ple bi scy tu
zo sta ną roz lo so wa ne atrak cyj ne na gro dy. 
Na le ży wy peł nić po ni ższy ku pon i prze słać
na ad res re dak cji „Są de cza ni na”: 33-300 No -
wy Sącz, ul. Gło wac kie go 34a. Przyj mu je my
rów nież kse ro ko pię ku po nu oraz zgło sze nia
ma ilo we (ad res skrzyn ki w stop ce re dak cyj -
nej), wg po ni ższe go wzo ru. 

Pod pa tro na tem „Są de cza ni na”

Naj po pu lar niej si Spor tow cy 2009 ro ku:
(kla sy fi ka cja od 1 do 10)

In dy wi du al ne wy ró żnie nia:
......................................................................
Zło ty Spon sor: 
......................................................................
Dzia łacz Ro ku:
......................................................................
Tre ner Ro ku:
......................................................................
Od kry cie Ro ku:
......................................................................
Na sze Na dzie je (mło dzi spor tow cy ro ku ją cy na dzie je):

......................................................................
Naj sym pa tycz niej sza Spor t smen ka:
......................................................................
Dru ży na Ro ku:
......................................................................
Zgła sza ją cy:
......................................................................
......................................................................

#

Na szą re dak cję od wie dzi ła ko bie ta
z pusz ką, któ rą mo żna spo tkać na ul. Ja -
giel loń skiej w No wym Są czu. Kwe sto -
wa ła na rzecz cho re go dziec ka
w War sza wie, ale nie po tra fi ła w wia ry -
god ny spo sób się przed sta wić. Od sło wa
do sło wa, a po tem pa rę te le fo nów i usta -
li li śmy, że kwe star ka re pre zen tu je fir mę
z Czę sto cho wy, któ rej dzia łal ność po le -
ga na pro wa dze niu zbió rek ulicz nych
na rzecz cię żko cho rych dzie ci. Pro blem
w tym, że od by wa się to po za ja ką kol -
wiek kon tro lą i wol no przy pusz czać, że
tyl ko nie wiel ka część uzbie ra nych w ten
spo sób pie nię dzy tra fia do ro dzi ców cię -
żko cho re go dziec ka. W tym kon kret nym
przy pad ku usta li li śmy ad res chłop ca
z ze spo łem Smi tha, Lem le go i Opit za.
Co wię cej, oka za ło się, że oj ciec 3-let -
nie go Hu ber ta jest są de cza ni nem, współ -
za ło ży cie lem sto wa rzy sze nia ro dzi ców
dzie ci, któ rych do tknę ła ta strasz na cho -
ro ba. Oto list, ja ki do re dak cji „Są de cza -
ni na” na pły nął spod War sza wy.

(HSZ) 
***

Wi tam ser decz nie,
Nasz Hu ber cik uro dził się 25 sierpnia

2006 ro ku. Po mie sią cu strasz nych cier -
pień zo stał zdia gno zo wa ny w Centrum
Zdrowia Dziecka w War sza wie przez Pa -
nią Pro fe sor Mał go rza tę Kra jew ską -Wa -
la sek. W trze cim mie sią cu ży cia zo stał
zo pe ro wa ny: an ty re fluks, od dźwier nik
żo łąd ka, wy ło nio na ga stro sto mia (Hu bert
do dziś dnia ma ol brzy mie pro ble my z je -
dze niem buź ką). Nasz sy nek ma 3 lat i 3
mie sią ce, wa ży 8860 gra mów, ma pro ble -
my z wa gą i przy ro stem ma sy cia ła, po -
mi mo wy so ko ka lo rycz nej, prze my sło wej
die ty (Nu tri ni). Hu bert jest sta le re ha bi li -
to wa ny, po mi mo te go nie sie dzi sa mo -
dziel nie. Co mo gę jesz cze do dać na te mat
na sze go DUDUSIA? To prze cu dow ny,
słod ki cu kie re czek, któ ry jed nym uśmie -
chem po tra fi zre kom pen so wać ca ły trud
tro ski i zmar twie nia jak by chciał po wie -
dzieć: Ko cha ni nie mar tw cie się, mi jest

do brze... za to wszyst ko ko cha my go bar -
dzo i dzię ku je my, że jest!

Po da ję kon to oso bi ste, na któ re mo -
żna wpła cić da ro wi znę, omi ja jąc kon ta
po śred ni ków.

Bry gi da Ma liń ska -Gie ce wicz
ul. Fer ry to wa 23
05-092 ŁO MIAN KI
37 1600 1462 0008 0874 7773 0011
Za wszel ką po moc bar dzo dzię ku je -

my. Ma my bar dzo du żo po trzeb, Hu bert
obec nie jest pio ni zo wa ny, po trze bu je
sprzę tu or to pe dycz ne go (łu ski, pio ni za -
tor, fo te lik re ha bi li ta cyj ny). Ja ko ro dzi -
ce je ste śmy wdzięcz ni Wszyst kim
oso bom, któ rym los in nych lu dzi le ży
na ser cu.

Po nad to in for mu je my, że w dniu 15
li sto pa da br. w War sza wie zo sta ło po wo -
ła ne Sto wa rzy sze niu SLO mi sie, cze ka -
my na re je stra cję są do wą. Na tą chwi lę
po sia da my fo rum http://slo mi sie.pho -
rum.pl/ gdzie mo żna po czy tać tro chę
wię cej o na szych SLO miś kach.

Wszyst kich SLO miś ków w Pol sce w/g
usta leń z CZD jest 51. Dzie ci człon ków
na sze go sto wa rzy sze nia jest 12. Dzie ci
po zo sta wio nych lub bez opie ku nów – 3.
My, ja ko Sto wa rzy sze nie chce my po ma -
gać tym wszyst kim DU DU SIOM.

Po zdra wiam ser decz nie
BRY GI DA MA LIŃ SKA -GIE CE WICZ

Z po mo cą Du du sio wi 

Bez po śred ni ków
* DO I OD REDAKCJI

Hubercik w 2. urodziny
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