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Pieczenie kosiarek 
Program „Owca” miał być jedną z form przeciwdziałania bezrobociu
na wsi. Zakończył się fiaskiem, ale to wcale nie oznacza, że zabrakło osób,
które zarobiły. Bo skorzystali chyba wszyscy z wyjątkiem hodowców
– pisze Ireneusz Pawlik.

Babskie rządy w ratuszu 
Tyle się ostatnio huczy o potrzebie parytetu wyborczego dla kobiet,
a tymczasem nawet pobieżna lustracja wpływowych stanowisk w Nowym
Sączu wskazuje na tendencję raczej odwrotną. W naszym mieście prym
wiodą dziewczyny – pisze Jerzy Leśniak.
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R zu co ny przez No wo są dec ką
Wspól no tę, zdo mi no wa ną
przez lu dzi le wi cy, po mysł
bu do wy po mni ka Jó ze fa Pił -

sud skie go w No wym Są czu bar dziej
wzbu rzył pa trio tycz nie my ślą cych są -
de czan, niż za blo ko wa nie przez ge ne -
ral ne go in spek to ra ochro ny śro do wi ska
bu do wy ob wod ni cy pół noc nej mia sta.
Szczy tem bez czel no ści, tu pe tu i cy ni -
zmu jest – po wia da ją – że by wskrze si -
cie la Rzecz po spo li tej w 1918 r.
i po grom cę bol sze wi ków w 1920 r.
– ho no ro wa li lu dzie, któ rzy pa da li
na ko la na przed po są giem Le ni na i wy -
słu gi wa li się ko mu ni stom. 

Ja ta ki pryn cy pial ny nie je stem.
Uwa żam, że ini cja ty wa No wo są dec -
kiej Wspól no ty po ka zu je dro gę, ja ką
prze szli nie gdy siej si dzia ła cze PZPR
i ZSMP, a ni ko mu, szcze gól nie
w Wiel kim Po ście, nie od ma wiam
pra wa do na wró ce nia się. Je że li są -
dec ka le wi ca po przez bu do wę po mni -
ka Pił sud skie go chce od ku pić swo je
wi ny, to tyl ko te mu przy kla snąć.
Pod wa run kiem – to mo ja au tor ska
pro po zy cja – że dzia ła cze Wspól no ty
No wo są dec kiej prze pra cu ją przy bu -
do wie mo nu men tu Mar szał ka ty le go -
dzin, ile dni na le że li do PZPR i da dzą
na po mnik ty le pie nię dzy, ile za pła ci li
skła dek par tyj nych. Tak bę dzie spra -
wie dli wie i to by się na pew no Mar -
szał ko wi po do ba ło. 

A je śli przy oka zji, jak nie któ rzy
ma rzą, uda się usu nąć z pej za żu No we -
go Są cza po mnik chwa ły orę ża so wiec -
kie go, aby zro bić Mar szał ko wi
miej sce, to Jó zef Pił sud ski z pew no -
ścią, z wy so ko ści nie ba – bo gdzie in -
dziej za za słu gi dla Oj czy zny ta ki
czło wiek mógł tra fić – po bło go sła wi
No wo są dec ką Wspól no tę, a nie sko pie
jej ak ty wi stów po za dkach, we dle le -
gio no we go oby cza ju. 

Gor sza spra wa jest z ob wod ni cą pół -
noc ną. Je że li ge ne ral ny in spek tor
ochro ny śro do wi ska dla te go za blo ko -
wał jej bu do wę, że by pi sow skie wła dze
No we go Są cza nie mo gły się po chwa -
lić suk ce sem w ro ku wy bor czym – fa -
tal nie by to świad czy ło o są dec kich
po li ty kach PO, a do kład nie o wi ce mar -
szał ku Lesz ku Zegź dzie i po śle An -
drze ju Czer wiń skim. Ozna cza ło by
bo wiem, że in te res par tyj ny przed kła -
da ją nad in te res mia sta, a ta kich rze czy
się nie da ru je. W Wiel kim Po ście jed -
nak nie snu ję ta kich po dej rzeń. Wie rzę,
że wszyst ko od by ło się le ge ar tis i na -
le ża ło uchy lić de cy zję śro do wi sko wą
dla ob wod ni cy, co wsza kże ozna cza
prze su nię cie tej in we sty cji o mie sią ce,
je że li nie la ta.

Wy glą da na to, że wcze śniej, dzię ki
le wi cy, do cze ka my się spi żo we go Mar -
szał ka na Kasz tan ce, niż do cze ka my
się, dzię ki pra wi cy, dru giej prze pra wy
przez Du na jec. 

KOSYM SPOJRZENIEM
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PiS wcho dzi na wieś

– Pol scy rol ni cy do sta li strasz nie w ple cy
kwo ta mi mlecz ny mi – stwier dził w są dec kim
„So ko le” Ja nusz Woj cie chow ski. Na kon fe -
ren cję Pra wa i Spra wie dli wo ści za ty tu ło wa -
ną „Na ro do wa Po li ty ka Rol na – No wo cze sna
Pol ska Wieś” za pro szo no rol ni ków i dzia ła -
czy or ga ni za cji chłop skich, m.in. spod zna -
ku „S” RI, ale ta kże sa mo rzą dow ców
z po wia tu no wo są dec kie go i li ma now skie go.
Ho no ry go spo da rza peł nił po seł Ar ka diusz
Mu lar czyk. Ko lej ni mów cy nie zo sta wi li su -
chej nit ki na po li ty ce rol nej rzą du PO–PSL.
Mó wio no, że tak źle pol skie mu chło pu, jesz -
cze nie by ło. Oli wy do ognia do lał rad ny wo -
je wódz ki Grze gorz Bie droń z Li ma no wej,
któ ry skry ty ko wał „kra ko cen trycz ną” po li ty ką
władz sa mo rzą do wych wo je wódz twa ma ło -
pol skie go. – Wszyst kie pro gra my pi sa ne są
pod ką tem Kra ko wa, gro zi nam po dwój na pe -
ry fe ryj ność, wo bec Eu ro py Za chod niej i wo -
bec me tro po lii kra kow skiej – grzmiał
Bie droń.

Sprzecz ne eks per ty zy

– Je śli Kry ni ca Zdrój le ży na wo dach mi ne -
ral nych, to naj mniej jest ich w Gó rze Par ko -
wej, na któ rej ma być bu do wa ny tor
sa necz ko wy – twier dzi au tor eks per ty zy dr
Jó zef Fi stek, rze czo znaw ca Mi ni ster stwa
Ochro ny Śro do wi ska. Eks per ty za no si ty tuł
„Czy bu do wa to ru sa necz ko we go na Gó rze
Par ko wej w Kry ni cy Zdro ju mo że za gra żać
wo dom mi ne ral nym w uzdro wi sku?”. Au tor
– stro na po stro nie – udo wad nia, że tor sa -
necz ko wy nie bę dzie za gra żał wo dom
mi ne ral nym. Z ta kiej dia gno zy cie szy się bur -

mistrz Emil Bo dzio ny. Wo je wódz ki Sąd Ad -
mi ni stra cyj ny w Kra ko wie 21 grud nia 2009 r.
uchy lił plan za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go dla Gó ry Par ko wej, co sta wia pod du -
żym zna kiem za py ta nia bu do wę to ru
sa necz ko wo -bob sle jo wo -ske le to no we go.
Po wo dem de cy zji kra kow skie go są du by ły
źle na li czo ne opła ty pla ni stycz ne. Gmi na wy -
stą pi ła z wnio skiem o ka sa cję wy ro ku. 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 i spra wia ją, że
od lat jest ona na zy wa na per łą pol skich zdro -
jo wisk. 

Mi lion zło tych dla Ha iti

1 mln zł przy nio sła kwe sta pro wa dzo -
na przez Ca ri tas 24 we wszyst kich ko ścio łach
die ce zji tar now skiej na rzecz ofiar trzę sie nia
zie mi na Ha iti. – Ha sło te go rocz ne go Ro ku
Dusz pa ster skie go – „Bądź my świad ka mi Mi -
ło ści” dla miesz kań ców die ce zji nie jest tyl ko
pięk nie brzmią cym we zwa niem – mó wi ks.
Ry szard Pod sto ło wicz, dy rek tor tar now skiej
Ca ri tas. Ko ściel na tar now ska or ga ni za cja
prze ka że ze bra ne dla Ha iti pie nią dze po przez
Ca ri tas Pol ska i Ca ri tas In ter na tio na lis. To bę -
dzie wkład w bu do wę szko ły w Jac mel – miej -
sco wo ści w 90 pro cen tach znisz czo nej
w wy ni ku trzę sie nia zie mi.

Kry sty na Ba ran 
za Jó ze fa Zyg mun ta

Kry sty na Ba ran z Ubia du ob ję ła man dat
rad ne go po wia to we go po Jó ze fie Zyg mun -
cie, któ ry zo stał dy rek to rem Są dec kie go Po -
go to wia Ra tun ko we go. Na se sji Ra dy
Po wia tu No wo są dec kie go zło ży ła przy się -
gę, że bę dzie ze wszyst kich sił pra co wać dla
po myśl no ści Są dec czy zny.

– Uro dzi łam się i miesz kam w Ubia dzie
– mó wi ła Kry sty na Ba ran. – Mam tro je dzie -
ci, dwóch do ro słych sy nów i 16–let nia cór kę,
mam też dwie sy no we. Od 18 lat pra cu ję
w fir mie Wi śniow ski, gdzie je stem peł no moc -
ni kiem wła ści cie la fir my i peł nię funk cję dy -
rek to ra fi nan so we go. Wcze śniej pra co wa łem
w gmin nej spół dziel ni w Chełm cu. Sta ram
się dzia łać na rzecz swo je go lo kal ne go śro -

do wi ska, spo łecz no ści Wie lo głów, mie dzy
in ny mi wspie ra jąc pa ra fię, szko łę i klub spor -
to wy. Nie je stem zu peł nym no wi cju szem
na ni wie sa mo rzą do wej. Wcze śniej by łam
już rad ną gmi ny Cheł miec.

W wy bo rach w 2006 r. osią gnę ła 4. wy nik
na li ście Są dec kie go Ru chu Sa mo rzą do we -
go w okrę gu nr 2 obej mu ją cym gmi nę Cheł -
miec. Gło so wa ło na nią 329 wy bor ców. 

Si ła w jed no ści

Ko rzen na ja ko pią ta gmi na, po No wym
i Sta rym Są czu, Na wo jo wej i Ka mion ce Wiel -
kiej przy stą pi ła do spół ki Są dec kie Wo do -
cią gi. 

„Spraw niej sza ob słu ga tech nicz na, lep sza
ja kość wo dy i mo żli wość roz bu do wy sie ci
wo do cią go wej na te re nie gmi ny to głów ne
ko rzy ści z ob ję cia udzia łów w spół ce” – czy -
ta my na stro nie in ter ne to wej ko rze niec kie go
Urzę du Gmi ny. Sa mo rząd Ko rzen nej wniósł
do spół ki aport w po sta ci wła snej sie ci wo -
do cią go wej.

Poseł Edward Siarka z Raby Wyżnej Krystyna Baran FOT. HSZ

Wójt Korzennej Leszek Skowron
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Plu sem ta kie go roz wią za nia jest, że od tąd
fa chow cy z Są dec kich Wo do cią gów bę dą
dbać o stan tech nicz ny tej in fra struk tu ry
i w ra zie awa rii po spie szą z po mo cą, mi nu -
sem – fakt, że wzra sta ce na wo dy z 2,93 zł
za 1 m3 do 3,11 zł i nie wia do mo, czy to się
miesz kań com spodo ba, co się oka że
przy pod pi sy wa niu no wych umów.

Pre ze si na za kaź nym

Po dwóch dniach po by tu na od dzia le za -
kaź nym szpi ta la w No wym Są czu do pra cy
wró ci li: pre zes za rzą du Ko pal ni Su row ców
Skal nych w Klę cza nach Ma riusz Iwa niec i wi -
ce pre zes Zbi gniew Za sow ski. Ob ser wa cja
le kar ska da ła na szczę ście ne ga tyw ny wy -
nik. Nie po twier dzi ły się oba wy, że bia ły pro -
szek w ta jem ni czym li ście za wie ra ją cym dwa
sło wa „Pierw sze ostrze że nie!”, któ ra do tar -
ła do pre ze sów 3 dni wcze śniej to wą glik.
Ra zem z pre ze sa mi na od dzia le za kaź nym
prze by wa ły dwie pa nie z Sa ne pi du, któ ry
mia ły kon takt z fe ral ną prze sył ką. Po li cja
„za bez pie czy ła” ta jem ni czą sub stan cję
do ba dań, ale już dziś mo żna za ry zy ko wać,

że to by ła mą ka, choć nie wia do mo, z ja kie -
go mły na. In cy dent jest ko ja rzo ny z na pię tą
sy tu acją w spół ce, spo wo do wa ną plot ka mi
o pla no wa nych zwol nie niach pra cow ni ków. 

Stra cił man dat

Ra da Mia sta No we go Są cza gło sa mi rad -
nych PiS wy ga si ła man dat rad ne go Jó ze fa
Hoj no ra (PO). W uza sad nie niu uchwa ły po -

da no, że je go fir ma „Do ma tor” za rzą dza 4
wspól no ta mi miesz ka nio wy mi, w któ rych
udzia ły ma mia sto, co jest zła ma niem usta -
wy o sa mo rzą dzie gmin nym, skut ku ją cym
utra tą te go sta no wi ska. – Ni gdy nie ko rzy sta -
łem z ma jąt ku mia sta, ta uchwa ła jest okrut -
na i nie spra wie dli wa – bro nił się Jó zef Hoj nor.
Nad zwy czaj ne po sie dze nie Ra dy Mia sta,
zwo ła nej na wnio sek klu bu PiS, mia ło burz -
li wy prze bieg. Za ko le gą twar do sta nę li człon -
ko wie klu bu PO, a Hoj nor w „ostat nim sło wie”
cy to wał na wet hymn o mi ło ści św. Paw ła.
– Mo że bę dzie my uzna ni za miedź brzę czą -
cą lub cym bał brzmią cy, ale pra wo jest
pra wem – twar do bro ni ła swo ich ra cji rad ca
pra wy UM Jo an na Ne stor.

Wy ższa Szko ła Biz ne su 
sprze da je biu ro wiec

Kie row nic two Wy ższej Szko ły Biz ne su
– Na tio nal Lo uis Uni ver si ty chce za pra wie 6
mln zł sprze dać wła dzom mia sta wie żo wiec
przy ul. Zie lo nej i po ło żo ny w są siedz twie du -

ży par king. Na po cząt ku lat 90. ubie głe go
wie ku tę nie ru cho mość spre zen to wa ła kieł -
ku ją cej wów czas uczel ni dr. Krzysz to fa Paw -
łow skie go Kra jo wa Izba Go spo dar cza.
– WSB zło ży ła mia stu ofi cjal ną ofer tę, któ rą
bar dzo po wa żnie roz pa tru je my – po twier dza
wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż. – Na sza de cy -
zja nie jest wy mu szo na ja kąś dra ma tycz ną
sy tu acja fi nan so wą uczel ni – prze ci na plot ki
rek tor WSB–NLU dr An drzej Bul zak. 

De zer te rzy z ko mi sji re wi zyj nej

Z człon ko stwa w Ko mi sji Re wi zyj nej Ra dy
Gmi ny Cheł miec zre zy gno wa ło trzech rad -
nych: Ma rian Łę czyc ki z Piąt ko wej, Sta ni -
sław Skrzy piec z Pa szy na i Pa weł
Bog da no wicz z Wie lo głów. Pierw szy uza -
sad nił swo ją rej te ra dę sta nem zdro wia, dru -
gi – wzglę da mi oso bi sty mi, a trze ci, zna ny
dzia łacz są dec kie go UPR, po wie dział, że
nie bę dzie pra co wał w ko mi sji, któ ra tyl ko
szu ka dziu ry w ca łym i gdzie się pod wa ża
do ko na nia obec nej wła dzy gmin nej. Ci trzej
rad ni są po plecz ni ka mi wój ta Ber nar da Sta -
wiar skie go. Na ra zie ich re zy gna cja nie spa -
ra li żo wa ła pra cy ko mi sji, gdyż li czy ona 7
osób. – Spra wa ma ja kieś dru gie dno, za dzi -
wia ją ce, że lu dzie wój ta pod ję li ta ką de cy zję
w mo men cie, gdy po raz pierw szy w tej ka -
den cji za bra li śmy się za kon tro lę pra cy Urzę -
du Gmi ny, pro sząc urzęd ni ków mię dzy
in ny mi o do ku men ty do ty czą ce smo ło wa nia
dróg po lnych – mó wi Zbi gniew Le śniak, rad -
ny z Mar cin ko wic. 

Ob wod ni ca za 21 mie się cy

Przy mo ście w Goł ko wi cach uro czy ście za -
in au gu ro wa no bu do wę obej ścia wsi Brze zna,
Sta dła i Po de gro dzia po wa le prze ciw po wo -
dzio wym. Fi nał za pla no wa no w paź dzier ni -
ku 2011 r. (ok. 21 mie się cy). Wy ko naw cą jest
kon sor cjum skła da ją ce się z dwóch firm:
Przed się bior stwa Ro bót Dro go wo -Mo sto -
wych SA w No wym Są czu i por tu gal skie go
Mo to -En gil SA w Kra ko wie. Kosz to rys
(po prze tar gu) opie wa na 48 mln zł. Pie nią -
dze bę dą po cho dzić z fun du szy Unii Eu ro -
pej skiej).

Pro jekt przy go to wa ła Pra cow nia In ży nier ska
„Klo to ida”. Ob wod ni ca Sta deł, Brze znej i Po -
de gro dzia bę dzie czę ścią ukła du ko mu ni ka -

Józef Hojnor

Związkowcy pod siedzibą zarządu
kopalni

Biurowiec WSB-NLU na sprzedaż
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cyj ne go w oko li cach Sta re go i No we go Są cza.
Trakt bę dzie miał 6,5 km dłu go ści i za czy nał
się przy mo ście na Du naj cu w Goł ko wi cach.
Ze wzglę dów eko no micz nych, funk cjo nal nych
i te re no wych prze bie gać bę dzie po wa łach
prze ciw po wo dzio wych. W je go skład wcho -
dzić bę dą m.in. trzy mo sty: na po to ku Ja strzę -
bik (ok. 47 m), na Słom ce (108,5 m)
i Go stwi czan ce (po nad 89 m) oraz osiem prze -
pu stów. Za pla no wa no po nad to dwa ron da,
z któ rych jed no w Brze znej da po czą tek pro -
jek to wa nej ob wod ni cy za chod niej No we go Są -
cza (ta zaś ma dojść do dro gi kra jo wej nr 28
w Chełm cu i po łą czyć się z czę ścią ob wod ni -
cy pół noc nej, któ ra wy bu du je Ge ne ral na Dy -
rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad, dru ga
część z mo stem na Du naj cu i wej ściem w ul.
Tar now ską – to za da nie władz No we go Są -
cza). Ca łość ma być go to wa do koń ca 2012 r.

Wa ły nad Po pra dem

W cią gu dwóch lat zo sta ną wy bu do wa ne
wa ły prze ciw po wo dzio we na obu brze gach
Po pra du w dziel ni cy Fol wark w Mu szy nie.
Łącz na dłu gość wa łów wy nie sie 2,7 km.
Ca ła in we sty cja kosz to wać bę dzie 24 mln zł.
W br. za 14,5 mln zł zre ali zo wa ny zo sta nie
jej pierw szy etap, czy li bu do wa 1,45 km wa -
łu po le wej stro nie rze ki. O tej in we sty cji mó -
wi ło się od kil ku dzie się ciu lat. W tej czę ści
Mu szy ny miesz kań cy ży ją w cią głym stra -
chu, bo wiem nie mal co ro ku Po prad za le wa
mniej szy lub więk szy ob szar zie mi, dro gi, do -
mu i za bu do wa nia go spo dar cze. Naj więk sze
szko dy wy stą pi ły w la tach 1997–2001, kie -
dy to za la ne by ło m.in. osie dle Fol wark, ko -
ściół, szko ła i li nia ko le jo wa. 

Obej dzie się bez zwol nień

Wszyst ko wska zu je na to, że trwa ją ce kil -
ka ty go dni ne go cja cje mię dzy trze ma związ -
ka mi za wo do wy mi a za rzą dem Uzdro wi ska
Kry ni ca -Że gie stów SA za koń czą się po ro zu -
mie niem. Wcze śniej mó wi ło się o zwol nie -
niu ok. 50 pra cow ni ków. 

– Wpraw dzie 2009 r. za koń czy li śmy zy -
skiem w wy so ko ści po nad 350 tys. zł, ale
wciąż po no si my skut ki fa tal ne go ro ku 2008,
kie dy to na sza spół ka mia ła stra tę w wy so -
ko ści 1,7 mln zł – tłu ma czy pre zes Ja ro sław
Han dzel, któ ry od ro ku kie ru je fir mą. 

W UKŻ pra cu je po nad 350 osób (przed la -
ty by ło na wet 800). Dzia ła ją trzy or ga ni za cje
re pre zen tu ją ce za ło gę: NSZZ So li dar ność,
Zwią zek Za wo do wy Pra cow ni ków Uzdro wi -
ska Kry ni ca -Że gie stów i Zwią zek Za wo do wy
Pie lę gnia rek. W roz mo wach z kie row nic twem
spół ki wszyst kie gra ły w jed nej dru ży nie, co
wcze śniej nie za wsze się uda wa ło.

Wiel kie bie ga nie
pod Gó rą Par ko wą

W „Rzecz po spo li tej” uka zał się ko lo ro wy in -
sert za po wia da ją cy Fe sti wal Bie go wy Fo rum
Eko no micz ne go w Kry ni cy-Zdro ju w dniach 5–
6 czerw ca br. W staw ce bie ga czy po dą ża ją -
cych do me ty roz po zna je my zna jo mą twarz.
Tak, tak, to naj now szy po mysł, pro sto z War -
sza wy, Zyg mun ta Ber dy chow skie go, twór cy
kry nic kich kon fe ren cji, a pry wat nie za pa lo ne -
go bie ga cza, uczest ni ka kil ku na stu ma ra to -
nów, w tym no wo jor skie go. Jak przy sta ło
na pre ze sa Fun da cji Są dec kiej im pre za za pla -
no wa na zo sta ła z roz ma chem. Part ne ra mi fe -

sti wa lu bie go we go są m.in. fir my Ko ral i Fa -
kro, a ta kże Bank Za chod ni WBK. W pro gra -
mie jest m.in. ul tra ma ra ton na 90 km (li mit
cza su 14 godz.), szta fe ta Kry ni ca – Bar de jów,
bie gi z Kry ni cy do Mu szy ny, na Ja wo rzy nę
i Gó rę Par ko wą. To wszyst kie jed ne go dnia – 5
czerw ca (so bo ta). Nie mniej cie ka wie za po wia -
da się na stęp ny dzień z gwoź dziem pro gra mu
w po sta ci bie gu ma ra toń skie go oraz po mniej -
szy mi wy ści ga mi – bie giem słu żb mun du ro -
wych (10 km), me ne dże ra (5 km), ko biet (5
km) i Mi strzo stwa mi Eu ro py Par la men ta rzy -
stów na peł nym dy stan sie ma ra toń skim
(42,195 km). Sze rzej o tej im pre zie na stro nie:
www.fe sti wal bie go wy.pl.

Dy rek tor na wol no ści

Płk Ta de usz Chru ślic ki, dłu go let ni dy rek -
tor Za kła du Kar ne go w No wym Są czu, od -
mel do wał się na eme ry tu rę (na wła sną
proś bę). Ma za so bą 33 la ta pra cy w wię zien -
nic twie, gdzie prze szedł dro gę od wy cho -
waw cy, po przez kie row ni ka, wi ce dy rek to ra
po sze fa jed nost ki. Są de cza ni na za stą pił
kra ko wia nin mjr Bo gu sław Ka woń czyk.

– Nie ża łu ję ani jed ne go dnia spę dza ne go
w pra cy – mó wił dzien ni ka rzom Ta de usz
Chru ślic ki. – Mam sa tys fak cję z po wo du te -
go, co do tej po ry zro bi łem. Mam tę świa do -
mość, że to już 33. rok mo jej słu żby. To nie
jest ka ra do ży wo cia, jak tu taj żar to wa li śmy.
Swo je za da nia speł ni łem, uwa żam, że z po -
zy tyw nym skut kiem.

Ta de usz Chru ślic ki ZK kie ro wał przez dzie -
sięć lat. Z je go na zwi skiem wią że się grun -
tow na mo der ni za cja tej pla ców ki, licz ne
re mon ty, po pra wa wa run ków sa ni tar nych

Uroczysta inauguracja budowy
obwodnicy podegrodzkiej 

Tadeusz Chruślicki

Zygmunt Berdychowski (z prawej)
na trasie nowojorskiego maratonu
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i so cjal nych dla więź niów i pra cow ni ków. Je -
go po my słem by ły lek cje wy cho waw cze dla
uczniów są dec kich szkół, pod czas któ rym
mło dzi lu dzie ma ja oka zje roz ma wiać z od -
by wa ją cy mi ka ry po zba wie nia wol no ści.

Śli wo wi ca le gal na?

Kon tro wer syj ny po seł Ja nusz Pa li kot (PO)
ma szan sę stać się ido lem sa dow ni ków
z Łąc ka i ama to rów łąc kiej śli wo wi cy. Kie ro -
wa na przez nie go ko mi sja „Przy ja zne pań -
stwo”, któ rej za da niem jest uprosz cze nie
prze pi sów w ce lu po bu dze nia przed się bior -
czo ści Po la ków, po stu lu je le ga li za cję pro duk -
cji i sprze da ży sa mo go nu. Człon ko wie ko mi sji
do szli do wnio sku, że na le ży skoń czyć z fik -
cją, ja ką jest ści ga nie bim brow nic twa. We dług
po sła Pa li ko ta przy nie sie to ko rzy ści pań stwu,
a nie wpły nie na wzrost spo ży cia al ko ho lu, bo

sma ko sze do mo wych trun ków i tak ma ją
do nich do stęp. Gdy w ży cie wej dą no we prze -
pi sy, ka żdy bę dzie mógł le gal nie sprze da wać
na lew ki lub bim ber. Wy star czy zgło sić w urzę -
dzie skar bo wym dzia łal ność bim brow ni czą
i wy ku pić ban de ro lę, któ ra mu si się po ja wić
na le gal nie sprze da wa nych bu tel kach. Wg
wój ta Fran cisz ka Mły nar czy ka le gal ną pro -
duk cją śli wo wi cy za in te re so wa ne mo że być
na wet co dru gie go spo dar stwo w gmi nie Łąc -
ko. Obec nie śli wo wi ca kosz tu je na „wol nym
ryn ku” 35–40 zł (bu tel ka pół li tro wa). 

Zmia ny w „Dzien ni ku Pol skim” 

Trzy mie sięcz ne wy po wie dze nie bez obo -
wiąz ku świad cze nia pra cy ode brał z rąk sze -

fów Wy daw nic twa „Ja giel lo nia” SA dy rek tor
no wo są dec kie go od dzia łu „Dzien ni ka Pol -
skie go” Woj ciech Mo len do wicz. Za trud nie nie
stra ci ły też dwie in ne oso by. Ko or dy na to rem
re dak cji zo stał Woj ciech Chmu ra. Mo len do -
wicz kie ro wał są dec kim od dzia łem „DP”
przez 9 lat, a wcze śniej sze fo wał miej sco -
we mu od dzia ło wi „Ga ze ty Kra kow skiej”. Po -
cho dzi z Chrza no wa. Za czy nał ja ko re por ter
kra kow skie go spor to we go „Tem pa”. Jest
gwiaz dą jed nej z są dec kich ka bló wek. Nie -
daw no wy dał ksią żkę „Bo bo wa od A do Z”.
Ma na kon cie m.in. zbiór fe lie to nów dru ko -
wa nych w „DP” „Z gór wi dać le piej”.

95 lat Da nu ty Sza flar skiej!

Wiel ka ak tor ka Da nu ta Sza flar ska uro dzo -
na w Ko sa rzy skach skoń czy ła 95 lat. Star sze
po ko le nia wspo mi na ją mło dziut ką dziew czy -
nę z „Za ka za nych pio se nek”, gdzie za gra ła
u bo ku Je rze go Du szyń skie go głów ną ro lę.
Mło dzi przy po mną z ostat nich lat przej mu ją cą
kre ację w ob ra zie pt. „Po ra umie rać”. De biu to -

wa ła w są dec kim Te atrze To wa rzy stwa Dra -
ma tycz ne go, gdy kie ro wał nim wy bit ny ma larz
Bo le sław Bar bac ki, któ ry od krył też ta lent u in -
nej wiel kiej da my pol skie go ak tor stwa, u Zo fii
Ry siów nej. Ma w swo im do rob ku za wo do wym
set ki ról, udział w kil ku dzie się ciu fil mach, ostat -
nio wcie li ła się w ro lę bab ci Ja no si ka w fil mie
„Ja no sik. Praw dzi wa hi sto ria” Bar ba ry Hol land. 

Ode szli

16 lu te go br. w wie ku 54 lat zmarł ks. Jó -
zef Kieł ba sa, od 1996 r. pro bosz cza w La -
sko wej. Uro dził się 8 lip ca 1956 r. w Ką śnej
Gór nej (pa ra fia Ja strzę bia). Po ukoń cze -
niu II LO im. w No wym Są czu (1971) pod jął
na ukę w Wy ższym Se mi na rium Du chow nym
w Tar no wie. Świę ce nia ka płań skie otrzy mał
z rąk bi sku pa Je rze go Able wi cza 31 ma -
ja 1981 r. Pra co wał ja ko dusz pa sterz w Że -
go ci nie i Miel cu (par. Du cha Świę te go),
Wil czy skach, Brze znej i w No wy Są czu we
wspól no cie pw. Mat ki Bo żej Nie po ka la nej.

***
23 lu te go w wie ku 89 lat zmarł w No wym

Są czu Ta de usz Ko niecz ny, le gen da pił kar -
ska (a ta kże ho ke jo wa) San de cji. W zgod nej
opi nii wie lu ki bi ców spor to wiec nr 1 ob cho -
dzą ce go w br. stu le cie dzia łal no ści klu bu.
Znał Go ka żdy ze star szych sym pa ty ków fut -
bo lu w No wym Są czu. W cią gu 21 lat, z prze -
rwą wo jen ną, wy stę pów w pierw szej
dru ży nie se nio rów San de cji (la ta 1937–
1958), pan Ta de usz strze lił prze ciw ni kom
w 671 me czach pił kar skich aż 99 go li, a ja -
ko ho ke ista w 212 spo tka niach 94 bram ki.
Pod tym wzglę dem po zo sta nie na dłu gie la -
ta ab so lut ną re kor dzi stą.

(PG), (HSZ), (LEŚ), (MI GA)

WYDARZENIA

Śliwowica w końcu legalna?

Ks. J. Kiełbasa jako wikary w Brzeznej Tadeusz Konieczny

Da nu ta Sza flar ska z Ma ria nem Cy co -
niem i Je rzym Gwi żdżem FOT. LEŚ
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Nie będzie
obwodnicy
północnej
w 2012 roku!

Ge ne ral ny dy rek tor ochro ny śro do wi -
ska uchy lił de cy zję śro do wi sko wą dla
ob wod ni cy pół noc nej No we go Sącza,
wy da ną przez wo je wo dą ma ło pol skie go
w 2007 r. To ozna cza, że znacz ną część
pro ce du ry do ty czą cej tej in we sty cji trze -
ba bę dzie za cząć od no wa. Za tem ter min
od da nia do użyt ku obu czę ści dro gi, któ -
rą ma ją wy bu do wać mia sto oraz Ge ne -
ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad, z ro ku 2012 prze su wa się
w nie okre ślo ną przy szłość. 
Ma rek Ole niacz, se kre tarz UM: 

– To roz strzy gnię cie do ty czy czę ści in -
we sty cji, któ rą w Chełm cu ma re ali zo -
wać Ge ne ral na Dy rek cja Dróg
Kra jo wych i Au to strad. To jed nak żad -
na po cie cha. Po stę po wa nie w spra wie
przy zna nia de cy zji śro do wi sko wej pro -
wa dził wo je wo da ma ło pol ski. I to je go
po sta no wie nie zo sta ło uchy lo ne, na sku -
tek skar gi gru py miesz kań ców Chełm ca.
Mia sto No wy Sącz, gmi na Cheł miec
i Ge ne ral na Dy rek cja nie są w tej spra -
wie pod mio ta mi, nic nie za wi ni ły. Do ku -
men ta cja po na szej stro nie jest do kład nie
przy go to wa na. Pre zy dent i je go za stęp -
ca po ja dą do Ge ne ral nej Dy rek cji
Ochro ny Śro do wi ska i do Mi ni ster stwa
Śro do wi ska. Zo ba czy my, co uda się im
osią gnąć. Ma my na dzie ję, że nie zre ali -

zu je się czar ny sce na riusz, że trze ba bę -
dzie wszyst ko za czy nać od no wa. Wie my,
że 2012 r., ja ko ter min wbu do wa nia ob -
wod ni cy, jest już nie re al ny. No we sta ra -
nia mo gą po trwać na wet rok. A by li śmy
już tak bli sko tej in we sty cji, na eta pie wy -
stą pie nia o po zwo le nia na bu do wę.

4 miliony
na misje
Wier ni die ce zji tar now skiej w 2009 r.
prze ka za li na mi sje po nad 4 mln zł. To
o 400 tys. zł wię cej niż przed ro kiem.
Wzro sła też śred nia na jed ną oso bę (3,59
zł). W pa ra fii Tyl ma no wa (po wiat No wy
Targ) ofiar ność jest naj wy ższa i prze kro -
czy ła 56 zł. Wy ró żnia ją się też Wie lo gło -
wy i Przy siet ni ca na Są dec czyź nie
(od po wied nio 25,37 zł i 15, 34 zł).
Ks. Krzysz tof Czer mak, wi ka riusz
bi sku pa tar now skie go ds. mi sji: 

– W Tyl ma no wej od wie lu lat pro wa -
dzo na jest ani ma cja mi syj na, pa ra fia or -
ga ni zu je też fe styn, któ ry wspie ra
dzia łal ność mi syj ną Ko ścio ła. W ca łej
die ce zji pa mięć mo dli tew na oraz ma te -
rial ne wspie ra nie mi sji wy ni ka ją z głę bo -
kiej wia ry lu dzi. Wie le osób re gu lar nie
uczest ni czy w na bo żeń stwach mi syj nych,
włą cza się w dzia łal ność róż ró żań co -
wych. Wier ni przy ró żnych in nych oka -
zjach pa mię ta ją o swo ich ro da kach, któ rzy
pra cu ją na ca łym świe cie, gło sząc Ewan -
ge lię. Na mi sjach pra cu je 48 ka pła nów
die ce zji tar now skiej i sześć osób świec -
kich. Po nad 200 za kon ni ków, sióstr za -
kon nych, bra ci i świec kich, któ rzy są

mi sjo na rza mi, po cho dzi z die ce zji tar now -
skiej. To wkład Ko ścio ła tar now skie go
w dzie ło mi syj ne Ko ścio ła po wszech ne go. 

Niska
świadomość
prawna
Nie dłu go mi nie rok od cza su, kie dy Są -
dec ki Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku zor -
ga ni zo wał bez płat ne do radz two dla
miesz kań ców mia sta i po wia tu. Co dzien -
nie w go dzi nach po po łu dnio wych do rad -
cy Są dec kie go Ośrod ka Po rad nic twa
Praw ne go i Oby wa tel skie go w sie dzi bie
Po wia to we go Cen trum Wspie ra nia Or -
ga ni za cji Po za rzą do wych w No wym Są -
czu przy ul. Ja giel loń skiej 18 udzie la ją
bez płat nych po rad.
Wie sła wa Bor czyk, pre zes za rzą du
SUTW: – Za in te re so wa nie jest bar dzo du -
że, a po ro ku ma my już ana li zę tej dzia łal -
no ści m.in. ro dza je pro ble mów i spraw,
z ja ki mi miesz kań cy Są dec czy zny sa mi nie
po tra fią się upo rać i ko rzy sta ją z do radz -
twa, in for ma cji i kon sul ta cji. Świad czo ne
usłu gi przy czy nia ją się ta kże do wzro stu
świa do mo ści i wie dzy miesz kań ców Są -
dec czy zny o przy słu gu ją cych im upraw nie -
niach, a nie jest z tym naj le piej. To je dy ny
te go ty pu ośro dek do rad czy w Ma ło pol sce,
któ ry funk cjo nu je co dzien nie. Po sta ra li -
śmy się o grant z fun du szy eu ro pej skich
na ten pro jekt i bę dzie on re ali zo wa ny
do 2011 ro ku. Wię cej o pro jek cie mo żna
prze czy tać na na szej stro nie in ter ne to wej.

(PG), (HSZ)

Ma rek Ole niacz Wie sła wa Bor czyk FOT. PG

OPINIE

Ks. Krzysz tof Czer mak
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W or ga ni za cję na bo żeń stwa,
gro ma dzą ce go po kil ka
ty się cy wier nych, w tym
wie lu przy jezd nych,

po raz pierw szy włą czy ła się Fun da cja
Są dec ka. 

Tra sa wie dzie od ko ścio ła w Piąt ko -
wej do ka pli cy w Bo gu szo wej, w su mie
pra wie cztery ki lo me try, ca ły czas
pod gó rę. Przed ko ścio łem w Piąt ko wej
od two rzo ny zo sta nie pro ces Je zu sa.
W bi blij ne po sta ci wcie la się kil ku dzie -
się ciu pa ra fian ks. pro bosz cza Sta ni sła -

wa Je wu ły, prze bra nych w hi sto rycz ne
stro je, jest pa łac Kaj fa sza i He ro da i in -
ne re kwi zy ty sprzed 2010 lat. Przy sta -
cji XII przed sta wio na jest sce na śmier ci
Je zu sa na krzy żu na tu ral nej wiel ko ści.
Ro lę ewan ge licz ne go nar ra to ra od gry wa
Jó zef Zyg munt, któ ry wraz z ma łżon ką
Lu cy ną przed la ty wy my ślił te Dro gi
Krzy żo we. Na VIII Mi ste rium Mę ki
Pań skiej w Piąt ko wej za pra sza ją wspól -
nie: ks. pro boszcz Sta ni sław Je wu ła,
pre zes FS Zyg munt Ber dy chow ski i Jó -
zef Zyg munt. 

– Udział w Dro dze Krzy żo wej jest ak -
tu al ną pro po zy cją dla ka żde go, kto pra -
gnie głę biej prze żyć ta jem ni cę Wiel kiej
No cy i za sta no wić się nad jej kon se kwen -
cja mi w swo im ży ciu – mó wi ks. Je wu ła.

***
Na Są dec czyź nie roz po wszech nia się

zwy czaj od pra wia nia Dro gi Krzy żo wej
w ple ne rze, cze mu wy bit nie sprzy ja gór -
skie ukształ to wa nie te re nu. Pra wie już
ka żda pa ra fia ma swo ją „Gol go tę”. 

– Lu dzie lu bią te na bo żeń stwa – pod -
kre śla ks. pra łat Jó zef Gło wa, pro boszcz
z Myst ko wa. Oto kil ka przy kła dów. 

Mar cin ko wi ce 
To naj star sza w re gio nie ple ne ro wa

Dro ga Krzy żo wa. W tym ro ku
po raz 21. kil ku set pa ra fian ks. pra ła ta
Jó ze fa Ba bi cza wy ru szy w ostat ni pią -
tek przed Nie dzie lą Pal mo wą za krzy -
żem nie sio nym przez mło dzież. Tra sa
li czy ok. 3 km, roz wa ża nia przy go to wu -
ją świec cy. Spe cy fi ką Mar cin ko wic
jest XV sta cja przy kwa te rze le gio ni stów
oraz mo dli twa przy sym bo licz nym gro -
bie dziec ka nie na ro dzo ne go. 

10 Sądeczanin MARZEC 2010 v www.sadeczanin.info

Są dec kie Dro gi Krzy żo we

To nie gwoździe Cię
przybiły, lecz mój grzech

W Niedzielę Palmową 28 marca w parafii Piątkowa, 
gm. Chełmiec, odbędzie się największa na Sądecczyźnie
Droga Krzyżowa w plenerze.

Droga Krzyżowa z Piątkowej do Boguszowej

Inscenizacja Męki Pańskiej

WYDARZENIA
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No wy Sącz – Za beł cze 
X Dro ga Krzy żo wa od bę dzie się w pią -

tek przed Nie dzie lą Pal mo wą. Wier ni
przej dą do Krzy ża Ju bi le uszo we go, po sta -
wio ne go w 2000 r., któ ry wcze śniej to wa -
rzy szył bu do wie ko ścio ła pw. MB
Czę sto chow skiej. Krzyż nio są przed sta wi -
cie le po szcze gól nych sta nów, od mło dych
po naj star szych. Roz wa ża nia i opra wę mu -
zycz ną przy go to wu ją pa ra fia nie. 

Myst ków 
Dro ga Krzy żo wa w ple ne rze od by wa

się trzy ra zy w ro ku. Naj więk sza w świę -
to Pod wy ższe nia Krzy ża św. W Wiel kim
Po ście na bo żeń stwo Dro gi Krzy żo wej od -
by wa się w Nie dzie lę Pal mo wą. Tra sa pro -
wa dzi od ko ścio ła do Krzy ża Pa pie skie go
usta no wio ne go w ro ku ju bi le uszo wym.
Mło dzież przy go to wu je roz wa ża nia. Jest
bo ga ta opra wa mu zycz na.

No wy Sącz, pa ra fia św. He le ny
Dro ga Krzy żo wa wy cho dzi z ko ścio -

ła do krzy ża na Pa ściej Gó rze. Na bo żeń -
stwo od pra wia ne jest w cza sie re ko lek cji
pa ra fial nych w pią tek przed V nie dzie lą
Wiel kie go Po stu. Ka pła ni przy go to wu -
ją roz wa ża nia, a wier ni ak tyw nie włą -
cza ją się do mo dli twy.

Świ niar sko 
Dro ga Krzy żo wa od by wa się w Wiel -

ki Pią tek. Wier ni wy cho dzą z ko ścio ła
ok. godz. 22 i idą z po chod nia mi i lam -
pio na mi w kie run ku sta dio nu ok. pół to -
ra ki lo me tra. Roz wa ża nia i opra wę
mu zycz ną przy go to wu je mło dzież. Na -
bo żeń stwo od bę dzie się po raz dzie sią ty.

Na wo jo wa 
Od kil ku lat Dro ga Krzy żo wa od by -

wa się w Wiel ki Pią tek i pro wa dzi za ka -
żdym ra zem w in ne za kąt ki pa ra fii
Na wie dze nia NMP, a po tem pro ce sja
wra ca do Gro bu Pań skie go w ko ście le.
Na bo żeń stwo przy go to wu je mło dzież. 

No wy Są cz 
W Nie dzie lę Pal mo wą spod ba zy li ki

św. Mał go rza ty wy ru szy Dro ga Krzy żo -
wa w stro nę Ryn ku, da lej ul. Pio tra Skar -
gi pod za mek, gdzie od gry wa ne jest
Mi ste rium Mę ki Pań skiej, przy go to wa -
ne przez mło dzież. (AP), (HSZ)

Symbole cierpienia i odkupienia

Dwanaście
sądeckich krzyży
K rzyż, znak -sym bol, zna ny więk -

szo ści kul tur od za mierz chłych
cza sów, w epo kach przed na ro -
dze niem Chry stu sa, m.in. w Kar -

ta gi nie, Egip cie oraz zu peł nie in nej
cy wi li za cji – In dian Az te ków. Rzy mia nie
prze ję li od Scy tów i Asy ryj czy ków – po -
przez Per sów i Kar ta giń czy ków – krzyż ja -
ko na rzę dzie śmier ci sto so wa ne wo bec
nie -Rzy mian i nie wol ni ków. 

Z chwi lą ukrzy żo wa nia Chry stu sa
krzyż stał się go dłem chrze ści jań stwa,
Mę ki Pań skiej, wi ze run kiem cier pie nia,
ale też na dziei i od ku pie nia. Po noć drze -
wo, z któ re go zbu do wa no krzyż na Gol -
go cie, skła da ło się z czte rech ro dza jów:
pal my, ce dru, oliw ki i cy pry su.

Ró żne są od mia ny (spe cja li ści roz ró -
żnia ją ok. 300) krzy ży: m.in. ła ciń ski,
grec ki o czte rech pro mie niach rów nej

Na pla cu ko ściel nym przy ko ście le ko le jo wym w 1916 r. są dec cy ko le ja rze
w po dzię ce za ura to wa nie mia sta z ro syj skiej na wał ni cy, na usy pa nym
kop cu po sta wi li fi gu rę Chry stu sa dźwi ga ją ce go krzyż. Mo nu ment sta nął
w 1916 r., a rzeź bę wy ko nał ar ty sta Piąt kie wicz. Na prze ciw ko stoi no wo -
cze sny krzyż mi syj ny, z że la za, z mie dzia ną or na men ty ką.

Krzyż upa mięt nia ją cy wy pę dzo -
nych Łem ków pod czas ak cji „Wi sła”
w 1947 r. – przed cer kwią gre ko ka -
to lic ką pw. Ob ja wie nia Pań skie go
w Kry ni cy Dol nej.
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dłu go ści), ko twi co wy, ka wa le rów mal -
tań skich i tem pla riu szy, św. An to nie go
– w kształ cie li te ry T, św. An drze ja
– jak li te ra X, ja giel loń ski (w kształ cie
dwóch krzy ży grec kich po łą czo nych
wspól nym pio no wym pro mie niem),
swa sty ko wy, lo ta ryń ski (w gór nej czę -
ści prze kre ślo ny ma ły mi ra mio na mi),
pa pie ski, pra wo sław ny.

Znak bu dzą cy dzie siąt ki sko ja rzeń
– Czer wo ny Krzyż, Dro ga Krzy żo wa,
krzy żo wy ogień, krzyż pań ski, Krzyż
Po łu dnia, szó sty „krzy żyk” (okre śle nie

wie ku), wy pra wy krzy żo we, po sta wić
na kim krzy żyk, krzyż na dro gę, pod -
pis – krzy żyk (anal fa be ta), Krzy ża cy.

Nie bra ku je krzy ży w No wym Są czu,
w cen trum i oko li cach (od Na ści szo wej
i Za beł cza po Fal ko wą i Za wa dę), te raz
i w prze szło ści. W okre sie wiel ka noc -
nym „Są de cza nin” za pra sza do wę drów -
ki szla kiem są dec kich krzy ży.

***
Na skra ju la su w dziel ni cy No we go

Są cza – Chru śli cach, przy dro dze
w kie run ku nie czyn ne go dziś prze kaź -
ni ka te le wi zyj ne go, do XIX w. stał 6-
me tro wy krzyż dę bo wy upa mięt nia ją cy
dwóch kup ców są dec kich, za mor do wa -
nych pod czas wę drów ki z Bo bo wej
do No we go Są cza. Krzyż był miej scem
kul tu, lu dzie wie rzy li, że dym ze spa -

lo nych drzazg i łup ków po cho dzą cych
z krzy ża od wra ca klę ski ży wio ło we,
chro ni go spo dar stwa przed pio ru na mi
i gra do bi ciem. Wio sną 1857 r. krzyż
skra dzio no. W cią gu ro ku usta wio no tu
ka plicz kę po świę co ną przez ks. Ja -
na Ma chacz ka. Sa crum sta nę ło
na grun cie Sta ni sła wa Krzysz to nia,
a bu do wał go maj ster To masz Bar basz -
ki z Ja nu szo wej. We dług re la cji Woj -
cie cha Krzysz to nia, fi gu ry św.
Sta ni sła wa, św. Elżbie ty i św. Mi cha ła
Ar cha nio ła uosa bia ją pa tro nów fun da -
to ra ka plicz ki, je go żo ny i naj star sze go
sy na. W 1998 r. po sta wio no tu krzyż
współ cze sny, no cą pod świe tla ny, wi -
docz ny z gór nych pię ter po bli skich
osie dli Go łąb ko wi ce i Bar skie.

(LEŚ)

Krzyż że liw ny na po stu men cie
u zbie gu ulic Na wo jow skiej
i Grodz kiej w No wym Są czu, wznie -
sio ny w II po ło wie XIX w. na miej -
scu cmen ta rza cho le ry ków
i daw ne go ko ścio ła św. Woj cie cha,
któ ry stał na miej scu jesz cze wcze -
śniej sze go ko ścio ła pa ra fial ne go
(zbu do wa ne go już w XII w.) przed -
lo ka cyj nej wsi Ka mie ni ca. Po za ło -
że niu No we go Są cza nie zo stał
ob ję ty mu ra mi miej ski mi, mi mo że
był dla mia sta ko ścio łem pa ra fial -
nym (ro lę tę prze jął ro mań ski ko -
ściół św. Mał go rza ty w miej scu,
w któ rym póź niej po wsta ła ko le -
gia ta). Po grun tow nej prze bu do wie
i roz bu do wie po świę co ny 11 stycz -
nia 1466 r., póź no go tyc ki. W XVII w.
– jak po da ją źró dła lu stra cyj ne
– oto czo ny drew nia nym ogro dze -
niem i ocie nio ny sta ry mi li pa mi.
Po sia dał 3 oł ta rze, 6 okien i 2 drzwi.
Trud no okre ślić, jak do szło do li kwi -
da cji tej świą ty ni.

Krzyż grun waldz ki w Świ niar sku,
upa mięt nia ją cy 500-le cie wik to rii
Ja gieł ły pod Grun wal dem, fun da cja
miej sco we go kół ka rol ni cze go
z 1910 r. W tym miej scu, na po cząt -
ku wrze śniu 1939 r. zło żo no cia ła
za bi tych przez We hr macht miesz -
kań ców wsi, co po świad cza ją wy ry -
te na po mni ku na zwi ska ofiar.
Niem cy spa li li w Świ niar sku 26 za -
gród i za strze li li 18 osób. Do my
pod pa la li mio ta cza mi ognia, nie
po zwa la li ra to wać zwie rząt, ani do -
byt ku. Pie kło trwa ło ca łą noc. Naj -
star szą ofia rą był 84-let ni Woj ciech
Gar gas. Ro dzi na Wój sów stra ci ła
czte rech mę żczyzn.

Krzyż Po wstań ców z 1830 r. i 1863 r.,
miej sce pa mię ci na ro do wej
na cmen ta rzu ko mu nal nym w No -
wym Są czu. Pier wot nie 6-me tro wy
krzyż od sło nię ty w 50. rocz ni cę wy -
bu chu po wsta nia stycz nio we go
z ini cja ty wy są dec kie go To wa rzy -
stwa Gim na stycz ne go „So kół”, wy -
ko na ny przez An to nie go
Ros sma ni tha. W 1936 r. wznie sio -
na zo sta ła z blo ków ka mien nych
pół ko li sta otu li na Krzy ża Po wstań -
cze go. Krzyż -po mnik od no wio no
dwa la ta te mu.

WYDARZENIA
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Krzyż na mo gi le kpt. Wła dy sła wa
Mil ki na Pa ster ni ku w Mar cin ko wi -
cach, po le głe go pod czas bi twy
w grud niu 1914 r. Ulu bio ny ofi cer
Pił sud skie go spo czy wa tu ra zem
z ko le ga mi, z żoł nie rza mi au striac -
ki mi i ro syj ski mi.

Krzyż -fryz w mu rach wie ży po łu -
dnio wej ba zy li ki św. Mał go rza ty
w No wym Są czu, re ne san so wa pła -
sko rzeź ba wy ku ta przez rzeź bia rza
Mie czy sła wa Bo ga czy ka na pod sta -
wie sta rych ry sun ków.

Krzyż drew nia ny (z ozdob ną ka -
plicz ką szaf ko wą) przy ul. Wie nia -
wy -Dłu go szow skie go w No wym
Są czu, wznie sio ny przez ro dzi nę
Mrów ków w XIX w.

Krzyż -fi gu ra przy ul. Du naj co wej
na He le nie, zbu do wa ny w 1934 r.
przez Ja na Cho row skie go w po -
dzię ce za ura to wa nie ży cia, od no -
wio ny w 1967 r.

Krzyż przy ko ście le oj ców je zu itów
w No wym Są czu ZDJĘCIA: LEŚ

Przy ul. Grun waldz kiej 41 w No wym
Są czu rzeź ba krzy ża z bia łe go mar -
mu ru, ufun do wa na w 1944 r. przez
Ka ro la i Mał go rza tę Szy mań skich
za oca le nie z rąk hi tle row ców zbie -
głe go pod czas II woj ny świa to wej
na Wę gry Ka ro la Szy mań skie go.

Krzyż drew nia ny (nie zna ne go po -
cho dze nia) przy ul. Tło ki w No wym
Są czu – z XIX w., przy nie sio ny fa lą
po wo dzio wą, usta wio ny na no wo
w 1958 r.
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D o są dec kiej de le ga tu ry Kra -
jo we go Biu ra Wy bor cze go
tra fi ło 427 pod pi sów miesz -
kań ców gmi ny Ła bo wa

pod wnio skiem o prze pro wa dze nie re fe -
ren dum w spra wie od wo ła nia Ra dy
Gmi ny i wój ta Mar ka Jan cza ka. Re fe -
ren da rze po trze bo wa li 388 pod pi sów, co
sta no wi 10 proc. osób upraw nio nych
do gło so wa nia w gm. Ła bo wa.

Do wie dzie li śmy się nie ofi cjal nie, że
re fe ren dum mo że się od być po Świę tach
Wiel ka noc nych, mię dzy 11 a 25 kwiet nia.
Gło so wa nie w spra wie od wo ła nia ra dy
bę dzie wa żne, je że li we źmie w nim udział
mi ni mum 1164 do ro słych miesz kań ców
gmi ny Ła bo wa, a w przy pad ku wój ta mu -
si gło so wać przy naj mniej 918 wy bor ców. 

Gdy by wszyst ko po szło po my śli ko -
mi te tu re fe ren dal ne go, czy li by ła od po -
wied nia fre kwen cja, a więk szość
z gło su ją cych pod ję ła by de cy zję
na „tak”, to do no wych wy bo rów sa mo -
rzą do wych, któ re od bę dą się w li sto pa -
dzie al bo grud niu br. gmi ną Ła bo wa
rzą dził by ko mi sarz, wy zna czo ny przez
pre mie ra na wnio sek wo je wo dy. 

Wójt i rad ni na ra zi li się miesz kań com
for so wa niem po my słu bu do wy przez ka -
na dyj ską fir mę w Ła bo wej gi gan tycz nej
spa lar ni śmie ci. Gdy spra wa wy szła
na jaw w gmi nie za wrza ło. Pod ko niec
grud nia wła dze sa mo rzą du wy co fa ły
swo je po par cie dla kon tro wer syj ne go
pro jek tu, ale by ło już za póź no, po ja wi ły
sie też no we za rzu ty, m.in. aro gan cja wła -
dzy i ne po tyzm. Pa ra dok sal nie wójt Jan -
czak le piej jest po strze ga ny na ze wnątrz
gmi ny, niż u sie bie. Miesz kań cy gmi ny
Ła bo wa nie do strze ga ją zdol no ści me na -
dżer skich wój ta, któ re chwa lą ob cy. 

Gru pie ini cja tyw nej dą żą cej do od -
wo ła nia Mar ka Jan cza ka i Ra dy Gmi ny

Ła bo wej (kie ro wa nej przez Ja na Olek -
se go) prze wo dzą soł tys Ła bo wej Ju rek
Mruk i Jan Ca bak. 

Uda ło się w Gród ku i Piw nicz nej
Re fe ren dum w Ła bo wej nie jest no -

wo ścią w 20-let niej de mo kra cji sa mo -
rzą do wej na sze go re gio nu.
Na Są dec czyź nie do cho dzi ło w prze -
szło ści do kil ku starć re fe ren dal nych po -
mię dzy wła dza mi sa mo rzą do wy mi
i gru pa mi dą żą cy mi do ich od wo ła nia. 

Pierw sza, 7 ma ja 2000 r., pa dła jak
ra żo na pio ru nem Ra da Gmi ny w Gród -
ku nad Du naj cem. To był wy raź ny sy -
gnał dla śro do wisk opo zy cyj nych
w in nych sa mo rzą dach: że jed nak mo -
żna! Fre kwen cja re fe ren dal na w Gród -
ku wy nio sła 37,7 proc. (gło so wa ło 2 243
wy bor ców spo śród 5 950 upraw nio -
nych) a za od wo ła niem ra dy opo wie -
dzia ło się 96 proc. spo śród gło su ją cych.

Tym sa mym ra da, wraz z wój tem Cze -
sła wem Ko nic kim, zo sta ła od wo ła na.

Ko lej ne re fe ren da od by ły się:
10 wrze śnia 2000 ro ku – Kry ni ca, fre -

kwen cja 16,16 proc. (gło so wa ło 2 111 wy bor -
ców spo śród 13 063 upraw nio nych)
– re fe ren dum nie sku tecz ne. 

22 kwiet nia 2001 ro ku – Ko rzen na, fre -
kwen cja 17,47 proc. (gło so wa ło 1 572 wy bor -
ców spo śród 8 994 upraw nio nych)
– re fe ren dum nie sku tecz ne.

3 czerw ca 2001 ro ku – No wy Sącz, fre -
kwen cja 14,97 proc. (gło so wa ło 9 347 wy bor -
ców spo śród 62 424 upraw nio nych)
– re fe ren dum nie sku tecz ne.

8 lip ca 2001 ro ku – Po de gro dzie, fre kwen -
cja 9,47 proc. (gło so wa ło 725 wy bor ców spo -
śród 7 658 upraw nio nych) – re fe ren dum
nie sku tecz ne. War to za zna czyć, że licz ba gło su -
ją cych by ła tu mniej sza od licz by osób po pie ra -
ją cych ini cja ty wę re fe ren dum. 

18 ma ja 2008 ro ku – Piw nicz na, sku tecz -
ne gło so wa nie w spra wie od wo ła nia
przed upły wem ka den cji bur mistrz Jo an ny Le -
śniak. Do urn zgło si ło się 2375 osób, z któ rych
zde cy do wa na więk szość (2245 za, 102 prze ciw)
opo wie dzia ła się za od wo ła niem pa ni bur -
mistrz. Upraw nio nych do gło so wa nia by ło 8042
miesz kań ców mia sta i gmi ny. Re fe ren dum sta ło
się wa żne, bo po szło do nie go wię cej niż 2139
wy bor ców, czy li po nad 3/5 spo śród licz by osób,
któ re wzię ły udział w ostat nich wy bo rach sa mo -
rzą do wych.

„Czu li śmy się oszu ka ni. Za miast in -
we sto rów, pa ni bur mistrz ścią gnę ła
do Piw nicz nej na swe go za stęp cę by łe -
go sze fa z ZUS Sta ni sła wa Alo ta” – mó -
wił przed re fe ren dum li der re fe ren da rzy
Ni ko dem Wnęk. W przy śpie szo nych
wy bo rach no wym bur mi strzem zo stał
Edward Bo ga czyk.

Re fe ren dal ne pró by sił wy ni ka ją
z dwóch za sad ni czych przy czyn.
Po pierw sze – ma ją au ten tycz ne za ko -
rze nie nie spo łecz ne, wy ni ka ją z po wa -
żnych kon flik tów lub afer. Po dru gie – są
je dy nie, zgod nym zresz tą z de mo kra cją,
ele men tem wal ki o wła dzę w imię par -
ty ku lar nych in te re sów wą skiej gru py
sfru stro wa nych dzia ła czy, któ rym za ma -
rzy ło się prze ję cie wła dzy. Ja ko to w ży -
ciu pu blicz nym by wa, obie te przy czy ny
mo gą wy stę po wać rów no cze śnie.

(HSZ/L)

Próba sił w Łabowej

Referendum
po Wielkanocy

Wójt i rad ni na ra zi li się miesz kań -
com for so wa niem po my słu bu do wy
w Ła bo wej spa lar ni śmie ci FOT. HSZ
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W no cy 1 lu te go do po dob -
ne go zda rze nia do szło
w Ry trze. Ogień stra wił
dom we sel ny przy ośrod -

ku wy po czyn ko wym „Aga wa”. W stra -
żac kich do ku men tach za pi sa no:

„przy czy na nie usta lo na”. Nie któ rzy te
wy da rze nia łą czą. Wia do mo, że cho dzi
o znisz cze nie dwóch obiek tów bra nży
ho te lo wo -tu ry stycz nej w od stę pie
dwóch ty go dni. Po li cjan ci ra czej skła -
nia ją się ku te zie, że po ża ry nie ma ją ze

so bą nic wspól ne go, choć ta ką mo żli -
wość za pew ne też spraw dza ją.

Cieniawa
Ofi cer dy żur ny Ko men dy Miej skiej

PSP zo stał po wia do mio ny o po ża rze
o godz. 3.01. Na miej sce przy by ło wie -
le stra ży po żar nych, prak tycz nie wszyst -
kie OSP z oko lic Gry bo wa i No we go
Są cza oraz ca ła Jed nost ka Ra tow ni czo -
-Ga śnicz na nr 1. W su mie przy je cha ło
kil ka na ście wo zów bo jo wych. Ak cją
na miej scu do wo dził naj pierw st. kpt.
Jan Pe ciak, a póź niej – st. asp. Zbi gniew
Ol cha wa. Ni ko mu nic się nie sta ło.

W Cie nia wie na tych miast po ja wił się
miesz ka ją cy w po bli skiej Ptasz ko wej
za stęp ca ko men dan ta miej skie go PSP
mł. bryg. Pa weł Mo ty ka: – Wi dok bar -
dzo przy kry, prak tycz nie ca ły bu dy nek
jest znisz czo ny. Spło nął też znaj du ją cy
się 30 me trów da lej ma ga zyn. Ogień
sam się tam nie mógł prze nieść. Mo żna
więc są dzić wstęp nie, że to by ło pod pa -
le nie. Po miesz cze nia by ły splą dro wa ne,
tak mi mó wi li stra ża cy. W po wie trzu
uno sił się nie tyl ko swąd po go rze li ska,
ale też odór ja kiejś sub stan cji ła two pal -
nej, jak by roz pusz czal ni ka.

Ten dom wy po czyn ko wy zo stał wy -
bu do wa ny przez Za kła dy Na praw cze
Ta bo ru Ko le jo we go. Kil ka lat te mu ku -
pi li go no wi wła ści cie le, któ rzy grun -
tow nie od no wi li i zmo der ni zo wa li tę

Czy to po czą tek tra gicz nej se rii?

Wielki ogień
w Cieniawie
i Rytrze
W sobotę, 17 stycznia br., nad ranem spłonął ośrodek
rekreacyjno-wypoczynkowy w Cieniawie. Nikt nie
ucierpiał. Jest podejrzenie, że doszło do podpalenia obiektu,
który położony jest w sąsiedztwie stacji narciarskiej
Cieniawa-Ski. Tak napisaliśmy w naszym portalu
sadeczanin.info, kiedy jeszcze trwała akcja ratunkowa.

Cieniawa – 17 stycznia FOT. PIG Rytro – 1 lutego FOT. PG
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pla ców kę, pod nie śli jej stan dard. Za in -
we sto wa li ogrom ne fun du sze. I efekt
by ło wi dać. Na stro nie in ter ne to wej
Cie nia wy czy ta my: „W ma low ni czej
do li nie po to ku Za rę bian ka, u pod nó ża
Ro so chat ki i Jo dło wej Gó ry od naj dzie -
cie Pań stwo po kaź ny kom pleks re kre -
acyj no -wy po czyn ko wy, z wie lo let nią
tra dy cją. Od da lo ny za le d wie o 11 km
od No we go Są cza od no wio ny ośro dek
ofe ru je po miesz cze nia o wy so kim
stan dar dzie, wspa nia łe po wie trze oraz

sze reg atrak cji. To wspa nia łe miej sce
za rów no dla lu dzi pra gną cych ak tyw -
nie spę dzić czas wol ny, jak i dla osób
szu ka ją cych do brej opra wy pro wa dzo -
nych dzia łań mar ke tin go wych, pre zen -
ta cji, za jęć gru po wych. »CIE NIA WA«
jest to pierw szy ośro dek na tym ob sza -
rze Pol ski, dys po nu ją cy tak sze ro kim
wa chla rzem ró żno ra kich pro po zy cji
spę dze nia wol ne go cza su. Do dat ko -
wym atu tem jest je go po ło że nie, któ re
spra wia, iż mo że on z po wo dze niem
speł niać ro lę ba zy wy pa do wej na gór -
skie wy pra wy. Obec nie część ho te lo -
wą ośrod ka sta no wi 120 miejsc
noc le go wych”.

Po cząt ko wo po da li śmy, że stra ża cy
wstęp nie osza co wa li stra ty spo wo do wa -
ne po ża rem na 500 tys. zł. I to by ła
praw da, ale na ty le wy ce nio no je dy nie
znisz cze nia bu dyn ków. Na dru gie ty le
ob li cza się szko dy wy ni ka ją ce ze spa lo -
ne go sprzę tu, wy po sa że nia.

Rytro
W no cy 1 lu te go spło nął ta kże dom

we sel ny przy ośrod ku wy po czyn ko wym
„Aga wa” w Ry trze. Stra ty osza co wa no
na ok. 800 tys. zł. W trwa ją cej po -
nad sie dem go dzin ak cji uczest ni czy ło
sie dem na ście jed no stek stra żac kich: za -
wo do wych i ochot ni czych.

Dwa na ście lat te mu Aga wę ku pi ła ro -
dzi na Brze skich. To masz Brze ski, spor -
to wiec, zna ko mi ty ry ter ski bie gacz,
ma ra toń czyk, jest za ła ma ny: – Z dy mem
po szedł do ro bek na szych wie lu lat pra -
cy i wy rze czeń. Do póź ne go wie czo ra
by li śmy w tym bu dyn ku, bo wiem mie li -
śmy uro dzi ny cór ki. Póź niej po je cha li -
śmy do do mu. Pół to rej go dzi ny póź niej
wy buchł po żar. Co tu wię cej mó wić, aż
żal pa trzeć. Bę dzie my mu sie li od bu do -
wać ten obiekt.

Ja ko pierw si na miej scu zja wi li się
dru ho wie z OSP w Ry trze, któ rzy re mi -
zę ma ją po są siedz ku, po dru giej stro nie
dro gi. Przy je chał ko men dant miej ski
PSP w No wym Są czu, bryg. Ja nusz Ba -
sia ga, któ ry prze jął do wo dze nie ak cją.
Z ży wio łem zma ga ło się sześć za stę pów
PSP i je de na ście – OSP, w su mie ok. 60
fa jer ma nów.

– Wal kę z ogniem utrud niał sil ny mróz
i śnie ży ca – pod kre ślał za stęp ca ko men -
dan ta PSP mł. bryg. Pa weł Mo ty ka.
– Zgło sze nie przy ję li śmy o godz. 0.25.
Ostat nie jed nost ki od je cha ły z Ry tra
o godz. 7.35. Te ren zo stał za bez pie czo ny.
Obiekt wraz z wy po sa że niem uległ cał ko -
wi te mu znisz cze niu. Na ra zie jesz cze nie
zna my przy czy ny po ża ru. Stra ty wstęp nie
osza co wa li śmy na 800 tys. zł. Ura to wa ne
zo sta ło mie nie znacz nej war to ści.

W związ ku z prze bie giem ak cji ra -
tun ko wej w Ry trze po ja wi ły się pew ne

kon tro wer sje. Pre zes OSP, Zbi gniew Je -
re men ko (peł ni też funk cję wi ce wój ta),
po wie dział, że sła be by ło ci śnie nie wo -
dy w sie ci i hy dran tach. Na to szyb ko za -
re ago wa li sze fo wie Spół ki Wod nej,
któ rzy w ob szer nym oświad cze niu (czy -
taj w ru bry ce li sty do re dak cji na str. 97)
uzna li ta kie za rzu ty za ab sur dal ne i za -
ata ko wa li sze fa ry ter skich stra ża ków.

Cieniawa – podpalenie, 
Rytro – znak zapytania

– W Cie nia wie mie li śmy do czy nie nia
z pod pa le niem ośrod ka wy po czyn ko we -
go, je śli cho dzi o dom we sel ny w Ry trze,
bie gły z za kre su po żar nic twa skła nia się
ra czej ku za pró sze niu ognia – po wie -
dział za stęp ca ko men dan ta miej skie go
po li cji w No wym Są czu, pod insp. Ra fał
Le śniak, py ta ny o tę kwe stię przez re -
por te ra por ta lu sa de cza nin.in fo.

– Je śli cho dzi o Cie nia wę, to nie ma -
my żad nych wąt pli wo ści, tam na stą pi ło
pod pa le nie – za pew nia pod insp. Ra fał
Le śniak. – De cy zją pro ku ra to ra re jo no -
we go w Gor li cach zo sta ło wsz czę te
śledz two, któ re zo sta ło po wie rzo ne
do pro wa dze nia na szej jed no st ce. Wy ko -
na no sze reg czyn no ści, któ re mo żna by -
ło prze pro wa dzić na miej scu zda rze nia.
Obec nie są pro wa dzo ne czyn no ści pro -
ce so we. Na miej scu był bie gły z za kre sy
po żar nic twa, cze ka my na je go ofi cjal ną
opi nię w tej spra wie. Są też pro wa dzo ne
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– Widok bardzo przykry,
praktycznie cały budynek
jest zniszczony. Spłonął też
znajdujący się 30 metrów
dalej magazyn. Ogień sam
się tam nie mógł przenieść.

WYDARZENIA
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pra ce ope ra cyj ne, je śli cho dzi o ewen tu -
al ne oso by, któ re do pu ści ły się te go czy -
nu. W przy pad ku po ża rów jest ta ka
spe cy fi ka, że naj pierw się ga si ogień.
W związ ku z tym kwe stia za bez pie cze nia
śla dów i do wo dów jest w znacz nym stop -
niu utrud nio na. Je śli spraw ca nie zo sta -
je za trzy ma ny na go rą cym uczyn ku, to
póź niej cze ka nas dłu ga i żmud na pra -
ca. Trze ba do ko nać wie lu za bie gów, że -
by tra fić na trop pod pa la cza.

Ra fał Le śniak pod kre śla, że po dob ne
czyn no ści są pro wa dzo ne w Ry trze.
Tam ta kże był bie gły. Je go wstęp -
na – ust na – opi nia jest ta ka, że przy czy -

ną ra czej by ło „za pró sze nie ognia bez
udzia łu osób trze cich”.

– Ta kże tu taj cze ka my na pi sem ną
eks per ty zę – do da je za stęp ca ko men dan -
ta miej skie go po li cji. – Nie za le żnie
od te go, nie zwal nia nas to z obo wiąz ku
po dej mo wa nia czyn no ści we ry fi ku ją -
cych. Bo to do nas na le ży usta le nie, czy
po żar na stą pił z wi ny osób, któ re nie roz -
wa żnie po stę po wa ły i za pró szy ły ogień,
czy też ewen tu al nie na stą pi ło to w wy ni -
ku kon kret ne go za mia ru znisz cze nia
obiek tu po przez pod pa le nie. Ta kiej mo -
żli wo ści na tym eta pie śledz twa nie wy -
klu cza my. Ta ką wer sję mo żna wy klu czyć

w koń co wej fa zie śledz twa. Wy ko ny wa -
ne są bo wiem ta kże in ne czyn no ści, któ -
re da dzą od po wiedź na py ta nie, czy to
by ło pod pa le nie, czy przy pad ko we za -
pró sze nie.

Zda niem na sze go roz mów cy, nie ma
żad nych pod staw, by łą czyć oby dwa po -
ża ry. Fakt, że ży wioł stra wił ośrod ki wy -
po czyn ko we, nie jest jesz cze prze słan ką,

że spa li ła je jed na oso ba, czy to pi ro -
man, czy ja kiś wy na ję ty pod pa lacz.

***
Wła ści cie le „Aga wy” nie są prze ko -

na ni do tej ar gu men ta cji. Wy zna czy li
na wet pie nię żną na gro dę dla oso by, któ -
ra po mo że usta lić, jak by ło na praw dę.

– Pa mię tam ten wie czór bar dzo do -
kład nie – mó wił „Dzien ni ko wi Pol skie -
mu” To masz Brze ski. – Wy cho dząc,
wy łą czy li śmy wszyst kie urzą dze nia.
Spraw dzi li śmy ca ły obiekt, a na ko niec
wy łą czy li śmy głów ne za si la nie. Kuch nię,
gdzie po noć do szło do za pró sze nia
ognia, od czę ści ja dal nej i ba wial ni od -
dzie la ła ścia na prze ciw po ża ro wa. Nie
wiem, jak mo gli śmy za pró szyć ogień?
Nie wie rzę w to.

Brze scy nie zo sta li sa mi ze swo imi
pro ble ma mi. Na na szej stro nie in ter ne -
to wej sa de cza nin.in fo uka za ło się wie le
ko men ta rzy na de sła nych z ca łej Pol ski.
Ich przy ja cie le, spor tow cy, któ rzy w Ry -
trze prze by wa li na obo zach, wy ra ża li
swo je po par cie dla nich w trud nych
chwi lach.

Zna jo mi i dru ho wie za ofe ro wa li po -
moc. Przy go to wu ją pro jekt no we go bu -
dyn ku, ofe ru ją po zni żce ma te ria ły
bu dow la ne. Wie rzy my, że dom we sel ny
przy „Aga wie” zo sta nie od bu do wa ny.

PIOTR GRYŹ LAK
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– Z dymem poszedł
dorobek naszych wielu lat
pracy i wyrzeczeń.
Do późnego wieczora
byliśmy w tym budynku,
bowiem mieliśmy urodziny
córki. Później pojechaliśmy
od domu. Półtorej godziny
później wybuchł pożar.
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P o nie waż jed nak nie prze stał
pod ró żo wać po Eu ro pie, do -
strzegł rów no cze śnie, iż na Za -
cho dzie rol nic two zo sta ło

zdo mi no wa ne przez prze mysł – roz po -
czę ła się prze my sło wa pro duk cji żyw -
no ści. A wła ści wie wy ro bów
żyw no ścio po dob nych, jak je na zy wa,
gdyż współ cze sna pro duk cja nie jest na -
sta wio na na ja kość, lecz na wy daj ność.
Cho dzi w niej o to, że by z do stęp nej ilo -
ści su row ca wy pro du ko wać mak sy mal -
nie du żo pro duk tu spo żyw cze go.

Po żyt ki z pod ró żo wa nia
i je dze nia

Za sta na wiał się, przy po mo cy cze go
Są dec czy zna i in ne zie mie gór skie mo -
gą za pew nić byt swym miesz kań com.
Sy tu acja wy da wa ła się bez wyj ścia:
w trud nych gór skich wa run kach nie da -
ło się kon ku ro wać z prze my sło wą pro -
duk cją żyw no ści, a wy twa rza nie jej
tra dy cyj ny mi me to da mi po cią ga ło
za so bą wy so kie ce ny zby tu, co spra wia -
ło, że nie mia ła szans z prze my sło wą ta -

nio chą. Ale na dal jeź dził po świe cie
i jadł. Do je go świa do mo ści do cie ra ło,
że nie mal wszę dzie naj wy ższej kla sy
mię sem jest ja gnię ci na, że naj przed niej -
szy mi se ra mi są owcze, a ma sło owcze
to w ogó le nie sły cha ny ra ry tas. Tym cza -
sem w kra ju, ow szem, mo żna by ło ku -
pić se ry owcze, ale im por to wa ne
i nie do bre. Po wód był oczy wi sty: po nie -
waż są one dro gie, spro wa dza no do nas
naj tań sze, a więc naj gor szy sort.

Im bar dziej za po zna wał się z owczar -
stwem, tym wię cej do wia dy wał się o za -
le tach owiec, ja gnię ci ny i mle ka
owcze go. Wśród po żyt ków na le ży wy -
mie nić fakt, że na zie miach gór skich
wy kar mie nie owiec jest ła twiej sze
od by dła, bo le piej od krów – i wy żej
– po tra fią wspi nać się w po szu ki wa niu
po kar mu. Ich ho dow la jest ła twiej sza,
gdyż są ta kże od por niej sze. Po nad to
owce nie nisz czą gle by ko py ta mi, bo są
lżej sze od krów – dzię ki te mu nie przy -
spie sza ją ero zji zie mi. 

Otrzy mał też ze staw ma te ria łów
od prof. Bo że ny Pat kow skiej -So ko ły
z Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro -
cła wiu, do wo dzą cych, iż ja gnię ci -
na i owcze pro duk ty mlecz ne są ce nio ne
nie tyl ko dla te go, że są sma ko wi te, ale
rów nież ze wzglę du na ich wa lo ry zdro -
wot ne. Do pew ne go stop nia mo żna je
na wet na zwać le kar stwem. Ja gnię ci -
na nie za wie ra żad nych pa so ży tów (wy -
stę pu ją one tyl ko w po dro bach). Dla te go
też nie by ło by nie bez pie czeń stwa, gdy -
by pol scy ho dow cy sa mi mo gli za bi jać
ja gnię ta, sprze da wać ich mię so i wy ra -
biać z nie go wę dli ny. Bez oba wy mo żna
za ja dać się su ro wą ja gnię ci ną – sam
Klu ska uwiel bia car pac cio i ta ta ra.

Ow szem, owce – tak jak by dło
na cho ro bę sza lo nych krów – za pa da ją
na swo ją cho ro bę sza lo nych owiec. – Ale
u żad ne go osob ni ka – za pew nia Klu ska
– nie stwier dzo no jej jesz cze ni gdy
przed koń cem trze cie go ro ku ży cia. A ja -
gnię ci na to mię so z owcy, któ ra nie
ukoń czy ła pierw sze go ro ku ży cia, jest
za tem zu peł nie bez piecz ne. Ja gnię ci -
na ma bo wiem naj wy żej rok, a do cho -
ro by sza lo nych owiec są jesz cze dwa la ta
za pa su. Przy tym ja gnię od star szej
owcy ła two od ró żnić po zę bach, więc
nie ist nie je mo żli wość oszu stwa. Nie ma

Made by Kluska
LUDZIE Z GŁOWĄ. Kiedy Roman Kluska przeniósł się
do wsi zawieruszonej w Beskidach, zauważył
nieuprawiane pola i opustoszałe pastwiska. Ludzie,
którzy żyli z gospodarstw, nie mogli już utrzymać się
z nich, gdyż koszty uprawy i hodowli przekraczały
przychody. W efekcie polska wieś zubożała.

Hala montażowa w Optimusie FOT. PIOTR DROŹDZIK

GOSPODARKA
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też pro ble mu z roz po zna niem, czy mię -
so po cho dzi z mło de go ja gnię cia czy
sta rej owcy. To dru gie jest ży la ste.

Le kar stwa spod weł ny
Ho dow ca mó wi: – Kieł ba sa tyl ko

z mię sa ja gnię ce go jest na wet tro chę
za zdro wa, ta ka chu dziut ka, za de li kat -
na, po zba wio na nie mal w ogó le tłusz -
czu. My, Po la cy, lu bi my tro chę
tłusz czy ku, więc do mo jej kieł ba sy do da -
ję 10-20 pro cent wie przo wi ny. W tym
ce lu ho du ję dwie świn ki.

Po la cy uty sku ją, że ba ra ni na im
śmier dzi. Klu ska twier dzi, że nie przy -
jem ny za pach wy dzie la tyl ko wte dy, gdy
ho dow la jest nie wła ści wa. Kie dy po peł -
nio no błąd w ży wie niu zwie rząt al bo ży -

ły one w nie hi gie nicz nych wa run kach,
lub też mo że mię so pod da no nie od po -
wied niej ob rób ce. Ale je śli za cho wa no
re żi my, to ba ra ni na, a już zwłasz cza ja -
gnię ci na – po tra fią być przy sma kiem.

Z ko lei mle ko owcze ma wpływ
na zwięk sze nie od por no ści na no wo two -
ry. Za wie ra po nad to L -kar ni ty nę, sub -
stan cję zmniej sza ją cą po ziom złe go
cho le ste ro lu we krwi i rów no cze śnie
zwięk sza ją cą po ziom do bre go. Mo że
za tem od gry wać ro lę w pro fi lak ty ce
prze ciw za wa ło wej. In ten sy fi ku je ta kże
spa la nie tkan ki tłusz czo wej, a za tem ma
wła ści wo ści die te tycz ne.

I wte dy ode zwał się w nim eko no mi -
sta i biz nes men, któ ry w swo ich kal ku -
la cjach mu si uwzględ niać po trze by
klien tów. A do świad cze nie pod po wia -
da ło mu, że za le kar stwo lu dzie są go to -
wi za pła cić wię cej niż za żyw ność
prze nik nię tą che mią. Po czuł, że na ta -
kich pre fe ren cjach kon su men tów mo żna
bę dzie kie dyś za ro bić. I uznał, że owce
i uzy ski wa ne z nich wy ro by są dla rol -

ni ków z ziem gór skich jed ną z nie wie lu
szans na prze bi cie się na ry nek.

So ja czę ścio wo zma ni pu lo wa na
Z je go punk tu wi dze nia za ję cie się

ho dow lą owiec by ło de cy zją prag ma -
tycz ną. Oprócz udzie la nia się w po pu la -
ry zo wa niu wie dzy na ten te mat
i pro mo wa niu ho dow li owiec przede
wszyst kim sam po sta no wił spraw dzić,
czy jest to mo żli we. Uznał, że naj bar -
dziej rze tel nym po stę po wa niem bę dzie,
gdy do wie dzie te go za wła sne pie nią dze
oraz kosz tem swo je go cza su i wy sił ku.

I tak ro bi już od 10 lat. Jest w tej nie -
by wa le szczę śli wej sy tu acji, że mo że so -
bie po zwo lić na ta ki eks pe ry ment. Mo że
wspie rać się szta bem praw ni ków, któ rzy
ubie ga ją się w urzę dach o pli ki ze zwo -
leń i po tra fią wo jo wać w je go in te re sie.
Zwy kły rol nik nie ma te go kom for tu.
Gdy by sam i bez za ple cza fi nan so we go

mu siał zma gać się z ty lo ma prze ciw no -
ścia mi, daw no by po legł. A kre dy ty by
go za du si ły od set ka mi.

Kie dy za kła dał swo ją ho dow lę, po -
sta wił na mlecz ne owce fry zyj skie. Oka -
za ło się jed nak, że owce tej ra sy zo sta ły
już w Pol sce wy bi te nie mal do no gi.
Spro wa dził więc z Nie miec 30 sztuk
– dziś sta do li czy 200. Nie po le cał by ich
jed nak in nym ho dow com, bo są wy ma -
ga ją ce. Po pierw sze – nie mo że je zmo -
czyć deszcz, a jak już je po kro pi, to
mu szą zo stać wy su szo ne, bo ina czej za -
pa le nie płuc go to we. Nie mo gą być za -
tem po zo sta wio ne sa mo pas, mu szą
wciąż prze by wać w po bli żu owczar ni,
że by zdą żyć skryć się przed opa da mi.

Po dru gie – są zbyt dro gie w ho dow -
li, bo po trze bu ją kar my bar dzo wy so kiej
ja ko ści. Po wszech nie owce ży wi się pa -
szą tre ści wą na ba zie bo ga tej w biał ko
soi. Im wię cej soi do sta ją, tym ich mle -
ko za wie ra wię cej biał ka, na wet do po -
nad 40%. Ale Ro man Klu ska jest
uprze dzo ny do ro ślin mo dy fi ko wa nych
ge ne tycz nie. Uwa ża, że wszel kie kok taj -
le ge nów da ją wy bit ne re zul ta ty
w pierw szym po ko le niu, ale po tem ma -
ją nie ste ty skłon ność do zwy rod nień.
Np. krzy żów ka ko nia z osłem – czy li
muł – jest uda nym i po ży tecz nym zwie -
rzę ciem, ale nie ste ty nie mo że mieć po -
tom stwa.

A po nie waż wie dział, że so ja jest jed -
ną z ro ślin naj chęt niej mo dy fi ko wa nych
ge ne tycz nie, szu kał po świe cie na tu ral -
nej. Ła two nie by ło, ale w koń cu zna lazł.
Na wszel ki wy pa dek za wiózł ją do la bo -
ra to rium w Po zna niu, gdzie oka za ło się,
że jed nak by ła mo dy fi ko wa na. Pra wo
unij ne ze zwa la bo wiem na okre śla nie
mia nem nie mo dy fi ko wa nych ta kże tych
ro ślin, któ re są zmo dy fi ko wa ne w do -
pusz czal nym stop niu. Ma my tu za tem
do czy nie nia ze zja wi skiem tzw. ja jecz -
ka czę ścio wo nie świe że go.

Za tem bez kom pro mi so wo zre zy gno -
wał z kar mie nia owiec so ją i za stą pił ją
znacz nie dro ższy mi pa sza mi. Żad -
na z nich nie za wie ra jed nak ty le biał ka,
co so ja, więc owce Klu ski ma ją mniej -
szą wy daj ność mlecz ną od re kor dzi stek
obże ra ją cych się sztucz nie udo sko na lo -
ną so ją. Na ra zie w cią gu lak ta cji dzien -
ny udój z owcy ho do wa nej u nie go

Niemal wszędzie
najwyższej klasy mięsem
jest jagnięcina,
najprzedniejszymi serami
są owcze, a masło owcze to
w ogóle niesłychany
rarytas.

FO
T.

 L
EŚ
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wy no si pół li tra. Ale by wa, że tyl ko 200
ml. Szczyt wy daj no ści owcy na stę pu je
wio sną, po wy ko cie, a w li sto pa dzie spa -
da do ze ra. Na to miast ce lem jest osią -
gnię cie śred nio 1 l dzien nie w okre sie
lak ta cji, któ ra w przy pad ku owcy ra sy
mlecz nej trwa od 8 do 10 mie się cy w za -
le żno ści od osob nicz ki.

Trzód ka w pa ła cu 
Tak jak i wśród lu dzi by wa ją szczę -

śliw cy mo gą cy miesz kać w luk su so -
wych re zy den cjach i apar ta men tach, tak
zda rza ją się owce ży ją ce w czymś w ro -
dza ju pa ła cu dla zwie rząt. Wszę dzie jest
czy sto, na wet szy by wy my te, że by mia -
ły wię cej świa tła. Zaw sze świe ża ściół -
ka. Na wiew świe że go po wie trza usu wa
fe tor obo ry. Pod nos do sta ją pach ną ce
sian ko. A w lep szym tra wie niu i do je niu

akom pa niu je im mu zy ka kla sycz na.
Wła ści ciel przy ta cza opi nie go ści za gra -
nicz nych, któ rzy jak je den mąż po wta -
rza ją, iż w ca łych Niem czech żad ne
owce nie ży ją w tak kom for to wych wa -
run kach.

Jak ma ło któ re go ho dow cę, Klu skę
stać na luk sus sa mo wy star czal no ści. Je -
go owce ma ją do wy łącz nej dys po zy cji
kil ka na ście hek ta rów pa stwisk. Na na le -
żą cych do nie go po lach upra wia pa szę
tre ści wą dla swo ich zwie rząt, czy li
owies i ku ku ry dzę. Plo ny zbie ra wła -
snym kom baj nem. Sia no w je go wła -
snym go spo dar stwie prze ra bia ne jest
na sia no ki szon kę. Ku pu je tyl ko wi ta mi -
ny i sól w Boch ni. Ma wła sne mle czar -
nię i doj rze wal nię, bu du je ko tłow nię
i oczysz czal nię ście ków.

Bę dzie to eko lo gicz na ko tłow nia
na drew no. Mle czar nia wy ma ga du żej

ilo ści cie pła – mle ko bo wiem trze ba
pod grzać. Trze ba też tło czyć po wie trze
do doj rze wal ni. Oczysz czal nia ście ków
bę dzie tak do sko na ła, że wła ści wie za -
słu gu je na mia no wy twór ni wo dy de sty -
lo wa nej. Go spo dar stwo Klu ski bę dzie
wy pusz cza ło wo dę czyst szą od tej, któ -
rą po bie ra.

Nie spo dzian ki sma ko we
W swo jej mle czar ni zu ży wa tyl ko

mle ko od wła snych owiec. Pod czas do -
je nia pierw sze kro ple od ka żdej owcy są
za ka żdym ra zem au to ma tycz nie ba da -
ne, czy mle ko jest zdro we. Mo że się bo -
wiem zda rzyć, że gdzieś w za ro ślach
owca za dra pie wy mię i wy wią że się in -
fek cja. Po na mie rze niu cho rej owcy, pro -
ces jej udo ju jest prze ry wa ny.
Do mle czar ni tra fia za tem mle ko tyl ko
od owiec ak tu al nie zdro wych. Jesz cze
cie płe jest na tych miast prze twa rza ne
na ser. Po nie waż jest to mle ko nie zle wa -
ne, lecz po cho dzą ce z jed ne go tyl ko sta -
da, ży wio ne go tą sa mą pa szą – ca ła
par tia za wie ra tę sa mą kul tu rę bak te rii
i ma ten sam smak. Po nie waż ilość drob -
no ustro jów cho ro bo twór czych wy no si
w nim za wsze ze ro – nie trze ba więc go
pa ste ry zo wać.

Jak wspo mnie li śmy, ka żda par tia
mle ka ma ten sam smak, ale dzien ne
udo je ró żnią się sma ko wo po mię dzy so -
bą, po nie waż ca ły czas zmie nia się
w nich na tu ral na za war tość tłusz czu.
Owce ży wią się bo wiem ró żną pa szą
i raz wci na ją tra wę, a kie dy in dziej sia -
no. Dla te go wy twa rza ny u Klu ski ser
co dzien nie ma tro chę in ny smak. Mo żna
by ło by osią gnąć iden tycz ny, ale wy ma -
ga ło by to stan da ry za cji mle ka, cze go do -
ko nu je się w więk szych mle czar niach.
Tam zle wa się mle ko od ró żnych do -
staw ców, mie sza i pa ste ry zu je, co ozna -
cza, że oprócz cho ro bo twór czych
wy bi te zo sta ją ta kże do bro czyn ne bak -
te rie, a szcząt ki wszyst kich – za rów no
tych do brych, jak i złych – po zo sta ją
w za wie si nie. Tam też od wi ro wu je się
tłuszcz, a na stęp nie po now nie się go do -
da je – ty le, ile wy no si nor ma dla da ne -
go ga tun ku se ra. I dla te go po wsta ją tam
se ry o po dob nym sma ku.

Se ry Klu ski cha rak te ry zu ją się nie
tyl ko tym, że ka żda par tia jest nie spo -

dzian ką sma ko wą. Wy twa rza się je ta -
kże ab so lut nie na tu ral nie, bez żad nych
do dat ków che micz nych, któ re spra wia -
ją, że ku po wa ne przez nas w hi per mar -
ke tach se ry, rze ko mo szwaj car skie,
sma ku ją jak pla ste li na. Hi per mar ke to we
doj rze wa ją jed nak za le d wie 2-3 ty go -
dnie, a u Klu ski przy naj mniej 3 mie sią -
ce. Se ry wy ra bia ne u na sze go ho dow cy
nie są bo wiem po spo li tym twa ro giem,
lecz żół ty mi se ra mi doj rze wa ją cy mi.
Naj star sze doj rze wa ją u nie go 3,5 ro ku,
ale prze wa żnie od pół to ra ro ku do 2 lat.

Doj rze wal nia wy ku ta w ska le
Jest to hob by de fi cy to we z de fi ni cji.

Ren tow ność mo żna osią gnąć, skra ca jąc
sztucz nie okre sy doj rze wa nia. Mo żna
z 1 kg su row ca pró bo wać wy two -
rzyć 2 kg pro duk tu fi nal ne go, jak
w wiel kich ma sar niach przy po mo cy
środ ków che micz nych po wszech nie ro -
bi się z wę dli na mi. Ale Klu ska nie bę -
dzie tak po stę po wał. Chce sto so wać
me to dy tra dy cyj ne. 

Wła sna doj rze wal nia jest wy ku ta
w ska le i wy po sa żo na w naj no wo cze -
śniej szą apa ra tu rę, spro wa dzo ną z za -
gra ni cy. Urzą dze nia za pew nia ją do pływ
świe że go po wie trza, na wi lża ją su che,
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Tak jak i wśród ludzi
bywają szczęśliwcy mogący
mieszkać w luksusowych
rezydencjach
i apartamentach, tak
zdarzają się owce żyjące
w czymś w rodzaju pałacu
dla zwierząt.

GOSPODARKA
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a wil got ne osu sza ją. Po nad to fil tru ją je,
że by nie prze do sta ła się żad na bak te ria
czy pleśń. Oczy wi ście, są mi kro by złe
i do bre, ale jak by mia ły prze nik nąć złe,
to le piej, że by nie by ło żad nych.

Ża den pro du cent nie zdra dzi se kre -
tów tech no lo gicz nych, np. te go, w ja kiej
kon kret nie tem pe ra tu rze doj rze wa ją je -
go se ry. Klu ska też do cho dził do re zul -
ta tów me to dą prób i błę dów, cho ciaż
oczy wi ście wspie rał się wie dzą i do -
świad cze niem wy bit nych se ro wa rów.
Po nad to ga ba ry ty za ku pio nych urzą dzeń
nie by ły prze wi dzia ne dla tak ma łych
wy twór ni, fa chow cy mu sie li je za tem
zmi nia tu ry zo wać, co też jest uni ka to -
wym osią gnię ciem my śli tech nicz nej.

– Gdy by nie pa sja dzie siąt ków lu dzi
z Pol ski i zagra ni cy – pod kre śla – to nie

by ło by te go wszyst kie go. Ob fi cie ko rzy -
sta łem z wie dzy kil ku na stu naj lep szych
fa chow ców w Pol sce i Eu ro pie, spe cja -
li stów od ho dow li, mle czar stwa, tech no -
lo gii pro duk cji se rów.

Nie za le żny i sa mo wy star czal ny
Za kład mle czar ski Klu ski jest sa mo -

wy star czal ny. Pew nie wła ści ciel już ta ki
tro chę jest, że nie lu bi za le żeć od in nych,
ale przede wszyst kim sa mo wy star czal -
ny jest z ko niecz no ści.

– To nie tyl ko spra wa za ufa nia do ko -
ope ran tów – tłu ma czy. – Na przy kład
sia no ki szon kę pro du ku je się w oko li cy
z ja ko ścią od po wied nią dla kro wy lub
owcy gór skiej i mię snej, ale mo je mlecz -
ne wy ma ga ją lep szej. Bo gdy do sta ną
nie od po wied nie po ży wie nie, to po pro -

stu mi pad ną. Ich sia no ki szon ka mu si
mieć mniej szą za war tość kwa su octo we -
go, do cze go po trzeb na jest pra sa o bar -
dzo du żej si le zgnio tu. W oko li cy ta kiej
nie ma, więc mu sia łem so bie spra wić
i sia no ki szon kę ro bię sam, przez co koszt
mo jej ho dow li si łą rze czy wzra sta. Nie
mó wiąc już o tym, że ba lo ty stan dar do -
wych roz mia rów (bia łe be le za fo lio wa -
nej sia no ki szon ki) są do bre dla krów, ale
znacz nie za du że dla owiec. Nie mo gę
więc ku po wać ogrom nych ba lo tów, lecz
mu szę sam ro bić ma łe. Wła sne ma szy ny
po zwa la ją mi na do ko ny wa nie prac po -
lo wych w naj lep szych okre sach, np. ko -
sze nie tra wy w trak cie jej kwit nie nia,
kie dy jest naj lep sza. A mam kil ka łąk,
na któ rych tra wy doj rze wa ją w ró żnym
cza sie. Gdy bym mu siał ma szy ny po ży -
czać, to mu siał bym cze kać w ko lej ce
i opty mal ny czas na zbiór by prze padł.

Dą że nie do sa mo wy star czal no ści
spra wi ło, że stał się po wa żnym pra co -
daw cą w oko li cy, gdzie nie ma za du żo
ofert pra cy. Do ob słu gi sa mej tyl ko ho -
dow li owiec za trud nia kil ka na ście osób. 

Uza le żnie nie w czar nej pa ra fi nie
Cel, ja ki so bie po sta wił, to wy rób

zdro wej żyw no ści, któ ra ta kże sma ko wo
usa tys fak cjo nu je klien tów. Od nie daw -
na w cen trum Kry ni cy -Zdro ju pro spe -
ru je sklep z se ra mi ma de by Klu ska.
Prze cięt na dzien na sprze daż wy no si 30-

100 ka wał ków, a re kor do wa – 600.
Ostat nio sprze da je się wię cej niż mo żna
na star czyć. Za pa sy są na wy czer pa niu.
Ist nie je oba wa, że – zu peł nie jak w so -
cja li zmie – wy stą pią „przej ścio we bra ki
w za opa trze niu”.

Na ka żdym opa ko wa niu znaj du je się
opis: jak dłu go ten aku rat ka wa łek doj -

Zakład mleczarski Kluski
jest samowystarczalny.
Pewnie właściciel już taki
trochę jest, że nie lubi
zależeć od innych, ale
przede wszystkim
samowystarczalny jest
z konieczności.

FO
T.

 L
EŚ

FO
T.

 A
RC

H
. R

O
M

A
N

A
 K

LU
SK

I

SĄDECZANIN marzec 2010_SADECZANIN  01-03-2010  23:15  Strona 21



22 Sądeczanin MARZEC 2010 v www.sadeczanin.info

rze wał i ja ką nu tę sma ko wą re pre zen tu je
– od słod kiej do pi kant nej. Bo ka żdy ma
in ny gust. Na wet w ło nie je go ro dzi ny pa -
nu ją ró żne: on sam lu bi bar dzo doj rza łe,
a żo nie one cuch ną, bo lu bi mło de. 

Wła ści ciel nie bę dzie się prze chwa -
lał, ale przy to czy tyl ko opi nię gu ru se -
ro we go z Ho lan dii. Oto po wie dział on
ni mniej, ni wię cej, że ta kie go owcze go,
wy ra bia ne go w na tu ral ny spo sób se ra to
w ca łej Eu ro pie ze świe cą szu kać.
W pro ce sie doj rze wa nia za wią zu ją się
w nim dro bi ny przy po mi na ją ce krysz tał -
ki cu kru, co spra wia, że pod czas roz gry -
za nia kę sa coś lek ko chru pie w zę bach.
Po dob no jest to za le ta se rów naj lep szej
ja ko ści.

Klu ska po le ca spo ży wa nie swe go se -
ra ze słod kim wi nem lub do brym ja ko -
ścio wo dże mem, ale lo jal nie ostrze ga, że
to uza le żnia.

Go mół ki se ra sprze da wa ne są w ele -
ganc kich pu de łecz kach, na to miast kro -
jo ne ka wał ki, aby od izo lo wać ser
od kon tak tu z oto cze niem, ob la ne są
czar ną pa ra fi ną. Czar na jest z pa ru po -
wo dów. Po pierw sze dla te go, że pa ra fi -
na ści śle przy le ga do se ra, a żół ta zle wa

się z nim i mo żna się po my lić. Po dru -
gie – aże by in ni nie pod ra bia li. Jak
oscyp ków, któ re ory gi nal nie po win ny
być z se ra owcze go, ale prze wa żnie są
z kro wie go.

Bo pro du cent za wsze ma trzy pro ble -
my: jak coś zro bić, jak to sprze dać i jak
unik nąć pod ró bek, któ re ogra ni cza ją je -

go do cho dy i psu ją mu opi nię. Aby za po -
biec te mu ostat nie mu, Klu ska zo stał je -
dy nym w Pol sce im por te rem czar nej
pa ra fi ny, któ rej od ra zu ku pił du żą par tię.

Za sob ność owcze go mle ka
Po daż nie na dą ża za po py tem mi mo

te go, iż ser jest dro gi, bar dzo dro gi. 1 kg
kosz tu je od 50 aż do 160 zł w za le żno -
ści od cza su doj rze wa nia. Se ry owcze
mu szą być dro gie, bo owca da je znacz -
nie mniej mle ka od kro wy. Ze 30 ra zy
mniej. I 10-krot nie mniej od ko zy. Koszt
wy two rze nia 1 l mle ka wy no si u nie go
po nad 10 zł. In na spra wa, że mle ko
owcze jest bar dzo gę ste, za sob ne w do -
bry tłuszcz i do bre biał ko. Klu ska pre -
cy zu je: – Ma kon sy sten cję śmie ta ny,
ści ślej mó wiąc – śmie tan ki do ka wy. Je -
śli ro bi my ka kao z mle ka owcze go, to
wcze śniej mle ko trze ba roz cień czyć wo -
dą w pro por cji pół na pół.

Za le ty mle ka owcze go opi sa li śmy już
wy żej, a za py ta ny o man ka men ty, ho -
dow ca wy mie nia tyl ko je den: – Jest go
za ma ło!

Ow szem, w ma rze niach wi dzi sieć
skle pów z wy ro ba mi owczy mi, ale sam

nie mógł by jej otwo rzyć, gdyż nie pro -
du ku je ty le mle ka, że by star czy ło
na za opa trze nie więk sze go ryn ku.
Gdy by po wsta ły jesz cze in ne go spo -
dar stwa, to mógł by ku po wać od nich
mle ko i wy twa rzać wię cej se ra, któ ry
mo żna by ło by do star czać do więk szej
licz by punk tów sprze da ży. Roz wią za -

niem by ło by po wsta nie gru py pro du -
cenc kiej. Ten typ or ga ni za cji nie był by
na Są dec czyź nie no wo ścią – wszak ist -
nie ją już gru py pro du cen tów ja jek, ja -
błek czy śli wek. Tak sa mo jak
plan ta to rzy sa mi prze cho wu ją owo ce
swo jej pra cy i sa mi zaj mu ją się ich

dys try bu cją, tak ho dow cy owiec mo -
gli by zjed no czyć się i utrzy my wać wła -
sną mle czar nię z doj rze wal nią se rów.
Klu ska de kla ru je, że w swo jej mle czar -
ni mógł by prze ra biać ta kże cu dze mle -
ko, ale na ra zie nie ma w oko li cy
dru gie go ho dow cy owiec mlecz nych
ta kie go jak on.

– Ewen tu al ni chęt ni – po wia da
– na ra zie ob ser wu ją. Je śli mo je se ry
od nio są suk ces, to znaj dą się ta cy, któ -
rzy ze chcą pójść w mo je śla dy. Ale do te -
go po trzeb ny bę dzie ka pi tał, więc w grę
wcho dzą ra czej fir my za gra nicz ne. 

Uboj nie sa mo ob słu go we
Ale na wet, gdy u nas ktoś wy pro du -

ku je żyw ność, to na po ty ka na ba rie rę
pra wa. W in nych pań stwach Eu ro py rol -
nik mo że otwo rzyć skle pik przy do mo -
wy i sprze da wać wy ho do wa ne przez
sie bie pło dy rol ne, a pol ski nie ma
do te go pra wa.

– Ide al ne roz wią za nie – kon ty nu uje
Klu ska – za sto so wa li Gre cy, któ rzy też
są w Unii. Tam w ka żdej wio sce jest ma -
ła uboj nia sa mo ob słu go wa. Ka żdy mo -
że ubić ja gnię, a mię so za wieźć
do swo je go skle pi ku i sprze dać od bior -
com. W Gre cji i Au strii nie ma żad nych
ba rier dla sprze da ży pro duk tów owczych
przez rol ni ków: mię sa, mle ka i se rów.
W tym ostat nim przy pad ku trze ba tyl ko
mieć mle czar nię. A u nas pro du cent mo -
że sprze da wać tyl ko oscyp ki. 

IRE NE USZ PAW LIK

Kluska deklaruje, że
w swojej mleczarni mógłby
przerabiać także cudze
mleko, ale na razie nie ma
w okolicy drugiego
hodowcy owiec mlecznych
takiego jak on.

GOSPODARKA
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Z a ło że nie by ło ta kie, że sta -
do owiec zło żo ne z mi ni -
mum 20 ma tek i jed ne go try ka
mia ło za pew nić utrzy ma nie

bez ro bot ne mu i je go ro dzi nie. Ktoś jed -
nak mu siał sfi nan so wać to przed się wzię -
cie. W tym ce lu włą czo no Po wia to wy
Urząd Pra cy w No wym Są czu.

– Ów cze sna usta wa o prze ciw dzia ła -
niu bez ro bo ciu – mó wi Sta ni sła wa
Skwar ło, wów czas kie row nicz ka PUP,
a obec nie dy rek tor ka Są dec kie go Urzę -
du Pra cy – po zwa la ła na wspie ra nie
dzia łal no ści rol ni czej. Od 2005 r. już ta -
kiej mo żli wo ści nie by ło. 

W 2003 r. gmin ne urzę dy pra cy ze -
sta wi ły więc li sty bez ro bot nych, któ rzy
mie li mak si mum dwa hek ta ry prze li cze -
nio we po la i we zwa ły na ze bra nia in for -
ma cyj ne. W 2003 r. w po wie cie
no wo są dec kim wzię ło w nich udział 875
osób. Z te go gro na wy ło nio no 50 bez ro -
bot nych, któ rych ob ję to szko le nia mi.
Wy ra że nie zgo dy na przy ję cie sta da by -
ło już do bro wol ne i na ten krok zde cy -
do wa ło się tyl ko 21 rol ni ków. W 2004 r.
do szło siedmiu in nych. Ci, któ rzy go dzi -
li się, mu sie li za de kla ro wać, że przez
rok nie bę dą wy stę po wać o za sił ki.

– Do na sze go ośrod ka do radz twa rol -
ni cze go – opo wia da Wie sław Sza fra -
niec, do rad ca te re no wy z Ma ło pol skie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go w Na -
wo jo wej – na le ża ła oce na, czy da ne go -
spo dar stwo po sia da od po wied nie
wa run ki do ho dow li owiec. Przede
wszyst kim cho dzi ło o si łę ro bo czą, po -
miesz cze nia i ba zę pa szo wą. Na szym za -
da niem był ta kże do bór ras
do po szcze gól nych go spo darstw. Wcho -

dzi ły w grę czar no głów ka, owca gór ska
i ber gschaf.

Z urzę du pra cy chęt ni do sta wa li do ta -
cję w wy so ko ści 6800 zł, za co na by wa li
sta do oraz wy po sa że nie owczar ni i środ -
ki od ka ża ją ce. „Ba com z urzę dów pra -
cy” pra cow ni cy MODR słu ży li
do radz twem przez dwa la ta. Ra dzi li
w spra wach cho wu, ży wie nia, pie lę gna -
cji. Nie któ rzy kan dy da ci na ba ców by li
tak zie lo ni, że nie wie dzie li, iż owcom
trze ba przy ci nać ra ci ce. Z ra cji spra wo -

wa nia te go nad zo ru pra cow ni cy MODR
wie dzą, że po sze ściu la tach od hucz nej
in au gu ra cji Pro gra mu „Owca”, ho dow lą
tych zwie rząt na dal zaj mu je się na Są -
dec czyź nie za le d wie sied miu uczest ni -
ków z 28, ja cy za czy na li.

Ha ła śli wa Ja wo ro wicz
A in au gu ra cja rze czy wi ście by ła

hucz na. U Ta de usza Ko cem by zja wi ła
się na wet ha ła śli wa Elżbie ta Ja wo ro wicz
z TVP i go spo dar stwo rol ni ka z Ka -
mion ki Wiel kiej po ja wi ło się w gło śnym
cy klu „Spra wa dla re por te ra”.

W bu dow nic twie pry wat nym pa no -
wał aku rat prze stój i bu dow la niec Ko -
cem ba nie mógł zna leźć za trud nie nia.
Z Ka mion ki Wiel kiej do Pro gra mu
„Owca” zgło sił się tyl ko on, bo miał mo -
żli wość utrzy ma nia sta da – sześć hek ta -
rów nie użyt ków, któ re bez owiec
za ro sły by jak dżun gla. Pod wzglę dem
pa szo wym był więc sa mo wy star czal ny.
Ja ko jed ne go z nie licz nych szczę śliw -

Program „Owca” miał być jedną z form przeciwdziałania
bezrobociu na wsi. Zakończył się fiaskiem, ale to wcale
nie oznacza, że zabrakło osób, które zarobiły. Bo
skorzystali chyba wszyscy z wyjątkiem hodowców. 

Pro gram „Owca” po la tach

Pie cze nie ko sia rek

Z urzędu pracy chętni
dostawali dotację
w wysokości 6800 zł, za co
nabywali stado oraz
wyposażenie owczarni
i środki odkażające. 

KIEROWNICZKA PUP
PRAKTYCZNIE 

POZNAJE PROGRAM
„OWCA” NA GÓRZE

TOBOŁÓW W GORCACH
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ców, któ rych wy se lek cjo no wa no
na pod sta wie te stów, wy sła no go
na szko le nie do Fran cji. Jeź dzi li od jed -
ne go ho dow cy owiec do dru gie go, zwie -
dza li uboj nie, mle czar nie i se ro war nie. 

Po po wro cie Ko cem ba przy go to wał
owczar nię o wy mia rach 10 me trów na 8
i od do cen ta Ma cie ja Pom py -Ro bo żyń -
skie go z Ośrod ka Ba daw czo -Wdro że nio -
we go Owczar stwa w Pio run ce ku pił 25
ma tek plus ro do wo do we go try ka roz pło -

do we go ra sy bia ła al pej ska. Za pła cił 6,5
tys. zł, po tem pie nią dze mu zre fun do wa -
no. Zamierzał do star czać ja gnię ta
na ubój. Prze cież obie cy wa no, że Pro -
gram „Owca” za gwa ran tu je skup ja gniąt,
bo prze cież ry nek wło ski jest nie na sy co -
ny i wchło nie wszyst ko. Koń co wym
ogni wem łań cu cha pro gra mu mia ła być
uboj nia Po ło ni na w Le sku. 

Strzy że nie dro ższe od weł ny
– Trzy la ta się spraw dza ło – mó wi

Ta de usz Ko cem ba. – Jed nak po tem roz -
po czę ły się kło po ty. Za ła ma nie przy szło
na wio snę 2009 r. Wy cho wa łem 20 ja -
gniąt, ale oka za ło się, że Wło si wy co fa li
się z na sze go ryn ku, bo tań sze ja gnię ta
ma ją z Ru mu nii i Sło wa cji, gdzie ho dow -
la owiec jest do to wa na przez pań stwo.
U nas jest do to wa na tyl ko wte dy, gdy ma
się owce ra sy czy stej. A ja oprócz ra so -
we go try ka mam krzy żów ki: pol ska gór -
ska, berg schaf, bia ła al pej ska… Nie
po wiem, owce są przy jem ne, nie wy ma -
ga ją du żych na kła dów, ale przy da ły by
się ko rzy ści z ich ho dow li.

Nie prze wi dzia no, że ko niunk tu ra
na owce oka że się nie sprzy ja ją ca. A chów

owiec kosz tu je, np. dwa ra zy do ro ku
trze ba prze pro wa dzić od ro ba czy wia nie.
– Owcom na wet sma ku je ten pre pa rat
w po sta ci mlecz ka – mó wi Ko cem ba. 

Ogól ny koszt prze zi mo wa nia jed nej
mat ki sza co wa ny jest na 160-180 zł.
A tym cza sem, przy obec nych ce nach
sku pu, owca nie jest w sta nie na sie bie
za ro bić. Rocz nie da je ok. 4 kg weł ny,
któ ra w 2009 r. by ła sku po wa na po za -
le d wie 1 zł za ki lo gram. 

– To dro żej kosz tu je opła ta za strzy -
że nie – de ner wu je się Ko cem ba. – Że by
sprze daż weł ny by ła opła cal na, po wi nie -
nem do stać z 6 zł za ki lo. A po ta kiej ce -
nie jak te raz, to weł na sta je się ni ko mu
nie po trzeb nym od pa dem. Jesz cze w la -
tach 80. by ła do to wa na przez pań stwo
i wte dy ho do wa łem 15 ma tek dla sa mej
weł ny, bo się kal ku lo wa ło. 

Z ko lei ja gnię na ubój mo żna by ło
wio sną 2009 r. sprze dać naj wy żej
za 120 zł. – Mię so po win no kosz to wać
– oce nia Ko cem ba – przy naj mniej 15 zł
za ki lo, a sku pu ją po 9. I to w naj lep szym
przy pad ku! Uboj nia w Le sku wciąż wy -
brzy dza, dyk tu je ce ny, wa run ki i ter mi -
ny, a czę sto na wet w ogó le nie sku pu je.
Ja gniąt na ubój więc w ze szłym ro ku już
nie sprze da łem. Po je dyn cze sztu ki ku pu -
ją u mnie lu dzie, któ rym mi nę ła już fa -
scy na cja ko siar ka mi spa li no wy mi. Te raz
wo lą „za trud nić” do ko sze nia traw ni -
ków owce, a je sie nią ma ją je jak zna lazł
na gril la.

Kon ty nu acja fia ska
Ho dow la owiec jest obec nie nie ren -

tow na. De fi cyt na ka żdej owcy wy no si
naj mar niej kil ka dzie siąt zło tych. Po -
wiedz my 50 zł ra zy 25 sztuk, w su -
mie 1250 zł stra ty rocz nie. A prze cież
za kła da no, że sta do wy ży wi rol ni ka i je -
go ro dzi nę, da jąc przy naj mniej 10 tys. zł
do cho du. Ocze ki wa nia ra dy kal nie roz -
mi nę ły się więc z rze czy wi sto ścią.

– W na szym pro gra mie – bro ni ini cja -
ty wy Sta ni sła wa Skwar ło – za ło ży li śmy
wskaź nik efek tyw no ści na po zio mie 50
pro cent. Tym cza sem po 15 mie sią cach,
na ja kie okre ślo no je go funk cjo no wa nie,
wskaź nik wy niósł 100 pro cent, co ozna -
cza, że wszy scy rol ni cy, któ rzy przy stą -
pi li do pro gra mu, na dal wy trwa li
przy ho dow li owiec.

Dwulet ni Pro gram „Owca” nie był
jesz cze dro gi – łącz nie kosz to wał 178,2
tys. zł (w tym 30 tys. zł w po życz kach).
Był tak ta ni, gdyż obej mo wał tyl ko kosz ty
rze czy wi ste: do ta cje, po życz ki, szko le nia. 

– Dla nas by ła to przy go da – en tu zja -
zmu je się Sta ni sła wa Skwar ło. – Ni gdy
wcze śniej i ni gdy po tem nie re ali zo wa li -
śmy tak ory gi nal ne go pro jek tu. I ka żdy
z nas brał w tym udział bez do dat ko we -
go wy na gro dze nia, wy ko ny wał swo je za -
da nie po pro stu w ra mach obo wiąz ków
słu żbo wych.

Po za ini cjo wa niu w 2003 r. pi lo ta żo -
we go Pro gra mu „Owca” na Są dec czyź -
nie, szyb ko po wstał Pro gram „Owca
Plus” wcie la ny w ży cie w ca łej Ma ło -
pol sce. W 2005 r. na je go prze pro wa -
dze nie wy da no 250 tys. zł,
a na la ta 2006-2009 prze wi dzia no
po 600 tys. zł. W su mie „Owca Plus”
mia ła kosz to wać 2,65 mln zł. Pie nię dzy
tych nie wy da no w ca ło ści, bo pro gra -
mu w po rę za nie cha no.

A ja kie zu peł nie nie re al ne roz ta cza -
no per spek ty wy, świad czy treść za łącz -
ni ka do uchwa ły Sej mi ku Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go z 29 sierp nia 2005 r.:
„Ni niej szy pro gram za kła da, iż przy -
wró ce nie pa ster stwa mo że dać do koń -
ca 2010 r. za trud nie nie dla ok. 1000
osób przy ho dow li oraz 9000 miejsc pra -
cy w oto cze niu ho dow li i w tu ry sty ce”.
W su mie więc 10 tys. za trud nio nych!

Mimo iż w Małopolsce
Program „Owca Plus”
okazał się niewypałem, 
nie zraziło to władz
województwa śląskiego
do rozpoczęcia w 2007 r.
identycznego projektu
w Beskidzie Śląskim 
i Jurze Krakowsko-
Częstochowskiej.

GOSPODARKA
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Wpły wo wa ka sta
Mi mo iż w Ma ło pol sce Pro gram

„Owca Plus” oka zał się nie wy pa łem, nie
zra zi ło to władz wo je wódz twa ślą skie go
do roz po czę cia w 2007 r. iden tycz ne go
pro jek tu w Be ski dzie Ślą skim i Ju rze
Kra kow sko -Czę sto chow skiej. Do 2009 r.
na ten cel pla no wa no wy asy gno wać 700
tys. zł. Brnię to w to nie uda ne przed się -
wzię cie, mi mo iż już w mar cu 2008 r.
w „Kro ni ce Be skidz kiej” py ta no: „W wo -
je wódz twie ślą skim ru sza Pro gram Owca
Plus. (…) Czy rze czy wi ście pro gram bę -
dzie zba wie niem dla ho dow ców, czy też
za koń czy się fia skiem, jak to mia ło miej -
sce w wo je wódz twie ma ło pol skim?”.

Nie za le żnie od złych do świad czeń,
nic nie stoi za tem na prze szko dzie, że by
Pro gram „Owca” z roz ma chem wpro -
wa dzać w na stęp nych re gio nach kra ju
i wy rzu cać w bło to ko lej ne set ki ty się cy
i mi lio ny zło tych. Se kret po pu lar no ści
ta kich pro gra mów tkwi bo wiem w tym,
że fun du sze prze zna czo ne na ich re ali -
za cję w lwiej czę ści wca le nie wę dru ją
do ad re sa tów szczyt nych ini cja tyw, lecz
do au to rów (prze wa żnie zresz tą au tor
jest je den, a na stęp ni tyl ko po wie la ją, in -
ka su jąc wsza kże pie nią dze ni by za pio -
nier ski wy si łek), urzęd ni ków,
na ukow ców, eks per tów, kon sul tan tów
i do rad ców. I ta wpły wo wa ka sta jest
naj bar dziej za in te re so wa na ma te rial nie
roz pę ty wa niem po dob nych, z gó ry ska -
za nych na nie po wo dze nie ak cji. 

Zni ka nie Klu ski
Gdy by jesz cze rol nik za miast ho do -

wać ja gnię ta na rzeź do ił owce, a z mle -
ka wy twa rzał se ry, to mo że był by
w sta nie wyjść na swo je. Ale że by sta ło
się to opła cal ne, mu siał by stwo rzyć wa -
run ki do ho dow li znacz nie więk sze go
sta da. Nie mó wiąc już o tym, ile na le ża -
ło by za in we sto wać w urzą dze nia oraz
wy dać na speł nie nie unij nych wy mo gów
sa ni tar nych.

Na uczy nie nie ta kie go sko ku tech no -
lo gicz ne go stać by ło tyl ko Ro ma na Klu -
skę, po my sło daw cę Pro gra mu „Owca”!
Na po cząt ku funk cjo no wa nia te go pro -
gra mu roz gła sza no wal ny udział Klu ski
wszem i wo bec, i czy nio no to tak do no -
śnie, że przez pe wien czas opi nii pu -
blicz nej wy da wa ło się na wet, że są dec ki

mul ti mi lio ner cha ry ta tyw nie fun du je ca -
łe to przed się wzię cie. Że ło ży na nie ze
swe go nie prze bra ne go ma jąt ku, po wsta -
łe go aku rat wte dy wsku tek sprze da ży
fir my kom pu te ro wej Opti mus za gru bo
po nad 200 mln zł. Tym cza sem praw da
jest ta ka, że Pro gram „Owca” w ca ło ści
fi nan so wa ny był z bu dże tu pań stwa,
z fun du szy prze zna czo nych na zwal cza -
nie bez ro bo cia. A te raz, gdy pro gram
za koń czył swe ist nie nie w ci szy klę ski,
rów nież na zwi sko po my sło daw cy po mi -
ja ne jest mil cze niem. Im bar dziej Pro -
gram „Owca” się nie uda wał, tym
bar dziej Klu ska z nie go zni kał.

Ju trzen ka na dziei
– Pan Klu ska – mó wi Sta ni sła wa

Skwar ło – od zna czał się wiel ką po wa gą,
z ja ką trak to wał part ne rów te go pro gra -
mu, w tym bez ro bot nych. To czło wiek wy -
jąt ko wo tak tow ny, ni gdy się nie spóź niał.
Da wał przy kład jak na le ży trak to wać
part ner stwo. Kie dy mi ni ster stwo spóź ni -
ło się z wy pła tą pie nię dzy dla rol ni ków,
to – o ile mi wia do mo – pan Klu ska
z wła snych środ ków po krył ho dow com
stra ty, ja kie po nie śli z te go ty tu łu.

Ostat nich Mo hi ka nów owczar stwa
Klu ska na dal nie po zo sta wia sa mych so -
bie. Chce po móc fi nan so wo któ rejś
uboj ni w za ku pie sprzę tu. Dzię ki te mu
sta nie je bi cie ja gniąt, a jak ho dow cy bę -
dą mie li tań szą ja gnię ci nę ze zwie rząt
ubi tych w uboj ni, to bę dą mo gli ją ko -
rzyst niej sprze dać. Klu ska ma na dzie ję,
że dzię ki tej ope ra cji za pa li się zie lo ne

świa teł ko w tu ne lu dla go spo darstw
owczar skich, któ re do sta ną szan sę
na osią gnię cie do cho do wo ści.

Przez la ta ho dow la owiec w Pol sce
ba lan so wa ła na kra wę dzi opła cal no ści,
a czę sto wy ma ga ła do pła ca nia. Jed nak
je sie nią ubie głe go ro ku – wy da je się, że
wsku tek upar tej pro mo cji ja gnię ci ny
– za świ ta ła ju trzen ka na dziei. Na gle ni
stąd, ni zo wąd na ryn ku po ja wił się głód
ja gnię ci ny. Po raz pierw szy od lat po pyt

prze kro czył po daż. Ce na ja gnię ci ny
wspię ła się na wet do 20 zł za 1 kg. Lu -
dzie za czę li roz bi jać się za nią, przy je -
żdża li na wet do Klu ski i roz py ty wa li,
czy nie mo żna ku pić ja gniąt. Oczy wi -
ście nie sprze da wał, bo prze cież ho du je
zbyt cen ne owce ra sy mlecz nej. 

W oce nie Klu ski – ho dow cy je sie nią
ze szłe go ro ku po raz pierw szy od lat za -
ro bi li pierw sze pie nią dze. Oczy wi ście
uda ło się to tyl ko tym, któ rzy prze trwa li
trud ny okres. Bo, jak mó wi ten do świad -
czo ny przed się bior ca, w ho dow li owiec
– tak jak w ka żdym biz ne sie – nie ma
nic pew ne go. Prze trwa ją naj lep si.

IRE NE USZ PAW LIK

Nagle ni stąd, ni zowąd
na rynku pojawił się głód
jagnięciny. Po raz pierwszy
od lat popyt przekroczył
podaż. 

– Mięso powinno kosztować – ocenia Kocemba – przynajmniej 15 zł
za kilo, a skupują po 9. I to w najlepszym przypadku! FOT. ARCH. ROMANA KLUSKI
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G dy tyl ko w te re nie po ja wi li się
pi la rze, na tych miast za re ago -
wa li obroń cy przy ro dy, któ -
rzy, naj wy raź niej, nie

po wie dzie li jesz cze ostat nie go sło wa.
Sto wa rzy sze nie Pra cow nia Na Rzecz
Wszyst kich Istot prze sła ło do mi ni stra
zdro wia wnio sek o na tych mia sto we wsz -
czę cie dzia łań w spra wie pro wa dzo nej
na sto ku wy cin ki drzew, a do Sa mo rzą -
do we go Ko le gium Od wo ław cze go zwró -
ci ło się o wstrzy ma nie in we sty cji. Spół ka
re ali zu ją ca przed się wzię cie nie za mie rza
wstrzy my wać ani prze ry wać prac. 

– In we sty cja jest roz po czę ta i w tym
mo men cie nie da się jej już za trzy mać.
Nie ma ta kiej opcji. Po sia da my wy ma -
ga ne pra wem wszel kie nie zbęd ne do ku -
men ty – kwi tu je krót ko An drzej
Gą sio row ski, wi ce pre zes Sta cji Nar ciar -
skiej Ki carz.

In we sty cja na Ki ca rzu od po cząt ku
jest ró żnie po strze ga na przez piw ni czan.
Dla jed nych jest to na dal sztan da ro we
przed się wzię cie, da ją ce na dzie ję na lep -
sze cza sy i roz wój uzdro wi ska. Wśród
in nych – bo ją cych się o to, czy nie za -
gro zi ono przy ro dzie i jej na tu ral nym
bo gac twom, w szcze gól no ści wo dzie
mi ne ral nej, z któ rych sły nie ten re gion –
wciąż wzbu dza spo re oba wy.

Spół ka Sta cja Nar ciar ska Ki carz po -
sia da ją ca wszel kie wy ma ga ne ze zwo le -
nia, uzgod nie nia i ra port od dzia ły wa nia
na śro do wi sko, za czę ła w po ło wie lu te -
go bu do wę sta cji od wy rę bu w su mie kil -
ku dzie się ciu arów la su na sto ku,
bę dą cym wła sno ścią spół ki. By ło to mo -
żli we po za war ciu (10 lu te go) umo wy
no ta rial nej z mia stem i gmi ną Piw nicz -

na-Zdrój o za mia nie grun tów. Spół ka
sta ła się wła ści cie lem ok. 20 ha za le sio -
nych te re nów na Ki ca rzu (do tej po ry bę -
dą cych wła sno ścią gmi ny), a od stą pi ła
gmi nie ok. 5,30 ha te re nu na tzw. Na kle,
(znaj du ją ce go się po le wej stro nie szo sy
przed wjaz dem do mia sta), któ ry do tej
po ry by ł w po sia da niu wspól ni ków spół -
ki. Sta cja Nar ciar ska Ki carz (po stycz -
nio wej wy ce nie grun tów na Na kle
i na Ki ca rzu przez bie głych rze czo znaw -
ców) prze ka za ła ta kże dla gmi ny in ną,
stra te gicz ną dla mia sta dział kę na tym
sa mym Na kle. Spół ka po zo sta wi ła jed -
nak dla sie bie część te re nu w tej czę ści
mia sta, na któ rym wy bu du je du ży par -
king przy naj mniej dla 500 sa mo cho dów
lub 50 au to bu sów. Po za war ciu umo wy
no ta rial nej, Edward Bo ga czyk, bur mistrz
mia sta i gmi ny Piw nicz na-Zdrój, oraz
wspól ni cy spół ki, w tym rów nież no wi
in we sto rzy z War sza wy, spo tka li się
w Urzę dzie Mia sta i Gmi ny z rad ny mi
na uro czy stym spo tka niu otwie ra ją cym
in we sty cję. 

No wi in we sto rzy z War sza wy, któ -
rych do wej ścia do spół ki za chę ci li Ce -
za ry Cha rzew ski i An drzej Gą sio row ski,
do tych cza so wi wspól ni cy, za stą pi li po -
przed nie go stra te gicz ne go biz ne so we go
part ne ra – kra kow ską spół kę „Wa wel Se -
vi ce”, któ ra po kil ku la tach zde cy do wa -
ła się sprze dać swo je udzia ły. Od ku pił je
w sierp niu ub.r. Ce za ry Cha rzew ski
z No we go Są cza, dziś pre zes za rzą du
spół ki Sta cja Nar ciar ska Ki carz.

– Wiem, ile kosz to wa ło ko le gów (Ce -
za re go Cha rzew skie go i An drze ja Gą sio -
row skie go – przyp. red) i was dro dzy
pań stwo, do pro wa dze nie spra wy

do punk tu, w któ rym in we sty cja mo gła się
roz po cząć – mó wił pod czas lu to we go
spo tka nia Ra fał Brze zow ski, je den z no -
wych in we sto rów z War sza wy. – Do ku -
men ta cja, w tym i uzgod nie nia
śro do wi sko we, po zwo le nia, ja kie zgro ma -
dzo no, jest im po nu ją ca. Na praw dę wy ko -
na na zo sta ła gi gan tycz na pra ca. My,
wcho dząc do spół ki Ki carz, za bez pie czy -
my fi nan so wa nie tej in we sty cji. Na sza ro -
la spro wa dza się do pil no wa nia
wy dat ków ko le gów, czy re ali zo wa ne są
zgod nie z przy ję tym biz ne spla nem. Ma -
my usta lo ny har mo no gram wpłat na po -
szcze gól ne eta py in we sty cji, któ ra
przy nie sie do cho dy ta kże gmi nie. Nie wąt -
pli wym atu tem Piw nicz nej jest jej lo ka li -
za cja. Sta cja nar ciar ska z kom plek sem
ho te lo wym w cen trum mia sta gwa ran tu -
je, że tu ry sta nie bę dzie się tu taj nu dził.

Ce za ry Cha rzew ski i An drzej Gą -
sio row ski, któ rzy od po cząt ku, a więc

Bu dzi na dzie je, roz pa la emo cje

Kolejką na Ki carz
Po sześciu latach, wypełnionych różnymi przeciwnościami,
przepychankami i protestami ekologów, ruszyła budowa
nowej w Beskidzie Sądeckim stacji narciarskiej:
na Kicarzu (704 m n.p.m.) w Piwnicznej-Zdroju. 

GOSPODARKA
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od kil ku lat pi lo tu ją to przed się wzię -
cie, nie kry li na spo tka niu wdzięcz no -
ści dla władz Piw nicz nej-Zdro ju,
na cze le z bur mi strzem Edwar dem Bo -
ga czy kiem, i ra dy, któ ra w mar cu ubie -
głe go ro ku za pa li ła dla in we sto rów
zie lo ne świa tło i pod ję ła hi sto rycz ną
uchwa łę, go dząc się na za mia nę grun -
tów. Tym sa mym da ła przy zwo le nie

na bu do wę sta cji nar ciar skiej w cen -
trum uzdro wi ska.

– Chciał bym po dzię ko wać pa nu bur -
mi strzo wi za wy trwa łość i ra dzie, któ ra
nam za ufa ła w mar cu ub.r. – mó wił An -
drzej Gą sio row ski. – Przed się wzię cie
ru szy ło. Dla ni ko go nie jest ta jem ni cą,
że mie li śmy naj prze ró żniej sze pro ble my
z tą in we sty cją. My ślę, że w tym ro ku bę -
dzie ona moc no za awan so wa na,
a w przy szłym zo ba czy cie ją Pań stwo
z czę ścią ho te lo wą. Po sta ra my się tu taj
za ist nieć nie tyl ko po przez sta cję nar -
ciar ską, ale rów nież przez za ple cze tu -
ry stycz ne.

Spół ka jest wła ści cie lem dwóch daw -
nych Do mów Wcza so wych „Po prad”
przed Piw nicz ną oraz na by te go w po -
cząt kach ro ku daw ne go Ośrod ka Wy po -
czyn ko wo -Re kre acyj ne go „Ko li ba”.
Do ce lo wo, po ka pi tal nych re mon tach
obiek tów, a w przy pad ku te go ostat nie -
go rów nież roz bu do wie, znaj dzie się
w nich bli sko 500 miejsc noc le go wych.

Spół ka, jak za pew nia li in we sto rzy,
po sia da wszel kie nie zbęd ne po zwo le nia
i uzgod nie nia (m.in. z Po pradz kim Par -
kiem Kra jo bra zo wym i od no śnie pro -
gra mu Na tu ra 2000). Nie wol no jed nak
za po mi nać, że w Piw nicz nej nie oby ło
się bez pro te stów eko lo gów, któ rzy zło -
ży li skar gę na pla no wa ną in we sty cję
do Sa mo rzą do we go Ko le gium Od wo -
ław cze go (wpły nę ła po ter mi nie). SKO

nie przy chy li ło się wów czas do ar gu -
men ta cji eko lo gów.

Ra cje eko lo gów
In we sto rzy za an ga żo wa li w bu do wę

sta cji nar ciar skiej już kil ka na ście mi lio -
nów zło tych. Wy li cza ją, że za pew nią
gmi nie 500 do dat ko wych miejsc noc le -
go wych, atrak cje dla nar cia rzy i 250
miejsc pra cy. 

Otwar cie Sta cji Nar ciar skiej Ki carz
(w pierw szym eta pie tras, par kin gów
i karcz my, w dru gim zaś czę ści ho te lo -
wej) prze wi dzia no na po czą tek se zo nu
nar ciar skie go 2010/2011, o ile pla nów
nie po krzy żu ją eko lo dzy, któ rzy bły ska -
wicz nie za re ago wa li, wy sy ła jąc do mi -
ni stra zdro wia wnio sek o prze rwa nie
wy rę bu la su, a do Sa mo rzą do we go Ko -
le gium Od wo ław cze go wnio sek
o wstrzy ma nie in we sty cji. Na sy gnał
eko lo gów już za re ago wa ło Mi ni ster stwo
Zdro wia, któ re na wieść o roz po czę ciu
in we sty cji na Ki ca rzu prze sła ło do bur -
mi strza Piw nicz nej-Zdro ju pi smo. 

– Już raz in ter we nio wa li śmy w spra -
wie Ki ca rza, ale za póź no zgło si li śmy
chęć udzia łu w pro ce du rze. Nasz pro test

Warto wiedzieć

In we sty cja zgod nie z wy da nym po zwo le -
niem na bu do wę jest im po nu ją ca. Wy ciąg
krze seł ko wy po wie zie nar cia rzy po nad Po -
pra dem i szo są pro wa dzą cą do pi jal ni wód
mi ne ral nych na tzw. Har cer ską Po la nę,
a z niej już pod sam szczyt Ki ca rza, gdzie ma
być po czą tek tra sy zjaz do wej. Na dół bę dzie
mo żna zje chać na par king na tzw. Na kle wy -
cią giem trans por to wym – trzyoso bo wym.
Dzia łać bę dą też dwa or czy ki po ok. 800 m,
i or czyk dla dzie ci – 150 m. Na Har cer skiej
Po la nie po wsta nie ba za ho te lo wa i ga stro -
no micz na: 20 dom ków sze ścio oso bo wych,
głów ny bu dy nek o po wierzch ni 2 tys. m.kw.
z du żą re stau ra cją, ta ra sem wi do ko wym, go -
prów ką, punk tem sa ni tar nym i le kar skim,
wy po ży czal nia mi nart i de sek snow bo ar do -
wych, skle pa mi. W głów nym bu dyn ku
do dys po zy cji bę dzie też osiem apar ta men -
tów. Nad Har cer ską Po la ną sta nie karcz ma
re gio nal na o po wierzch ni 300 m.kw. Tra sy
bę dą sztucz nie śnie żo ne i oświe tlo ne. 

Kicarz (704 m n.p.m.) w Piwnicznej Zdroju FOT. MIGA
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był opóź nio ny przez Biu le tyn In for ma cji
Pu blicz nej, w któ rym – na szym zda niem
– nie by ło in for ma cji, że ta in we sty cja
jest pla no wa na – mó wi Ra do sław Ślu -
sar czyk, pre zes Sto wa rzy sze nia Pra cow -
nia na Rzecz Wszyst kich Istot. – Ra cje
na sze go sto wa rzy sze nia nie zo sta ły
uwzględ nio ne. Ale na wal kę o ra to wa nie
przy ro dy nie jest za póź no. Za re ago wa -
li śmy po ter mi nie i nasz głos zo stał zi -
gno ro wa ny przez de cy den tów, ale nie
za mie rza my się pod dać.

Eko lo dzy, w ma te ria le za miesz czo -
nym na swo jej stro nie in ter ne to wej (Pra -

cow ni na Rzecz Wszyst kich Istot) zwra -
ca ją uwa gę, że wy cin ka na sto kach gó ry
Ki carz do ko ny wa na jest w stre fie „B”
ochro ny uzdro wi ska Piw nicz na-Zdrój,
w któ rej obo wią zu je cał ko wi ty za kaz
wy ci na nia drzew. 

(…) Nie jest zro zu mia łym, dla cze go
de cy zja o uwa run ko wa niach śro do wi -
sko wych oraz de cy zja po zwo le nia
na bu do wę do pusz cza ją zgo dę na tę wy -
cin kę. Świad czy to o ich wy da niu z ra -
żą cym na ru sze niem pra wa (...).
Pro wa dze nie in we sty cji, mo gą cych za -
kłó cić ist nie ją ce uwa run ko wa nia hy dro -

lo gicz ne (istot ne dla mo żli wo ści ochro -
ny i ko rzy sta nia z wód lecz ni czych), wy -
ma ga spo rzą dze nia do ku men ta cji
hy dro lo gicz no – geo lo gicz nej (a nie
geo tech nicz nej – do tych czas tyl ko ta ka
by ła wy ko na na) i za opi nio wa nia jej
przez mi ni stra zdro wia)” – czy ta my
na stro nie Pra cow ni.

We dług eko lo gów, któ rzy pod pie ra ją
się opi nia mi na ukow ców Pań stwo we go
In sty tu tu Geo lo gicz ne go oraz Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej z Kra ko wa, sta cja
nar ciar ska, po przez m.in. sztucz ne na -
śnie ża nie, mo że do pro wa dzić do de gra -
da cji skła du czę ści za so bów wód
mi ne ral nych „Piw ni czan ki”. 

„(…) Ko niecz ność wstrzy ma nia wy -
cin ki drzew jest spo wo do wa na nie tyl ko
wzglę da mi for mal ny mi, lecz przede
wszyst kim za gro że niem sto sun ków wod -
nych w re jo nie od dzia ły wa nia re ali zo -
wa ne go przed się wzię cia. Za gro że nie to
jest zwią za ne przede wszyst kim ze zmia -
na mi w za kre sie wa run ków za si la nia
wód pod ziem nych na ob sza rze pla no wa -
nej nar to stra dy (wy cin ka drzew na ob -
sza rze kil ku dzie się ciu hek ta rów, zdar cie
po kry wy dar nio wej, sztucz ne na śnie ża -
nie), któ re mo gą skut ko wać de gra da cją
sta nu i skła du czę ści za so bów wód mi -
ne ral nych „Piw ni czan ka” – czy ta my
da lej na ich stro nie.

– W przy pad ku, gdy oka że się, że na -
ukow cy mie li ra cję i doj dzie do za nie -
czysz cze nia wo dy (za so bów mi ne ral nych
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Przed kil ko ma ty go dnia mi, na spo tka niu w piw ni czań skim ma gi stra -
cie, in we sto rzy przed sta wi li rad nym in ny po mysł wią żą cy się z tą in -
we sty cją. Po ja wi ła się kon cep cja, by za mie nić dwa wy cią gi
krze seł ko we, wo żą ce nar cia rzy z Na kła na szczy t, na ośmio oso bo wy
wy ciąg gon do lo wy. Od stro ny fi nan so wej – jak za pew niał Ce za ry Cha -
rzew ski, pre zes za rzą du spół ki – by ła by ona do te go przy go to wa na.
– Po mysł, by w Piw nicz nej funk cjo no wa ła ko lej ka gon do lo wa bar dzo się
nam po do bał, mu si my jed nak za sta no wić się, czy za mia na urzą dzeń nie
spo wo du je ja kie goś opóź nie nia w stra te gii dzia łań bu do wa nia in fra -
struk tu ry nar ciar skiej – mó wił kil ka ty go dni te mu.
Sa tys fak cji z roz po czę cia in we sty cji nie krył bur mistrz Edward Bo ga czyk.
– Bar dzo się cie szę, że mo że my mó wić o fi ni szu – po wie dział wte dy
go spo darz mia sta i gmi ny. – Pod pi sa li śmy akt no ta rial ny za mia ny te -
re nów. O bu do wie ko lej ki w Piw nicz nej mó wi ło się już w la tach 90., ale
pla ny speł zły na ni czym. O in we sty cje te go ty pu po sta ra ły się w mię -

dzy cza sie Kry ni ca-Zdrój i Szczaw ni ca, a my by li śmy w ty le. Chy ba
wszy scy je ste śmy szczę śli wi, że wresz cie, po ty lu la tach na Ki ca rzu za -
czy na się coś dziać. Dla mia sta i gmi ny ta kie przed się wzię cie to ogrom -
na szan sa na roz wój, na miej sca pra cy dla miesz kań ców. Dzię ki te mu
wzbo ga ci się na sza ofer ta tu ry stycz no -re kre acyj na nie tyl ko zi mą, ale
przez ca ły rok.
W po dob nym du chu wy po wie dzia ła się też rad na Be ata Po la kie wicz:
– Dla Piw nicz nej ta in we sty cja jest zna kiem wiel kiej na dziei na no we
miej sca pra cy, na oży wie nie go spo dar cze mia sta i re gio nu, zwięk sze nie
atrak cyj no ści tu ry stycz nej gmi ny. To jest nam bar dzo po trzeb ne. Dla
mnie, ja ko rad nej, dla mo ich ko le gów, któ rzy po dej mo wa li de cy zję, któ -
rzy wie lo krot nie bok so wa li się z te ma tem – bo, jak wia do mo, by ły ró żne
lo sy tej in we sty cji – by ła to naj wa żniej sza de cy zja, ja ką do tych czas przy -
szło nam pod jąć. Je ste śmy wdzięcz ni, że wspól nie mo że my pra co wać
z tak wy trwa ły mi in we sto ra mi. 

Gon do le za miast krze se łek?

Spotkanie z inwestorami w Urzędzie Miasta i Gminy FOT. MIGA

GOSPODARKA
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– przyp. red.) w Piw nicz nej, a miej sco -
wość stra ci sta tus uzdro wi ska, to
na pew no lo kal na lud ność bę dzie rów -
nież strat na – za uwa ża Ra do sław Ślu -
sar czyk. – Nieli cze nie się z opi nia mi
na ukow ców, po dej mo wa nie in we sty cji,
któ ra mo że przy nieść stra ty dla przy ro -
dy i miesz kań ców jest bar dzo nie roz wa -
żnym kro kiem, któ ry trud no
czym kol wiek uspra wie dli wić. W przy -
pad ku znisz cze nia ujęć wo dy mi ne ral nej
bę dzie my kon se kwent nie do ma gać się,
by po dej mu ją cy tę de cy zję by li roz li cze -
ni ze swo ich dzia łań.

Po su nię cia eko lo gów pil nie śle dzą
z pew no ścią ci miesz kań cy uzdro wi ska,
któ rzy mie li i z pew no ścią ma ją na dal
wąt pli wo ści zwią za ne z wpły wem bu do -
wy sta cji na źró dła wo dy mi ne ral nej
Piw ni czan ka. Za cza sów, gdy bur mi -

strzem by ła Jo an na Le śniak, pod cho dzą -
ca z du żą ostro żno ścią do in we sty cji
na Ki ca rzu, oka za ło się, m.in. po eks per -
ty zach spe cja li stów z Aka de mii Gór ni -
czo -Hut ni czej w Kra ko wie, że Ki carz
mo że być ob sza rem osu wi sko wym.

– Je śli cho dzi o te re ny osu wi sko we
– ta ki mi jest ca ły tzw. flisz kar pac ki
– wy ja śnia Bo ga czyk. – Sta cja
nar ciar ska na Ja wo rzy nie Kry nic kiej
po wsta ła na te re nach, gdzie skład geo -
lo gicz ny grun tu nie jest in ny od te go,
któ ry ma my tu taj. Je śli tam wszyst ko jest

w po rząd ku to, dla cze go u nas ma być
ina czej.

Dro ga cier nio wa in we sto rów
In we sto rzy nie są za sko cze ni pro te -

stem eko lo gów. Li czy li się z ta ką ewen -
tu al no ścią.

– Od sze ściu lat pró bu je my prze brnąć
przez tę dro gę cier nio wą – bo tak na le -
ży ją na zwać – po wie dział „Są de cza ni -
no wi” An drzej Gą sio row ski, wi ce pre zes
spół ki. – Li czy li śmy się i na dal li czy my,
że te pro te sty bę dą się po ja wiać, bo jest
to coś na tu ral ne go. Bu do wa sta cji – to
du że przed się wzię cie. Po dej rze wa my też,
że nie wszyst kim po do ba się to, że ta in -
we sty cja tam po wsta je, a nie w in nym
miej scu. Dla mnie wy star czy to, że więk -
szość miesz kań ców Piw nicz nej jest za,
że po ma ga i wspie ra nas na ka żdym kro -

ku. In we sty cja ru szy ła przy du żym ich
po par ciu i władz gmi ny. W tym mo men -
cie nie da się jej za trzy mać. Kosz ty, ja -
kie spół ka po nio sła w związ ku
z roz po czę ciem in we sty cji, są zbyt du że.
Kto kol wiek bę dzie pró bo wać ją za blo -
ko wać, za trzy mać, bę dzie mu siał te kosz -
ty po nieść. Wstrzy ma nie in we sty cji
na tym eta pie ozna cza ło by dla nas stra -
ty. Do tej po ry za an ga żo wa li śmy w tą in -
we sty cję kil ka na ście mi lio nów zło tych.
Gdy by do szło do jej za trzy ma nia – czego
nie za kła dam – bę dzie my żą dać zwro tu

nie tyl ko po nie sio nych do tych czas kosz -
tów, ale rów nież po kry cia wszel kich strat
po nie sio nych przez spół kę i przy szłych
zy sków. Po sia da my peł ną do ku men ta cję,
wy ma ga ną przez pra wo, by mo żna by ło
uzy skać pra wo moc ne po zwo le nie bu -
dow la ne, któ rym dys po nu je my.

Wy stą pie nie Sto wa rzy sze nia Pra cow -
nia na Rzecz Wszyst kich Istot nie jest
rów nież za sko cze niem dla bur mi strza
Piw nicz nej Edwar da Bo ga czy ka, któ ry
jest po lek tu rze pi sma, ja kie przy szło
do Urzę du Mia sta i Gmi ny z Mi ni ster -
stwa Zdro wia.

– Mi ni ster stwo przy po mi na w nim, że
w uzdro wi skach na le ży szcze gól ną tro ską
oto czyć śro do wi sko na tu ral ne i je go za -
so by, w peł ni się tym zga dza my – po wie -
dział bur mistrz Bo ga czyk. – In we stor,
bu du ją cy sta cję nar ciar ską na Ki ca rzu,

ma peł ną do ku men ta cję wy ma ga ną
przy te go ty pu przed się wzię ciach, pra wo -
moc ne po zwo le nie bu dow la ne, któ re
prze cież nie zna lazł na śmiet ni ku. Nie
wie rzę, że ktoś te raz mógł by za blo ko wać
in we sty cję. Mu siał by się li czyć ze zwro -
tem nie ba ga tel nych już kosz tów, ja kie
do tej po ry po niósł in we stor. 

Pra ce na Ki ca rzu szyb ko po stę pu ją.
W cią gu kil ku na stu dni, jesz cze
przed roz po czę ciem okre su lę go we go
pta ków, za koń czo no wy cin kę drzew. 

IGA MI CHA LEC

Od lewej: Waldemar Sałata – nowy inwestor z Warszawy, Cezary Charzewski, prezes spółki Stacja Narciarska
Kicarz, Rafał Brzezowski – nowy inwestor z Warszawy, Andrzej Gąsiorowski, burmistrz Edward Bogaczyk,
zastępca burmistrza Tomasz Kmiecik FOT. MIGA
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W sa li Se nac kiej Pań stwo wej
Wy ższej Szko ły Za wo do -
wej w No wym Są czu
w po nie dzia łek, 8 lu te go,

za war ta zo sta ła umo wa w spra wie prze -
ka za nia po nad 27,5 mln zł z fun du szy
Unii Eu ro pej skiej na bu do wę In sty tu tu
Kul tu ry Fi zycz nej, któ ry ma po wstać
w cią gu dwóch lat na te re nie klu bów
Start i Du na jec. Pod pi sy pod tym do ku -

men tem zło ży li: rek tor PWSZ prof. dr
hab. Zbi gniew Śli pek, kwe stor Krzysz -
to f Sa ra ta, mar sza łek wo je wódz twa ma -
ło pol skie go Ma rek Na wa ra oraz
wi ce mar sza łek wo je wódz twa Le szek
Zegz da. To jed no z wa żniej szych wy da -
rzeń w hi sto rii PWSZ. Otwie ra ono bo -
wiem pre spek ty wy roz wo jo we
przed ma ją cym du że po wo dze nie wśród
stu den tów kie run kiem na ucza nia.

Uro czy stość mia ła szcze gól ną opra -
wę. Jej świad ka mi by li m.in. – sto ją cy
w jak naj lep szej zgo dzie – par la men ta -
rzy ści z na sze go re gio nu re pre zen tu ją cy
wszyst kie opcje po li tycz ne, sta ro sta Jan
Go lon ka, pre zy dent Ry szard No wak,
stu den ci i pra cow ni cy PWSZ oraz
dzien ni ka rze. Przy był też by ły rek tor
PWSZ prof. dr hab. An drzej Ba łan da. To
za je go cza sów roz po czę ły się pierw sze

Przy ul. Ko ściusz ki w No wym Są czu po wsta ną no wo cze sne bo iska, 
ha le, pły wal nia, la bo ra to ria, pra cow nie od no wy

In sty tut Kul tu ry Fi zycz nej
w dwa la ta

OŚWIATA
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sta ra nia o tę in we sty cję. Tak na praw dę,
to Ba łan dów by ło dwóch, bo wiem ten
dru gi, ubra ny w ga lo wy strój, spo glą dał
na ce re mo nię z wiel kie go por tre tu za -
wie szo ne go na ścia nie.

Prof. Zbi gniew Śli pek i mar sza łek
Ma rek Na wa ra przy po mnie li w skró cie
hi sto rię te go przed się wzię cia. Ini cja ty -
wa zo sta ła za po cząt ko wa na w ro -
ku 2005. Cho dzi ło wte dy o zna le zie nie
od po wied nie go te re nu. Na po cząt ku ro -
ku 2007 pre zy dent No we go Są cza za -
pew nił, że pro po no wa na lo ka li za cja
przy ul. Ko ściusz ki uzy ska po par cie sa -
mo rzą du. W li sto pa dzie pod pi sa no akt
no ta rial ny zwią za ny z prze ka za niem
nie ru cho mo ści (po nad 5 ha plus bu dyn -
ki). W ro ku 2008 za war ty zo stał wstęp -
ny kon trakt do ty czą cy przy go to wa nia
tzw. pro jek tu klu czo we go w ra mach
Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go na la ta 2007-13. Ja ko
głów ny cel za pi sa no: „po pra wę in fra -
struk tu ry edu ka cyj nej i spor to wo -re kre -
acyj nej uczel ni”.

***
Jak pod kre śla li sy gna ta riu sze umo wy,

no wy obiekt bę dzie w peł ni przy sto so wa -
ny dla osób nie peł no spraw nych. Za pro -
po no wa ne roz wią za nia tech nicz ne
i tech no lo gicz ne za spo ka ja ją po trze by
wszyst kich użyt kow ni ków, „przed sta wia -
ją opty mal ny sto su nek ja ko ści do ce ny”.

Pro jekt przy go to wa ny przez Przed się -
bior stwo Pro jek to wo -Bu dow la ne EKO -
BUD prze wi du je łącz ny koszt 46 mln 438

tys. 77 zł; fun du sze z MRPO (Unia Eu ro -
pej ska) – 27 mln 563 tys. 486 zł, bu dżet
pań stwa – 17 mln 966 tys. 521 zł, wła sny
wkład PWSZ – 908 tys. 70 zł.

Prof. Zbi gniew Śli pek przy oka zji
pod pi sa nia umo wy wy co fał się ze swo -
jej opi nii, że sta ra nia o pie nią dze z bu -
dże tu pań stwa przy po mi na ły „dro gę
przez mę kę”.

– Tak kie dyś uwa ża łem i mó wi łem,
ale te raz już tak nie są dzę – sko men to -
wał rek tor PWSZ.

Kanc lerz PWSZ, Zbi gniew Zie liń ski,
pod kre śla, że to jest zwień cze nie kil ku -
let nich przy go to wań. Pro jekt zo stał po -
zy tyw nie za opi nio wa ny przez
Mi ni ster stwo Szkol nic twa Wy ższe go
i Tech ni ki. Póź niej tra fił do Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go, a stam tąd
– do Mi ni ster stwa Fi nan sów, któ re zde -
cy do wa ło o przy zna niu do ta cji z bu dże tu
pań stwa (cho dzi o tę bra ku ją cą kwo tę
do 46 mln zł (tak wy ni ka z kosz to ry su).

– Po pod pi sa niu umo wy ogło si my
prze targ – do da je Zbi gniew Zie liń ski.
– Li czę, że dwa mie sią ce po trwa pro ce -
du ra wy ła nia nia wy ko naw cy. Mam
na dzie ję, że w kwiet niu ru szą ro bo ty, ich
fi nał pla no wa ny jest na ko niec 2012 ro -
ku. W pierw szym eta pie pra ce bę dą pro -
wa dzo ne na te re nach Star tu, w dru gim
– na Du naj cu. Ul. Ko ściusz ki w nie co
zmie nio nej po sta ci zo sta nie za cho wa -
na ja ko dro ga we wnętrz na, a po za tym
mu si po zo stać, po nie waż pro wa dzi
do wa łów prze ciw po wo dzio wych. Ze sta -

rych obiek tów po zo sta nie ha la Du naj ca
i biu ro wiec Star tu. Bo isko Du naj ca zo -
sta nie prze bu do wa ne, bę dzie to sta dion
pił kar ski i lek ko atle tycz ny.

***
War to przy po mnieć, że de cy zja o bu -

do wie In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej
w tym miej scu kil ka lat te mu wy wo ła ła
wie le kon tro wer sji. Prze ciw ko ta kie mu
roz strzy gnię ciu władz mia sta ostro pro -
te sto wa li dzia ła cze WCKS Du na jec
i SKS Start, pod kre śla jąc, że to bę dzie
ozna czać po grze ba nie wspa nia łych tra -
dy cji tych klu bów. Od by ło się kil ka spo -
tkań i ze brań w tej spra wie.
Wy po wia da li się nie tyl ko lu dzie zwią -
za ni z oby dwo ma klu ba mi, nie tyl ko mi -
ło śni cy spor tu, ale ta kże po li ty cy
lo kal ne go szcze bla. Wie lu są de czan
zgła sza ło in ne lo ka li za cje: w My śl cu
na te re nie daw ne go KRAM (na zwa
od Kon fron ta cji Ru chu Ar ty stycz ne go
Mło dzie ży or ga ni zo wa ne go przez
ZSMP w la tach 70. i 80. ubie głe go wie -
ku). Wie lu miesz kań ców na sze go mia -
sta uwa ża, że naj lep sze miej sce to by ło
w Za wa dzie na obiek tach tam tej sze go
LKS. Zgła sza no też te re ny na os. Tło ki.

Dziś już od wro tu nie ma. Jest do ku men -
ta cja, są po zwo le nia i naj wa żniej sze – pie -
nią dze. Za tem In sty tut Kul tu ry Fi zycz nej
PWSZ po wsta nie przy ul. Ko ściusz ki.

PIOTR GRYŹ LAK

Instytut Kultury Fizycznej 

l hala sportowa o powierzchni 2400 m kw.;
l hala sportowa treningowa (adaptacja hali
Dunajca);
l boiska do piłki nożnej z urządzeniami
lekkoatletycznymi (bieżnie, skocznie,
rzutnie), a także budynek zaplecza stadionu;
l kryta pływalnia o pow. ponad 1000 m kw.
(długość niecki 25 m);
l budynek dydaktyczny o pow. ok. 1900 m kw.;
l laboratoria i pracownie odnowy
biologicznej (fizjologiczna, hydromasaże,
kriokomora, biomechaniczna,
antropomedyczna, anatomiczna, sauna,
siłownia, gimnastyka korekcyjna);
l 2 boiska do gier o sztucznej nawierzchni;
l infrastruktura zewnętrzna (drogi,
chodniki, parkingi).

Sy gna ta riu sze hi sto rycz nej umo wy: Le szek Zegz da, Ma rek Na wa ra, prof.
Zbi gniew Śli pek FOT. PIOTR GRYŹ LAK
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K on se kwent nie, krok po kro ku,
dą żą do po pra wy ja ko ści
kształ ce nia, a tym sa mym pod -
nie sie nia re no my szko ły, po to,

by chcie li w niej się uczyć naj zdol niej si
ab sol wen ci gim na zjów Są dec czy zny.

Po II woj nie świa to wej sta ra niem sta -
ro są de czan po wsta ła pry wat na Sa mo rzą -
do wa Szko ła Ogól no kształ cą ca stop nia
li ce al ne go. 1 wrze śnia 1948 r. pod ję ło
w niej na ukę po nad 190 uczniów. W dwa
la ta póź niej szko ła zo sta ła upań stwo wio -
na. Hi sto rią szko ły, za mknię tą w do ku -
men tach i ju bi le uszo wej (na 60-le cie)
mo no gra fii, opra co wa nej przez An drze ja
Soj kę, ob ra zo wa ną przez zdjęcia i ma te -
rial ne sym bo le suk ce sów uczniow skich,
epa tu ją ko ry ta rze i Izba Pa mię ci, gro ma -
dzą ca wi ze run ki nie tyl ko za słu żo nych dla
roz wo ju li ceum na uczy cie li, ale też per -
so ne lu po moc ni cze go. Ta kie dzie dzic two
zo bo wią zu je. 

– Wszyst kim nam za le ży: mnie, mo je -
mu za stęp cy, na uczy cie lom i po zo sta łym
pra cow ni kom, ro dzi com. Wy zna je my de -
wi zę: age qu od agis, czy li je śli już coś ro -
bisz, rób to do brze – mó wi dy rek tor
Krzysz tof Szew czyk. Za rów no on sam,
jak i je go za stęp ca, An drzej Soj ka, ta kże
koń czy li sta ro są dec kie li ceum. Mo że

być, że Sta ry Sącz to ta kie mia stecz ko,
w któ rym ma rze nia, am bi cje i po sta wy
pro to pla stów wciąż od dzia łu ją na współ -
cze śnie ży ją cych. 

Po przecz ka wy so ko po sta wio na
I Li ceum Ogól no kształ cą ce im. Ma -

rii Skło dow skiej–Cu rie w Sta rym Są czu
jest naj więk szą szko łą po nad gim na zjal -
ną w po wie cie no wo są dec kim. Po -
nad 600 uczniów, po cho dzą cych
z czterech po wia tów i 16 gmin, po zo sta -
je pod opie ką 44 na uczy cie li. Jest też
szko łą, w któ rej za ję cia dy dak tycz ne
obo wiąz ko we koń czą się o godz. 14.20.
Po tem za czy na ją się za ję cia do dat ko we,
or ga ni zo wa ne m.in . w ra mach pro jek tu
„Mo że my wię cej”. Uczęsz cza na nie po -
ło wa uczniów. 

Przy po mo cy sta ro stwa prze pro wa -
dzo no mo der ni za cję ogrze wa nia i sie ci
elek trycz nej, sa le za jęć są przy zwo icie
wy po sa żo ne, w ka żdej znaj du je się kom -
pu ter, rzut nik, ucznio wie mo gą ko rzy stać
z bez prze wo do we go in ter ne tu. Nad to
do ich dys po zy cji po zo sta ją pra cow nie
in ter ne to we, dwa stu dia ję zy ko we i pra -
cow nia mul ti me dial na przy bi blio te ce. 

Gim na zja li ści ma ją do wy bo ru kla sy:
in for ma tycz ną (ma te ma ty ka, in for ma ty -

ka, j. an giel ski), ra tow nic twa me dycz ne -
go (bio lo gia, che mia, pod sta wy ra tow -
nic twa me dycz ne go),
geo gra ficz no–bio lo gicz no–ję zy ko wą
(geo gra fia, bio lo gia, j. an giel ski), dzien -
ni kar ską (j. pol ski, hi sto ria, wie dza
o spo łe czeń stwie, pod sta wy dzien ni kar -
stwa), pe da go gicz ną (j. pol ski, hi sto ria,
pod sta wy pe da go gi ki), bio lo gicz no–
spor to wo–ję zy ko wą (bio lo gia, j. an giel -
ski, wy cho wa nie fi zycz ne). 

Sys tem elek tro nicz nej re kru ta cji po -
zwa la na za lo go wa nie się tyl ko tym ab -
sol wen tom gim na zjów, któ rzy uzy ska ją
co naj mniej 100 pkt., a do kla sy in for -
ma tycz nej tym z nich, któ rzy osią gną co
naj mniej 110 pkt. Jest to „moc na” kla -
sa, naj gor szy wy nik przy ję te go do niej
w ro ku szkol nym 2009/2010 ucznia wy -
no sił 138 pkt. Dy rek cji szko ły ogrom nie
za le ży na pod nie sie niu po zio mu na ucza -
nia przed mio tów ści słych. Prób na ma tu -
ra z ma te ma ty ki wy pa dła tu, mi mo
śro do wi sko we go cha rak te ru szko ły,
dość do brze: zda wal ność 86%, śred nia
mo żli wych do uzy ska nia punk tów – 28.
Są to re zul ta ty zde cy do wa nie lep sze niż
po wia to we, na po zio mie po rów ny wal -
nym z re zul ta ta mi wo je wódz twa ma ło -
pol skie go (od po wied nio: 88%; 27,97)
i wy ni ka mi uzy ska ny mi przez li cea
ogól no kształ cą ce w kra ju (od po wied -
nio: 88% 27,72). Krzysz tof Szew czyk
za mie rza pod jąć współ pra cę z wy dzia -

ła mi na uk ści słych uczel ni wy ższych.
Nie ba wem roz pocz nie się re kru ta cja
do pro jek tu „Dia ment”. Ist nie je du że
praw do po do bień stwo, że wła śnie w sta -
ro są dec kim ogól nia ku po wsta nie Po wia -
to wy Ośro dek Wspie ra nia Uczniów

Galeria sądeckich szkół

Liceum w cieniu
klasztoru
klarysek 
Licealiści ze starosądeckiej jedynki, poza typowymi
oddziałami, mogą wybierać między klasami:
dziennikarską, sportową, pedagogiczną i ratownictwa
medycznego. Dy rek to rzy szko ły za bie ga ją o na wią za nie
współ pra cy z uczel nia mi wy ższy mi. 

Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że
właśnie w starosądeckim
ogólniaku powstanie
Powiatowy Ośrodek
Wspierania Uczniów
Zdolnych dla dzieci
szczególnie uzdolnionych
matematycznie i językowo. 

OŚWIATA
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Zdol nych dla dzie ci szcze gól nie uzdol -
nio nych ma te ma tycz nie i ję zy ko wo. Wy -
so ki po ziom na ucza nia tych
przed mio tów jest, zda niem dy rek to ra,
ele men tar nym wa run kiem ży cio wych
suk ce sów ab sol wen tów szko ły.

Krzysz tof Szew czyk ubo le wa, że nie
dys po nu je speł nia ją cym stan dar dy bo -
iskiem spor to wym i od po wied nią sa lą
do gier ze spo ło wych. Mi mo sła be go za -
ple cza spor to we go, wdro żo no in no wa -
cyj ny pro gram na ucza nia w kla sach
spor to wych. Po wsta ła si ło wa nia, utwo -
rzo no sa lę do gry w ping-pon ga i sa lę
do upra wia nia gim na sty ki. Mło dzież
tych klas nie re ali zu je za jęć wy cho wa -
nia fi zycz ne go pro wa dzo nych w spo sób
tra dy cyj ny, przez jed ne go i wciąż te go
sa me go na uczy cie la wf. Za trud nie nie
tre ne rów i in struk to rów dys cy plin spor -
tu umo żli wi ło zin dy wi du ali zo wa nie za -
jęć spor to wych. Mło dzież upra wia:
nar ciar stwo zjaz do we, pły wa nie, trój bój
si ło wy, te nis ziem ny. Al pej czy cy wy -
gry wa ją wszyst kie po wia to we za wo dy
w tej dys cy pli nie spor tu. Dzię ki hoj no -
ści sta ro stwa, szko ła po zy ska ła środ ki fi -
nan so we na re ali za cję w ca łym cy klu
kształ ce nia dwóch do dat ko wych go dzin
za jęć spor to wych ty go dnio wo. 

Mło dzi lu dzie z klas pe da go gicz nych
ma ją mo żli wość, w cią gu dwóch dni

Warto wiedzieć

Sta ro są dec ki ogól niak ma 62 la ta. To nie wie -
le w 750–let niej hi sto rii mia sta, któ re wie le
za wdzię cza św. Kin dze, fun da tor ce i pierw -
szej ksie ni klasz to ru sióstr kla ry sek. To dzię ki
za ko no wi już oko ło 1470 r. dzia ła ła w Sta -
rym Są czu pierw sza szko ła pa ra fial na. Hi sto -
ry cy nie wy klu cza ją ist nie nia wcze śniej szej
przy klasz tor nej szko ły kon wenc kiej dla za -
kon nic. Le gen dy o Kin dze po da ją, że na ka za -
ła tłu ma cze nie pie śni re li gij nych na ję zyk
pol ski, a w ar chi wach klasz to ru prze cho wy -
wa ny jest, po cho dzą cy z prze ło -
mu XIII i XIV wie ku rę ko pis Omnia be ne fi cia
(Wszyst kie do bro dziej stwa). Tej ran gi za byt ki
są świa dec twa mi ist nie nia wa żnych śre dnio -
wiecz nych szkol nych ośrod ków mu zycz nych
tak w Pa ry żu – przy ka te drze No tre Da me –
jak i w Sta rym Są czu. 

Drużyna I LO w mistrzostwach pierwszej pomocy w Mszanie Dolnej

Mar cin Fał tyn – naj lep szy w II Kon -
kur sie Wie dzy Eko no micz nej

Ma te usz Le gut ko – fi na li sta eli mi na -
cji olim pia dy bio lo gicz nej

Ta blo per so ne lu po moc ni cze go
w Izbie Pa mię ci
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w ro ku szkol nym, pró bo wa nia swych sił
w pra cy na uczy ciel skiej z przed szko la -
ka mi i ucznia mi Szko ły Pod sta wo wej
nr 1 w Sta rym Są czu. 

Na dwa la ta przed wej ściem w ży cie
usta wy o ra tow nic twie me dycz nym,
przy współ pra cy z Ko men dą Miej ską

Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w No wym
Są czu utwo rzo no kla sę z pod sta wa mi ra -
tow nic twa me dycz ne go. Ucznio wie
szko ły zdo by wa ją upraw nie nia do pro -
wa dze nia szko leń i są li de ra mi wszyst -
kich re gio nal nych za wo dów z za kre su
ra tow nic twa me dycz ne go.

Kuź nia dzien ni kar ska
To w sta ro są dec kim ogól nia ku po raz

pierw szy w re gio nie zre ali zo wa no po -

mysł utwo rze nia kla sy dzien ni kar skiej.
Ucznio wie wy da ją, li czą cą na wet i 90
stron, ga zet kę szkol ną „Cu rie–r”, współ -
pra cu ją z lo kal ny mi ga ze ta mi. Z ini cja ty -
wy Za rzą du Głów ne go TPD bę dą brać
udział, ja ko jed na z dzie się ciu szkół
w Pol sce, w re ali za cji eli tar ne go pro jek -
tu „Kli ni ka Suk ce su – Szko ła Me dial na”.
Ce lem pro jek tu jest przy go to wa nie re por -
ta żu te le wi zyj ne go, któ ry zo sta nie wy -
emi to wa ny przez lo kal ne me dia.
W prak ty ce ozna cza to współ pra cę
z TVP i TVN oraz przy go to wy wa nie się
pod okiem pro fe sjo na li stów do wy ko ny -
wa nia za wo du re por te ra, re dak to ra, wy -
daw cy i pre zen te ra te le wi zyj ne go, a ta kże
– ope ra to ra ka me ry, re ali za to rów dźwię -
ku, świa tła i wi zji dla TVP, mon ta ży sty
oraz re por te ra i pre zen te ra ra dio we go, re -
ali za to ra dźwię ku, re por te ra pra so we go,
fo to re por te ra i wy daw cy. Co wię cej,
szko ła zy ska nie zbęd ne za ple cze – pro fe -
sjo nal ne stu dio, na któ re go wy po sa że nie
otrzy ma 500 tys. zł z fun du szy unij nych. 

In ną z re ali zo wa nych ini cja tyw bę -
dzie kurs ję zy ka an giel skie go, koń czą -
cy się cer ty fi ka tem. 

Świet nie ukła da się współ pra ca ze
sło wac kim Gim na zjum w Spi skiej No -
wej Wsi, któ re go ucznio wie są lau re ata -
mi olim piad mię dzy na ro do wych.
Sło wac cy part ne rzy są czę sty mi go ść mi
LO, nie tyl ko w week en dy, ale też pod -
czas wa żnych szkol nych uro czy sto ści,
za wo dów i kon kur sów. Do Sta re go Są -
cza przy je żdża ta kże mło dzież z Fran cji. 

Wśród suk ce sów uczniów szko ły, od -
nie sio nych w ro ku ubie głym, zna la zły
się: II miej sce Wik to ra Maś ko z kla sy 2e
w okrę go wym eta pie Ogól no pol skiej
Olim pia dy „Lo sy Żoł nie rza i Dzie je
Orę ża Pol skie go” oraz II miej sce
Agniesz ki Mły nar czyk z kl. Ib w Mię -
dzy na ro do wym Fe sti wa lu Pio sen ki

i Tań ca „Ma jo wa Nut ka”, I miej sce
Mar ci na Fal ty na z kla sy 3e w II Kon kur -
sie Wie dzy Eko no micz nej dla uczniów
szkół śred nich „Go spo dar ka Pol ski
w pro ce sach glo ba li za cji i in te gra cji”
(wy grał wy jazd do Bruk se li i ty go dnio -
wy po byt na Kre cie). 

Dzię ki I i II miej scu Łu ka sza Ko wal -
czy ka i Mo ni ki Ku nic kiej z kla sy Ib
szko ła by ła naj lep szą w Po wia to wym
Kon kur sie Eko lo gicz nym. Ucznio wie
kla sy 3i – Mar cin Guc i Syl we ster Ko -
zień ski – zo sta li lau re ata mi III eta pu
ogól no pol skiej olim pia dy „O dia men to -
wy in deks AGH” z przed mio tu ma te ma -
ty ka, nad to Mar cin Guc zo stał
fi na li stą IV edy cji in ter ne to we go kon -
kur su ma te ma tycz ne go MAT MIX. PL.
W an to lo gii wier szy, bę dą cej po kło siem
kon kur su or ga ni zo wa ne go przez wy -
dział dusz pa ster stwa mło dzie ży ku rii
tar now skiej, za miesz czo no utwo ry: Na -
ta lii Boch niarz (kla sa 3d), Ma rii Ogo -
rza ły (kla sa 3d), Ma riu sza Łom nic kie go
(kla sa 3d), San dry Obrzud (kla sa 2f),
Klau dii Zu ber (kla sa 2f), Ka ro li ny Le -
śniak (kla sa 3b), Wio le ty Gry wal skiej
(kla sa 3h). 

Ucznio wie szko ły chęt nie an ga żu ją
się w ak cje cha ry ta tyw ne, po dej mu ją
ini cja ty wy, jak choć by tę zwią za ną z po -
rząd ko wa niem cmen ta rza przed Za dusz -
ka mi. Pod opie ką Mie czy sła wa
Za gó row skie go przy pa ra fii św. Elżbie -
ty dzia ła li ce al ny ze spół mu zycz ny Po -
ko le nie Ja na Paw ła II. Zna mien nym jest
też fakt or ga ni za cji w dniu 1 czerw -
ca 2009 r. sy mu la cji wy bo rów do Par la -
men tu Eu ro pej skie go w ra mach pro jek tu
Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej „Mło -
dzi gło su ją”. Mar sza łek Ma ło pol ski
nadał sta ro są dec kie mu ogól nia ko wi ty -
tuł Szko ły Przy ja znej Mło dzie ży. W ga -
bi ne cie dy rek to ra wi si dy plom Zło te go
Jabł ka Są dec kie go.

Krzysz tof Szew czyk chciał by dys po -
no wać tro chę więk szy mi środ ka mi fi -
nan so wy mi, po zwa la ją cy mi choć by
na mo der ni za cję i roz bu do wę za ple cza
spor to we go szko ły. Po za tym ma rzy
o utwo rze niu la bo ra to rium che micz ne -
go z praw dzi we go zda rze nia. Na ra zie
ma rzy, gdyż jest to wy da tek rzę du kil -
ku dzie się ciu ty się cy zło tych.

LUD MI ŁA MAJ CHR ZAK

Absolwenci

Wśród ab sol wen tów szko ły są pro fe so ro wie uczel ni wy ższych (m. in.: prof. dr hab. Sta ni sław Ce -
bu la, prof. dr hab. Igna cy Fiut, prof. dr hab. An drzej Ja wor ski, prof. dr hab. An drzej Pru sek), ar ty -
ści (m. in. Ka ta rzy na Zie liń ska i Jó zef Po gwizd), le ka rze, praw ni cy, far ma ceu ci, na uczy cie le,
in ży nie ro wie, lot ni cy, ofi ce ro wie ma ry nar ki han dlo wej i 119 – pra cu ją cych nie tyl ko w Pol sce, ale
też we Fran cji, Niem czech, Sta nach Zjed no czo nych, kra jach Afry ki – księ ży. Do sta ro są dec kie go
LO uczęsz czał rów nież obec ny bur mistrz mia sta – Ma rian Cy coń.

Miłośnicy poezji

OŚWIATA
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W ostat nich la tach ja kieś złe
mo ce sprzy się gły się prze -
ciw ko tej pla ców ce. Naj -
pierw by ło wła ma nie,

roz bi te szy by i de wa sta cja. Póź niej,
po awa rii za wo ru wo do cią go we go, za la -
niu ule gły dwa po miesz cze nia. Eks po -
na ty trze ba by ło prze nieść do ja dal ni
Ze spo łu Szkół im. Wła dy sła wa Or ka na.
Po tem ugiął się nad we rę żo ny zę bem
cza su drew nia ny strop. Trze ba by ły wy -
kwa te ro wać miesz ka ją ce na pierw szym
pię trze trzy ro dzi ny daw nych pra cow ni -

ków szko ły. Mo że już wy star czy tych
nie szczęść…

Cen ne zbio ry gro ma dzo ne przez kil -
ka po ko leń na uczy cie li i uczniów ma ją
wró cić na swo je miej sce. W tym bu dyn -
ku po re mon cie ma po wstać Cen trum
Kształ ce nia Usta wicz ne go.

***
– Przed dwu dzie stu kil ku la ty w „Du -

naj cu” Elżbie ta Glin ka na pi sa ła ar ty -
kuł  Tak ro dzi się mu zeum – wspo mi nał
przed ro kiem Jó zef Go ściej, eme ry to -
wa ny po lo ni sta Ze spo łu Szkół w Mar -

cin ko wi cach, bi blio te karz, twór ca i spo -
łecz ny ku stosz tej pla ców ki. – Wie rzę,
że za kil ka mie się cy prze czy tam tekst pt.
Tak od ro dzi ło się mu zeum. Oba wia li -
śmy się o los zbio rów. Część z nich za -
mo kła.

– Wi dok był przy gnę bia ją cy – do da -
wa ła Ste fa nia Go ściej, żo na pa na Jó ze -
fa, ta kże eme ry to wa na na uczy ciel ka.
– To dla nas ta ki dru gi cios, dwa la ta te -
mu mie li śmy wła ma nie do mu zeum.
Prze ży li śmy wte dy szok.

– Bu dy nek, w któ rym znaj do wa ło się
mu zeum, od ja kie goś cza su był wy łą czo -
ny z użyt ko wa nia, ze wzglę du na zły stan
tech nicz ny – mó wi ła nam dy rek tor Ze -
spo łu Szkół, Ali cja Wą so wicz. – Z wio -
sną ma się roz po cząć je go re mont.
Awa ria spo wo do wa ła, że trze ba by ło
przy spie szyć prze nie sie nie zbio rów
do ja dal ni. Wła śnie wi dzę, jak ucznio wie
pod kie run kiem prof. Jó ze fa Go ście ja to
ro bią. Dzię ki uprzej mo ści dy rek to ra Mu -
zeum Okrę go we go, Ro ber ta Ślu sar ka,
otrzy ma li śmy po moc fa chow ców, któ rzy
zna ją się na osu sza niu za mo czo nych pa -
pie ro wych do ku men tów. Przy wieź li spe -
cjal ne urzą dze nie. Wszyst ko bę dzie
ura to wa ne. O to je ste śmy spo koj ni. Sy tu -
acja jest więc już do bra. Wie rzy my, że

Józef Gościej wierzy, że doczeka powrotu
zbiorów muzealnych na stare pielesze

Dwór Morawskich
będzie jak nowy
Dwór Morawskich, w którym przez kilkadziesiąt lat
mieściło się Szkolne Muzeum Historyczne
w Marcinkowicach, będzie odnowiony. Starostwo
Powiatowe szuka funduszy na ten cel m.in. w programach
Unii Europejskiej.

Warto wiedzieć

Jó zef Go ściej, ur. 18 mar ca 1932 r. w Łę tow -
ni, ab sol went ka te dry fi lo lo gii pol skiej UJ,
od 1956 r. pra co wał w Czer ni cho wie
pod Kra ko wem, w naj star szej śred niej szko le
rol ni czej, od 1957 miesz ka w Mar cin ko wi -
cach. Przez wie le lat był po lo ni stą i bi blio te -
ka rzem w Ze spo le Szkół Rol ni czych (obec nie
na eme ry tu rze). Jest współ twór cą i ku sto -
szem Mu zeum Hi sto rycz ne go, w któ rym
zgro ma dził mnó stwo cen nych pa mią tek, do -
ty czą cych m.in. bi twy pod Mar cin ko wi ca mi.
Żo na Ste fa nia – ta kże eme ry to wa na na uczy -
ciel ka, (ru sy cyst ka po UJ), cór ka – Agniesz -
ka, syn – Ju liusz.
Jó zef Go ściej jest au to rem wie lu tek stów
i pu bli ka cji, m.in. opu bli ko wał ksią żkę pt. Le -
gio ni ści w „Mar cin ko wi cach. Zgło szo ny
do ple bi scy tu przez Są dec ki Uni wer sy tet
Trze cie go Wie ku zo stał wy bra ny ma ło pol -
skim Se nio rem Ro ku 2007.

Dwór Morawskich w Marcinkowicach FOT. PIOTR GRYŹLAK
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za spra wą Sta ro stwa Po wia to we go ten
obiekt od zy ska świet ność.

***
Dy rek tor Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu -

ry i Spor tu, Zbi gniew Cze pe lak, za pew -
niał na po cząt ku 2009 r., że dwór
zo sta nie od re stau ro wa ny i zmo der ni zo -
wa ny.

– W bu dże cie ma my na ten cel za re -
zer wo wa ne 500 tys. zł – mó wił Zbi gniew

Cze pe lak. – Wkrót ce ogło si my prze targ.
Ro bo ty za cznie my od da chu. Wy re mon -
to wa ne zo sta ną wnę trza, wsta wio na no -
wa sto lar ka, bę dzie sto sow na ele wa cja,
wszyst ko z za cho wa niem sty lu i hi sto -
rycz ne go cha rak te ru obiek tu. To jest wa -
riant pod sta wo wy. Wy stą pi my też
o do ta cje z Ma ło pol skie go Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go, po nie waż
chce my tam zlo ka li zo wać Cen trum
Kształ ce nia Usta wicz ne go. Ono nad zo -
ro wa ło by pra ce punk tów roz miesz czo -
nych na te re nie po wia tu. My ślę, że to
do bry po mysł. Je śli otrzy ma my do fi nan -
so wa nie z Unii Eu ro pej skiej, wów czas
za kres prac bę dzie więk szy. W obu przy -
pad kach za kła da my, że mu zeum wró ci
na swo je miej sce, bo to jest dla nie go
naj lep sza lo ka li za cja.

– Lo sem na sze go mu zeum in te re so -
wa li się ró żni lu dzie – pod kre ślał Jó zef
Go ściej. – Li sty w spra wie je go za cho -
wa nia na pi sa li m.in. przed sta wi cie le ro -
dzi ny Po tocz ków z Rdzio sto wa, Za rzą du
Kra jo we go To wa rzy stwa Uni wer sy te tów
Lu do wych oraz Mał go rza ta Mo raw ska,
cór ka Ja na i wnucz ka Sta ni sła wa.

Na ra zie ma my spo ro pra cy przy prze -
no sze niu i za bez pie cza niu eks po na tów.
Bar dzo się cie szę, z te go, że na sze zbio -
ry wró cą do dwo ru.

***
Mi nął rok, pu sty bu dy nek smut no stoi

w dwor skim par ku wśród sę dzi wych
drzew. Nie ma w nim ży cia…

– Na ra zie – za pew nia dy rek tor Zbi -
gniew Cze pe lak. – To nie jest tak, że nic

nie zro bi li śmy w ro ku 2009. Po prze nie -
sie niu lo ka to rów, przy stą pi li śmy
do pierw sze go eta pu prac, a za czę li śmy
od da chu. Pa łac otrzy mał no we po kry -
cie. Po nad to zro bio ny zo stał po rząd ny
żel be to wy strop. War tość tych prac oce -
nia my na 400 tys. zł. Ma my do ku men ta -
cję dal szych ro bót mo der ni za cyj nych.
Zło ży li śmy wnio sek o do fi nan so wa nie
do MRPO. Nasz pro jekt prze szedł po zy -
tyw nie wszyst kie pro ce du ry, więc li czy -
my na do fi nan so wa nie. W bu dże cie
na rok 2010 Ra da Po wia tu No wo są dec -
kie go za pi sa ła też od po wied nie pie nią -
dze. Że by wy ko nać wszyst kie pra ce,
po trze ba ok. 2 mln zł. Czy ty le do sta nie -
my – trud no po wie dzieć. Na dal pla nu je -
my w tym bu dyn ku umie ścić Cen trum
Kształ ce nia Prak tycz ne go. Wró ci też
do nie go mu zeum. Wie rzę, że in we sty cję
uda się prze pro wa dzić w tym roku.

Jan Mo raw ski, ostat ni dzie dzic
z Mar cin ko wic

10 lu te go 1995 r. zmarł w War sza -
wie w wie ku 78 lat, mec. Jan Ju liusz
Dą bro wa Mo raw ski, ostat ni dzie dzic

z Mar cin ko wic. Był żoł nie rzem wrze -
śnia 1939, wal czył w do bo ro wym 1.
Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich, póź -
niej dzia łał w są dec kim ru chu opo ru,
or ga ni za cji Or ła Bia łe go, w ZWZ – AK
(pseu do nim Za wo ja). To wła śnie w je -
go do mu ukry ty zo stał słyn ny ku rier
Jan Kar ski, po bra wu ro wej uciecz ce
z są dec kie go szpi ta la. Jan Mo raw ski,
po wiel kiej wsy pie, tra fił do Oświę ci -
mia, prze żył Flos sen burg, Bu chen wald
i Da chau.

Po woj nie, kie dy je go ro dzi nę po zba -
wio no ma jąt ku w Mar cin ko wi cach,
osiadł w War sza wie, gdzie był po -
wszech nie sza no wa nym ad wo ka tem,
dzia ła czem or ga ni za cji kom ba tanc kich.
Nie ze rwał ni ci wią żą cych go z ro dzin -
ną miej sco wo ścią. W za bu do wa niach
dwor skich zor ga ni zo wa no Ze spół Szkół
Rol ni czych (po cząt ko wo w tej szko le
pra co wał je go oj ciec).

– Pan Jan przez wie le lat utrzy my wał
kon tak ty z na szą pla ców ka, re gu lar nie
nas od wie dzał. Je go oczkiem w gło wie
by ło na sze re gio nal ne mu zeum, w któ rym
po cze sne miej sce zaj mu ją m.in. nie któ re
pa miąt ki po Mo raw skich. Ostat ni raz był
w Mar cin ko wi cach w ro ku 1993. Od -
szedł od nas czło wiek nie tu zin ko wy, tak
jak ca ła ro dzi na – wspo mi nał go prof.
Jó zef Go ściej.

Zgod nie ze swo ją wo lą, ostat ni dzie -
dzic Mar cin ko wic spo czął w ro dzin nym
gro bow cu, nie da le ko cmen ta rza le gio ni -
stów na Pa ster ni ku, obok oj ca Sta ni sła wa
Mo raw skie go i dzia da Ada ma Dą bro wy-
Mo raw skie go, po rucz ni ka wojsk pol -
skich w po wsta niu stycz nio wym.

PIOTR GRYŹLAK

Mar cin ko wic ki dwór

Z dwo rem Mo raw skich zwią za ne są nie zwy -
kłe wy da rze nia hi sto rycz ne. Ca ły ma ją tek
na le żał nie gdyś do ro du Mar cin kow skich
her bu Gryf, po tem do Pa szy ców i Ada ma Ma -
ras se. Póź niej je go wła ści cie lem był Al bert
Fauck. U nie go go ścił ze szta bem Jó zef Pił -
sud ski w ro ku 1914, pod czas słyn nej bi twy
pod Mar cin ko wi ca mi. W ro ku 1921 nie ru -
cho mość na był Sta ni sław Mo raw ski. W tym
ro ku po now nie przy był tam Jó zef Pił sud ski.

Po muzeum Józef Gościej oprowadzał m.in. prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego i gen. Franciszka Gągora (2008) FOT. PIOTR GRYŹLAK

OŚWIATA
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Lor ko wie z Trze trze wi ny

Szczę śli wa czter nast ka
Nie korzystają z pomocy
opieki społecznej ani
Caritasu. W domu jest
czysto i schludnie, bogactwa
nie widać, ale biedy też nie.

I nie by ło by w tym nic szcze gól ne go,
gdy by nie fakt, że ma ją… 12 dzie ci.
Ubra nych, na je dzo nych, uśmiech -
nię tych. 

Lor ko wie miesz ka ją w Trze trze wi nie
przy dro dze na Cho cho ro wi ce, pięk nie tu
zi mą, a jak do pie ro mu si być la tem. Za je -
żdżam pod so lid ną pię trów kę z ład ną ele -
wa cją. Od dro gi ro sną igla ki, w ogro dzie
oczko wod ne, te raz sku te lo dem, a w su -
te ry nach sklep spo żyw czy. Zer kam przez
szy bę, na pół kach wszyst ko to, co w ta -
kim wiej skim skle pi ku być po win no: pie -
czy wo, na biał, ma ka ro ny, prze two ry etc. 

Pod do mem stoi cię ża rów ka i sa mo -
chód do staw czy. Go spo darz ma cha

do mnie z bal ko nu. Po mi mo mro zu jest
w sa mym pod ko szul ku, obok nie go gro -
mad ka dzie ci, ale na wet nie po ło wa
przy chów ku, bo tyl ko piąt ka. Pan Adam
zbie ga do wej ścia i pro wa dzi mnie
do go ścin ne go po ko ju. Tam już cze ka
pa ni Łu cja z nie mow lę ciem przy pier si.
Wo kół ma my tło czą się, jak pi sklę ta
przy kwo ce, dzie ci, choć nie ma wszyst -
kich. Szyb ko prze bie gam wzro kiem
po ja snych głów kach, bra ku je trój ki. 

– Przed wi gi lią się uro dził – po ka zu -
je ma ma z du mą na nie mow la ka. Krzy -
siu cho wa się zdro wo, to naj wa żniej sze.
Na po czą tek pod da łem go spo dy nię cię -
żkiej pró bie. Cie ka we, czy po tra fi bez
ścią gaw ki wy mie nić imio na wszyst kich
dzie ci i po dać da ty ich uro dzin. Ani
chwi li się nie wa ha ła. 

– Idzie my od naj star sze go – roz po -
czy na go spo dy ni. – Pau li na uro dzi ła
się 14 ma ja 1987 ro ku. Po tem był Mi -
chał, 20 ma ja 1988 ro ku, na stęp nie Ka -

ro li na, 19 wrze śnia 1989 ro ku. Po tem
Na tal ka, 20 li sto pa da 1992 ro ku, po tem
prze rwa i Se ba stian, 19 ma ja 1995 ro -
ku. Po Se ba stia nie był Ka mil, 25 ma -
ja 1996 ro ku, na stęp nie Szy mon, 24
wrze śnia 1997 ro ku, po nim Do mi nik 26
wrze śnia 2000 ro ku, po tem Ma ciek, 21
lip ca 2002 ro ku, Ja kub, 17 stycz -
nia 2005 ro ku, Ni ko la 20 wrze śnia 2007
ro ku i Krzysz tof, 21 grud nia 2009 ro ku. 

Bra wo! Gdy by te le wi zja ro bi ła ta ki
kon kurs, to miesz kan ka Trze trze wi ny
wy gra ła by go w cu glach. Imio na dla
dzie ci wy my śla ją wspól nie, choć dla
naj młod szej po cie chy wy brał ta ta, bo
św. Krzysz tof to pa tron kie row ców.
A Ni ko lę wy my śli ła naj star sza Pau li -
na pod czas na ra dy ro dzin nej. 

Pa ni Łu cja po ro dów się nie boi, ro dzi
bez kom pli ka cji, tyl ko przy dwóch ostat -
nich dzie ciach mia ła ce sar kę z po wo du
ży la ków na no gach. Lor ko wą do brze
zna ją pie lę gniar ki z po ro dów ki w są dec -

SPOŁECZEŃSTWO

FOT. HSZ
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kim szpi ta lu, a ostat nio Me di ko ru. Nie
by ło sen su py tać go spo da rzy o an ty kon -
cep cję i co są dzą o me to dach pla no wa -
nia ro dzi ny. Tak sa mo pa ni Łu cja ni gdy
nie ko rzy sta ła z ba dań pre na tal nych, mę -
ża nie in te re so wa ła płeć dziec ka, któ re
żo na no si ła pod ser cem. 

– Ja się ni gdy nie py ta łam le ka rzy,
nie mia ła to dla mnie żad ne go zna cze -
nia. Co Bóg da, to się uro dzi – mó wi.

Gdy opo wia dam go spo dy ni gło śną hi -
sto rię Ali cji Ty siąc, któ ra po zwa ła pań -
stwo pol skie do try bu na ły w Stras bur gu
o od szko do wa nia, i do sta ła je, za to, że
wbrew swo jej wo li – bo chcia ła skro ban -
ki z po wo du sła be go wzro ku, ale le ka -
rze od mó wi li – uro dzi ła zdro we dziec ko,
to z nie do wie rza niem krę ci gło wą. 

– Za to, że uro dzi ła dziec ko, wzię ła
od szko do wa nie, czy tak? – upew nia ła się
Lor ko wa, a kie dy zro zu mia ła, rze kła:
– Na pew no bym się nie od wa ży ła usu -
nąć cią żę, że tam wzrok stra cę, czy co,
w to bym nie uwie rzy ła, dziec ko jest naj -
wa żniej sze.

***
Jak so bie da ją ra dę z ta ką gro mad ką

dzie ci? Prze cięt na dziet ność Po lki w wie -
ku roz rod czym wy no si 1,2. Łu cja Lo rek
z Trze trze wi ny, gmi na Cheł miec w po -
wie cie no wo są dec kim, za stą pi ła 10 Po lek. 

– Po wiem pa nu, że to sa mo przy cho -
dzi, co dziec ko, to obo wią zek. Aha, mu szę
wstać, mu szę zro bić jeść, mu szę go prze -
brać. Ja się nie za sta na wiam nad tym, jak
so bie dać ra dy, mu szę so bie dać ra dy i już
– mó wi twar do pa ni Łu cja. 

Dwie naj star sze cór ki są już za mę żne.
Pau li na miesz ka w Trze trze wi nie, a Ka -

ro li na w Mar cin ko wi cach. Lor ko wie do -
cze ka li się na wet wnucz ki u Ka ro lin ki.
Pau lin ka jesz cze nie ma dziec ka, bo wy -
szła za mąż do pie ro w lip cu ze szłe go ro -
ku. Oj ciec dwa na ścior ga dzie ci
wy pra wił we se le na 130 osób, bo swój
ho nor ma. 

Obo je po cho dzą z Trze trze wi ny,
z wie lo dziet nych ro dzin.

– U nas w do mu by ło ośmio ro dzie -
ci, dwo je zmar ło, ale sze ścio ro się wy -
cho wa ło – mó wi pa ni Łu cja. – Nas by ło
sied mio ro, sa me chło pa ki, a u dziad ka
sie dem na ścio ro dzie ci – wtrą ca pan
Adam. Za tem tra dy cje by ły. Zna li się
od ma łe go. Pa ni Łu cja (1966) skoń czy -
ła han dlów kę, pan Adam (1962) sa mo -
cho dów kę. W okre sie na rze czeń stwa nie
usta la li mo de lu swo jej ro dzi ny, nie pro -
wa dzi li ta kich roz mów. 

– Na pew no chcie li śmy stwo rzyć ta ką
ro dzi nę nor mal ną, że by by ło kil ko ro
dzie ci, bo w ta kich ro dzi nach jest we so -
ło, jak się wszy scy zej dą – tłu ma czy go -
spo darz. 

Po ro ku ma łżeń stwa przy szło
na świat pierw sze dziec ko, po dwóch
na stęp ne i tak po ko lei, jak już to prze -
śle dzi li śmy. Pan Adam ca ły czas pra co -
wał w No wo ma gu w No wym Są czu.
Ja ko kie row ca jeź dził na Śląsk, ca ły mi
dnia mi nie by ło go w do mu. U schył ku
ko mu ny za czę li bu do wać dom na 27-
aro wej dział ce, po da ro wa nej im przez
ro dzi ców pa ni Łu cji. Wzię li kre dyt i...
wpa dli w pu łap kę Bal ce ro wi cza, jak ty -
sią ce Po la ków, kie dy z dnia na dzień
opro cen to wa nie sko czy ło do nie bo tycz -
nej wy so ko ści. Ja koś się z tej bie dy wy -
ka ra ska li. Dom sta wia li sys te mem
go spo dar czym. 

– Ja tyl ko sta ra łem się o ma te ria ły,
a ro bo ci zna to by ła po moc ro dzin -
na – wspo mi na pan Adam. Po wpro wa -
dze niu się do wy ma rzo ne go do mu
naj więk szy pro blem był z wo dą, któ rą
tak na praw dę ma ją do pie ro od dwóch
lat. Ta ka tu su cha oko li ca, wójt co ro ku
obie cy wał wo do ciąg i tak to trwa ło.
Z po cząt ku no sił wo dę w wia der kach,
na stęp nie w becz ce 60-li tro wej, po tem
wo ził w becz ce o po jem no ści 1000 li -
trów i tak przez 16 lat. To z po wo du wo -
dy tra fił po raz pierw szy do ga ze ty.
Od 2007 r., kie dy uro dzi ła się Ni ko la,

pan Adam jest na urlo pie wy cho waw -
czym. Chciał by wró cić do pra cy, w No -
wo ma gu, ale oba wia się, że nie bę dzie
do cze go, bo fir ma cie niut ko przę dzie. 

Pa ni Łu cja naj pierw pra co wa ła
w skle pie, po tem by ła na wy cho waw -
czym, na stęp nie na bez ro bo ciu, aż wzię -
ła spra wy w swo je rę ce. W 2003 r.
otwo rzy ła sklep, a nie daw no roz sze rzy -
ła dzia łal ność go spo dar czą o usłu gi
trans por to we, z cze go Trze trze wi na sły -
nie. Na cię ża rów ce jeź dzi naj star szy syn
Mi chał, za trud nio ny u ma my. Ma ją jesz -
cze dru gi sa mo chód do staw czy, zle ceń
im nie bra ku je. 

***
Dzie ci uczą się śred nio, ale bez pro -

ble mu prze cho dzą z kla sy do kla sy. Du -
żo ro dzi com po ma ga ją, star sze
opie ku ją się młod szy mi i są bar dzo so -
li dar ne. Dom po dzie lo ny jest na stre fy
sprzą ta nia. 

– Je den syn ma po kój do wy sprzą ta -
nia, dru gi – klat kę scho do wą, trze ci – ła -
zien kę, a jak ktoś pa li w ko tłow ni, to jest
zwol nio ny ze sprzą ta nie w do mu – tłu -
ma czy oj ciec. Obiad go tu je ma ma, ale
śnia da nie star sze dzie ci ro bią so bie sa -
me. Na ko la cję idą u Lor ków dwa chle -
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Nie było sensu pytać
gospodarzy
o antykoncepcję i co sądzą
o metodach planowania
rodziny. Tak samo pani
Łucja nigdy nie korzystała
z badań prenatalnych,
męża nie interesowała płeć
dziecka, które żona nosiła
pod sercem. 

SPOŁECZEŃSTWO
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by. Ra no i wie czo rem ca ła ro dzi na klę -
ka do pa cie rza, chy ba że ta ty nie ma
w do mu. Pa ni Łu cja na le ża ła do ró ży ró -
żań co wej, nie ste ty, roz cho ro wa ła się ko -

la tor ka i te raz za sta na wia się ze szwa -
gier ką, jak od no wić ró żę. Pod czas I Ko -
mu nii Św. Do mi ni ka w ubie głym ro ku
pro boszcz Trze trze wi ny, ks. Ra fał Mi -
koś, do ni ko go nie po szedł na przy ję cia,
ale po wie dział, że do Lor ków pój dzie
na wet jak by go nie pro si li. I przy szedł. 

– Po sie dział z na mi dłu żej – mó wi
gło wa ro dzi ny i wi dać, że wi zy ta pro -
bosz cza ich do war to ścio wa ła. 

Lor ko wie nie wy cią ga ją rę ki
po wspar cie. – Na po cząt ku ze dwa ra zy
po szłam do opie ki. To by ło wte dy, jak że -
śmy się prze pro wa dzi li i cię żko nam by -
ło kre dyt spła cić, ca łą wy pła tę mę ża
za no si łam do ban ku, ale i tak nic nie do -
sta łam – wspo mi na.

Pra cow ni cy so cjal ni z Gmin ne go
Ośrod ka Po mo cy Spo łecz nej do Lor ków
nie za glą da ją. Ostat ni raz pa ni Zo sia by -
ła u nich trzy la ta te mu. Utar ło się
w gmi nie, że u Lor ków nic złe go się nie
dzie je i tam nie trze ba po mo cy. 

Dzie ci ko rzy sta ły z do ży wia nia
w szko le, ale te raz już nie, bo mat ka za -
uwa ży ła, że przy no szą nie tknię te dro -
żdżów ki do do mu, a szko da by się
je dze nie mar no wa ło. Le piej im sma ku -
ją buł ki i pącz ki z ro dzin ne go skle pu.
Kil ka ra zy dzie ci od Lor ków po je cha ły
na bez płat ne ko lo nie. Raz z No wo ma gu
na ko lo nię or ga ni zo wa ną nad mo rzem
przez So li dar ność ma ło pol ską, a kie dy
in dziej na ko lo nie z opie ki spo łecz nej.
Pa nie z pa ra fial ne go Ca ri tas chcia ły
pod sy łać pacz ki na świę ta, ale Lor ko wie
od mó wi li. 

– Jak mo je dzie ci ma ją co jeść, to co
ja bę dę bra ła pacz ki, a mo że w in nej ro -
dzi nie, gdzie na wet jest mniej dzie ci,
bra ku je je dze nia – mó wi pa ni Łu cja. 

Fak tem jest, że dzię ki wła sne mu skle -
pi ko wi na je dze nie du żo nie wy da ją.
Z ubra niem też dzi siaj jest ła twiej, na -
mno ży ło się ciu cho lan dów i szma tek -
sów, gdzie za gro sze mo żna dzie ci ubrać
od stóp do głów. Pa ni Łu cja za uwa ży ła,
że kra jo wa odzież ustę pu je na wet
chińsz czyź nie. – Pol skie pod ko szul ki
roz cią ga ją się po jed nym pra niu, a jak
się ku pi za gra nicz ne, to mo żna prać
w au to ma cie i ani ko lo ru nie stra ci, ani
się nie roz cią gnie – uwa ża. 

Przy pierw szym dzie ciach mat ka ko -
rzy sta ła z pie luch te tro wych, te raz uży -

wa pam per sów. U Lor ków pral ka cho -
dzi co dzien nie. W do mu jest pięc po koi
i dwie ła zien ki. Trój ka star szych chłop -
ców ma swój po kój, troj ka młod szych
też śpi osob no. Dziew czyn ki ma ją swój
po kój, a ro dzi ce sy pial nię. I jest po kój
go ścin ny, w któ rym sie dzi my i gdzie ro -
dzin ka zbie ra się przy ogrom nym sto le
na świą tecz nym obie dzie. 

– Cza sa mi sam so bie nie wie rzę, że
tak to się wszyst ko ukła da – mó wi pan
Adam. – Trze ba by ło kre dyt spła cić, tą
cho ler ną wo dę wo zić, do pra cy się cho -
dzi ło, cię żko by ło okrop nie, ale ni gdy nie
bra kło, za wsze mu sia ło wy star czyć, ja -
koś tak żo na go spo da ro wa ła, nie wiem,
czy to si ła wy ższa tak da je? 

Go spo da rze wy bu cha ją szcze rym
śmie chem, gdy py tam, czy by li kie dyś

na wcza sach. Za to ow szem, zda rza ją im
się w wa ka cje szcze gól nie ro dzin ne wy -
pa dy w gó ry. – Je dzie my w dwa au ta, bo
do jed ne go by śmy się nie za pa ko wa li.
Zo sta wia my sa mo cho dy i idzie my w gó -
rę. By li śmy na Prze hy bie, na Tur ba czu,
na Ba bią Gó rę do szli śmy do po ło wy
– wy mie nia pan Adam. Lor ko wie
na szla ku tu ry stycz nym wy glą da ją jak
wy ciecz ka szkol na. 

Cie ka we, co pa ni Łu cja chcia ła by
na ko niec po wie dzieć są de czan kom?

– Że by się nie ba ły dzie ci, pra cy, obo -
wiąz ków, bo przy jed nym, dwojgu czy
dzie się cior gu, pra ca ta ka sa ma – mó wi
ko bie ta, a jej mąż do da je: – Nikt przy -
szło ści nie prze wi dzi, trze ba być otwar -
tym na ży cie, ży cie i tak swo je zro bi
i prze cież ktoś jesz cze u gó ry tym wszyst -
kim kie ru je…

HEN RYK SZEWC ZYK
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Pracownicy socjalni
z Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
do Lorków nie zaglądają.
Ostatni raz pani Zosia była
u nich trzy lata temu.
Utarło się w gminie, że
u Lorków nic złego się nie
dzieje i tam nie trzeba
pomocy. 
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W końcu lutego rozpoczął
się przed Sądem
Okręgowym w Nowym
Sączu proces w sprawie
głośnego zabójstwa 
w Woli Łużańskiej. 

G łów nym oska rżo nym w spra -
wie jest 56-let ni Zbi gniew
W., wła ści ciel go spo dar stwa
rol ne go, utrzy mu ją cy się

z pra cy do ryw czej, któ ra przy no si ła mu
w po ry wach do 500 zł mie sięcz nie, do -
tąd nie ka ra ny, oj ciec troj ga dzie ci. Pro -
ku ra tu ra oska rży ła go o to, że 10
lip ca 2009 r. za dał no żem ra nę kłu tą
o sze ro ko ści 4,5 cm, czym spo wo do wał
uszko dze nie wą tro by Jac ka K., a w re -
zul ta cie wy krwa wie nie i śmierć ofia ry.

Oska rżo ne go in da go wa li prze wod ni -
czą cy skła du sę dzia Bo gu sław Ba jan
i sę dzia -spra woz daw ca An na He vler.
Na py ta nie, czy przy zna je się do wi ny,
Zbi gniew W. od parł: – Po za po zna niu
się z ak tem oska rże nia i po roz mo wie
z obroń cą do sze dłem do wnio sku, że nie
ma sen su za prze cza nie czy no wi, któ ry
jest mi za rzu ca ny.

I od mó wił skła da nia wy ja śnień,
do cze go ma peł ne pra wo, bo wiem nikt
w pol skich są dach nie spo dzie wa się, że
oska rżo ny bę dzie ob cią żał się sam.
W związ ku z tym przy stą pio no do od -
czy ty wa nia je go wy ja śnień skła da nych
we wcze śniej szych fa zach po stę po wa -
nia. Z od czy ta nych frag men tów akt wy -
ni ka ło, że Zbi gniew K. ca ły czas nie
przy zna wał się do za bój stwa.

Dwa no że
Te go po po łu dnia na po tkał w do mu

pi ja ne go zię cia Jac ka K. On sam – ma
się ro zu mieć Zbi gniew W. – też te go
dnia był nie co nie trzeź wy. Zięć miał zło -
rze czyć te ścio wi wzglę dem skno co nej
ele wa cji. W pew nym mo men cie Zbi -
gniew W. po pchnął go otwar ty mi dłoń -

mi i go ły mi rę ka mi, a po nie waż Ja cek K.
i tak le d wo trzy mał się na no gach, to
prze wró cił się z ła two ścią. Ja koś tak
od ra zu prze stał się ru szać, więc spraw -
ca upad ku ob ró cił go na wznak i wte dy
zo ba czył, że ofia ra ma nóż w brzu chu
i za ci ska dłoń na rę ko je ści. To nie on
wy jął nóż z ran ne go. Wca le też nie rzu -
cił do żo ny słów: – Chy bam, ch…, za bił!
Prze szy wa ją ca go na wskroś tro ska
zmu si ła go do uda nia się do są sia da ce -
lem we zwa nia po go to wia ra tun ko we go.

Ow szem, w mo men cie gwał tow nej
wy mia ny zdań, po prze dza ją cej po -
pchnię cie, Zbi gniew W. fak tycz nie miał
w rę ku nóż, ale sma ro wał nim chleb ma -
słem i w ogó le nie wbi jał go w zię cia.
Tym bar dziej, iż ten do sma ro wa nia

chle ba, zwy kły ku chen ny z ząb ka mi, nie
był tym sa mym ma sar skim no żem, któ -
rym – jak się po tem oka za ło – ktoś za -
dał Jac ko wi K. śmier tel ny cios. Ten
ma sar ski ma 33 cm dłu go ści, z cze -
go 19,8 mie rzy sa mo ostrze

Zbi gniew W. przy znał, iż w rę kach
sa mej ofia ry też nie do strzegł no ża, ani
ku chen ne go z ząb ka mi, ani te go ma sar -
skie go. Ten dru gi, du ży z me ta lo wym
trzon kiem, zo ba czył do pie ro w cie le
Jac ka K., ale jak się tam do sta ło to na -
rzę dzie zbrod ni, to po ję cia nie ma. Żo -
na oska rżo ne go by ła nie obec na w cza sie
tej kłót ni, bo pra co wa ła na grząd kach.
Zo ba czył ją do pie ro, jak wy cie ra ła zię -
cia szma ta mi i przy oka zji po sadz kę.

Przy znał, iż czę sto kłó cił się z zię -
ciem, bo ów Ja cek K. z na tu ry był kon -
flik to wy. Pod czas tych kłót ni, ow szem,
zda rza ło się, że mu gro ził, ale śmier cią
prze nig dy.

Do py ty wa ny przez sąd Zbi gniew W.
pre cy zo wał, że on oso bi ście jest pra wo -
ręcz ny, a Ja cek K. był mań ku tem.

Wspo mnie nia z nie pa mię ci
Sę dzia He vler py ta ła, czy oska rżo ny

pod trzy mu je od czy ta ne mu wy ja śnie nia.
Po usły sze niu od po wie dzi twier dzą cej,
wy tknę ła więc sprzecz ność, po le ga ją cą
na tym, iż Zbi gniew W. zdą żył się już
prze cież przy znać do za rzu ca ne go mu
czy nu, a tym cza sem pod trzy mu je ze zna -
nia, z któ rych wy ni ka, że nie ma po ję -
cia, kto za bił ofia rę. 

– Być mo że to zro bi łem – po wie dział
oska rżo ny – bo wy ni ka to z ak tu oska -
rże nia. Uwa żam, że go tyl ko po pchną -
łem otwar ty mi dłoń mi, a z tym no żem…
to nie mo gę so bie sko ja rzyć. Na pew no
do szło mię dzy na mi do ma łej sza mo ta -
ni ny, ale nie pa mię tam, co by ło od mo -
men tu po pchnię cia zię cia aż
do mo men tu, gdy za uwa ży łem, że już le -
ży na pod ło dze. Gdy by nie to, że czy ta -
łem akt oska rże nia kil ka krot nie, to bym
nic nie pa mię tał.

Od czy ta no rów nież za pis prze słu cha -
nia Zbi gnie wa W., do ko na ny 17 grud -
nia 2009 r. w za kła dzie kar nym. Nie
wy klu czył, że to on sam chwy cił to ostre
na rzę dzie zbrod ni i że za dał nim zię cio -
wi ude rze nie w brzuch, ale ze wzglę du
na to, iż znaj do wał się wte dy pod wpły -
wem al ko ho lu i wzbu rze nia emo cjo nal -
ne go – nie pa mię ta, czy to on go za bił.

Na ra sta ją ca nie na wiść
Sę dzio wie Ba jan i He vler nie usta wa -

li w do cie ka niach: 
– Czy oska rżo ny od gra żał się zię -
cio wi, że go za bi je?

– Ni gdy te go nie mó wi łem, o ile pa -
mię tam. Nie no si łem się z ta kim za mia -

Pi ta wal są dec ki – spra woz da nia są do we

Szlach to wa nie świń i zię cia

– Być może to zrobiłem
– powiedział oskarżony
– bo wynika to z aktu
oskarżenia. Uważam, że go
tylko popchnąłem
otwartymi dłońmi, a z tym
nożem... to nie mogę sobie
skojarzyć. 

SPOŁECZEŃSTWO
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rem ni gdy. Kon flikt mię dzy na mi na ra -
stał od kil ku lat. Ma jąc tro je dzie ci, zięć
nie po dej mo wał pra cy i nie ło żył
na utrzy ma nie ro dzi ny. Je śli na wet pra -
co wał, to pie nią dze wy da wał na al ko hol.
Nie dbał o ro dzi nę. Wnu ki i cór kę utrzy -
my wa li śmy ra zem z żo ną.
– Ja kie miał oska rżo ny in ne po wo -
dy nie chę ci do zię cia?

– Dwu krot nie do szło do kra dzie ży
z je go stro ny. Raz za brał żo nie kar tę
ban ko ma to wą, wy brał pie nią dze i to za -
ta ił. Dru gi raz zgi nę ły pie nią dze, ja kie
żo na mia ła scho wa ne w po ko ju. Mo ja
nie na wiść do nie go na ra sta ła. Ta kże
dla te go, że znę cał się fi zycz nie nad cór -
ką i wnu ka mi.
– Czy wcze śniej do cho dzi ło
do prze mo cy fi zycz nej mię dzy
oska rżo nym a zię ciem?

– My z żo ną miesz ka li śmy na do le,
a cór ka z zię ciem na gó rze. Nie kie dy do -
cho dzi ły stam tąd od gło sy kłót ni i pa rę
ra zy in ter we nio wa łem. Bro ni łem cór ki,

od py cha łem go. Nie jed no krot nie zo sta -
łem przez nie go ude rzo ny, ale nie groź -
nie. Ja go na pew no nie ude rzy łem,
od cią ga łem tyl ko od cór ki.
– O co zięć miał pre ten sje do oska -
rżo ne go?

– Miał pre ten sję, że opo wia da łem
zna jo mym, że leń z nie go i nic tyl ko pi je
pi wo pod skle pem. Jak się do wia dy wał
o tym, to cza sem się po szar pa li śmy bez
za da wa nia ude rzeń. To by ło ta kie od py -
cha nie się wza jem ne.

Głos od da no obroń cy oska rżo ne go,
mec. Sta ni sła wo wi Sto cho wi: 
– Czy cór ka ża li ła się na mę ża?

– Bez po śred nio nie. Jest skry ta, wsty -
dzi ła się, nie chcia ła kon flik tu. Czę sto
pła ka ła z je go po wo du. Po licz nych in -
ter wen cjach po li cji, po tem wy krę cał jej
tyl ko rę ce, że by nie po zo sta wiać śla dów
po bi cia, gdy by po szła na ob duk cję. Nie -
raz sły sza łem od gło sy awan tur, do cho -
dzą ce z gó ry. Po dej rze wam, że by ła
za stra szo na, ba ła się mę ża. By łem też
świad kiem bi cia wnu ków. To nie by ło
kar ce nie, lecz np. ude rze nie ma łe go
dziec ka otwar tą dło nią w tył gło wy. Po -
tę go wa ło to mo ją nie na wiść do zię cia.

Ama tor skie bi cie zwie rząt
Po nie waż w wy ja śnie niach skła da -

nych przed po li cjan ta mi i pro ku ra to rem
Zbi gniew W. przy znał, iż bił dla są sia -
dów i zna jo mych świ nie i cie lę ta w ra -
mach ubo ju go spo dar skie go, sę dzia
Ba jan po świę cił tej kwe stii nie co cza su.
– Od kie dy oska rżo ny zaj mo wał się
ma sar stwem?

– Oj ciec mnie na uczył. Dwa dzie ścia
kil ka lat, ama tor sko.
– Ja kie mo gą być na stęp stwa ude -
rze nia no żem?

– Ska le cze nie, krwo tok, uszko dze nie
or ga nów we wnętrz nych…
– Czy śmierć też?

– Wy ni ka z te go, że tak.
– Z cze go wy ni ka?

– Z od czy ta nych akt.
– Czy jak oska rżo ny bił świ nię czy
cie lę, to miał świa do mość, że zwie -
rzę te go nie prze ży je?

– Cel był wia do my: że by za bić.
Jed ne go z ław ni ków za in te re so wa ło,

czy fe ral ny nóż za nim za bi to nim Jac ka K.
słu żył wcze śniej tyl ko do szlach to wa nia?

– Nie – od po wie dzia ła go spo dy ni.
– Do prac ku chen nych też. Jak by ła du -
ża ce bu la al bo więk szy ka wał mię sa.

Wy pru wa nie be be chów
Dru gą oska rżo ną w tej spra wie jest

żo na oska rżo ne go Zbi gnie wa W. – An -
na W. Pro ku ra tu ra za rzu ca jej, że utrud -
nia ła po stę po wa nie po przez za cie ra nie
śla dów prze stęp stwa tj. usu nię cie śla dów
krwi z cia ła Jac ka K., no ża i pod ło gi.

Oska rżo na za py ta na, czy przy zna je
się do wi ny, od rze kła: – Przy zna ję się
do dzia łań za rzu ca nych mi w ak cie
oska rże nia, ale nie pod ję łam ich w ce lu
za cie ra nia śla dów prze stęp stwa. 

Nie chcia ła skła dać wy ja śnień, ale
pod trzy ma ła wcze śniej sze, ja kich udzie -
li ła w śledz twie. Po twier dzi ła, iż jej mąż
nie na wi dził zię cia. Na je go wi dok klął,
że nic nie ro bi, tyl ko le ży. Fe ral ne go
dnia aku rat Ja cek K. wró cił ze skle pu
z za ku pa mi i za ta czał się. Nie ba wem
nad szedł mąż, też pi ja ny, choć nie co
mniej. Chwy cił za ku pio ne przez zię cia
kieł ba sę oraz chleb i wy rzu cił do sie ni.
Wy zy wa li się jak za wsze. Mąż trzy mał
w rę ku nóż ku chen ny i obie cał: 

– Cze kaj, ch…, be be chy ci wy pru ję!
Zięć pro wo ko wał, wy cią gnął ko szu lę

ze spodni i po ka zy wał go ły brzuch: 
– No chodź, wy pruj te fla ki!
To ona za bra ła się i po szła w po le

opo rzą dzać grząd ki. Jak wró ci ła, to Ja -
cek le żał już na le wym bo ku i krew mu
le cia ła z ust. Za wo ła ła do nie go, że by się
ode zwał. Ale wte dy za uwa ży ła, że krew
wy cie ka ła mu nie tyl ko z ust, lecz ta kże
spod cia ła. Do strze gła ra nę pod że bra mi
z pra wej stro ny cia ła, a w zle wie nóż za -
krwa wio ny, ten słu żą cy do bi cia świń.
An na W. za prze czy ła, że to ona wy cią -
gnę ła nóż z cia ła zię cia.

Mąż po wie dział do niej: – Chy bam,
ch…, za bił!

Zięć prowokował,
wyciągnął koszulę ze
spodni i pokazywał goły
brzuch:
– No chodź, wypruj te flaki!
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Sprzą ta nie 
czy za cie ra nie śla dów?

Ka za ła mu, że by po szedł we zwać po -
go to wie. Pró bo wa ła szma ta mi ta mo wać
krew ucho dzą cą z Jac ka K. oraz ob my -
ła mu twarz, że by go ocu cić. Wy da wa ło
jej się, że wy czu wa jesz cze puls zię cia,
tym bar dziej, że prze wra cał ocza mi, ale
szyb ko prze stał.

Wie dząc, że ma przy je chać po go to -
wie, chcia ła ja koś ogar nąć ten nie po rzą -
dek, więc umy ła z grub sza pod ło gę,
a jak na bie ra ła wo dy do wia dra, to od -
ru cho wo opłu ka ła nóż z krwi. Za po -
rząd ki za bra ła się z wro dzo nej dba ło ści
o czy stość, a wca le nie dla te go, iżby
chcia ła coś ukry wać. I ob my ła zię cia tyl -
ko z chę ci nie sie nia mu ra tun ku, a nie
po to, że by za cie rać śla dy. Na pew no nie
uczy ni ła te go wszyst kie go w ce lu unik -
nię cia od po wie dzial no ści przez spraw -
cę. Przy tych wszyst kich za bie gach
przy zię ciu, pod ło dze i no żu sa ma też
uma za ła się krwią. 

Pod czas pierw sze go prze słu cha nia
py ta no ją, czy te go dnia i ona pi ła al ko -
hol? Od po wie dzia ła, że wód kę, bo te go
dnia bo la ła ją gło wa.

Na bez ce re mo nial ne py ta nie o to, kto
za bi ła Jac ka K., nie mal się żach nę ła:
– Jak to, kto? Zby szek, bo ni ko go in ne -
go tam nie by ło!

Stwier dzi ła, że Ja cek K. był zbyt pi -
ja ny, że by ewen tu al nie się bro nić. I ra -
czej to nie jej mąż wy cią gnął nóż z cia ła
zię cia, bo tak go nie na wi dził, że prę dzej
by go do bił, tzn. do pchnął nóż głę biej.
Ale z dru giej stro ny – prze cież sam Ja -

cek K. nie od niósł no ża do zle wo zmy -
wa ka, by po tem po ło żyć się w sie ni.

Mo wa oska rży ciel ska sy na
Sę dzia Ba jan za rzą dził po stę po wa nie

do wo do we i na świad ka we zwał
Agniesz kę K., 31 lat, kraw co wą, cór kę
oska rżo nych i wdo wę po Jac ku K. Już
na wstę pie po sie dze nia nie chcia ła być
oska rży ciel ką po sił ko wą, to i te raz – ja -
ko człon ki ni bli skiej ro dzi ny – sko rzy -
sta ła z przy słu gu ją ce go jej pra wa
do od mo wy skła da nia wy ja śnień.

Po niej przed są dem zja wił się jej brat
Woj ciech W., 24 la ta, rol nik, nie ka ra ny,
syn oska rżo nych i szwa gier za bi te go.
Ten nie ocze ki wa nie nie sko rzy stał z pra -
wa od mo wy skła da nia wy ja śnień. I od -
ma lo wał za iste wstrzą sa ją cy ob raz swej
naj bli ższej ro dzi ny. Je go mo wa by ła
bez przy kład nym oska rże niem sto sun -
ków pa nu ją cych w tej ro dzi nie. Sąd za -
mie nił w try bu nę, z któ rej pro sto w oczy,
przy świad kach i w ma je sta cie sa li są -
do wej wy gar nął naj bli ższym ro dzi com
i sio strze, co o nich my śli!

Woj ciech W. zja wił się na miej scu jak
już by ło po wszyst kim. Oj ciec sie dział

w ra dio wo zie, szwa gier le żał mar twy
na wznak, prze bieg wy da rzeń zna więc
tyl ko z dru giej rę ki, ale mo że przed sta -
wić tło wy da rzeń.

Naj pierw jed nak od czy ta no je go ze -
zna nia ze śledz twa. Już wte dy po wie -
dział, że oj ciec pił i wpa dał w cią gi
al ko ho lo we. Mat ka pi ła ra zem z oj cem,
po dob nie jak sio stra. Wszy scy tro je pi ją
na ło go wo i po tem się awan tu ru ją. Zresz -
tą i Ja cek K. też pił na ło go wo. Ta kże ra -
zem z te ścia mi i żo ną, po czym
awan tu ro wa li się we czwór kę. Oj ciec
wie lo krot nie od gra żał się nie tyl ko
pod ad re sem zię cia, ale ta kże mat ki
i resz ty ro dzi ny, nie raz w ruch szły no że
i sie kie ra. Syn oska rżo nych za pew nił, że
trzeź wie li tyl ko wte dy, gdy wy da li już
wszyst kie pie nią dze. Awan tu ry by ły po -
wsze dnią nor mą do te go stop nia, że do -
cho dzi ło do nich na okrą gło. Zda rza ło
się, że ak tyw ny udział w szar pa ni nach
i bój kach bra ły ta kże mat ka i sio stra. Za -
le ża ło to od te go, ile wy pi ły. Czę sto in -
ter we nio wa ła po li cja.

On zaś nie pił i od ciął się od nich
wszyst kich, choć na dal miesz kał z ni mi
pod tym sa mym da chem. Do oj ca nie
od zy wał się już z pół ro ku, a z po zo sta -
ły mi roz ma wiał rzad ko.

Gdy by nie al ko hol
Woj ciech W. od po wia dał na py ta nia

sę dzi He vler i po wy ższy por tret ro dzi ny
we wnę trzu jesz cze przy czer nił.
– Czy szwa gier ko chał dzie ci?

– Sio stra i szwa gier by li by do bry mi
ro dzi ca mi, gdy by nie al ko hol.
– Za kim oj ciec bie gał z sie kie rą?

– Ró żnie. Za le ży, z kim ak tu al nie się
po kłó cił: mat ką, sio strą, Jac kiem… Oj -
ciec pił i awan tu ro wał się, od kąd by łem
w sta nie za pa mię tać. Mam 24 la ta, to
od 20 lat.

Pro ku ra to ra in te re so wa ło, czy Ja cek
K. utrzy my wał ro dzi nę?

– Prze wa żnie nie pra co wał, więc nie
był w sta nie. Gdy pra co wał, to cza sem
coś ku pił. Ra czej rzad ko.
– Z cze go utrzy my wa li się za tem
szwa gier i je go ro dzi na?

– Ja koś to by ło. Ja kieś je dze nie w do -
mu za wsze się zna la zło. Da wa li in ni do -
mow ni cy.
– Czę sto szwa gier nie pra co wał?

Wojciech W. publicznie
poddał własną rodzinę
surowej krytyce. Pokazał
rodziców i siostrę
od najgorszej strony. 

SPOŁECZEŃSTWO
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Wy ru szy li z In dii oko -
ło X wie ku, przez stu le cia
prze mie rza li ta bo ra mi ca ły
nie mal świat. Zaj mo wa li

się ko wal stwem, ko tlar stwem, wró ży li,
kie dy sy tu acja ich do te go zmu sza ła – kra -
dli. Ko lo ro we ta bo ry roz śpie wa nych, roz -
tań czo nych przy ogni skach Ro mów
za wsze bu dzi ły sen sa cję. Przez wie ki ni -
czym pra wie nie ogra ni cza nych, w 1964 r.
za trzy ma nych ak cją przy mu so we go
osie dla nia. Koń czy ła się zi ma, ale ich
wy pra wa w cy gań ską dro gę za koń czy ła
się na przy go to wa niach. Do wie dzie li
się, że da lej wę dro wać im nie wol no,

gro zi za to ka ra. Roz po czę ła się ak cja
ewi den cji lud no ści rom skiej. Wła dze nie
mu sia ły wpro wa dzać żad ne go spe cjal -
ne go za rzą dze nia, wy star czy ło eg ze -
kwo wać obo wią zu ją ce w Pol sce
prze pi sy: mel dun ko we, po rząd ko we,
bez pie czeń stwa dro go we go. By ła to
wte dy w Pol sce je dy na gru pa po zo sta ją -
ca po za kon tro lą władz. W No wym Są -
czu za trzy ma ło się ich oko ło
czter dzie stu, te raz jest ich od sze ściu set
pięć dzie się ciu do sied miu set, nie ma do -
kład nych sta ty styk, nie ro bi się ich, bo
był by to wy raz dys kry mi na cji. Wia do -
mo, że są dziś naj więk szą mniej szo ścią

Krzysztof Popiela wymyślił szkolenia 
dla kobiet romskich za unijne pieniądze 

Dla nas 
pracy nie ma

– Ofi cjal nie był bez ro bot ny, ale cza -
sem pra co wał. Jed nak na ogół nie pra co -
wał. Czę ściej nie pra co wał niż pra co wał.
Ostat nio pra co wał na bu do wie w War -
sza wie i wła śnie przy je chał do do mu.
– Czy pił ra zem z te ściem?

– Od za wsze. Ra zem pi li czę sto, choć
z prze rwa mi, bo ro bi li to też osob no. Raz
dzie li li się al ko ho lem, in nym ra zem nie.

Woj ciech W. pu blicz nie pod dał wła -
sną ro dzi nę su ro wej kry ty ce. Po ka zał ro -
dzi ców i sio strę od naj gor szej stro ny.
O ile Zbi gniew W. pró bo wał zrzu cić od -
po wie dzial ność na ofia rę, An na W. ob -
cią ży ła mę ża, to ich 24-let ni syn źró deł
ca łe go zła do pa tru je się w al ko ho lu. 

We ry fi ka cja u po li cjan ta
W dru gim dniu pro ce su Sąd Okrę go -

wy w No wym Są czu prze słu chał licz -
nych świad ków, ale wnie śli oni
do spra wy nie wie le.

Ja ko pierw szy ze zna wał po li cjant Ma -
riusz Pa ter, któ ry w skła dzie pa tro lu zja -
wił się na miej scu prze stęp stwa we zwa ny
przez po go to wie. Od czy ta no mu wcze -
śniej sze ze zna nia, ja kie zło żył w śledz twie.
Przy to czył w nich cy tat wy po wie dzi Zbi -
gnie wa W., ja ki od mę ża usły sza ła An -
na W. Żo na mia ła bo wiem mó wić
po przy by ciu po li cji, że oska rżo ny za raz
po in kry mi no wa nym zda rze niu po wta rzał:

– Prze pier… ch…owi be be chy, że by
zdechł. Mo gę za to nie wyjść z wię zie nia,
ale ten ch… nie ży je.

Aku rat tak się skła da, że po li cjant Pa -
ter jest miesz kań cem Wo li Łu żań skiej.
Miesz ka wpraw dzie – jak nam po wie -
dział – 1,5 km od do mu pań stwa W., ale
oczy wi ście sły szał o tej ro dzin ce. Po -
twier dził nam, że mo wa Woj cie cha W.
opie ra ła się na praw dzie, bo wiem pań -
stwo W. ma ją we wsi fa tal ną re pu ta cję
pi ja ków i awan tur ni ków. W opi nii po li -
cjan ta -ziom ka zga dza się ta kże to, co
Woj ciech W. mó wił o so bie, że ja ko oso -
ba nie nad uży wa ją ca al ko ho lu jest wy -
rod kiem we wła snej ro dzi nie.

Wte dy za brał głos obroń ca oska rżo -
ne go, mec. Sta ni sław Stoch. Po wie dział,
że Zbi gniew W. chce się przy -
znać. I w ślad za tym oska rżo ny rzekł:

– Chcia łem przy znać się do za rzu ca -
ne go mi czy nu. 

IRE NEUSZ PAW LIK

Bożena Szczerba z najmłodszym synem FOT. KAT
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et nicz ną w ca łej Unii Eu ro pej skiej. Tak
jak my, Cy ga nie gór scy Ber git ka Ro ma
są oby wa te la mi Pol ski, oby wa te la mi
No we go Są cza.

Dba ją o dzie ci i ro dzi nę
Nie są bo ga ci, nie miesz ka ją w re zy -

den cjach, nie cho dzą ob wie sze ni zło tem
jak Ro mo wie w in nych czę ściach Pol ski,
ale bie da u nich nie pisz czy.

– Są bar dzo pro ro dzin ni, ich dzie ciom
nie dzie je się krzyw da, ni cze go im nie
bra ku je, a o do by tek w go spo dar stwach
do mo wych dba ją nie go rzej niż w pol -
skich do mach – mó wi Krzysz tof Po pie -
la, peł no moc nik pre zy den ta No we go
Są cza ds. Ro mów, au tor pro jek tu „No -
wo są dec kie Rom ki zdo by wa ją za wód”.

Ste reo ty py ni by nie są praw dzi we,
a jed nak z ni cze go nie po wsta ją. Nie -
prze pa da ją cy za Ro ma mi mó wią, że oni
krad ną i wy łu dza ją, ale są i ta cy, w któ -
rych ich in ność bu dzi cie ka wość. 

– Pro szę za uwa żyć, że ich ży cie to
przez wie ki by ła nie usta ją ca wal ka, im
z nie ba nic nie spa da ło – tłu ma czy
Krzysz tof Po pie la. – Oni nie do sta wa li
w spad ku po ro dzi cach ma jąt ku, zie mi,
miesz ka nia tak, że by mie li od cze go za -
cząć. Ro mo wie nie mie li nic i za wsze
wal czy li o prze trwa nie.

Daw niej, je śli któ ryś z Ro mów do pu -
ścił się czy nu nie god ne go, nie ak cep to -
wa ne go przez nich, to star szy zna rom ska
mo gła zde cy do wać o je go wy klu cze niu
ze spo łecz no ści. La ta te mu Ro mo wie
ży li w swo jej, za mknię tej gru pie et nicz -
nej, wy klu cze nie by ło strasz ne, ozna cza -
ło cał ko wi tą izo la cję. Po la cy ich go ni li,
nie chcie li ich, swoi od rzu ci li, więc by -

ła to ka ra, z któ rą ka żdy z Ro mów się li -
czył. Cy gan nie mo że być po li cjan tem,
le ka rzem, pro ku ra to rem, bo to są za wo -
dy nie czy ste. Ale w tej chwi li oni się te -
go nie bo ją, bo na wią zu ją i utrzy mu ją
kon tak ty z Po la ka mi. Kul ty wu ją tra dy -
cję i sta re zwy cza je, ale naj czę ściej nie
po tra fią po wie dzieć, skąd się wzię ły,
zna ją je po pro stu z prze ka zów ust nych.
Do nie daw na nie do po my śle nia by ło,
aby ko bie ta rom ska bez zgo dy mę żczy -
zny czy je go udzia łu ko rzy sta ła z ja kich -
kol wiek szko leń. Nam mo że się
wy da wać, że sy tu acja ko biet rom skich
jest wy jąt ko wo trud na, ale tak nie jest,
trze ba im tyl ko pra cy.

– Trze ba zmie nić fi lo zo fię po mo cy Ro -
mom – kon ty nu uje Krzysz tof Po pie la
– i z du żą roz wa gą pro po no wać ka żde
roz wią za nie. Ze szko le nia mo gło sko rzy -
stać pięt na ście ko biet, bo ty le by ło miejsc.

Chęt nych zgło si ło się czter dzie ści
pięć. Ko bie ty rom skie są cie ka we ży cia,
no wych wy zwań, cza sem znie chę ca ją
się, bo sy tu acja ro dzin na wy ma ga ich
obec no ści w do mu, przy dzie ciach.

Wy bra ne do re ali za cji pro jek tu, to
w więk szo ści mło de ko bie ty, i tak jak na -
sze – sa me de cy du ją o so bie, po tra fią też
prze ko nać swo ich to wa rzy szy ży cia, że
to dla nich do bre, że war to. Ale są rów -
nież na szko le niu doj rza łe pa nie, ma ją
do bry wpływ na młod sze ko le żan ki.

– Nie jest tak, jak się czę sto mó wi, że
Cy gan tyl ko wy cią ga rę kę po za si łek. Jest
wśród nich bar dzo du żo za rów no ko biet,
jak i mę żczyzn, któ rzy chcą pra co wać,
tyl ko nie bar dzo ma ją gdzie – wy ja śnia
Krzysz tof Po pie la. – Naj więk szym pro -
ble mem jest to, że są to oso by nie wy edu -
ko wa ne, naj czę ściej po szko le
pod sta wo wej. 

Nie ma ją żad ne go za wo du, żad nych
do świad czeń za wo do wych, nie ste ty
i trze ba to po wie dzieć ja sno – nie ma ją
też wy ro bio ne go na wy ku obo wiąz ko -
wo ści. Uwa ża ją się za lu dzi wol nych
do te go stop nia, że do nie daw na by ło
tak, że by ła ocho ta, to się szło do szko -
ły, nie by ło ocho ty, to się nie szło. Te raz
to się bar dzo zmie ni ło, jest więc na dzie -
ja, że i ich za wo do wy los się zmie ni.
Na ra zie trud no zna leźć pra co daw cę,
któ ry zde cy do wał by się ich za trud nić,
trud no by ło na wet wte dy, kie dy w Pol -

sce bra ko wa ło rąk do pra cy. Tak jest, bo
wśród Po la ków moc no trzy ma ją się ste -
reo ty py. Tym cza sem Ro mo wie, a Rom -
ki przede wszyst kim, ma ją zdol no ści
ma nu al ne, zmysł es te tycz ny i fan ta zję.
Dla te go jest na dzie ja, że pro jekt się po -
wie dzie. Kurs kro ju i szy cia po zwo li ko -
bie tom rom skim na zdo by cie
prak tycz nych umie jęt no ści. Warsz ta ty
z tech nik po ru sza nia się po ryn ku pra cy
ma ją uła twić sa mo dziel ność, przy go to -
wać do roz mo wy kwa li fi ka cyj nej. W ra -
mach pro jek tu do sta ną rów nież
na rzę dzie pra cy – ma szy nę do szy cia. 

– I niech one za czną szyć dla ro dzi ny,
zna jo mych, są sia dów – za pa la się pre zy -
denc ki spe cja li sta od Cy ga nów. – Mo że
z cza sem bę dą mo gły po zwo lić so bie na za -
kup pro fe sjo nal ne go sprzę tu do szy cia
i spró bo wać swo ich sił na ryn ku pra cy, mo -
że za ło żą nie wiel ką fir mę kra wiec ką, któ ra
bę dzie ich miej scem pra cy.

Cy gań ski los
Ire na ma sze ścio ro dzie ci, 49 lat,

do tej po ry nie pra co wa ła za wo do wo,
zaj mo wa ła się do mem, dzieć mi, sta rze -
ją cy mi się ro dzi ca mi. Jest naj star szą
uczest nicz ką szko le nia.

– Du żo lat na wet nie wie dzie li śmy, że
w ogó le jest opie ka spo łecz na – za pew -
nia. – Sprze da wa li śmy na ryn ku ciu chy,
mąż pra co wał przy za kła da niu cen tral -
ne go ogrze wa nia, ale te raz o pra cę jest
bar dzo cię żko, du żo cię żej niż kie dy by -
łam mło da. Mam już sied mio ro wnu ków,
mu si my po móc cór ce, któ ra sa ma wy -
cho wu je nie peł no spraw ne go sy na i po -
mo że my ile sił, ale wiecz nie żyć nie
bę dzie my. A Ro mów nikt nie chce za -
trud niać. Po my śla łam, że mo że jak skoń -
czę ten kurs, na uczę się szyć, to o pra cę
bę dzie ła twiej.

Są dec ki pro jekt ak ty wi za cji za wo do -
wej Ro mów jest czę ścią ogól no pol skie -
go pro gra mu przy spo so bie nia osób tej
na ro do wo ści do funk cjo no wa nia w spo -
łe czeń stwie oby wa tel skim, cho dzi
w nim głów nie o prze ciw dzia ła nie bez -
ro bo ciu, któ re jest ich ogrom nym pro -
ble mem. Tym cza sem więk szość
są dec kich Ro mów utrzy mu je się głów -
nie z za sił ków so cjal nych.

– Z cze go ma my żyć? Za sił ku okre so -
we go do sta ję 72 zło te mie sięcz nie – mó -

Kurs kroju i szycia pozwoli
kobietom romskim
na zdobycie praktycznych
umiejętności. Warsztaty
z technik poruszania się
po rynku pracy mają
ułatwić samodzielność,
przygotować do rozmowy
kwalifikacyjnej. 

SPOŁECZEŃSTWO
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wi Na ta lia – no i jest jesz cze za si łek ce -
lo wy, któ ry otrzy mu ję po przed ło że niu
ra chun ków z ap te ki. Cza sem mąż zdo bę -
dzie pra cę na zle ce nie. Ka żdy, kto mnie
zna, wie, że lu bię pra co wać.

Na ta lia do nie daw na pra co wa ła ja ko
do zor czy ni i sprzą tacz ka. W jed no po ko -
jo wym, czy ściu sień kim miesz kan ku
wy cho wa li z mę żem czwo ro dzie ci i są
z nich bar dzo dum ni. Tłu ma czą tyl ko, że
ich dzie ciom i w szko le, i w pra cy nie
jest ła two. 

– Jak zo ba czą, że Rom, to na wet nie
chcą roz ma wiać o pra cy. Naj le piej się
wy przeć swo je go po cho dze nia, uda wać,
że nie jest się Ro mem, bo do jed ne go
wor ka nas kła dą. Tyl ko dla cze go? – py -
ta ko bie ta. 

Naj star szy syn Na ta lii z za wo du jest
pie ka rzem, pra cu je w piz ze rii, młod szy
uczy się za wo du ma sa rza, a cór ka jest
cu kier ni kiem, pra cu je w War sza wie.

– Ale że by prze ko nać do sie bie pra -
co daw ców, mu sia ła się cię żko na pra co -
wać, bar dziej niż jej pol skie ko le żan ki.
A, że na sza cór ka umie zro bić wszyst ko
i jest nie do zdar cia, to za bra li ją
do War sza wy, tam ma le piej – uzu peł nia
Na ta lię jej mąż Mi ro sław. 

Raz by ła pra ca dla Na ta lii, w biu rze
mia ła sprzą tać, nie zde cy do wa ła się. Bli -
scy jej tłu ma czy li: „Niech co zgi nie, choć -
by ja kiś dro biazg, i za raz bę dzie na cie bie”.
Po wie dzia ła to pa ni, któ ra chcia ła ją za -
trud nić, a ta od par ła, że ro zu mie.

Trzy mie sią ce te mu do wie dzie li się,
że jest pra ca dla osób bez za wo du. Po -
szli ra zem, Na ta lia z mę żem, do urzę du
pra cy. Rze czy wi ście wi sia ła kart ka,
gdzie pi sa ło, że jest pra ca, ale urzęd nik

im po wie dział, że to nie dla nich. – Dla
Ro mów pra cy nie ma – roz ło żył rę ce. 

– Mąż ża ło wał, że nie miał przy so bie
dyk ta fo nu i te go nie na grał – roz pa mię -
tu je Na ta lia.

Bo że na ma pra wie 38 lat, pię cio ro
dzie ci i tak jak jej ko le żan ki zde cy do wa -
ła się uczest ni czyć w kur sie. – Tyl ko czy
po nim bę dzie ła twiej o pra cę? – za sta na -
wia się ko bie ta. – To nie jest tak, że nie
chce my pra co wać, że to na sza wi na.
Więk szość Po la ków uwa ża, że chce my żyć
tyl ko z pie nię dzy z opie ki. Tyl ko, że my ma -
my o wie le mniej sze szan se na pra cę niż
Po la cy. Te raz ma my spo tka nia z psy cho -
lo giem, przy naj mniej mo żna się wy ża lić. 

Nie któ re z dziew czyn ma ją trud ność ze
zro zu mie niem te go, co mó wi pa ni psy -
cho log. Wśród Ro mów są lu dzie na ró -
żnym po zio mie, tak jak wśród Po la ków.

– Cie szę się, że na uczę się szyć. Mo -
ja ro dzi na twier dzi, że go tu ję pysz nie
– włą cza się znów do roz mo wy Na ta lia.
– Ale chęt nie na uczę się cze goś no we go,
ale na pew no nie trze ba nas uczyć hi gie -
ny, jak to na pi sa li w jed nej z ga zet.

– To nas za bo la ło, źle się z tym czu je -
my – do da je Ire na. – Tak, że jak na za ję -

cia przy szła są dec ka te le wi zja, to nie
zgo dzi ły śmy się ani na roz mo wę, ani
na zdję cia. Pro szę nas zro zu mieć, miesz -
ka my mię dzy Po la ka mi, oni też nie za -
wsze za cho wu ją się jak na le ży.

– Do ży cia du żo nam na praw dę nie
trze ba. Nie mu szę mieć bo gac twa, sa mo -
cho dów, niech by by ła pra ca, choć by
za osiem set zło tych, by le by w zgo dzie
żyć, a co my: ja, mo ja żo na, na sze dzie -
ci złe go zro bi li śmy, że by nas go rzej
od Po la ków trak to wać. Że by śmy cią gle
sły sze li – „Dla Ro mów pra cy nie ma”
– koń czy mąż Na ta lii. 

KA TAR ZY NA TO KARC ZYK

Raz była praca dla Natalii,
w biurze miała sprzątać,
nie zdecydowała się. Bliscy
jej tłumaczyli: „Niech co
zginie, choćby jakiś
drobiazg i zaraz będzie
na ciebie”. 

Wnuk Ireny Ciurei

Natalia Siwak FOT. KAT
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S prze ciw nie wy wo łu je oso ba
mar szał ka, lecz po my sło daw cy
je go uczcze nia, gdyż „No wo -
są dec ka Wspól no ta” to lu dzie

le wi cy, czę sto ze sta żem jesz cze
w PZPR, choć nie wszy scy. Po ja wi ły
się też gło sy, że na Kasz tan ce mar szał -
ka dzia ła cze sto wa rzy sze nia chcą w je -
sien nych wy bo rach sa mo rzą do wych
wje chać do sa li ob rad im. St. Ma ła -
chow skie go w ra tu szu. 

Nie zra że ni ni czym ini cja to rzy, li czą,
że 12 ma ja br., w dniu 75. rocz ni cy
śmier ci „Dziad ka”, zo sta nie wmu ro wa -
ny ka mień wę giel ny pod mo nu ment,
któ ry ma sta nąć do ro ku 2012. 

– Na sze sto wa rzy sze nie jest ka te go -
rycz nie apo li tycz ne, jest ini cja ty wą spo -
łecz ną – tłu ma czył pod czas kon fe ren cji
pra so wej by ły wi ce pre zy dent mia sta Sta -
ni sław Ka im. – Ze bra li śmy 120 pod pi sów
ró żnych osób z No we go Są cza, sa mo rzą -
dow ców, po li ty ków, biz nes me nów, pro fe -
so rów wy ższych uczel ni. Pro po zy cję
po par ły też sto wa rzy sze nia: „Są de cza nie
Ra zem” oraz „Są dec ki Dia log”. Za jest
pre zy dent Ry szard No wak.

Po wo ła no ze spół d.s. bu do wy po mni -
ka: prze wod ni czą cy Woj ciech Lip pa,
Cze sław Ba ra niec ki, Jan Cie siel ka, Ja -
nusz Ju ro wicz, Do ro ta Nie miec i Ta de -
usz No wak. Do po my słu prze ko ny wa li
dzien ni ka rzy: Woj ciech Lip pa, Ta de usz
No wak, Sta ni sław Ka im i Jan Bud nik,
pod kre śla jąc, że mar sza łek, jak ma ło
kto, za słu żył so bie na uczcze nie w mie -
ście, w któ rym wie lo krot nie go ścił, któ -
re bar dzo do brze wspo mi nał m.in.
w ksią żce pt. Mo je pierw sze bo je. 

Od czy ta ny zo stał spe cjal ny list in -
ten cyj ny, skie ro wa ny do miesz kań ców
No we go Są cza i Są dec czy zny. Ini cja to -
rzy zwra ca ją się z ape lem o nad sy ła nie
opi nii, ko men ta rzy, pro po zy cji lo ka li -
za cji po mni ka i je go wy glą du, do 15
mar ca po przez stro nę in ter ne to wą
(www.sto wa rzy sze nie -snw.pl). Pierw -
szy etap przy go to wań do re ali za cji te -
go pro jek tu to wła śnie wy bór
lo ka li za cji. Od niej uza le żnio ny bę dzie
kształt po mni ka (czy to ma być mar sza -
łek sto ją cy, sie dzą cy, czy mo że na swo -
jej słyn nej Kasz tan ce). Na si roz mów cy
ma ją swo je pro po zy cje kil ku miejsc,
ale na ra zie nie chcą ich ujaw niać, że -
by pod czas kon sul ta cji z są de cza na mi
ni cze go nie su ge ro wać. Kie dy już te
spra wy zo sta ną za ła twio ne, zo sta nie
ogło szo ny kon kurs na wy ko na nie pro -
jek tu. Ar ty stycz ne wi zje oce ni spe cjal -
na ko mi sja.

– Uczy my się na błę dach in nych
– pod kre śla Woj ciech Lip pa. – Prze -
ana li zo wa li śmy, jak wy glą da ły
pro ce du ry bu do wy ró żnych po mni ków
w in nych pol skich mia stach. Pa mię ta -
my o ostrych spo rach do ty czą cych mo -
nu men tu po świę co ne go Ja no wi
Paw ło wi II w No wym Są czu, a w la -
tach 60. – po mni ka Ada ma Mic kie wi -
cza, któ ry do dziś bu dzi skraj ne emo cje.
Te go chce my unik nąć, choć zda je my so -
bie spra wę, że dys ku sje za wsze bę dą, bo
prze cież, gdzie pię ciu Po la ków, tam
sześć opi nii na ja kiś te mat. 

Je śli cho dzi o stro nę fi nan so wą, ini -
cja to rzy li czą na roz ma ite fun du sze.
Wie rzą też, że znaj dą się hoj ni spon so -
rzy. Za le ży im na tym, że by mar sza łek
otrzy mał po mnik na mia rę swo ich za -
sług dla oj czy zny. Jó zef Pił sud ski ma
spo ro po mni ków w Pol sce. Naj bli żej
od No we go Są cza w ta ki spo sób uho no -
ro wa li go miesz kań cy Łąc ka, w któ rym
ta kże kie dyś prze by wał.

(PG), (HSZ)

Stowarzyszenie „Nowosądecka Wspólnota” wystąpiło
z propozycją budowy pomnika Józefa Piłsudskiego
w Nowym Sączu, mieście, które przyznało mu honorowe
obywatelstwo już w roku 1915. Inicjatywie przyklasnęły
inne organizacje, ale nie brakuje oponentów. 

Po mysł do bry, go rzej z po my sło daw ca mi

Po mnik dla Mar szał ka
SPOŁECZEŃSTWO

Odsłonięcie tablicy Piłsudskiego, 
ul. Dunajewskiego 12 w Nowym
Sączu, 1933 FOT. ARCH.
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Am pu ta cja pa mię ci, czy li na ro dzi ny 
no men kla tu ro wych pił sud czy ków
Z nie do wie rza niem przy ją łem in for ma cję o ini cja ty wie bu do wy po mni -
ka Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go w No wym Są czu. By naj mniej nie z po -
wo du oso by Mar szał ka oraz pa mię ci dla je go za sług i wie ko pom no ści
do ko nań, ale te go, kto za ową szla chet ną ideą stoi. Po my sło daw cą te go
bez wąt pie nia god ne go uwa gi przed się wzię cia jest Sto wa rzy sze nie „No -
wo są dec ka Wspól no ta”. Ład nie się na zy wa i na wet sta ra się po dej mo -
wać ró żno rod ne ak cje spo łecz ne, ukie run ko wa ne głów nie na po moc
bliź nie mu. Chwa li się. Wszak czło wiek ży je ta kże po to, by przy słu żyć się
in nym. Mnie jed nak bar dziej za fra po wa ły na zwi ska li de rów tej or ga ni -
za cji, któ rzy, go tu jąc się do wy bor czej wal ki, ude rzy li w tak wznio słe
i pa trio tycz ne to ny. A me na że ria za iste jest nie zwy kle cie ka wa. Z grub -
sza to lu dzie, któ rzy jesz cze ćwierć wie ku te mu, z ra cji swej no men kla -
tu ro wej przy na le żno ści, po stać Jó ze fa Pił sud skie go naj chęt niej
wy ma za li by z kart na ro do wej hi sto rii i zbio ro wej pa mię ci Po la ków. Ci
sa mi, dla któ rych „Świę to 11 Li sto pa da” czy „Cud nad Wi słą” by ły wy łącz -
nie po wo dem do wsty du i prze mil cze nia, a po stać Ko men dan ta za słu -
gu ją cą na po gar dę. Ci sa mi, któ rzy zdzie ra li so bie gar dła na par tyj nych
wie cach, wzno sząc okrzy ki na cześć ko mu ni stycz nych de cy den tów oraz
trwa ło ści so cja li stycz nych do ko nań. Oso bi ście nie dzi wię się, że wy bór
padł wła śnie na Jó ze fa Pił sud skie go. Wszak oj co wie ko mu ni zmu nie po -
zo sta wi li za wie le w spad ku, a Mar sza łek to wciąż au to ry tet i je den
z naj wy bit niej szych Ro da ków, któ re go dys kon to wać chcą na wet ex -par -
tyj ni pro mi nen ci. Ot, ta ki znak cza su...

JA RO SŁAW RO LA
Prezes Sto wa rzy sze nia Są dec ka Ro dzi na Ka tyń ska 

Naj pierw roz wią żmy pro blem po mni ka chwa ły
Ar mii Czer wo nej 
Od dział Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go w No wym Są czu, czu jąc
obo wią zek włą cze nia się do dys ku sji na te mat po wsta nia w na szym mie -
ście po mni ka wskrze si cie la Pol ski, Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go uwa ża, że
wa run kiem pod ję cia dal szych dzia łań w tym kie run ku jest roz wią za nie
pro ble mu po mni ka chwa ły Ar mii Czer wo nej przy al. Wol no ści w No wym
Są czu. Nie jest do po go dze nia po mysł sta wia nia po mni ka jed ne mu z naj -
więk szych Po la ków w dzie jach na sze go Na ro du i rów no cze śnie obro na mo -
nu men tu po świę co ne go chwa le wro giej ar mii. Sam po mysł jest do sko na ły,
cho ciaż mo że bu dzić kon tro wer sje śro do wi sko, któ re go pod da ło (...). 
Za kła da my, że ini cja ty wa śro do wi ska sku pio ne go wo kół Sto wa rzy sze nia „No -
wo są dec ka Wspól no ta” jest czy sta w in ten cjach i nie sta no wi ja kie goś ele men -
tu kam pa nii wy bor czej. Za sad ni czo Sto wa rzy sze nie „No wo są dec ka Wspól no ta”
de kla ru je w swo jej mi sji cał kiem od mien ną dzia łal ność, w któ rej nie le żą ta kie
ini cja ty wy, stąd też po mysł pod da ny przez or ga ni za cję za ska ku je (...).
Po usu nię ciu po mni ka chwa ły Ar mii Czer wo nej mo żna by ło by w tym sa mym
miej scu po sta wić mo nu ment Mar szał ka Pol ski Jó ze fa Pił sud skie go „przy or de -
rach, z sza blą” – jak na zdję ciach z gry wo jen nej prze pro wa dzo nej
w dniach 30-31 stycz nia 1929 r. w ka sy nie 1. PSP w No wym Są czu. U pod nó ża,
po le wej strze lec le gio no wy, po pra wej „Be li niak” w umun du ro wa niu i z uzbro -
je niem, z ja kim bra li udział w bo ju na li nii Mar cin ko wi ce – Ku rów (...).
Miej my na dzie ję, że ini cja ty wa ta nie po słu ży do per so nal nych wo jen
na szcze blu Ra dy Mia sta i śro do wisk o od mien nych świa to po glą dach!
Usza nuj my Oso bę i Dzie ło Wiel kie go Po la ka! 

LES ZEK ZA KR ZEW SKI
Pre zes za rzą du od dzia łu PTH w Nowym Sączu

Opinie

Do re je stru sto wa rzy szeń zo sta ło
wpi sa ne we wrze śniu 2008 r. Sto -
wa rzy sze nie de kla ru je się ja ko or -
ga ni za cja non pro fit, apo li tycz na,
sku pia ją cą spe cja li stów z za kre su
psy cho lo gii, pe da go gi ki, pra wa,
współ pra cy z ad mi ni stra cją pu -
blicz ną. 

„Dzia ła my na rzecz lu dzi po trze bu -
ją cych po mo cy: przede wszyst kim zaś
wśród dzie ci i mło dzie ży, osób znaj du -
ją cych się w trud nej sy tu acji ży cio wej,
nie peł no spraw nych, wy klu czo nych
z nor mal ne go nur tu ży cia. Pro wa dzi my
in dy wi du al ną i gru po wą po moc pe da -
go gicz ną i psy cho lo gicz ną, szko le nia
z ró żnych dzie dzin wie dzy, wszel kie go
ro dza ju warsz ta ty. Two rzy my spe cja li -

stycz ne pro jek ty i pro gra my w za kre sie:
edu ka cji, spor tu, tu ry sty ki i re kre acji,
ochro ny zdro wia, bez pie czeń stwa, pro -
fi lak ty ki i roz wią zy wa nia pro ble mów
al ko ho lo wych oraz prze ciw dzia ła niu
nar ko ma nii. W na szej pra cy opie ra my
się na war to ściach hu ma ni stycz nych,
oby wa tel skich i pro eko lo gicz nych”
– czy ta my w de kla ra cji ide owej sto wa -
rzy sze nia. 

Na stycz nio we wal ne, po łą czo ne
z opłat kiem, przy szła pra wie set ka
osób. W spra woz da niu z ubie gło rocz -
nej dzia łal no ści, pre zes Jan Ro siek
wy mie nił m.in. po wo ła nie pięciu dru -
żyn rug by, trzech dru ży n strze lec twa
spor to we go, ak cje spo łecz ne, m.in.
na rzecz cho rych dzie ci w no wo są -
dec kim szpi ta lu z oka zji św. Mi ko ła -

ja, za ba wa in te gra cyj ną dla wy cho -
wan ków do mów dziec ka i ro dzin nych
do mów dziec ka, ak cję pro fi lak ty ki
zdro wot nej i ba da nia pro sta ty dla mę -
żczyzn po 45. ro ku ży cia. Ak tyw nie
dzia ła osiem ze spo łów ro bo czych sto -
wa rzy sze nia, w tym cztery klu by: by -
łych par la men ta rzy stów (pod wo dzą
Ka zi mie rza Sa sa), by łych rad nych
(Ta de usz No wak), by łych prze wod ni -
czą cych osie dli (Ma rian Fa ron) oraz
by łych pre zy den tów i wi ce pre zy den -
tów mia sta (Jó zef A. Wik tor). Naj -
now szą ini cja ty wą sto wa rzy sze nia
jest kon kurs na „Czło wie ka Wiel kie -
go Ser ca”. Zasz czyt ny ty tuł otrzy ma
oso ba, wy ró żnia ją ca się dzia łal no ścią
fi lan tro pij ną.

(PG), (HSZ)

Stowarzyszenia „Nowosądecka Wspólnota”
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T a bli cę od sło nię to i po świę co -
no 11 li sto pa da 1933 r. Pod czas
oku pa cji nie miec kiej ta bli cę
zdję to i ukry to. Sta ra niem Ko ła

Prze wod ni ków Od dzia łu „Be skid”
PTTK po now nie od sło nię to ją 11 li sto -
pa da 1989 r.

Jó zef Pił sud ski by wał w No wym Są -
czu wie lo krot nie. Przy szły mar sza łek
i na czel nik nie pod le głe go pań stwa
po raz pierw szy od wie dził mia sto
nad Du naj cem i Ka mie ni cą przed I woj -
ną świa to wą, dwu krot nie w la -
tach 1908-1911.

W 1908 r. po byt 41-let nie go Pił sud -
skie go w gro dzie nad Ka mie ni cą i Du -
naj cem za owo co wał po wsta niem tu taj
struk tur Związ ku Wal ki Czyn nej, taj nej
or ga ni za cji bo jo wej. Co cie ka we, sam
Pił sud ski po ja wił się w mie ście w cha -
rak te rze „skrom ne go li te ra ta”.

W 1911 r. pro wa dził szko le nie woj -
sko we Związ ku Strze lec kie go, ka dry
póź niej sze go Woj ska Pol skie go.

Są de cza nie sta no wi li naj licz niej szą
gru pę Pierw szej Kom pa nii Ka dro wej.
Już 3 sierp nia 1914 r. po roz ka zie mo bi -
li za cyj nym dla dru żyn strze lec kich wy -
je chał z No we go Są cza 56-oso bo wy
od dział X Pol skiej Dru ży ny Strze lec kiej,
zło żo ny z człon ków Czy tel ni TSL
pod do wódz twem Wa len te go Cy ły,
z peł nym uzbro je niem, mel du jąc się
przy ul. Ole an dry w Kra ko wie pod ko -
men dę Jó ze fa Pił sud skie go. Gru pa ta
we szła w ca ło ści w skład Pierw szej Ka -
dro wej. Ta kże Zwią zek Strze lec ki, 6
sierp nia 1914 r. wy słał w tym sa mym
ce lu i kie run ku 96 lu dzi pod do wódz -
twem Ka zi mie rza Pie rac kie go. W gro -
nie ochot ni ków był też młod szy
Pie rac ki, Bro ni sław. Gru pa we szła
w skład Le gio nów. 14, 24 i 25 wrze -
śnia 1914 r. wy ru szy ły na stęp ne gru py
są de czan – 165 osób pod do wódz twem
Wa cła wa Roz wa dow skie go – któ re za -
si li ły I Le gion Za chod ni. Nie by ło le gio -
no we go puł ku, w któ rym nie słu ży li by
są de cza nie.

Tradycja bojów pod Nowym Sączem żyje zawsze w I Brygadzie łącząc się
z serdeczną wdzięcznością dla mieszkańców miasta za wzruszające

przyjęcie, jakiego doznaliśmy po odparciu inwazji.   J. Piłsudski

Piłsudski w Nowym Sączu

Sądeczanie stanowili
najliczniejszą grupę
Pierwszej Kompanii
Kadrowej. 

Narożna ściana budynku, ul. Dunajewskiego 12
w Nowym Sączu, niedaleko więzienia. Tablica głosi:
„W tym domu mieszkał w 1914 Komendant Józef
Piłsudski. Wskrzesicielowi i Budowniczemu Polski
Niepodległej, pierwszemu Marszałkowi Polski w 15-lecie
odrodzenia Państwa Polskiego wierni jego żołnierze
w hołdzie. Związek Legionistów w N. Sączu, Związek
Strzelecki w N. Sączu”.

SPOŁECZEŃSTWO

Piłsudski w Nowym Sączu, 1921 FOT. ARCH.
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Na uczy ciel hi sto rii z No we go Są cza,
Ja ro sław Ro la, pod czas se sji po pu lar -
no -na uko wej Bóg – ho nor – oj czy zna
w mar cu 2008 r. w Mar cin ko wi cach
cel nie za uwa żył, że Pił sud ski miał
w so bie dar spo łecz ne go uwo dze nia,
o ja kim współ cze śni po li ty cy mo gą tyl -
ko po ma rzyć:

„Ema no wał ja kimś nie zwy kłym ma -
gne ty zmem, któ re mu trud no by ło się
oprzeć. Cza ro wi strze lec kiej, a po tem le -
gio no wej le gen dy ule ga li hu ma ni ści i ar -
ty ści, nie bra ko wa ło też stu den tów
i ab sol wen tów szkół tech nicz nych. Au ra
i cha ry zma Ko men dan ta przy cią ga ła
wszyst kich (bez wzglę du na spo łecz ne
po cho dze nie i za słu gi), dla któ rych wier -
no pod dań cze ma ni fe sty by ły szczy tem
ob łu dy i po li tycz ne go tchó rzo stwa. Wie -
rzy li mu bez gra nicz nie, jak nie gdyś le -
gio ni ści rzym scy swo im wo dzom. By li
go to wi do naj więk szych po świę ceń, bo
w Pił sud skim wi dzie li me sja ni stycz ne
speł nie nie pro roctw na ro do wych wiesz -
czów. Dla je go, prze wa żnie bar dzo mło -
dych »le gu nów«, na wet naj trud niej sze
za da nia bo jo we by ły wy ko nal ne.” 

Po raz trze ci Pił sud ski przy był – już
w cha rak te rze bry ga die ra – ko men dan -
ta Le gio nów Pol skich. Był już wte dy po -
wszech nie zna ny spo łe czeń stwu
są dec kie mu.

13 grud nia 1914 r. po zwy cię skich
wal kach w re jo nie Li ma no wej, Pi sa rzo -

wej i Mar cin ko wic do No we go Są cza
wkro czył 1. pułk Le gio nów, owa cyj nie
wi ta ny przez żoł nie rzy i są de czan. Pił -
sud ski od wie dził ran nych le gio ni stów,
za no co wał w miesz ka niu bur mi strza
Wła dy sła wa Bar bac kie go – przy ul. Du -
na jew skie go.

Kło po ty z Kasz tan ką
Ko men dant za pa mię tał też kło po ty

z Kasz tan ką – uko cha ną kla czą, któ rą
otrzy mał 9 sierp nia 1914 r. od Eu sta che -
go Ro me ra, wła ści cie la ma jąt ku Cza ple
Ma łe.

„Wy sła łem do No we go Są cza na -
przód swo ich uła nów, sam zaś po ma sze -
ro wa łem z pie cho tą. Be li na do niósł mi,
że w mie ście przy go to wu ją owa cję
na cześć mo ją i mo je go od dzia łu (…)
Przy jem ne to by ło wej ście do mia sta,
mia łem tyl ko du że kło po ty ze swo ją
Kasz tan ką. Kasz tan ka już na most
na Du naj cu, po dziu ra wio ny przez wy -
bu chy, krę ci ła gło wą, uwa ża jąc, że jest
za nad to nie bez piecz ny dla jej sza now -
ne go ist nie nia (...). Lecz wresz cie ry nek.
Ja sno oświe tlo ny, czar ny od tłu mu.
Gdym się na nim na Kasz tan ce uka zał,
roz legł się krzyk ca łe go tłu mu i pa dły
po ci ski z kwia tów. Te go już by ło sta -
now czo za wie le mo jej wiej skiej kla czy,
zwi nę ła się po de mną i chcia ła ucie kać
od owa cji. Nie ma ło mnie kosz to wa ło, by
ją po pro stu we pchać na ry nek. Szła

przez szpa ler ludz ki ostro żnie, nie le d wie
za trzy mu jąc się co pa rę chwil. Czu łem
pod so bą, jak nie szczę śli we stwo rze nie
szu ka ło uciecz ki. Mu sia łem Kasz tan kę
cią gle pchać na przód, tak iż po wy jeź -
dzie z ryn ku po zna łam i ja, że owa cja
coś kosz tu je. Czu łem do sko na le, że
mam no gi, tak mia łem je zmę czo ne”
– wspo mi na Pił sud ski w ksią żce Mo je
pierw sze bo je.

Po dłu giej wo jacz ce cze ka ły na ko -
men dan ta, jak sam stwier dza, „wiel ko -
miej skie roz ko sze”: elek trycz ne świa tło,
ka wiar nia, wan na, fry zjer.

„Zgo li łem so bie bro dę, któ rą utrzy -
mać w po rząd ku na woj nie jest nad zwy -

czaj trud no. Ba wi li mnie po tem moi
żoł nie rze, któ rzy przy spo tka niach
na uli cy uda wa li, że mnie nie po zna ją
i od da wa li ho no ry z ocią ga niem, by
mieć oka zję do prze pro sze nia, że wsku -
tek zgo le nia bro dy nie mo gli mnie ja ko -
by od ra zu roz po znać.”

Do No we go Są cza przy by ły też po zo -
sta łe od dzia ły le gio no we tak że ca łość
woj ska zna la zła się pod jed nym do wód -
cą. Ogło szo no wów czas, że Pił sud ski zo -
stał mia no wa ny bry ga die rem,
a do tych cza so wy 1. Pułk prze mia no wa no
na Bry ga dę Le gio nów. Skła da ła się ona
z dwóch puł ków: 1. pod do wódz twem
mjr. Edwar da Ry dza -Śmi głe go (I i IIl ba -
ony) i 2. (po tem zwa ne go 5.) w skła -
dzie II i IV ba ta lio nów pod do wódz twem
Mie czy sła wa Nor wi da -Neu ge bau era oraz
dwóch ba ta lio nów sa mo dziel nych
(V i VI). Od 30 grud nia ko men dan tem 5.
Puł ku zo stał kpt. Le on Ber bec ki.

Z No we go Są cza Pił sud ski wy je chał
pod Łow czó wek k. Tar no wa, gdzie żoł -
nie rze I Bry ga dy wal czy li z Ro sja na mi.
Po bi twie pod Łow czów kiem po raz

Wysłałem do Nowego Sącza
naprzód swoich ułanów,
sam zaś pomaszerowałem
z piechotą. Belina doniósł
mi, że w mieście
przygotowują owację
na cześć moją i mojego
oddziału.

Piłsudski przed dworkiem Morawskich w Marcinkowicach, 6 grudnia 1914
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pierw szy ode gra no hymn żoł nier ski My,
Pierw sza Bry ga da, co po zwa la na hi po -
te zę, że ta słyn na pieśń po wsta ła kil ka -
na ście dni wcze śniej wła śnie w No wym
Są czu. 26 grud nia 1914 r. po now nie był
w Są czu, od wie dzić ran nych le gio ni stów
w szpi ta lu.

Pod ko niec 1914 r. Ra da Miej ska po -
sta no wi ła prze ka zać na Le gio ny 100 tys.
ko ron, Ra da Po wia to wa – 50 tys. ko ron,
rów nież ko le ja rze opo dat ko wa li się
(w wy so ko ści 1 proc.) na fun dusz woj -
sko wy. To był wkład mia sta w bu do wę
no wej pol skiej ar mii.

Trzy la ta po wkro cze niu Pił sud skie -
go ze swo imi le gio ni sta mi do No we go
Są cza, w 1917 r., na pla cu przed ko ścio -
łem ko le jo wym usta wio no fi gu rę Chry -
stu sa (dzie ło Sta ni sła wa Piąt kie wi cza)
ja ko wy raz wdzięcz no ści miesz kań ców
Ko lo nii Ko le jo wej za to, że prze by wa ją -
ce od 19 li sto pa da do 12 grud nia 1914 r.
od dzia ły ro syj skich ko za ków nie znisz -
czy ły mia sta.

Ho no ro wy oby wa tel
W 1916 r., po kon flik cie mię dzy Pił -

sud skim a szta bem au striac ko -pru skim,
Ra da Miej ska No we go Są cza wspar ła
ko men dan ta mo ral nie, na da jąc mu ho -
no ro we oby wa tel stwo mia sta. Z ini cja -
ty wą ta ką wy stą pi li rad ni PPS Ry szard
Mę dlar ski i Sta ni sła wa Wosz czyń ska.

No wy Sącz był pierw szym mia stem
pol skim, któ ry w ten spo sób uczcił
twór cę Le gio nów.

Kie dy za pro szo no go na uro czy stość
wrę cze nia oko licz no ścio we go ty tu łu,
a za pla no wa no ją na 12 li sto pa da 1916 r.
z ra cji ob cho du to wa rzy szą ce go ogło -
szo ne mu przez ce sa rzy Nie miec i Au -
strii Ak to wi 5 Li sto pa da, nad szedł
z Kra ko wa na stę pu ją cy te le gram:

„Kra ków, 12 li sto pa da 1916 r. 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. J. Pił sud ski”.

Hi sto ryk są dec ki, Le szek Mi gra ła, od -
na lazł w Ar chi wum Pań stwo wym w No -
wym Są czu, ko lej ny list bry ga die ra,
na pi sa ny z Kra ko wa 6 stycz nia 1917 r.
do bur mi strza Wła dy sła wa Bar bac kie go
uprzej my list wy ja śnia ją cy, w któ rym na -
pi sał:

„Nad zwy czaj cen ne dla mnie pi smo
J. Wm. Pa na z dnia 21 li sto pa da ubie -
głe go ro ku otrzy ma łem i te raz do pie ro
po po wro cie z War sza wy do wie dzia łem
się, że od po wiedź mo ja na tych miast na -
pi sa na nie zo stał wy sła na z przy czyn ode
mnie nie za le żnych. Naj ser decz niej mi mo
to prze pra szam za opóź nie nie i pro szę
go nie brać za złe.

By ło by mi to tem przy krzej szym, że
z No wym Są czem czu ję się zwią za ny
uczu cio wo bar dzo sil nie po nad zwy czaj -
nie wdzięcz nych wspo mnie niach walk
pod Li ma no wą i No wym Są czem. Gdy
się mia stu ze chcia ło uczy nić mi za szczyt
nie zwy kły przyj mu jąc mnie w po czet
swo ich oby wa te li do uczu cia ser decz no -
ści wspo mnień o prze ży ciach bo jo wych

do da ło się uczu cie wdzięcz no ści w sto -
sun ku do mia sta i je go oby wa te li. Kam -
pa nia pod mu ra mi No we go Są cza wśród
pa try otycz nych Pod ha lan sta no wić bę -
dzie w pa mię ci mo jej i żoł nie rzy I. Bry -
ga dy jed no z naj mil szych wspo mnień,
tak ser decz nie by li śmy tam przyj mo wa -
ni, tak tro skli wą opie ką oto cze ni przez
współ o by wa te li i ro da ków.

Bę dę J. Wiel mo żne mu Pa nu Bur mi -
strzo wi nie zwy kle wdzięcz ny, gdy ze chce
Pan być wy ra zi cie lem mo ich uczuć
wdzięcz no ści i po dzi wu przed Świet ną
Ra dą Miej ską i oby wa te la mi mia sta.

Pro szę przy jąć za pew nie nie wy so kie -
go sza cun ku i po wa ża nia, z ja kim po zo -
sta ję. J. Pił sud ski.”

Ty tuł ode brał do pie ro w wol nej Pol -
sce, przy by wa jąc do No we go Są cza 6
sierp nia 1921 r. z oka zji pierw sze go
świę ta puł ko we go 1. Puł ku Strzel ców
Pod ha lań skich, po wra ca jąc po wi zy cie
na Tar gach Wschod nich Lwo wie. Na -
czel ny Wódz wziął udział w uro czy sto -
ściach ra zem z gen. Edwar dem Śmi głym
Ry dzem. Wte dy po szu ki wał dziew czyn -
ki, któ ra po czę sto wa ła go w dwo rze Mo -
raw skich w Mar cin ko wi cach garcz kiem
go to wa ne go mle ka pod czas walk
pod Mar cin ko wi ca mi, co zmar z nię te mu
wte dy i cho re mu wo dzo wi przy wró ci ło
si ły fi zycz ne.

Pi sał o tym we wspo mnie niach wo -
jen nych:

„Uda łem się na po si łek, na któ ry go -
ścin ni go spo da rze za pra sza li. Po pro si -
łem o szklan kę mle ka i ka wa łek chle ba
(...) Wy pi łem już pół szklan ki i się gną -
łem po pa pie ro sa. Ba! Nie są dzo no mi
już by ło ani zjeść śnia da nia, ani na wet
skoń czyć tej szklan ki, któ ra sta ła przede
mną. Roz po czę ła się tra ge dia mar cin ko -
wic ka”.

Mar sza łek do pie ro w 1921 r. do koń -
czył to, co za czął 6 grud nia 1914 r.

„Już ja ko Na czel nik Pań stwa po je -
cha łem roz myśl nie do Rdzio sto wa i Mar -
cin ko wic. W Mar cin ko wi cach ka za łem
so bie przy go to wać szklan kę mle ka. Nie
mo głem znieść te go, żem ta ki głod ny, jak
wte dy by łem, nie do pił mle ka”.

Jak po la tach mó wił Sta ni sław Mo -
raw ski, na czy nie z bia łym pły nem Pił -
sud skie mu po da ła je go sze ścio let nia
cór ka Ma ry sia.

Nowy Sącz był pierwszym
miastem polskim, który
uczcił twórcę Legionów,
nadając mu honorowe
obywatelstwo. 

SPOŁECZEŃSTWO

Ta bli ca u zbie gu ulic Lwow skiej i Ja -
giel loń skiej FOT. BO GU SŁAW KOŁCZ
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Ko lej ny po byt: 1926 r. w ra mach wi -
zy ta cji woj sko wej 1. PSP. Wi zy ta ta by -
ła jak by re wa nżem za pięk ny pre zent
– pa rad ną pe le ry nę i ka pe lusz z dłu gim
or lim pió rem oraz dys tynk cja mi mar -
szał ka – ja ki otrzy mał od są dec kich Pod -
ha lań czy ków w dniu swo ich imie nin.

W dniach 30 stycz nia – 1 lu te go 1928 r.
w ka sy nie ofi cer skim 1. PSP mar sza łek po -
pro wa dził oso bi ście grę wo jen ną dla wy -
ższych ofi ce rów ar mii pol skiej.

6 sierp nia 1929 r. w No wym Są czu
od był się Zjazd Le gio ni stów z ca łe go
kra ju, w któ rym wziął udział Jó zef Pił -
sud ski owa cyj nie wi ta ny przez pod ko -
mend nych.

Kult mar szał ka
W li sto pa dzie 1930 r., pod czas ob -

cho dów rocz ni cy od zy ska nia nie pod le -
gło ści, przy wej ściu do są dec kie go
ra tu sza wmu ro wa no ka mien ną ta bli cę:
u gó ry znaj do wał się me da lion pła sko -
rzeź by mar szał ka, po ni żej na pis ry ty
w me ta lu: „Ro ku 1930. Pierw sze mu
mar szał ko wi Jó ze fo wi Pił sud skie mu, bu -
dow ni cze mu Pol ski od ro dzo nej w dzie -
sią tą rocz ni cę wy zwo le nia Oj czy zny
od na jaz du bol sze wic kie go.”

Po śmier ci mar szał ka, 12 ma ja 1935
r. w No wym Są czu od by ły się uro czy sto -
ści ża łob ne or ga ni zo wa ne przez wszyst -

kie wy zna nia w ko ścio łach, sy na go dze,
szko łach, gdzie od czy ta no ode zwę pre -
zy den ta Igna ce go Mo ścic kie go. Ra da
Miej ska nada ła na zwę Jó ze fa Pił sud skie -
go Mu zeum Zie mi Są dec kiej i uli cy
prze bie ga ją cej ko ło ko szar 1. PSP. Wil -
hel mi na Uhlo wa z To wa rzy stwa Szkół
Lu do wych za ło ży ła Sto wa rzy sze nie
Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go.

W „Są de cza ni nie” z mar ca 2009 r.
Le szek Mi gra ła pi sze o nie kon wen cjo -
nal nym do wo dzie hoł du na wieść
o śmier ci Mar szał ka:

„Pol skie To wa rzy stwo Ta trzań skie
»Be skid« wy ko nu jąc uchwa łę Za rzą du
Głów ne go, do ko nało ma ni fe sta cyj ne go
po bra nia skał i zie mi z Ra dzie jo wej
i z Trzech Ko ron, ce lem wy sy pa nia
na Kop cu na So wiń cu w Kra ko wie. Po -
bra nia zie mi z Ra dzie jo wej do ko na no 18
sierp nia 1935 r. przy udzia le ok. 40 osób,
umiesz cza jąc ją w spe cjal nie przy go to -
wa nych urnach wy ko na nych przez garn -
ca rza Ju lia na Młyń skie go ze Sta re go
Są cza, przy czym w zda rze niu tym
uczest ni czy li: Fe liks Rapf, Jó zef Bo gusz,
Al fons Gar gu la i Le on Szwe nik, a po nad -
to przed sta wi cie le Sta ro stwa Po wia to we -
go w No wym Są czu, woj ska, Za rzą du
Gmi ny Ry tro oraz re pre zen tan ci Ada ma
hr. Stad nic kie go. Nie speł na dwa ty go -
dnie póź niej – 1 wrze śnia 1935 r. – po -

dob ne po bra nie zie mi od by ło się
na Trzech Ko ro nach, m.in. przy udzia le
wi ce sta ro sty no wo tar skie go oraz de le ga -
cji PTT »Be skid«, w skład któ rej wcho -
dzi li po now nie Fe liks Rapf i Al fons
Gar gu la oraz Ste fan Kra jew ski i Zbi -
gniew No wa kow ski.”

W pi śmie no wo są dec kiej mło dzie ży
gim na zjal nej „Zew Gór” (nr 19 z 1936
r.) czy ta my:

„Zo sta li śmy sa mi – zdał On nas
na wła sne si ły i wła sne ser ca. Czer piąc
z Je go du cha wia rę i en tu zjazm pra cy,
sta raj my się w chwi lach zwąt pie nia być
tak moc ny mi i twar dy mi – jak On był. Jó -
zef Pił sud ski ży je. Ży je w na szych ser -
cach, ży je w na szych wal kach o wiel kie
i spra wie dli we ju tro Od ro dzo nej Pol ski.”

Obec nie Pił sud ski jest pa tro nem uli cy
(ob wod ni cy w kie run ku Za wa dy) wzdłuż
rze ki Ka mie ni cy i mo stu he leń skie go.

Je mu też po świę co ne są ta bli ce:
w ko ście le ko le jo wym o tre ści „Dla
Cie bie Pol sko i dla Twej Chwa ły. Bo jow -
ni ko wi Nie pod le gło ści Jó ze fo wi Pił sud -
skie mu i je go żoł nie rzom w 70. rocz ni cę
od zy ska nia Nie pod le gło ści – So li dar -
ność” (od sło nię ta w 1988) oraz na na -
ro żnej ścia nie bu dyn ku u zbie gu ul.

Lwow skiej i Ja giel loń skiej: „Mó wi li, że -
śmy stu ma nie ni nie wie rząc w to, że
chcieć – to móc!”. W osiem dzie sią tą
rocz ni cę sfor mo wa nia Pierw szej Bry ga -
dy Le gio nów roz ka zem Jó ze fa Pił sud -
skie go dnia 19 grud nia 1914 w N. Są czu
wier ni pa mię ci – Kon fe de ra cja Pol ski
Nie pod le głej, Zwią zek Strze lec ki
„Strze lec”, 1914–1994.

JE RZY LE ŚNIAK

Po śmierci marszałka
12 maja 1935 r. w Nowym
Sączu odbyły się
uroczystości żałobne
organizowane przez
wszystkie wyznania
w kościołach, synagodze,
szkołach, gdzie odczytano
odezwę prezydenta
Ignacego Mościckiego.

Marszałek w sądeckim ratuszu FOT. ARCH.
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B y łam stu dent ką hi sto rii sztu ki
na Uni wer sy te cie Ja giel loń -
skim, Na sser był stu den tem
Aka de mii Gór ni czo–Hut ni -

czej. Po zna li śmy się w dość cie ka wy
spo sób. W Piw ni cy pod Ba ra na mi
w 1979 r. hi sto ry cy sztu ki mie li im pre -
zę za mknię tą, nie mam po ję cia jak Na -
sser tam się do stał! Ja koś mu siał, bo tam
wła śnie się po zna li śmy. Wte dy by ło
trud no nam się spo ty kać. Na ka żdym
kro ku szy ka no wa no nas, nie mo gli śmy
iść ra zem do ki na czy na dys ko te kę.
Spo ty ka li śmy się głów nie u mo ich lub
je go zna jo mych. Po trzech la tach zna jo -
mo ści, 21 grud nia 1982 r. wzię li śmy
ślub cy wil ny w No wym Są czu. Nie
prze szłam na is lam i nie mia łam z te go
po wo du żad nych kon flik tów z mę żem.
Zaw sze sza no wał, tak jak i je go ro dzi na,
mo ją chrze ści jań ską re li gię. Wiem, że
teść bar dzo cie szył by się, gdy bym zmie -
ni ła wia rę, ale nikt na mnie nie na ci skał. 

Na po cząt ku za miesz ka li śmy w Kra -
ko wie w aka de mi ku, po tem w miesz ka -
niu przy uli cy To kar skie go. Mąż
trak to wał mnie z sza cun kiem, ale za -

zdro sny był za wsze. W Pol sce ka żdy
mę żczy zna, żo na ty czy nie, flir tu je z ko -
bie ta mi, tam na to miast nikt ni ko mu nie
pa trzy w oczy. Ka żdy zaj mu je się so bą.
Bę dąc w Je me nie ubie ra łam się po eu -
ro pej sku i ni gdy nie mia łam z tym kło -
po tów. Nie ka za no mi na si łę za sła niać
twa rzy.

Woj na bra to bój cza
Kie dy uro dzi ła nam się cór ka Ra sm,

prze pro wa dzi li śmy się do miesz ka nia,
któ re ku pił nam mój ta ta, też w Kra ko -
wie. W 1983 r. Na sser wy je chał do Je -
me nu, ja zaś z cór ką mia łam do je chać
póź niej. Nie ste ty, spra wy się tro chę

skom pli ko wa ły, gdyż w Je me nie wy bu -
chła woj na do mo wa, a mąż zo stał więź -
niem po li tycz nym. Nie mia łam z nim
kon tak tu przez pół ro ku! Nie wie dzia -
łam, co mam my śleć. Ba łam się. Pró bo -
wa łam się z nim skon tak to wać przez
Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych
i praw do po dob nie dzię ki te mu uda ło się

go ura to wać. Miał być roz strze la ny.
W związ ku z tym nasz wy jazd się opóź -
nił. Wy je cha ły śmy z cór ką do pie ro
w paź dzier ni ku 1987 r. Pierw szy mój lot
do Ade nu, po ło żo ne go nad Za to ką
Adeń ską, mia łam przez Mo skwę.

Co zwró ci ło mo ją uwa gę, to nie sa -
mo wi ta ko lo ry sty ka, mnó stwo ko lo ru

Arab nie pi je, nie pa li, nie bi je żo ny, Ko ran 
nie na ka zu je trak to wać ko bie ty przed mio to wo

Są de czan ka
w Je me nie 
Ewa Bulanda Al-Mashan, mieszka obecnie w Lipnicy
Wielkiej, gdzie sprawuje funkcję kierownika Warsztatów
Terapii Zajęciowej. Jednak część jej życia związana jest
z Jemenem, państwie arabskim położonym
w południowo-zachodniej części Półwyspu Arabskiego,
gdzie mieszkała wraz z arabskim mężem o imieniu
Nasser i dziećmi. Posłuchajmy jej opowieści.

Nie przeszłam na islam
i nie miałam z tego powodu
żadnych konfliktów
z mężem. Zawsze
szanował, tak jak i jego
rodzina, moją
chrześcijańską religię. 

Rodzina razem

SPOŁECZEŃSTWO
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czar ne go, żół te go i nie bie skie go, pra wie
cał ko wi ty brak zie le ni, no i ten okrop ny
upał. Nie bie ski, pa mię tam do brze, to
nie bo i mo rze, żół ty to wul ka nicz ne ska -
ły, czar ny na to miast to stro je ko biet.
W Ade nie prak tycz nie nie ma tra wy. 

Kie dy przy je cha łam, Na sser nie miał
jesz cze swo je go miesz ka nia. Wy na ję li -
śmy do mek na dwa mie sią ce w ty po -
wym osie dlu je meń skim. Dom arab ski
we wnątrz jest czy sty i schlud ny, wszę -
dzie pięk nie pach nie ka dzi deł ka mi. Ko -
bie ty nie są za kry te. Do my oto czo ne są
wy so kim mu rem. Na sze ży cie by ło
zwy czaj ne, ra no pra ca, pra co wa łam
w bi blio te ce, po tem obiad, po po łu dniu
sje sta. Wte dy na wet kup cy zo sta wia li
swo je stra ga ny ze zło tem i kosz tow no -
ścia mi i szli od po czy wać.

Po dwóch mie sią cach po by tu w Ade -
nie, Na sser po sta no wił przed sta wić mnie
swo im ro dzi com. Le cie li śmy sa mo lo -
tem, gdyż to by ło po dru giej stro nie Je -
me nu. By łam ubra na w je dwab ny
ró żo wy ko stium, po eu ro pej sku. Kie dy
wy sia da łam z sa mo lo tu, zo ba czy łam
tłum lu dzi, któ ry zbiegł się zo ba czyć
Eu ro pej kę. Szyb ko wsie dli śmy do sa mo -
cho du, po czym usły sza łam za so bą ser -
decz ny śmiech, od wró ci łam się. Za mną
sie dział teść. Wziął wnucz kę na ko la na.
Po przy jeź dzie do ro dzin ne go do mu mę -
ża wszy scy nas wi ta li, by li bra cia, bra -
to we, sio stry. Tam jest ta ki zwy czaj, że
na po wi ta nie lu dzie po da ją so bie rę ce
i na wza jem so bie je ca łu ją. Jed na z żon
ku zy na mę ża krzy cza ła, że to wstyd, bo
je stem od kry ta, ale teść sta nął w mo jej
obro nie. Otrzy ma li śmy po kój z ta ra sem.
By łam strasz nie zmę czo na, lecz tam nie
zo sta wia się go ścia sa me mu so bie.
W po ko ju sie dzia ła z na mi cio cia mę ża
i coś opo wia da ła. Nie mam po ję cia, co
mó wi ła, bo nie ro zu mia łam po arab sku.

Po dział ról
W Je me nie dzień wy glą da tak, że

wsta je się o czwar tej ra no. Mę żczyź ni
idą do me cze tu, a ko bie ty do kuch ni.
Ara bo wie pięć ra zy dzien nie się mo dlą
i pięć ra zy dzien nie się my ją. Zaw sze
przed mo dli twą. Przy me cze tach znaj du -
ją się łaź nie, ka żdy mu si umyć rę ce
i twarz. Dzię ki ta kiej czy sto ści ni gdy nie
by ło tam cho rób za kaź nych. Ko bie ty

w tym cza sie sprzą ta ją dom, pa lą ka dzi -
deł ka, przy go to wu ją śnia da nie, np. płat -
ki żyt nie z ole jem se za mo wym, her ba tę
z mle kiem goź dzi ko wym czy zsia dłe
mle ko. Kuch nia arab ska jest lek ko straw -
na, bar dzo smacz na. Ja da się ryż, ba ra -
ni nę, ja gnię ci nę, cie lę ci nę, du żo wa rzyw
i owo ców. Po sił ki spo ży wa li śmy trzy ra -
zy dzien nie i za wsze by ły świe żo go to -
wa ne, nie ka nap ki tyl ko cie płe da nia.
Ara bo wie za wsze dzię ku ją Bo gu za to,
co ma ją.

Po śnia da niu mę żczyź ni idą na targ,
oni zaj mu ją się ku po wa niem je dze nia.

Ko bie ty ku pu ją tyl ko per fu my, ma te ria -
ły i zło to, na to miast je dze niem za wsze
zaj mu ją się mę żczyź ni. To oni ku pu ją
pro duk ty, z któ rych ko bie ty po tem two -
rzą ró żne po tra wy.

Co dzien nie do ko biet przy cho dzą są -
siad ki i zwy kle od cho dzą do pie ro po 16.
Jest gwar no i tłocz no, po nie waż ka żda
przy pro wa dza ze so bą dwo je lub tro je
dzie ci.

Na po cząt ku go to wa łam osob no, nie
mo głam się przy zwy cza ić do je meń skiej
kuch ni. Jed nak póź niej już po tra fi łam
sa ma przy rzą dzać arab skie po tra wy i zo -
sta ło mi to do dzi siaj. Bar dzo czę sto te -
raz go tu ję w opar ciu o to, cze go się
na uczy łam prze by wa jąc w Je me nie. 

Ara bo wie to nie sa mo wi cie uczci wi
lu dzie. To, o czym się sły szy, te hi sto rie
o ko bie tach uci śnio nych, to za le ży tyl ko
i wy łącz nie od po dej ścia da nej oso by,
nie ma nic wspól ne go z wia rą. Arab nie
pi je, nie pa li, nie bi je żo ny. Ko ran nie na -
ka zu je trak to wać ko bie ty przed mio to wo.
W ogó le ist nie je tam po dział ról. Mę -
żczy zna re pre zen tu je dom na ze wnątrz,
na to miast w do mu kró lu je ko bie ta. Mąż
od da je pie nią dze żo nie, a naj wa żniej szą
oso bą w do mu jest naj star sza ko bie ta.
Ona ma klu cze do wszyst kich po miesz -
czeń i o wszyst kim de cy du je. Zresz tą

Dom arabski wewnątrz jest
czysty i schludny, wszędzie
pięknie pachnie
kadzidełkami. Kobiety nie
są zakryte. 

Ewa Bulanda z córeczką na tle
arabskiej architektury
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arab skie ko bie ty nie za bar dzo chcą pra -
co wać. Od po wia da im ta kie ży cie w do -
mu. W mia stach ko bie ty są bar dziej
no wo cze sne, pra cu ją, na to miast
na wsiach ko bie ty wo lą pro wa dzić dom.

W Je me nie nie ob cho dzi się świąt
Bo że go Na ro dze nia, gdyż jest nie wie lu

chrze ści jan, ale my w do mu za wsze sta -
ra li śmy się ob cho dzić tra dy cyj ne świę -
ta. Krzak kol cza sty był od po wied ni kiem
pol skiej cho in ki.

Pod czas Ra ma da nu (po stu), któ ry
trwa mie siąc, od wscho du do za cho du
słoń ca nie wol no jeść, pić, pa lić ani mieć
lu bie żnych my śli. Do pie ro po zmierz chu
za czy na się ży cie. Wszę dzie czuć ja śmin
i per fu my. Za koń cze niem Ra ma da nu
jest świę to ofia ro wa nia, kie dy to za bi ja
się ba ran ka.

War te opi sa nia jest też to, że w kra -
jach arab skich nie ma cze goś ta kie go
jak dom dziec ka. Dzie ci są roz piesz cza -
ne i ko cha ne. Zaw sze ktoś się ni mi opie -
ku je. Chłop cy izo lo wa ni są

od dziew czy nek, jed nak przy ka zu je im
się trak to wać ko bie ty z sza cun kiem.
Dzie ci są przy wo żo ne i od wo żo ne ze
szko ły, kie row ca od bie ra dziec ko
od mat ki i trzy ma za rącz kę, po tem
stróż pod szko łą od bie ra dziec ko od kie -
row cy i od pro wa dza do stró ża
przed kla są. W Je me nie na uczy cie le
trak tu ją uczniów jak wła sne dzie ci.
Przed mio ty w szko łach – jak wszę dzie.

Ko lej na woj na
Pod czas po by tu w Ade nie, miesz ka -

li śmy bli sko lot ni ska woj sko we go, dla -
te go, kie dy wy bu chła woj na mię dzy
pół noc nym i po łu dnio wym Je me nem,
zna leź li śmy się w bar dzo trud nej sy tu -
acji. Ra kie ty spa da ły nie mal na nasz
dom i strasz nie się ba li śmy. Jeź dzi li śmy
na noc do na szych zna jo mych. Wresz cie
nada rzy ła się oka zja do wy do sta nia się
stam tąd. Mie li śmy pły nąć stat kiem sy -
ryj skim. Kie dy je cha li śmy z mę żem sa -
mo cho dem do por tu, przed na mi ude rzył
po cisk prze ciw pan cer ny. To by ło strasz -
ne, czu li śmy ogrom ny strach i wła sną
bez sil ność. Nie uda ło nam się do stać
na po kład stat ku i wró ci li śmy. Za trzy -
ma li śmy się u bra ta mę ża i tam cze ka li -
śmy. Uda ło nam się do stać na in ny
sta tek, któ ry pły nął do Dżi bu ti. Ja z cór -
ką wy mio to wa ły śmy, mąż pły nął z na -
mi. Od po cząt ku woj ny po dej mo wał
sta ra nia, aby ra zem wy je chać. Do stał
wi zę wy jaz do wą i był ra zem z na mi. Do -
sta li śmy się do Fran cji, a tam do obo zu
dla uchodź ców. Pe wien pol ski puł kow -

nik nam po mógł, za ła twił po kój z kli ma -
ty za cją. Po tem ewa ku owa no nas do Pa -
ry ża, a stam tąd do War sza wy.
Po po wro cie do Pol ski miesz ka li śmy
w Lip ni cy Wiel kiej u mo jej ro dzi ny.
W Ade nie pa no wa ła cho le ra, bra ko wa -
ło prą du i wo dy. Mniej wię cej po ty go -
dniu od na sze go wy jaz du z Je me nu
wy buchł po tę żny ma ga zyn bro ni w na -
szej dziel ni cy, odłam ki spa dły na dach
do mu, w któ rym miesz ka li śmy. To, co
tam prze ży li śmy, jest nie do opi sa nia. 

Do Pol ski z czwór ką dzie ci na sta łe
wró ci łam w 1997 ro ku. Obec nie je stem
z mę żem w se pa ra cji. Do dam, że przy -
czy ną roz sta nia nie by ły ró żni ce kul tu -
ro we ani re li gij ne. W ka żdym
ma łżeń stwie są pro ble my i nie na le ży
tłu ma czyć te go po cho dze niem czy re li -
gią współ ma łżon ków. 

Wy słu cha ła AN NA MI KA

Podczas Ramadanu (postu),
który trwa miesiąc,
od wschodu do zachodu
słońca nie wolno jeść, pić,
palić ani mieć lubieżnych
myśli. Dopiero
po zmierzchu zaczyna się
życie. 

BeihanMorze Czerwone

Żyzna dolina Beihan FOT. ARCH.
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P rof. dr hab. na uk me dycz nych
Ta de usz Po pie la, świa to wej sła -
wy chi rurg, b. wie lo let ni rek tor
Aka de mii Me dycz nej w Kra -

ko wie, ro dem z są dec kich Bie lo wic,
ode brał 13 lu te go, w ostat nią so bo tę kar -
na wa łu, na „sa dec kich ostat kach” w ra -
tu szu Klu bu Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej,
ty tuł Am ba sa do ra Są dec czy zny. Atrak -
cją wie czo ru był wy stęp sta ro są de czan -
ki Ka si Zie liń skiej, któ ra na in au gu ra cję
za śpie wa ła nie for mal ny hymn są dec ki
au tor stwa An drzeja Górsz czy ka „Wróć
do Są cza, wróć nad Du na jec…” Spo tka -
nie klu bo we z wdzię kiem i dow ci pem
pro wa dził je go se kre tarz red. Je rzy Le -
śniak, sta ły współ pra cow nik mie sięcz ni -
ka „Są de cza nin”.

Sa la im. mar szał ka Sta ni sła wa Ma ła -
chow skie go zgro ma dzi ła po nad set kę
wy bit nych są de czan, w tym wie lu przy -
by łych z Kra ko wa, War sza wy, a na wet
z za gra ni cy, jak np. Jan Olek sy, któ ry

przy le ciał na spo tka nie aż z Chi ca go.
Na zwi ska wie lu obec nych zdo bi ty tuł
pro fe sor ski, że by tyl ko wspo mnieć Sta -
ni sła wa Mo ry tę, b. rek to ra Aka de mii
Mu zycz nej w War sza wie, prof. Je rze go
Omba cha, ma te ma ty ka z UJ, czy Mar ka
Je żab ka, fi zy ka pra cu ją ce go w Ge ne wie
przy świa to wym pro jek cie Wiel kie go
Zder za cza. By li rek to rzy sądec kich
uczel ni: Krzysz tof Paw łow ski, An drzej
Bul zak i Zbi gniew Śli pek. 

Otwie ra jąc spo tka nie, pre zes KPZS,
Jó zef Olek sy, po wie dział, że re ak ty wo -
wa ne w 2004 r. sto wa rzy sze nie jest apo -
li tycz ne i po nad par tyj ne, a je go
człon ków łą czy je dy nie mi łość i przy -
wią za nie do zie mi ro dzin nej oraz po zy -
tyw ny lob bing za są dec ki mi spra wa mi,
gdzie kol wiek ich rzu ci los. By ły pre mier
i mar sza łek Sej mu RP pod kre ślił, że ja -
ko czło wie ko wi le wi cy bar dzo do brze
mu się współ pra cu je z pra wi co wym pre -
zy den tem No we go Są cza, Ry szar dem

No wa kiem, któ re go do ko na nia na rzecz
mia sta zna i ce ni. Olek sy mó wił też, jak
wa żna jest wie dza i wy kształ ce nie
w XXI wie ku dla roz wo ju ta kich nie -

wiel kich ośrod ków miej skich jak No wy
Sącz, bo dwie trze cie Po la ków miesz ka
„na pro win cji”. Z te go po wo du klub
od kil ku lat przy zna je sty pen dia wy ró -
żnia ją cym się ma tu rzy stom z są dec kich
szkół śred nich. Ta kich sty pen dy stów

Są dec kie ostat ki w ra tu szu 

Am ba sa do r Są dec czy zny

Prof. Popiela uznał, 
że ostatnia sobota
karnawału, ratusz i tak
wyśmienite grono
sądeczan, to dobry czas,
miejsce i towarzystwo do
oddania hołdu swemu ojcu
– Janowi Popieli.
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13lu te go ode brał ho no ro wy
ty tuł Am ba sa do ra Zie mi
Są dec kiej. Wy ró żnie nie
Klu bu Przy ja ciół Zie mi

Są dec kiej jest wy ra zem głę bo kie go
uzna nia dla je go nie zwy kłych osią gnięć,
jak rów nież głę bo kiej iden ty fi ka cji
z No wym Są czem, Są dec czy zną. To ta -
kże sym bol wdzięcz no ści za nie oce nio -
ną po moc, ja kiej do świad cza li
i do świad cza ją ze stro ny pro fe so ra – są -
de cza nie. Wie lu miesz kań ców na sze go
re gio nu za wdzię cza je mu i kie ro wa nym
przez nie go kli ni kom po wrót do zdro wia
i nor mal ne go ży cia.

Je den z naj wy bit niej szych chi rur gów
pol skich, spe cja li sta w dzie dzi nie ga stro -
en te ro lo gii, on ko lo gii, en do sko pii ope ra -
cyj nej, ul tra so no gra fii. Od stu diów
zwią za ny z Aka de mią Me dycz ną, a po -
tem z Wy dzia łem Le kar skim Uni wer sy -
te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie, rek tor
tej uczel ni, a w la tach 1975–2003 kie row -
nik I Ka te dry Chi rur gii Ogól nej i Kli ni ki
Chi rur gii Ga stro en te ro lo gicz nej Col le -
gium Me di cum UJ przy ul. Ko per ni ka
w Kra ko wie, naj star szej pla ców ki chi rur -
gicz nej w Pol sce, za ło żo nej przez Hu go
Koł łą ta ja i prof. Ra fa ła Czer nia kow skie -
go. Choć za rzą dza nie kli ni ką prze ka zał
prof. Ja no wi Ku li go wi, swo je mu ucznio -

Ta de usz Po pie la 

Na froncie
walki
z rakiem
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uzbie ra ło się już 24. Ko lej ną ini cja ty wą
KPZS jest przy zna wa nie ty tu łu ho no ro -
we go Am ba sa do ra Są dec czy zny.

– Są de cza nie to śro do wi sko roz pro -
szo ne, któ re roz po zna je się po przez wy -
bit ne po sta cie. Ta ką oso bo wo ścią jest
nie wąt pli wie pro fe sor Ta de usz Po pie la,
któ re go na zwi sko jest zna ne we wszyst -
kich szpi ta lach i kli ni kach w kra ju – re -
ko men do wał Jó zef Olek sy pierw sze go
lau re ata na gro dy. Za cy to wał słyn ne
Wska za nia do sy nów Pod ha la Wła dy -
sła wa Or ka na, uzna jąc, że jak ulał pa su -

ją do by łe go wie lo let nie go rek to ra
kra kow skiej Aka de mii Me dycz nej, któ -
ry ni gdy nie za po mniał swo ich ko rze ni.

– Kie dy w 1949 ro ku po ma tu rze
w II Li ceum Ogól no kształ cą cym im. Bo -
le sła wa Chro bre go w No wym Są czu po -
wę dro wa łem w świat, mo im pierw szym
przy stan kiem stał się Kra ków, gdzie roz -
po czę ła się mo ja przy go da z me dy cy ną
– roz po czął wy raź nie wzru szo ny prof.
Ta de usz Po pie la.

Da lej opo wia dał, że w cią gu bli -
sko 60 la t pra cy na uko wej uda ło mu się
od wie dzić wszyst kie naj wa żniej sze cen -
tra ba daw cze w świe cie, ale za naj lep szą

dla sie bie re ko men da cję ja ko le ka rza
i chi rur ga uwa ża za koń czo ny w 2007 r.
ogól no pol ski pro gram le cze nia ra ka żo -
łąd ka. Prof. Po pie la przez 35 lat był ko -
or dy na to rem te go pro gra mu, bo mi mo
zmie nia ją cych się rzą dów, a na wet ustro -
jów, trwa ła sys te mo wa wal ka z ra kiem
żo łąd ka.

– Gdy roz po czy na li śmy ten pro gram,
prze ży wal ność cho rych na ra ka żo łąd ka
wy no si ła 5 proc. ca łej po pu la cji, gdy
koń czy li śmy – wy le cze nia cał ko wi te sta -
no wi ły 24 proc. po pu la cji, a po nad 64
proc. pa cjen tów prze ży wa ło po nad 10
lat – mó wił z sa tys fak cją chi rurg.

Prof. Po pie la uznał, że ostat nia so bo -
ta kar na wa łu, ra tusz i tak wy śmie ni te
gro no są de czan, to do bry czas, miej sce
i to wa rzy stwo do od da nia hoł du swe mu
oj cu – Ja no wi Po pie li.

– To był pro sty, skrom ny czło wiek, jak
ka żdy przed wo jen ny ko le jarz bar dzo
punk tu al ny i so lid ny, któ ry słu żył lu dziom
po mo cą przez 24 go dzi ny na do bę, niech
mi wol no bę dzie dzi siaj przy wo łać je go
po stać – mó wił Am ba sa dor Są dec czy -
zny, a sa la dłu go kla ska ła.

W czę ści ar ty stycz nej spo tka nia znów
bry lo wa ła Ka sia Zie liń ska (z to wa rzy -
szą cym jej ze spo łem) w co kol wiek kro -
to chwil nym re per tu arze. Jed ną
z pio se nek sta ro są de czan ka de dy ko wa -
ła Jó ze fo wi Olek se mu, któ re go,
przy ucie sze ze bra nych, wy cią gnę ła
z pierw sze go rzę du, gdzie mar sza łek za -
da wał szy ku z pre zy den tem Ry szar dem
No wa kiem, prze wod ni czą cym Ra dy
Mia sta Ar tu rem Czer nec kim i no wym
pro bosz czem pa ra fii św. Mał go rza ty Ja -
nem Pio trow skim, przed sta wio nym
przez red. Le śnia ka, ja ko „pierw szy mi -
sjo narz Rzecz po spo li tej, a od nie daw -
na rząd ca dusz są dec kich”.

Za nim ca łe to wa rzy stwo prze nio sło się
do Karcz my na Ka mień cu, by – przy su -
to za sta wio nym są dec ki mi sma ko ły ka mi
i na lew ka mi sto le – kon ty nu ować roz mo -
wy o są dec kich spra wach, głos jesz cze
za brał prof. Fe liks Ki ryk. Re dak tor na -
czel ny „Rocz ni ka Są dec kie go” za pro po -
no wał, aby w 2012 r., przy oka zji
mi strzostw Eu ro py, zor ga ni zo wać Świa -
to wy Zjazd Są de czan. Sa la znów za trzę -
sła się od okla sków.

(HSZ)

Wybitny lekarz i uczony,
ceniony także za granicą,
twórca nowoczesnej
diagnostyki i chirurgii,
otaczany szacunkiem,
podziwem i wdzięcznością
przez rzesze pacjentów.
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wi, na dal du żo pra cu je, ope ru je, pro wa -
dzi ba da nia na uko we do ty czą ce ra ka żo -
łąd ka, je li ta gru be go i trzust ki.

***
Pro fe sor po cho dzi z No we go Są cza

– Bie lo wic, uro dził się w ro dzi nie ko le -
jar skiej 23 ma ja 1933 r., ja ko syn
Bro ni sła wy z Cheł mec kich i Ja na, naj -
młod szy z troj ga dzie ci (star szy mi by li
Ma rian i Ja ni na). Oj ciec, spa wacz na ko -
lei, był dzia ła czem PPS, któ ra od gry wa -
ła du żą ro lę w ży ciu pu blicz nym mia sta
i re gio nu. W do mu za wsze zbie ra li się
ko le ja rze, dys ku to wa li. Mat ka wy wo -
dzi ła się z ro dzi ny o tra dy cjach lu do -
wych z Tę go bo rzy, dba ła o ser decz ną
at mos fe rę, ale Po pie lo wie ży li ubo go,
kształ ci li trój kę dzie ci, zda rza ło się cho -
dzić Tad ko wi do szko ły na bo sa ka.

– W gim na zjum mia łem już po rząd ne
ubra nie i bu ty. Jed nak te bo se no gi
w dzie ciń stwie chy ba przy spo rzy ły mi
kom plek sów, bo gdy już zo sta łem le ka -
rzem wie le ra zy śni ło mi się, że uczest -
ni czę w ja kimś wa żnym wy da rze niu
i spo strze gam, że je stem bo so. Bu dzi łem
się spo co ny. Mo że to śmiesz ne? Nie chcę

epa to wać, nie je stem Jan kiem Mu zy kan -
tem, ale tak by ło, kto w to uwie rzy?

Ta de usz pod czas oku pa cji nie miec -
kiej uczęsz czał do Szko ły Po wszech nej
im. Ta de usza Ko ściusz ki w Dą brów ce,
a po tem do II Li ceum i Gim na zjum im.
Bo le sła wa Chro bre go w No wym Są czu.
Z ad mi ra cją wspo mi na po byt w tej szko -
le, któ rą na zy wa wręcz „aka de mią”, ser -
decz ne uczu cia bu dzą w nim po sta cie
pro fe so rów, przed wo jen nych pe da go -
gów z praw dzi we go po wo ła nia, ob da -
rzo nych pa sją.

Oj ciec Ta de usza Po pie li za sły nął
w Są czu ja ko nie za wod ny me dyk -ama -
tor. Na sta wiał rę ce, le czył zła ma ne ko -
ści czę sto le piej niż za wo do wi le ka rze.
Ro dzin ne za in te re so wa nia me dy cy ną
za de cy do wa ły z pew no ścią o wy bo rze
le kar skiej dro gi ży cio wej sy na.

Ze wspo mnień pro fe so ra:
– Oj ciec w okre sie mię dzy wo jen nym

pro wa dził – po spe cjal nym prze szko le -
niu – w do mu cer ty fi ko wa ny punkt sa ni -
tar ny PCK, swo je go ro dza ju mi niap te kę
i ma ga zyn środ ków opa trun ko wych.
Z uwa gi na od da le nie od mia sta, lu dzie
czę sto ko rzy sta li z po rad i po mo cy.
W po ło wie lat trzy dzie stych oj ciec uległ
tra gicz ne mu wy pad ko wi. Do ra biał so bie
po go dzi nach w kle jow ni przy ul. Grun -
waldz kiej, gdzie wy bu chła cy ster na ze
stę żo nym kwa sem. Fa brycz ka zni kła
z po wierzch ni zie mi, po dmuch wy rzu cił
oj ca na pię tro bu dyn ku. Do znał cię żkie -
go opa rze nia, zła ma nia mied ni cy, rąk
i nóg, stra cił oko. Przez kil ka lat oj ciec
prze by wał na le cze niu i re ha bi li ta cji
w szpi ta lu bo ni fra trów w Kra ko wie. Rze -
czy wi ście, ob ser wa cje i do świad cze nia,
ja kie tam ze brał, wy ko rzy sty wał w udzie -
la niu bez in te re sow nej po mo cy me dycz -
nej oko licz nej lud no ści, zna ne są
przy pad ki na sta wie nia zła ma nych koń -
czyn. Oczy wi ście, mia ło to wpływ rów -
nież na mnie. Jed no cze śnie, pa trząc
na cier pie nie oj ca, pra gną łem być le ka -
rzem, by go wy le czyć.

***
– Po po myśl nym zda niu ma tu ry,

chcia łem po cząt ko wo do stać się do tzw.
Kom pa nii Aka de mic kiej, kształ cą cej le -
ka rzy woj sko wych, za pew nia ją cej wikt,
środ ki na utrzy ma nie i w per spek ty wie

miesz ka nie. Od mó wio no mi jed nak
z uwa gi na to, że nie mia łem skoń czo -
nych 18 lat. Zda wa łem więc do Aka de -
mii Me dycz nej w War sza wie, ale nie
przy ję to mnie rze ko mo z po wo du bra ku
miejsc. Spra wa by ła dla mnie nie po ję ta.
Nie wie dzia łem wte dy, że o od mo wie za -
de cy do wa ła „opi nia” o an ty ra dziec ko -
ści mo jej ro dzi ny, zwłasz cza oj ca
(pod czas woj ny dzia ła ją ce go w AK,
a po wy zwo le niu aresz to wa ne go), ja ką
wy sta wi li mi „życz li wi” dzia ła cze mło -
dzie żo wi. Po sta no wi łem in ter we nio wać
u sa me go pre zy den ta Bie ru ta. Cho dzi -
łem przez 27 dni do Bel we de ru, oczy wi -
ście za trzy my wa ny ka żdo ra zo wo
na biu rze prze pu stek. Wresz cie do wód -
ca stra żni ków uli to wał się na de mną
i za ła twił te le fo nicz nie au dien cję u peł -
no moc ni ka rzą du ds. re kru ta cji na wy -
ższe uczel nie, pro fe so ra Sier piń skie go,
któ ry skie ro wał mnie na no wo  utwo rzo -
ne aka de mie do Bia łe go sto ku, Ro kit ni cy
(k. Ka to wic) lub Szcze ci na. Wy bra łem
Szcze cin. Tam wpa dła mi w rę ce „życz -
li wa” opi nia, zi den ty fi ko wa łem au to rów,
ży ją jesz cze, pew nie o tym do no sie nie
pa mię ta ją. By ło, mi nę ło. Stu dia do koń -
czy łem w Kra ko wie, z któ rym zwią za łem
po tem ca łe swo je za wo do we ży cie.

***
Na Są dec czyź nie, kon kret nie w Skru -

dzi nie, pod czas wa ka cji w 1950 r. po -
znał przy by łą z Bę dzi na sym pa tycz ną
dziew czy nę Mie czy sła wę, któ ra
– po obro nie dy plo mu le kar skie go AM
w Kra ko wie, do kład nie w dniu imie nin
– zo sta ła je go żo ną.

Mło dy le karz tra fił na po czą tek
do III Kli ni ki Chi rur gii w Kra ko wie.
Peł nił dy żur, gdy do szpi ta la przy wie -
zio no ran nych w wy pad ku sa mo cho do -
wym w Mi cha ło wi cach uczest ni ków
Eu ro pej skie go Zjaz du To wa rzy stwa Hi -
sto rii Me dy cy ny. Pod skal pel Ta de usza
tra fi ła pa ni pro fe sor z Wiel kiej Bry ta nii,
któ rej ura zy gło wy ra czej nie da wa ły
szan sy prze ży cia przy ów cze snym po -
zio mie me dy cy ny. Ope ra cja się po wio -
dła i pa ni pro fe sor dzie więć lat póź niej
spo tka ła się z dok to rem, któ ry oca lił jej
ży cie. Oka zją był przy jazd na uro czy sto -
ści 600-le cia Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go. Wte dy roz ma wia li już jak
pro fe sor z pro fe so rem. Ta de usz Po pie la
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wspo mi na te chwi le nie tyl ko ze wzglę -
du na spo tka nie, ale pod kre śla też, że
żad na in na uro czy stość w Pol sce nie
mia ła tak pod nio słe go cha rak te ru i rów -
nie do nio słej ran gi. Pod kre śla też, że
wte dy pierw szy raz wła dza lu do wa
otwo rzy ła gra ni ce Pol ski dla wszyst kich,
któ rzy chcie li przy je chać do Kra ko wa. 

Wkro czył w za wód le ka rza w mo -
men cie prze ło mu w chi rur gii. Gdy za -
czy nał pra cę, cho rych usy pia ło się
jesz cze ete rem, nie by ło ży wie nia po za -
je li to we go.

– Już po kil ku la tach ope ro wa nia po -
ją łem, że je śli chcę wpro wa dzać no we
roz wią za nia i me to dy ope ra cyj ne, mu -
szę się oprzeć na na ukach pod sta wo -
wych i pro wa dzić ba da nia. Nie
wy star czy zo pe ro wać wrzód żo łąd ka,
ale trze ba szu kać od po wie dzi na py ta -
nia: dla cze go do cho dzi do cho ro by
wrzo do wej? Na si pro fe so ro wie mie li
pry wat ne kon tak ty, któ re owo co wa ły
w na uce. Np. prof. Le on To cho wicz był
przy ja cie lem prof. Pau la D. Whi te’a,
oso bi ste go kar dio lo ga pre zy den ta
Eisen ho we ra. To dzię ki To cho wi czo wi,
któ ry za pro sił Whi te’a na ob cho dy 600–
le cia Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go,
Ame ry ka nie zbu do wa li Szpi tal Dzie cię -
cy w Pro ko ci miu. 

***
Rów no le gle do je żdża jąc na mo to cy -

klu pra co wał w ośrod ku zdro wia
w Przy by sła wi cach, uru cho mił po go to -
wie ra tun ko we w Ska wie.

Dok to rat obro nił w 1961 r. u prof.
Je rze go Ja siń skie go, a ha bi li ta cję,
w 1965 r. Zaw dzię cza ją prof. Le ono wi
To cho wi czo wi, któ ry na kło nił go
do pro wa dze nia ba dań z prof. Sta ni sła -
wem Kon tur kiem nad za sto so wa niem
ni skich tem pe ra tur w cho ro bie wrzo do -
wej żo łąd ka.

W 1972 r. zo stał rek to rem kra kow -
skiej Aka de mii Me dycz nej, naj młod -
szym w Pol sce (miał wów czas 39 lat).
Rek to ro wał do 1981 r. Pro wa dził rów -
no cze śnie od dział i rek to rat. Ope ro wał
zwy kle od szó stej ra no do je de na stej,
po tem szedł do rek to ra tu i tam urzę do -
wał do sie dem na stej czy osiem na stej.
Wra cał do szpi ta la, by od być wie czor ną

wi zy tę i zo ba czyć ope ro wa nych
przed po łu dniem cho rych. Pod je go kie -
run kiem opra co wa no per spek ty wicz ny
pro gram roz wo ju uczel ni: in we sty cji,
ka dry na uko wej i współ pra cy z wie lo ma
ośrod ka mi w Eu ro pie Za chod niej, USA
i Ja po nii. Po pie la spro wa dził do Kra ko -
wa pol skie go kar dio chi rur ga prof. An -
to nie go Dziat ko wia ka, wraz z ze spo łem
kar dio lo gów i ane ste zjo lo gów. Wte dy
też roz bu do wał bu dy nek kli nicz ny,
gdzie do tej po ry na sa le wy kła do we
wcho dzi ło się przez blok ope ra cyj ny,
a w sa lach cho rych sta ło po 40 łó żek,
brak by ło przy zwo itych sa ni ta ria tów.
Zmo der ni zo wa ny obiekt, z no wy mi pra -
cow nia mi i sa la mi, skom pu te ry zo wa ny,
od po wia dał w peł ni naj lep szym za gra -
nicz nym stan dar dom.

Po pie la zro bił bły sko tli wą ka rie rę na -
uko wą ja ko au tor 453 pu bli ka cji, 860 re -
fe ra tów i 30 mo no gra fii na uko wych. Jest
człon kiem PAN i PAU, KBN oraz ra dy
na uko wej przy mi ni strze zdro wia, człon -
kiem ho no ro wym wie lu to wa rzystw na -
uko wych, dłu go let nim pre zy den tem
Eu ro pej skie go To wa rzy stwa Chi rur gów,
dok to rem ho no ris cau sa uczel ni me -
dycz nych w War sza wie, Wro cła wiu

i Szcze ci nie, lau re atem licz nych na gród
kra jo wych i mię dzy na ro do wych, wy ró -
żnio nym m.in. Lau rem Ja giel loń skim
i Me da lem Me ren ti bus. 

Na uczy ciel wie lu po ko leń chi rur gów,
z któ rych 13 jest ak tu al nie or dy na to ra -
mi. Pod je go kie run kiem 36 le ka rzy
uzy ska ło ty tuł dok to ra na uk me dycz -
nych, dzie wię ciu ha bi li ta cję, a pię ciu je -

go wy cho wan kom nada no ty tuł
pro fe so ra. Czte rech z nich zo sta ło kie -
row ni ka mi ka tedr chi rur gii UJ.

W 1986 r. zo stał lau re atem I na gro dy
na XII Mię dzy na ro do wym Kon gre -
sie CICD w Je ro zo li mie. Zdo był dwie
na gro dy na Świa to wym Kon gre sie Ra -
ka Żo łąd ka w Ja po nii w 1995 r. Dwu -
krot nie uho no ro wa no go I na gro dą
na kon gre sie eu ro pej skich chi rur gów.
Za wy bit ne osią gnię cia w chi rur gii ga -
stro en te ro lo gicz nej przy zna no mu na -
gro dę Sto łecz ne go Kró lew skie go Mia sta
Kra ko wa. W 2001 r. zo stał od zna czo ny
Krzy żem Wiel kim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski. 

Wie lo krot nie za pra sza ny do współ -
pra cy przez naj sław niej sze ośrod ki uni -
wer sy tec kie w kra jach, któ re uwa ża ne są
za przo du ją ce w dzie dzi nie na uk me -
dycz nych. Za zwy czaj by wał tam ja ko vi -
si ting pro fe sor i pro wa dził wy kła dy oraz
prze wo dził za bie gom ope ra cyj nym nie -
prze rwa nie przez kil ka mie się cy. Na li -
ście tej znaj du ją się m.in. uni wer sy te ty
ame ry kań skie w No wym Jor ku, San
Die go, San Fran ci sco, Chi ca go, a ta kże
w No rym ber dze, Ham bur gu, Frank fur -
cie oraz w Ja po nii, Bra zy lii i Hisz pa nii.

Wkroczył w zawód lekarza
w momencie przełomu
w chirurgii. Gdy zaczynał
pracę chorych usypiało się
jeszcze eterem, nie było
żywienia pozajelitowego.
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Ob je żdża jąc świat, pro fe sor Po pie la nie -
ustan nie po wra ca, nie tyl ko my śla mi,
do do mu oj ca przy ul. Zyn dra ma w No -
wym Są czu. W ka żdym ro ku spę dza tam
przy naj mniej dwa ty go dnie wa ka cji.

***
Pro fe sor Po pie la za li cza się do te go

po ko le nia, któ re star to wa ło w za wo dzie
w erze sier mię żnej chi rur gii. 

– Nie zna li śmy wte dy kro pló wek w dzi -
siej szym zna cze niu, co naj wy żej po słu gi -
wa li śmy się tzw. hy po der mią, czy li
wstrzy ki wa niem so li fi zjo lo gicz nej
pod skó rę, skąd płyn był wchła nia ny
przez or ga nizm. Nic nie wie dzie li śmy
o wle wach do żyl nych, o po za ustro jo wym
odży wia niu, uczy li śmy się o me ta bo li zmie
wstrzą su. W la tach pięć dzie sią tych
i sześć dzie sią tych po ku to wa ło prze świad -
cze nie, że – nie daj Bo że – do tknąć wą -
tro by czy trzust ki w trak cie za bie gu
w ja mie brzusz nej. No wa wie dza o tkan -
ce, ko mór ce, roz wój fi zjo lo gii kli nicz nej,
im mu no lo gii, po stęp w za kre sie na uk
pod sta wo wych, ge ne ty ki, bio lo gii mo le -
ku lar nej, wy ko rzy sta nie no wo cze snych
tech no lo gii, za sto so wa nie wi zu ali za cji
– to wszyst ko su mu je się na re wo lu cję
w chi rur gii. Nie gdyś sym bo li zo wał ją
skal pel. Współ cze sny chi rurg co raz swo -
bod niej po słu gu je się gło wi cą ul tra dźwię -
ko wą. A na blo kach ope ra cyj nych
po ja wia ją się ro bo ty. Mo je po ko le nie
mia ło szczę ście po sma ko wać te go wszyst -
kie go. Chi rur gia po zo sta ła in wa zyj ną
me to dą tyl ko w jed nej gru pie scho rzeń
– w no wo two rach. W 1972 r. na Zjeź dzie
Chi rur gów w War sza wie za pre zen to wa -
łem wy ni ki na szych do świad czeń z uży -
ciem en do sko pii w chi rur gii ja my

brzusz nej. Wów czas tyl ko prof. Nie lu bo -
wicz skwi to wał to na sze wy stą pie nie cie -
płym ko men ta rzem. Prze wa żnie
dy stan so wa no się: no tak, Po pie la za jął
się en do sko pią, bo nie umie chi rur gii.
Dziś wszy scy fa scy nu ją się wszech stron -
no ścią tej me to dy.

Wdro żo ne w ży cie za bie gi ope ra cyj ne
bez otwie ra nia ja my brzusz nej sta no wi ły
prze łom w pol skiej me dy cy nie, war to bo -
wiem wspo mnieć, że nie wie lu ów cze -

snych chi rur gów wy obra ża ło so bie, iż
bę dzie mo żli we prze pro wa dze nie ope ra -
cji bez otwie ra nia ja my brzusz nej. To wła -
śnie prof. Po pie la otwo rzył dro gę
do roz wo ju chi rur gii mi ni mal nie in wa zyj -
nej, a przy tym nie zwy kle sku tecz nej, któ -
rej ko lej nym eta pem by ła la pa ro sko pia. 

– Ja ko pierw sza kli ni ka chi rur gicz -
na w kra ju wpro wa dzi li śmy en do sko pię
do re gu la cji wy dzie la nia żo łąd ko we go,
w dia gno sty ce i le cze niu. Po raz pierw szy
za sto so wa łem ga stro skop, by usu nąć z żo -
łąd ka pew nej pa ni szczo tecz kę do zę bów.
Usu wa li śmy en do sko po wo po li py z żo -
łąd ka i je lit, ka mie nie z dróg żół cio wych,
a na wet nie któ re gu zy je li ta gru be go.

***
Me dy cy na na trwa łe za ko rze ni ła się

w ro dzi nie Po pie lów: syn Ta de usz ju -
nior, po dok to ra cie, jest le ka rzem ra dio -
lo giem, po dob ne ma rze nia ma wnuk,
rów nież Ta de usz, któ ry do pie ro wcho -
dzi w ży cie. 

Cór ka, też po dok to ra cie, pro wa dzi
z mę żem pry wat ną fir mę. Wnucz ka
skoń czy ła stu dia in for ma tycz ne na Uni -
wer sy te cie Eko no micz nym.

JE RZY LE ŚNIAK

Nauczyciel wielu pokoleń
chirurgów, z których 13 jest
aktualnie ordynatorami.
Pod jego kierunkiem 36
lekarzy uzyskało tytuł
doktora nauk medycznych,
dziewięciu habilitację,
a pięciu jego
wychowankom nadano
tytuł profesora.
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P u bli ka cję zwień cza su ple ment
pocz tu osób z pro fe sor skim
cen zu sem po mi nię ty mi w po -
przed nich od cin kach. Uzu peł -

nie nie wy ka zu za wdzię cza my na szym
nie za wod nym Czy tel ni ków

AN DR ZEJ BA ŁAN DA
Ur. 1941 w Ja -
śle: prof. dr
hab., abs. fi zy ki
Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go
(1963), dłu go -
let ni pra cow nik
na uko wy w Za -
kła dzie Fi zy ki
Ją dro wej UJ,
dok to rat (1970),
ha bi li ta cja

(1979), pro fe su ra (1995). Czło nek
władz mię dzy na ro do we go ze spo łu na -
uko we go, re ali zu ją ce go swe ba da nia
w Darm stadt (RFN) oraz w In sty tu cie
Ba dań Ją dro wych w Dub nej (120 km
od Mo skwy). Rek tor (1998–2008)
pierw szej w No wym Są czu wy ższej
uczel ni pań stwo wej: Pań stwo wej Wy -
ższej Szko ły Za wo do wej. Przez dwie
ka den cje prze wod ni czą cy Kon fe ren cji
Rek to rów Uczel ni Za wo do wych w Pol -
sce. Zwią za ny rów nież z No wym Są -

czem wię za mi ro dzin ny mi (je go wuj -
kiem był zna ny są dec ki le karz – Ta de -
usz Ge roch). W mło do ści al pi ni sta.
W wol nych chwi lach upra wia kwia ty
i zio ła przy dom ku let ni sko wym
w Stró ży k. My śle nic. Mi ło śnik kom -
pu te rów i... we ster nów. Miesz ka
w Kra ko wie.

FE LIKS KI RYK
Ur. 1933 w Bu -
kow sku k. Sa -
no ka; prof. dr
hab., abs. Wy -
ższej Szko ły
Pe da go gicz nej
w Kra ko wie
(obec nie Uni -
wer sy tet Pe da -
go gicz ny)
w 1956. Wy bit -
ny me die wi sta,

pu bli cy sta, hi sto ryk „ma łych oj czyzn”,
rek tor Aka de mii Pe da go gicz nej
w Kra ko wie (1993–1999), nie stru dzo -
ny (od 1992) prze wod ni czą cy ko mi te -
tu re dak cyj ne go „Rocz ni ka
Są dec kie go”, re dak tor 3–to mo wej mo -
no gra fii Dzie je mia sta No we go Są cza.
Za go rza ły pa trio ta są dec ki, po wta rza -
ją cy za księ dzem Pio trem Skar gą: „Je -
że li ktoś nie zna oj czy zny naj bli ższej,

to tak jak by wła snej mat ki i oj ca nie
znał...” Au tor kil ku na stu ksią żek
z dzie jów m.in. Tar no wa, Li ma no wej,
Ka mień ca Po dol skie go, Pro szo wic,
Brze ska, Miel ca, Sta re go Są cza i San -
do mie rza. Współ au tor En cy klo pe dii
Kra ko wa i Słow ni ka bio gra ficz ne go hi -
sto rii Pol ski. Ini cja tor i re dak tor wy da -
wa nej w ze szy tach se rii Dzie je na ro du
i pań stwa pol skie go. Dok tor h.c. wie lu
uczel ni, w tym uni wer sy te tu we Lwo -
wie. Wi ce pre zes ZG PTH. Ho no ro wy
pro fe sor uni wer sy te tu w Ka mień cu
Po dol skim. 

BLA IR KO LA SA
Prof., dok tor h.
c. Uni wer sy te tu
War szaw skie go
(1985), oby wa -
tel Pol ski
i USA, wnuk
emi gran tów,
któ rzy wy je cha -
li do USA
w XIX wie ku
z oko lic No we -
go Tar gu i No -

we go Są cza. Pierw szy za stęp ca rek to ra
WSB–NLU w No wym Są czu
(od 1994), za słu żo ny dla zbu do wa nia
sil nej po zy cji i osią gnięć są dec kiej
uczel ni, wpro wa dze nia w niej kul tu ry
or ga ni za cyj nej ame ry kań skie go uni -
wer sy te tu, któ ra prze ja wia się po przez
wła ści wy sto su nek do stu den tów oraz
wy so kie stan dar dy etycz ne. Od zna czo -
ny za wy bit ne za słu gi w roz wi ja niu
pol sko–ame ry kań skiej współ pra cy na -
uko wej Krzy żem Ofi cer skim Or de ru
Od ro dze nia Pol ski (2007). Miesz ka
na Wól kach w No wym Są czu.

TA DEUSZ KU DŁACZ
Ur. 1949 w Li ma no wej; prof. dr hab.,
abs. Wy dzia łu Eko no mi ki Pro duk cji
Wy ższej Szko ły Eko no micz nej w Kra -
ko wie (1972), dok to rat (1979), ha bi li ta -

„Krzo ki” z su ple men tem (CZĘŚĆ III)

Po czet pro fe so rów są dec kich
Zapoczątkowaną w styczniu prezentację profesorów
z sądeckimi koneksjami kończymy wyliczeniem tych
naukowców, którzy nie są rodowitymi sądeczanami, ale
w ostatnich latach związali się zawodowo z uczelniami
w Nowym Sączu, wynajmując lub nawet kupując
nad Dunajcem, Kamienicą i Popradem mieszkania, 
czy wręcz budując domy. Nie są pniokami, ale już nie
przelotnymi ptokami, tylko krzokami. To niezwykłe, 
że z Sądecczyzną związał się laureat filmowego Oskara,
a kryształem w tej profesorskiej plejadzie jest... noblista,
którego rodzice byli rodowitymi sądeczaninami.
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cja (1991), pro -
fe su ra (2000).
Kie row nik Za -
kła du Geo gra fii
Eko no micz nej
w Ka te drze Go -
spo dar ki Re gio -
nal nej
w Uni wer sy te -
cie Eko no micz -
nym
w Kra ko wie,

kie row nik Za kła du Ad mi ni stra cji i Go -
spo dar ki Pu blicz nej w In sty tu cie Eko -
no micz nym w Pań stwo wej Wy ższej
Szko le Za wo do wej w No wym Są czu,
prze wod ni czą cy Ra dy Go spo dar czej
przy Wo je wo dzie Ma ło pol skim (2002–
2005). Spe cja li zu je się w eko no micz -
nych aspek tach funk cjo no wa nia
sa mo rzą dów i po li ty ce roz wo ju re gio -
nal ne go.

EBER HARD MA KOSZ
Ur. 1932; prof.
dr hab., na uko -
wiec i prak tyk.
Dłu go let ni dy -
rek tor Sa dow ni -
cze go Za kła du
Do świad czal ne -
go w pod są dec -
kiej Brze znej
(1956–1983),
a na stęp nie kie -
row nik Cen tral -

ne go Ośrod ka Ba daw czo–Roz wo jo we go
Ogrod nic twa – od dzia łu w No wym Są -
czu. Kie row nik Za kła du i Ka te dry Na -
sien nic twa i Szkół kar stwa Ogrod ni cze go
AR w Lu bli nie. Spe cja li sta w dzie dzi nie
eko no mi ki i upo wszech nia nia no wo cze -
snych upraw sa dow ni czych w Pol sce.
Au tor 450 pu bli ka cji na uko wych z za -
kre su pro duk cji ogrod nic twa. Czło nek
Mię dzy na ro do we go To wa rzy stwa Na uk
Ogrod ni czych i pre zes To wa rzy stwa
Roz wo ju Sa dów Kar ło wa tych. Or ga ni -
za tor co rocz nych mię dzy na ro do wych se -
mi na riów sa dow ni czych i ogrod ni czych
w Li ma no wej i Lu bli nie.

STA NI SŁAW PAL KA
Ur. 1941 w Do brej; prof. dr hab., abs.
Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Li ma -

no wej im. Wła -
dy sła wa Or ka -
na (1959),
Stu dium Na -
uczy ciel skie go
i pe da go gi ki
Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go
w Kra ko wie
(1967); dok to rat
(1971), ha bi li ta -
cja (1977), pro -

fe su ra (1988, 2002). Kie row nik
Za kła du Pe da go gi ki Ogól nej UJ. Czło -
nek Ko mi te tu Na uk Pe da go gicz nych
PAN. Pre zes Lu do we go To wa rzy stwa
Na uko wo–Kul tu ral ne go Od dzia łu im.
Wło dzi mie rza Tet ma je ra w Kra ko wie
(od 1992). Współ pra cu je z pla ców ka -
mi oświa to wy mi na Są dec czyź nie.
Star szy brat Fran cisz ka Pal ki (zna ne go
są dec kie go rzeź bia rza i ak to ra).

ZBI GNIEW RYBC ZYŃ SKI
Ur. 1949 w Ło -
dzi; prof. sztu ki
fil mo wej; abs.
Wy dzia łu Ope -
ra tor skie go
łódz kiej PWS -
FTViT (1973),
re ży ser i ope ra -
tor, je dy ny pol -
ski zdo byw ca
fil mo we go
Oska ra, uho no -

ro wa ny za kon kret ny film (ani mo wa ne
Tan go w 1983), cza ro dziej ki na, eks pe -
ry men ta tor fil mu ani mo wa ne go,
w dzie dzi nie wi deo i High De fi ni tion,
„pa pież” ani ma cji fil mo wej, pre sti di gi -
ta tor, pre kur sor ki na eks pe ry men tal ne -
go i wi de okli pów, ta kże
na uko wiec–sa mo uk, pro gra mi sta
i optyk. Lau re at wie lu na gród mię dzy -
na ro do wych: – oprócz Osca ra – ta kże
Srebr ne go Lwa na Mię dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Fil mów w Can nes (1987)
za Ima gi ne (do mu zy ki Joh na Len no -
na), Grand Prix w Obe rhau sen za No -
wą ksią żkę (1976) i Prix Ita lia
za Or kie strę (1991). Ar ty sta, pra cu ją cy
od wie lu lat w Hol ly wo od, czło nek
ame ry kań skiej Aka de mii Fil mo wej,
pro fe sor i wy kła dow ca w Co lum bia

Uni ver si ty w No wym Jor ku, na Aka de -
mii Sztu ki Me dial nej w Ko lo nii
i Yoshi bi Uni ver si ty w To kio. Ka wa ler
Glo ria Ar tis (2008), dok tor ho no ris
cau sa Wy ższej Szko ły Fil mo wej w Ło -
dzi (2009). Od kwiet nia 2009 r.
przy Wy ższej Szko le Biz ne su – Na tio -
nal Lo uis Uni ver si ty w No wym Są czu
pro wa dzi Szko łę Ani ma cji i Gra fi ki 3D
– Drima gi ne. Miesz ka przy są dec kich
Plan tach.

AN DREW (AN DR ZEJ) SCHAL LY 
Ur. 1926
w Wil nie. Je -
dy ny no bli sta
w tym gro nie,
wy bit ny en do -
kry no log
i znaw ca pro -
ble ma ty ki hor -
mo nal nej
z uni wer sy te tu
w No wym Or -
le anie. Ame ry -

ka nin z są dec kim ro do wo dem (je go
oj ciec, Ka zi mierz Schal ly – ur. 1895
w No wym Są czu – był ge ne ra łem
WP, sze fem ga bi ne tu woj sko we go
pre zy den ta Rze czy po spo li tej Igna ce -
go Mo ścic kie go). Po woj nie wraz
z ro dzi ca mi osiadł w Szko cji. Pra co -
wał w: Na tio nal In sti tu te of Me di cal
Re se arch w Lon dy nie, Uni wer sy te cie
McGill w Mont re alu. Lau re at Na gro -
dy No bla w 1977 w dzie dzi nie me dy -
cy ny za okre śle nie struk tu ry GN RH,
od kry cie to po zwa la za po bie gać ra ko -
wi pro sta ty i ma ci cy, przed wcze sne -
mu doj rze wa niu, jest
wy ko rzy sty wa ne przy za płod nie niu in
vi tro. Jest ko ne se rem mu zy ki Brahm -
sa i Lisz ta, wy zna je ła ciń ską za sa dę
mens sa na in cor po re sa no – w zdro -
wym cie le zdro wy duch, mi mo sę dzi -
we go wie ku co dzien nie pły wa
w ba se nie. Ki bi cu je fut bo lo wi an giel -
skie mu i szkoc kie mu. Po li glo ta (nie
za po mniał ję zy ka pol skie go, wła da
też nie miec kim, wło skim, ro syj skim,
ru muń skim i ji dysz). 

JA DWI GA STA NISZ KIS
Ur. 1942 w War sza wie; prof. dr hab.,
abs. Uni wer sy te tu War szaw skie go
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(1965), so cjo -
log i po li to log
Uni wer sy te tu
War szaw skie go
i PAN, dok to rat
(1971), ha bi li -
ta cja (1978),
pro fe su ra
(1991). Eks pert
„So li dar no ści”
w sierp -
niu 1980. Pra -

cu je w Wy ższej Szko le Biz ne su
– Na tio nal Lo uis Uni ver si ty w No -
wym Są czu – w Za kła dzie Stu diów
Po li tycz nych na Wy dzia le Stu diów
Po li tycz nych. Czę sto wę dru je z ple ca -
kiem po gó rach Be ski du Są dec kie go.

ALEK SAN DER TY KA
Ur. 1951 w Tar -
no wie; prof. dr
hab., abs. Tech -
ni kum Che -
micz ne go
(1970) w Tar -
no wie i kra -
kow skiej
Wy ższej Szko ły
Wy cho wa nia
Fi zycz ne go
(1974), fi zjo -

log, kie row nik Za kła du Fi zjo lo gii
i Bio che mii, wi ce dy rek tor In sty tu tu
Fi zjo lo gii Czło wie ka, pro dzie kan
i pro rek tor ds. stu denc kich (od 2008)
na tej uczel ni. Dok to rat (1983), ha bi li -
ta cja (1996), pro fe su ra (2009). Współ -
pra cu je z Wszech ni cą Świę to krzy ską
w Kiel cach i z Pań stwo wą Wy ższą
Szko łą Za wo do wą w No wym Są czu,
w któ rej kie ru je Za kła dem Wy cho wa -
nia Fi zycz ne go, jest człon kiem se na tu.
Współ pra co wał z eki pą pol skich
skocz ków nar ciar skich i Ada mem Ma -
ły szem, bie ga cza mi nar ciar ski mi
i snow bo ar dzi sta mi. Po sia da licz ne
upraw nie nia zwią za ne z upra wia niem
spor tów: jest tre ne rem II kla sy pił ki
no żnej, in struk to rem nar ciar stwa zjaz -
do we go i że glar stwa, ster ni kiem jach -
to wym i ra tow ni kiem WOPR.
Miesz ka na prze mian w Kra ko wie
i w Sta rym Są czu. Lu bi węd ko wać
(na mu chę).

TO MASZ WO ŁO WIEC
Ur. 1972
w Kra ko wie;
prof. nadzw.,
eko no mi sta,
spe cja li sta
w za kre sie fi -
nan sów pu -
blicz nych,
po li ty ki go spo -
dar czej i po -
dat ko wej
i sys te mów po -

dat ko wych; abs. Wy dzia łu Na uk
Spo łecz nych Ka to lic kie go Uni wer sy -
te tu Lu bel skie go, spe cjal ność fi nan -
se pu blicz ne i ban ko wość (1996),
ta mże dok to rat (2001). Na czel nik
Wy dzia łu Po dat ków i Opłat Lo kal -
nych w Urzę dzie Gmi ny Uzdro wi -
sko wej Kry ni ca-Zdrój (1996–2001).
Od 2002 wy kła dow ca Wy ższej Szko -
ły Biz ne su – Na tio nal Lo uis Uni ver -
si ty w No wym Są czu (kie row nik
Za kła du Eko no mii, Wy dział Przed -
się bior czo ści i Za rzą dza nia, 2006).
Miesz ka w Kry ni cy.

SU PLE MENT
MIEC ZY SŁAW GÓ ROW SKI 

Ur. 1941
w Mił ko wej,
gm. Ko rzen na;
prof. sztu ki,
abs. Pań stwo -
we go Li ceum
Tech nik Pla -
stycz nych
w Tar no wie
(1959) i kra -
kow skiej Aka -
de mii Sztuk

Pięk nych (1966); bez po śred nio
po uzy ska niu dy plom za trud nio ny
w ASP; ar ty sta -pla ka ci sta, je den z naj -
lep szych na świe cie, lau re at pre sti żo -
wych na gród (od USA i Mek sy ku
po Fran cję, Ja po nię i Chi ny), au tor po -
nad 400 pla ka tów, w tym tzw. por tre -
to wych hom ma ge à Jan Pa weł II,
Vin cent Van Gogh, Cha gall, Sa lva dor
Da li, Pi cas so i Lech Wa łę sa. Miesz ka
i two rzy w Kra ko wie.

AN TO NI JA NUSZ
Ur. 1929
w Ptasz ko wej;
prof. dr hab.,
bio log, spe cja -
li zu ją cy się
w an tro po lo gii
dy na micz nej;
abs. I Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza
w No wym Są -

czu i Uni wer sy te tu Wro cław skie go.
Po stu diach zwią za ny z Ka te drą i Za -
kła dem An tro po lo gii i Bio me trii
WSWF we Wro cła wiu, pro rek tor
wro cław skiej AWF w la tach 1981–
1982. Pro fe su ra (1990). Od 2008 rek -
tor Pol sko -Cze skiej Wy ższej Szko ły
Biz ne su i Spor tu „Col le gium Gla cen -
se” w No wej Ru dzie.

AN DR ZEJ JA WOR SKI
Ur. 1944
w Lasz ko wie,
woj. tar no pol -
skie, w tym sa -
mym ro ku
prze niósł się
z ro dzi ca mi
do Sta re go Są -
cza; prof. na uk
rol ni czych,
abs. Li ceum
Ogól no kształ -

cą ce go im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie
w Sta rym Są czu (1961) i Wy dzia łu
Le śne go Wy ższej Szko ły Rol ni czej
w Po zna niu (1966). Zwią za ny od po -
nad 40 lat z Uni wer sy te tem Rol ni -
czym w Kra ko wie, w któ rym peł nił
funk cję m.in. dzie ka na Wy dzia łu Le -
śne go (1987–1990). Dok to rat (1972),
ha bi li ta cja (1979), pro fe su ra (1995).
Czło nek rad na uko wych kil ku pol -
skich par ków na ro do wych, m.in. Ta -
trzań skie go oraz czło nek Ukra iń skiej
Aka de mii Na uk.

JÓ ZEF KOSZ KUL
Ur. 1938 w Bar ci cach; prof. dr hab.
inż.; abs. Tech ni kum Ko le jo we go
w No wym Są czu (1957) i Wy dzia łu
Bu do wy Ma szyn Po li tech ni ki Czę sto -
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chow skiej
(1962); pra co -
wał ja ko kon -
struk tor
w Za kła dach
Bu do wy Ma -
szyn i Apa ra -
tu ry
w Kra ko wie
(1962–1964)
i ja ko głów ny
tech no log

w Czę sto chow skich Za kła dach Ma te -
ria łów Biu ro wych (1964–1970), a na -
stęp nie kie row nik Za kła du
Tech no lo gicz no -Kon struk cyj ne go
Prze twór stwa Two rzyw Sztucz nych
w Czę sto cho wie. Od lat sie dem dzie -
sią tych zwią za ny z Po li tech ni ką Czę -
sto chow ską: dok to rat (1976),
ha bi li ta cja (1986), pro fe su ra (2000).
dzie kan Wy dzia łu Bu do wy Ma szyn,
a na stęp nie Wy dzia łu In ży nie rii Me -
cha nicz nej i In for ma ty ki (1996–
2002), pro rek tor uczel ni
(2002–2005), dy rek tor In sty tu tu
Prze twór stwa Po li me rów i Za rzą dza -
nia Pro duk cją (od 2005). Au tor wie lu
prac na uko wo -ba daw czych i pa ten -
tów. Czło nek ho no ro wy Sto wa rzy sze -
nia In ży nie rów, Tech ni ków
Me cha ni ków Pol skich.

WOJ CIECH LI GĘ ZA 
Ur. 1951
w No wym Są -
czu; prof. dr
hab., abs. I Li -
ceum Ogól no -
kształ cą ce go
im. Ja na Dłu -
go sza w No -
wym Są czu
(1969) i po lo -
ni sty ki Uni -
wer sy te tu

Ja giel loń skie go (1974); uczeń prof.
Ka zi mie rza Wy ki, hi sto ryk li te ra tu ry
i lin gwi sta, kry tyk, ese ista, wy kła -
dow ca na Wy dzia le Po lo ni sty ki UJ
(Ka te dra Hi sto rii Li te ra tu ry Pol -
skiej XX Wie ku) i Stu dium Ar ty -
stycz no -Li te rac kim UJ. Dok to rat
(1983), ha bi li ta cja (1988), pro fe su ra
(2002). Znaw ca li te ra tu ry emi gra cyj -

nej i po ezji pol skiej po 1939 r. Au tor
wie lu ksią żek m.in. o Zbi gnie wie
Her ber cie i mo no gra fii twór czo ści
Wi sła wy Szym bor skiej. Lau re at pre -
sti żo wej Na gro dy im. Tu rzań skich
(To ron to) za szki ce o po etach emi gra -
cyj nych. Wi ce pre zes kra kow skie go
od dzia łu Sto wa rzy sze nia Pi sa rzy Pol -
skich. Za in te re so wa nia po za za wo do -
we: mu zy ka, zwie dza nie ga le rii,
pod ró że nie kon wen cjo nal ne (Sied -
mio gród, Ma ro ko, Al ba nia).

JA NUSZ MIC ZYŃ SKI
Ur. 1944
w No wym Są -
czu; prof. dr
hab. inż.;
abs. I Li ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im. Ja -
na Dłu go sza
w No wym Są -
czu (1962)
i Wy dzia łu
Me lio ra cji

Wod nych Wy ższej Szko ły Rol ni czej
(1968); spe cja li sta w za kre sie kształ -
to wa nia śro do wi ska – me te oro lo gii
i kli ma to lo gii, kli ma tu wnętrz,
ochro ny po wie trza, za nie czysz czeń
ob sza ro wych, wa lo ry za cji i za go spo -
da ro wy wa nia te re nu. Po stu diach
pra co wał dwa la ta w Re jo no wym
Przed się bior stwie Me lio ra cyj nym
w No wym Są czu, ja ko in ży nier
i kie row nik bu do wy na bu do wach
dre nar skich. Pra cow nik na uko wy
Wy dzia łu In ży nie rii Śro do wi ska
i Geo de zji, Ka te dra Me te oro lo gii
i Kli ma to lo gii Rol ni czej Uni wer sy -
te tu Rol ni cze go w Kra ko wie. Dok to -
rat (1978), ha bi li ta cja (1993),
pro fe su ra (2005). Za ini cjo wał i roz -
wi nął na Aka de mii Rol ni czej no wy
kie ru nek ba daw czy i dy dak tycz ny
– ochro nę po wie trza. Ba dał m.in. za -
nie czysz cze nie po wie trza
at mos fe rycz ne go Ko tli ny Są dec kiej
i wpływ po wsta nia za le wu
w Czorsz ty nie na zmia ny kli ma tycz -
ne. Au tor po nad stu prac na uko wych
i opra co wań stu dial nych dla go spo -
dar ki na ro do wej. Za in te re so wa nia
po za za wo do we: do ku men ta cja fo to -

gra ficz na i fil mo wa oraz spor ty
wod ne.

AN DR ZEJ RE JOW SKI
Ur. 1930 w Pi sa rzo wej; prof. dr hab.
na uk rol ni czych, abs. Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go im. Ma rii Skło dow -
skiej -Cu rie w Sta rym Są czu (1950)
i bio lo gii Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go (1955), bio che mik, pra cow -
nik na uko wy Wy ższej Szko ły
Rol ni czej w Olsz ty nie, a na stęp nie
Uni wer sy te tu War miń sko -Ma zur -
skie go w Olsz ty nie. Dok to rat
(1960), ha bi li ta cja (1968), pro fe su ra
(1972). Au tor pio nier skich prac na -
uko wych z za kre su fi zjo lo gii i bio -
che mii ro ślin.

TA DEUSZ SZC ZE PA NIAK
Ur. 1931
w Sta rym Są -
czu; prof. dr
hab., eko no mi -
sta; abs. Li -
ceum
Ogól no kształ -
cą ce go im.
Ma rii Skło -
dow skiej -Cu rie
w Sta rym Są -
czu (1950)

i Wy ższej Szko ły Eko no micz nej
w So po cie. Spe cja li sta z za kre su trans -
por tu mię dzy na ro do we go (eko no mi ka,
po li ty ka, za rzą dza nie). Funk cję asy -
sten ta peł nił już po dru gim ro ku stu -
diów. Dok to rat (1962), ha bi li ta cja
(1967), pro fe su ra (1972). Od 1970 na -
uko wiec Uni wer sy te tu Gdań skie go:
dzie kan Wy dzia łu Eko no mi ki i Trans -
por tu (1975–1978), dy rek tor In sty tu tu
Han dlu Za gra nicz ne go (1978–1993).
W la tach 1957–1960 brał udział
w pra cach Mię dzy na ro do wej Ko mi sji
Nad zo ru i Kon tro li w Wiet na mie, bę -
dąc rów nież tłu ma czem. Peł nił ta kże
funk cję pre ze sa Od dzia łu Mor skie go
Pol skiej Izby Han dlu Za gra nicz ne go
i prze wod ni czą ce go Ra dy Na uko wej
In sty tu tu Mor skie go w Gdy ni. Pro wa -
dził ba da nia m.in. do ty czą ce po li ty ki
że glu go wej USA.

Opra co wał: JE RZY LE ŚNIAK
FOT. (LEŚ), ARCH.
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M i mo bo ga te go do świad cze -
nia i wy so kich kwa li fi ka cji
sta le się do kształ ca.
W ostat nich kil ku na stu

mie sią cach zdo był upraw nie nia bu dow -
la ne do re ali za cji in we sty cji pro wa dzo -
nych przez... NA TO i prac
pro jek to wo -bu dow la nych w stan dar dach
praw nych Unii Eu ro pej skiej. Jest je dy -
nym chy ba są de cza ni nem, któ ry mógł -
by pro wa dzić w naj no wo cze śniej szych
tech no lo giach bu do wę ba zy woj sko wej.

Ro dzi na Olek siń skich osie dli ła się
w No wym Są czu tuż po za koń cze niu
woj ny, w 1945 r. Oj ciec, Wik tor (1907–
1975), ro do wi ty war sza wiak, in ży nier
po Po li tech ni ce War szaw skiej pra co wał
w Cen tral nym Ośrod ku Prze my sło wym,
bu do wał np. fa bry kę bro ni w Ru dzie
Łań cuc kiej. W No wym Są czu był m.in.
ar chi tek tem miej skim, współ pra cu jąc
z Ze no nem Re mim. Za ło żył To wa rzy -
stwo Przy ja ciół Sztuk Pięk nych, był je -
go pierw szym pre ze sem.

Ma rek przy szedł na świat 27 mar -
ca 1941 r. w Rud ni ku nad Sa nem, do -
ra stał w No wym Są czu, w do mu,
w któ rym kul ty wo wa ło się sztu kę,
a świa tem je go dzie ciń stwa był re jon
uli cy Grodz kiej. Ma tu rę zda wał
w II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej,
uczęsz cza jąc do kla sy m.in. z An ną To -
toń (z d. Dzie dzic), Mar tą Bil ską (Ku -
bac ką), An drze ja mi – Niem cem
i Ca ba łą. Uczył się do brze, choć
na pierw szym miej scu sta wiał sport
(stąd naj mi lej wspo mi na na uczy cie la
wy cho wa nia fi zycz ne go Jó ze fa Py kę),
wy gry wał za wo dy lek ko atle tycz ne, pły -
wac kie i nar ciar skie. Pierw sze pie nią -
dze za ro bił no sząc „tycz kę”
do po mia rów geo de zyj nych.

Nie zno sił sie dze nia w jed nym miej -
scu. Stu dia na Po li tech ni ce roz po czął
w Kra ko wie, kon ty nu ował w War sza -
wie, a za koń czył we Wro cła wiu, gdzie
ja ko asy stent pro jek tan ta pra co wał jesz -
cze przed dy plo mem (przed mio tem pra -
cy dy plo mo wej był pro jekt ko tłow ni dla
Hu ty Le gni ca).

– Pro jek tan ci w daw nych cza sach sta -
no wi li eli tę w bra nży bu dow la nej, świet -
nie za ra bia li, za kil ka pen sji mo gli ku pić
so bie au to – wspo mi na wro cław ski epi -
zod, któ ry na dal sil nie tkwi w je go wspo -

mnie niach, z uwa gi na to, że po znał tam
Da nu tę (są de czan kę), naj pierw ko le żan -
kę ze stu diów, a po tem żo nę. – Uczy li -
śmy się ra zem, nie ukry wam, że na wet
ko rzy sta łem z przy go to wa nych przez Da -
nu się ściąg, sam nie ma jąc cier pli wo ści
do sys te ma tycz nych no ta tek.

W 1970 r. z ma łą có recz ką Ka sią Da -
nu ta i Ma rek Olek siń scy po wró ci li
do No we go Są cza. Ona pod ję ła pra cę ja -
ko na uczy ciel za wo du w szko le bu dow -
la nej, on – w No wo są dec kim
Kom bi na cie Bu dow la nym, z któ rym
zwią zał naj lep sze la ta swo jej in ży nier -
skiej ka rie ry za wo do wej. NKB bu do wał
wte dy naj więk sze są dec kie osie dla: Mi -
le nium, Bar skie, Go łąb ko wi ce, We ster -
plat te, w Kry ni cy – Czar ny Po tok
i sa na to ria „Bu dow la ni” (obec nie „Pa -
no ra ma”), „Con ti nen tal”, w Mu szy nie
– do my wy po czyn ko we Ur sus i Że rań.
Sta wiał no we szpi ta le w No wym Są czu,
Li ma no wej i No wym Tar gu.

NKB ode grał du żą ro lę w urba ni za -
cji Są dec czy zny, był za an ga żo wa ny
w kil ka set in we sty cji (szko ły, in fra struk -
tu ra wiej ska, miesz ka nia). Mi mo im po -
nu ją ce go do rob ku (26 osie dli
miesz ka nio wych, 12,5 tys. miesz -
kań, 40,6 tys. izb, 585 tys. m. kw. pow.
użyt ko wej, 66 szkół, 16 przed szko li, po -
nad 20 obiek tów słu żby zdro wia, 24 do -
my i ośrod ki wy po czyn ko we, 8 ho te li
i in ter na tów, ok. 300 obiek tów prze my -
sło wych, usłu go wych, han dlo wych),
kom bi nat w okre sie trans for ma cji ustro -
jo wo -go spo dar czej w cza sach Bal ce ro -
wi cza nie spro stał wy ma ga niom no wych
cza sów i ja ko przed się bior stwo pań -
stwo we zo stał zli kwi do wa ny. Je go sie -
dzi bę (wraz z biu row cem) przy ul.
Zie lo nej wy ku pi ła w 1992 r. Kra jo wa
Izba Go spo dar cza dla po trzeb WSB–
NLU.

Olek siń ski ma rzad ki dar do ga dy wa -
nia się z mu ra rza mi, zbro ja rza mi – be -

Ma rek Olek siń ski

45 lat na bu do wie
Wybudował kilka tysięcy mieszkań na Sądecczyźnie
i za granicą. Wiele rodzin w Nowym Sączu mieszka
w blokach wzniesionych przez firmę, w której był
kierownikiem budowy i dyrektorem ds. produkcji. Marek
Oleksiński od 45 lat (z przerwą na wojewodowanie)
pracuje na budowach. 

SĄDECZANIE

Z żoną Danutą i córką Kasią
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to nia rza mi i tech ni ka mi, nie ko niecz nie
li te rac kim ję zy kiem.

– Sły sza łem, jak pe wien in ży nier żół -
to dziób przy je chał na bu do wę i po wie -
dział do bry ga dzi sty: pa nie Ja siu, czy
był by pan tak uprzej my po sta wić tu ścia -
nę... to wa rzy stwo ryk nę ło śmie chem.
Z bu dow lań ca mi trze ba roz ma wiać kon -
kret nie i so czy ście, tro chę jak w woj sku.
No i trze ba ich sza no wać, bo pra cu ją
w eks tre mal nych wa run kach, w chło dzie
i sło cie. Kto sam bu do wał dom, ten wie
ja ki to trud. 

Z tam tych lat po zo sta ły mu bu dow la -
ne wspo mnie nia i przy jaź nie z kie row -
ni ka mi bu dów: Ja nem Rem bia szem,
Je rzym Ka czo rem i Eu ge niu szem Woj -
ty łą z No we go Są cza, Je rzym Ho ły stem
z Kry ni cy, Ja nem Po to kiem z Piw nicz -
nej/Ry tra, Ka zi mie rzem Ka li skim z Mu -
szy ny, kie row ni kiem ba zy sprzę tu
i trans por tu przy ul. Zie lo nej Ta de uszem
Kraw czy kiem, a ta kże dy rek to ra mi
kom bi na tu, bu dow lań ca mi z krwi i ko -
ści – An drze jem Pau li, Zdzi sła wem
Paw lu sem, Jó ze fem Szo fe rem i Ry szar -
dem Chy łą. 

W la tach osiem dzie sią tych Ma rek
Olek siń ski zdą żył za li czyć kon trakt
w Li bii, gdzie w oko li cach Ben gha zi
zbu do wał osie dle dla Ara bów, 600
miesz kań z peł ną in fra struk tu rą. 

Dru gim kie run kiem eks por to wym
by ła dla nie go Cze cho sło wa cja („roz -
wód” dwóch re pu blik świę to wał 1 stycz -

nia 1993 r. na ryn ku w Ko szy cach)
i w na stęp nych la tach Sło wa cja (Ko szy -
ce, Sa bi now, Ru żem be rok), gdzie bu do -
wał głów nie oczysz czal nie ście ków.

Dwu krot nie dał się za przę gnąć
do słu żby pań stwo wej: ja ko wi ce wo je -
wo da (1986–1990) i wo je wo da no wo są -
dec ki (1996–1998). Choć
re ko men do wa ny przez le wi cę, nie ba wił
się w wiel ką po li ty kę, wspie rał – wraz
ze spo łem fa chow ców (ar chi tekt Le szek
Sus, geo de ta An drzej De musz, dro go -
wiec Adam Czer wiń ski, fi nan si sta Jó zef
Po stro żny, ad mi ni stra to rzy Sta ni sław
Kmak i Sta ni sław To kar czyk, eko no -
mist ka Ma ria Ku liś, rzecz nik pra so wy
Sła wo mir Si ko ra) – mło de wów czas sa -
mo rzą dy gmin ne. Spro stał trud ne mu
wy zwa niu, ja ką by ła wiel ka po wódź
w lip cu 1997 r. w re gio nie.

– Aku rat by łem w War sza wie na kon -
wen cie wo je wo dów, gdy do szły do mnie
alar mi stycz ne wie ści z No wo są dec kie go.
Po pro si łem pre mie ra Ci mo sze wi cza
o na tych mia sto we zwol nie nie i po gna -
łem do Są cza. Za kil ka dni przy był pre -
zy dent Alek san der Kwa śniew ski,
brnę li śmy w cho le wia kach po za la nych
wsiach pod Li ma no wą.

Nie bał się od wa żnych de cy zji jak np.
skie ro wa nia do pro ku ra tu ry spraw ców
du żych nie pra wi dło wo ści w fi nan so wa -
niu i re ali za cji bu do wy szpi ta la w No -
wym Tar gu, czy sko mu na li zo wa nia
pań stwo wych lot nisk w No wym Tar gu
czy Ło so si nie Dol nej, za rzą dza nych te -
raz przez miej sco we gmi ny. 

Zdo mi no wa ny przez pra wi co wych
rad nych sej mik wo je wódz ki że gnał le -

wi co we go wo je wo dę kwia ta mi i bra wa -
mi na sto ją co.

Po roz sta niu się z urzę dem, Olek siń -
ski zwią zał się z Bu di mek sem, a na stęp -
nie z Che mo bu do wą Kra ków, bę dąc
przez kil ka lat pre ze sem za rzą du tej spół -
ki. Obec nie bu du je m.in. ha lę spor to wą
w Msza nie Dol nej i pol sko -sło wac kie
cen trum kul tu ry w Ja błon ce Oraw skiej.
Wie lu pra cow ni ków Che mo bu do wy bra -
ło udział w za da niu spe cjal nym: wzno -
sze niu ba zy li ki w Ła giew ni kach,
z prze pięk ną bry łą ar chi tek to nicz ną, we -
dług pro jek tu prof. Wi tol da Cęc kie wi cza. 

Mi mo osią gnię cia for mal nie wie ku
eme ry tal ne go, nie za prze sta je dzia łal no -
ści za wo do wej, bo nie wy obra ża so bie
ży cia po za pla cem bu do wy. Naj świe -
ższy mi obiek ta mi, któ re po wsta ły
pod je go okiem są: ho tel Kry ni ca nie da -
le ko ha li lo do wej w Kry ni cy i ta mże no -
wo cze sny apar ta men to wiec przy ul.
Pił sud skie go (w miej scu ro ze bra ne go
gma chu sta re go Li ceum im. Hen ry ka
Su char skie go).

Wła ści ciel wie lu pa sji (świet ny ku -
charz!), try ska ener gią, no wy mi po my -
sła mi, za pi su je się na ko lej ne kur sy
me ne dżer skie i zdo by wa wa żne cer ty fi -
ka ty. Cór ka Ka ta rzy na jest ar chi tek tem
w War sza wie (Ga le ria Zło te Ta ra sy, biu -
row ce War saw Fi nan cial Cen ter i Ve ga),
ab sol went ką Po li tech ni ki Kra kow skiej
i Uni wer sy te tu Te nes see w Kno xvil le.

– Czu ję pod skór nie, że naj wa żniej sze
za da nie jest jesz cze przede mną – mó -
wi Ma rek Olek siń ski. – By le zdro wie
do pi sa ło!

JE RZY LE ŚNIAK

Rodzina Oleksińskich, 1960 FOT. ARCH. RODZINNE

Z księżną Sarą Fregusson
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T ej sa mej uczel ni, na któ rej
ukoń czył z wy ró żnie niem stu dia
li cen cjac kie. Stu dia ma gi ster -
skie na Wy dzia le Eko no micz -

nym kon ty nu ował w rze szow skiej fi lii
Uni wer sy te tu Ma rii Cu rie Skło dow skiej
w Lu bli nie (1999). Roz pra wę dok tor ską
za ty tu ło wa ną Ro la przed się bior czo ści
w roz wo ju lo kal nym na przy kła dzie sub -
re gio nu no wo są dec kie go obro nił na Wy -
dzia le Fi nan sów Uni wer sy te tu
Eko no micz ne go w Kra ko wie (2007).
Po sia da rów nież ty tuł ma gi stra in ży nie -
ra le śnic twa, po nie waż jest ab sol wen tem
wy dzia łu le śne go Aka de mii Rol ni czej
w Kra ko wie (1991). Te mat je go pra cy
ma gi ster skiej brzmiał: Ana li za den dro -
chro no lo gicz na lim by z par ku na ro do -
we go Ste lvio w Al pach wło skich.

W la tach 2004–2006 był wi ce pre ze -
sem Kry nic kie go To wa rzy stwa Ho ke jo -
we go, przez trzy la ta, do je sie ni ub.r.
– za stęp cą bur mi strza Kry ni cy -Zdro ju,
a wcze śniej – rad nym po wia tu no wo są -
dec kie go.

Ko rze nie je go ro dzi ny od stro ny oj -
ca, któ ry był zna nym kry nic kim chi rur -
giem, się ga ją Po de gro dzia, zaś ma my,
Da nu ty – Lesz na. Żo na Ma ria, kry ni -
czan ka, jest praw ni kiem, sę dzią w Są -
dzie Re jo no wym w No wym Są czu.
Zna ją się od li ceum, choć wte dy nie sta -
no wi li pa ry. Ma ją trzy cór ki: An nę Ma -
rię (15 lat) oraz 13-let nie bliź niacz ki:
Syl wię Ma rię i Iza be lę Ma rię.

***
Jak dłu go miesz ka Pan w Kry ni cy?

Od wcze sne go dzie ciń stwa, wła ści -
wie od uro dze nia, choć na świat przy -
sze dłem w kra kow skiej kli ni ce. Cią ża
ma my mu sia ła być pod spe cjal nym nad -
zo rem spe cja li stów z tej przy czy ny, że

je stem dziec kiem z tzw. kon flik tu se ro -
lo gicz ne go i ist nia ła oba wa o mo je ży -
cie. Hi sto ria za to czy ła ko ło, bo mo je
bliź niacz ki rów nież uro dzi ły się w Kra -
ko wie, z po dob nej nie co przy czy ny. 
Dzie ciń stwo w Pa na wspo mnie -
niach?

W Kry ni cy cho dzi łem naj pierw
do Szko ły Pod sta wo wej nr 1 (obec ne
gim na zjum) przy uli cy Szkol nej, a na -
stęp nie do Li ceum Ogól no kształ cą ce go,
gdzie by łem w kla sie o pro fi lu ma te ma -
tycz no-fi zycz nym. Lu bi łem wszyst kie
przed mio ty z wy jąt kiem che mii, star to -

wa łem w olim pia dzie po lo ni stycz nej.
Uczęsz cza łem na wie le za jęć po zasz kol -
nych, upra wia łem wszel kie mo żli we
wte dy dys cy pli ny spor tu. Jeź dzi łem
na nar tach w klu bie „Ja wo rzy na”, któ re -
go fi lia by ła przy na szej szko le. Mo im
tre ne rem był Ta de usz Sta piń ski, na uczy -
ciel wf i nar ciarz. Mia łem też rocz ną
przy go dę z KTH, gdzie jaz dy na ły -
żwach i pro wa dze nia krą żka uczył mnie
Jó zef Zie liń ski, le gen da kry nic kie go ho -
ke ja. W li ceum przez trzy la ta ćwi czy -
łem ta ekwon do i by łem człon kiem
klu bu, któ ry zor ga ni zo wał Alek san der
Klim kow ski. Gra łem też w pił kę no żną,
siat ków kę i ko szy ków kę. Są dzi łem na -
wet, że wy bio rę się na AWF. 
Jest Pan ab sol wen tem kry nic kiej
Szko ły Mu zycz nej I stop nia w kla -

Da riusz Reś ko

Portret mężczyzny 
dla kobiet... na Dzień Kobiet
Da riusz Reś ko ma 43 la ta, jest dok to rem na uk eko no -
micz nych i dzie ka nem wy dzia łu przed się bior czo ści i za -
rzą dza nia w Wy ższej Szko le Biz ne su – Na tio nal Lo uis
Uni ver si ty w No wym Są czu.

Miałem roczną przygodę
z KTH, gdzie jazdy
na łyżwach i prowadzenia
krążka uczył mnie Józef
Zieliński, legenda
krynickiego hokeja.

SĄDECZANIE
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sie skrzy piec. Nie wią zał Pan swo -
ich pla nów ży cio wych z mu zy ką?

Lu bi łem i lu bię mu zy kę, lecz ani
ona, ani sport ni gdy nie by ły je dy ny mi
ce la mi mo je go ży cia, lecz tyl ko fan ta -
stycz ny mi do dat ka mi. Szko ła mu zycz -
na by ła bar dzo ab sor bu ją ca, bo
zaj mo wa ła mi pięć dni w ty go dniu. A ja,
bę dąc mło dym chłop cem, chcia łem
mieć wię cej cza su dla sie bie. Jed nak
dzię ki kon tak to wi z mu zy ką du żo zy -
ska łem, bo lu dzie, któ rzy są wra żli wi
mu zycz nie, są też wra żli wi na świat. 
Umiał by Pan te raz coś za grać
na skrzyp cach? 

Gdy mia łem 13 lat i ukoń czy łem
szko łę mu zycz ną, to skrzyp ce, na któ -
rych gra łem oka za ły się za ma łe. Nie ku -
pi łem już no wych, więk szych. W do mu
zo sta ły nu ty, któ rych czy ta nia się nie za -
po mi na, tak jak nie za po mi na się li ter.
Od tam te go cza su mi nę ło 30 lat, więc
skła mał bym, od po wia da jąc, że od ra zu
coś bym po tra fił za grać. Ale gdy bym
do stał nu ty, skrzyp ce i kil ka dni cza su,
to mógł bym spró bo wać swo ich sił.
W cza sach li ce al nych brzdą ka łem na gi -
ta rze. Na śla do wa łem Jac ka Kacz mar -
skie go i Prze my sła wa Gin trow skie go.
Był Pan zbun to wa nym na sto lat -
kiem? 

Cho ciaż mia łem do bre oce ny, ma ma
czę sto by wa ła w szko le, bo by łem nie -
spo koj nym du chem. Na la ta mo jej mło -

do ści przy padł stan wo jen ny. Ów cze sny
dy rek tor szko ły uznał, że nie wol no wy -
cho dzić z do mu po go dzi nie dwu dzie -
stej. Od po wie dzia łem mu – „Co
pa na ob cho dzi, co ja ro bię po dwu dzie -
stej”, po czym ro dzi ce zo sta li we zwa ni
do szko ły. 
Roz no sił Pan ulot ki? 

Oczy wi ście, bo już ja ko li ce ali sta
zwią za ny by łem z opo zy cją kra kow ską.
Kry ni ca by ła ma łym mia stecz kiem. Ow -
szem by ła mi li cja, nie da le ko sta cjo no -
wał od dział ZO MO, ale to nie to sa mo
co Kra ków, Gdańsk czy War sza wa,
gdzie lu dzie wi dzie li czoł gi na uli cach.
Jed ne go ra zu zo sta łem za bra ny przez
ZO MO z me czu ho ke jo we go do ich cię -
ża rów ki, po bi ty i wy rzu co ny na uli cy. 
Dzia łal ność opo zy cyj na wpły wa ła
na Pa na re la cje z oj cem? 

Po strze ga łem świat ina czej niż on.
W okre sie stu diów na le ża łem do Nie za -
le żne go Zrze sze nia Stu den tów, wów -
czas or ga ni za cji nie le gal nej.
Przy wo zi łem do Kry ni cy du żo tzw. bi -
bu ły i ją roz pro wa dza łem. Oj ciec wie -
dział, lecz nie wie le mó wił na ten te mat.
Kie dyś zna lazł ulot ki – do dziś mam ich
spo ro – i wy wią za ła się mię dzy na mi
trud na roz mo wa. Ale by łem peł no let ni,
w cza sie stu diów za ra bia łem i mia łem
wła sne ży cie, na któ re oj ciec nie miał
już wpły wu. I sza no wał to. Cho ciaż mój
oj ciec był po dru giej stro nie ba ry ka dy,

to je go za wód da wał mu po czu cie nie -
za le żno ści. Był wy bit nym le ka rzem,
wśród je go pa cjen tów by li par tyj ni, ale
ta kże księ ża i opo zy cjo ni ści. 
A jak Pan wspo mi na cza sy li ce al ne?

Mo ja kla sa skła da ła się z cie ka wych
oso bo wo ści. Obec nie daw ni szkol ni ko -
le dzy są świet ny mi na uczy cie la mi,
praw ni ka mi, le ka rza mi czy ma na ge ra -

mi. Do mo jej kla sy cho dzi ła Mał go rza -
ta Okoń ska - Za rę ba, któ ra zro bi ła po tem
ka rie rę po li tycz ną w SLD. Wte dy, ja ko
li ce ali ści, sta no wi li śmy mi kro spo łecz -
ność i mi mo tzw. trud nych cza sów, da -
wa li śmy so bie ra dę z rze czy wi sto ścią.
Or ga ni zo wa li śmy pry wat ki, osiem nast -
ki, upra wia li śmy spor ty. 
Jak Pan tra fił na wy dział le śnic twa
Aka de mii Rol ni czej w Kra ko wie?

W okresie studiów
należałem do Niezależnego
Zrzeszenia Studentów,
wówczas organizacji
nielegalnej. Przywoziłem
do Krynicy dużo tzw. bibuły
i ją rozprowadzałem. Ojciec
wiedział, lecz niewiele
mówił na ten temat.
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Mia łem 18 lat i za sta na wia łem się, co
ro bić po ma tu rze. Wy bra łem le śnic two,
bo uzna łem, że to cie ka wy kie ru nek
z te go po wo du, iż sta no wi po łą cze nie
na uk bio lo gicz nych z tech nicz ny mi. Po -
za tym po cią ga ła mnie pra ca w te re nie,
kon takt ze śro do wi skiem na tu ral nym,
a kra kow ska AR spe cja li zo wa ła się
w ba da niu le śnych te re nów Kar pat. Nie
był to ła twy kie ru nek stu diów, mia -
łem 45 go dzin za jęć ty go dnio wo, w tym
za ję cia z fi zjo lo gii, bo ta ni ki, zoo lo gii,
ma te ma ty ki, fi zy ki, che mii, ło wiec twa,
fi to pa to lo gii ro ślin, sta ty sty ki, ho dow li

la su. Na V ro ku le śnic twa mia łem za ję -
cia te re no we m.in. w Le śnym Za kła dzie
Do świad czal nym w Kry ni cy. 
Pra co wał Pan w le sie?

Gdy by nie to, że na stą pi ła tzw. trans -
for ma cja ustro jo wa, to pew nie zo stał -
bym le śni kiem i mo je ży cie po to czy ło by
się ina czej. Gdy w 1991 r. koń czy łem
stu dia, do sta łem pro po zy cję pra cy
na uczel ni w Ka te drze Ochro ny La su.
Za ofe ro wa no mi ho tel asy stenc ki, ten
sam, w któ rym miesz ka łem już sześć lat,
i pen sję w wy so ko ści 732 tys. zł. Tym -
cza sem za si łek dla bez ro bot nych wy no -
sił wte dy 815 ty się cy!, a ja chcia łem
za ło żyć ro dzi nę. Od by łem ośmio mie -
sięcz ny staż w kry nic kim Za kła dzie
Usług Le śnych, a po tem zwią za łem się
z fir mą po chod nej bra nży w Sta rym Są -

czu. Stwier dzi łem jed nak, że mu szę za -
cząć się re ali zo wać w czymś in nym niż
le śnic two.
I pod jął Pan de cy zję o ko lej nych
stu diach? 

Skoń czy łem trzylet nie stu dia li cen -
cja ckie w no wo  pow sta łej wów czas
Wy ższej Szko le Biz ne su w No wym
Są czu. Uzu peł nia ją ce stu dia ma gi ster -
skie od by łem na Wy dzia le Eko no mii
na Uni wer sy te cie Rze szow skim (wte -
dy Ma rii Skło dow skiej -Cu rie). Po zna -
łem tam pro fe so ra Zbi gnie wa Zio łę,
któ ry wy kła dał za rów no w Kra ko wie,
jak i w Rze szo wie. To on na kło nił
mnie do zro bie nia dok to ra tu. Pro mo to -
rem pra cy dok tor skiej zo stał in ny
wspa nia ły czło wiek – prof. Ta de usz
Ku dłacz. 
Dal sze Pa na ży cie za wo do we?

Mo ja ka rie ra za wo do wa jest po kręt -
na. Pra co wa łem ja ko akwi zy tor, pro wa -
dzi łem też wła sną dzia łal ność
go spo dar czą. By łem dy rek to rem sa na -
to rium w Że gie sto wie, klu bu spor to we -
go San de cja w No wym Są czu, a po tem
przez pięć lat pra co wa łem w ma gi stra -
cie kry nic kim. Dok to rat pi sa łem, gdy
by łem se kre ta rzem gmi ny, a bro ni łem
go już ja ko wi ce bur mistrz. W so bo ty
i nie dzie le pro wa dzi łem wy kła dy z eko -
no mii i eko no mi ki na wy dzia le tu ry sty -
ki i re kre acji oraz geo de zji i kar to gra fii
w Wy ższej Szko le Przed się bior czo ści
w No wym Są czu. A obec nie je stem
dzie ka nem w WSB. 
Ksią żki eko no micz ne to je dy -
na lek tu ra, któ rą Pan czy ta?

Rze czy wi ście czy tam przede wszyst -
kim ksią żki o te ma ty ce eko no micz nej.
Mu szę być na bie żą co z wszel ki mi no -
wo ścia mi w tej dzie dzi nie, bo pro wa dzę
za ję cia dy dak tycz ne, pi szę ar ty ku ły
do cza so pism na uko wych. Gdy znaj dę
tro chę wol ne go cza su, to się gam po be -
le try sty kę, któ rą pod su wa mi żo na.
Z ksią żek o te ma ty ce eko no micz nej ce -
nię m.in. Grze go rza Ko łod ko, któ re go
ksią żki nie są pod ręcz ni ka mi eko no mii,
ale lek tu rą prze zna czo ną dla ka żde go. 
Na wer ni sa że w kry nic kim BWA
przy cho dził Pan z obo wiąz ku słu -
żbo we go, czy dla przy jem no ści? 

Uwiel biam cho dzić na wy sta wy, bo
in te re su ję się ma lar stwem i sztu ką, ale

nie je stem ko ne se rem, nie czu ję się
kom pe tent ny, aby z kimś dys ku to wać
na te mat war to ści ja kie goś dzie ła. Nie
mo gę po wie dzieć, co jest do brze czy źle
na ma lo wa ne. Sztu ka ma do mnie do -
trzeć, mam ją ode brać ca łym so bą. Pod -
czas ostat niej pod ró ży słu żbo wej
od wie dzi łem wy sta wę ma lar stwa sur re -
ali stycz ne go w Rey kja vi ku. Mam przy -
ja cie la w Uhry niu, ma la rza, któ ry
na uczył mnie, jak po strze gać grę barw.
Gdy po je cha łem z żo ną do Lon dy nu, to
pierw sze kro ki skie ro wa łem do Na tio nal
Ga le ry. By ło to dla mnie nie sa mo wi te
prze ży cie, że sto ję przed Sło necz ni ka mi
Vin cen ta van Go gha i Pa ra sol ka mi Re -
no ira. W Kry ni cy czę sto cho dzę do Ga -
le rii „Pod Kasz ta nem”, bo są tam
fan ta stycz ni lu dzie, któ rzy ro bią coś
z pa sją.
Co ku pu je Pan żo nie w Dniu Ko -
biet?

Lu bię jej spra wiać przy jem ność bez
oka zji, a po nie waż ko cha kwia ty,
zwłasz cza ró że i stor czy ki, to ta kie
otrzy ma. Czę sto py tam, co chcia ła by do -
stać. Nie je stem znaw cą mo dy, więc ra -

czej nie zda rza mi się ku po wać
ciusz ków. Cza sem ku pu ję żo nie ja kieś
per fu my, cho ciaż ma ich wie le, lub coś
z bi żu te rii. 
A po zo sta łym ko bie tom w ro dzi nie?

Ma ma nie ak cep tu je te go świę ta i 8
mar ca za zwy czaj wę dru je z ko le żan ka -
mi na Ja wo rzy nę. A cór kom co ku pię?
Sło dy cze!

MAŁ GOR ZA TA KA REŃ SKA

Moja kariera zawodowa
jest pokrętna. Pracowałem
jako akwizytor,
prowadziłem też własną
działalność gospodarczą.
Byłem dyrektorem
sanatorium w Żegiestowie,
klubu sportowego
Sandecja w Nowym Sączu,
a potem przez pięć lat
pracowałem w magistracie
krynickim. 
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T y le się ostat nio hu czy o po trze -
bie pa ry te tu wy bor cze go dla ko -
biet, a tym cza sem na wet
po bie żna lu stra cja wpły wo wych

sta no wisk w No wym Są czu wska zu je
na ten den cję ra czej od wrot ną: dys kry -
mi na cję mę żczyzn. W na szym mie ście
prym wio dą dziew czy ny – na sze ma my,
żo ny, na rze czo ne, sio stry, ko chan ki i ko -
le żan ki! Niech nam pa nu ją wiecz nie, nie
tyl ko w Dniu Ko biet!

Zacz nij my prze gląd od miej skich in -
sty tu cji kul tu ry. Na cze le No wo są dec kiej
Ma łej Ga le rii stoi Ali cja Heb da, eman -
cy pant ka, przy ja ciół ka po etów i pa ste li -
stów. Ma szcze gól ny i rzad ki dar: po tra fi
stwo rzyć kli mat, w któ rym ob co wa nie ze
sztu ką sta je się dla uczest ni ka wie czo rów
w Ma łej Ga le rii wiel kim prze ży ciem,
pa mię ta nym przez wie le lat. 

Są dec ką Bi blio te ką Pu blicz na do wo -
dzi z po wo dze niem Bar ba ra Paw lik,
Miej skim Ośrod kiem Kul tu ry – Mar ta

Ja ku bow ska, Pa ła cem Mło dzie ży – Mi -
le nia Ma łec ka -Ro gal. Ca ła trój ka po ry wa
się na dzie siąt ki cie ka wych i po ży tecz -
nych im prez kul tu ral nych i edu ka cyj nych.
O ileż był by ubo ższy są dec ki kra jo braz
bez wie lo let nich już do ko nań kie ro wa -
nych przez nie in sty tu cji…

Spraw ną rę ką rzą dzą szko ła mi m.in.
Jo an na Wi tu szyń ska (Gim na zjum nr 2
im. Ur szu li Ko cha now skiej, od ro ku im.
ks. Ja na Twar dow skie go), Lu cy na Zyg -
munt (Gim na zjum nr 5 im. Św. Kin gi),
Bar ba ra Świę toń (Ze spo łem Szkół nr 1
im. KEN), Alek san dra Dzi kow ska (Ze -
spół Szkół nr 2 im. Sy bi ra ków), nie
wspo mi na jąc już o szko le nie po ka la nek
(s. Ka ta rzy na Wi ter sche im, któ ra nie bo
ma już za pi sa ne za ży cia).

Nie bra ku je przed sta wi cie lek płci
pięk nej w ban ko wo ści: od dział Kre dyt
Ban ku SA pro wa dzi Wik to ria Pod ko -
mo rzy, a Ban ku Spół dziel cze go, któ re -
mu nie ba wem stuk nie 100 lat

Słod kie ży cie ko biet pre zy den ta No wa ka

Bab skie rzą dy w ratuszu
Żeńska załoga Biura Prezydenta Miasta FOT. SŁAWOMIR SIKORA

Wiceprezydent Bożena Jawor FOT.  SAW
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– An na Zą ber. Wśród biz ne swo men jak
bry lant błyszczy kró lo wa pysz nych lo -
dów Ber na det ta Ar ga siń ska. Ma my są -
de czan ki olim pij ki (Agniesz ka Sta nuch)
i me da list ki mi strzostw świa ta w bok sie
(Be ata Ma łek).

Ma tecz ni kiem ko biet jest są dec ki ra -
tusz. Mę skie wy jąt ki (pre zy dent No wak
i wi ce pre zy dent Gwi żdż, se kre tarz Ole -
niacz i por tie rzy) tyl ko po twier dza ją ko -
bie cy pry mat. Ty tuł pri mus in ter pa res

na le ży się wi ce pre zy dent Bo że nie Ja -
wor, za wsze ele ganc kiej (jak ona to ro -
bi, że co dzien nie wi dzi my ją
w nie po wta rza ją cych się pa ry skich ciu -
chach?). W po czcie ma gi strac kich dy -
rek to rów wy stę pu ją m.in. Aga ta
Ja siń ska (ka dry), Do ro ta Go ław ska
(Wy dział Go spo dar ki Ko mu nal nej),
Mał go rza ta Ant kie wicz -Wójs (kie row -
nik Urzę du Sta nu Cy wil ne go), Da nu ta
Ku dlik (Wy dział Spraw Oby wa tel skich),

Mag da le na Ja nu szek -Gró dek (Wy dział
Przed się bior czo ści), 

Osob ny ter cet two rzą „stra żnicz ki”
pie nię dzy są dec kich po dat ni ków, czuj -
ne i roz wa żne, trzy ma ją ce rę ce
na miej skiej ka sie: Agniesz ka Pio trow -
ska -Go liń ska (Wy dział Ana liz Bu dże -
to wych), Mał go rza ta Ad ha mi (Wy dział
Księ go wo ści Po dat ko wej), Mał go rza ta
Wit te czek (Wy dział Księ go wo ści Bu -
dże to wej).

Piękny sekretariat FOT. SŁAWOMIR SIKORA Alicja Hebda FOT. LEŚ

Jadwiga Kusiak FOT. SŁAWOMIR SIKORA Marta Jakubowska FOT. LEŚ Milenia Małecka-Rogal FOT. LEŚ
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Wszyst kie, dwa dzie ścia (!) bu dże tów
od ro dzo ne go sa mo rzą du w No wym Są -
czu przy go to wa ła skarb nik mia sta, Ja -
dwi ga Ku siak, ab sol went ka
no wo są dec kiej „han dlów ki” i kra kow -
skiej Aka de mii Eko no micz nej. Opra co -
wa nie pre cy zyj ne go ze sta wie nia
do cho dów i wy dat ków mia sta z za cho -
wa niem sta bi li za cji i płyn no ści fi nan so -
wej jest co rocz nie ty ta nicz nym
za da niem.

Rów nież w „pre zy denc kim dwo rze”,
czy li w Biu rze Pre zy den ta Mia sta pra wie
sa me nie wia sty, pa sjo nat ki ad mi ni stra cji
i nar ciar stwa, wier ne i zdy scy pli no wa ne,
wszech stron nie wy kształ co ne, sub tel ne,
oczy ta ne i by wa łe w świe cie, od Ri ve ry
Tu rec kiej po Ame ry kę. Biu rem kie ru je
„sza ra emi nen cja” Edy ta Bron giel, ab -
sol went ka WSB -NLU i UJ, na zy wa na
przez pod wład nych „Szef cią”, skarb ni ca
wie dzy je śli cho dzi o naj świe ższe no we -
li za cje ustaw i zmia ny prze pi sów, prze -
wi du ją ca i roz sąd na, re alist ka mie rzą ca
si ły na za mia ry.

Kon tak ty za gra nicz ne z mia sta mi
part ner ski mi to do me na Be aty Kli mek -
-Su suł, po li glot ki, „ci chej wo dy” i „rów -
nej bab ki”. Nad pro mo cją mia sta
i do ta cja mi dla edu ka cji czu wa An ge li -
ka Zwo liń ska -Kor naś, ma ją ca za so bą
bo ga tą ka rie rę tan cer ki i pie śniar ki
w Sądeczokach, mi ło śnicz ka ró żo we go

ko lo ru (na wet etui na oku la ry ma w tej
bar wie). O or ga ni za cje po za rzą do we
(a jest ich po nad set ka) dba Agniesz ka
Ob ru śnik, prze bo jo wa i do bó lu me ry -
to rycz na, a o fi nan se i po rzą dek w fak -
tu rach – Mał go rza ta No wa kow ska, anioł
opie kuń czy (gdy by ro bi ła za strzy ki,
pew nie by ły by one bez bo le sne). Te mu
ze spo ło wi pre zy dent No wak za wdzię cza
spek ta ku lar ne suk ce sy ostat nich mie się -
cy: zdo by cie go dła pro mo cyj ne go „Te -
raz Pol ska” czy po zy ska nie po kaź ne go
gran tu na or ga ni za cję w No wym Są czu
ob cho dów rocz ni cy bi twy o Na rwik.

Ze spół pra so wy two rzy du et Mał go rza -
ta Gry bel, po bo żna mat ka -Po lka, sło wi czy
głos z Ra dia Do bra No wi na, i Elżbie ta
Pach, miss obiek ty wu (ka żdy by chciał,
że by mu po da ła śnia da nie do łó żka...).

Se kre ta ria ty pre zy den tów ob słu gu ją
pro fe sjo nal nie i z dys kre cją Ja ni na Goz -
dec ka („ka mień w wo dę”), Ewa Du ma -
na i Bar ba ra Ja nisz. Pa ni Ja sia
(Goz dec ka) to już ra tu szo wa le gen da.
Pra co wa ła – od 16 czerw ca 1984 r.
– z sied mio ma pre zy den ta mi (ze Zdzi -
sła wem Paw lu sem, Ma ria nem
Cy co niem, Je rzym Gwi żdżem, An drze -
jem Czer wiń skim, Lu do mi rem Kra wiń -
skim, Jó ze fem An to nim Wik to rem
i te raz – z Ry szar dem No wa kiem).
Wszy scy czu li przed nią re spekt, nie od -
wa ża jąc się mó wić jej po imie niu. Pa ni

Ja sia sły nie ja ko zna ko mi ta go spo dy ni:
jej ogród nie da le ko ul. Tar now skiej na -
le ży do naj pięk niej szych w mie ście,
a sła wa spo rzą dza nych przez nią na le wek
prze kra cza gra ni ce Unii Eu ro pej skiej!

Nic dziw ne go, że w ta kim to wa rzy -
stwie na pre zy denc kich sa lo nach pa nu -
ją wer sal skie oby cza je: nie ma mo wy
– jak daw niej (!) – o pod nie sio nym gło -
sie czy lek kich na wet prze kleń stwach.

Naj bli ższe oto cze nie pre zy den ta by -
wa cza sem, jak to ko bie ty, ma rzy ciel skie
(jed na chce spła cić kre dyt hi po tecz ny,
dru ga wy cze ku je z utę sk nie niem na ro -
man tycz ną rand kę, in na – na obie ca ną
przez part ne ra pod róż za gra nicz ną).
Zda rza się, że po ci chut ku ktoś po pła cze
do chu s tecz ki.

Wi dać, że pre zy dent No wak, któ ry le -
gi ty mu je się zna kiem Zo dia ku (no men -
-omen) Pan na, do brze się czu je
w to wa rzy stwie współ pra cow ni czek, da -
rzy je za ufa niem, wręcz do piesz cza. Zaw -
sze za uwa ży no wą fry zu rę, nie gry ma si
(czę sto sam po da je so bie owo co we her bat -
ki), nie za bra nia pa niom urzęd nicz kom
no sić mi ni spód ni czek, przy no si im z do -
mu przy rzą dzo ne przez sie bie fry ka sy (np.
gril lo wa ne ba kła ża ny w przy pra wach
w oli wie z oli wek – miód w ustach!). No
i obo wiąz ko wo, co dzien nie czę stu je swo -
je pod opiecz ne to na mi cze ko la dek. Oto ra -
tu szo we do lce vi ta! (LEŚ)

Bernardetta Argasińska FOT. LEŚ Barbara Pawlik FOT. LEŚ Dorota Goławska FOT. LEŚ
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P ro jekt ma przy bli żyć za zę bia ją -
cą się na prze strze ni wie ków
hi sto rię są dec ko -spi skie go po -
gra ni cza oraz wie lo kul tu ro -

wość tych te re nów, uka za ną po przez
kon tak ty han dlo we. Jak wia do mo, po -
gra ni cze są dec ko -spi skie za miesz ki wa -
ne by ło przez ró żne gru py
na ro do wo ścio we i wy zna nio we. Po la -
ków i Sło wa ków już od śre dnio wie cza
łą czy ły związ ki po li tycz ne, go spo dar cze
i kul tu ral ne. Wy star czy wspo mnieć cho -
cia żby Lu dwi ka Wę gier skie go, kró la
Pol ski i Wę gier, czy księ żną Kin gę, któ -
ra dą ży ła do za cie śnie nia związ ków Spi -
sza z Pol ską.

Po gra ni cze są dec ko -spi skie by ło też
świad kiem wie lu wa żkich wy da rzeń
w dzie jach obu państw i na ro dów. Te te -
re ny prze mie rza li ko lej ni kró lo wie
i ksią żę ta, to tam od by wa ły się wa żne
spo tka nia, to tu za pa da ły de cy zje zmie -
nia ją ce bieg hi sto rii. W tym re gio nie
na prze strze ni wie ków buj nie roz kwi ta -
ło ży cie kul tu ral ne i na uko we (m.in. Ko -
le gium Pi ja rów w Po do liń cu) czy
mo na stycz ne (Po do li niec, Czer wo ny
Klasz tor – na Sło wa cji oraz kla ry ski
i fran cisz ka nie na Są dec czyź nie). Roz -
wi ja ło się ma lar stwo, rzeź ba i bu dow -
nic two sa kral ne. Wspól nym
mia now ni kiem dla po gra ni cza są dec ko -

-spi skie go by ła rów nież oży wio na lo ka -
cja miast oraz wzno sze nie zam ków
i wa row ni (np. Lu bow la, Czorsz tyn,
Nie dzi ca, Po do li niec, Ry tro, No wy
Sącz). Te re ny te łą czy ły też bar dzo ści -
słe związ ki go spo dar cze. Przez po gra ni -
cze prze bie gał hi sto rycz ny trakt
han dlo wy na Wę gry, któ rym kup cy
prze wo zi li roz ma ite to wa ry i pro duk ty.

Sprzy ja ło to roz wo jo wi rze mio sła
i miast le żą cych na szla ku. Do bra ko -
niunk tu ra zna la zła od zwier cie dle nie
w osie dla niu się na tych te re nach licz -
nych na ro do wo ści, któ re wy two rzy ły
spe cy ficz ną mie szan kę na ro do wo ścio -
wo -kul tu ro wą. 

Pro jekt ma jesz cze in ny wy miar.
Dzię ki wspól nym dzia ła niom po głę bi
się współ pra ca miast po gra ni cza pol sko -
-sło wac kie go i in sty tu cji kul tu ral nych
z obu stron gra ni cy.

Za da nie do fi nan so wy wa ne jest ze
środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go w ra mach pro gra mu
Współ pra cy Trans gra nicz nej Rzecz po -
spo li ta Pol ska -Re pu bli ka Sło wac -
ka 2007–2013. Cał ko wi ty je go koszt
wy no si 48 tys. eu ro, z cze go 85 proc.
sta no wi do fi nan so wa nie unij ne.

„Sądecko-spiskie pogranicze – historyczny trakt
handlowy, wiodący doliną rzeki Poprad” – to kolejny
projekt realizowany od jesieni ub.r. przez Muzeum
Okręgowe w Nowym Sączu i bliźniaczą placówkę
w Starej Lubowli na Słowacji. Najbliższe miesiące
wypełnią historyczne imprezy plenerowe i turnieje
rycerskie oraz wystawy i konferencje naukowe. 

Wie ści z Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu

Trak tem han dlo wym
przez wie ki

KULTURA

Beata Wierzbicka, kierownik działu historyczn
Okręgowego w Nowym Sączu rozmawia ze Sł

Witold Kaliński, kierownik Domu
Pisarzy Europy 
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W ra mach pro jek tu or ga ni zo wa ne bę -
dą warsz ta ty, wy sta wy, tur nie je, po ka zy,
in sce ni za cje hi sto rycz ne, kon fe ren cje
na uko we i kon cer ty. Im pre zy od by wać
się bę dą w Do mu Go tyc kim, ru inach są -
dec kie go zam ku, Mia stecz ku Ga li cyj -
skim i Są dec kim Par ku Et no gra ficz nym.
Ca łość uzu peł ni pu bli ka cja o hi sto rycz -
nym szla ku han dlo wym.

W ma ju war to bę dzie się wy brać m.in.
na po kaz mo dy ubio rów
od XIII do XIX w., któ ry zo sta nie po łą -
czo ny z wy sta wą, jak rów nież wziąć
udział w kon fe ren cji na uko wej, po świę -
co nej m.in. zam kom po gra ni cza są dec ko -
-spi skie go oraz wy mia nie to wa ro wej.
W czerw cu mu zeum za pro si są de czan
do sa li tor tur, urzą dzo nej w piw ni cach
Do mu Go tyc kie go. W lip cu, w ru inach
są dec kie go zam ku i na Pla cu Ko le giac -

kim przed ba zy li ką św. Mał go rza ty od bę -
dzie się tur niej ry cer ski na wią zu ją cy
do Bi twy pod Grun wal dem. War to też bę -
dzie obej rzeć po kaz hu sa rii. W im pre zy
ob fi to wać bę dzie też sier pień. W Mia -
stecz ku Ga li cyj skim za pla no wa no jar -
mark rze mio sła i sztu ki pn. „Im mu ni te ty
kró lew skie dla miast spi skich i są dec -
kich”, po łą czo ny z po ka za mi rze mieśl ni -
czy mi, warsz ta ta mi i wy sta wą. Cie ka wie
za po wia da się też wrze sień, a to za spra -
wą ko lej nej wy sta wy, z któ rej du żo bę dzie
się mo żna do wie dzieć o han dlu wi nem
na po gra ni czu są dec ko -spi skim. Cykl im -
prez za koń czy kon cert mu zy ki daw nej.

Ka len darium Mu zeum 
Okrę go we go w No wym Są czu

Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwow ska 3, 26 mar ca –
16 ma ja – wy sta wa NO WY SĄCZ NA FA LACH
KRÓT KICH 
Wy sta wa zre ali zo wa na w związ ku z 80. rocz ni cą
za ło że nia Pol skie go Związ ku Krót ko fa low ców
oraz 60. rocz ni cą ra dio fo nii w No wym Są czu
(prze łom 1949 i 1950 r.), któ rą za po cząt ko wa ły:
skrom ny ra dio wę zeł i kil ka na ście od bior ni ków
ra dio wych. Bę dzie mo żna zo ba czyć ar chi wal ne
zdję cia, do ku men ty, daw ne ra dio od bior ni ki
i urzą dze nia nadaw czo -od bior cze. Współ or ga ni -
za to rem wy sta wy jest Pol ski Zwią zek Krót ko fa -
low ców. Więk szość eks po na tów po cho dzić
bę dzie z pry wat nych ko lek cji.

Galeria „Dawna Synagoga”, ul. Berka
Joselewicza 12, 12 marca -13 czerwca
– wystawa FORMY ORĘŻA NA PRZESTRZENI
WIEKÓW
Wy sta wa przy bli ży dzie je orę ża pol skie go
w okre sie walk o po wrót Pol ski na ma pę Eu ro -
py. Za pre zen to wa ne zo sta ną dwie ko lek cje.
Pierw sza z nich jest wła sno ścią Mu zeum Okrę -
go we go w No wym Są czu, a dru ga przy klasz -
tor ne go mu zeum oo. cy ster sów w Szczy rzy cu.
Na obie ko lek cje zło ży ła się broń po cho dzą ca
z prze ło mu XVIII i XIX wie ku i sta no wią ca
uzbro je nie Le gio nów Pol skich wal czą cych
w woj nach na po le oń skich oraz w po wsta -
niach: ko ściusz kow skim, li sto pa do wym i stycz -
nio wym. W Ga le rii „Daw na Sy na go ga” mo żna
bę dzie zo ba czyć broń bia łą i pal ną, m.in.: sza -

ble, pa ła sze, szpa dy, sasz ki i ja ta ga ny, szty le ty,
ba gne ty, lan ce ułań skie, ostro gi, pi sto le ty
skał ko we, ka pi szo no we oraz re wol we ry bę -
ben ko we, broń my śliw ską uży wa ną przez po -
wstań ców pod czas po wsta nia stycz nio we go
i dłu gą broń pal ną: ka ra bi ny woj sko we z ba -
gne tem z zam kiem skał ko wym lub ka pi szo no -
wym. W kom ple cie z ka ra bi na mi
przed sta wio ne zo sta ną ła dow ni ce z pa sa mi,
pro chow ni ce, wor ki na proch oraz for my do la -
nia kul i sa me ku le. Na wy sta wie za pre zen to -
wa ne zo sta ną XIX -wiecz ne gra fi ki, m. in.:
do ty czą ce po wsta nia ko ściusz kow skie go, ko lo -
ro wa ne ry sun ki Dmo chow skie go pre zen tu ją ce
po wsta nie li sto pa do we i stycz nio we, a ta kże
cykl akwa rel o pol skich uła nach Be li ny, wy ko -
na ny przez Ste fa no wi cza. Uzu peł nie niem wy -
sta wy bę dzie ka ta log.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Dłu go szow skie go 83 b wej -
ście rów nież od stro ny ul. Lwow skiej
226, 28 mar ca – 6 kwiet nia PAL MY WIEL KA -
NOC NE – wy sta wa po kon kur so wa

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19,
23 mar ca – 11 ma ja WY STA WA PO PLE NE -
RO WA STO WAR ZYS ZE NIA KRY NIC KICH
TWÓR CÓW „GA LE RIA POD KASZ TA NEM”
Naj now sze pra ce kry nic kie go ama tor skie go śro -
do wi ska ar ty stycz ne go.

Imprezy
NO WY SĄCZ
28 marca – NIEDZIELA PALMOWA
W SĄDECKIM PARKU ETNOGRAFICZNYM,
Sądecki Park Etnograficzny i Miasteczko
Galicyjskie, ul. Lwowska 226
W Nie dzie lę Pal mo wą w skan se nie od bę dzie się
otwar ty kon kurs na tra dy cyj ną są dec ką pal mę
wiel ka noc ną. Po prze dzi go msza św. w przy wró -
co nym do kul tu ko ście le z Ło so si ny Dol nej. Pal -
my oce ni i przy zna na gro dy ko mi sja ar ty stycz na.
W Mia stecz ku Ga li cyj skim od bę dą się po ka zy
ma lo wa nia pi sa nek i wy ro bu ko szycz ków wi kli -
no wych oraz kier masz wiel ka noc ny.

Kon cer ty
13 marca, Dom Gotycki, ul. Lwowska 3,
godz. 17, Historia i muzyka w ramach
cyklu „Wieczory w Muzeum”:
Cykl roz pocz nie kon cert, w któ rym wy stą pi z re -
ci ta lem for te pia no wym Woj ciech Świ ta ła.

(MIGA)

yczno-archeologicznego Muzeum
ze Słowakami FOT. MIGA

Dworek z Łososiny Górnej 
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Pio nie rzy kry nic kiej tu ry sty ki
Nie daw ne ob cho dy 85–le cia dzia łal no -

ści kry nic kie go od dzia łu Pol skie go To wa -
rzy stwa Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze go
ubo ga ci ła pio nier ska mo no gra fia ru chu
tu ry stycz ne go po mię dzy Gó rą Par ko wą
a Ja wo rzy ną Kry nic ką. Au tor, znaw ca te -
ma tu, kil ka lat wcze śniej zgłę bił hi sto rię
PTTK „Be skid” w No wym Są czu i nic
dziw ne go, że łą czy No wy Sącz i Kry ni cę
ze so bą. Słusz nie: tak się bo wiem skła da,
że u źró deł PTT (po tem PTTK) w słyn -
nym zdro ju zna leź li się są de cza nie z „Be -
ski du”, któ rzy 4 sierp nia 1924 r. utwo rzy li
ko ło swo jej or ga ni za cji w tej miej sco wo -
ści. Aku sze rem tej ini cja ty wy, jak wy ka -
zu ją przy to czo ne do ku men ty, był prof.
Fe liks Rapf, pre zes Od dzia łu PTT „Be -
skid” w la tach 1925–1949.

A po tem już po szło. Na prze strze ni
ośmiu i pół de ka dy ró żnie for tu na się to -
czy ła, by ły wzlo ty i upad ki, oku pa cyj ne
za wie ru chy, po wo jen ne po wi chro wa ne
lo sy lu dzi i sto wa rzy sze nia. Ale PTTK
trwa i ma się do brze. No si imię słyn ne -
go ap te ka rza Ro ma na Ni tri bit ta, pierw -
sze go pre ze sa. Po nim by ło wie lu in nych
nie zwy kle za an ga żo wa nych w roz wój
tu ry sty ki w oko li cach Kry ni cy i Mu szy -
ny dzia ła czy, ta kich jak przed wo jen ny
dy rek tor uzdro wi ska inż. Le on No wo -
tar ski, dr Wa cław Gra ba -Łęc ki, dr Ro -
mu ald Łu czyń ski, dr Jan Ja ni ga

(uczest nik walk pod To bru kiem i El Ga -
za lą) i dr Ju lian Za wa dow ski, bur mistrz
i dłu go let ni na czel ny le karz uzdro wi ska. 

W dzia łal ność PTT (PTTK) an ga żo -
wa ły się zna ko mi te po sta cie, m.in.
w skład za rzą du od dzia łu wcho dził czte -
ro krot ny olim pij czyk, sza bli sta dr Adam
Pa peé, czę sty by wa lec w ku ror cie i oko -
licz nych gó rach, a ta kże zna ni dzia ła cze:
Wła dy sław Gu tow ski, Jó zef Łusz czew -
ski, Szcze pan Męc na row ski, Sta ni sław
No wak, Ste fan Pół chło pek, Da nu ta Reś -
ko, Ka rol Roj na, Jan Ry bar ski,

Ta kże w dzi siej szych cza sach nie bra -
ku je spo łecz ni ków, z pre ze sem Sta ni sła -
wem Win te rem na cze le. O nich to snu je
cie ka wą opo wieść Le szek Mi gra ła, ilu -
stru jąc ją licz ny mi ar chi wal ny mi fo to -
gra fia mi „sta rej” Kry ni cy, cy tu jąc wie le
do ku men tów.

Ksią żka przy no si udo ku men to wa ne
źró dła ak tyw nej obec no ści To wa rzy stwa:
opi su je wy ty cza ne i utrzy my wa ne przez
dzia ła czy pio nier skie szla ki tu ry stycz ne,
bu do wa ne obiek ty (już w 1927 r. po wsta -
ła skocz nia nar ciar ska na Gó rze Krzy żo -
wej), schro ni ska i schro ny gór skie,
pa wi lo ny tu ry stycz ne, or ga ni zo wa ne im -
pre zy kra jo znaw cze i spor to we. Wa żne
miej sce w do rob ku zaj mu ją Ośro dek
Kul tu ry Gór skiej na Ja wo rzy nie Kry nic -
kiej, Mu zeum Re gio nal ne w Mu szy nie
i Dom Wy ciecz ko wy „Rzy mian ka”.

Przed woj ną sztan da ro wym przed się -
wzię ciem by ła bu do wa schro ni ska PTT
na Ja wo rzy nie Kry nic kiej, któ rej pierw -
szym kie row ni kiem był Jan Ka myk.
Schro ni sko, we dług pro jek tu inż. Bog da -
na Tre te ra, otrzy ma ło imię Jó ze fa Pił sud -
skie go i zy ska ło wiel ką po pu lar ność,
od wie dza ne m.in. przez Ja na Kie pu rę
i ho len der ską na stęp czy nią tro nu księ żną
Ju lia nę wraz z ma łżon kiem księ ciem
Ber nar dem zur Lip pe -Bie ster fel dem.
Księ ga pa miąt ko wa z tam tych lat jest
jed nym z naj star szych do ku men tów od -
dzia łu i cen ną pa miąt ką.

Szcze gó ło wo od no to wa ne są rów nież
la ta po wo jen ne, już po prze kształ ce niu

się w PTTK. Od dział stał się – roz bu do -
wa ną o spe cja li stycz ne ko mi sje – pro fe -
sjo nal ną in sty tu cją. 

Nie przy pad ko wo au tor osob ny roz -
dział po świę ca omó wie niu dzia łal no ści
za pre ze su ry dra Ju lia na Za wa dow skie -
go, w la tach 1964-1980. Okres ten cha -
rak te ry zu je się wy jąt ko wą in ten sy fi ka cją
prac od dzia łu. To wte dy zor ga ni zo wa no
pierw sze kur sy na prze wod ni ków te re -
no wych, za ło żo no Biu ro Usług Tu ry -
stycz nych (kie ro wa ne przez Sta ni sła wa
No wa ka) i mu zeum im. dra Fran cisz ka
Kmie to wi cza w wil li „De waj tis”, otwar -
to ba ców kę nad Wier chom lą (dziś no -
szą cą imię swe go bu dow ni cze go,
Sta ni sła wa No wa ka), a po nad stu człon -
ków sku piał po wo ła ny przy PTTK Klub
Nar ciar ski „Ja wo rzy na”.

Rów nież ostat nie la ta za pi sa ne są bo -
ga tą dzia łal no ścią sta tu to wą, któ rej nad -
rzęd nym ce lem jest wsz cze pia nie
sza cun ku do przy ro dy i tu ry sty ki gór -
skiej. Fak ty wy do by te na świa tło dzien -
ne na stu kil ku dzie się ciu stro nach przez
Lesz ka Mi gra łę wy ka zu ją czar no na bia -
łym: kry nic ki od dział PTT, a po tem
PTTK w cią gu 85 lat ode grał pierw szo -
pla no wą (wręcz hi sto rycz ną) ro lę
w dzie le za go spo da ro wa nia po łu dnio -
wej czę ści Be ski du Są dec kie go.

W fi na le swe go opra co wa nia au tor nie
uni ka po sta wie nia dy le ma tu, ja ki ob ra zu -
ją naj now sze spo ry na te mat bu do wy ko -
lej nych sta cji nar ciar skich mię dzy
Kry ni cą, Mu szy ną i Do li ną Po pra du. Jed -
ni uwa ża ją, że to ogrom na szan sa są de -
czan na lep sze ży cie. Dla dru gich to
bez pow rot na de wa sta cja Be ski du Są dec -
kie go. Gdzie le ży zło ty śro dek, w któ rym
spo tka ją się ra cje eko lo gów i mi ło śni ków
przy ro dy z ar gu men ta mi zwo len ni ków
pro spe ri ty go spo dar czej? Od po wia da jąc
na to py ta nie, au tor w peł ni po dzie la po -
glą dy od no to wa nych na ła mach ksią żki
pre kur so rów ru chu tu ry stycz ne go i ich
współ cze snych na stęp ców, któ rzy nie
mie li wąt pli wo ści: kra ina ta jest god -
na bez względ nej ochro ny. Przy ro da, na -
sze gó ry i la sy, wo da i po wie trze to
wiel kie bo gac two Są dec czy zny, któ re
w nie na ru szo nym sta nie po win ni śmy
prze ka zać na stęp nym po ko le niom. 

Ksią żka uka za ła się w cy klu „Bi blio -
te ka Gór ska” Cen tral ne go Ośrod ka Tu -

Kto czy ta, nie błą dzi
KULTURA
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ry sty ki Gór skiej w Kra ko wie. Na okład -
ce – ja kże ina czej – umiesz czo no ar chi -
wal ną fo to gra fię schro ni ska PTT
na Ja wo rzy nie Kry nic kiej z przed wo jen -
nej pocz tów ki.

Leszek Migrała, Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
i Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze

w Krynicy w latach 1924-2009, Biblioteka Górska
Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK

w Krakowie, tom 7, Krynica-Zdrój 2009

Gra ją od 100 lat
Pod czas „Są dec kie go Ko lę do wa nia”

w Do mu Lu do wym w Myst ko wie od by -
ła się pro mo cja ksią żki pt. 100 lat Or kie -
stry Dę tej w Myst ko wie 1910-2010
au tor stwa An to nie go Kieł ba sy -Ra dec -
kie go, cho dzą cej hi sto rii Myst ko wa
(rocz nik 1913) i Ka zi mie rza Ogo rzał ka,
dy rek to ra Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
w Ka mion ce Wiel kiej od po nad 30 lat.
Pierw sze eg zem pla rze pach ną cej far bą
dru kar ską ksią żki tra fi ły m.in. do wój ta
Ka zi mie rza Sie dla rza, ks. pra ła ta Jó ze fa
Gło wy, se kre ta rza UG Cze sła wa Je le nia,
rad ne go po wia to we go Jó ze fa Py zi ka, b.
wie lo let nie go dy rek to ra or kie stry Pio tra
Ro li i rów nie za słu żo ne go dla ze spo łu
Bo le sła wa Gień ca, któ ry przez dłu gi czas
go ścił mu zy ków pod swo im da chem.

– Naj le piej jak po tra fi my, czy li gra -
niem, chce my się od wdzię czyć za ksią żkę
i sło wa uzna nia – po wie dział pre zes or -
kie stry Piotr Kieł ba sa i za chwi lę uzbro -
jo ny w ba tu tę Jó zef Ka lisz wpro wa dził
na sce nę 51 mu zy ków w ró żnym wie ku,
z prze wa gą mło dzie ży, z Myst ko wa,
Mszal ni cy, Cie nia wy i Ku no wa (w tym
gro nie by ły dwie dziew czy ny). In stru -

men ta li stów wspar li so li ści Or kie stry Re -
pre zen ta cyj nej Stra ży Gra nicz nej w No -
wym Są czu: Na ta lia Za brze ska i Wa cław
Wa cła wik i za czę ło się. Kon cert naj pięk -
niej szych pol skich ko lęd trwał trzy kwa -
dran se, prze ry wa ny burz li wy mi
okla ska mi. I tak w Myst ko wie jest od 100
lat, o czym trak tu je ta ksią żka.

Bez po śred nim im pul sem do za ło że -
nia Or kie stry Dę tej w Myst ko wie (na -
zwa nej pier wot nie Or kie strą Pa ra fial ną)
by ła 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 r. Spe cjal nie
na tę uro czy stość Ma ria Ko nop nic ka uło -
ży ła „Ro tę”, a Fe liks No wo wiej ski
skom po no wał do niej mu zy kę.

„Obec ny na uro czy sto ści Jan Gie -
niec, mu zyk, klar ne ci sta, sa mo uk tak
prze żył har mo nię kil ku dzie się ciu or -
kiestr gra ją cych rów no cze śnie Ro tę
w cza sie pod nio słej uro czy sto ści, że po -
sta no wił na tych miast po po wro cie za ło -
żyć or kie strę dę tą w pa ra fii Myst ków”
– pi szą au to rzy.

Do dat ko wą oka zję stwo rzy ła kon se -
kra cja w tym sa mym ro ku ko ścio ła
w Myst ko wie. Ks. pro boszcz Jan Ja rzę -
biń ski przy kla snął ini cja ty wie, ogła sza jąc
z am bo ny o za ło że niu or kie stry i za chę -
ca jąc pa ra fian do wstę po wa nia do niej.
Pro boszcz za jął się ta kże za ku pem in stru -
men tów w fir mie Egit Glas Ko mo tau
w Ko mo to wie w Cze chach. Li sta za ło ży -
cie li or kie stry li czy 34 na zwiska. Do dzi -
siaj wy stę pu ją one w skła dzie ze spo łu,
gdyż w or kie strze gra już szóste po ko le -
nie myst ko wian i mszal ni czan. Na fron -
tach I woj ny świa to wej zgi nę ło sześciu
mu zy ków, dwóch wy je cha ło do Ame ry -
ki, a dwóch po że niacz ce wy pro wa dzi ło
się z pa ra fii i dzia łal ność or kie stry za mar -
ła. Od ro dzi ła się po kil ku la tach i tak już
by ło sta le, la ta świet no ści prze pla ta ły się
z la ta mi upad ku, choć ostat nie 30-le cie to
okres pro spe ri ty. Or kie stra Dę ta jest du -
mą Myst ko wa i w ogó le gmi ny Ka mion -
ki Wiel kiej, bo nie ma na Są dec czyź nie
dru giej or kie stry wiej skiej z ta kim sta żem
i o tym wszyst kim pi szą au to rzy. 

Antoni Kiełbasa-Radecki, Kazimierz
Ogorzałek, 100 lat Orkiestry Dętej w Mystkowa

1910-2010, Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce
Wielkiej, książka wydana przy wsparciu finansowym

Powiatu Nowosądeckiego.

Wier sze oj ca Więc ka
Zna ny je zu ita oj ciec Ro bert Wię cek

z pa ra fii NSPJ w No wym Są czu za de -
biu to wał ja ko po eta. Pod czas spo tka nia
au tor skie go przed sta wił to mik wier szy
Mil cze nie mó wi. Ale nie tyl ko po ezją
po chwa lił się du chow ny. Za pro po no wał
wier nym, któ rzy wy peł ni li ka pli cę
przy ko le jo wym ko ście le do ostat nie go
miej sca, me dy ta cje bi blij ne Wiel ko post -
ne i wiel ka noc ne spo tka nia, któ re po -
wsta ły w 2009 r.

– Na pi sa łem to po to, aby po móc
wier nym wła ści wie prze ży wać ten tak
wa żny czas, ja kim jest Wiel ka noc – mó -
wi o. Ro bert. – Na to miast wier sze to ta -
kie mo je co dzien ne prze my śle nia, kie dy
coś mnie tra pi, mar twi czy cie szy. Zwy -
kle ła pię za swój no tes ra no po mo dli -
twie. Ale był też nie daw no ta ki mo ment,
kie dy pod czas mszy do wie dzia łem się, że
umar ła mo ja ma ma. Zła pa łem za ko mór -
kę i na pi sa łem wiersz, mo je po że gna nie
z ma mą. Mam go do dzi siaj w tej ko mór -
ce. Pi szę wier sze z po trze by ser ca, ale
ta kże wów czas, kie dy pro za na wy po -
wie dze nie mo ich emo cji i my śli wy da je
się nie wła ści wa. Py ta no mnie, dla cze go
ty tuł to mi ku Mil cze nie mó wi? Bo mo im
zda niem mil cze nie ma czę sto więk szą
moc niż mo wa, niż wy powia da nie
ogrom nej ilo ści słów czy zdań.

To mik Mil cze nie mó wi oraz Wiel ko -
post ne i wiel ka noc ne spo tka nia, mo żna
na być w skle pi ku „Na Stry chu” przy ko -
ście le ko le jo wym. 

LEŚ, HSZ, PG
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Z dję cie pt. Tan ce rze Da nie la Ja -
ni szy na, 48-let nie go zna ne go
fo to gra fi ka z No we go Są cza,
wła ści cie la po pu lar ne go za kła -

du Fo to -Ja ni szyn przy ul. So bie skie go,
zo sta ło uzna ne za fo to gra fię ro ku wy ko -
na ną w gro nie człon ków Kry nic kie go
To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go. KTF

sku pia 113 osób, w tym 30 ko biet. Śred -
nia wie ku wy no si 35 lat, pra wie ty le, ile
lat dzia ła or ga ni za cja.

W ostat nich mie sią cach KTF zor ga -
ni zo wa ło trzy ple ne ry ar ty stycz ne
(w Ma ru szy nie, Lip ni cy Mu ro wa nej
i Bar de jo wie), uczest ni czy ło w mię dzy -
na ro do wym ple ne rze na Ukra inie.

W mi nio nym ro ku fo to gra fi cy z KTF
współ or ga ni zo wa li lub bra li udział w 47
wy sta wach w 22 ga le riach. Wie lu z nich
zdo by wa ło lau ry w kra ju i za gra ni cą.

Do naj więk szych przed się wzięć na le -
ża ły eks po zy cje w Mu zeum Zie mi PAN
w War sza wie oraz w Ka li nin gra dzie
w Ro sji. Wspól nie z re dak cją „Al ma na -
chu Mu szy ny” i Do mem Pol sko -Sło -
wac kim w Ba rde jo wie przy go to wa no
kon kurs -wy sta wę pt. De tal ar chi tek to -
nicz ny Bar de jo wa.

Za pra cę spo łecz ną na rzecz pro mo -
cji Są dec czy zny Zło tym Jabł kiem Są -
dec kim zo stał wy ró żnio ny An drzej
Pe try szak, ob cho dzą cy 40-le cie przy go -
dy z fo to gra fią. Srebr ne Jabł ka Są dec kie
otrzy ma li od sta ro sty Ali cja Przy by -
szow ska i Ja cek No wak.

Nie daw no KTF przy stą pi ło do Są -
dec kiej Fe de ra cji Or ga ni za cji Kul tu ral -
no -Ar ty stycz nych. W ar chi wum KTF
zgro ma dzo no bli sko 5 tys. zdjęć ok. 220
au to rów. (LEŚ)

Mi strzo wie obiek ty wu

Wła dze KTF

Pre zes: Ju liusz Ja roń czyk, wi ce pre zes:
Alicja Przybyszowska, se kre tarz: Te re sa Ba -
sa ły ga, skarb nik: Jo lan ta Szysz ka, człon ko -
wie Za rzą du: Piotr Kruk i Piotr Kul bat.
Ko mi sja Re wi zyj na: Do ro ta Koł bon (prze -
wod ni czą ca) Ja nusz Śmia łek i Je rzy Pa sa dyn. 
Du szą i pod po rą to wa rzy stwa jest Ju liusz Ja -
roń czyk, pre zes od 32 lat, pe da gog, swe go
cza su wy cho waw ca w sa na to rium Neu rop sy -
chia trii Dzie cię cej „Jar” w Mu szy nie i póź niej
pra cow nik szpi ta la w Kry ni cy, w la tach sześć -
dzie sią tych współ za ło ży ciel (m. in. ze Sta ni -
sła wem Zy ga dłą) Klu bu Mo de lar stwa
Ko smicz no -Lot ni cze go „Ze fi rek” w Mu szy nie
(wy szko lo no tu po nad ty siąc mo de la rzy), je -
dy ny mistrz świa ta w mo de lar stwie (ko smicz -
nym – ra kiet cza so wych ze spa do chro na mi)
z re gio nu są dec kie go (w Jam boł w Buł ga -
rii, 1978), wie lo krot ny mistrz Pol ski, kon struk -
tor ory gi nal nych mo de li.

Tancerze – zdęcie roku FOT. DANIEL JANISZYN

KULTURA
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W 1946 r. pol skie wła dze ko -
mu ni stycz ne po wo ła ły pa -
ra mi li tar ną, spo łecz ną
or ga ni za cję o na zwie

Ochot ni cza Re zer wa Mi li cji Oby wa tel -
skiej (OR MO). Jej za da niem by ło
wspie rać dzia ła nia Mi li cji Oby wa tel -
skiej. Or mow cy nie chlub nie za pi sa li się
w pa mię ci ludz kiej, do dzi siaj sło wo
„or mo wiec”, to ob raź li wy epi tet, ozna -
cza ją cy czło wie ka pod łe go, któ ry dla ni -
skich ce lów szko dzi in nym, sta ra jąc się
za wszel ką ce nę przy po do bać wła dzy. 

Człon ko wie OR MO re kru to wa li się
w prze wa ża ją cej mie rze spo śród człon -
ków Pol skiej Par tii Ro bot ni czej, a na stęp -
nie spo śród człon ków Pol skiej
Zjed no czo nej Par tii Ro bot ni czej. Skład
OR MO za si la ły ta kże jed nost ki zwią za -
ne ze Zjed no czo nym Stron nic twem Lu -
do wym, Stron nic twem De mo kra tycz nym
oraz oso by bez par tyj ne. Po cząt ko wo, jed -
nost ki OR MO po wsta łe na Są dec czyź nie
pod po rząd ko wa ne by ły Wo je wódz kiej
Ko mi sji Bez pie czeń stwa w Kra ko wie,
a na stęp nie by ły ste ro wa ne przez apa rat

PZPR. Pro pa gan da ko mu ni stycz na gło si -
ła, że dla OR MO na le żny jest sza cu nek
i wdzięcz ność ze stro ny spo łe czeń stwa.
W pra sie z lat czter dzie stych ubie głe go
stu le cia mo żna zna leźć ta kie kłam li we
wy po wie dzi na te mat tej or ga ni za cji, jak
np.: „Ro bot ni cy i chło pi w no wej Pol sce
da ją nie tyl ko swo ją ofiar ną pra cę i wy -
si łek dla do bra na ro du, ale osła nia ją
rów nież bu do wa nie na szej wspól nej przy -
szło ści. Wstą pi li oni ma so wo w sze re gi
Ochot ni czej Re zer wy Mi li cji Oby wa tel -
skiej i bro nią so cja li stycz ne go bu dow nic -
twa przed ata ka mi wro gów mas
pra cu ją cych i na ro du pol skie go. Czy to
w warsz ta tach pra cy, czy na ro li speł nia -
ją oni swo je obo wiąz ki rze tel nie, a w ra -
zie po trze by z bro nią w rę ku sta ją
na stra ży bez pie czeń stwa”.

Współ cze śnie spra wy zwią za ne
z funk cjo no wa niem OR MO w cza sach
Pol skiej Rze czy po spo li tej Lu do wej bu -
dzą wie le emo cji. Nie któ rzy z wy po wia -
da ją cych się na ten te mat do wo dzą, iż
przy na le żność do OR MO nie by ła
czymś ne ga tyw nym, że wstą pie nie

do niej wca le nie mu sia ło ozna czać
współ pra cy z apa ra tem bez pie czeń stwa
i do no sów na in nych. Bez wąt pie nia
część człon ków tej or ga ni za cji za cho -
wy wa ła się bier nie wo bec sy tu acji spo -
łecz no -po li tycz nej i nie dzia ła ła

na szko dę in nych (zda rza ły się przy pad -
ki, że oby wa te le zo sta wa li zmu sze ni

Wytyczne partyjne dla sądeckiej 
Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej z 1948 r. 

Ormowcami włóczyć

Pewna grupa ludności
sądeckiej z racji
przynależności do ORMO
czerpała korzyści
majątkowe za gorliwe
wypełnianie swych
obowiązków. Te ostatnie
sprowadzały się
najczęściej, jak informują
zachowane materiały
archiwalne, do donosów
na innych obywateli. 

HISTORIA
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do wstą pie nia do OR MO, np. pod czas
sta ra nia się o pra cę). 

Nie mo żna jed nak prze mil czeć fak tu,
że pew na gru pa lud no ści są dec kiej z ra -
cji przy na le żno ści do OR MO czer pa ła
ko rzy ści ma jąt ko we za gor li we wy peł -
nia nie swych obo wiąz ków. Te ostat nie
spro wa dza ły się naj czę ściej, jak in for -
mu ją za cho wa ne ma te ria ły ar chi wal ne,

do do no sów na in nych oby wa te li. W ich
wy ni ku wie le osób spo tka ły re stryk cje,
w tym ka ry wię zie nia, po bi cia. Z per -
spek ty wy cza su te dzia ła nia or mow ców
na le ży oce nić bar dzo ne ga tyw nie. Wy -
rzą dzi li oni krzyw dę wie lu nie win nym
lu dziom, by li pa choł ka mi wła dzy lu do -
wej, bez względ nie zwal cza ją cy mi de -
mo kra tycz ną opo zy cję.

Nie któ re dzia ła nia or mow ców i mi li -
cjan tów wy wo ły wa ły sprze ciw osób nie -
zwią za nych z wła dzą lu do wą. Ich
po czy na nia pró bo wa no ośmie szać po -
przez śpie wa nie pio se nek -pasz kwi lów
na ich te mat. Wią za ło się to jed nak ze
spo rym ry zy kiem. W spo łe czeń stwie
brak by ło wza jem ne go za ufa nia. Do no su
do Słu żby Bez pie czeń stwa mo żna by ło
się spo dzie wać nie mal ze stro ny ka żde -
go. W re jo nie Łąc ka, szcze gól nie chęt nie
nu co no na stę pu ją cą przy śpiew kę:
„Mi li cy ją orać, or mow ca mi włó czyć!
Że by tych pró żnia ków ro bo ty na uczyć...”.

Or mow cy w wy ści gu pra cy
Trud na sy tu acja po li tycz na w Pol sce

w la tach 1946-1948 zmu si ła ko mu ni -
stów do roz bu do wy struk tur OR MO.
W kra ju za cho dzi ły wów czas wa żne
wy da rze nia po li tycz ne (re fe ren dum, wy -
bo ry, wal ka z pod zie miem). No we wła -
dze by ły świa do me fak tu, że

do li kwi da cji opo zy cji nie wy star czą tyl -
ko funk cjo na riu sze Urzę du Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go i Mi li cji
Oby wa tel skiej. Zda wa no so bie spra wę,
że po trzeb ny jest ktoś wię cej, ktoś, kto
bę dzie ofiar nie wy ko ny wał za da nia
w za kre sie dzia łal no ści po li tycz no -pro -
pa gan do wej, zwal cza nia opo zy cji.

Na po cząt ku stycz nia 1948 r. Wo je -
wódz ki Ko mi tet Pol skiej Par tii Ro bot ni -
czej w Kra ko wie wy słał
do Po wia to wych i Miej skich Ko mi te tów
PPR pi smo, w któ rym za le cał roz bu do -
wę sze re gów OR MO, sta wia jąc przed tą
or ga ni za cją na stę pu ją ce za da nia: 

„1) Pod nieść trzy krot nie ilość człon -
ków oraz po lep szyć stan or ga ni za cyj ny,
wzo ru jąc się na sys te mie woj sko wym;

2) Pod wy ższyć kwa li fi ka cje ko men -
dan tów i do wód ców przez wy mia nę i do -
bór lu dzi oraz in ten syw ne ich szko le nie;

3) Roz po cząć in ten syw niej sze szko le -
nie woj sko we a rów no le gle z nim po li -
tycz ne człon ków OR MO. Pra ce te na le ży
pro wa dzić przez za ję cia w te re nie i kur -
sy na szcze blach wo je wódz kich;

4) Sze ro ko roz bu do wać sieć świe tlic
or mow skich, któ re ma ją słu żyć przy kła -
dem dla in nych świe tlic, bę dąc do stęp ne
dla ogó łu lud no ści. Świe tli ce or mow skie
ma ją być ośrod kiem pro mie nio wa nia
wie dzy po li tycz nej i ogól nej kul tu ry i cy -
wi li za cji, zwłasz cza w re jo nach wiej -
skich. Świe tli ce or mow skie win ny
pro wa dzić dzia łal ność uświa da mia ją cą,
ar ty stycz ną, oświa to wą i roz ryw ko wą;

5) Pro wa dzić ma so wą pra cę spor to wą
przez za kła da nie przy świe tli cach i od -
dzia łach OR MO klu bów spor to wych.
W pra cy tej rów nież na le ży na sta wić się
na wieś, do któ rej pra ca spor to wa do tych -
czas w mniej szym stop niu do cie ra ła”.

Wo je wódz ki Ko mi tet PPR li czył, że
roz bu do wa nie sze re gów OR MO po zwo li
zdła wić reszt ki opo zy cji. Wy tycz na, któ -
ra zo sta ła po sta wio na przed or mow ca mi,
brzmia ła: „gro mić nie do bit ki band, od -
kry wać i uni ce stwiać przez współ pra cę
z or ga na mi bez pie czeń stwa za rod ki prze -
stęp stwa wsze la kie go cha rak te ru; usu wać
ist nie ją ce nie do ma ga nia w ży ciu go spo -
dar czym Pol ski przez zwal cza nie spe ku la -
cji i wy dat ny udział Or mow ców
w wy ści gu pra cy; wy cho wać de mo kra tów
bez względ nie od da nych spra wie Pol ski

ro bot ni czo -chłop skiej”. Wo je wódz ki Ko -
mi tet PPR po uczał wła dze po wia to we od -
po wie dzial ne za roz wój li czeb ny OR MO,
ja kie ce le na le ży zre ali zo wać, aby po do -
łać za da niu. Za le co no, aby Ko mi tet Po -
wia to wy PPR w No wym Są czu wy zna czył
oso bę od po wie dzial ną za OR MO. Po stu lo -
wa no, aby tą oso bą był II se kre tarz Ko mi -
te tu Po wia to we go lub Miej skie go PPR.
Je go obo wiąz kiem by ło na wią za nie kon -
tak tu z wo je wódz kim ko men dan tem
OR MO, za po zna nie się z wszel ki mi za -
rzą dze nia mi wo je wódz kiej ko men dy
OR MO. Po wia to wy ko men dant OR MO
zo stał ta kże zo bo wią za ny do wy ty po wa -
nia swych za stęp ców.

Ana li za źró deł hi sto rycz nych po zwa -
la stwier dzić, że wy tycz ne od no śnie
OR MO dla Ko mi te tu Po wia to we go
PZPR w No wym Są czu nie by ły na le ży -
cie re ali zo wa ne. Stan li czeb ny OR MO
uległ co praw da zwięk sze niu, ale ja kość
re kru tów nie za do wa la ła władz wo je -
wódz kich. 17 li sto pa da 1948 r. II se kre -
tarz KW PPR prze słał do I se kre ta rza
Ko mi te tu Po wia to we go PPR w No wym
Są czu do ku ment, w któ rym zna la zły się
sło wa: „W do tych cza so wej prak ty ce
przyj mo wa nia do OR MO po peł ni li śmy
sze reg błę dów, na sku tek cze go do jed -
no stek OR MO prze do sta li się lu dzie kla -
so wo nam ob cy – sza brow ni cy,
spe ku lan ci, pi ja cy oraz ta cy, dla któ rych
le gi ty ma cja OR MO sta no wi pa ra wan
dla ciem nych ma chi na cji. Na obec nym
eta pie, za ostrza ją cej się wal ki kla so wej
z ele men ta mi ka pi ta li stycz ny mi i re ak -
cyj nym pod zie miem, przed OR MO stoi
za da nie pro wa dze nia zde cy do wa nej

Wojewódzki Komitet PPR
liczył, że rozbudowanie
szeregów ORMO pozwoli
zdławić resztki opozycji.
Wytyczna, która została
postawiona
przed ormowcami,
brzmiała: „gromić
niedobitki band”.

HISTORIA
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wal ki z ty mi wro ga mi mas pra cu ją cych
o wzmoc nie nie wła dzy lu do wej i stwo -
rze nie wa run ków do bu do wy so cja li zmu
w Pol sce. W związ ku z tym na le ży na -
tych miast przy stą pić do prze glą du sze -
re gów OR MO za rów no na szcze blu
do wód ców, jak i sze re go wych i prze pro -
wa dzić grun tow ną we ry fi ka cję na szcze -
blu gro ma dy, gmi ny i po wia tu”. 

Wła dze wo je wódz kie za le ci ły usu nąć
z sze re gów OR MO:

1) Bo ga czy wiej skich;
2) Wła ści cie li więk szych przed się -

biorstw pry wat nych i więk szych za kła dów
rze mieśl ni czych lub współ udzia łow ców
ró żnych firm spe ku la cyj nych, lu dzi o po -
dej rza nych źró dłach utrzy ma nia oraz re -
stau ra to rów i kup ców;

3) Za ma sko wa nych wro gów, któ rzy
w ce lach dy wer syj nych we szli w sze re -
gi OR MO, sze rząc tam pro pa gan dę
prze ciw Pol sce Lu do wej i ZSRR;

4) Zło dziei lub świa do mych mar no -
traw ców do bra pu blicz ne go, szkod ni -
ków go spo dar czych czy mal wer san tów;

5) Na ło go wych pi ja ków i oso by sze -
rzą ce de mo ra li za cję.

Prze gląd sze re gów
Cy to wa ny wy żej do ku ment stwier -

dzał, że w ce lu prze pro wa dze nia do kład -
ne go prze glą du sze re gów OR MO
na le ży po wo łać po wia to we, miej skie
i gmin ne ko mi sje we ry fi ka cyj ne. Skład
tych ko mi sji mie li two rzyć: se kre tarz po -
wia to we go (miej skie go) ko mi te tu PPR,
szef po wia to we go Urzę du Bez pie czeń -
stwa Pu blicz ne go, ko men dant po wia to -
wy MO i za stęp ca ko men dan ta

po wia to we go do spraw OR MO. W ter -
mi nie do dnia 28 li sto pa da 1948 r. pla -
no wa no prze pro wa dzić po wia to wą
od pra wę se kre ta rzy ko mi te tów gmin -
nych PPR, ko men dan tów po wia to wych
MO i do wód ców gmin nych jed no stek
OR MO. W grud niu 1948 r. ko mi sje we -
ry fi ka cyj ne mia ły za koń czyć prze gląd
skła du per so nal ne go OR MO na Są dec -
czyź nie, skru pu lat nie prze ana li zo wać
ze bra ny ma te riał do wo do wy oraz spraw -
dzić po sta wio ne za rzu ty. Osta tecz na we -
ry fi ka cja mia ła na stą pić w dniu 25
grud nia 1948 r. Wów czas to po win no -
ścią ko mi sji we ry fi ka cyj nej by ło wy stą -
pić z wnio skiem do wo je wódz kie go
ko men dan ta MO o za bra nie, po zo sta -
wie nie lub wy da nie bro ni człon kom
OR MO. Do 5 stycz nia 1949 r. za le co no
przy słać do kład ne spra woz da nie z ak cji
do Ko mi te tu Wo je wódz kie go PPR.

Wła dze wo je wódz kie pod ję ły ta kże
de cy zję o we ry fi ka cji sta nu oso bo we go
Mi li cji Oby wa tel skiej na Są dec czyź nie.
W tej spra wie zo sta ło w dniu 19 li sto pa -
da 1948 r. skie ro wa ne pi smo do I se kre -
ta rza po wia to we go Ko mi te tu PPR
w No wym Są czu. Wo je wódz ki Ko mi tet
PPR w Kra ko wie wy dał za rzą dze nie na -
ka zu ją ce na tych mia sto we przy stą pie nie
nie tyl ko do oce ny do tych cza so wej dzia -
łal no ści MO, ale i rów nież zle cił prze -
pro wa dzić nie zwłocz ny wer bu nek
kan dy da tów do sze re gów MO we
wszyst kich fa bry kach, za kła dach pra cy:

„Kan dy da tów w na szym wo je wódz -
twie – brzmia ło roz po rzą dze nie – mu si -
my zwer bo wać po nad 500. Do tych czas
w sze re gach MO są du że bra ki oso bo we,

przez co w pew nym stop niu utrud nio -
na jest wal ka z ban da mi, ele men tem
prze stęp czym i re ak cyj nym. Do koń ca
grud nia br. mu si my uzu peł nić sze re gi
MO ludź mi war to ścio wy mi, od da ny mi
obec ne mu ustro jo wi, ludź mi kla sy ro bot -
ni czej, ele ment ten mo że my tyl ko zna leźć
wśród lu dzi pra cy. Do wer bun ku na le ży
przy stą pić z peł nym po świę ce niem i zro -
zu mie niem po trze by. Nie szczę dzić wy -
sił ku, tru du dla do bra na szej Par tii.
Kan dy da tów na le ży wy bie rać pew nych,
aby nie za śmie cać sze re gów MO…
W cza sie wer bun ku na le ży utwo rzyć ko -
mi sję kwa li fi ka cyj ną, któ ra orze ka przy -
dat ność kan dy da ta”. Okre ślo no
wa run ki przy ję cia kan dy da ta do MO.
Jak wy ni ka z po ni ższe go wy szcze gól -
nie nia, nie by ły one zbyt wy ma ga ją ce.
Sta ra ją cy się o przy ję cie do Mi li cji Oby -
wa tel skiej mu siał być/po sia dać:

1) oby wa tel stwo pol skie;
2) kla so wy nie ob cy;
3) nie ska zi tel ną prze szłość;
4) umie jęt ność czy ta nia i pi sa nia;
5) wiek od 20 do 35 lat;
6) prze ko na nia de mo kra tycz ne po -

par te re fe ren cja mi;
7) wy ma ga ny stan zdro wia.
Omó wio ne w ni niej szym ar ty ku le wy -

tycz ne dla są dec kiej Ochot ni czej Re zer -
wy Mi li cji Oby wa tel skiej zo sta ły wy da ne

w okre sie, kie dy na stą pi ło po łą cze nie
PPR z PPS. W grud niu 1948 r. po wsta ła
Pol ska Zjed no czo na Par tia Ro bot ni cza
(PPS zo sta ła wchło nię ta przez PPR), a jej
pierw szym se kre ta rzem zo stał Bo le sław
Bie rut. Pol scy ko mu ni ści da wa li wy raz
prze ko na niu, że w jed nym kra ju mo że
być tyl ko jed na par tia po li tycz na. Za sta ła
ona pod po rząd ko wa na Związ ko wi Ra -
dziec kie mu. Na stą pi ła in dok try na cja spo -
łe czeń stwa w du chu sta li now skim.

JAN WNĘK
Autor jest doktorem historii, badaczem

archiwów, pochodzi z Sądecczyzny

Starający się o przyjęcie
do Milicji Obywatelskiej
musiał posiadać
umiejętność czytania
i pisania.
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N a te mat te go ka ta stro fal ne go
w skut kach wy da rze nia nie -
wie le się ów cze śnie mó wi ło,
a ta kże pi sa ło. Po sta ra ły się

o to wła dze ko mu ni stycz ne, któ rym za -
le ża ło na niena gła śnia niu tra ge dii.

La ko nicz ne in for ma cje na te mat
śmier ci kil ku na stu osób w nur tach Du -
naj ca zna la zły się w „Ga ze cie Kra kow -
skiej”, a ta kże „Dzien ni ku Pol skim”.
W pierw szym z dzien ni ków na pi sa no 1
kwiet nia 1949 r.: 

„W dniu wczo raj szym w po wie cie no -
wo są dec kim zda rzył się strasz ny wy pa -
dek. O go dzi nie 15.30 gro ma da ok. 40
lu dzi, w tym więk szość dzie ci od lat 7
– 16 wra ca jąc z ko ścio ła w Ja zow sku
i chcąc się mię dzy Ja zow skiem a Łąc -
kiem prze do stać przez Du na jec do wsi
Obi dza, wsia dła na prom. Gdy prom
znaj do wał się już przy dru gim brze gu,
wart ki prąd wo dy zdo łał za lać część pro -
mu. Wśród znaj du ją cych się na pro mie
po wsta ła pa ni ka. Wszy scy rzu ci li się
na tę część pro mu, gdzie wo da jesz cze
się nie do sta ła. Spo wo do wa ło to wy wró -
ce nie się pro mu do gó ry dnem. Po ziom
wo dy te go dnia był wy so ki. W re zul ta cie
ura to wa ło się za le d wie 12 osób, 5 ofiar
wy cią gnię to w Ja zow sku, a 7 w Kad czy.
Resz ty na ra zie nie od na le zio no, gdyż

zwło ki przy pusz czal nie po pły nę ły z prą -
dem. Ak cja po szu ki wa nia ofiar trwa na -
dal. Wła dze prze pro wa dza ją w tej
tra gicz nej spra wie szcze gó ło we do cho -
dze nia”. 

Z ko lei w „Dzien ni ku Pol skim” za -
miesz czo no na stę pu ją cą in for ma cję: 

„31 mar ca o godz. 15.30 wra ca ła
pro mem do miej sco wo ści Obi dza i Brzy -
na mło dzież szkol na w wie ku 8 – 15 lat
oraz kil ka osób star szych od spo wie dzi
w ko ście le w Ja zow sku. W cza sie przy -
bi ja nia do brze gu od stro ny Obi dzy
wsku tek wa dli we go ma new ro wa nia pro -
mem wdar ła się wo da na po kład, po wo -
du jąc pa ni kę. Dzie ci wy ska ki wa ły
z pro mu, mniej sze zmy wa ła wo da, któ rej
stan jest wy so ki. Na ło dzi znaj do wa ło się

oko ło 45 osób, z cze go ura to wa no 20
tak, iż za cho dzi oba wa, że 25 osób uto -
nę ło. Tra gicz ne sce ny roz gry wa ły się
na oczach ze bra nej po dru giej stro nie
rze ki lud no ści. Za alar mo wa na straż po -
żar na przy by ła na miej sce ka ta stro fy
po upły wie kil ku mi nut, wy do by wa jąc
w Kad czy 5 osób, na mo ście w Goł ko -
wi cach jed ną oso bę, w No wym Są czu
jed ną oso bę. Za resz tą czy nio ne są po -
szu ki wa nia. Na wia do mość o ka ta stro fie
przy był na dwóch sa mo cho dach od dział
WOP wraz z pa tro lem kon nym, któ ry
roz po czął pa tro lo wa nie brze gów Du naj -
ca. Ak cją wy do by wa nia lu dzi z wo dy
w No wym Są czu kie ro wał ko men dant
za wo do wej stra ży po żar nej Jó zef Ro jek.
W ak cji ra tow ni czej bra ły udział straż
po żar na z Łąc ka, Ja zow ska, Kad czy,
Sta re go Są cza, Po de gro dzia, któ re sta -
wi ły się z ca łym sprzę tem. Ce lem usta -
le nia po czy jej stro nie le ży
wi na w po wy ższym tra gicz nym wy pad -
ku pro wa dzo ne są ener gicz ne do cho dze -
nia, aby win nych po cią gnąć do su ro wej
od po wie dzial no ści”.

Ile by ło ofiar?
Za cho wa ne ma te ria ły źró dło we po da -

ją roz bie żne da ne od no śnie licz by ofiar.
Do dnia 1 kwiet nia godz. 12. w po łu dnie
zna le zio no cia ła 12 osób, w tym 3 ko -
biet i 1 mę żczy zny oraz 8 dzie ci. 1
kwiet nia przy był na miej sce wy pad ku
pro ku ra tor oraz sę dzia śled czy, któ rzy
prze słu cha li świad ków. Po grzeb czę ści
ofiar od był się w Ja zow sku 3 kwiet -
nia 1949 r. o godz. 17. By ła to nie dzie -
la. W po grze bie wzię li udział, prócz
miej sco we go spo łe czeń stwa, wła dze
gmin ne i de le ga cje wie lu or ga ni za cji
spo łecz nych.

To ka ta stro fal ne w skut kach wy da rze -
nie by ło ana li zo wa ne przez cen tral ne
wła dze po li tycz ne. 13 kwiet nia 1949 r.
Mi ni ster stwo Ad mi ni stra cji Pu blicz nej
zwró ci ło się do Urzę du Wo je wódz kie go
w Kra ko wie z proś bą o na de sła nie
szcze gó ło wych in for ma cji, do ty czą cych
za to nię cia ło dzi na Du naj cu. W wy ko -
na niu po wy ższe go za rzą dze nia Urząd
Wo je wódz ki przed ło żył spra woz da nie
(AP Kra ków, UW II, sygn. 949,
k. 551, 553; Pi smo Urzę du Wo je wódz -
kie go w Kra ko wie do Mi ni ster stwa Ad -

Tra ge dia na Du naj cu w mar cu 1949 ro ku 

Wra ca li ze szko ły
i od spo wie dzi 
Sześćdziesiąt jeden lat temu, w dniu 31 marca 1949 r.
miało miejsce tragiczne zdarzenie. Tego dnia, o godz. 15,
w czasie przewozu przez Dunajec ludności wracającej
z kościoła oraz dzieci szkolnych, wracających ze szkoły
w Jazowsku do położonych na drugim brzegu rzeki
Brzyny i Obidzy, łódź wskutek uderzenia fal przechyliła
się, co spowodowało wpadnięcie do wody i utonięcie
wielu osób, w tym większości dzieci.

Wśród znajdujących się
na promie powstała
panika. Wszyscy rzucili się
na tę część promu, gdzie
woda jeszcze się nie
dostała. Spowodowało to
wywrócenie się promu
do góry dnem.

HISTORIA
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mi ni stra cji Pu blicz nej w War sza wie).
In for mo wa no w nim, że z ło dzi ko rzy -
sta no bez ze zwo le nia władz. 13 li sto pa -
da 1948 r. sta ro sta po wia to wy

no wo są dec ki wy słał do Urzę du Gmi ny
w Łąc ku pi smo na stę pu ją cej tre ści: 

„Mi mo kil ka krot nych za rzą dzeń, nie
przed ło ży ły gro ma dy Obi dza i Ja zow sko

wy ma ga nych pla nów urzą dze nia prze -
wo zu na Du naj cu w Ja zow sku i prze wóz
od by wa się do tej po ry… na nie oce cho -
wa nej ło dzi, któ ra nie da je peł nej gwa -
ran cji i zu peł ne go bez pie czeń stwa…

W tym sta nie spra wy, utrzy ma nie prze -
wo zu jest nie do pusz czal ne. Na za sa dzie
art. 187 usta wy wod nej z 19.9.1922 Dz.
U. R. P. nr 102 – za ka zu ję dal sze go prze -
wo zu ło dzią na Du naj cu w Ja zow sku,
pod za gro że niem sank cji kar nych, prze -
wi dzia nych w art. 247 cyt. usta wy. Po -
ste ru nek MO w Łąc ku otrzy mu je
rów no cze śnie za rzą dze nie za mknię cia
ło dzi na łań cuch i zło że nia klu czy w za -
rzą dzie gmi ny w Łąc ku. O tym za wia do -
mić na le ży za in te re so wa ne gro ma dy:
Obi dzę, Brzy nę i Ja zow sko” (AP Kra -
ków, UW II, sygn. 949, k. 599; Pi smo
sta ro sty po wia to we go no wo są dec kie go
do za rzą du gmi ny w Łąc ku). 

Łódź uru cho mił prze woź nik na sku -
tek próśb lo kal nej lud no ści, któ ra nie
mia ła mo żno ści prze do sta nia się przez
Du na jec do dro gi as fal to wej i ko ścio ła.

Tra ge dia z mar ca 1949 r. wy da rzy ła
się w okre sie bar dzo trud nym dla spo łe -
czeń stwa są dec kiej wsi. Po wo li dźwi ga -
ła się ona wów czas ze skut ków dru giej
woj ny świa to wej. Nę ka na by ła przez
nie szczę śli we zda rze nia lo so we, klę ski
ele men tar ne, a ta kże bez li to śnie przez
ko mu ni stów. Wła dze po li tycz ne zwięk -
sza ły ilość obo wiąz ko wych do staw pło -
dów rol nych dla pań stwa. Przy stą pio no
do ko lek ty wi za cji rol nic twa, tj. li kwi da -
cji pry wat nej wła sno ści zie mi i two rze -
nia spół dziel ni pro duk cyj nych.

JAN WNĘK

Pogrzeb części ofiar odbył
się w Jazowsku
3 kwietnia 1949 r.
o godz. 17. Była to
niedziela. W pogrzebie
wzięli udział, prócz
miejscowego
społeczeństwa, władze
gminne i delegacje wielu
organizacji społecznych.
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W śród nich piąt ka za wod ni -
ków (wy stą pią w bie gach
nar ciar skich i bia th lo nie)
Star tu No wy Sącz: Ar le ta

Du dziak, Ka ta rzy na Ro go wiec, Jan Ko -
ło dziej, Ka mil Ro siek i Ro bert Wą tor.
Opie ku nem i sze fem mi sji olim pij skiej
jest rów nież są de cza nin Sta ni sław Ślę -
zak, a ser wi sme na mi Le szek Po chwa ła
i Da wid Da mian. Wy lot do Ka na dy: 5
mar ca.

– Tra sy za wo dów są nam zna ne, by li -
śmy tam przed ro kiem na pró bie przed -
olim pij skiej – mó wi Ka mil Ro siek. – Są
one śred nio trud ne, bar dzo szyb kie, co
mi od po wia da, bo naj le piej czu ję się
w sprin cie bia tlo no wym.

Naj młod szą w tym gro nie jest Ar le ta
Du dziak, naj star szym Ro bert Wą tor
(rocz nik 1955, ro dem z Do brej), mistrz
i wi ce mistrz świa ta. Po wy pad ku ma
am pu to wa ne koń czy ny dol ne. Star tu je
ja ko sle dży sta – od na zwy spe cjal nej od -
mia ny nar to -sa nek, bę dą cej zi mo wą mu -
ta cją spor to we go wóz ka.

Uty tu ło wa nym za wod ni kiem jest Jan
Ko ło dziej (ur. w 1970 w Li ma no wej),
któ ry od dziec ka nie zgi na sta wów ko -
la no wych. Ma na swym kon cie me da le
olim pij skie: zło ty z Al ber tvil le (1992)
w wy ści gu na 5 km, po nad to je den
srebr ny i trzy brą zo we.

Na dzie je na olim pij skie lau ry wią za -
ne są ta kże z Ka mi lem Roś kiem (ur.
w 1984 w No wym Są czu), któ ry uro dził
się z nie wy kształ co ną pra wą no gą. 

Przed wy jaz dem do Ka na dy na si za -
wod ni cy tre no wa li na Po la nie Ja ku szyc -
kiej w Szklar skiej Po rę bie, uczest ni czy li

też w pu cha ro wych im pre zach we Fran -
cji i Niem czech. 

W do tych cza so wym do rob ku zi mo -
wych pa ra olim piad pol scy spor tow cy
ma ją 44 me da le, w tym 11 zło tych, 7

srebr nych i 26 brą zo wych. War to wie -
dzieć, że me dal pa ra olim pij ski gwa ran -
tu je za wod ni kom sta łą ren tę.

Prze sła niem ru chu pa ra olim pij skie go
jest stwo rze nie mo żli wo ści współ za -
wod nic twa oso bom nie peł no spraw nym
na ta kich sa mych za sa dach, jak oso bom
peł no spraw nym. Dla wie lu osób nie peł -
no spraw nych sport jest szan są otwar cia
się na ży cie, zdo by cia ak cep ta cji w śro -
do wi sku spo łecz nym i zo ba cze nia świa -
ta. Star tu ją cy w igrzy skach

Na si na Pa ra olim pia dę

Piąt ka ze Star tu
Dwunastu sportowców niepełnosprawnych – trzy kobiety
i dziewięciu mężczyzn – reprezentować będzie Polskę
w X Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich
w Vancouver (12-21 marca).

Kan dy dat ka do me da li w Van co uver, Ka ta rzy na Ro go wiec, po cho dzi
z Rab ki -Za ry te go, star tu je w bar wach Star tu No wy Sącz

SPORT
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pa ra olim pij skich spor tow cy dą żą do per -
fek cji na mia rę swo ich – ogra ni czo nych
przez nie peł no spraw ność – mo żli wo ści.

Zło ta Ka sia
W po przed nich igrzy skach, czte ry la -

ta te mu w Tu ry nie, je dy ne me da le – dwa
zło te – wy wal czy ła w bie gach na 5 (sty -
lem do wol nym) i 15 km (sty lem kla sycz -
nym) Ka ta rzy na Ro go wiec. Ma też
na swo im kon cie me da le mi strzostw
świa ta: dwa zło te, czte ry srebr ne i je den

brą zo wy. W Van co uver chce po wal czyć
o me da le przede wszyst kim w bia th lo nie.

Ka sia ma 32 la ta (ur. 14 paź dzier ni -
ka 1977). Ja ko trzy let nie dziec ko w wy -
pad ku pod czas sia no ko sów stra ci ła rę ce.
Wie le mie się cy spę dzi ła w szpi ta lu. Jak
mó wi z tam tych lat nie wie le pa mię ta.

– Znam te wy da rze nia z opo wia dań
mo ich ro dzi ców, ro dzi ny i to jest wszyst -
ko. Na uczy łam się jeść i pić nie ma jąc
już rąk. Nie pa mię tam, jak to by ło mieć
rę ce. By ły mo men ty kie dy cho wa łam
przed ludź mi pro te zy, no si łam ta kie
bluz ki, aby nie by ło wi dać, że nie mam
rąk. Po tem stop nio wo coś się we mnie
prze ła ma ło. Udo wad nia łam so bie
i wszyst kim, że je stem w sta nie zro bić
wie le rze czy. Mo je spor to we po cząt ki za -
wdzię czam oj cu, któ ry od ma leń ko ści
za chę cał mnie do jaz dy na nar tach.
Przed wy pad kiem jeź dzi łam i po wy pad -
ku ta ta też po sta wił mnie na nar tach.

Dzię ki ro dzi com po przez sport od zy -
ska ła chęć do ży cia. Ma ma i ta ta ni gdy
jej w ni czym nie wy rę cza li i nie izo lo -
wa li od ró wie śni ków. Ka sia pły wa, jeź -
dzi na ro we rze i rol kach. Bez

pro ble mów kie ru je sa mo cho dem, sa ma
sprzą ta i go tu je.

W okre sie stu diów ży ła bar dzo ak -
tyw nie. Za ło ży ła kół ko te atral ne i za czę -
ła szu kać klu bu nar ciar skie go. Chcia ła
spró bo wać i... tak to się za czę ło. 

– To są zwy cię stwa tak na praw dę
nad sa mym so bą. Zwy cię stwa, któ re
uświa da mia ją, że mo gę się cią gle cie -
szyć, że zno wu coś uda ło mi się prze ła -
mać, wy wal czyć – pod kre śla.

Ja ko za wod nicz ka skla sy fi ko wa na jest
pod sym bo lem LW 5/7 (nar ciar ka sto ją -
ca – w spo rcie nie peł no spraw nych
z oczy wi stych po wo dów po wszech nie
sto su je się han di ca py w za le żno ści
od stop nia nie peł no spraw no ści). Tre nu -
je pod okiem Wie sła wa Cem py, b. za -
wod ni ka LKS Piąt ko wa, olim pij czy ka.
Bie rze udział we wszyst kich kon ku ren -
cjach w nar ciar stwie kla sycz nym (bie gi
na 5, 10, 15 km, szta fe ta 3 x 2,5 km, bia -
tlon na 7,5 i 12,5 km). 

Jest ma gi strem eko no mii (po kra kow -
skiej AE), ukoń czy ła też stu dia po dy plo -
mo we w Wy ższej Szko le Za rzą dza nia
Per so ne lem w War sza wie. W 2008 r.
wraz z gru pą nie peł no spraw nych wzię -
ła udział w wy pra wie trek kin go wej
na Ki li man dża ro or ga ni zo wa nej przez
Fun da cję An ny Dym nej „Mimo
Wszystko”. 

(LEŚ)

Sądeccy medaliści paraolimpiad

Innsbruck 1988
złoty i brązowy – Marcin Kos (biegi);
Albertville 1992
złote – Marcin Kos i Jan Kołodziej (biegi);
brązowe – sztafeta 4x5 km (Marcin Kos, Jan
Kołodziej, Marian Damian, Andrzej Pietrzyk),
Jan Kołodziej (biegi);
Lillehammer 1994
złote – 2 x Marcin Kos (biegi); srebrne – Jan
Kołodziej, Marcin Kos (biegi), Piotr Sułkowski
(biegi); brązowy – Jan Kołodziej  (biegi);
Salt Lake City 2002
złoty i brązowy – Wiesław Fiedor (biegi),
brązowy – Bogumiła Kapłoniak (biegi);
Turyn 2006
złote – 2 x Katarzyna Rogowiec (biegi).

Dzięki rodzicom poprzez
sport odzyskała chęć do
życia. Mama i tata nigdy jej
w niczym nie wyręczali i
nie izolowali od
rówieśników. Kasia pływa,
jeździ na rowerze i rolkach.
Bez problemów kieruje
samochodem, sama
sprząta i gotuje.

FO
T.
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W ha li spor to wej przy ul.
Nad brze żnej są de czan ki
nie da ły szans ry wal kom
ze Ślą ska, do prze rwy na -

sze dziew czy ny pro wa dzi ły 15–10.
Po tym spo tka niu pił kar ki ręcz ne Olim -
pii zaj mo wa ły pierw sze miej sce w ta be li
z ol brzy mi mi szan sa mi na awans do I li -
gi, a do koń ca roz gry wek po zo sta ły jesz -
cze cztery spo tka nia. 

– Ten mecz był wa żny, po nie waż gra -
li śmy z dru ży ną, któ ra zaj mu je trze cie
miej sce w ta be li – tłu ma czy ła tre ner

Olim pii Lu cy na Zyg munt, w in nym
wcie le niu dy rek tor i na uczy ciel ka wy -
cho wa nia fi zycz ne go w Gim na zjum nr 5
im. św. Kin gi. Jej pod opiecz ne to naj bar -
dziej wy spor to wa ne dziew czę ta z są dec -
kich gim na zjów i szkół śred nich,
tre nu ją trzy ra zy w ty go dniu. 

Nie daw no Lu cy na Zyg munt pod pi sa -
ła umo wę o spon so rin gu UKS Olim pia
z pre ze sem Fun da cji Są dec kiej Zyg mun -
tem Ber dy chow skim i dziew czę ta za ło -
ży ły no we ko szul ki. Nie trze ba
tłu ma czyć, że obo wiąz kiem Czy tel ni -

ków „Są de cza ni na” jest te raz trzy ma nie
kciu ków za szczy pior nist ki Olim pii.

Po czą tek pod... Olim pem
Uczniow ski Klub Spor to wy Olim pia

ma ty le lat, ile Gim na zjum nr 5 im. św.
Kin gi. Wte dy dy rek to rem naj więk sze go
gim na zjum w mie ście zo sta ła w 1999 r.
na uczy ciel ka wf i wiel ki przy ja ciel spor -
tow ców, Lu cy na Zyg munt. Na zwa klu -
bu zro dzi ła się spon ta nicz nie pod czas
pierw sze go obo zu spor to we go w Gre cji.
Przez dwa ty go dnie są de czan ki tre no -
wa ły u stóp gó ry Olimp ra zem z mło -
dzie żą z Ka te ri ny. Pierw szym pre ze sem
UKS „Olim pia” zo stał Ma ciej Cie siel -
ka. Obec nie funk cję pre ze sa peł ni Jó zef
Py zik, zna ny są dec ki han dlo wiec, rad ny
po wia to wy, ma jąc za za stęp ców Ka ro la
Ba stę i Mie czy sła wa Ka czwiń skie go.

Ka żdy sza nu ją cy się Czy tel nik na sze go pi sma po wi nien ki bi co wać
szczy pior nist kom UKS „Olim pia” 

W bar wach „Są de cza ni na”
W niedzielę 14 lutego szczypiornistki UKS Olimpia
Nowy Sącz po raz pierwszy wystąpiły w meczu II ligi
w koszulkach z logiem miesięcznika „Sądeczanin”,
gromiąc Zgodę Ruda Śląska 29-22.

SPORT
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Po nad to w za rzą dzie za sia da ją: Ma ciej
Cie siel ka, Da nu ta Ka miń ska, Mo ni ka
Fi kiel -Szkar łat, Jo lan ta Pię ta, Ma ciej
Łu ka sik i Pau li na Mo tak.

Ka drę szko le nio wą sta no wią tre ne rzy,
in struk to rzy i na uczy cie le wy cho wa nia
fi zycz ne go szko ły, wspo ma ga ni przez
wy cho waw ców. Na wy ró żnie nie, oprócz
oczy wi ście dyr. Lu cy ny Zyg munt, za słu -
gu ją wu efi ści: Jo lan ta Pię ta -Sacz ka, Ka -

zi mierz Dy goń, Do ro ta Ol szew ska i Do -
ro ta Mie chur.

Wszy scy tre ne rzy i dzia ła cze klu bu
pra cu ją spo łecz nie. Po dzię ko wa niem
za tę pra cę są suk ce sy od no szo ne przez
ich pod opiecz nych, o czym świad czy
bo ga ta ko lek cja pu cha rów i dy plo mów
zdo bią cych hol szkol ny i ga bi net pa ni
dy rek tor. Nie spo sób wy mie nić wszyst -
kich lau rów zdo by tych przez szczy pior -
nist ki UKS „Olim pia” w mi nio nym
dzie się cio le ciu. Naj wa żniej sze z nich to
wy gra nie ogól no pol skich tur nie jów
w Szcze ci nie, War sza wie, Gli wi cach,
Gdy ni, Lu bli nie, Kra ko wie, Cho rzo wie,
No wym Są czu w ró żnych ka te go riach
wie ko wych. Z za gra nicz nych suk ce sów
trze ba wy mie nić I miej sce w mię dzy na -
ro do wym tur nie ju w ka te go rii mło dzi -
czek w Da nii oraz III miej sce
w ogól no świa to wym tur nie ju pił ki ręcz -
nej (95 dru żyn z ca łe go świa ta) w ka te -
go rii ju nio rek młod szych w Göte bor gu. 

(HSZ)

P o wsta nie Gim na zjum nr 5 im.
św. Kin gi w No wym Są czu
wią że się ści śle z wi zy tą
w 1999 r. na Są dec czyź nie Ja -

na Paw ła II, któ ry w Sta rym Są czu ka -
no ni zo wał Pa nią Zie mi Są dec kiej
– pa tron kę na szej szko ły. Po stać św.
Kin gi, ja ko wzo rzec oso bo wy, sta ła się
dla nas wska zów ką przy two rze niu sys -
te mu war to ści, któ ry zo stał wpi sa ny
w dzia ła nia wy cho waw czo -dy dak tycz -
ne szko ły. 

Na pa miąt kę tam te go wy da rze nia ro -
dzi ce ufun do wa li ta bli cę, po świę co ną
przez Ja na Paw ła II. Na proś bę mło dzie ży
sio stry kla ry ski opra co wa ły hymn szko ły,
a nie dłu go po tem otrzy ma li śmy pięk ny
sztan dar. Z ini cja ty wy uczniów pierw sze -
go rocz ni ka zo sta ły wpro wa dzo ne jed no -
li te stro je z em ble ma tem św. Kin gi.

W ka żdym ro ku próg na szej szko ły
prze kra cza ją mło dzi lu dzie z ma rze nia -

mi i na dzie ja mi, że tu zdo bę dą do bre
wy kształ ce nie oraz na wią żą wspa nia łe
przy jaź nie, a w ra zie trud no ści od naj dą
po moc ną dłoń. O wy so kim po zio mie
na ucza nia szko ły świad czą suk ce sy
w kon kur sach przed mio to wych, w któ -
rych 54 na szych uczniów zy ska ło ty tuł
fi na li sty lub lau re ata. Roz wi ja niu za in -
te re so wań mło dych lu dzi i kształ to wa -
niu ich cha rak te rów słu żą ró żno rod ne
za ję cia po za lek cyj ne. Licz ne pro jek ty
edu ka cyj ne zwią za ne z wy mia ną za gra -
nicz ną mło dzie ży po wo du ją, że uzy ska -
li śmy ty tuł „Gim na zjum otwar te go
na Eu ro pę”. Na sza szko ła jest or ga ni za -
to rem wie lu cie ka wych kon kur sów
m.in. „Po tycz ki z li te ra tu rą”, „Do świad -
cze nie fi zycz ne ro ku”, eko lo gicz ny,
o pa tron ce szko ły.

W cią gu 10 lat uda ło nam się stwo -
rzyć swo istą tra dy cję szko ły. Cha rak te -
ry stycz ny strój szkol ny, uro czy ste

przy ję cie klas pierw szych w po czet gim -
na zja li stów, świę to szko ły or ga ni zo wa -
ne nie tyl ko dla uczniów, ale ta kże dla
spo łecz no ści lo kal nej, czy co rocz ne raj -
dy szla kiem św. Kin gi – wszyst ko ra zem
two rzy to żsa mość spo łecz no ści szkol -
nej. Na uczy cie le, ma jąc świa do mość
ogrom ne go zró żni co wa nia w po zio mie
wie dzy i umie jęt no ści swo ich uczniów,
pro wa dzą za ję cia kom pen sa cyj ne, któ re
ma ją nie tyl ko ogrom ny wpływ na pod -
nie sie nie wy ni ków kształ ce nia, ale ta kże
na bu do wa nie wię zi w re la cjach uczeń
– na uczy ciel. Dzię ki ta kie mu po dej ściu
pe da go gów i do sto so wa niu bu dyn ku
do po trzeb uczniów nie peł no spraw nych
mo gą w na szej szko le dzia łać kla sy in -
te gra cyj ne.

Szko ła zaj mu je co ro ku czo ło we miej -
sca w wy ni kach eg za mi nu gim na zjal ne -
go, a w 2009 r. osią gnę ła naj więk sze
re zul ta ty we współ czyn ni kach EWG.

Współ pra ca ro dzi ców, na uczy cie li,
or ga ni za cji uczniow skich przy czy ni ła
się do te go, że na sze gim na zjum ja ko
pierw sze na Są dec czyź nie otrzy ma ło
cer ty fi kat Szko ły Pro mu ją cej Bez pie -
czeń stwo. 

LU CY NA ZYG MUNT

Pod opie ką świę tej Kin gi

Przed staw my się

Nazwa klubu zrodziła się
spontanicznie podczas
pierwszego obozu
sportowego w Grecji. Przez
dwa tygodnie sądeczanki
trenowały u stóp góry
Olimp razem z młodzieżą
z Kateriny. 
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P o woj nie To wa rzy stwo wzno -
wi ło dzia łal ność, ale w 1950 r.
na po le ce nie władz ko mu ni -
stycz nych, zo sta ło zli kwi do wa -

ne. Po dob ny los do tknął też in ne
or ga ni za cje o „nie słusz nym” ro do wo -
dzie, w tym tak za słu żo ne jak Zwią zek
Har cer stwa Pol skie go czy To wa rzy stwo

Gim na stycz ne „So kół”. Or ga ni za cje te
li kwi do wa no lub „uni fi ko wa no” tak, by
ła twiej mo żna by ło ni mi ste ro wać. PTT
zo stał wchło nię ty przez no wo  pow sta łe
PTTK. Na dzie ję na re ak ty wa cję or ga ni -
za cji dał do pie ro so li dar no ścio wy zryw
spo łe czeń stwa w la tach 1980/1981. Po -
wsta ły wte dy pierw sze struk tu ry PTT,

któ re 13 grud nia 1981 r. zo sta ły przez
wła dze ko mu ni stycz ne po raz ko lej ny
roz wią za ne. To wa rzy stwo po wie lu pró -
bach uda ło się za re je stro wać je sie -
nią 1988 r., a rok póź niej od był
się I Zjazd od ro dzo ne go PTT. Od dział
w No wym Są czu zo stał re ak ty wo wa ny
z ini cja ty wy Ma cie ja Za rem by. Ze bra -
nie za ło ży ciel skie od by ło się 31 mar -
ca 1990 r. w ho te lu „Pa no ra ma”. Za rząd
skła dał się w ca ło ści z no wo są dec kich
prze wod ni ków, a pre ze sem wy bra no
Ma cie ja Za rem bę, któ ry funk cję tę peł -
nił przez pięć trzy let nich ka den cji
do 2004 r., gdy nada no mu ty tuł Ho no -
ro we go Pre ze sa Od dzia łu. Przez trzy la -
ta PTT prze wo dził Woj ciech Lip pa
a od 2007 r. pre ze su je mu Woj ciech Sza -
ro ta. Bio rąc pod uwa gę oso by ak tu al nie
pła cą ce skład ki, Od dział po sia da 330
człon ków. Łącz nie jed nak, od 1990 r.
wstą pi ło do nie go 985 osób i nie dłu go
zo sta nie wrę czo na le gi ty ma cja o nu me -
rze 1000.

W gó ry mi ły bra cie
Od po cząt ku przy ję to za sa dę, że

miej sce PTT jest w gó rach i or ga ni za -
cja wy cie czek gór skich sta ła się pod sta -
wo wą dzia łal no ścią Od dzia łu.
To wa rzy stwo pro pa gu je w ten spo sób
re gu lar ne upra wia nie tu ry sty ki gór skiej
ja ko for my czyn ne go wy po czyn ku i po -
ży tecz ne go spę dza nia wol ne go cza su.
Są to za rów no wy ciecz ki jed no dnio we,
jak i kil ku na sto dnio we wy pra wy.
Pierw sza od by ła się 24 czerw ca 1990 r.
na grań Do li ny Cho cho łow skiej.
Uczest ni czy ło w niej 46 osób, a prze -
wod ni ka mi by li Sta ni sław Le śnik, Sta -
ni sław Sma ga i Ma ciej Za rem ba.
Przez 20 lat zor ga ni zo wa no aż 1463 im -
pre zy, z cze go 81 w sa mym tyl ko 2009
r. Łącz nie uczest ni czy ło w nich po -
nad 44 800 tu ry stów. Wie le im prez we -

Przed 20 la ty re ak ty wo wa no Od dział „Be skid” 
Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go 

Dwa ra zy roz wią za ni

Oddział „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
w Nowym Sączu powstał w 1906 r. i szybko stał się
jednym z czołowych w kraju. Prowadził szeroką
działalność z udziałem tak wybitnych postaci jak prof.
Sosnowski czy prof. Rapf. Dwie przerwy w działalności
PTT spowodowały totalitarne systemy. Najpierw
faszystowski, a potem komunistyczny.

SPORT I TURYSTYKA
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szło na sta łe do ka len da rza Od dzia łu,
jak cho cia żby co rocz ne po ko ny wa nie
hi sto rycz nej tra sy z Piw nicz nej przez
Ra dzie jo wą do Ry tra, któ rą w dniu 1
lip ca 1906 r. prze szła pierw sza wy -
ciecz ka w hi sto rii „Be ski du”. In ne, to
czerw co we Noc ne Wę dro wa nie czy
Dzień Dziec ka w gó rach, li sto pa do wa
Szla kiem Le gio nów, gru dnio we mi ko -
łaj ki na Ba biej Gó rze, a ta kże Gó ral ska
Pa ster ka na Wik to rów kach w Ta trach,
msza świę ta Lu dzi Gór na Ja wo rzy nie
czy Wiel ko piąt ko wa Dro ga do Krzy ża
na Mo gie li cę. Nie wąt pli wie naj więk szą
atrak cją są co rocz ne wy pra wy w gó ry
Eu ro py. Łącz nie wę dro wa no i wspi na -
no się w 21 kra jach, zdo by wa jąc też kil -
ka czte ro ty sięcz ni ków.

Wszyst kie pra ce wy ko ny wa ne są
w PTT spo łecz nie. Rów nież prze wod ni -
cy pro wa dzą wy ciecz ki bez po bie ra nia
wy na gro dze nia. W cią gu 20 lat by ło ich
87, a naj ak tyw niej si to Ma ciej Za rem ba
– 206 im prez, Wła dy sław Ko wal czyk
– 171, Krzysz tof Żucz kow ski – 153,

Woj ciech Sza ro ta – 126, Le szek Ma ło ta
– 106, Je rzy Gał da – 99, Ry szard Pa tyk
– 88, Wie sław Wcze śny – 48, Ro bert
Cem pa – 47 i Ma rek Woj sław – 40.
W 1998 r. Od dział zor ga ni zo wał kurs
prze wod nic ki, któ ry ukoń czy ły 53 oso -
by. Po wsta ło wów czas Ko ło Prze wod ni -
ków PTT, któ re mu od po cząt ku
pre ze su je Je rzy Gał da. Obec nie trwa ją
ostat nie wy kła dy na ko lej nym kur sie.

Od 2004 r. trwa współ pra ca z Są dec -
kim Uni wer sy te tem Trze cie go Wie ku.
Or ga ni za cją wy cie czek dla je go słu cha -

czy zaj mu je się Wie sław Wcze śny. Od -
dział po ma ga też w or ga ni za cji co rocz -
nych Ma ło pol skich Raj dów
Uni wer sy te tów Trze cie go Wie ku. Po nad -
to przy Od dzia le dzia ła od kil ku lat nie -
for mal na gru pa zwa na „sza lo ny mi
eme ry ta mi”. Or ga ni za to rem i prze wod -
ni kiem 50 wy cie czek, któ re od by wa ją się
co rocz nie w po ło wie ka żde go ty go dnia,
jest Sta ni sław Pał ka.

Pro pa go wa na jest, szcze gól nie wśród
mło dzie ży, ak cja zdo by wa nia Gór skiej
Od zna ki Tu ry stycz nej PTT oraz dzie cię -
cej „Ku wier chom”. Do tej po ry przy -
zna no 360 od znak ró żnych stop ni.
Od 2009 r., z ini cja ty wy Woj cie cha Sza -
ro ty pro wa dzo ny jest kon kurs „Zdo by -
wa my swój Mo unt Eve rest”. 

Od 1990 r. Od dział po sia da wła sne
pi smo re da go wa ne od po cząt ku przez
Ma cie ja Za rem bę. Do tej po ry uka za ło
się 65. nu me rów „Be ski du” w łącz nym
na kła dzie 30 100 eg zem pla rzy. W 1996
i 1997 r. w trzech ko lej nych to mach „Al -
ma na chu Są dec kie go” uka za ła się mo -
no gra fia Od dzia łu, na pi sa na przez
Ma cie ja Za rem bę. Na to miast w 2001 r.
Od dział wy dał ob szer ną mo no gra fię,
obej mu ją cą la ta 1906-1950, opra co wa -
ną przez Wal de ma ra Na dol skie go,
a w 2005 r. mo no gra fię za la ta 1990-
2005 pió ra Ma cie ja Za rem by.

52 ki lo me try szla ku,
20 to mów kro ni ki

PTT zaj mu je się ta kże zna ko wa niem
szla ków. W 1991 r. ozna ko wa no doj ście
do Ja ski ni Zbój nic kiej na sto ku Ja wo rza
w Be ski dzie Wy spo wym a w 1995 r.
doj ście do be skidz kie go Mor skie go Oka
na sto ku Ma śla nej Gó ry w Be ski dzie
Ni skim. Wcze śniej, bo w 1992 r. w 700.
rocz ni cę śmier ci, wy zna ko wa no pięk nie
rzeź bio ny mi ta bli ca mi, co jest ewe ne -
men tem w ska li kra jo wej, Szlak Bł. Kin -
gi ze Sta re go Są cza przez Prze hy bę
do Kro ścien ka. Naj więk szym przed się -
wzię ciem by ło w 1999 r. wy zna ko wa nie
No wo są dec kich Szla ków Spa ce ro wych,
ota cza ją cych mia sto oko licz ny mi wzgó -
rza mi 52 km pier ście niem. Szlak za pro -
jek to wa li Okta wian Du da i Wła dy sław
Ko wal czyk. Dwu krot nie wy da no in for -
ma tor z ma pą szla ku. W 2008 r. z ini cja -
ty wy Woj cie cha Sza ro ty wy da no

Wszystkie prace
wykonywane są w PTT
społecznie. Również
przewodnicy prowadzą
wycieczki bez pobierania
wynagrodzenia. W ciągu
20 lat było ich 87.
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in for ma tor No wy Sącz. Szla ki spa ce ro -
we w ob rę bie Sta re go Mia sta. Ostat nio
uka za ła się an giel ska i nie miec ka wer -
sja ję zy ko wa.

War to jesz cze wspo mnieć o in nych
dzia ła niach Od dzia łu. Sek cja Nar ciar ska
pro pa gu je wę drów ki na nar tach śla do -
wych ja ko al ter na ty wę dla nar ciar stwa
„wy cią go we go”. Na to miast Sek cja Wy -
so ko gór ska or ga ni zu je przej ścia am bit -

niej szych tras gór skich w ma łych gru -
pach. Ma na kon cie wie lo krot ne wy pra -
wy w Al py, a ta kże na Kau kaz, w gó ry
Afry ki oraz na trud niej sze szczy ty ta -
trzań skie. Im po nu ją ca jest bi blio te ka
gór ska Od dzia łu, li czą ca po nad 6700 po -
zy cji. Od dział włą czał się w wie le ak cji
eko lo gicz nych, jak na przy kład „Sprzą -
ta nie świa ta” oraz in ne, jak pro wa dze nie
kwe sty na cmen ta rzu ko mu nal nym w ra -

mach ak cji „Ra tuj my są dec kie ne kro po -
lie”. Człon ko wie Ko ła Prze wod ni ków
peł ni li słu żbę po rząd ko wą pod czas wi -
zy ty Ja na Paw ła II na sta ro są dec kich bło -
niach w dniu 16 czerw ca 1999 r. W 2001
r. Ko ło Prze wod ni ków by ło or ga ni za to -
rem XV Ogól no pol skiej Piel grzym ki

Prze wod ni ków Tu ry stycz nych na Ja sną
Gó rę, w któ rej uczest ni czy ło dwa ty sią -
ce lu dzi w czer wo nych swe trach z ca łe -
go kra ju. Du żym prze ży ciem by ło
po świę ce nie sztan da ru Ko ła pod ob ra -
zem Czar nej Ma don ny.

Mi ło śni cy gór skiej fo to gra fii spo ty -
ka ją się licz nie na co rocz nych wer ni sa -
żach, któ re swe sta łe miej sce ma ją
w re stau ra cji Ra tu szo wa. Od dział po sia -
da też Ko ło w Tar no brze gu, li czą ce po -
nad 100 człon ków, naj prę żniej sze
w kra ju. Człon ko wie Od dzia łu włą cza -
ją się ak tyw nie w wie le prac na rzecz ca -
łe go To wa rzy stwa. Mię dzy in ny mi
Ma ciej Za rem ba przez trzy ka den cje
peł nił funk cję wi ce pre ze sa Za rzą du
Głów ne go, a człon ka mi Za rzą du by li
Mał go rza ta Kie res, Woj ciech Lip pa i Je -
rzy Gał da. Obec nie w naj wy ższych wła -
dzach PTT są Woj ciech Sza ro ta oraz
Ja cek Go spo dar czyk z Ko ła w Tar no -
brze gu.

Wszyst kie dzia ła nia Od dzia łu znaj -
du ją od zwier cie dle nie w po nad dwu -
dzie stu to mach kro nik, któ re przez 15 lat
opra co wy wa ła An na To toń. Szcze gó ły
do ty czą ce wszyst kich pól dzia łal no ści
Od dzia łu mo żna zna leźć na stro nie in -
ter ne to wej www.pttns.pl, pro wa dzo nej
przez Jo an nę Dry lę -Bo guc ką.

(S)

W 2001 r. Koło
Przewodników było
organizatorem XV
Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Przewodników
Turystycznych na Jasną
Górę, w której
uczestniczyło dwa tysiące
ludzi w czerwonych
swetrach, z całego kraju.
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D a riusz Ga węc ki, pił karz
San de cji, zo stał „Naj po pu -
lar niej szym Spor tow cem
Są dec czy zny 2009 Ro ku”

w ple bi scy cie zor ga ni zo wa nym po raz
siód my przez Sto wa rzy sze nie Dla Mia -
sta oraz por ta le: spor tal. net. pl i sport–
ns. pl przy współ pra cy Ra dia RDN
Ma ło pol ska. Je sie nią Ga węc ki strze lił 7
go li dla ko le ja rzy, gra w San de cji
od dwóch se zo nów na po zy cji po moc -
ni ka, wcze śniej w Kmi cie Za bie rzów
i Za głę biu So sno wiec, po cho dzi z Kra -
ko wa, ma 27 lat. 

Wy ni ki ple bi scy tu ogło szo no na ga -
li w re stau ra cji „Pa no ra ma”. Im pre -
za zgro ma dzi ła spor tow ców, dzia ła czy
i pre ze sów klu bów, przed się bior ców,

sa mo rzą dow ców i… po li ty ków. Nie
by ło za sko cze niem, że w kon kur sie
bry lo wa li pił ka rze San de cji, któ rzy
w ubie głym ro ku awan so wa li do I li -
gi, gdzie świet nie so bie ra dzą oraz
siat kar ki Mu szy nian ki Fa kro, mi strzy -
nie Pol ski. Na dru gim miej scu bo -
wiem upla so wa ła się Aga ta

Bed na rek -Ka sza z Mu szy nian ki,
na trze cim po pu lar ny Ja no Fröhlich
(Sło wak), ka pi tan dru ży ny San de cji,
a na czwar tym – na stęp na siat kar ka
Mu szy nian ki Jo an na Mi rek. 

W imie niu nie obec nych na ga li
z po wo du li go we go me czu siat ka rek
na gro dy od bie rał dy rek tor Mu szy nian -

Laureaci i organizatorzy FOT. LEŚ

Dariusz Gawęcki w otoczeniu prominentów

Józef Kantor i Maciej Bębenek

Kamil Kałuziński i Stanisław Kogut

SPORT

W konkursie brylowali piłkarze Sandecji
i siatkarki Muszynianki 

Piłka w cenie
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ki Grze gorz Je żow ski, obie cu jąc
w tym ro ku do rzu ce nie do ko lek cji ty -
tu łów mi strzow skich pu cha ru Pol ski. 

Ko lej ne miej sca za ję li: To masz
Mor dar ski (5) – kick bok ser klu bu Hal -
ny No wy Sącz, Se ba stian Sza bla (6)
– sa necz karz UKS Taj fun, mistrz
Pol ski ju nio rów, Sła wo mir Szcze ci -
na (7) – nar ciarz bie go wy Jed no ści
No wy Sącz, mistrz Pol ski ju nio rów,
Mi chał Pa siut (8) – ka ja karz Star tu
No wy Sącz, wi ce mistrz Eu ro py w sla -
lo mie, Aga ta Za we racz z Piw nicz nej
(9) – sztan gist ka, me da list ka mi -
strzostw Pol ski i Ka ta rzy na Du lak
– lek ko atlet ka UKS Bu dow la ni,
brą zo wa me da list ka mi strzostw świa -
ta w bie gu gór skim (2000 m). 

Ty tuł Dru ży ny 2009 Ro ku zdo by ła
Mu szy nian ka Fa kro, zaś Tre ne -
rem 2009 Ro ku zo stał szko le nio wiec
San de cji Da riusz Wój to wicz, któ ry
obie cał do brą grę swo ich pod opiecz -
nych w wio sen nej run dzie. Za naj war -
to ściow sze go pił ka rza mi nio ne go
ro ku uczest ni cy ple bi scy tu uzna li
Ma cie ja Bę ben ka z San de cji. Ty tuł
Naj sil niej sze go Są de cza ni na 2009 ro -
ku ode brał strong man To masz Ko wal,
któ ry za po wie dział, że w tym ro ku
„za wo ju je pol skie i za gra nicz ne are -
ny spor to we” i do pa miąt ko we go
zdję cia za rzu cił so bie na ra mię, jak
piór ko, fi li gra no we go te ni si stę Ka mi -
la Ka łu ziń skie go – Mło dy Ta -
lent 2009 ro ku. Za naj więk sze

spor to we wy da rze nie na Są dec czyź -
nie ub. r. uzna no tur niej zor ga ni zo wa -
ny przez Ti ger Kic ka Ry szar da Mił ka,
zaś naj sym pa tycz niej szą za wod nicz -
ką 2009 ro ku zo sta ła Syl wia Bo rek,
upra wia ją ca rac ke tlon.

Pu cha ry wrę cza li spor tow com sa -
mo rzą dow cy i par la men ta rzy ści PiS.
Ce re mo nię roz po czął ks. Krzysz tof
Orzeł, dy rek tor RDN Ma ło pol ska.
Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta Ar tur
Czer nec ki wrę czył „Spor to we Skrzy -
dła” dr Zdzi sła wie Za cło nie, pro rek tor
Pań stwo wej Wy ższej Szko ły Za wo do -
wej w No wym Są czu w do wód uzna -
nia za uwień czo ne suk ce sem sta ra nia
o bu do wę In sty tu tu Kul tu ry Fi zycz nej.

(HSZ)

Katarzyna Dulak i Marian CycońWielka trójka
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J ed nak dla lu bią cych cie płe, do mo -
we pie le sze, któ rzy w okre sie zi -
mo wym i wcze sno wio sen nym nie
wy pra wia ją się nad wo dę, pro po -

nu je my w tym cza sie grun tow ny prze -
gląd sprzę tu, by już w cza sie
in ten syw nych ło wów nie za sko czył nas
brak od po wied niej żył ki, spła wi ka czy
przy nę ty.

Ka żdy am bit ny węd karz po wi nien
mieć wię cej niż jed no wę dzi sko, gdyż
po szcze gól ne ro dza je po ło wów i cha -
rak te ry sty ka kon kret nych ga tun ków ryb
wy ma ga ela stycz no ści w do sto so wa niu
wła sne go sprzę tu. Na lek kie i przy jem -
ne ło wy spła wi ko we, gdy po szu ku je my
ta kich ryb jak kleń, uk le ja czy pstrąg,
wy star czy lek ka, gięt ka, naj lep sza jest
dwu czę ścio wa węd ka. Spraw dza się
ona rów nież na spin ning. Jed nak na ło -
wie nie z grun tu na je zio rze, sta wie czy
głę bi nach Po pra du lub Du naj ca (szcze -
gól ną fraj dę na tych ostat nich da je po -
lo wa nie na nie zwy kle sil ne go wę go rza
w let nie, go rą ce no ce) lep sza jest dłu ga,
twar da,  te le sko po wa węd ka, ta kie wę -

dzi sko na da je się rów nież w po lo wa -
niach na gło wa ci cę. W swo jej ko lek cji
war to mieć rów nież wspo mnia ną
przed mie sią cem węd kę pod lo do wą.
Spe cjal ny kij mu cho wy wy ma ga wię cej
na kła dów fi nan so wych, a sa mo ło wie -
nie nim nie la da umie jęt no ści, jed nak
z cza sem war to spró bo wać ta kże te go
ro dza ju za ba wy.

Żył ka żył ce nie rów na
Wśród sprzę tu nie mo że za brak nąć

co naj mniej kil ku szpul żył ki o ró żnej
gru bo ści. Jak wia do mo im żył ka grub -
sza tym wy trzy mal sza, dla te go naj moc -
niej szych uży wa się do po lo wa nia
na ta kie ry by jak szczu pak (tu taj ko -
niecz na jest jesz cze tzw. „stal ka”, któ ra
uchro ni żył kę przez nie uchron nym prze -
cię ciem przez nie zwy kle ostre zę by ry -
by), sum, wę gorz czy gło wa ci ca. Z ko lei
żył ki cień sze bar dziej na da ją się na ry -
by mniej sze lub czuj niej sze, gdyż li pień
lub pstrąg bez tru du do strze że grub szy
ze staw i nie ude rzy do przy nę ty. Są one
rów nież uży wa ne do tzw. przy po nów,

któ re po zwa la ją wy cią gnąć owe „czuj -
niej sze” ry by bez ob ni ża nia mo żli wo ści
ucią gu żył ki.

Ko ło wrot ki nie są spe cjal nym pro -
ble mem, gdyż zwy kle nie są ró żni co -
wa ne ze wzglę du na mo żli wość
wy cią gnię cia po szcze gól nych ryb, ja -
kie wy stę pu ją na te re nie Są dec czy zny.
Na le ży jed nak pa mię tać, że te naj -
mniej sze nie na da ją się do po ło wów
szcze gól nie du żych i sil nych ryb, gdyż
zwy czaj nie mo gą nie wy trzy mać opo -

ru. Kwe stią, któ rą na le ży jed nak po ru -
szyć, są przy nę ty, bo tych jest na praw dę
spo ro. I choć w wie le z nich nie da się
za opa trzyć przed se zo nem (mo wa
o przy nę tach na tu ral nych, któ re trze ba
zdo by wać na bie żą co), to war to się co -
kol wiek o nich do wie dzieć, dla te go
przy tym te ma cie za trzy maj my się tro -
chę dłu żej. 

Wśród sprzętu nie może
zabraknąć co najmniej
kilku szpul żyłki o różnej
grubości. Jak wiadomo, im
żyłka grubsza, tym
wytrzymalsza, dlatego
najmocniejszych używa się
do polowania na takie ryby
jak szczupak, sum, węgorz
czy głowacica.

Kolekcja twisterówKolekcja obrotówek

Z czym nad wodę
NA RYBY. W ostatnim numerze „Sądeczanina” starałem
się przekonać, że zima nie stanowi przeszkody dla
zapalonych wędkarzy i wcale nie musi być czasem
wolnym od moczenia kija.

ROZMAITOŚCI

SĄDECZANIN marzec 2010_SADECZANIN  01-03-2010  23:16  Strona 92



LUTY 2010 Sądeczanin 93

Od ra zu chciał bym przy po mnieć, że
na rze ce Ka mie ni ca wol no ło wić wy -
łącz nie na sztucz ną mu chę, przy uży -
ciu węd ki mu cho wej, z ko lei
na od cin ku od mo stu lwow skie go
do uj ścia rze ki – nie mo żna węd ko wać
w ogó le. Ma my więc tu taj do czy nie -
nia ze sztucz nie pro du ko wa ny mi imi -
ta cja mi larw i much, któ rych wzo rów
i od mian jest tak wie le, że cię żko zli -
czyć. W za sa dzie ka żdy wy twór ca po -
tra fi stwo rzyć wła sny, nie po wta rzal ny
pro dukt. Na le ży jed nak roz ró żnić mu -
chę mo krą (to nie w wo dzie) i su chą
(uno si się na po wierzch ni wo dy). Ta
dru ga jest szcze gól nie przy dat -
na do po ło wu pstrą gów.

Dru gą gru pą sztucz nych przy nęt są
wszel kie go ro dza ju ob ro tów ki, wa ha -
dłów ki, twi ste ry, rip pe ry, wo ble ry
i wszyst kie te, któ rych uży wa się
na spin ning. Ich isto tą jest to, że przy po -
wol nym, mia ro wym zwi ja niu żył ki, imi -
tu ją wy gląd, kształt czy choć by od blask
ry by.

Ob ro tów ki i wa ha dłów ki są to naj -
czę ściej me ta lo we, nie rzad ko ko lo ro wa -
ne przy nę ty, za koń czo ne co naj mniej
jed ną ko twicz ką, któ re ob ra ca jąc się wo -
kół wła snej osi, zwra ca ją uwa gę ry by -
-dra pie żni ka na od blask przez nie
wy wo ły wa ny. Przy po mi na on jej od bi -
ja ją cy świa tło bok ry by, mo gą cej nie -
opatrz nie prze pły wać w po bli żu. Te go
ty pu przy nę ty są szcze gól nie przy dat ne
na ta kie dra pie żni ki jak pstrąg, szczu pak
(tu znów ko niecz na stal ka), kleń, rza -
dziej san dacz.

Twi ste ry i wo ble ry
Twi ste ry, zwa ne gu mą, to gu mo we

przy nę ty, naj czę ściej uży wa ne w ko lo rach
bia łym i żół tym, któ rych istot nym ele -
men tem jest dość dłu gi ogon. Przy nę ta
w szcze gól no ści uży wa na w po lo wa niach
na san da cza (mo żna go ło wić od pierw -
sze go czerw ca do koń ca grud nia).

Wo ble ry imi tu ją z ko lei wy gląd i ru -
chy ry by. Ich ro dza jów jest mnó stwo.
Ró żnią się wy glą dem, roz mia rem czy
ilo ścią czę ści, z któ rych się skła da ją.
Zaw sze jed nak przy po mi na ją ry bę,
na któ rą po lu ją dra pie żni ki. Ta kże i tu -
taj nie trud no od gad nąć, że dra pie żni ki,
zwłasz cza te du że (gło wa ci ca, szczu pak,

san dacz, pstrąg) chęt nie po ła szą się
na do bre go wo ble ra.

Ostat nią gru pą przy nęt są przy nę ty
na tu ral ne. Mo żna je po dzie lić na ro ślin -
ne i zwie rzę ce. Te pierw sze są szcze gól -
nie po pu lar ne na sta wach, po ło żo nych
w po bli żu ko ry ta Du naj ca i na je zio rze,
gdzie na cia sto, ku ku ry dzę czy ma ka ron
ło wi się li ny, kar pie, ka ra sie, brza ny czy
wszyst ko żer ne oko nie. Szcze gól ny przy -
pa dek przy nęt sta no wią cze re śnie i wi -
śnie, któ re są przy sma kiem kle ni.
Nie gdyś, gdy na Ka mie ni cy mo żna by -
ło ło wić na tę przy nę tę, ka żde wyj ście
na ry by w le cie rów na ło się nie zli czo nej
ilo ści brań.

Z ko lei przy nę ty zwie rzę ce to
w szcze gól no ści naj bar dziej po pu lar ne
ma łe ryb ki (tzw. ży wiec) i dżdżow ni ce.

Oczy wi ście za ja da ją się ni mi wszyst kie
dra pie żni ki (na spo rą brzan kę lub uk le -
ję mo żna zło wić po tę żne go szczu pa ka
lub su ma), po nad to na dżdżow ni cę mo -
żna upo lo wać po kaź ne go li na (na sta -
wach) lub pstrą ga (w by strych nur tach
Du naj ca, pa mię taj my jed nak, że na nie -
któ rych od cin kach tej rze ki nie wol no
ło wić na ży wą przy nę tę!).

Pa mię taj my za tem, by przed sło -
necz ny mi, cie pły mi, wio sen ny mi dnia -
mi do brze spraw dzić swój sprzęt
i po sze rzyć nie co wie dzę na te mat
przy nęt, okre sów i wy mia rów ochron -
nych ryb, a ta kże za czerp nąć świe żych
in for ma cji o tym, na ja kich od cin kach
po szcze gól nych rzek mo żna ło wić
na kon kret ną przy nę tę. To bar dzo wa -
żne, zwłasz cza, że wie le zmian wpro -
wa dza nych jest wła śnie przed se zo nem.

SE BA STIAN FI LI PO WICZ 

Woblery

Kołowrotek muchowy

Szczególny przypadek
przynęt stanowią czereśnie
i wiśnie, które są
przysmakiem kleni.
Niegdyś, gdy na Kamienicy
można było łowić na tę
przynętę, każde wyjście na
ryby w lecie równało się
niezliczonej ilości brań.

Wędka teleskopowa FOT. SF

Kołowrotek tradycyjny
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S zko da, że ni niej sza ru bry ka ob -
cho dzi swój ma ły ju bi le usz
okrą głej dzie siąt ki aku rat
w cza sie po stu. Miał się z tej

oka zji od być wy staw ny ban kiet, a trze -
ba by ło ogra ni czyć się do po st nej stra -
wy bez oma sty. Po kru szy łam więc
do mi ski z wo dą ka wa łek pły ty paź dzie -
rzo wej i żu łam ze łza mi w oczach.

Ale rzu tem na ta śmę zdą ży łam prze -
te sto wać na stęp ny lo kal jesz cze
przed po stem. Wy bra łam się w No wym
Są czu do Cham pio na u zbie gu ulic Na -
wo jow skiej, Kró lo wej Ja dwi gi i Li ma -
now skie go, tej ostat niej na zwa nej tak dla
uczcze nia rocz ni cy po wsta nia po wia tu
li ma now skie go. Ale za raz po wej ściu
do wnę trza, pub Cham pion nie spo dzie -
wa nie prze mie nił się w bar Cam pus. Wi -
docz nie sta ry szyld po zo stał, ale treść
jest już no wa. W środ ku znaj du ją się
jesz cze śla dy daw nej świet no ści. Np.
na ścia nach wi szą pod świe tlo ne fo to gra -
my z bok se rem za sła nia ją cym so bie ob -
li cze (po le wym bi cep sie jed nak
po zna łam, że to Mi ke Ty son) i pił ka -

rzem re pre zen ta cji Pol ski z nu me rem 9
na ko szul ce z twa rzy po dob nym do Ma -
cie ja Żu raw skie go. Zna kiem te go de sign
da to wa ny jest na okres wcze sne go Be -
en hak ke ra. Tyl ko Ma łysz za wi śnię ty
w po wie trzu nad la sem pol skich flag był
do syć ak tu al ny.

No, ale nie przy szłam tu na pa wać się
wi do ka mi, lecz coś wcią gnąć. Kar ta dań
bo ga ta, cho ciaż dość ba nal na. Ku si ły
pie ro gi ru skie, ach, jak ku si ły, ale, Baś -
ka, nic to, post to post! Choć by do pie ro
zbli ża ją cy się wiel ki mi kro ka mi. Wy bór
padł na eska lop ki. Wiem, że już szy dzi -
cie, co to za post, jak eska lop ki? Ale nie
wie przo we, lecz nie tłu ste dro bio we
(6,50 zł)! Do bre – kru che, a nie wy su -
szo ne na wiór. W cie ście wie lo ja jecz -
nym o sma ku de li kat nie grzy bo wym.
Tyl ko ja kieś ta kie cien kie, naj wy żej trzy
mi li me try wy so ko ści (chy ba – ni sko -
ści?). Usta wi łam je den na dru gim i wrą -
ba łam ta ką trzy pię tro wą ka nap kę
o słusz nym do pie ro wte dy wzro ście.

Za miast ziem nia ków czy fry tek za mó -
wi łam plac ki ziem nia cza ne ze śmie ta ną
(6,20 zł). I tu dru ga nie spo dzian ka – po -
da li bez śmie ta ny. Ale nie je stem ma łost -
ko wa, tym bar dziej, że wia do mo – post.
Chy ba ro bią je z go to we go prosz ku skro -
bio we go sprze da wa ne go w wor kach
dwu pu do wych, bo te plac ki ziem nia cza -
ne nie mia ły wca le sma ku plac ków, ani
na wet kar to fli. A mo że uży wa ją po kru -

szo nej pły ty paź dzie rzo wej? Znów przy -
szło mi żuć ze łza mi w oczach.

I kie dy po da no sa łat kę Ce za ra (12
zł), by łam peł na jak naj gor szych prze -
czuć. Tym bar dziej, że mia ła być z trze -
ma bu łecz ka mi, ale ku mo je mu
roz cza ro wa niu – bu łe czek jesz cze nie
zdą ży li upiec. Odża ło wa łam je, bo prze -
cież post za pa sem… 

Sa łat ka sta no wi ła cał kiem spo ry kop -
czyk z sa ła tą li ścia stą po kro jo ną w pa -
ski, po mi do rem w ćwiart ki, ogór kiem
w słup ki, ana na sem w sze ścia ny, kur -
czę ci ną gril lo wa ną w pro sto pa dło ścia ny
i chru pią cym bocz kiem w kwa dra -
ty. I ona no si imię Ce za ra? Po win na ra -
czej Eu kli de sa al bo Pi ta go ra sa!
A wszyst ko to ob la ne so sem czosn ko -
wym, łu dzą co przy po mi na ją cym śmie -
ta nę, ja ką po win nam by ła do stać
z plac ka mi qu asi -ziem nia cza ny mi… 

W su mie pysz ność nad pysz no ścia mi,
fie sta ko lo rów i sma ków. Tyl ko ten wście -
kle za so lo ny bo czek o spo tę go wa nej jesz -
cze sło no ści wsku tek wy sma że nia.
A mo że by go wcze śniej wy mo czyć jak
śle dzia z becz ki? Ca łe szczę ście, że część
tej so li zo sta ła zrów no wa żo na odro bi nę
przez sło dycz ana na sa i świe żość ogór ka.
Szko da też, iż kwa dra ty bocz ku nie zo -
sta ły usma żo ne na po cze ka niu. Ra czej
wia ło od nich chło dem pro sto z lo dów ki.
A gdy by by ły go rą ce, sa łat ka by się
wzbo ga ci ła o do dat ko wą jesz cze opo zy -
cję. Bo oprócz sło ne -słod kie czy su ro we -
-gril lo wa ne jej atrak cją by ło by
go rą ce -lo do wa te.

Przy uisz cze niu ra chun ku ob jął mnie
se zo no wy ra bat w wy so ko ści 15% ce ny,
ale póź niej oka za ło się, że przy pod li -
cze niach nie uwzględ nio no bra ku śmie -
ta ny do plac ków i bu łe czek do sa ła ty.
Za pła ci łam więc za nie obec nych. I ja,
po my lo na, da łam jesz cze na pi wek!

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W mojej 10-stopniowej skali ocen przyznaję

lokalowi Champ-Camp notę 5,5.

Zamiast ziemniaków czy
frytek zamówiłam placki
ziemniaczane ze śmietaną
(6,20 zł). I tu druga
niespodzianka – podali bez
śmietany. Ale nie jestem
małostkowa, tym bardziej,
że wiadomo – post. 

Pub Cham pion, któ ry w środ ku za -
mie nia się w bar Cam pus FOT. ŁYŻY

Ły żka stra wy (10)

Sa łat ka Pi ta go ra sa
ROZMAITOŚCI
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T e go rocz na sro ga i mroź na zi ma
na stro iła mnie no stal gicz nie.
Po sta no wi łem wró cić na chwi -
lę do źró deł i jesz cze raz, jak

przed czter dzie stu pię ciu, czy sze ściu la -
ty z mo im ta tą, zdo być gry bow ską Ro -
so chat kę. Wte dy, w la tach 60. ze szłe go
wie ku, zo sta łem wnie sio ny na gó rę
(753 m n.p.m.) na ra mio nach oj ca, bo lat
mia łem le d wie kil ka, ale ob ser wu jąc
świat z per spek ty wy „na ba ra na” po zo -
sta ło w mo jej pa mię ci mnó stwo szcze -
gó łów tam tej wy pra wy. Mo że dla te go,
że, jak się nie dłu go oka za ło, to był ostat -
ni nasz ra zem prze mie rzo ny tu ry stycz -
ny szlak. Uzna łem, że po la tach war to
po szu kać kie dyś wy dep ta nych ście żek
i dla te go w ten siar czy ście mroź ny lu to -
wy po ra nek wy ru szy łem z Gry bo wa,
po cząt ko wo ma sze ru jąc dro gą kra jo wą
do No we go Są cza, że by w oko li cach
gry bow skie go bro wa ru zbo czyć na po -
lne duk ty i bez dro ża. 

Brnąc w głę bo kim śnie gu, po sta no wi -
łem przed zdo by ciem Ro so chat ki obejść
oko licz ne wsie: Sioł ko wą, Sta rą Wieś,
Ptasz ko wą i Cie nia wę. W ostat nim pół -
wie czu za szły tu taj wiel kie zmia ny
i wszyst ko wy glą da dzi siaj ina czej. Drew -

nia ne cha łu py kry te strze cha mi znik nę ły
z wiej skie go kra jo bra zu, a za stą pi ły je nie
za wsze naj pięk niej sze mu ro wa ne do mo -
stwa. W obej ściach już tyl ko bar dzo rzad -
ko mo żna do strzec po dwór ko we stud nie,
a drew nia ne pło ty, to ist ny ra ry tas współ -
cze snej ar chi tek tu ry ogro do wej.
Wiek XIX, któ ry za glą dał do ga li cyj skiej
wsi w cza sach mo je go dzie ciń stwa, nie -
po strze że nie, ale i nie odwo łal nie od szedł
w nie byt hi sto rii. Błą dząc wo kół Ro so -
chat ki, uświa do mi łem so bie, że zdro żo ny
nie mo gę już li czyć na gar niec cie płe go
mle ka pro sto od kro wy z po ran ne go udo -
ju i paj dę ra zo we go chle ba ze śmie ta ną
lub mio dem ja ko naj wy kwint niej szą oma -
stą, któ re ru mia na, a nie zna na go spo dy ni
za ofe ru je ob ce mu, wi dząc jak bar dzo jest
stru dzo ny wę drów ką, i słusz nie prze czu -
wa jąc, że kisz ki gra ją mu mar sza. W sie -
ni nie za gda czą ku ry, bo już ni gdzie nie
ma sie ni, a w przed po ko jach nikt kur nie
trzy ma, a w ogród kach nie sto ją ule, przy -
kry te gru by mi cza pa mi śnie gu, cze ka jąc
aż wio sna wy rwie je z bia łej, pu szy stej ot -
chła ni. Wszyst kie go zro bi ło mi się żal, ale
mo że naj bar dziej pni z pszczo ła mi, któ re
jesz cze tak nie daw no sta ły w ka żdej są -
dec kiej za gro dzie, a dzi siaj ze świe cą

przy cho dzi ich szu kać. Bo pszcze la rzy
na Są dec czyź nie uby wa. Tyl ko czy tak na -
praw dę mu si być?

Wresz cie sta ną łem na szczy cie Ro so -
chat ki. Spoj rza łem na wy so ki me ta lo wy
krzyż wy sta wio ny sta ra niem ks. Ro ma -
na Wa na to wi cza w 1982 r. dla upa mięt -
nie nia 600-le cia obec no ści cu dow ne go
ob ra zu Mat ki Bo skiej Ja sno gór skiej
w klasz to rze oo. pau li nów w Czę sto cho -
wie i za du ma łem się nad kru cho ścią
świa ta. 

Do do mu w Wil czy skach wró ci łem
przez Kru żlo wą i Woj na ro wą. Przy go -
to wa ne wcze śniej po la na cze ka ły aż
stra wi je w pie cu roz pa lo ny prze ze mnie
ogień. Ry chło od ce ra micz nych ka fli
na po kój za czę ło bu chać nie dzi siej sze
cie pło. I przy po mnia ło mi się przed za -
śnię ciem ostat nie spo tka nie mo je go ma -
cie rzy ste go Ko ła Pszcze la rzy
w Bo bo wej. Ze bra ło się nas mo że 13,
mo że 14 osób, usie dli śmy przy sto le,
a ne stor na sze go zgro ma dze nia, zna ko -
mi ty bart nik i wie lo let ni pre zes bo bow -
skie go Ko ła, pan Ka zi mierz Mar szał
z Sie dlisk, po wiódł do oko ła wzro kiem
i po wie dział: – A pa mię ta cie ko le dzy, że
jesz cze w la tach sie dem dzie sią tych ubie -

głe go wie ku na ze bra nia w Bo bo wej
przy cho dzi ło stu pszcze la rzy?

Za pa dło mil cze nie, zwa ne przez
kiep skich pi sa rzy kło po tli wym. Czy to
mo żli we, że i rze mio sło pa siecz ne mu si
odejść do la mu sa hi sto rii?

MA CIEJ RY SIE WICZ

Drewniane chałupy kryte
strzechami zniknęły
z wiejskiego krajobrazu,
a zastąpiły je nie zawsze
najpiękniejsze murowane
domostwa. W obejściach
już tylko bardzo rzadko
można dostrzec
podwórkowe studnie,
a drewniane płoty, to istny
rarytas współczesnej
architektury ogrodowej. 

Pszczoły i ludzie (11)

Nie ma już tych pni
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Nie prosiłam
o nadawanie łyżek

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Na wią zu jąc do roz mo wy te le fo nicz -

nej, prze sy łam pro jekt, jak ma wy glą dać
spro sto wa nie do ar ty ku łu pa ni Ży wi sła -
wy Ły żecz ki pt. „Plac ki jak czip sy”, któ -
ry uka zał się w stycz nio wym nu me rze
Wa sze go pi sma oraz prze pro si ny mo jej
oso by. Żą dam, aby stro na z w/w pro jek -
tem uka za ła się w lu to wym wy da niu
mie sięcz ni ka „Są de cza nin” na pierw szej
stro nie!

Żą da nia mo je ar gu men tu ję tym, iż ar -
ty kuł Pa ni Ły żecz ki był szy der czy i nie -
zwy kle moc no ugo dził w do brą
re pu ta cję mo jej re stau ra cji „Ma ry sień -
ka” w Sta rym Są czu, a co za tym idzie
rów nież w mo je do bre imię. Ni ko go nie
pro si łam o nada wa nie punk tów czy też
ły żek, a tym bar dziej nie pro si ła bym o to
oso by, któ ra za pew ne nie ma do te go od -
po wied nich upraw nień. Mam na dzie ję,
że mo je żą da nia zo sta ną speł nio ne, po -
nie waż na dzień dzi siej szy od czu wam
już po wa żne stra ty ma te rial ne, któ re
spo wo do wał ten ten den cyj ny ar ty kuł.

Z po wa ża niem 
CE CY LIA PLE WA

Od re dak cji:
Nie mo że my za dość uczy nić żą da niu

p. Ce cy lii Ple wy, po mi mo iż przy sła ła
nam go to wy, a na wet dow cip ny tekst
prze pro sin swo jej oso by. Nie ma my
za co się ka jać na wet na we so ło. Upodo -
ba nia ku li nar ne to spra wa in dy wi du al -
ne go gu stu i sma ku. To, co jed ne mu
sma ku je, dru gie mu jest wstręt ne, ale ka -
żdy ma pra wo oce nić, co zjadł w przy -
byt ku ga stro no mii pu blicz nej. Zresz tą
re cen zje są dec kich re stau ra cji pió ra red.
Ży wi sła wy Ły żki to ro dzaj za ba wy,
do któ rych nie na le ży przy wią zy wać
prze sad nej wa gi. Przy po mi na my, że
w pry wat nym ran kin gu red. Ż. Ły żki re -
stau ra cja „Ma ry sień ka” otrzy ma ła „5 ły -
żek” na 10 mo żli wych, co jest
przy zwo itym re zul ta tem i żad ną mia rą
nie na ru sza do brej re pu ta cji za słu żo nej
skąd inąd re stau ra cji. Wy pa da ży czyć na -
szej Czy tel nicz ce, aby na stęp nym ra zem
fi let z kur cza ka pa nie ro wa ne go z plac -
ka mi ziem nia cza ny mi oraz pie ro gi ru -

skie (ra zem 20 zł) tak sma ko wa ły red. Ż.
Ły żce, aby „Ma ry sień ka” za słu ży ła
na „10 ły żek”, ale to prze cież nie za le ży
tyl ko od re cen zent ki „Są de cza ni na”. 

Rocznica Katyńska
w Starym Sączu 

Któż kro ple po li czy kie li cha go ry czy,
któ ry śmy aż do dna speł ni li? – sło wa
z wier sza Kon stan te go Ga szyń skie go
bę dą mot tem pa miąt ko wej ta bli cy, któ -
ra zo sta nie uro czy ście od sło nię ta 23
kwiet nia 2010 r. na bu dyn ku Ze spo łu
Szkół Za wo do wych w Sta rym Są czu.

Przy pa da ją ca w kwiet niu br. 70. rocz -
ni ca be stial skie go mor du w Ka ty niu zo -
sta nie przez spo łecz ność szkol ną,
za pro szo nych go ści i miesz kań ców Sta -
re go Są cza uczczo na uro czy sto ścią pa -
trio tycz ną zor ga ni zo wa ną dla
upa mięt nie nia ofiar Ka ty nia i Char ko wa
– uczniów i ab sol wen tów przed wo jen -
ne go Se mi na rium Na uczy ciel skie go
Mę skie go w Sta rym Są czu.

Ze spół Szkół Za wo do wych im. W.
Or ka na w Sta rym Są czu, szko ła o 107-
let niej tra dy cji, to spad ko bier ca wspa -

nia łe go Se mi na rium Na uczy ciel skie go
Mę skie go, któ re po wsta ło w 1903 r., ja -
ko za kład kształ ce nia na uczy cie li.

Hi sto ria wsza kże po sta wi ła ab sol -
wen tów Se mi na rium w 1939 r.
przed tra gicz nym wy bo rem. Zo sta li
wcie le ni do ar mii ja ko ofi ce ro wie i pod -
ofi ce ro wie re zer wy, a 23 z nich zna la zło
swój los nie za ka te drą, nie przy ta bli cy
z kre dą w rę ku, lecz w pia chach Ka ty -
nia i Char ko wa.

Tra gicz ny los ab sol wen tów Se mi na -
rium, przez kil ka dzie siąt lat owia ny bo -
le sną ta jem ni cą, w tym ro ku znaj dzie
fi nał w po sta ci hoł du, ja ki od da dzą im
współ cze sne po ko le nia ro da ków.

Ini cja ty wa wmu ro wa nia ta bli cy zro -
dzi ła się w grud niu 2009 r., w związ ku
ze spo tka niem czę ści uczniów Ze spo łu
Szkół Za wo do wych z au to rem ksią żki
No wo są dec ka Li sta Ka tyń ska Je rzym
Gi zą. Ini cja to rem spo tka nia był Jan Ru -
cha ła, ab sol went i na uczy ciel tej szko ły,
a uczest ni czy ła w nim mło dzież klas,
któ re oso bi ście uczę ję zy ka pol skie go.
Przy go to wu jąc się do spo tka nia z Je -
rzym Gi zą, wy stą pi łam z ini cja ty wą
ufun do wa nia przez szko łę wspo mnia nej
ta bli cy i zor ga ni zo wa nia uro czy sto ści.
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Uczniowie nowosądeckiej szkoły im. Chrobrego w Katyniu

DO I OD REDAKCJI
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Dy rek tor szko ły Bo gu mi ła Hy bel przy -
ję ła po mysł z en tu zja zmem, an ga żu jąc
się w pra ce przy go to waw cze, tym moc -
niej, że sa ma jest ab sol went ką Li ceum
Pe da go gicz ne go, miesz czą ce go się kie -
dyś w mu rach Ze spo łu Szkół.

Isto tą tej uro czy sto ści ma być hołd
od da ny pa mię ci ab sol wen tów Se mi na -
rium Na uczy ciel skie go Mę skie go, ale
przy tej oka zji ta kże wy ra zi stą ma ni fe -
sta cją pa trio tycz nych tra dy cji, ja kie
szko ła kul ty wu je, wpa ja jąc uczniom
prze ko na nie, że pa trio tyzm w cza sach
po ko ju to pa mięć o wła snej hi sto rii, co
dla mło de go po ko le nia po win no być
war to ścią naj wy ższą. Za an ga żo wa nie
uczniów w kwiet nio we ob cho dy rocz ni -
cy mor du ka tyń skie go jest naj lep szą
prak tycz ną szko łą mi ło ści do oj czy zny.

Ofia ry Ka ty nia „mó wią” do nas.
Do nie daw na „mil cza ły” – wo ła jąc jed -
no cze śnie o pa mięć. Usły sze li śmy ten
głos, cze go do wo dem ma być ta bli ca
z 23 imio na mi, na zwi ska mi i stop nia mi
woj sko wy mi ab sol wen tów Se mi na rium
Na uczy ciel skie go Mę skie go. 

MAŁ GO RZA TA PI LUCH
***

Lista „katyńczyków”, zamordowanych
w Katyniu i Charkowie, absolwentów
Seminarium Nauczycielskiego Męskiego:
Kapitan Bolesław Antoń (ur. Nowy Sącz);
Podporucznik Władysław Bednarek 
(ur. Michalczowa); Porucznik Tadeusz Bernacki
(ur. Stary Sącz); Podporucznik Jan Bieszczad 
(ur. Kraków); Podporucznik Stanisław Cichecki
(ur. Słomka, k/Limanowej); Kapitan Stanisław
Cycoń (ur. Stary Sącz); Porucznik Karol
Dobrzański de Demkowicz (ur. Nowy Sącz);
Podporucznik Adolf Dzwonek (ur. Ostrawa);
Kapitan Stanisław Grondalski (ur. Nowy Sącz);
Kapitan Michał Goerz (ur. Radajowice); Kapitan
Stefan Halski (ur. Żywiec); Podporucznik Józef
Jaroń (ur. Ruska Wieś); Porucznik Henryk
Jarończyk (ur. Chomranice); Kapitan Józef
Kapała (ur. Piwniczna lub Wierchomla); Kapitan
Józef Kędzierski (ur. Nowy Sącz); Podporucznik
Tadeusz Kurzeja (ur. Nowy Sącz); Pułkownik
Ludwik Pawlikowski (ur. Stary Sącz); Major
Edward Reguła (ur. Kozy k/Bielska); Porucznik
Jan Skoczeń (ur. Stary Sącz); Podporucznik Jan
Szajnowski (ur. Nowy Sącz); Kapitan Jan
Szewczyk (ur. Miłkowa); Kapitan Zygmunt
Tymański (ur. Muszyna); Kapitan Wojciech
Znamirowski (ur. Stary Sącz).

Nie grać na emocjach
W związ ku z uka za niem się wy po -

wie dzi pre ze sa OSP Ry tro Zbi gnie wa
Je re men ko na ła mach pra sy i por ta lach
in ter ne to wych do ty czą cych prze bie gu
ak cji ga śni czej przy za ist nia łym po ża rze
Do mu We sel ne go „Agawa” w Ry trze
wła sno ści pań stwa Agniesz ki i To ma sza
Brze skich w no cy z dnia 31 stycz nia
na 1 lu te go br. Za rząd Spół ki Wod no -
-Ka na li za cyj nej w Ry trze wno si o do ko -
na nie spro sto wań nie praw dzi wych
stwier dzeń uży tych przez Zb. Je re men -
kę, go dzą cych w do bre imię i de za wu -
ują cych dzia łal ność na szej spół ki.

I tak Zb. Je re men ki w wy po wie -
dziach dla me diów stwier dza ja ko by
w hy dran tach wo do cią go wych by ło
„za ma łe ci śnie nie wo dy i do pie ro póź -
niej spół ka wod na zwięk szy ła prze -
pływ”. Z kon tek stu tych stwier dzeń
wy ni ka, że spół ka wod no -ka na li za cyj -
na w Ry trze po no si od po wie dzial ność
za to, iż stra ża cy ry ter scy nie uga si li po -
ża ru z po wo du ni skie go ci śnie nia wo dy
w hy dran tach, a do pie ro póź niej spół ka
ła ska wie je zwięk szy ła (w wy po wie dzi
tej nie okre ślo no, kto fi zycz nie zwięk -
szył oraz w ja ki spo sób te go do ko nał). 

Uży wa jąc tych ab sur dal nych ar gu -
men tów pan Je re men ko praw do po dob -
nie chciał zrzu cić od po wie dzial ność
z OSP Ry tro, za tak a nie ina czej pro -
wa dzo ną ak cję ga śni czą, na in ne in sty -
tu cje. Ja ko pre zes OSP w Ry trze
i jed no cze śnie z-ca wój ta gmi ny Ry tro
do sko na le wie, iż hy dran ty sie ci wo do -
cią go wej są do na peł nia nia becz ko wo -
zów stra żac kich, a nie bez po śred nio
do ga sze nia po ża rów! Po nad to nie mo -
żna ot tak so bie bły ska wicz nie zwięk -
szyć ci śnie nia wo dy w sie ci, po nie waż
gro zi ło by to uszko dze niem re duk to rów
ci śnie nia, sie ci wo do cią go wej oraz
urzą dzeń u od bior ców wo dy. Wo da
w hy dran tach ma ci śnie nie w gra ni cach
od 2 do 6 bar (w za le żno ści od usy tu -
owa nia hy dran tu na sie ci gra wi ta cyj nej
– w hy dran cie przy bu dyn ku OSP
w Ry trze wy no si ono 3,5 bar). Ta kie ci -
śnie nie by ło przed po ża rem, w trak cie
je go trwa nia i po po ża rze. Wy daj ność
hy dran tu usy tu owa ne go przy re mi zie

jest stra ża kom z OSP Ry tro do sko na le
zna na, gdyż od kil ku na stu lat na peł nia -
ją nim swo je wo zy bo jo we. 

Sko ro, we dług pa na Je re men ki w hy -
dran tach by ło za ma łe ci śnie nie, to dla -
cze go od sa me go po cząt ku ak cji
ga śni czej nie sko rzy sta no z wo dy pły ną -
ce go po to ku Ry trzan ka, znaj du ją ce go
się za re mi zą stra żac ką (nb. by ło stąd
bli żej do pa lą ce go się obiek tu niż od hy -
dran tu usy tu owa ne go obok gim na zjum
w Ry trze)? Uczy nio no to do pie ro po ja -
kimś cza sie od roz po czę cia ak cji ga śni -
czej. Skan da lem jest, że stra ża cy z OSP
Ry tro py ta li się oko licz nych miesz kań -
ców, gdzie usy tu owa ne są hy dran ty
z wo dą! Kil ka lat te mu spół ka wod no -
-ka na li za cyj na w Ry trze na żą da nie pre -
ze sa OSP Ry tro na prze ka za nej ma pie
na zna czy ła usy tu owa nie hy dran tów
na sie ci wo do cią go wej Spół ki. 

Na su wa się py ta nie, dla cze go do -
wo dzą cy ry ter ską stra żą nie sko rzy stał
z hy dran tu znaj du ją ce go się za re mi zą
na Mi ku tach, a za si la ne go z od dziel -
nej nit ki sie ci wo do cią go wej. Z hy -
dran tu te go sko rzy sta li do pie ro
za wo do wi stra ża cy. Mo żna dy wa go -
wać, czy pło ną cy Dom We sel ny
„Agawa” był do ura to wa nia, czy też
nie – nie nam to oce niać. A jak wy glą -
da ła by ak cja ga śni cza na Su chej Stru -
dze, Mi ło ła sce lub Ży cza no wie, gdzie
nie prze bie ga sieć wo do cią go wą i nie
ma hy dran tów? 

Po żar ten jest wiel ką tra ge dią dla pań -
stwa Brze skich i gra nie na tych emo -
cjach przez pa na Je re men kę, po śred nio
wska zu ją ce go spół kę wod ną w Ry trze
ja ko in sty tu cję, któ ra przy czy ni ła się
do nie uda nej ak cji ga śni czej, bu dzi nasz
sprze ciw.

W związ ku z po wy ższym, pro si my
o za miesz cze nie na sze go oświad cze nia -
-spro sto wa nia. Za strze ga my so bie pod -
ję cie w przy szło ści kro ków praw nych
w obro nie do bre go imie nia spół ki wod -
nej w Ry trze. 

Za rząd Spół ki Wod no -Ka na li za cyj -
nej w Ry trze:

JAN KU LIG
ZBI GNIEW NO WAK

ZBI GNIEW TO MA SIAK
RYS ZARD NIE KU RZAK

(jed no na zwi sko nie czy tel ne) 
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Wittigowie
w Chełmcu
List do Jerzego Gizy, autora artykułu 
pt. „Wittigowie w Chełmcu”, opublikowanym
w lutowym numerze „Sądeczanina”:

Sza now ny Pa nie!
Dzi siaj otrzy ma łam „Są de cza ni na”,

bar dzo dzię ku ję, a przede wszyst kim
dzię ku je za ar ty kuł o mo ich przod kach,
wy wo łał we mnie ta kie emo cje i wzru -
sze nie, że, przy zna ję, czy ta jąc go nie
mo głam po wstrzy mać łez. Czy ta łam go
pa rę ra zy i jesz cze bę dę po wra cać. Dzię -
ku je, że przy bli żył mi pan dzie je mo jej
ro dzi ny.

Pi sze Pan ty le o sa mym dwor ku, pa -
trzę na zdję cie, któ re wi si u mnie w sa -
lo nie wśród me bli cheł miec kich (z tzw.
zło te go sa lo ni ku z Chełm ca) i ser ce się
kra je, wi dząc, co z nie go zo sta ło. Przy -
po mnia łam so bie, że pa rę lat
przed śmier cią mo jej Ma my na pi sał
do niej ów cze sny wójt Chełm ca, in for -
mu jąc, że Ma ma mo że ku pić swój dom,

ma pra wo pier wo ku pu. Okrop nie to Ma -
mę zde ner wo wa ło, na wet Ma ma zło ży -
ła spra wę do ad wo ka ta, ale nic nie
wskó rał. Ju tro za raz zro bię kse ro ar ty -
ku łu i dam mo im sy nom, obaj bar dzo in -
te re su ją się hi sto rią ro dzi ny. W tym ro ku
w lip cu wy je żdżam z mo im chó rem
na fe sti wal chó rów wła śnie do Ba wa rii,
skąd praw do po dob nie wy wo dzi się ro -
dzi na Wit ti gów. 

Jesz cze raz dzię ku ję i ser decz nie po -
zdra wiam. 

ALEK SAN DRA STAN KIE WI CZO WA
Szcze cin

W pierwszej trójce
najbardziej
podziwianych
starostów

Sza now ny Pa nie Re dak to rze, 
Na pod sta wie art. 31 i 32 Usta wy

z dnia 25 stycz nia 1984 ro ku Pra wo Pra -
so we (Dz. U. Nr 5 poz. 5 ze zmia na mi)
uprzej mie pro szę o opublikowanie spro -
sto wa nia nie praw dzi wych in for ma cji
o sta ro ście li ma now skim, za war tych
w ar ty ku le opu bli ko wa nym w nie za le -
żnym mie sięcz ni ku „Są de cza nin”, a ob -
ra ża ją cych mo je do bre imię, a ta kże
do bre imię Cen trum im. Adama Smi tha,
nr 1 (25), sty czeń 2010 ro ku. (...)

Kon kurs „Innowator” or ga ni zo wa ny
jest przez Cen trum im. Ada ma Smi tha,
któ ry jest pierw szym w Pol sce i Eu ro pie
Środ ko wo-w schod niej dzi ała ją cym
od ro ku 1989 nie za le żnym, niezwią za -
nym z żad ną in sty tu cją po li tycz ną, in sty -
tu tem na uko wo -ba daw czym,
po wo ła nym w for mie fun da cji. Dla te go
dzi wi mnie, iż zo sta ł okre ślo ny w ar ty -
ku le ja ko „bli żej nie zna na agen cja re -
kla mo wa”. Na gro dy „Innowator”
przy zna wa ne są po przez taj ne gło so wa -
nie, a na d zór nad gło so wa niem pro wa -
dzi ze wnętrz ny au dy tor – fir ma KPMG.

No mi na cję do na gro dy „Innowator”
ja ką przy ją łem i dzię ki któ rej zna la złem
się w pierw szej trój ce „Naj bar dziej Po -
dzi wia nych Sta ro stów w Pol sce” za -
wdzię czam zgło sze niom na de sła nym
przez wój tów i bur mi strzów z te re nu po -
wia tu li ma now skie go, któ rzy do ce ni li

mo je dzia ła nia zwią za ne z roz wo jem Li -
ma nowsz czy zny. Uwa żam, że sa mo rzą -
dow cy, po przez tę no mi na cję, do ce ni li
mo je dzia ła nia, wi dząc m.in. zmia ny, ja -
kie ca ły czas za cho dzą w po wie cie liam -
now skim pod czas obec nej ka den cji.
Wi docz ne są one we wszyst kich dzie dzi -
nach ży cia, a szcze gól nie w szkol nic twie,
in we sty cjach dro go wych i tech nicz nych
oraz słu żbie zdro wia. Efek tem do tych -
cza so wych wspól nych dzia łań by ło za ję -
cie I miej sca w Ma ło pol sce i VI w Pol sce
w ran kin gu „Wy dat ki in we sty cyj ne sa -
mo rzą dów na in fra struk tu rę” oraz I miej -
sca w wo je wódz twie ma ło pol skim
i V w kra ju w wy ko rzy sta niu środ ków
za gra nicz nych w ran kin gu in we sty cyj -
nym sa mo rzą do we go pi sma „Wspól no -
ta”. War tość bu dże tu Po wia tu
Li ma now skie go zmie nia ła się, po cząw -
szy od 2006 r., kie dy wy no si ła 72 mln zł,
na to miast we dług uchwa ły bu dże to wej
na 2010 r. pla no wa ne jest wy ko na nie
kwo ty 154 mln zł, w tym na in we sty cje
prze zna cza się su mę 71 mln zł. Ta re kor -
do wa kwo ta zo sta nie prze zna czo na m.in.
na bu do wę kry tej pły wal ni w Li ma no wej,
hal spor to wych przy ZS nr 1 w Li ma no -
wej i ZS w Msza nie Dol nej, re mont szkół
po nad gim na zjal nych, prze bu do wę pra -
cow ni w pla ców kach kształ ce nia za wo -
do we go, bu do wę nar ciar skich tras
bie go wych z in fra struk tu rą w re jo nie gó -
ry Mo gie li ca. Dzię ki na sze mu za an ga żo -
wa niu ru sza bu do wa ba se nów
geo ter mal nych w Po rę bie Wiel kiej. Naj -
więk sza część pie nię dzy, czy li oko ło 41
mln zł prze zna czo na zo sta nie na dro gi
po wia to we, ich mo der ni za cję, bu do wę
chod ni ków i prze pu stów.

Ozna cza to wzrost o po nad 100 proc.
bu dże tu po wia tu w nie speł na czte ry la -
ta. Po rów nu jąc bu dże ty ościen nych po -
wia tów, jest to ogrom ny suk ces, nie
tyl ko mój, ale ta kże Za rzą du i Ra dy Po -
wia tu Li ma now skie go. Or ga ny te są
ura żo ne ta kim przed sta wie niem spra -
wy, po nie waż, ude rza jąc w sta ro stę li -
ma now skie go, pod wa ża się ta kże
wia ry god ność or ga nów, ja ki mi są Za -
rząd i Ra da Po wia tu Li ma now skie go.
Oso bi ście uwa żam, że ta kie pu bli ka cje
de pre cjo nu ją i na ru sza ją mo je do bra
oso bi ste.

JAN PU CHA ŁA, sta ro sta li ma now ski

Dwór Wittigów w Chełmcu

* DO I OD REDAKCJI
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KRYNICA-ZDRÓJ, MUSZYNA, NOWY SĄCZ, BARDEJOV

www.festiwalbiegowy.pl

7 czerwca SPECJALNY DODATEK
w„Rzeczpospolitej” z wynikami  
Festiwalu Biegowego

PATRONAT MEDIALNY

FESTIWAL

BIEGOWY
FORUM EKONOMICZNEGO
4-6 czerwca 2010 roku
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KONTAKT: Bo gu sła wa Pie trzak, tel. 513 089 784, Jó zef Cho chla, tel. 513 089 758

WWW.OSIEDLEZIELONYGAJ.EU

„Pozwoliłam sobie przyczynić się do tego,
aby w przyszłości to Osiedle było pełne
ludzi, radości i uśmiechu. Polecam, życzę
powodzenia z całego serca.”

Kasia Zielińska
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