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Znaki godne szacunku
Tam nie trzeba wcale sokolego oka: wystarczy patrzeć uważnie. Po lewej
stronie głównej drogi na wzgórze wawelskie, wiodącej do Bramy Herbowej,
ciągnie się długa ściana z cegieł. To żaden zabytek, zwykły mur oporowy
– pisze Waldemar Bałda.

Partyzantka podmiejska
Weteran nowosądeckiej sceny nowofalowej ma w domu studio, z którym
z bardziej znanych wykonawców nagrywali m.in. Katarzyna Gaertner,
Kremlowskie Kuranty, Gdzie Ci Z Bronią i Kultura de Natura – pisze
Ireneusz Pawlik.
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Dla lu dzi mo je go po ko le nia
(pięć dzie się cio lat ków) hi sto -
ria ogrom nie przy spie szy -
ła. XX wiek ja wił się ja ko

naj mrocz niej sze, obok cza sów roz bio -
rów Rze czy po spo li tej, stu le cie dla Po -
la ków. W mi nio nym wie ku Pol ska,
któ ra wpierw zmar twych wsta ła w 1918
ro ku, zo sta ła po nie speł na 21 nie pod le -
głe go by tu po dwój nie ukrzy żo wa -
na przez dwa to ta li ta ry zmy: nie miec ki
i ro syj ski. Po II woj nie świa to wej stra -
ci li śmy po ło wę hi sto rycz nych ziem;
nie su we ren ne pań stwo pol skie zna la zło
się w no wych, nie na tu ral nych gra ni -
cach, po zba wio ne wy mor do wa nych
przez obu oku pan tów przy wód ców na -
ro du, zda ne na li de rów z przy pad ku,
po jo nych ob cą du cho wi na ro du ide olo -
gią. I kie dy wy da wa ło się, że nie wo li
ko mu ni stycz nej nie bę dzie koń ca – po -
ja wił się 16 paź dzier ni ka 1978 ro ku
na Tro nie Pio tro wym pa pież -Po lak. To
był praw dzi wy cud, wy raź na Bo ża in -
ge ren cja – tak uwa żam – w pol skie
dzie je, naj lep sze, co się nam wte dy mo -
gło wy da rzyć! Za przy czy ną Oj ca
Świę te go kru sza ły mu ry i rwa ły się kaj -
da ny nie tyl ko w na szym kra ju. Dla te -
go wca le nie my ślę, że Opatrz ność źle
się z na mi ob cho dzi. My Po la cy, ma my
du żo szczę ścia. 

Wy nie sie nie Ka ro la Woj ty ły
do chwa ły oł ta rza jest sym bo licz nym

do peł nie niem XX wie ku. Dla nas Po -
la ków jest szcze gól ną, du cho wą re -
kom pen sa tą za trau mę smo leń ską 10
kwiet nia 2010 ro ku, w któ rej stra ci li -
śmy kwiat na ro du z pre zy den tem Le -
chem Ka czyń skim na cze le. Sko ro
ma my te raz w Nie bie ta kie go orę dow -
ni ka, jak Bło go sła wio ny Jan Pa weł II,
to Pol ska jesz cze nie zgi nę ła! Trze ba
tyl ko bar dziej wczy ty wać się w na ukę
no we go Bło go sła wio ne go Ko ścio ła,
prze ku wać Je go sło wa w czyn, choć by
tą sta ro są dec ką ho mi lię pa pie ską z 16
czerw ca 1999 r. – dla mnie naj wa żniej -
szą w ca łym na ucza niu te go pon ty fi ka -
tu – że wszy scy je ste śmy po wo ła ni
do świę to ści… Dla te go z uf no ścią pa -
trzę w przy szłość. 

Ja ko Są de cza nie je ste śmy dum ni, że
tyl ko w mia stecz ku św. Kin gi ostał się
ory gi nal ny oł tarz pa pie ski, przy któ rym
Jan Pa weł II od pra wił mszę świę tą ka -
no ni za cyj ną Księ żnej Kin gi dla pół mi -
lio na pąt ni ków z na sze go re gio nu.
W tym nu me rze „Są de cza ni na” pu bli -
ku je my peł ne, są dec kie ka len da rium
Ka ro la Woj ty ły pt. „Są dec kie szla ki
pol skie go Pa pie ża”. Ar cy cie ka wa lek -
tu ra, kto na przy kład wie dział, że przy -
szły ster nik Ko ścio ła przy naj mniej
sied mio krot nie wdra pał się na Prze hy -
bę, kró lo wą Be ski du Są dec kie go, al bo
że dwu krot nie od wie dził ko le jar skie
Stró że?
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Kie ru nek: Rzym
Licz ne rze sze są de czan wy bra ły się na be -

aty fi ka cję Ja na Paw ła II na Pla cu Św. Pio tra
w Rzy mie. Na cze le gru py „Ser cem bu do wa -
ne”, któ ra przez pięć lat przy Ska le Pio tro wej
na są dec kich Plan tach mo dli ła się o wy nie -
sie nie na oł ta rze pol skie go pa pie ża, sta li: wi -
ce pre zy dent No we go Są cza Bo że na Ja wor
i pro boszcz pa ra fii św. Ka zi mie rza ks. pra łat
Jan Sie dlarz. Wy jaz dy zor ga ni zo wa ły pa ra -
fie, sto wa rzy sze nia ka to lic kie oraz biu ra pod -
ró ży. Jed ną z piel grzy mek do Rzy mu,
zor ga ni zo wa ną pod egi dą Fun da cji Są dec -
kiej” i mie sięcz ni ka „Są de cza nin”, po pro wa -
dził An drzej Pisz czek z Mar cin ko wic.
Spe cjal na msza św. zo sta ła od pra wio -
na na są dec kim ryn ku, a prze bieg uro czy sto -
ści z Wa ty ka nu śle dzo no na te le bi mach.
Przy go to wa no też oko licz no ścio wą wy sta wę
pt. „Mo je spo tka nia z Ja nem Paw łem II”.
Uro czy sto ści, wraz z kon cer ta mi dzięk czyn -
ny mi, urzą dzi ło rów nież sta ro są dec kie Die -
ce zjal ne Cen trum Piel grzy mo wa nia.

Ta bli ca i se mi na rium w Ni sko wej
Ta bli cę, ufun do wa ną przez miesz kań ców

oraz Fun da cję Są dec ką, upa mięt nia ją cą
tra ge dię pod Smo leń skiem wmu ro wa no 10
kwiet nia w ko ście le w Ni sko wej. Po świę cił
ją ks. Adam Ni ta, kanc lerz ku rii tar now skiej.

Na ta bli cy wy ry to sło wa Ja na Paw ła II: Sła -
by jest lud, je śli go dzi się ze swo ją klę ską,
gdy za po mi na, że zo stał po wo ła ny, by czu -
wać aż przyj dzie je go go dzi na. Od sło ni li ją
wspól nie sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon -
ka oraz rad ny wo je wódz ki Zyg munt Ber -
dy chow ski. Dzień wcze śniej rów nież
w Ni sko wej zor ga ni zo wa no se mi na rium po -
świę co ne kam pa nii wrze śnio wej 1939 ro ku,
lo som pol skich żoł nie rzy w nie wo li so wiec -
kiej i Po la kom wy wo żo nym na Sy bir po -
świę co ne. Wy kła dy wy gło si li: Zyg munt
Ber dy chow ski oraz ba da cze kra kow skie go
od dzia łu IPN Da riusz Go raj czyk i Teo dor
Gą sio row ski.

Pa mię ta li o Smo leń sku…
W pierw szej rocz ni cę ka ta stro fy w Smo leń -

sku o godz. 8.41 za wy ły w No wym Są czu
sy re ny alar mo we w do wód hoł du ofia rom
tra gicz ne go lo tu, a na stęp nie w ra tu szu
w No wym Są czu od sło nię to i po świę co no
gra ni to wą ta bli cę z na pi sem: „W hoł dzie ho -
no ro wym oby wa te lom mia sta No we go Są -
cza, Le cho wi Ka czyń skie mu, pre zy den to wi
Rzecz po spo li tej i Ry szar do wi Ka czo row skie -
mu, ostat nie mu pre zy den to wi na uchodź -
stwie, któ rzy zgi nę li w ka ta stro fie lot ni czej
pod Smo leń skiej 10 kwiet nia 2010 ro ku. Są -
de cza nie”.

„Spie szy li ście, aby speł nić obo wiąz ki w Ka -
ty niu – to wa sze ostat nie za da nie. Niech ta
lek cja nie bę dzie za po mnia na, niech od ro dzi
nas do tro ski o Oj czy znę. W do wód tej tro ski
za chwi lę od sło ni my w ho lu ra tu sza ta bli cę
po świę co ną pa mię ci Ho no ro wych Oby wa te li
No we go Są cza. Mor tui vi ven tes ob li gant
– zmar li zo bo wią zu ją ży ją cych. Na sze Kró -
lew skie Mia sto mia ło szczę ście i za szczyt
wy ró żnić ich tych mia nem, kie dy by li w peł -
ni sił wi tal nych i twór czych. Tak jak w 1916
ro ku, jesz cze pod czas I woj ny świa to wej, No -

wy Sącz był pierw szym mia stem, któ ry do -
ce nił Jó ze fa Pił sud skie go, przy zna jąc mu ty -
tuł Ho no ro we go Oby wa te la. I wte dy, i po tem
już w wol nej Pol sce, w XXI wie ku, ho no ru jąc
Le cha Ka czyń skie go i Ry szar da Ka czo row -
skie go, No wy Sącz i są de cza nie wy sta wi li
so bie do bre świa dec two pa trio ty zmu” – po -
wie dział pre zy dent No we go Są cza, Ry szard
No wak.

Syl wet ki po li ty ków przy po mnia no pod czas
uro czy stej se sji Ra dy Mia sta, pod czas któ -
rej głos za bra li m.in. ho no ro wi oby wa te le
No we go Są cza ks. pra łat Sta ni sław Cza -
chor i rek tor WSB–NLU Krzysz tof Paw -
łow ski oraz wy świe tlo no film z uro czy sto ści
nada nia ho no ro wych ty tu łów obu pre zy den -
tom. Wspo mnie nia mi z ocze ki wa nia na de -
le ga cję pre zy denc ką w Ka ty niu 10
kwiet nia 2010 r. po dzie lił się se na tor Sta ni -
sław Ko gut (po je chał wte dy po cią giem).
Na pły cie ryn ku otwar to oko licz no ścio wą
wy sta wę przy po mi na ją cą ich wi zy ty w No -
wym Są czu. Przed wej ściem do ra tu sza sta -
nę ły ich por tre ty, przed któ ry mi za pa lo no
zni cze. W La sku Fal kow skim po sa dzo no
sześć dę bów sym bo li zu ją cych miej sco wo -
ści zwią za ne ze zbrod nią ka tyń ską (Ka tyń,
Char ków, Mińsk, Twer, Ki jów) oraz Smo -
leńsk – miej sce ka ta stro fy lot ni czej. Drzew -
ka ofia ro wa ne przez Nad le śnic two w Sta rym
Są czu i po świę co ne przez ks. pra ła ta Ro -
ber ta Ku dro nia, po sa dzi li: wi ce pre zy dent
No we go Są cza Bo że na Ja wor wraz z prze -
wod ni czą cym Ra dy Mia sta Je rzym Wi tu -
szyń skim, czło nek Za rzą du Po wia tu
No wo są dec kie go Ry szard Po ra dow ski,
przed sta wi cie le ro dzin ka tyń skich, An to ni
Mal czak z To wa rzy stwa Gim na stycz ne go
„So kół”, pre zes Związ ku Są de czan Ma ciej
Kurp oraz ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
nr 11, któ rzy bę dą opie ko wać się tym miej -
scem. W ba zy li ce św. Mał go rza ty oko licz -
no ścio wą mszę św. od pra wił bp An drzej
Jeż. W ko ście le ko le jo wym mu zycz ny hołd
ofia rom sprzed ro ku zło ży li w kon cer cie: To -
masz Wo lak, Jan Bu dzia szek (z ze spo łu
„Skal do wie”), Ma rio la Szczyp ta, Ja kub Ko -
tar ba i chór im. Ja na Paw ła II.

Nie spo dzie wa na re zy gna cja 
In spek tor Wi told Bo dzio ny, od 2006 r.

ko men dant po li cji w No wym Są czu po dał
się do dy mi sji, któ ra zo sta ła przy ję ta przez
ko men dan ta wo je wódz kie go w Kra ko wie ze
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skut kiem na tych mia sto wym. 45-let ni szef
są dec kiej po li cji prze cho dzi na eme ry tu rę.
Ofi cjal nym po wo dem re zy gna cji miał być
stan zdro wia, ale mia sto hu czy od plo tek
i do my słów…

Były ko men dant kon tra ra tusz
4 ma ja sąd pra cy ogło si wy rok w spra wie

od wo ła ne go w lu tym ko men dan ta Stra ży
Miej skiej w No wym Są czu Ry szar da Wa si -
lu ka, któ ry do ma ga się już nie przy wró ce nia
do pra cy, lecz wy pła ty trzy mie sięcz ne go od -
szko do wa nia za nie uza sad nio ne, je go zda -
niem, zwol nie nie z zaj mo wa ne go
sta no wi ska. 20 kwiet nia ze zna nia zło ży li
m.in. b. pra cow ni ca Stra ży Miej skiej Mar ta
Gry zło, któ ra przed kil ko ma ty go dnia mi
przy zna ła się do nie le gal ne go na gry wa nia
roz mów w ga bi ne cie R. Wa si lu ka i wy sła nia
płyt z za pi sem tych roz mów do są dec kie go
ra tu sza. Mar ta Gry zło opo wie dzia ła o wul -
gar nym trak to wa niu przez swe go prze ło żo -
ne go. Wi ce pre zy dent Je rzy Gwi żdż ujaw nił
rów nie bul wer su ją cy frag ment roz mo wy (na -
gra nej przez Mar tę Gry zło), ja ką R. Wa si luk
od był z nim przez… po mył kę, są dząc, że
roz ma wia ze stra żni kiem Je rzym Gaw li -
kiem. J. Gwi żdż pod trzy mał sta no wi sko

władz ra tu szo wych, że po wo dem zwol nie nia
by ła utra ta za ufa nia i igno ro wa nia po le ceń
prze ło żo nych. Przy po mnij my, że rów no le gle
do pro ku ra tu ry wpły nę ły dwa wnio ski R. Wa -
si lu ka: o nie le gal ny pod słuch i nie praw dzi -
wy, zda niem b. ko men dan ta, za rzut
o mob bing wo bec Mar ty Gry zło.

Szko ła Chro bre go w czo łów ce
Ma ło pol ski

W opu bli ko wa nym 21 kwiet nia w „Ga ze cie
Wy bor czej” opi nio twór czym XVI ran kin gu
ma ło pol skich szkół śred nich w pierw szej
dzie siąt ce upla so wa ło się Aka de mic kie Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. Kró la Bo le sła -
wa Chro bre go. Od lat szko ła Chro bre go
po twier dza swój pry mat w No wym Są czu
i na Są dec czyź nie. Au to rzy ran kin gu
pod uwa gę bra li przede wszyst kim śred nią
ze wszyst kich przed mio tów pod czas ma tu ry
w 2010 r., za rów no na po zio mie roz sze rzo -
nym, jak i pod sta wo wym, a ta kże ilość olim -
pij czy ków i sty pen dy stów mi ni stra edu ka cji
na ro do wej. Za sto so wa no też tzw. edu ka cyj -
ną war tość do da ną, czy li ze sta wie nie wy ni -
ków eg za mi nów gim na zjal nych
z ma tu ral ny mi, aby po rów nać wie dzy, z któ -
rą uczeń przy cho dzi do szko ły, z wie dzą,
któ rą po trzech la tach na uki z niej wy no si.
Wi dać tu wy raź nie jak szko ła pra co wa ła
z ucznia mi, czy pod no si ła ich umie jęt no ści,
czy nic nie ro bi ła, ma mo że je zmar no wa ła.
Oto miej sca szkół z na sze go re gio nu: 10.
Aka de mic kie LO im. Kró la Bo le sła wa Chro -
bre go w No wym Są czu; 18. I LO im. Ja -
na Dłu go sza w No wym Są czu w No wym

Są czu; 21. I LO w Li ma no wej im. Wła dy sła -
wa Or ka na; 27. LO im. Mar ci na Kro me ra
w Gor li cach; 33. II LO im. Ma rii Ko nop nic kiej
w No wym Są czu; 53. V LO w No wym Są -
czu; 54. Aka de mic kie LO Je zu itów w No wym
Są czu; 67. Spo łecz ne LO „Splot” w No wym
Są czu; 87. LO im. M. Cu rie -Skło dow skiej
w Sta rym Są czu; 98. III LO w No wym Są -
czu; 102. VI LO w No wym Są czu.

Ran king wy gra ło V LO im. Au gu sta Wit kow -
skie go w Kra ko wie. W pierw szej dzie siąt ce
jest 7 szkół z Kra ko wa, po jed nej z Tar no wa,
Pie kar i No we go Są cza. Po raz pierw szy po -
ka za no jak w szko łach wy pa da ją eg za mi ny
z po szcze gól nych przed mio tów. To mo że po -
móc te go rocz nym gim na zja li stom w wy bo rze
li ce ów. Je śli ko goś in te re su je wy so ki po ziom
np. z ję zy ka pol skie go lub ma te ma ty ki, za -
miast pa trzeć na ogól ny wy nik ran kin gu, po -
wi nien po szu kać szkół, w któ rej ten
przed miot zo stał na pi sa ny naj le piej. Przy kła -
do wo: w punk ta cji śred niej z ję zy ka an giel -
skie go „Chro bry” upla so wał się na 4 miej scu
w Ma ło pol sce, a z bio lo gii – na 7.

43 rachmi strzów
43 rach mi strzów od wie dza miesz kań ców

No we go Są cza w ra mach Na ro do we go Spi -
su Po wszech ne go. Na ka żde go przy pa da -
ją 153 ad re sy. Pra cę za koń czą 30 czerw ca.
To żsa mość rach mi strza mo żna spraw dzić
pod nu me rem te le fo nu 800 800 800 (bez -
płat nie z te le fo nów sta cjo nar nych)
i 22 4444 777 (dzwo niąc z te le fo nów ko mór -
ko wych, opła ta wg cen ni ka ope ra to ra). Oto
wy kaz są dec kich rach mi strzów: Bier czak
Agniesz ka, Bo cheń ska An na, Gór ski
Krzysz tof, Ho cho row ska Ju sty na, Ho pek
Ka ta rzy na, Ja błoń ska Be ata, Ja nus Ka -
ta rzy na, Ka czwiń ska Ka ta rzy na, Klat ka
Be ata, Kmak Ka mi la, Ko tar ba Ur szu la,
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Ko żuch Bar ba ra, Ko żuch Mo ni ka, Kra -
jew ska -Smaj dor An na, Ku deł ka Da wid,
Ma zur kie wicz Wik to ria, Mi sy gar Ta de usz,
No wo gór ska Mał go rza ta, Ociep ka Ja cek,
Ol szow ska Alek san dra, Opił ka An na,
Pio trow ska Iwo na, Po cie cha Ja kub, Po -
gwizd Kry sty na, Po gwizd -Ku rek Agniesz -
ka, Po łeć Mar ta, Prze wor ski To masz,
Raj ca An na, Smo leń Ma te usz, Som czyń -
ski Piotr, Sta nek Lud mi ła, Sta nisz Jo an -
na, Szcze ci na Ur szu la, Szlag Mał go rza ta,
Tar gosz Bar tło miej, Tar gosz Bła żej, Waj -
da Do mi ni ka, Wię cła wek Pa weł, Wi tek
Mag da le na, Woź niak Ma rek, Wójs Piotr,
Wy soc ki Mar cin, Zio bro Grze gorz.

Prze mil cza ne Kre sy
W Miej skim Ośrod ku Kul tu ry w No wym Są -

czu z wy kła dem o Kre sach wy stą pił ks. Ta -
de usz Isa ko wicz -Za le ski z Kra ko wa,
wie lo let ni uczest nik opo zy cji an ty ko mu ni -
stycz nej i dzia łacz spo łecz ny. Pre le gent za -
pre zen to wał swo je dwie ksią żki:
Prze mil cza ne lu do bój stwo na Kre sach
Wschod nich oraz Lu dzie do brzy jak chleb,
po świę co nej pa mię ci wie lu osób, za an ga żo -
wa nych w dzia łal ność cha ry ta tyw ną, w tym
czwór ce tra gicz nie zmar łych w ka ta stro fie
pre zy denc kie go sa mo lo tu pod Smo leń -
skiem: Ja nu szo wi Krup skie mu, Ja nu szo wi
Kur ty ce, Ja nu szo wi Ko cha now skie mu i gen.
Bro ni sła wo wi Kwiat kow skie mu. 

Żon ki le na ho spi cjum
Bli sko sześć dzie się ciu wo lon ta riu szy ho spi -

cyj nych i mło dzież ze Związ ku Strze lec kie -
go „Strze lec” kwe sto wa ło przed są dec ki mi
ko ścio ła mi na rzecz do koń cze nia bu do wy
sta cjo nar ne go ho spi cjum w No wym Są czu
– Za wa dzie. Za ka żdy da tek ob da ro wy wa li
lu dzi do bre go ser ca żół tym żon ki lem – sym -
bo lem wio sny i na dziei. Ak cję wspar li z am -
bo ny księ ża pod czas nie dziel nej mszy
i oso bi ście bp Wik tor Skworc. Łącz nie roz -
da no 8 tys. żon ki li i ze bra no 27,3 tys. zł.

Śla da mi Sy bi ra ków
W Sta ro stwie No wo są dec kim od by ła się

pro mo cja ksią żki Tu ła cze śla dy żoł nie rza
Sy bi ra ka, obej mu ją cej wspo mnie nia są dec -
kich sy bi ra ków, któ rzy w kwiet niu 1940 r.
zo sta li wy wie zie ni przez NKWD na wschód.

Ca łość po prze dzi ła wstę pem Ali cja Ba -
rań ska, któ ra z kwiet nio wym trans por tem
tra fi ła do miej sco wo ści Soj ma i tam spę dzi -
ła 6 lat. In nym współ au to rom (Sta ni sła wie
Du czy miń skiej, An nie Ka re cie, Ta de -
uszo wi Nie dźwiedz kie mu oraz Sta ni sła -
wo wi Fa liń skie mu) uda ło się wcze śniej
wy rwać z Sy bi ru. Z ar mią An der sa prze szli
szlak bo jo wy przez Iran, Irak, Pa le sty nę,
Wło chy i wal ki o Mon te Cas si no. Ksią żkę
wy da no sta ra niem Są dec kie go Sto wa rzy -
sze nia Pa mię ci Sy bi ru.

Pre zy denc ki wi traż
W oknie ka pli cy św. An ny w ko ście le Du cha

Świę te go w No wym Są czu zo stał za mon to -
wa ny wi traż Świę tej Ro dzi ny, ufun do wa ny
przez Ry szar da No wa ka i je go żo nę Do ro -
tę. Wi traż – wy ko na ny w Za kła dzie Wi tra ży
S. G. Że leń scy w Kra ko wie wg pro jek tu Ur -
szu li Gaw ron i Jó ze fa Sta ni sła wa Ste ca
– przed sta wia św. Jó ze fa i Ma ry ję
z dzie ciąt kiem Je zus, nad ni mi uno si się Bóg
Oj ciec i go łę bi ca, sym bo li zu ją ca Du cha Świę -
te go. W na wie głów nej i bocz nej za ło żo no
w ostat nich mie sią cach w su mie 9 wi tra ży.

Gim na zjal ny kło pot z hym nem
977 uczniów są dec kich szkół zda wa ło

eg za min gim na zjal ny (okre śla ny „ma łą ma -
tu rą”) z blo ków: hu ma ni stycz ne go, ma te ma -
tycz no -przy rod ni cze go i ję zy ka ob ce go.
Wśród 29 za dań w czę ści hu ma ni stycz nej
był test hi sto rycz ny i roz praw ka na te mat:
„Pa trio tą mo żna być za rów no w cza sie woj -
ny, jak i po ko ju. Po daj trzy ar gu men ty: z li -
te ra tu ry, hi sto rii i wła snej ob ser wa cji”. By ły
też py ta nia o Ko ściusz kę i Pił sud skie go,
a na ilu stra cjach na le ża ło od na leźć Rej ta -
na. Spo ro gim na zja li stów „po tknę ło” się
na pra wi dło wym po da niu pierw szych słów
hym nu na ro do we go pi sząc: …pó ki (za miast
kie dy) my ży je my.

Pół ty sią ca kom pu te rów
Po nad 500 ro dzin z gmi ny Cheł miec otrzy -

ma ze sta wy kom pu te ro we wraz z do stę pem
do in ter ne tu. Pie nią dze na za kup po cho dzi -
ły m.in. z fun du szy unij nych. W cią gu ostat -
nich mie się cy prze szko lo no 60 osób
w ra mach pro jek tu „Edu ka cja in for ma cyj no -
-tech no lo gicz na ro dzi ców wspar ciem dla

dzie ci i mło dzie ży”. Pro jekt, na pi sa ny przez
Sta ni sła wę Fa łow ską, na uczy ciel kę Ze -
spo łu Szkół w Chełm cu, był kom ple men -
tar ny z pro jek tem re ali zo wa nym przez UG
w Chełm cu „In ter ne cik też dla dzie ci”, w ra -
mach któ re go gmi na za ku pi ła ze sta wy kom -
pu te ro we wraz z do stę pem do in ter ne tu dla
ro dzin wie lo dziet nych, ma tek sa mot nie wy -
cho wu ją cych dzie ci, osób nie peł no spraw -
nych i ro dzin wy klu czo nych spo łecz nie.

Lu dzie wiel kie go ser ca
Ty tu łem „Czło wie ka wiel kie go ser ca”

w ple bi scy cie zor ga ni zo wa nym przez Sto wa -
rzy sze nie „No wo są dec ka Wspól no ta” spo -
śród 46 zgło szo nych kan dy da tów
ob da rzo no nie ty po wo dwie oso by: lek. med.
Zo fię Ku bisz -Pa jor, or dy na tor od dzia łu pul -
mo no lo gicz ne go szpi ta la w No wym Są czu
i wo lon ta riusz kę „Są dec kie go Ho spi cjum”
oraz Ja na Resz kie wi cza, re ha bi li tan ta pra -
cu ją ce go z nie peł no spraw ny mi dzieć mi,
zwią za ne go ze sto wa rzy sze niem Ma da. Wy -
ró żnie nia otrzy ma li b. wie lo let nia od dzia ło -
wa izby przy jęć są dec kie go szpi ta la
Do mi ni ka Kro czek i prze wod ni czą cy osie -
dla Piąt ko wa Ma rian Fa run.

No we pa ra fie
Dwie no we pa ra fie w na szym re gio nie ery -

go wał bp. Wik tor Skworc. W die ce zji jest
ich te raz łącz nie 450. w No wym Są czu po -
wsta ła pa ra fia pw. św. Ja na Chrzci cie la,
któ ra zo sta ła wy dzie lo na z pa ra fii Że leź ni -
ko wa i pa ra fii pw. MB Bo le snej w No wym
Są czu – dziel ni ca Po rę ba Ma ła. Bę dzie ona
pod le gać pod de ka nat Sta ry Sącz. Pro -
bosz czem mia no wa no ks. Mi ko ła ja Pie ca.
Na ra zie znaj du je się tam ma ła ka pli ca, ale
bę dzie bu do wa ny ko ściół. Wspól no ta li czy
po nad 2 tys. wier nych. Dru gą pa ra fię, pw.
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św. Kin gi, sku pia ją cą ok. ty siąc osób, za ło -
żo no w Woj na ro wej (de ka nat Bo bo wa), wy -
dzie la jąc ją z pa ra fii Wil czy ska. Od kil ku lat
był tam rek to rat. Na urząd pro bosz cza po -
wo ła no ks. Ka zi mie rza So leń skie go.

Ka sia w karcz mie
W Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są czu

uru cho mio no re gio nal ną karcz mę i ka wiar nię,
któ rą pro wa dzi Ka ta rzy na Suł kow ska (wraz
ze wspól nicz ką i przy ja ciół ką Ma rian ną Ka -
li ciec ką), go spo dy ni z Go spo dar stwa Ga li -
cyj skie go „U Suł ków” w Wy skit nej, mi strzy ni
w przy rzą dza niu po traw re gio nal nych, na poi
i na le wek we dług ory gi nal nych re cep tur.
W me nu zna la zły się m. in.: czar cie ja dło,
szny cel wie deń ski, ku dła te klu ski, pie ro gi, go -
łąb ki i wie le in nych re gio nal nych dań. 

Szpi tal w Ła bo wej
W Ła bo wej uru cho mio no pierw szy na Są -

dec czyź nie pry wat ny szpi tal (o pro fi lu re ha -
bi li ta cyj nym), ofe ru ją cy m.in. bez płat ne
usłu gi me dycz ne w ra mach kon trak tu z Na -
ro do wym Fun du szem Zdro wia. Wła ści cie -
lem lecz ni cy jest spół ka Tu kan lek. med.
Ma rio li Paw lak i jej mę ża Zyg mun ta z No -
we go Są cza. Pierw szy mi pa cjen ta mi
na dwóch ca ło do bo wych od dzia łach by li
prze wle kli cho rzy od zy sku ją cy spraw ność
po ope ra cji lub wy pad ku. Szpi tal po sia da
po nad to am bu la to rium oraz przy chod nie:
re ha bi li ta cyj ną i neu ro lo gicz ną. Za trud nił 6
le ka rzy, 8 re ha bi li tan tów, psy cho lo ga i lo go -
pe dę spe cja li stę te ra pii za ję cio wej, 17 pie -
lę gnia rek i sa lo wych, 6 pra cow ni ków
ob słu gi tech nicz no -ad mi ni stra cyj nej.

Bi blio te ka w in ter ne cie
Ucznio wie z No we go Są cza od no we go

ro ku szkol ne go uczyć się bę dą w no wo cze -
snych sa lach, a księ go zbiór miej skiej bi blio -
te ki, bę dą mieć na wy cią gnię cie rę ki
– w in ter ne cie. Re wo lu cja in for ma tycz -
na cze ka wszyst kie szko ły w No wym Są -
czu. Na pro jekt „bu do wy spo łe czeń stwa
in for ma cyj ne go” mia sto do sta ło po nad 3,8
mln zł unij nej do ta cji. Na do da tek po wsta -
nie też no wo cze sny sys tem in for ma tycz ny,
dzię ki któ re mu zbio ry Są dec kiej Bi blio te ki
Pu blicz nej w No wym Są czu bę dą do stęp ne
w sie ci in ter ne to wej. Pro jekt ru szył w kwiet -

niu, a za koń czy się za rok. Sys tem in for ma -
tycz ny umo żli wi szyb ką ko mu ni ka cję mię -
dzy szko ła mi a są dec kim ma gi stra tem. 90
naj now szych ze sta wów kom pu te ro wych,
wraz z rzut ni ka mi mul ti me dial ny mi i ta bli ca -
mi in te rak tyw ny mi oraz spe cja li stycz nym
opro gra mo wa niem do na uki wszyst kich
przed mio tów, tra fi do 32 no wo są dec kich
szkół. Ka żda z nich do sta nie też spe cja li -
stycz ne opro gra mo wa nie do na uki wszyst -
kich przed mio tów, któ re uatrak cyj ni
zdo by wa nie wie dzy przez uczniów.

Ju we na lia 2011
Trzy dnio we ju we na lia zor ga ni zu ją w No -

wym Są czu stu den ci Wy ższej Szko ły Biz -
ne su i Pań stwo wej Wy ższej Szko ły
Za wo do wej. W ra mach im pre zy od bę dą się
za wo dy spor to we i kon cer ty w cam pu sie
WSB i na Sta rej San de cji. Wy stą pią m.in.
Pu del si. Ju we na lia 2011 bę dą kosz to -
wać 170 tys. zł, z cze go 50 tys. zł do ło ży
Urząd Mia sta No we go Są cza. 

Krzy że dla San de cji
Ostat nim akor dem trwa ją ce go od wie lu

mie się cy ob cho dów stu le cia klu bu spor to -
we go San de cja by ło wrę cze nie Zło tych
Krzy ży Za słu gi za słu żo nym spor tow com
i dzia ła czom. W sa li ra tu szo wej od zna cze -
nia w imie niu pre zy den ta RP wrę czył wi ce -
pre zy dent Je rzy Gwi żdż. Otrzy ma li je:
Ta de usz Bed na rek, Ta de usz Gi za, Wa -
cław Grą dziel, Cze sław Ja ni kow ski, Sta -
ni sław Ogo rza ły, Zyg munt Ró życ ki,
Ka zi mierz Sas, Da niel We imer, Ste fan
Zdeb, Adam Ziół kow ski, Zyg munt Piotr
Ża bec ki. Wi ce pre zes Ma ło pol skie go
Związ ku Pił ki No żnej Zbi gniew Lach ude -
ko ro wał Me da la mi 90-le cia MZPN Je rze go
Li gę zę, Ze no na Man dry ka i Aloj ze go

Ora cza. Uro czy stość uświet nił kon cert ze -
spo łu So na ti na 2 z Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry. Wi ce pre zes San de cji Wie sław Le -
śniak po dzię ko wał wszyst kim, któ rzy przy -
czy ni li się do zor ga ni zo wa nia i uświet nia
ju bi le uszu klu bu.

Odeszli
15 kwiet nia zmar ła zna na są dec ka le kar -

ka -pe dia tra, Ry szar da Pa proc ka, z do mu
Se jud. Mia ła 77 lat.

***
18 kwiet nia zmarł ks.

pra łat Jó zef Du dek
– eme ry to wa ny pro -
boszcz pa ra fii Gry bów,
Ka pe lan Je go Świą to bli -
wo ści, ro dem z Za wad ki
k. Tę go bo rza, ur. 28 lu te -
go 1941 r., wy świę co ny

na ka pła na przez bi sku pa tar now skie go Je -
rze go Able wi cza 27 czerw ca 1965 r. Ja ko
wi ka riusz pra co wał w pa ra fiach: Za kli czyn,
Wierz cho sła wi ce i No wy Sącz – św. Mał -
go rza ty. W la tach 1977–1989 peł nił urząd
pro bosz cza pa ra fii Za li pie, a na stęp nie
w 1989–2006 był pro bosz czem i dzie ka -
nem w Gry bo wie, w któ rym po przej ściu
na eme ry tu rę po zo sta wał ja ko re zy dent.

***
W Wiel ką Nie dzie lę (24

kwiet nia) zmar ła w Ko niu -
szo wej, w wie ku 87 lat
Emi lia Gą gor, mat ka ge -
ne ra ła Fran cisz ka Gą go ra,
sze fa Szta bu Ge ne ral ne go
Woj ska Pol skie go, któ ry
zgi nął w ka ta stro fie smo -

leń skiej 10 kwiet nia 2010 r.
***

26 kwiet nia po cię żkiej
cho ro bie zmarł zna ny sa -
mo rzą do wiec ry ter ski Ro -
bert To kar czyk, w la tach
1995–1998 za stęp ca by -
łe go wój ta Ry tra, Wła dy -
sła wa Soj ki. Miał 63 la ta.
R. To kar czyk był jed nym

z ini cja to rów odłą cze nia się Ry tra od Piw nicz -
nej i utwo rze nia od ręb nej gmi ny. Od 2005
do 2010 r. był dy rek to rem Przed się bior stwa
Usłu go wo -Pro duk cyj ne go „Cer bud”. W ostat -
nich wy bo rach na wój ta prze grał z obec nie
urzę du ją cym Wła dy sła wem Wnę trza kiem. W
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Nie czu ję się ide olo giem Pra wa i Spra wie dli wo ści
Ra port o sta nie Rze czy po spo li tej, któ ry ścią gnął na Pra wo i Spra wie dli wość gro my, m.in. za zrów na nie
ślą sko ści z nie miec ko ścią w dwóch miej scach od wo łu je się do do rob ku dra Ra fa ła Ma tyi, po li to lo ga
z WSB -NLU w No wym Są czu. Na zwi sko są dec kie go na ukow ca -pu bli cy sty po ja wia się w ra por cie ja ko au -
to ra po ję cia: po li ty ki trans ak cyj nej oraz IV Rzecz po spo li ta, ozna cza ją ce go ra dy kal ne ze rwa nie z cią gło -
ścią prak ty ki ustro jo wej PRL. 

W ra por cie PiS wy ko rzy sta no dwa mo je po ję cia, z któ rych jed no o IV RP jest już bar dzo sta -
re, bo po cho dzi z 1998 ro ku, kie dy rzą dził AWS i wte dy cho dzi ło o zmia ny o cha rak te rze pań -
stwo wym, że by przy wró cić si łę pań stwu. To ha sło zna la zło wte dy od bior ców wśród nie licz nych
wów czas po słów PiS, któ rzy my śle li po dob nie jak ja, ale to jest czas dość od le gły i uwa żam, że
po wrót te go ha sła w okre sie rzą dów PiS w 2005 ro ku to już jest no wa hi sto ria. Je śli zaś cho dzi
o po li ty kę trans ak cyj ną, to jest ra czej opis pew nych ne ga tyw nych prak tyk obec nych w rzą dzie
SLD, któ re po ja wi ły się ta kże w po cząt kach rzą dów Plat for my, że ktoś idzie do wła dzy tyl ko
po to, aby dzie lić po mię dzy swo ich ró żne do bra. Nie czu je się ide olo giem Pra wa i Spra wie dli -

wo ści. Ide olo giem PiS jest bez wąt pie nie Ja ro sław Ka czyń ski, w pew nym sen sie ta kże Lu dwik Dorn, ale ja kaś bli skość pro -
gra mo wa po mię dzy PiS i mo ją pu bli cy sty ką na pew no wy stę pu je, cho ciaż są dzę, że pre zes Pra wa i Spra wie dli wo ści nie
zgo dził by się z po nad po ło wą mo ich tez kry tycz nych. (HSZ) 

Gó ra le, de kla ruj cie od ręb ność et nicz ną!
Zwią zek Pod ha lan w kon tro wer syj nej ode zwie do miesz kań ców Pod ha la i ościen nych re gio nów za ape lo -
wał, aby pod czas spi su po wszech ne go de kla ro wa li na ro do wość pol ską i gru pę et nicz ną gó ral ską. Na Są -
dec czyź nie od dzia ły Związ ku Pod ha lan ist nie ją w Łąc ku, Obi dzy i Piw nicz nej. 

Bra cia Gó ra le, Głów ny Urząd Sta ty stycz ny roz po czął spis po wszech ny lud no ści. Oby wa te le ma -
ją mo żli wość za de kla ro wa nia swo jej na ro do wo ści, a ta kże te go, z ja ką gru pą et nicz ną się iden ty -
fi ku ją. Przed pod ję ciem tak wa żnej de kla ra cji przez miesz kań ców Ziem Gór skich pra gnie my
przy po mnieć, że Gó ra le, wier ni Bo gu i rod nej zie mi za wsze sta li na war cie śle bo dy i god no ści
czło wie ka. Wie lo krot nie da wa li wy raz swej pol sko ści. W cza sach wo jen skła da li ofia rę krwi i ży -
cia za Oj czy znę – Pol skę. Zwią zek Pod ha lan łą czy w swych sze re gach wszyst kie gru py gó ra li pol -
skich, za miesz ku ją cych te re ny od Po pra du po Ol zę, w sub re gio nach, któ rych gra ni ce i wła ści wo ści
są do sta tecz nie okre ślo ne przez hi sto ry ków i et no lo gów. 

Na nasz gó ral ski re gio na lizm skła da ją się war to ści umy sło we i ma te rial ne (gwa ra, ubiór, oby -
cza je, ob rzę do wość, upra wa zie mi, ho dow la, pa ster stwo gór skie i rze mio sło). Wszyst ko to jest

świa dec twem et nicz nej od ręb no ści i au ten tycz no ści gó ral skiej kul tu ry. Dla te go też, sto jąc u pro gu tak wa żnych de kla ra cji
spi so wych, zwra ca my się do Bra ci Gó ro li, aby da jąc wy raz swe mu pa trio ty zmo wi de kla ro wa li na ro do wość pol ską i gru pę
et nicz ną gó ral ską. (HSZ)

Z ro ku na rok czy ta my co raz mniej ksią żek
Ma ria So sin, dy rek tor Po wia to wej i Miej sko Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Sta rym Są czu w roz mo wie
z li ce alist ka mi opo wia da dla cze go sta ro są de cza nie co raz mniej czy ta ją ksią żek, a jesz cze mniej ku pu ją. 

Zja wi sko nie jest u nas tak bar dzo wi docz ne, jak mó wią me dia ogól no pol skie. Jed nak sy tu -
acja z ro ku na rok za czy na się po gar szać. Za le d wie jed na czwar ta spo łe czeń stwa sta ro są dec -
kie go czy ta. Bar dzo źle przed sta wia się ta kwe stia w gim na zjach. Pro blem wła ści wie za czy na się
pod ko niec szko ły pod sta wo wej. Du ży wpływ na za nik czy tel nic twa ma szyb ko idą ca kom pu te -
ry za cja i brak cza su. Znacz ny pro cent wy po ży cza ją cych sta no wią stu den ci i ucznio wie szkół
śred nich. Tro chę mniej szą gru pę sta no wią lu dzie w wie ku 30–45 lat. Stu diu ją, roz wi ja ją swo ją
ka rie rę za wo do wą, przez co ska rżą się na brak cza su. Z my ślą o nich za sta na wia my się nad za -
ku pem au dio bo oków, czy li ksią żek do słu cha nia, któ re mo żna by ło by słu chać w dro dze, au to bu -
sie, po cią gu czy w ko lej ce do le ka rza. Pla nu je my roz re kla mo wać no wą ofer tę, za pra sza jąc
do nas au to rów – lek to rów czy ta nych po zy cji. Oprócz te go w gru pach dzie cię cych pro wa dzo ne

są lek cje z naj młod szy mi, któ rych trak tu je my ja ko przy szłych po ten cjal nych czy tel ni ków i w któ rych od dzie ciń stwa sta ra -
my się wy ro bić na wyk czy ta nia. Je że li cho dzi o pra cę na rzecz pro mo wa nia ksią żki, na sza bi blio te ka ro bi bar dzo du żo. Za -
pra sza my sze reg bar dzo do brych pi sa rzy, któ rzy mó wią o swo im do rob ku, dro dze do pi sar stwa; za ło ży li śmy Klub Dys ku syj ny
Ksią żki, pro mo wa ny przez In sty tut Ksią żki. MAŁ GO RZA TA DZIE DZI NA I MA RZE NA LO REK

Uczen ni ce kla sy dzien ni kar skiej LO im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie w Sta rym Są czu
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Piel grzym kę urzą dził i po mi -
strzow sku po pro wa dził An drzej
Pisz czek, pre zes Sto wa rzy sze -
nia „Pa ra fiak” w Mar cin ko wi -

cach. Wśród uczest ni ków wy pra wy by li
m.in. wójt Ko rzen nej Le szek Skow ron,
skąd po cho dził śp. gen. Fran ci szek Gą -
gor, je den z pa sa że rów pre zy denc kie go

Tu po le wa, i wi ce wójt gmi ny Gry bów
An drzej Po rę ba. Jed nak naj wa żniej sza
w tym gro nie by ła eme ry to wa na le karka
im mu no log Ja dwi ga Suł kow ska -Ma zur,
cór ka roz strze la ne go 21 sierp nia 1941
ro ku w Bie go ni cach kpt. rez. Bro ni sła -
wa Suł kow skie go, urzęd ni ka ko le jo we -
go. Pa ni dok tor od szu ka ła w Ka ty niu

ta blicz kę upa mięt nia ją cą swe go wuj ka,
bra ta mat ki płk. Wil hel ma Ka sprzy kie -
wi cza, któ ry we wrze śniu 1939 ro ku po -
szedł na woj nę i już nie wró cił do do mu.
Star sza pa ni roz pła ka ła się, a po tem za -
to pi ła w mo dli twie. 

– Speł ni łam ma rze nie mo jej nie ży ją -
cej mat ki – po wie dzia ła wzru szo na.

10 kwiet nia br. w pierw szą rocz ni cę ka ta stro fy sa mo lo tu pre zy denc kie go z Le chem Ka czyń -
skim na po kła dzie, na miej scu tra ge dii w Smo leń sku mo dli ła się gru pa Są de czan. Są de cza nie
te go dnia dwu krot nie od wie dzi li ta kże cmen tarz ofi ce rów pol skich w Ka ty niu. 21 osób wró ci -
ło do do mu po 5-dnio wej eska pa dzie zmę czo nych, ale szczę śli wych, z po czu ciem do brze speł -
nio ne go obo wiąz ku pa trio tycz ne go. To by ła szczu pła, ale bar dzo prę żna gru pa, na stro jo na
ide owo. Wie dzie li śmy po co do Ro sji je dzie my.

Ta ka wy pra wa zda rza się w ży ciu tyl ko raz 

Są de cza nie w Ka ty niu
i Smo leń sku

Przy brzozie, na którą wpadł Tupolew, gdy leciał 5 metrów nad ziemią…

WYDARZENIE
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No wo są dec cy piel grzy mi, wy po sa że -
ni w pu bli ka cję Je rze go Gi zy pt. No wo -
są dec ka Li sta Ka tyń ska, szu ka li
i od naj dy wa li na cmen ta rzu pol skich ofi -
ce rów w Ka ty niu, na zwi ska Są de czan
wy mie nio nych na li ście: wty ka li
w szcze li ny ścia ny, zbu do wa nej z bor -
do we go gra ni tu, fo to gra fie po mor do wa -
nych i pol skie cho rą giew ki, ta kże
przy wie zio ną z Są cza pal mę i wiel ka -
noc ne go ba ran ka. Do li czy li śmy się 95
osób zwią za nych z Są dec czy znę. W tym
miej scu do peł nił się los m.in. sę dzie go
grodz kie go z No we go Są cza Wła dy sła -
wa Ar ma ty, Sta ni sła wa Cy co nia ze Sta -
re go Są cza, na uczy cie li Hen ry ka
Ja roń czy ka z Chom ra nic i Ada ma Fli sa
ze Sta re go Są cza (nie zdą żył zo ba czyć
có recz ki Ma ry si, któ ra uro dzi ła się w li -
sto pa dzie w 1939 r.), ka pi ta na 1. Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich w No wym Są -
czu Er ne sta He rol da, bra ci Ro ma na i Ta -
de usza Igiel skich ze Stróż, dok to ra
Ta de usza Ja go szew skie go z Piąt ko wej,
in spek to ra szkol ne go Ta de usza Ku rzei
z No we go Sącz, i wie lu, wie lu in nych.

Spa cer wo kół ścia ny z ta blicz ka mi
zgła dzo nych pod stęp nie przez NKWD
przy niósł wzru sza ją ce, nie za po mnia ne
mo men ty, w ogó le to miej sce ro bi
ogrom ne wra że nie. 

Wo kół szu miał nie my świa dek sta li -
now skiej zbrod ni – las so sno wy, po śród
drzew le ża ły jesz cze pła ty śnie gu,
a w do le roz cią ga ła się nad dnie przań ska
skar pa. Wio sną 1940 ro ku uro czy sko
Ko zie Gó ry by ło let ni skiem funk cjo na -
riu szy NKWD. Po kło ni li śmy się ta kże
pod krzy żem pra wo sław nym, upa mięt -
nia ją cym ro syj skie ofia ry zbrod ni Sta li -
na w tym miej scu. W Ka ty niu le ży ich
praw do po dob nie wię cej niż na szych
ok. 4100 ofi ce rów, ale Ro sja nie nie ma -
ją in dy wi du al nych ta bli czek. 

W na szą pa mięć wry ła się ta kże sta -
cja ko le jo wa Gniez do wo, wte dy i dzi siaj
zwy kły, pe ry fe ryj ny dwo rzec ko le jo wy.
Stam tąd wy wo żo no na szych bied nych
ofi ce rów cię ża rów ka mi nad do ły śmier -
ci. Tam te go dnia, 10 kwiet nia 2011 r.
spo tka li śmy w Gniez do wie po dob ną na -
szej piel grzym kę z Po zna nia. Był też
sła nia ją cy się na no gach z opil stwa tu -
by lec, od ga nia ny przez ro syj ską tłu -
macz kę… 

Z miej sca kaź ni pol skich ofi ce rów
w kwiet niu 1940 ro ku, po 71. la tach są -
dec cy piel grzy mi wy wieź li kil ka wo -
recz ków czar nej, mo krej, na siąk nię tej
pol ską krwią zie mi, speł nia jąc tym sa -
mym za mó wie nia ró żnych śro do wisk
i osób, m.in. rad ne go No we go Są cza Ar -
tu ra Czer nec kie go. Na cmen ta rzu w Ka -

ty niu i na lot ni sku woj sko wym
w Smo leń sku na si pąt ni cy dum nie roz -
wi nę li bia ło -czer wo ny trans pa rent z na -
pi sem „No wy Sącz”, a ta kże fla gi
Po wia tu No wo są dec kie go i No we go Są -
cza z her bem św. Mał go rza ty. 

W Smo leń sku Są de czan pi lo to wał
wi ce kon sul RP w Mo skwie Mi chał
Gre czy ło, zmo bi li zo wa ny ma ila mi i te -
le fo na mi An drze ja Piszcz ka. Uczyn ny
dy plo ma ta za wiózł na szych piel grzy -

mów m.in. na mszę św. w ka pli cy MB
Nie po ka la ne go Po czę cia w Smo leń sku,
od pra wio nej przez fran cisz ka ni na, o.
Jac ka Kucz mi ka, w pierw szą rocz ni cę
tra ge dii smo leń skiej (czy ta nia i ka za nie
by ły po ro syj sku i po pol sku). Opra wę
mu zycz ną na bo żeń stwa stwo rzy li go -
ście z Pol ski, któ rzy za śpie wa li m.in.
pieśń Oj czy no ma… tak sil nie zwią za -
ną z bł. ks. Je rzym Po pie łusz ką. Ka pli -
ca stoi obok zruj no wa ne go ko ścio ła,
od da ne go smo leń skim ka to li kom
po upad ku ko mu ny. 

Po tem kon sul po pro wa dził nas
pod słyn ną, prze ła ma ną na wy so ko ści
ok. 6-me trów brzo zę przy lot ni sku Se -
wier nym w Smo leń sku (na stęp ne go
dnia spo tka li się tam pre zy den ci Pol ski
i Ro sji: Bro ni sław Ko mo row ski i Dmi -
trij Mie dwie diew). O pień te go drze wa
za wa dził skrzy dłem pol ski Tu po lew, za -
nim ma szy na roz bi ła się na ty sią ce ka -
wał ków. Wi dzie li śmy oto cze nie te go
pseu do lot ni ska, bra ku je słów do opi sa -
nia pa nu ją ce go tam ba ła ga nu i nie po -
rząd ku. Ro syj ski baj zel, że by nie
po wie dzieć ba ra chło, trze ba zo ba czyć
na wła sne oczy. Jest wprost nie praw do -
po dob ne, że tam po sła no 10 kwiet -
nia 2010 ro ku sa mo lot pre zy den ta
Rzecz po spo li tej Pol skiej z naj wa żniej -
szy mi oso ba mi w pań stwie...

10 kwiet nia 2011 ro ku na miej scu ka -
ta stro fy Tu po le wa 154 M o nu me rze
bocz nym 101 nie by ło zbyt wie lu Po la -

Pa ni dok tor od szu ka ła
w Ka ty niu ta blicz kę upa -
mięt nia ją cą swe go wuj ka,
bra ta mat ki płk. Wil hel ma
Ka sprzy kie wi cza, któ ry we
wrze śniu 1939 ro ku po szedł
na woj nę i już nie wró cił
do do mu. Star sza pa ni roz -
pła ka ła się, a po tem za to -
pi ła w mo dli twie.

Na za re tan ki z No wo gród ka, opie -
kun ki ko ścio ła w któ rym ochrzczo -
ny był Adam Mic kie wicz Na stacji w Gniezdowie
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ków z kra ju. Do kład nie o godz. 10.41
(tam tej sze go cza su) za wy ły klak so ny
uru cho mio ne przez kie row ców pol skich
ti rów, któ rzy spe cjal nie za trzy ma li się
przy lot ni sku. Spo tka li śmy też spo ro
zwy kłych Ro sjan, głów nie mło dzież,
któ rzy mo dli li się i pa li li świe ce pod gła -
zem upa mięt nia ją cym ofia ry tra ge dii
i by ły to bu du ją ce ob raz ki. Miej sce ka -
ta stro fy na wie dza li ta kże, co cie ka we
– Li twi ni oraz bar dzo licz nie na si ro da cy
z ró żnych stron Bia ło ru si. Mie li bli sko,
gra ni ca bia ło ru sko -ro syj ska prak tycz nie
nie ist nie je. Z Bia ło ru si do Ro sji prze je -
żdża się jak z Pol ski na Sło wa cję, chy -
ba, że się pod ró żu je sa mo cho dem
na pol skich re je stra cjach. Ro sja nie
„trzy ma li” nas na gra ni cy kil ka na ście
mi nut. 

***
W dro dze do Smo leń ska Są de cza nie

zwie dzi li twier dzę w Brze ściu, za trzy -
ma li się w Ko so wie Po le skim (miej scu
uro dze nia Ta de usza Ko ściusz ki) oraz
nad opie wa nym w bal la dach Ada ma
Mic kie wi cza je zio rem Świ teź, skąd był
już tyl ko krok do No wo gród ka. W ka -
te drze Wi tol do wej przy ru inach zam ku
Men do ga w No wo gród ku, gdzie mistrz
Adam był chrzczo ny, sio stra Ce cy lia
opo wie dzia ła nam hi sto rię 11. bło go -
sła wio nych na za re ta nek, roz strze la nych
przez Niem ców 1 sierp niu 1943 ro ku.
Bo ha ter skie za kon ni ce na zwał Jan Pa -

weł II, pod czas uro czy sto ści be aty fi ka -
cyj nej 5 mar ca 2000 ro ku w Rzy mie,
„pa tron ka mi ro dzin”, gdyż od da ły ży -
cie za uwię zio nych przez Niem ców oj -
ców ro dzin. Tam, gdzie już do ko na ło
się wie le cu dów, po wie rzy li śmy na za -
re tan kom no wo gródz kim wie le próśb
są dec kich. Mi łym ak cen tem na sze go

po by tu w No wo gród ku by ło wrę cze nie
przez red. Je rze go Le śnia ka miej sco -
wym na za re tan kom ksią żki pt. Okna
ży cia – S. O. S. Ka ro la Woj ty ły, do ku -
men tu ją cej m.in. zna czą cy wkład Ro -
dzi ny Na za re tań skiej w po moc
sa mot nym mat kom i ich ma ło let nim

dzie ciom. Al bu mo wą pu bli ka cję au tor -
stwa J. Le śnia ka, Sła wo mi ra Si ko ry
i ks. Jac ka Ko niecz ne go, z licz ny mi ak -
cen ta mi ma ło pol sko -są dec ki mi, ale ta -
kże opi su ją cą he ro icz ną po sta wę
bo ha ter skich za kon nic z No wo gród ka,
wy da ła Ku ria Me tro po li tal na w Kra ko -
wie z ini cja ty wy fun da to ra kil ku na stu
Okien ży cia w Pol sce, są de cza ni na Ry -
szar da Kon stan te go.

Dwie no ce na si piel grzy mi spę dzi li
w Or szy pod gra ni cą ro syj ską (tu taj ro -
ze gra ła się w 1512 ro ku słyn na bi twa
pod Or szą, w któ rej woj ska li tew sko -
-pol skie roz gro mi ły prze wa ża ją ce si ły
mo skiew skie knia zia Wa sy la III Ru ry -
ko wi cza) gosz cze ni ser decz nie w do -
mach przez członków miej sco wej
wspól no ty ka to lic kiej w myśl sta ro pol -
skiej za sa dy „Czym cha ta bo ga ta...”.
Wte dy też był czas na „noc ne Po la ków
roz mo wy” i przy wo ła nie pięk nych kart
z hi sto rii i li te ra tu ry pol skiej (cho rą żym
or szań skim był An drzej Kmi cic). Du żo
do wie dzie li śmy się o ży ciu co dzien -
nym Bia ło ru si nów, w miej scu, gdzie
kie dyś do cie ra ło nie tyl ko pa no wa nie,
ale i kul tu ra pol ska. Pew ne okru chy
prze szło ści prze trwa ły. 

W dro dze po wrot nej ze Smo leń ska
na si pąt ni cy za trzy ma li się m.in. w Ku -
ro pa tach na przed mie ściach Miń ska,
gdzie las krzy ży upa mięt nia ofia ry sta -
li ni zmu, m.in. Po la ków z tzw. bia ło ru -

– Z po mo cą Bo żą osią gnę li -
śmy głów ne ce le wy pra wy:
Ka tyń i Smo leńsk, a do dat -
ko wo od wie dzi li śmy Ku ro -
pa ty, gdzie rzad ko tra fia ją
Po la cy z kra ju. Praw dę po -
wie dziaw szy od pra wi li śmy
w Ro sji i na Bia ło ru si na bo -
żeń stwo szcze gól nej, na ro -
do wej Dro gi Krzy żo wej, tak
to trze ba na zwać.

ANDRZEJ PISZCZEK

Nad Świtezią: pomnij zatrzymać twe konie…Sądeczanie na lotnisku w Smoleńsku, 10 kwietnia 2011 r.

WYDARZENIE
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skiej li sty ka tyń skiej. Od wie dzi li śmy ta -
kże Li dę, a po tem spa ce ro wa li śmy
po roz brzmie wa ją cym pol ską mo wą
Grod nie, gdzie dla go ści z Są dec czy zny
zna lazł czas m.in. ks. Ro man Racz ko,
wi ce rek tor jed ne go z dwóch ist nie ją -
cych na Bia ło ru si Se mi na rium Du chow -
ne go (dru gie jest w Piń sku). Zac ny ten
ka płan bar dzo cie ka wie opo wia dał o sy -
tu acji miej sco we go Ko ścio ła ka to lic kie -
go na Bia ło ru si. Po wo łań nie bra ku je,
a gra ni ca Schen gen jest ta kże gra ni cą
do pły wu no wi nek świa to po glą do wych
i oby cza jo wych i pod tym wzglę dem
speł nia do brą ro lę…

Trze ba w ogó le po wie dzieć, że
po tym, co zo ba czy li śmy i usły sze li
na Bia ło ru si: czy ste, wręcz wy pie lę gno -
wa ne mia sta; otwar te, za dba ne ko ścio ły;
ser decz ni lu dzie mo że nie opły wa ją cy
w bo gac twa, ale też nie nę dza rze; w mia -
rę szyb ka od pra wa na gra ni cy; mu zeum
Ko ściusz ki i Mic kiew cza, ow szem
– przed sta wia nych ja ko bo ha te rów Bia -
ło ru si, ale jed nak – to wszyst ko ka że
tro chę ina czej spoj rzeć na „re żim Łu ka -
szen ki”. Przede wszyst kim trze ba pa mię -
tać, że tam ży je po nad pół mi lio na lu dzi
przy zna ją cych się do Pol ski. Od Bia ło -
ru si nów nie od dzie la ją nas zbrod nie
i krew, jak od Ukra iń ców, czy Ro sjan… 

***
Klam rą spi na ją cą piel grzym kę ka tyń -

ską Są de czan by ła wi zy ta 12 kwiet nia

na Kra kow skim Przed mie ściu w War -
sza wie, gdyż wra ca li śmy przez przej ście
gra nicz ne w Kuź ni cy Bia ło stoc kiej.
Pod Pa ła cem Na miest ni kow skim, skąd
w swo ją ostat nią pod róż wy ru szył śp.
pre zy dent RP Lech Ka czyń ski, Są de cza -
nie roz wi nę li sztan dar, z któ rym ob je -
cha li do Ka ty nia i Smo leń ska, po mo dli li
się za wszyst kie 96 ofiar ka ta stro fy smo -
leń skiej i od śpie wa li Ma zur ka Dą brow -
skie go. Nie wszyst kim to się spodo ba ło.
Pąt ni ków są dec kich nie spo tka ły żad ne
szy ka ny ze stro ny bia ło ru skiej i ro syj -
skiej mi li cji, na to miast w ser cu sto li cy
Pol ski, o czym in for mu je my z naj głęb -
szym ża lem, na ra zi li się na in ter wen -
cję… Stra ży Miej skiej. Je den z na szych
zo stał wy le gi ty mo wa ny, spi sa ny i su ro -
wo upo mnia ny przez do wód cę war szaw -
skich ha la bard ni ków funk cjo na riu sza
za za pa le nie zni cza „w pa sie dro go wym,
za rzą dza nym przez Miej ski Za rząd
Dróg w War sza wie…”

– Trud no w to uwie rzyć, ale tak by ło
– mó wił obu rzo ny dr Wła dy sław Dzik.

***
Prze bo jem pię cio dnio wej wy pra wy

by ła pio sen ka Bia ły krzyż Krzysz to fa
Klen czo na w nie zrów na nej in ter pre ta cji
na uczy ciel ki mu zy ki Celina Pa cho larz
z Mar cin ko wic. Pa ni Ce li na (czę sto mo -
żna usły szeć jej śpiew w ko ście le Du cha
Świę te go oj ców je zu itów w No wym Są -
czu) nie roz sta wa ła się z gi ta rą, ubo ga -

e… Sądecki baranek i palma wielkanocna na ołtarzu polowym w Katyniu

Dr Jadwiga Sułkowska-Mazur

Wi ce wójt gmi ny Gry bów An drzej
Po rę ba od szu kał ta blicz ki z na zwi -
ska mi bra ci Igiel skich ze Stróż
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ca jąc piel grzym kę swo im wspa nia łym
gło sem. O ty le nam by ło ła twiej wtó ro -
wać Ce li nie, że za po bie gli wy prze wod -
nik wy pra wy An drzej Pisz czek,
wy po sa żył nas w śpiew nik pio se nek pa -
trio tycz nych i żoł nier skich. W ze sta wie
by ło 30 utwo rów, po cząw szy od Ro ty,
a skoń czyw szy na Przy by li uła ni
pod okien ko.

Czas pod ró ży w au to bu sie upły wał
na są dec ko -li tew sko -ro syj skich opo wie -
ściach, wy im kach i dy gre sjach z chwa -
leb nej hi sto rii na szej Oj czy zny. Tu taj
prym wie dli: red. Je rzy Le śniak, współ -
au tor En cy klo pe dii Są dec kiej, i le gi ty -

mu ją cy się kre so wym ro do wo dem dr
Wła dy sław Dzik, zna ny chi rurg są dec -
ki, któ ry już z nie jed ne go pie ca chleb
jadł. Swo je pięć gro szy wtrą cał ta kże ni -
żej pod pi sa ny. 

Trze ba tu po wie dzieć, że ma ły au to -
kar na są dec kich re je stra cjach fir my
prze wo zo wej Ka ro la Ba sty na ca łej tra -
sie (mer ce des prze je chał w su mie bli -
sko 3,5 tys. km; po dzię ko wa nia na le żą
się kie row com: Ka zi mierz Hyc nar i Ma -
rian Re pel) roz brzmie wał mo dli twą
i śpie wem pie śni le gio no wych, par ty -
zanc kich i... la chow skich.

– Z po mo cą Bo żą osią gnę li śmy głów -
ne ce le wy pra wy: Ka tyń i Smo leńsk,
a do dat ko wo od wie dzi li śmy Ku ro pa ty,
gdzie rzad ko tra fia ją Po la cy z kra ju.
Praw dę po wie dziaw szy od pra wi li śmy
w Ro sji i na Bia ło ru si na bo żeń stwo
szcze gól nej, na ro do wej Dro gi Krzy żo -
wej, tak to trze ba na zwać – mó wi z sa -
tys fak cją An drzej Pisz czek, któ ry nie
roz sta wał się z ko mór ką i... ró żań cem. 

Nie mo gło być ina czej sko ro
w mroź ny, da le ki Wschód (w Smo leń -
sku le żał jesz cze śnieg) wy pra wił piel -
grzy mów 8 kwiet nia pro boszcz
Mar cin ko wic, ks. pra łat Jó zef Ba bicz,
pod czas ka tyń sko -smo leń skiej mszy
św. z pro gra mem ar ty stycz nym w wy -
ko na niu umun du ro wa nych uczniów Ze -
spo łu Szkół im. Wła dy sła wa Or ka na,
a do dat ko wo przed prze kro cze niem
gra ni cy w Te re spo lu po mo dli li śmy się

w sank tu arium ma ryj nym w Kod nie
nad Bu giem i pod krzy żem upa mięt nia -
ją cym 101. mę czen ni ków unic kich
w Ko stom ło tach. 

Zaś na dro gę po wrot ną do Pol ski po -
bło go sła wił Są de czan pro boszcz pa ra fii
Mi ło sier dzia Bo że go w Grod nie (naj -
więk szej pa ra fii na Bia ło ru si, blo ko wi -
sko, li czą cej 40 tys. wier nych), 76-let ni
ks. Er nest Bu dyn, ser ca nin, któ ry w la -
tach 70. ze szłe go stu le cia pra co wał we
Flo ryn ce i świet nie pa mię ta Gry bowsz -
czy znę i No wy Sącz. W tym mo men cie
do wie dzie li śmy się o tra gicz nym wy da -
rze niu: za ma chu bom bo wym w me trze
w Miń sku, przez któ ry prze je cha li śmy
bez piecz nie kil ka go dzin wcze śniej.

***
Kon sul Mi chał Gre czy ło, ro dem spod

Kielc, któ ry opie ko wał się na mi w Smo -
leń sku, usły szał od Są de czan na po że -
gna nie pio sen kę Ży czy my, ży czy my…
Wzru szo ny dy plo ma ta za pro sił nas 2
wrze śnia na uro czy stość w Mied no je,
ko ło Twe ru, gdzie spo czy wa ją pol scy
więź nio wie obo zu z Ostasz ko wa (głów -
nie funk cjo na riu sze KOP, po li cji i osad -
ni cy na Kre sach wschod nich). 

– Nie wy klu czam, że sko rzy sta my z za -
pro sze nia, wła śnie stu diu ję ma pę Ro sji
– mó wi ta jem ni czo An drzej Pisz czek.

Pa nie An drze ju, dzię ku je my i trzy -
ma my za sło wo, je dzie my do Mied no je! 

HEN RYK SZEW CZYK 
FOT. UCZEST NI CY WY PRA WY KA TYŃ SKO -SMO LEŃ SKIEJ

Sądeczanie na cmentarzu w Katyniu

W Kuropatach

WYDARZENIE
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Mu zeum Pa pie ża – Po la ka urzą -
dzo no pod pa pie skim oł ta -
rzem, w po miesz cze niach,
któ re by ły za kry stią dla ka pła -

nów kon ce le bru ją cych mszę świę tą z Oj -
cem Świę tym pod czas Je go piel grzym ki
do Sta re go Są cza 16 czerw ca 1999 r.

Bez pre ce den so wa w ska li kra ju de cy -
zja o po zo sta wie niu pa pie skie go oł ta rza

na sta ro są dec kich bło niach oka za ła się
brze mien na w skut ki. Do oł ta rza piel -
grzy mu ją pąt ni cy z ca łej Pol ski. Jest
miej scem re li gij nych spo tkań wie lu sta -
nów: sa mo rzą dow ców, któ rzy za pa tron -
kę przy ję li sta ro są dec ką świę tą – Kin gę,
szkol nych spo łecz no ści, któ rym pa tro nu -
je śp. Pa pież – Po lak. Tu od by wa ją się
uro czy sto ści pa ra fial ne i die ce zjal ne. Tu

piel grzy mi wy zna cza ją so bie czas me dy -
ta cji w rocz ni ce zwią za ne z po słu gą i ży -
ciem Na miest ni ka Pio tro we go na Sto li cy
Apo stol skiej. Tu, przy oł ta rzu pa pie skim
po wsta ło Die ce zjal ne Cen trum Piel grzy -
mo wa nia, któ re go mi sją jest re ali zo wa -
nie prze sła nia, ja kie w cza sie pon ty fi ka tu
prze ka zał nam Jan Pa weł II. II

W izbie no szą cej imię Pa pie ża – Po -
la ka zna la zły się przede wszyst kim
przed mio ty zwią za ne z po by tem Ja -
na Paw ła II w Sta rym Są czu: tron, któ ry
zaj mo wał Pa pież pod czas li tur gii, krze -
sła je go asy sty.

Jed ną z naj cen niej szych pa mią tek jest
pierw sza piu ska Oj ca Świę te go, z au to -
gra fem Pa pie ża pod pi sa na od spodu

Pa pie skie re li kwie
Z chwi lą be aty fi ka cji Ja na Paw ła II pa pie skie pa miąt ki zgro -
ma dzo ne w Sta rym Są czu na bie ra ją zna mion re li kwii. To
miej sce w cie niu klasz to ru Kla ry sek ma swo je ge nius lo ci,
któ re uci sza naj bar dziej roz bry ka ną wy ciecz kę i ka że mó wić
pół gło sem. Tym miej scem opie ku je się Jan Pa weł II.

BEATYFIKACJA
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w dniu in au gu ra cji pon ty fi ka tu 22 paź -
dzier ni ka 1978 r.

Eks po no wa ne miej sca zaj mu ją: bia -
ła su tan na z pa sem pa pie skim, bu ty
i piu ska, w któ rych wy stę po wał
przed ro kiem 1999 r., a ta kże or nat,
w któ rym od pra wił mszę ka no ni za cyj -
ną na sta ro są dec kich Bło niach.

Dy rek tor Cen trum Piel grzy mo wa -
nia i ku stosz Mu zeum, ks. Ta de usz Saj -
dak wy ró żnia wśród zgro ma dzo nych
pa mią tek pła sko rzeź bę no wo są dec kie -
go rzeź bia rza, Fran cisz ka Pal ki za ty tu -
ło wa ną: „Świę ci die ce zji tar now skiej”.
Przed sta wia ona Oj ca Świę te go w cza -
sie pod nie sie nia Eu cha ry stii. Ho stia ma
po stać ob li cza Pa na Je zu sa ze sły ną ce -
go ła ska mi ob ra zu Prze mie nie nia Pań -
skiego w no wo są dec kiej ba zy li ce
pod we zwa niem św. Mał go rza ty.

Nad po sta cią Oj ca Świę te go znaj du ją
się trzy po sta cie: św. Kin ga, św. Sta ni -
sław – bi skup szcze pa now ski i św.
Świe rad z Tro pia. U do łu – bia ły orzeł,
ja ko sym bol oj czy zny wy zwa la ją cej się
z wię zów nie wo li. Pła sko rzeź bę na zy -
wa pro ro czą, bo wiem po wsta ła po -
nad 30 (!) lat przed piel grzym ką Oj ca
Świę te go do Sta re go Są cza, kie dy dzi -
siej sza św. Kin ga by ła bło go sła wio ną.

Cie ka wost ką eks po zy cji są nar ty,
na któ rych jeź dził ja ko Pa pież. Nar ty
Ka ro la Woj ty ły – księ dza znaj du ją się
w mu zeum urzą dzo nym w Je go ro -
dzin nym do mu w Wa do wi cach, „de -
ski” kar dy na ła kra kow skie go – zo sta ły
w Kra ko wie.

W ga blo tach po miesz czo no m.in.
„cy wil ne” ubra nia Pa pie ża: kurt kę pu -
cho wą, w któ rej był na Mo unt Blanc,
bu ty nar ciar skie, kij ki, rę ka wicz ki oraz
spe cjal nie dla nie go zro bio ną czap kę.

W Sta rym Są czu jest rów nież pił ka
no żna po da ro wa na przez re pre zen ta cję
Pol ski na prze ło mie lat 1981 i 1982, tuż
przed zdo by ciem srebr ne go me da lu
na Mun dia lu w Hisz pa nii. Nie brak też
drob nych pa mią tek upa mięt nia ją cych
wi zy ty apo stol skie Oj ca Świę te go
w Pol sce i świe cie: no tat ki pra so we,
pla kiet ki, kart ki oko licz no ścio we,
znacz ki pocz to we, me da le wy bi te
z oka zji piel grzy mek i ka no ni za cji
świę tych, a szcze gól nie św. Kin gi.

(S)
Źró dło: J. Le śniak, S. Si ko ra, 

Dru ga mło dość Sta re go Są cza, 2010

l wrze sień 1952, Stró że
Wy ciecz ka do Stróż.

l 15 sierp nia 1953, Kry ni ca
W tym dniu 23-let ni wów czas ksiądz

do tarł w gru pie wę drow nej z Hań czo wej
do Kry ni cy. Za so bą miał przej ście przez
Biesz cza dy i Be skid Ni ski. Ksiądz Woj -
ty ła wy brał się w tu tej sze stro ny z oso -
bi stym ce lem. Chciał przyj rzeć się
do kład nie te re nom, gdzie pod czas
pierw szej woj ny świa to wej wo jo wał
w mun du rze au striac kie go sie rżan ta je -
go oj ciec – też Ka rol. 
l sier pień 1954, Be skid Są dec ki

Od 11 sierp nia wę drów ka przez Gor -
ce i Pie ni ny na szla ki Be ski du Są dec kie -
go. 13 sierp nia: Szczaw ni ca – Prze hy ba
– Ra dzie jo wa – Piw nicz na (noc leg); 14
sierp nia: Piw nicz na – Ła bow ska Ha la
– Kry ni ca.
l 5-6 mar ca 1955, Prze hy ba i Ry tro

Wy pra wa nar ciar ska (z przy go da mi!):
Czorsz tyn – Kro ścien ko – Prze hy ba
– Ry tro. K. Woj ty ła wraz z to wa rzy sza -
mi po błą dzi li, zmu sze ni by li no co wać
w sza ła sie pa ster skim.
l Zi ma 1956, Kry ni ca

Krót ki po byt nar ciar ski pod Gó rą
Par ko wą.
l 1957, Krynica (trzy razy), Ptaszkowa,

Stróże
4 lu te go: współ ce le bru je mszę św.

w ko ście le zdro jo wym (co po świad cza
wła sno ręcz ny wpis); 15-16 czerw ca:
wy ciecz ka z Ptasz ko wej do Kry ni cy,
wy kład w ko ście le; li piec: Stró że; 30
grud nia: Kry ni ca, msza św. i… nar ty
l 24-29 sierp nia 1959, Be skid Są dec ki

i Ni ski
Wę drów ka z Mu szy ny do Gor lic.

l Zi ma 1960, Be skid Są dec ki
W gro nie kil ku osób wę drów ka

na nar tach ze Szlach to wej na Prze hy bę,
na stęp nie na Ra dzie jo wą i Wiel ki Ro -
gacz i z po wro tem do Szlach to wej.
l sierpień 1961, Beskid Niski i Sądecki

Z Szym bar ku do Ptasz ko wej (przez
Śniet ni cę, Po la ny, No wą Wieś, Ka mian -
ną) i Kry ni cy
l 21 kwiet nia (ty dzień po Wiel ka no cy)

1963, Po de gro dzie i Go stwi ca
Na proś bę swe go ko le gi ks. Jó ze fa

To ka rza z KUL bp K. Woj ty ła w ko ście -
le św. Ja ku ba w Po de gro dziu udzie lił
ślu bu Ma rii Że la sko i Ta de uszo wi Ura -

BEATYFIKACJA
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mow skie mu, a na stęp nie był go ściem
we sel nym w do mu Że la sków w Go stwi -
cy. Ta hi sto rycz na cha łu pa znaj du je się
dziś w skan se nie w No wym Są czu.
l 11 sierp nia 1963 No wy Sącz – Za wa da

Z udzia łem Ka ro la Woj ty ły od by ła się
ko ro na cja ob ra zu Mat ki Bo skiej Po cie -
sze nia z ko ścio ła je zu itów pw. Św. Du -
cha w No wym Są czu. Ob raz zo stał

ko ro no wa ny przez Pry ma sa Ty siąc le cia
Ste fa na Wy szyń skie go w asy ście bi sku -
pów Ka ro la Woj ty ły i Je rze go Able wi -
cza oraz 14 in nych bi sku pów. Ów cze sne
wła dze nie zgo dzi ły się na ko ro na cję
na są dec kim ryn ku i uro czy sto ści od by -
ły się w po bli skiej Za wa dzie. W trwa ją -
cych od 2 do 11 sierp nia uro czy sto ściach
udział wzię ło 700 księ ży i po nad 300 tys.

wier nych. Świad ko wie te go wy da rze nia
wspo mi na ją o głę bo kiej za du mie i wzru -
sze niu zgro ma dzo nych tłu mów. 

Hie rar chów Ko ścio ła po wi ta li przed -
sta wi cie le spo łecz no ści mia sta: dr praw
Adam Ko zacz ka (zna ny są dec ki ad wo -
kat, au tor ksią żki o ge hen nie obo zo wej
pod czas oku pa cji hi tle row skiej pt. Cień
an tro po ida, zmar ły w 1989 r.) w imie niu

Są dec kie szla ki pol skie go Pa pie ża

Kalendarium pobytu Karola
Wojtyły na ziemi sądeckiej
Ka rol Woj ty ła po cząw szy od 1952 ro ku od wie dził wie le za kąt ków zie mi są dec kiej, prze szedł
pie szo wa żniej sze szla ki tu ry stycz ne w Be ski dach. Ko rzy sta jąc z opra co wań Lesz ka Mi gra ły
i ks. Ada ma Bo niec kie go, po da je my da ty i miej sca zwią za ne z obec no ścią póź niej sze go Pa -
pie ża na Są dec czyź nie. Nie jest to z pew no ścią li sta peł na, bo nie wszyst kie po by ty są udo ku -
men to wa ne. Skąd inąd wia do mo np., że mło dy ks. Ka rol Woj ty ła w dro dze z dwor ca PKP
do cen trum No we go Są cza od wie dził ko ścio łek ko le jo wy.

W Tropiu, 17 lipca 1966 r.
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ro dzi ców oraz Bar ba ra Ha be lan ka
i Krzysz tof Paw łow ski (obec ny rek tor
Wy ższej Szko ły Biz ne su) w imie niu
mło dzie ży. Wszyst kich ze bra nych po wi -
tał ks. pro win cjał o. Adam Ku śnierz
z Kra ko wa. Ob rzęd ko ro na cji roz po czę -
ło od czy ta nie bul li ko ro na cyj nej Ja -
na XXIII. Ka za nie wy gło sił pry mas
Ste fan Wy szyń ski.
La to, 1963 No wy Sącz

Pry wat ne od wie dzi ny wraz z ma łżeń -
stwem Pół taw skich u Ur szu li Piech i To -
ma sza Pie cha.
l 17 lip ca 1966, Tro pie

Udział apb. K. Woj ty ły w uro czy sto -
ściach mi le nij nych, gdzie od dał hołd
Świe ra do wi, pierw sze mu świę te mu
– Po la ko wi. Me tro po li ta kra kow ski
przy trop skiej pu stel ni wy ja śnił, że nie
mógł nie przy być tu, gdzie ży cie chrze -
ści jań skie się po czę ło i skąd le piej wi -
dać, jak ono się roz wi ja ło, aby tym
śmie lej spoj rzeć w przy szłość. I do dał:
Tu je ste śmy u ko rze ni; u tych ko rze ni,
z któ rych wy ro sła si ła ty siąc let niej re li -
gii chrze ści jań skiej w Pol sce [...]
Do Tro pia nie wy star czy tyl ko przy być;
tu trze ba przy piel grzy mo wać.
l 24 lip ca 1966, Sta ry Sącz

Udział w uro czy sto ściach mi le nij -
nych w Sta rym Są czu. Tak jak Kin ga za -
bie ga ła o ka no ni za cję św. Sta ni sła wa,
tak wte dy abp Ka rol Woj ty ła wy ra ził
naj wy ższy sza cu nek dla do ko nań Kin gi
i u jej gro bu mo dlił się o wy nie sie nie jej
na oł ta rze ja ko świę tej, pra gnąc w ten

spo sób jak by spła cić dług wdzięcz no ści
za ka no ni za cję swo je go po przed ni ka
na bi skup stwie kra kow skim:

Jesz cze po stu le ciach, dzi siaj, po pra -
wie 700 la tach, czu je my bo gac two jej ży -
cia. Wi dzi my jak trud no się zmie ścić
te mu ludz kie mu ży ciu nie wia sty w nor -
mal nych, zwy czaj nych ra mach; jak
wszyst kie for my te go ży cia nie wy star -
cza ją, aże by Bo gu od dać sie bie bez resz -
ty, a za ra zem z te go od da nia bez resz ty
Bo gu, pójść bez resz ty na słu żbę bliź -
nich. Ta kie bo gac two ży cia w ja kiej kol -
wiek by zna la zło się epo ce na zy wa się
świę to ścią i dla te go też, ja ko bi skup kra -
kow ski, mam obo wią zek za brać tu taj
głos ku czci tej, któ ra tak bar dzo za bie -
ga ła o wy nie sie nie na oł ta rze bi sku pa,
mę czen ni ka kra kow skie go. I te jej żar li -
we pra gnie nia się speł ni ły. Dzi siaj po -
wra ca my do tych sa mych pra gnień
i kie ru je my je ku jej oso bie. Tu taj,
od gro bu Bło go sła wio nej, pro si my
na po cząt ku dru gie go ty siąc le cia Pol ski
o wy nie sie nie Jej na oł ta rze ja ko świę tej!

Proś bę Ka ro la Woj ty ły speł nił 33 la -
ta póź niej pa pież Jan Pa weł II przy by -
wa jąc w tym ce lu oso bi ście do Sta re go
Są cza.
l 11 wrze śnia 1966, Li ma no wa

Ko ro na cja fi gu ry mat ki Bo skiej Bo -
le snej – uro czy sto ści mi le nij ne.
l 8 grud nia 1967, Sie kier czy na

Kar dy nał K. Woj ty ła (wraz z bp. Je -
rzym Able wi czem i ks. Sta ni sła wem
Dzi wi szem) przy był do Sie kier czy ny
w za stęp stwie kar dy na ła Ja na Kró la,
któ re mu wła dze PRL nie ze zwo li ły
na przy lot z USA w ce lu od by cia in gre -
su kar dy nal skie go do je go ro dzin nej pa -
ra fii.
l 2-13 sierp nia 1970, Mu szy na

Po byt wy po czyn ko wy w Mu szy nie. 
l 30 sierp nia 1970, No wy Sącz

Od pra wie nie su my od pu sto wej w ko -
ście le Św. Du cha, sło wo koń co we (okra -
szo ne dow ci pa mi).
l sty czeń – lu ty, 1959–1971, Prze hy ba

Wy ciecz ki i obo zy nar ciar skie. No we,
od da ne w 1958 r. schro ni sko na Prze hy -
bie by ło ulu bio nym miej scem zi mo we -
go wy po czyn ku Ka ro la Woj ty ły. Ta kich
po by tów by ło co naj mniej sie dem
(1959, 1963, 1966, 1967, 1968, 1969
i 1971). Ostat ni wpis w księ dze pa miąt -

Z homilii papieża Jana Pawła II

„Wdzięcz ny je stem Bo żej Opatrz no ści za to, że
da ne mi by ło do ko nać ka no ni za cji świę tej Kin -
gi tu, na Zie mi Są dec kiej, z któ rą tak bar dzo
by ła zwią za na; któ ra prze cho wa ła Jej pa mięć
przez sie dem wie ków. 
Dzię ku ję wam Bra cia i Sio stry, miesz kań cy tej
zie mi, że za cho wa li ście Ją w swo ich ser cach,
że mo dli li ście się przez Jej przy czy nę i wy pro si -
li ście u Bo ga ten dzień. 
(...) Po zdra wiam rów nież No wy Sącz i mia sto,
któ re za wsze urze ka ło mnie swo im pięk nem
i go spo dar no ścią.”

Z homilii papieża Jana Pawła II
w Starym Sączu 16 czerwca 1999 r.

W Starym Sączu, 24 lipca 1966 r.

BEATYFIKACJA
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ko wej da to wa ny na 2-10 lu te go 1971 ma
na stę pu ją cą treść: Gro zi ło, że po 10 la -
tach sys te ma tycz nych, cud nych, zi mo -
wych po by tów na Prze hy bie zmie ni my
miej sce. Te raz po po wro cie p. Ma ria -
na Pa ty ka ma my per spek ty wę na stęp -
nych 10 lat i wmu ro wa nia na stęp nej
ta bli cy. Praw dzi wy go spo darz de cy du je
o praw dzi wym uro ku schro ni ska. 
l 6 sierp nia 1971, No wy Sącz

Me tro po li ta kra kow ski prze wod ni -
czył wspól nie z bpem Je rzym Able wi -
czem uro czy sto ści prze nie sie nia ob ra zu
Prze mie nie nia Pań skie go do głów ne go

oł ta rza w no wo są dec kim ko ście le pw.
św. Mał go rza ty, któ ry – już ja ko pa pież
– wy niósł póź niej do god no ści ba zy li ki.
Z re la cji ks. An drze ja Mu chy, po tem
pro bosz cza pa ra fii Św. An drze ja Bo bo li
w Gor li cach, wów czas pra cu ją ce go
w No wym Są czu (na ple ba nii w je go
miesz ka niu przez kil ka ty go dni prze cho -
wy wa ny był ob raz po kon ser wa cji do ko -
na nej przez pro fe so ra Fur dy nę):

– Jak się póź niej do wie dzia łem z wia -
ry god nych ust (ks. bi sku pa Je rze go Able -
wi cza), do po łu dnia obaj hie rar cho wie,
by li na ko ro na cji in ne go cu dow ne go ob -
raz na Ślą sku. Stam tąd wra ca li jed nym
sa mo cho dem, by zdą żyć do No we go Są -
cza. Swo im zwy cza jem, ks. bi skup Able -
wicz, któ ry był pro szo ny ja ko głów ny
ce le brans, jesz cze w dro dze prze glą dał
przy go to wa ne uprzed nio no tat ki. Na to -
miast ks. kar dy nał zbie rał do pie ro my śli
do ka za nia, któ re miał wy gło sić w cza sie
są dec kiej uro czy sto ści. Wi dząc no tat ki
ks. bi sku pa Able wi cza stwier dził: „Ty,
Ju rek, już po raz trze ci wi dzę, za glą dasz
do no ta tek, a ja jesz cze nie wiem, co
mam po wie dzieć”. Na pew no kar dy nał
miał mniej cza su, by swo je ka za nie na -
pi sać w ca ło ści. Zna jąc jed nak głę bię
prze mó wień Oj ca Św. mo że my słusz nie
przy jąć, że słu cha cze nie za uwa ży li, iż to
ka za nie by ło przy go to wa ne w dro dze
z jed nej uro czy sto ści na dru gą...

l 16 paź dzier ni ka 1972, Sie kier czy na i Li -
ma no wa
Udział w po wtó rzo nym in gre sie kar -

dy na ła Ja na Kró la.
l 16 czerw ca 1999, Sta ry Sącz

Wresz cie to naj bar dziej pa mięt ne spo -
tka nie: w nie za po mnia ną śro dę na sta ro -
są dec kich Bło niach. Ka no ni za cja
księ żnej Kin gi, „po wtór ka z geo gra fii”,
po wi tal ne sło wa go spo da rza die ce zji bi -
sku pa Wik to ra Skwor ca: „Oto jest dzień,
któ ry dał nam Pan”. Dzień hi sto rycz ny,
któ ry być mo że nie bę dzie miał rów ne -
go so bie... To spo tka nie wy żło bi ło w ka -
żdym z nas nie za tar ty ślad. Na za wsze.
Świad ka mi ka no ni za cji by ło ok. pół mi -
lio na piel grzy mów. To by ło naj więk sze
zgro ma dze nie lu dzi w hi sto rii Są dec czy -
zny, któ rą pa pież uho no ro wał na stę pu ją -
cy mi sło wa mi: „Ta zie mia od lat by ła mi
bar dzo bli ska...”

Szczę śli wy był wte dy pa pież, szczę -
śli wa Są dec czy zna.

(RED)
Źródła: ks. Adam Boniecki, Kalendarium życia

Karola Wojtyły, Kraków, 2000; Jerzy Leśniak,
Papieska rocznica – w Starym Sączu dziesięć lat
temu, „Sądeczanin”, nr 6, 2009; Leszek Migrała,

Kalendarium pobytów i wizyt Karola Wojtyły
na Sądecczyźnie, „Rocznik Sądecki”,

t. XXXIV, 2006
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Po wtór ka z geo gra fii

„Je ste śmy tu, w Sta rym Są czu, skąd wy ru sza -
my ku Dzwon ków ce, Ra dzie jo wej, na Pre hy bę,
do cho dzi my do Wiel kiej Ra czy. Wra ca my
na Pre hy bę i scho dzi my al bo zje żdża my
na nar tach, na nar tach... 
(okla ski) 
Z Pre hy by do Szlach to wej i do Kro ścien ka.
W Kro ścien ku, na Ko piej Gór ce jest Cen trum
Oa zy. W Kro ścien ku prze kra cza my Du na jec,
któ ry pły nie ra zem z Po pra dem w kie run ku
Są cza No we go i Sta re go i je ste śmy w Są czu
z po wro tem. A kie dy na Du naj cu jest wy so ka
wo da, to mo żna w pięć, sześć go dzin prze pły -
nąć od No we go Tar gu do No we go Są cza. To
ty le tej po wtór ki z geo gra fii.
(okrzy ki: „Szóst ka z plu sem!”, „Zo stań dłu żej!”)

„Po wtór ka z geo gra fii” pa pie ża Ja na Paw ła II
wy gło szo na na sta ro są dec kich Bło niach

16 czerw ca 1999 r.

W Starym Sączu, 16 czerwca 1999 r.

BEATYFIKACJA
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Do są dec kiej kul tu ry na wią zał
pa pież Jan Pa weł II zwra ca jąc
się do ze spo łu „La chy” pod -
czas au dien cji 27 lip ca 1982 r. 

S po tka nie z są de cza na mi w Ca -
stel Gan dol fo za pla no wa ne
na 20 mi nut trwa ło po nad pół to -
rej go dzi ny, prze pla ta ne by ły

śpie wa mi i tań ca mi oraz pa pie ski mi
proś ba mi o… bis:

Są dec czy zna, ten za ką tek jest mi do -
brze zna ny. Wpraw dzie to już nie jest zie -
mia kra kow ska, nie jest Pod ha le, ale jest

to są siedz two, bli skie są siedz two, w ka -
żdym ra zie Pod kar pa cie. Je stem wam
szcze gól nie wdzięcz ny za to, że ście tu taj
ten za ką tek zie mi oj czy stej, tak bar dzo mi
bli ski, przy po mnie li wa szym śpie wem
i wa szym tań cem. Ten za ką tek jest mi do -
brze zna ny, zna ny jest mi i z wo dy, przede
wszyst kim z Du naj ca, mniej z Po pra du,
ale tro chę też. Zna ny jest mi z gór, ca łe -
go Be ski du Są dec kie go, któ ry scho dzi łem
w ró żnych kie run kach, i to la tem, wio sną,
je sie nią, a ta kże – by wa ło – zi mą. Za ką -
tek, któ ry re pre zen tu je cie, sta nął mi ży -
wo przed ocza mi du szy i wzbu dził ja kąś
tę sk no tę, bo to pięk na zie mia, pięk ny za -

ką tek, je den z naj pięk niej szych na ca łej
zie mi pol skiej. A pięk no przy ro dy idzie
ja koś w ser ca ludz kie i ten za ką tek ro dzi
też pięk nych lu dzi. Wie lu pięk nych lu dzi
wy szło wła śnie stam tąd, z te go za kąt ka.
Pięk no ludz kie wy ra ża się w kul tu rze,
w dzie łach kul tu ry. To wszyst ko, z czym
przy by li ście tu taj w dzi siej szy wie czór, to
są dzie ła kul tu ry, dzie ła kul tu ry lu do wej
tej wła śnie zie mi są dec kiej. Dzię ku ję
wam za to, że te dzie ła kul tu ry zie mi są -
dec kiej tak pie lę gnu je cie, bo dzi siaj są
one za gro żo ne cy wi li za cją współ cze sną,
któ ra bie gnie w in nym kie run ku (…)
Dzię ku ję wam za to, że kul tu rę lu do wą
kon ser wu je cie, pod trzy mu je cie, że da je -
cie jej wy miar ar ty stycz ny, nie tyl ko
w Pol sce, ale i po za Pol ską, że idzie cie
przez świat z tą pol ską kul tu rą, pol ska
pie śnią i tań cem, są dec ką pie śnią i tań -
cem ja ko „La chy”. A wie my do brze, że
trud no zna leźć ter min rów no znacz ny
i bli ższy dla Po la ka jak wła śnie Lach.
Więc wam, dro gie „La chy”, za to dzię -
ku ję, że ście mi tu przy wieź li, po wiem
szcze rze, ta kże tro chę roz ryw ki, tro chę
spo ko ju, swo bo dy, te go ja kie goś ży we go
ka wał ka Pol ski, któ ra jest obec na w ka -
żdym ge ście, w ka żdym sło wie, w ka żdej
pol skiej pie śni oj czy stej, a naj bar dziej
– jak mó wił po eta Wy spiań ski – jest
obec na w pol skim ser cu.

(RED)
Źró dło: J. Le śniak, S. Si ko ra, 

Pa no ra ma kul tu ry są dec kiej, 2008

„Trud no zna leźć ter min rów no znacz ny i bli ższy
dla Po la ka jak wła śnie Lach…”

Bł. Jan Paweł II
o sądeckiej
kulturze

„Sądeczoki” w Watykanie Z włodarzami Nowego i Starego Sącza
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Ob wod ni ca od po cząt ku
Wła dze No we go Są cza po sta no wi ły,

że pół noc na ob wod ni ca mia sta, łą czą ca
przez most na Du naj cu ul;. Tar now ską
z ul. Mar cin ko wic ką, po wsta nie ja ko
dro ga gmin na, okre ślo na mia nem GP,
czy li dro ga głów na, przy spie szo na. Od -
stą pio no tym ra zem od za my słu re ali za -
cji ob wod ni cy ja ko dro gi kra jo wej,
Pro ce du ra przy go to wa nia in we sty cji
roz po czę ła się od no wa. Ro bo ty ma ją
ru szyć wio sną 2012 r. We dług wstęp -
nych sza cun ków ca łość kosz to wać bę -
dzie ok. 80 mln zł. List otwar ty Zo fii
Piecz kow skiej – str. 97

No wa ga le ria han dlo wa
Przy ul. Pra żmow skie go w No wym

Są czu otwar to cen trum han dlo wo -roz -
ryw ko we Go łąb ko wi ce. Wstę gę uro czy -
ście prze cię li pre zy dent Ry szard No wak
wraz z wła ści cie la mi cen trum Ka zi mie -
rzem Śli wą, Ja nem Ko sem i Ro ber tem
Łu ka si kiem, a z obo wiąz ku po świę ce -
nia wy wią zał się ks. Ro bert Ku droń.
W no wym obiek cie han dlo wym i usłu -
go wym o po wierzch ni 42 tys. m2 zna la -
zło miej sce ok. 70 skle pów i punk tów
usłu go wych, pierw sza w mie ście re stau -
ra cja świa to wej sie ci Ken tuc ky Fried
Chic ken i czyn ny przez ca łą do bę mar -
ket Te sco Extra oraz ki no w tech no lo -
gii 5D. Na in au gu ra cję wy stą pił
z re ci ta lem ka ba re to wym Krzysz tof Pia -
sec ki, od był się też po kaz mi strza cu -

kier ni cze go Ro ber ta Woł czań skie go.
CH Go łąb ko wi ce za trud ni ło 550 pra -
cow ni ków, w tym 300 b. bez ro bot nych.
Dy rek to rem zo stał Da niel Urba nik.

Kon trakt Ne wa gu
Są dec ki Ne wag pod pi sał umo wę

na mo der ni za cję w cią gu dwóch lat 100
lo ko mo tyw spa li no wych ty pu SM42 dla
PKP Car go SA. War tość kon trak tu: 386
mln zł. Dla fir my z No we go Są cza ozna -
cza to mo żli wość zwięk sze nia za trud -
nie nia, któ re obec nie wy no si 1260 osób.

Wspólna sprawa: droga
z Brzeska do Muszynki

Są dec cy i brze scy wój to wie i bur mi -
strzo wie, sta ro sto wie no wo są dec ki
i brze ski oraz wi ce mar sza łek Ma ło pol -
ski Ro man Cie pie la pod czas wal nej na -
ra dy w MCK „So kół” w No wym Są czu
jed nym gło sem wo ła li o ko niecz no ści
bu do wy tra sy eks pre so wej: Brze sko
– No wy Sącz – Mu szyn ka, ja ko al ter na -
ty wy ist nie ją cej dro gi kra jo wej nr 75
i pod łą cze nia no wej ar te rii do au to stra -
dy po stro nie pol skiej i sło wac kiej. Spo -
tka nie za koń czy ło się zło że niem przez
przed sta wi cie li 28 jed no stek sa mo rzą -
do wych, po ło żo nych wzdłuż pla no wa nej
tra sy, pod pi sów pod li stem in ten cyj nym
w tej spra wie. Przy po mnij my, że wszyst -
ko za czę ło się od re zo lu cji Sej mi ku woj.
ma ło pol skie go pod ję tej na po cząt ku br.
z ini cja ty wy rad ne go wo je wódz kie go

Zyg mun ta Ber dy chow skie go, któ ry po -
tem wraz z ko le ga mi „wy szar pał” z te -
go rocz ne go bu dże tu Ma ło pol ski 2 mln
zł na pra ce stu dyj ne i pro jek to we ta kiej
tra sy. Spo tka nie w „So ko le” by ło ko lej -
nym kro kiem w do brym kie run ku, choć
za no si się na bar dzo dłu gi marsz. 

Wia dukt w Ku ro wie za 7 mln zł
Uszko dzo na przez osu wi sko dro ga

w Ku ro wie do cze ka się re mon tu. W naj -
bar dziej znisz czo nym miej scu już
wkrót ce ru szą pierw sze pra ce. 7 mln zł
– ty le war ta jest in we sty cja, któ ra za koń -
czy pro ble my ko mu ni ka cyj ne w tym re -
gio nie. – Ma my już wstęp ne ba da nia
geo lo gicz ne i w opar ciu o nie opra co wa -
li śmy kon cep cję re mon tu – twier dzi
Grze gorz Stech, dy rek tor Wo je wódz kie -
go Za rzą du Dróg w Kra ko wie. Z dwóch

GO SPO DAR CZE LU STRO RE GIO NU

FO
T.

 B
O

S

FOT. FOT RDN MAŁOPOLSKA

GOSPODARKA
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przed sta wio nych po my słów, zde cy do -
wa no się jed nak na wia dukt, głów nie
za spra wą ska li ste go pod ło ża na któ rym
kon struk cja bę dzie sta bil nie po ło żo na.
Ter min za koń cze nia in we sty cji pla no -
wa ny jest na ko niec przy szłe go ro ku.

Kolektory słoneczne
w beskidzkich schroniskach
i Korzennej

Trzy szko ły, ośro dek zdro wia i Urząd
Gmi ny z gmi ny Ko rzen na zo sta ną pod da -
ne ter mo mo der ni za cji. Bu dy nek Szko ły
Pod sta wo wej i Gim na zjum w Ko rzen nej,
oprócz ocie ple nia ścian, otrzy ma rów -
nież 12 sztuk pła skich ko lek to rów sło necz -
nych. Wszyst ko za spra wą do fi nan so wa nia
w kwo cie po nad 1,6 mi lio na zło tych, po -
cho dzą ce go z Ma ło pol skie go Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go. 

Pięć ko lek to rów ła pie już pro mie nie
sło necz ne na da chach roz bu do wa nej
przed se zo nem Cha ty Gór skiej Cyr la.
Po dob ne po ja wią się nie ba wem
w schro ni skach na Ha li Ła bow skiej,
Prze hy bie i w ba ców ce Nad Wier chom -
lą. W tej ostat niej słoń ce ma na do da tek
wy pro du ko wać prąd. W ten spo sób
w gó ry wkra cza tech no lo gia XXI wie ku
nio sąc czy stą ener gię i oszczęd no ści. 

Re wi ta li za cja brze gów Po pra du
W po ło wie kwiet nia w No wym Są -

czu pod pi sa no umo wę do ty czą cą re wi -
ta li za cji brze gów Po pra du
w Piw nicz nej -Zdro ju. Pod do ku men tem
pod pi sy zło ży li: Ro man Cie pie la, wi ce -
mar sza łek wo je wódz twa ma ło pol skie go,

Sta ni sław So rys, czło nek za rzą du wo je -
wódz twa oraz bur mistrz Edward Bo ga -
czyk i Ire na Mer ha, skarb nik mia sta
i gmi ny Piw nicz na -Zdrój. Pro jekt ph.
„Re wa lo ry za cja ob sza ru zdro jo wo -
-uzdro wi sko we go Piw nicz nej -Zdrój.
Za go spo da ro wa nie bul wa rów nad Po -
pra dem i te re nów w oto cze niu Pi jal ni
Wód Mi ne ral nych” re ali zo wa ny jest
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–
2013. Za da nie, na ja kie po rwa ły się wła -
dze Piw nicz nej po chło nie 7,5 mln zł,
z cze go 5,3mln zł sta no wią fun du sze
unij ne. Re wi ta li za cją ma być ob ję te po -
nad 5,6 ha piw ni czań skich bul wa rów.
In we sty cja ru szy ła póź ną je sie nią ubie -
głe go ro ku. Te raz pra ce idą peł ną pa rą.
Wy ko naw cą przed się wzię cia jest miej -
sco we Przed się bior stwo Bu dow la ne Gó -
rol -Bud. Prze bu do wy wa ny jest wła śnie
ogró dek jor da now ski -plac za baw dla
dzie ci, pro wa dzo ne są pra ce, przy bu do -
wie am fi te atru, któ ry po wsta je mię dzy
Do mem Wcza sów Dzie cię cych, a piw -
ni czań ską Pi jal nią Ar ty stycz ną.

Re wi ta li za cja ob sza ru uzdro wi sko -
we go i za go spo da ro wa nie bul wa rów
nad Po pra dem i te re nów w oto cze niu pi -
jal ni wód mi ne ral nych jest jed ną z więk -
szych in we sty cji ostat nich lat, ja ka
pro wa dzo na jest w Piw nicz nej -Zdro ju.
Dzię ki niej brze gi rze ki zmie nią się nie
do po zna nia. Po wsta ną tam m. in.: przy -
stań fli sac ka i am fi te atr z musz lą kon cer -
to wą, krę giel nia i wspo mnia ny plac
w for mie sza chow ni cy z ka mien ny mi fi -
gu ra mi. Za mknię ty po ubie gło rocz nej,

czerw co wej po wo dzi ska te park, a ta kże
ogró dek jor da now ski dla dzie ci zo sta ną
zmo der ni zo wa ne. To tyl ko nie któ re
atrak cje, ja kie wpi szą się nie ba wem
w pa no ra mę zdro ju. Pro jek tan ci nie za -
po mnie li o po lu bi wa ko wym oraz pla ży
nad rze ką. Ca łość uzu peł ni ście żka spa -
ce ro wa, bę dą ca czę ścią szla ku ro we ro -
we go, za ta cza ją ce go pę tlę (ok. 5 km).

Po że gna nie z „Ka ska dą”
W związ ku z bu do wą no we go mo stu

w cią gu dro gi kra jo wej nr 28 w cen trum
Gry bo wa zbu rzo no bu dy nek re stau ra cji
„Ka ska da”. Pa wi lon uni ce stwi ły po tę żne
bul do że ry. No wa prze pra wa – w są siedz -
twie sta re go mo stu – ma kosz to wać oko -
ło 15 mln zł i bę dzie go to wa w 2012 r.

52 km ka na łów 
w gmi nie Gry bów

W Stró żach wbi to pierw sze ło pa ty
pod bu do wę jed nej z naj wa żniej szych
in we sty cji w gmi nie Gry bów. Tym sa -
mym roz po czę to ka na li zo wa nie Bia łej
Ni żnej i Stróż. Sym bo licz ne wy da rze nie
to ta kże prze ka za nie pla cu bu do wy fir -
mie z Łań cu ta, któ ra za ok. 15 mln zł po -
ło ży 52 ki lo me try rur ka na li za cyj nych.
Miej sce do roz po czę cia bu do wy wy bra -
no nie przy pad ko wo, po nie waż nie opo -
dal po wsta je oczysz czal nia ście ków.

– Ka na li zo wa ne miej sco wo ści to
znacz na część gmi ny Gry bów i spo ra
licz ba miesz kań ców, któ rzy sko rzy sta ją
na in we sty cji. Wy cze ki wa na od lat bu -
do wa z ca łą pew no ścią roz wią że pro -
blem ście ków – mó wi Jan Gru ca,

●W po ło wie kwiet nia w No wym Są czu pod pi sa no umo wę do ty czą cą re wi ta li za cji brze gów Po pra du w Piw nicz nej -Zdro ju    FO

GOSPODARKA
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dy rek tor Za kła du Wo do cią gów i Ka na -
li za cji w Gry bo wie. – Za rów no Stró że,
jak i Bia ła Ni żna są po ło żo ne w po bli żu
rze ki Bia ła, dla te go uwa żam, że ich ka -
na li za cja przy czy ni się do po pra wy czy -
sto ści wo dy. Przede wszyst kim jed nak, to
sa mi miesz kań cy naj bar dziej sko rzy sta -
ją na in we sty cji. Wpły nie ona na czy -
stość przy do mo wych ujęć wo dy pit nej.

Sym bo licz ne go wbi cia ło pat do ko na li:
Krzysz tof Bo lek, pre zes Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej, Jan Gru ca, dy rek tor Za kła -
du Wo do cią gów i Ka na li za cji
w Gry bo wie, Zdzi sław Kuś, szef fir my
bu dow la nej Bu do mont oraz Piotr Krok,
wójt Gry bo wa.

War to do dać, że po nad 63 proc. kosz -
tów in we sty cji, gmi na Gry bów otrzy ma
z Unii Eu ro pej skiej.

Dru gi wia trak w Ry trze
Na gó rze Po łom w Ry trze „krę ci się”

już je den wia trak po sta wio ny na po cząt -
ku lat 90-tych, dzię ki in wen cji ks. Fran -

cisz ka Kla ga. Te raz po zwo le nie na po -
sta wie nie ko lej ne go do stał je den
z przed się bior ców. Cel in we sty cji na ra -
zie owia ny jest ta jem ni cą. 30-me tro wy
wia trak, o mak sy mal nej mo cy 350 KW,
po sta wi pry wat ny in we stor. Prze wi dy -
wa ny koszt ta kiej in we sty cji to kwo ta
mię dzy 1,2 a 2,5 mi lio na eu ro. Zda niem
spe cja li stów, in we sty cja te go ty pu zwra -
ca się za zwy czaj do pie ro po 10 la tach.

Ja strzę bik bli żej świa ta
Pra wie 3 mln zł to łącz na war tość in -

we sty cji, ja ką jest bu do wa prze pra wy po -
mię dzy Mu szy ną a Ja strzę bi kiem.
Ubie gło rocz na po wódź uszko dzi ła sta ry
most, no wy więc ma być od por ny na sza -
le ją cą po opa dach rze kę Mu szyn kę. Most
zo sta nie od da ny do użyt ku do 30 li sto pa -
da. No wa prze pra wa bę dzie bar dzo od -
por na na wy so ką wo dę i sil ny nurt rze ki.
No wo cze sna, bez pod po ro wa kon struk cja
nie bę dzie bo wiem sta wiać opo ru dla pły -
ną cej w tym miej scu rze ki. I choć po środ -
ku kon struk cji nie bę dzie fi la rów i pod pór,

prze pra wa bę dzie mia ła no śność 40 ton.
Jak do wie dzie li śmy się w Po wia to wym
Za rzą dzie Dróg, pra ce prze bie ga ją zgod -
nie z pla nem. Obec nie zbi ja ne są sza lun -
ki i ukła da ne jest zbro je nie.

Blo ka da i pro test
Miesz kań cy Wo li Ku row skiej i oko lic,

wspo ma ga ni przez cheł miec kich sa mo rzą -
dow ców z wój tem Ber nar dem Sta wiar -
skim na cze le, blo ko wa li dro gę kra jo wą
z No we go Są cza do Kra ko wa, w Wie lo -
gło wach, cho dząc w kół ko po przej ściu dla
pie szych. Utwo rzy ły się gi gan tycz ne kor -
ki, z jed nej stro ny aż po most he leń ski
w No wym Są czu, a z dru giej – ku row ski.
Jak gło si ły ha sła na trans pa ren tach blo ka -
da by ła pro te stem prze ciw ko bez dusz nej
biu ro kra cji, w szcze gól no ści dzia ła niom
Za rzą du Dróg Wo je wódz kich w Kra ko -
wie, nie po zwa la ją ce go na nor mal ne użyt -
ko wa nie wy ko na ne go w try bie awa ryj nym
po po wo dzi w 2010 r. tzw. prze jaz du tech -
nicz ne go w Wo li Ku row skiej na dro dze
wo je wódz kiej nr 975. Urzęd ni cy, zda niem
or ga ni za to rów pro te stu, dzia ła ją opie sza -
le i za nic ma ją cier pie nia miesz kań ców.
Au to bu sy, cię ża rów ki i bu sy pry wat nych
prze woź ni ków mu szą bez względ nie ko -
rzy stać w dro dze z No we go Są cza
do Gród ka i z po wro tem, z ucią żli we go
ob jaz du po wą skich i krę tych dro gach po -
wia to wych przez Sło wi ko wą i Sie dl ce,
nad kła da jąc pond 20 km. Np. pra cow ni ce
Do mu Po mo cy Spo łecz nej w Zby szy cach
cho dzą do pra cy na pie cho tę z No we go
Są cza. 

WWW.SADECZANIN.INFO

Miesz kań cy Wo li Ku row skiej i okolic blo ko wa li dro gę w Wie lo gło wach FOT. HSZu    FOT. MIGA

Nowy most do Jastrzębika FOT. MJ Grybowska „Kaskada” FOT. MIGA
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Z e bra nia mia ły burz li wy prze -
bieg. Miesz kań cy od rzu ci li
wszyst kie trzy, przed sta wio ne
przez pra cow nię pro jek to wą

Klo to ida wa rian ty prze bie gu ob wod ni cy
za chod niej na cze le z pre fe ro wa ną tzw.
tra są błę kit ną, ja ko naj tań szą i naj mniej
szko dli wą spo łecz nie (dłu gość 5,93 km,
koszt – 51,6 mln zł, 2 do my do wy bu rze -
nia plus fun da men ty pod trze ci). 

W ka żdym wa rian cie ob wod ni ca roz -
po czy na ła by się od ron da w Brze znej,

gdzie spi na ła by się z bu do wa ną ak tu al nie
ob wod ni cą Po de gro dzia, a koń czy ła
na ron dzie w Bi czy cach Dol nych,
przy szo sie li ma now skiej (dro ga kra jo wa
nr 28), gdzie łą czy ła by się z pla no wa ną
ob wod ni cą pół noc ną No we go Są cza. 

Po mi mo ta kie go re zul ta tu „kon sul ta -
cji spo łecz nych” Adam Czer wiń ski, dy -
rek tor Po wia to we go Za rzą du Dróg
w No wym Są czu, jest do brej my śli. 

– Gdy pa trzę na tę in we sty cję przez
pry zmat głów nych ele men tów ukła du

ko mu ni ka cyj ne go No we go Są cza, to ta
ob wod ni ca ma głę bo kie uza sad nie nie
i bro ni się – mó wi Adam Czer wiń ski.
– Ona wy cho dzi na prze ciw pro jek to wa -
nej ob wod ni cy pół noc nej, któ ra mu si
mieć lo gicz ne za koń cze nie i prze no si
cię żki ruch po jaz dów po za moc no zur -
ba ni zo wa ny te ren He le ny i Chełm ca. 

Czer wiń ski tłu ma czy, że w przy pad -
ku po pro wa dze nia ob wod ni cy wzdłuż
wa łów Du naj ca – cze go do ma ga ją się
miesz kań cy – i bu do wy wia duk tu
na uli cy Kra kow skiej na He le nie, to na -
dal cię żki ruch po jaz dów po zo sta je
w gra ni cach No we go Są cza.

Dy rek tor Po wia to we go Za rzą du
Dróg w No wym Są czu nie lek ce wa ży
po my słu wój ta Chełm ca Ber nar da Sta -
wiar skie go prze bi cia się z no wą dro gą,
wzdłuż le we go brze gu Du naj ca, do dro -
gi kra jo wej w Ku ro wie. 

– Sko ro ma my obec nie so jusz ni ka
w gmi nie Cheł miec, to wró ci my
do kon cep cji przed łu że nia ob wod ni cy
za chod niej do Ku ro wa. Kil ka lat te mu
Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo wych
i Au to strad stwier dzi ła, że nie ma
uza sad nie nia prze rzu ca nia ru chu
z dro gi kra jo wej nr 75 na dru gą stro -
nę Du naj ca. 

Ter mi narz jest na pię ty. Do 18 ma ja
wój ci na Po de gro dzia Mał go rza ta Gro -
ma la ma czas na wy da nie de cy zji śro -
do wi sko wej, do 31 ma ja pra cow nia
pro jek to wa Klo to ida po win na przed sta -
wić in we sto ro wi – Po wia to wi No wo są -
dec kie mu kon cep cję pro gra mu
funk cjo nal no -użyt ko we go dla pre fe ro -
wa ne go (błę kit ne go) wa rian tu prze bie -
gu ob wod ni cy, za opi nio wa ny przez
za in te re so wa ne sa mo rzą dy: mia sto No -
wy Sącz, Po wiat No wo są dec ki, gm.
Cheł miec i gm. Po de gro dzie.

– Na stęp nym kro kiem bę dzie ogło sze -
nie prze tar gu na wy ło nie nie wy ko naw -
cy w sys te mie „Za pro jek tuj i wy bu duj”.
Jak wszyst ko do brze pój dzie, to ro bo ty
roz pocz ną się jesz cze w tym ro ku – mó -
wi Adam Czer wiń ski.

Na to za da nie Po wiat No wo są dec ki
do stał 13 mln eu ro z Ma ło pol skie go
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go. Te pie nią dze mu szą być wy dat ko -
wa ne i roz li czo ne do koń ca 2013 ro ku.

(HSZ)
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Burzliwe konsultacje społeczne

Stanowcze „Nie!”
dla obwodnicy
W Chełm cu (13 kwiet nia) i w Po drze czu (19 kwiet nia) od by ły się
tzw. kon sul ta cje spo łecz ne nie zbęd ne do wy da nia przez wój ta gmi -
ny Po de gro dzie Mał go rza tę Gro ma lę de cy zji śro do wi sko wej do bu -
do wy ob wod ni cy za chod niej No we go Są cza (in we stor – Po wiat
No wo są dec ki, in we stor za stęp czy – Wo je wódz ki Za rząd Dróg).

Miesz kań cy od rzu ci li wszyst kie trzy, przed sta wio ne przez pra cow nię pro -
jek to wą Klo to ida wa rian ty prze bie gu ob wod ni cy za chod niej FOT. HSZ

GOSPODARKA
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A le ogól nie Piotr Pie trzak nie
jest wy bred ny – w je go NS
Stu diu Na grań w Chełm cu
pro du ko wa ły się ta kże ze spo -

ły re gio nal ne (np. Lip ni cza nie i Gó ra le
Łąc cy) i wy ko nu ją cy mu zy kę pop so li -
ści. W myśl za sa dy „klient – nasz pan”.
W ten spo sób tra fi ła tu zna na kom po zy -
tor ka fol ko wych ora to riów Ka ta rzy -
na Ga ert ner, któ ra kie dyś za sły nę ła

współ pra cą z Ma ry lą Ro do wicz. Aku rat
pra co wa ła nad mu zy ką do przed sta wie -
nia w No wym Są czu, więc wpa da ła
do stu dia kom po no wać, ara nżo wać i na -
gry wać z udzia łem mu zy ków se syj nych.

Ze spół piw nicz no -ga ra żo wy
Ge ne za po wsta nia stu dia ma swój po -

czą tek w tym, że Piotr Pie trzak sam wy -
stę po wał w ze spo le. Na po cząt ku,

w je go cza sach szkol nych, by ła to za ło -
żo na jesz cze w 1988 r. no wo fa lo wa ka -
pe la Edward Gie rek, a obec nie
– od 2000 r. – for ma cja o na zwie Chałt -
co re. I jak ka żdy ta ki skład, pil nie chcia -
ła na grać pły tę. Na po cząt ku lat 90. by ło
to w No wym Są czu dość trud ne, bo ist -
nia ło je dy ne stu dio woj sko we dla Or kie -
stry Re pre zen ta cyj nej wte dy jesz cze
Wojsk Ochro ny Po gra ni cza (dzi siaj
– Stra ży Gra nicz nej). I jak to obiekt woj -
sko wy, by ło ono naj ści ślej taj ne, a wstęp
oso bom po stron nym był naj su ro wiej
wzbro nio ny pod ka rą grzyw ny al bo za -
strze le nia przez uzbro jo nych po zę by
war tow ni ków. Zaś na wy na ję cie stu dia
gdzieś w Kra ko wie człon ków ze spo łu
naj zwy czaj niej w świe cie nie by ło stać.

Za tem ra zem z ko le ga mi z ka pe li po -
sta no wi li stwo rzyć so bie ta ką mo żli wość
wła snym prze my słem. Aku rat u Pio tra

Pie trza ka by ła ta ka szan sa, bo obok je -
go do mu sta ła nie wy ko rzy sta na przy bu -
dów ka warsz ta tu sa mo cho do we go
po oj cu. Przez ja kiś czas mie ścił się
w niej za kład na pra wy pia nin i for te pia -
nów, ale prze wa żnie świe cił pust ka mi
i tyl ko od cza su do cza su w pierw szej
po ło wie lat 90. od by wa ły się w nim un -
der gro un do we kon cer ty ze spo łu, w któ -
rym grał Pie trzak. Jak na ta kie im pre zy,
fre kwen cja by ła spo ra i da wa ło się na -
wet sprze da wać bi le ty. Kosz to wa ły ty le
co nic, bo zło ty pięć dzie siąt, ale je śli
przy szło 250-300 osób, to uzbie ra ło się
i 500 zł na kon ty nu ację in we sty cji.

Ze spół Pie trza ka za czy nał w piw ni cy
je go do mu ro dzin ne go, a po tem za jął
warsz tat sa mo cho do wy z ga ra żem. Ro -
do wód Chałt co re’u jest za tem ty po wo

Lu dzie z gło wą

Par ty zant ka
pod miej ska
We te ran no wo są dec kiej sce ny no wo fa lo wej ma w do mu stu -
dio, w któ rym z bar dziej zna nych wy ko naw ców na gry wa li
m.in. Ka ta rzy na Ga ert ner, Krem low skie Ku ran ty, Gdzie Ci
Z Bro nią i Kul tu ra de Na tu ra. Bar dziej ory gi nal nych nazw
mniej zna nych ze spo łów nie bę dzie my tu przy ta czać, bo – jak
wia do mo – ostat nią rze czą, o ja ką mo żna po są dzić mie sięcz -
nik „Są de cza nin”, by ło by sia nie zgor sze nia…

Piotr Pie trzak przy kon so li w re ży ser ce za mie nia się w opraw cę dźwię ków

Ze spół Pie trza ka za czy nał
w piw ni cy je go do mu ro -
dzin ne go, a po tem za jął
warsz tat sa mo cho do wy
z ga ra żem. Ro do wód
Chałt co re’u jest za tem ty -
po wo piw nicz no -ga ra żo -
wy, a tak ty ką
– par ty zant ka pod miej ska.
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piw nicz no -ga ra żo wy, a tak ty ką – par ty -
zant ka pod miej ska.

W sie ci eg zy stu je Chałt por tal, bę dą -
cy pa ro dią nie któ rych stron ze spo łów
mu zycz nych oraz wi tryn plot kar skich.
Do wia du je my się z nie go m. in., że Piotr
wy stę pu je w Chałt co re pod pseu do ni -
mem ar ty stycz nym Pier re Ar mia ni i jest
Zu lu sem al bi no sem. Wy gna ny z wio ski,
żył w bu szu sa mot nie przez 40 lat, ży -
wiąc się pę dra ka mi i dla roz ryw ki gra -
jąc na tam -ta mach. Od kry ty przez
eks pe dy cję „Na tio nal Geo gra phic” tra -
fił do cyr ku pew nych bra ci, gdzie – ni -
czym ko bie tę z bro dą – po ka zy wa no go
ja ko cie ka wost kę przy rod ni czą. Ze spół
Chałt co re wy ku pił go z tej nie wo li
za skrzyn kę pod łej whi sky. 

Ele men ty kon sty tu cji
Ra zem z ko le ga mi -mu zy kan ta mi za -

ję li się pro za icz nym two rze niem dla sie -
bie warsz ta tu pra cy. Na ja kiś czas
in stru men ty za mie ni li na na rzę dzia ty pu
mło tek i wier tar ka. Ada pta cja ga ra żu
na stu dio po le ga ła przede wszyst kim
na wy głu sze niu ścian w ce lu, że by na -
bra ły od po wied nich wa lo rów aku stycz -
nych. Wy głu sze nie na stą pi ło
przy po mo cy do stęp nych środ ków, znaj -
du ją cych się w prze dzia le po mię dzy

pry mi tyw nym obi ciem ścian wy tłocz ka -
mi na jaj ka a pro fe sjo nal nym wy tłu mie -
niem gip so wym. Ro lę tłu mi cie la
w stu diu Pie trza ka peł ni weł nia na wy -
kła dzi na sta no wią ca ro dzaj mem bra ny
aku stycz nej.

Dru gą rze czą kon sty tu ują cą stu dio
jest sprzęt na gra nio wy. Kie dyś jesz cze
re je stro wa li się na zwy kły szpu lo wy ma -
gne to fon 4-ście żko wy, po tem na stą pił
etap kom pu te ra -skła da ka i po ży czo ne go
ze skle pu mu zycz ne go sta re go ro syj -
skie go mik se ra, a od 7 lat jest to 48-ka -
na ło wa kon so le ta mik ser ska Eu ro desk
fir my Beh rin ger, któ ra zdą ży ła się już
za mor ty zo wać.

Trze cim ele men tem nie zbęd nym
w ka żdym stu diu jest re ali za tor dźwię -
ku. Pie trzak ukoń czył tech ni kum elek -
trycz ne w No wym Są czu, zdo był
dy plom tech ni ka elek tro ni ka, a na wet
przez ja kiś czas stu dio wał in ży nie rię
dźwię ku na Aka de mii Gór ni czo -Hut ni -
czej w Kra ko wie. Prak ty ko wał też ja ko
re ali za tor dźwię ku w no wo są dec kim
Ra diu Echo. Ma czał ta kże pal ce w pry -
wat nym stu diu na grań, któ re na po cząt -
ku lat 90. pro du ko wa ło au dy cje dla
ra dio wę złów za kła do wych, ja kie ist nia -
ły jesz cze wte dy w więk szych za kła dach
pra cy. Spi ker na gry wał dla nich 15-mi -
nu to we ser wi sy in for ma cyj ne prze pla ta -
ne skocz ną mu zy ką, od twa rza ne po tem
w cza sie przerw śnia da nio wych dla za -
ło gi. Tak więc Pie trzak przy go to wa nie
fa cho we po nie kąd miał.

Ma szy ne ria a in stru men ta rium
Stu dio otwo rzy ło po dwo je w 2001 r.

Naj pierw dzia ła li ra zem z Łu ka szem
Kar kow skim, ba si stą w Chałt co re, ale
po tem ko le ga za jął się czymś in nym,
choć na dal gra ją ra zem w ze spo le.

Pierw szą pły tę na gra li wła sną (peł -
na na zwa ich ka pe li to Na gmin ny Ze spół
Pier si i Pal ca Chałt co re) – pt. „Ka na bo -
nim bus” (2001). Na po czą tek w na gry -
war ce CD spo rzą dzo no 200
eg zem pla rzy, któ re sprze da ły się nie źle.
Na ty le, że wy ko na no dru gi rzut. Re per -
tu ar na dru gą pły tę jest już na gra ny,
trwa ją pra ce nad jej wy da niem, a w pro -
duk cji znaj du je się trze cia pły ta. Idzie to
wol niej niż na le ża ło się spo dzie wać, bo
gdy ma się stu dio, to swo je rze czy zo -

sta wia się na ko niec, że by upo rać się ze
zle ce nia mi od in nych.

Te raz to już zresz tą ka żdy mo że so -
bie na grać, co ze chce: wy star czy kom -
pu ter, opro gra mo wa nie, na gry war ka
płyt i kse ro ko piar ka, któ ra po wie li
okład kę. Ka żde na gra nie mo żna pod ra -
so wać al bo zu peł nie od mie nić. W kom -
pu te rze dźwię ki zy sku ją wy miar
cy fro wy, któ ry da się prze twa rzać i ma -
ni pu lo wać nim do te go stop nia, że efekt
w ni czym nie mu si przy po mi nać ory gi -
na łu. Naj bar dziej twór cza pra ca od by wa
się za tem na eta pie pro duk cji. Głów ny -
mi au to ra mi sta ją się twór ca opro gra mo -
wa nia i czło wiek, któ ry po tra fi je
spo żyt ko wać. Du żo więc za le ży od wy -
obraź ni te go ostat nie go.

Na dal więc mu zy ka nie jest me cha -
nicz na – tyl ko po zor nie two rzo na jest
przez ma szy ny. Ktoś te ma szy ny wpra -
wia bo wiem w ruch i wy ko rzy stu je ja ko
na rzę dzie, czy li w tym przy pad ku in -
stru ment. Oczy wi ście nie na le ży prze sa -
dzać z ma ni pu la cją, bo cho dzi o to, że by
ze spół po tra fił od two rzyć to, co na grał,
rów nież w trak cie kon cer tu na ży wo. 

Pie trzak za pew nia, że on jest zwo len -
ni kiem jak naj mniej szej in ge ren cji
w ma te rię mu zycz ną. Je go ro lą jest do -
ra dzić i wy eks po no wać moc ne stro ny
da nej kom po zy cji, nadać jej styl. Dla te -
go przed na gra niem obo wiąz ko wo wy -
słu chu je ma te ria łu do star czo ne go przez
wy ko naw cę ewen tu al nie uczest ni czy
w pró bie.

Kon tra hent, któ ry pra gnie się na grać
po wi nien zgło sić się z re per tu arem. Nie -
ko niecz nie mu si mieć na wet wszyst kie
in stru men ty, bo per ku sja jest do stęp -
na w stu diu, a in ne mo żna wy po ży czyć. 

Wy ko naw ca mo że po świę cić się sztu -
ce zu peł nie, od ciąć od oto cze nia i nie wy -
cho dzić ze stu dia ca łe dni, bo jest tu taj
kuch nia, prysz nic i sy pial nia – wszyst ko
w ce nie na gra nia! Bo jak ka żda usłu ga,
rów nież i ta ma swo ją ce nę.

Piotr Pie trzak, któ ry za czy nał w bez -
kom pro mi so wym ze spo le no wo fa lo -
wym, te raz jest już in nym czło wie kiem.
Mło dzie żo we ide ały ustą pi ły zgni łym
kom pro mi som, dzię ki któ rym stu dio na -
grań mo że pro spe ro wać. Jak to ko niecz -
no ści ży cio we po tra fią zmie nić opty kę… 

IRE NE USZ PAW LIK

GOSPODARKA
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T ak roz po czy na się bar dzo oso -
bi sty list od Ta ty – Ja ro sła wa
He dwi ga do 23-let niej cór ki Igi
– cho rej na mu ko wi scy do zę,

któ ra ja ko pierw sza z Po lek dwu krot nie
prze szła prze szczep płuc. Iga – iskier ka
na dziei tych, któ rzy zma ga ją się z tym
scho rze niem, zmar ła w ubie głym ro ku.
Ode szła prze ślicz na, mło da, ale ja kże
doj rza ła ko bie ta, bę dą ca sym bo lem wal -
ki o ży cie, ko bie ta o nie zwy kłym har cie
du cha, któ ra w swo ich oso bi stych
dzien ni kach na pi sa ła: „Tak my ślę, że
ży cie to cud”. 

Nie daw no mi nę ła pierw sza rocz ni ca
jej śmier ci, któ ra wła ści wie szła z nią ra -
mię w ra mię przez ca łe jej ży cie wy peł -
nio ne zdro wot ny mi wzlo ta mi, gdy
na praw dę ży ła peł ną pier sią i jaz da mi
w dół, gdy ba lan so wa ła na gra ni cy ży -
cia i śmier ci. 

Iga He dwig, bo o niej mo wa, by ła dla
cho ru ją cych na mu ko wi scy do zę i ich ro -
dzin sym bo lem he ro icz nej wal ki o ży -
cie, sym bo lem te go, że trze ba, mi mo
wszyst ko wal czyć do koń ca, do ostat nie -
go tchu. W przy pad ku mu ko wi scy do zy
– to okre śle nie na bie ra wy jąt ko we go

zna cze nia. Iga mię dzy okre sa mi, kie dy
wy nisz cza ją ca jej or ga nizm cho ro ba od -
bie ra ła jej si ły, gdy wal czy ła o ka żdy
głęb szy od dech, re ali zo wa ła swo je pa -
sje, ma rze nia, spo ty ka ła się z ko le żan -
ka mi, ko le ga mi, przy ja ciół mi, ko cha ła
i by ła ko cha ną ku ra do ści jej naj bli -
ższych, ro dzi ców: Do ro ty i Ja ro sła wa
He dwi gów i ro dzeń stwa: Grze go rza,
Ma cie ja, Szy mo na i naj młod szej 8-let -
niej dziś Jul ki, któ ra ta kże, jak ona wal -
czy z tą cho ro bą.

Iga od cho dzi ła dwa ra zy. W 2006 ro -
ku, kie dy jej bio lo gicz ne płu ca za czę ły

Pamiętnik 
Igi Hedwig

Życie
to cud...

Siedzę i siedzę, czekając na wenę, aby coś napisać do tego Twojego pamiętnika, ale jak
można pisać o kimś, że nie żyje, jeśli Ty żyjesz, gdzieś we mnie. Różnica jest tylko
w tym, że już nie zadzwonisz z Zabrza lub z Wiednia i nie usłyszę Twojego głosu.

WOKÓŁ NAS
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od ma wiać po słu szeń stwa. Wte dy w kli ni -
ce AKH w Wied niu, po ich prze szcze pie,
z po mo cą Bo ga i lu dzi, któ rzy ją i jej ro -
dzi nę wpie ra li, wy gra ła ze śmier cią. Dru -
gi raz – w tej sa mej kli ni ce, gdzie 6
lu te go 2010 r. po raz ko lej ny prze szcze -
pio no jej płu ca, współ cze sna me dy cy -
na oka za ła się bez sil na. Jej ziem ska dro ga
do bie gła koń ca 16 mar ca 2010 r. Do ostat -
nich chwil by ła przy niej ma ma Do ro ta,
wy jąt ko wa ko bie ta, pre zes Pol skie go To -
wa rzy stwa Wal ki z Mu ko wi scy do zą, któ -
ra bez resz ty po świę ci ła się ba ta lii o ży cie
nie tyl ko swo jej cór ki, ale wszyst kich
dzie ci cier pią cych na tą wy nisz cza ją cą
cho ro bę. Wspie ra ją ją w tym ro dzi ny,
w któ rych są oso by cier pią ce na to wy -
nisz cza ją ce scho rze nie, ale nie tyl ko. 

Iga He dwig by ła pierw szą Po lką, któ -
rej prze szcze pio no płu ca. W 2006 ro ku
szyb ko wra ca ła po ope ra cji do zdro wia,
da jąc na dzie ję wie lu cho rym dzie ciom,
któ re po dob nie, jak ona w tych – trud -
nych okre sach śpią w fo te lach, bo tak
jest im ła twiej od dy chać, kie dy cykl dnia
wy zna cza ją ko lej ne in ha la cje. No we,

zdro we płu ca da ją szan se na kil ka ko lej -
nych lat ży cia i być mo że na do cze ka nie
chwi li, gdy zo sta nie wy na le zio ne sku -
tecz ne le kar stwo po wstrzy mu ją ce tą
cho ro bę. Te go mo men tu 23-let nia Iga,
nie ste ty, nie do cze ka ła, ale od cho dząc
go rą co w to wie rzy ła, że wcze śniej, czy

póź niej tak się sta nie. Umie ra ła z tą na -
dzie ją.

Na dzie ja, na sta wie nie, że bę dzie do -
brze, nie opusz cza ła Igi ni gdy. Prze sy -
co ne nią są jej dzien ni ki, któ re
pro wa dzi ła od 2005 ro ku, gdy by ła jesz -
cze przed pierw szym prze szcze pem.
Dzi siaj w rok po jej śmier ci, za pi ski,

któ re się na nie skła da ją, zo sta ły przez
naj bli ższych chro no lo gicz nie upo rząd -
ko wa ne. Ro dzi ce Igi chcie li by je wy dać. 

„Mo je ży cie jest cu dem – dzien ni ki
Igi He dwig, wspo mnie nia naj bli ższych”.
W tych czte rech sło wach Iga za war ła
sens swo je go ja kże krót kie go, ale ja kże
wy jąt ko we go pod ka żdym wzglę dem
ży cia, nie tyl ko na zna czo ne go bó lem
i cier pie niem, ale prze peł nio ne go ol -
brzy mi mi po kła da mi mi ło ści do dru gie -
go czło wie ka, zwłasz cza cho re go, jej
mniej szy mi, czy więk szy mi ra do ścia mi,
suk ce sa mi, po ra żka mi, ma rze nia mi,
chan dra mi, skła da ją cy mi się na ży cie
ka żde go czło wie ka. Iga re al nie oce nia ła
swo ją sy tu ację, co nie prze szko dzi ło jej
snuć pla nów na ju tro i po ju trze. W jej
dzien ni kach mo żna od na leźć aka pit
„Mo je pla ny na przy szłość”.

Ma rze nia i za mie rze nia: Do stać się
na an gli sty kę i zdać ją, Na uczyć się do -
brze tań czyć, Zro bić pra wo jaz dy na mo -
to rek. Wyjść za mąż, uro dzić dwo je lub
tro je dzie ci, po dob no nie po win na, ale
cu da się zda rza ją i do żyć, choć do czter -
dziest ki, ale w zdro wiu i for mie, a nie
we ge tu jąc. Ta kie mia ła pla ny, ale Bóg,
co do jej oso by miał wła sne. W jej
dzien ni ku kil ka krot nie prze wi ja się
szes nast ka.

– Do tej licz by pod cho dzę w wy jąt ko -
wy spo sób. 16 stycz nia 2006 ro ku Iga
mia ła w Wied niu pierw szy prze szczep,
ode szła czte ry la ta póź niej 16 mar ca. 16
czerw ca 2002 r. był ka no ni zo wa ny Oj -
ciec Pio, więc ma ona szcze gól ne zna -
cze nie dla na szej ro dzi ny – mó wi Do ro ta
He dwig.

Lek tu ra pi sa ne go sło wa, któ re po zo -
sta wi ła po so bie Iga, ze bra ne go przez jej
ro dzi ców i uję tych w for mie dzien ni ków
ma głę bo kie prze sła nie. Iga prze le wa ła
w wol nych chwi lach na pa pier swo je
oso bi ste prze my śle nia, wra że nia.

– Wie dzie li śmy, że chcia ła by je kie dyś
wy dać. Za pi ski znaj do wa ły się w jej
kom pu te rze, część by ła na luź nych kart -
kach – do da je pa ni Do ro ta. – Kie dy by -
ła sła ba no to wa ła ese me sy, któ re
do sta wa ła od przy ja ciół. Ra zem z mę -
żem nad tym jej do rob kiem, z ra cji ró -
żnych obo wiąz ków, cię żko by ło nam się
po chy lić. Zro bi ła to Do ro ta Wo la nin,
któ ra te za pi ski usys te ma ty zo wa ła da ta -

Iga He dwig by ła pierw szą
Po lką, któ rej prze szcze pio -
no płu ca. W 2006 ro ku
szyb ko wra ca ła po ope ra cji
do zdro wia, da jąc na dzie ję
wie lu cho rym dzie ciom.

WOKÓŁ NAS
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mi, ale po za po zna niu się z ni mi za su ge -
ro wa ła, aby ma te riał po sze rzyć o wspo -
mnie nia naj bli ższych, lu dzi, któ rzy ją
zna li, z nią się w ja kiś spo sób sty ka li.
Dla nas ten ze bra ny ma te riał jest hi sto -
rią nie tyl ko na szej cór ki, ale w ogó le
cho rych na mu ko wi scy do zę. Je śli ktoś
kie dyś to prze czy ta, a mam na my śli oso -
by, któ re w ogó le ją nie zna ły, któ re nie
wie dzą nic o mu ko wi scy do zie, do wie dzą
się nie tyl ko ja ką by ła oso bą, ale jak
pod stęp na jest ta cho ro ba. Iga na pi sa ła
w nim zresz tą ta kie zda nie, choć nie
przy to czę go do słow nie, że mo że ktoś
kie dyś z de cy zyj nych osób w Pol sce za -
po zna się z jej dzien ni ka mi i lo sy cho -
rych na mu ko wi cy do zę w na szym kra ju
od mie nią się na lep sze. My ślę, że z tą in -
ten cją w ogó le za czę ła je pi sać.

Za pi ski są krót sze i dłu ższe. Wszyst -
ko za le ża ło od te go, w ja kiej kon dy cji fi -
zycz nej by ła da ne go dnia. Gdy sła bła są
pra wie zdaw ko we. Iga opi su je trud ną
dro gę, ja ka mu sia ła przejść, za nim pięć
lat te mu zna la zła się wie deń skiej Kli ni -
ce AKH i kie dy po uda nym prze szcze -
pie mo gła ode tchnąć peł na pier sią.
Pierw sze za pi ski roz po czy na ją się
w 2005 ro ku przed pierw szą ope ra cją. 

– To bar dzo trud na lek tu ra, to jej po -
wrót do ży cia i po now ne umie ra nie. Ese -
me sy jej przy ja ciół, któ rzy też po wo li
od cho dzą, któ rzy się bo ją. Są też wier -
sze, któ re naj wi docz niej mia ły dla niej
szcze gól ne zna cze nie. Jest też frag ment,
mó wią cy o cza sach, gdy się uro dzi ła. Tą

część pi sa ła, my śląc o wy da niu ksią żki,
ale nie ste ty nie da ne jej by ło kon ty nu -
ować kro ni ki – do da je pa ni Do ro ta. – Są
też jej zdję cia i przy ja ciół, ro dzin ne, któ -
re wy brał i opra co wał Ja nusz Choj nac -
ki, jej wu jek. Pa mięt nik jest pro wa dzo ny
do koń ca 2009 ro ku. Po twier dzi ło to, jak

mia ła moc ną wia rę i to wszyst ko przyj -
mo wa ła. W wą tłym fi li gra no wym ciał ku
drze mał ogrom ny duch wal ki i nie zwy -
kła oso bo wość.

***
Wi gi lia... 24 grud nia 2005 r.

Bar dzo lu bię świę ta Bo że go Na ro dze -
nia. Mi ła at mos fe ra, choć ka żdy za bie -
ga ny. Ja w tym ro ku sła ba jak wró be lek,
naj chęt niej prze le ża ła bym w łó żku
pod bi pa pem (ma szy na wspo ma ga ją ca
od dy cha nie). Ma ma po mo gła mi się
ubrać, a ta ta za niósł do wi gi lij ne go sto -
łu, przy któ rym cze ka ło na mnie 12 osób.

Przy sto le le d wo sie dzia łam, si ły od pły -
nę ły, a ser ce gna ło jak sza lo ne. Zja dłam
tro chę barsz czu, choć ły żka wy da wa ła
się tak cię żka jak by mia ła ze 100 kg. Su -
nąc no ga za no gą prze szłam do du że go
po ko ju, aby od po cząć na ka na pie. Wuj -
cio Ja nusz przy gry wał nam na gi ta rze,
a resz ta śpie wa ła ko lę dy. Kie dy wy śpie -
wa li już ca ły nasz re per tu ar, za czę ło się
roz da wa nie pre zen tów, do któ rych mło -
dzi ro bi li pod cho dy już przed ko la cją!
Mu szę przy znać, że lu bię pre zen ty,
szcze gól nie ta kie, któ re są praw dzi wą
nie spo dzian ką. Jed nak te go wie czo ru
by ło mi wszyst ko jed no. Ma rzy łam tyl ko,
by ser ce zwol ni ło swo je tem po, by prze -
sta ło mnie du sić i by, choć czę ścio wo,
wró ci ły si ły! To był dla mnie bar dzo cię -
żki dzień...

Brak chęci i siły... 27 grudnia 2005 r.
Chę ci brak, si ły ode szły, więc do pie -

ro przed po łu dniem za czę łam się zbie -
rać: le ki, in ha la cje, śnia da nie...
wszyst ko w za wrot nym tem pie, jed -
na rzecz na pół go dzi ny. Wie czor kiem
wy bie ram się do Rab ki, bo nie jest cie -
ka wie. Przy go to wa nia do wy jaz du
do Rab ki prze cią ga ły się. By ły śmy z ma -
mą nie spa ko wa ne, a ja zno wu za czy nam
źle się czuć. Pa ra me try le cą... Bo ję się,
bi pap idzie w ruch, nie wiem, co ro bić?
Do Rab ki nie do ja dę, a do ra na nie
wiem czy prze trwam, gdyż pa ra me try
ca ły czas le cą... Ca ły dom nie usta je
na mo dli twie, ja rów nież pro szę ma mę,
by mo dli ła się ze mną... To mnie uspo -
ka ja. Nie je stem w sta nie się skon cen tro -
wać, ale wiem, że Bóg czu wa...
Po ró żań cu i bi pa pie pa ra me try ciut sta -
bil niej sze. Jed nak naj gor sze są sko ki,
któ rych przy czy ny nie mo żna usta lić.

***
Ba sia – in stru men ta riusz ka z AKH

By ło to w stycz niu 2006, gdy przy -
szłam na je den z wie lu dy żu rów noc -
nych do wie deń skiej kli ni ki AKH. Tuż
po roz po czę ciu pra cy do wie dzia łam się,
że praw do po dob nie w no cy bę dzie my
trans plan to wa li płu ca. O tym, że pa -
cjent ką jest dziew czyn ka z Pol ski do -
wie dzia łam się w chwi li przyj mo wa nia
jej na blok ope ra cyj ny. Dy żur był o ty le
dla Igi szcze gól ny, że przy jej trans plan -
ta cji czu wa ły dwie pol skie „du sze”: ja
– ja ko in stru men ta riusz ka i Ro bert

Iga opi su je trud ną dro gę,
ja ka mu sia ła przejść, za nim
pięć lat te mu zna la zła się
wie deń skiej Kli ni ce AKH
i kie dy po uda nym prze -
szcze pie mo gła ode tchnąć
peł na pier sią. Pierw sze za -
pi ski roz po czy na ją się
w 2005 ro ku.
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– kar dio tech nik. Iga wje cha ła na stół
ope ra cyj ny peł na nie po ko ju, ale rów nież
na dziei na no we, lep sze ju tro. Za bieg
trwał 6 go dzin, za koń czył się suk ce sem
ze spo łu ope ra cyj ne go, ale wie dzie li śmy,
że naj trud niej szy okres jest jesz cze
przed nią. Przed blo kiem czu wa ła przez
ca ły czas ma ma Igi – Do ro ta He dwig,
to wa rzy sząc Idze men tal nie i mo dli twą.

Iga – dar naj więk szej mi ło ści 
– Do ro ta He dwig – ma ma Igi

Ra dość i dzięk czy nie nie. Pod je żdża -
my pod sa lę ope ra cyj ną. Oka zu je się, że
przy trans plan ta cji Igu li bę dzie obec -
na pol ska in stru men ta riusz ka Ba sia
i pol ski per fu zjo ni sta Ro bert, coś nie sa -
mo wi te go, czy to przy pa dek? Sie dzia -
łam na ko ry ta rzu, prze szczep roz po czął
się oko ło 21: 30, w rę ku trzy ma łam ró -
ża niec, a w ser cu pa no wał wiel ki spo -
kój. Co ja kiś czas wy cho dził do mnie
Ro bert i in for mo wał, jak wy glą da sy tu -
acja. Sie dząc na ko ry ta rzu dzię ko wa łam

Bo gu za tak wiel ki dar, my śla łam i mo -
dli łam się za ko bie tę, któ ra od da ła or ga -
ny. Mia ła 32 la ta, być mo że mia ła dzie ci,
z pew no ścią opła ki wa ła ją ro dzi na.
Przez te wszyst kie la ta pro si łam Pa -
na Bo ga o uda ny prze szczep dla mo jej
cór ki, jed nak za wsze pro si łam, by nie
by ło to kosz tem czy je goś ży cia, że je śli
ja kieś or ga ny mia ły by się zmar no wać, to

pro szę Go, aby dał je mo jej cór ce. Ir ra -
cjo nal ne? Nie! Wi dzia łam jak wio zą
płu ca dla mo jej cór ki w spe cjal nie do -
sto so wa nych do prze wo zu or ga nów po -
jem ni kach, dreszcz prze szedł mi
po cie le. Ta oso ba sta ła się czę ścią mo -
jej ro dzi ny, mo dli łam się by, Bóg dał jej
nie bo. To był szcze gól ny czas, czas wy -
jąt ko wo głę bo kiej za du my. Prze szczep
za koń czył się oko ło czwar tej nad ra nem,
Ba sia i Ro bert po in for mo wa li mnie, że
wszyst ko po szło do brze. Do ra na sie -
dzia łam na od dzia le, po czym przy szła
Agniesz ka, wrę czy ła mi klu cze
do miesz ka nia i po wie dzia ła, bym po -
szła się prze spać. Nie ste ty, nie da ło się
spać, wzię łam prysz nic i wró ci łam
na od dział po ope ra cyj ny. Zo ba czy łam
Igu lę. Nie mo głam uwie rzyć! Jej pal ce
u rąk by ły ró żo we, to nie sa mo wi te... jest
do tle nio na...

***
Z ma szy ną precz! 21 stycz nia 2006 r.
Co za dzień, dziś odłą czo no mi ma -

szy nę, któ ra po ma ga ła mi przy od dy cha -
niu. Ba łam się te go, gdyż oba wa, czy
zdo łam sa ma pod jąć się współ pra cy
z mo imi no wy mi płu ca mi trosz kę mnie
prze ra sta ła. Na szczę ście, o odłą cze niu
re spi ra to ra po in for mo wa no mnie po fak -
cie, gdy już sa ma od dy cha łam do brych
kil ka go dzin. Ucie szy łam się bar dzo
i do szłam do wnio sku, że to wca le nie
by ło ta kie trud ne, jak mi się wy da wa ło!
Sta ram się jed nak nie my śleć czę sto
o od dy cha niu, bo gdzieś w psy chi ce sie -
dzi jesz cze lęk przed bra kiem tle nu.

Sa ma w ka pli cy... 14 lu te go 2006 r.
Pierw szy raz by łam sa ma w ka pli cy.

Od mó wi łam so bie ko ron kę, po roz ma -
wia łam so bie z Ma ryj ką i Je zu skiem
pro sząc o zdro wie dla 3 pa nów z AKH,
o Jul kę, cho rych na mu ko i wy na le zie -
nie le ku na tę cho ro bę. Bar dzo do brze
mi się sie dzia ło i na wet nie wiem, kie dy
prze le cia ło mi pół go dzin ki. Mu sia łam
wra cać, gdyż sio stra po zwo li ła mi wyjść
tyl ko na pół go dzi ny.

***
Ola – Przy ja ciół ka Igi

Kie dy już prze nie śli Sio strzycz kę
z in ten syw nej te ra pii na od dział, po sta -
no wi łam ją od wie dzić. Wraz z jej bra -
tem, Mać kiem, po je cha li śmy

Ra dość i dzięk czy nie nie.
Pod je żdża my pod sa lę ope -
ra cyj ną. Oka zu je się, że
przy trans plan ta cji Igu li
bę dzie obec na pol ska in -
stru men ta riusz ka Ba sia
i pol ski per fu zjo ni sta Ro -
bert, coś nie sa mo wi te go,
czy to przy pa dek?
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do Wied nia. Oczy wi ście jak za wsze
przy ta kich oka zjach, Sio stru nia o na -
szym przy jeź dzie nic nie wie dzia ła. Wi -
dok, ja ki za sta łam... To zna czy ja nie
wiem, do cze go mo żna to po rów nać, bo
chy ba nie ma na świe cie nic gor sze go,
jak wi dok cier pią ce go przy ja cie la. Nic
gor sze go, jak wi dzieć naj wspa nial szą
na świe cie oso bę, na któ rej za wsze mo -
żna po le gać, któ rej mo żna po wie rzyć
ka żdą ta jem ni cę, pod pię tą do ty lu ma -
szyn... Wi dzieć jak cier pi... Sio stru nia
wte dy by ła ta ka, no nie wiem – in na. Pa -
mię tam jak się wspól nie mo dli ły śmy, jak
po wie dzia ła mi że bym po da ła jej rę kę...
Za ka żdym ra zem, gdy so bie przy po mi -
nam tę sy tu ację nie je stem w sta nie opa -
no wać łez... Kie dy na stał wie czór pa ni
Do ro ta po wie dzia ła, że by Ma ciek zo stał
na noc u Igu si. Jed nak ja bar dzo chcia -
łam być z nią, cho ciaż nie ukry wam, że
trosz kę się ba łam. Aby wyjść z Igu sią
do ubi ka cji trze ba by ło od piąć te wszyst -
kie ma szy ny... Po zwo lo no mi zo stać
na noc. Noc by ła nie cie ka wa. Sio stru nia
nie mo gła spać. Mia ła na pa dy cie pła

i zim na. W no cy kil ka ra zy mu sia łam
prze bie rać jej pi żam kę, po pra wiać koł -
der kę, że by cho ciaż trosz kę lżej mia ła.

Urzą dza ły śmy spa ce ry po ko ry ta rzu.
Kie dy w koń cu nad ra nem uda ło nam się
za snąć do po ko ju we szło chy ba 10 le ka -
rzy na ob chód. Nie by ło już mo wy
o spa niu. Po wi zy cie le kar skiej przy je -
cha ła pa ni Do rot ka. Igu sia uczy ła się od -
dy chać no wy mi płu ca mi, mia ła za ję cia
u lo go pe dy, w któ rych z nią uczest ni czy -
łam, ćwi cze nia re ha bi li ta cyj ne. Jed ne go
po po łu dnia by ły śmy na mszy w ka pli cy
szpi tal nej. Po szły śmy, bo miał być go -

spel, ale oka zał się kiep ski. Igu sia opo -
wia da ła jak mia ła kosz ma ry, jak wi dzia -
ła na przy kład mnie, al bo Grześ ka jak
wcho dzi my do niej przez okno, jak ona
nas wo ła... Z Igu sią by łam dwa, a mo że
trzy dni. Póź niej zo sta ła z nią ma ma.

***
Sny... 6 mar ca 2006 r.

Słu cham płyt re li gij nych. Nie by ło du -
żo za jęć, nu da. Ro bi łam anioł ka dla pa -
ni Ani ty. Dzię ku ję Pa nu Bo gu, że jest
ta ki do bry a ja, tak mar na. On jed nak
w swo jej do bro ci dał mi dru gie ży cie, nie
po zwo lił mi odejść. Wi docz nie to nie mój
czas… Zno wu te sny po prze szcze pie...

War sza wa... 18/19 ma ja 2006 r.
Se sja fo to gra ficz na w War sza wie.

Za pi sa łam się... 25 ma ja 2006 r.
Za pi sa łam się na praw ko jaz dy, he he he.

1 czerw ca 2006 r.
Je stem w Vi vie.

9 czerw ca 2006 r.
Si łow nia, ale ostat nio w ogó le nie

chce mi się ćwi czyć, więc po wta rzam ta -
ki cy tat za sły sza ny na któ rymś ka za niu:
„PA NIE BO ŻE SPRAW, ŻE BY MI SIĘ
CHCIA ŁO TAK, JAK MI SIĘ NIE
CHCE” …

16 stycz nia 2007 r.
Rocz ni ca prze szcze pu. Wła ści wie to

rocz ni ca śmier ci mo jej daw czy ni. Wzię -
li śmy udział w mszy św. w Ła giew ni kach.

***
Do ro ta He dwig – ma ma Igi

(...) Ko lej ne mie sią ce to wiel ka ra dość
dla na szej ro dzi ny, mo gli śmy tro chę od -
sap nąć po wie lo let nich zma ga niach. Po -
zwo li li śmy Idze „żyć” – sa ma o so bie
de cy do wa ła, po dej mo wa ła ró żne go ro -
dza ju wy zwa nia, pół ro ku po prze szcze -
pie zro bi ła pra wo jaz dy. Po mi mo swo jej
fi li gra no wej fi gur ki po tra fi ła świet nie ra -
dzić so bie za kie row ni cą i czu ła się w sa -
mo cho dzie jak ry ba w wo dzie. Ży ła
bar dzo szyb ko, jej dzień do bar dzo póź -
nej no cy był wy peł nio ny po brze gi. Ko -
cha ła roz mo wy, to wa rzy stwo,
na wią zy wa ła co raz to now sze zna jo mo -
ści. Wy je cha ła z ko le żan ką na trzy mie -
sią ce do An glii. Bar dzo czę sto wra ca ła
do te go po by tu w roz mo wach, pla no wa -
ła tam po now nie po je chać. Ukoń czy ła

Pa mię tam jak się wspól nie
mo dli ły śmy, jak po wie dzia -
ła mi że bym po da ła jej rę -
kę... Za ka żdym ra zem, gdy
so bie przy po mi nam tę sy -
tu ację nie je stem w sta nie
opa no wać łez... 
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kurs bar ma na, do któ re go ja oso bi ście
nie by łam na po cząt ku prze ko na na,
a któ ry oka zał się świet ną przy go dą.
Roz po czę ła szko łę tań ca i re ali zo wa ła się
na wie lu płasz czy znach. Bar dzo lu bi ła
słu chać mu zy ki go spel. Kie dy póź ną no -
cą wcho dzi łam do jej po ko ju, aby zo ba -
czyć, dla cze go jesz cze nie śpi,
prze wa żnie mo żna by ło usły szeć wła śnie
tę mu zy kę. Cie szy ła się ży ciem. Kie dy
mó wi łam, że ży je za szyb ko, od po wia -
da ła, że nie ma wie le cza su. By ła świa -
do ma swo jej kru cho ści, ca ły czas
po zo sta wa ła w kon tak cie z przy ja ciół mi
cho ry mi na mu ko wi scy do zę, pra wie ka -
żde go mie sią ca że gna ła któ re goś z nich,
ko goś, kto nie miał ty le szczę ścia, co ona
i nie do stał dru giej szan sy. Po mi mo ry -
zy ka zła pa nia od cho rych przy ja ciół
z Rab ki in fek cji, na któ re by ła bar dzo na -
ra żo na po prze szcze pie, wsia da ła w au to
i ru sza ła do rab czań skie go od dzia łu,
w któ rym przez osiem na ście lat swo je go
ży cia czu ła się jak w dru gim do mu. Je -

cha ła, aby dać na dzie ję tym wszyst kim,
któ rzy nie chcą wal czyć, któ rym prze -
szczep wy da wał się nie re al ny, któ rzy by li
zmę cze ni cho ro bą i nie wie rzy li, że mo -
że być le piej. Jej ży cie po mi mo za bie ga -
nia prze siąk nię te by ło dzięk czy nie niem
Bo gu, jak pi sze w swo im pa mięt ni ku

„SZEF nad nią czu wa”. Po czu ła jak się
ży je mo gąc swo bod nie od dy chać, tań -
czyć, bie gać, pod ró żo wać. Zaw sze jed -
nak pa mię ta ła o Bo gu i o tym, co dla niej
zro bił. Śmierć nie by ła dla nas te ma tem
ta bu, czę sto roz ma wia ły śmy o tym, ma -

jąc świa do mość, że obec ny stan nie bę -
dzie trwał wiecz nie. Co dzien nie dzię ko -
wa łam Bo gu, że ob da rzył nas tak wiel ką
ła ską i ma my Igę obok sie bie. Zda wa -
łam so bie jed nak spra wę, że w ka żdej
chwi li mo że się wszyst ko od wró cić.
Pro si łam Pa na, by dał mi si łę na po go -
dze nie się z sy tu acją, kie dy przyj dzie jej
odejść. Po wta rza łam so bie czę sto, że
mu szę z po ko rą przy jąć wo lę Bo ga,
gdyż On wie, co dla jej zba wie nia jest
naj lep sze, a jed nak... 

Ola – przy ja ciół ka Igi, ko niec 2007 r.
Sio strzycz ka na bra ła si ły i za czę ła

kosz to wać ży cia. Nad ro bi ła ca ły stra co -
ny czas. Ukoń czy ła kurs bar mań ski, wi -
za żu, wy je cha ła do Lon dy nu. Za ko cha ła
się... Wszyst ko by ło tak cu dow ne.
Chcia ło by się, by trwa ło wiecz nie. Jed -
nak jak wi dać, Bóg chciał ina czej.
(...) I zno wu hi sto ria za to czy ła ko ło...
po wró cił czas, kie dy by ło tak źle. Po -
wró ci ły co dzien ne in ha la cje, póź niej

Sio strzycz ka na bra ła si ły
i za czę ła kosz to wać ży cia.
Nad ro bi ła ca ły stra co ny czas.
Ukoń czy ła kurs bar mań ski,
wi za żu, wy je cha ła do Lon dy -
nu. Za ko cha ła się…
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trze ba by ło pod pi nać tlen. Igu sia po wie -
dzia ła mi, że te raz jest o wie le go rzej. Bo
jak by ło cię żko przed prze szcze pem, to
ona nor mal nie z tym ży ła, nie wie dzia -
ła, czym jest praw dzi we ży cie. Te raz,
kie dy już za zna ła nor mal no ści, to na gle
wszyst ko zno wu po wra ca. Zo sta je jej
ode bra na ta ra dość z prze ży wa nia ka -
żde go dnia, cie sze nia się z ka żdej mi nu -
ty ży cia.

Sty czeń 2009 
Do ro ta He dwig – ma ma Igi

(...) Ser ce pę ka ło z bó lu, wid mo
śmier ci wró ci ło po trzech la tach jak bu -
me rang. Mo ment, któ re go tak bar dzo się
ba łam, wró cił szyb ciej niż my śla łam
i na do da tek wszyst ko tak pręd ko się to -
czy ło. Na su wa ły się py ta nia, jak ona to
przej dzie, jak za ak cep tu je utra tę te go, co
zdą ży ła po znać w cią gu ostat nich wspa -
nia łych trzech lat? Jak za wsze si łą by ła
mo dli twa, któ ra przez te wszyst kie la ta
na dal nam to wa rzy szy ła. Co dzien na eu -
cha ry stia da wa ła moc, by sta wić czo ła
sy tu acji, któ ra by ła ko lej ną pró bą wia ry
dla Igi i ca łej na szej ro dzi ny.

***
5 lu te go 2009 r.

Od ra na w AKH, nie mo gę zła pać za -
krę tu... mie li mi ro bić tyl ko bron cho sko -
pię, a tu oka za ło się, że mam zro bić
wszyst kie ba dań ka tak jak za wsze. Oczy -
wi ście był pro blem z wkłu ciem, ale
po kil ku pró bach uda ło się wkłuć ró żo -
wy we nflo nik w no gę i he ja... 

11 lu te go 2009 r.
Smut no mi dziś bar dzo, bo ję się, bo

nie chcę umrzeć w Wied niu, w szpi ta lu
i na mu ko…

26 lu te go 2009 r.
Wró ci łam do do mu z Wied nia!!!

5 mar ca 2009 r. 
Za brze: mu sia łam je chać na le czon -

ko, bo co raz go rzej się czu ję.

8 mar ca 2009 r.
Sła ba.

10 mar ca 2009 r.
Tę sk nię za nor mal no ścią... Co raz go -

rzej się czu ję, nie mam si ły przejść na -
wet pię ciu me trów do ła zien ki.

13 mar ca „Pią tek” he he 2009 r. 
Ta ta przy wiózł nas do AKH, od ra zu

wzię li mnie na bron cho sko pię i pod pię li
tlen... Po bron cho sko pii na od dział – tym
ra zem pul mo no lo gię w czer wo nej wie ży,
wszyst ko z po wo du bra ku miejsc... 

21 wrze śnia 2009 r.
Za brze, ba dań ka. Po pła ka łam się, bo

chcą mnie kłuć w pa chwi nie; nie po bra li
krwi, ju tro bę dą mi się wkłu wać...

3 li sto pa da: tro szecz kę le piej się czu -
ję, al bo coś drgnę ło, al bo mi się już
wy da je.

4 li sto pa da: kiep sko się czu ję, na do -
da tek strasz nie spa da mi sa tu ra cja
pod czas snu.

5 li sto pa da: ca ły dzień cię żko mi się
od dy cha, strasz nie sła ba je stem, ka żdy
naj mniej szy ruch i wy sia dam…

6 li sto pa da: cię żko, ma ma sie dzia ła
u mnie do 24-tej, spazm dusz ność.

***
Do ro ta He dwig – ma ma Igi

W grud niu kil ka krot nie le karz pro -
wa dzą cy, wspa nia ły czło wiek dr Sła wek
Że gleń dzwo nił do Wied nia z za py ta -
niem o Igę, gdyż wszy scy wie dzie li śmy,
że jej czas się koń czy. Kil ka ra zy Iga od -
cho dzi ła z te go świa ta, sia da ły ner ki,
jed nak zno wu wy cho dzi ła na pro stą. 

16 mar ca 2010 ro ku o 17.03 w na szej
obec no ści ode szła mo ja uko cha na có -
recz ka Igu sia.

Igu sia mó wi ła mi, że gdy by ode szła,
to chce, aby jej cia ło skre mo wać i po -
da ła oso bę ulu bio ne go ks. Ra fa ła
do pro wa dze nia ce re mo nii po grze bo -
wej. Je cha li śmy więc do peł nić jej wo -
lę. W sa mo cho dzie od ma wia li śmy
w in ten cji Igu li dro gę krzy żo wą. Na gle
sta nął mi przed ocza mi sen sprzed pół
ro ku, o któ rym zresz tą mó wi łam Igu si
i kil ku bli skim oso bom. By ło to we se -

le Igi, ale bar dzo do stoj ne. Pan mło dy
ubra ny był w pięk ne sza ty i ca ła at mos -
fe ra by ła wy jąt ko wa. Ko le żan ka po -
wie dzia ła do mnie: „Do ra, co ty,
zro bisz we se le na 2 ty sią ce osób, gdzie
ty ich wszyst kich po mie ścisz?” Bez tro -
sko od par łam: „jak to, gdzie, pod go -
łym nie bem.” Pa mię ta łam ten sen
bar dzo do kład nie, a na praw dę rzad ko
mi się to zda rza. Wte dy zda łam so bie
spra wę, że nie po win nam za drę czać się
py ta nia mi ty pu: Czy gdy by prze szczep
od był się wcze śniej, Igu la by by ła z na -
mi? A mo że...

Mia ły śmy ty le pla nów, że za far bu je -
my wło sy na de li kat ny ru dy, bę dzie my
mo gły jeź dzić wszę dzie, cie szyć się
w peł ni ży ciem, że Iga zro bi so bie pra -
wo jaz dy na mo tor, mia ła już na wet
obie ca ną prze ja żdżkę u mo je go ko le gi
mo to cy kli sty... Ale Bóg chciał ina czej.
Wie rzę, że kie dyś jesz cze to wszyst ko
zre ali zu je my, a pó ki co, Igu la cze ka so -
bie na mnie tam gdzieś wy so ko ja ko ten
mój anio łek… wraz z mo imi bli ski mi,
któ rych ko cham, a któ rzy też ode szli
przed wcze śnie. Tam gdzie wszy scy
ma ją być szczę śli wi i już nikt nas nie
roz dzie li. 

Ps. Jul ka (8-let nia sio stra Igi
– przyp. red.) nie daw no po wie dzia ła
„ta tuś, wi dzisz tą gwiazd kę na nie bie?
To Igu sia, bo ona za wsze, jak do mnie
dzwo ni ła, to mó wi ła „Jul ka, po patrz

przez okno, jak zo ba czysz gwiazd kę, to
bę dę ja”. I chy ba tak już zo sta niesz na -
szą gwiazd ką. Bo tak, jak Jul ka by ła dla
Cie bie „Anioł kiem ko fa nym”, tak Ty
te raz je steś na szym Anioł kiem, ale
w nie bie. 

IGA MI CHA LEC
Dziękuję Dorocie i Jarosławowi Hedwigom
za udostępnienie do publikacji w artykule

fragmentów dzienników ich córki Igi

16 mar ca 2010 ro ku o 17.03 w na szej obec no ści ode szła
mo ja uko cha na có recz ka Igu sia.
Igu sia mó wi ła mi, że gdy by ode szła to chce, aby jej cia ło
skre mo wać i po da ła oso bę ulu bio ne go ks. Ra fa ła do pro -
wa dze nia ce re mo nii po grze bo wej.
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Adro ga by ła wą ska i stro ma
– oprócz czoł gów, mo gli po -
ru szać się po niej tyl ko
żoł nie rze i mu ły, któ re nio sły

pa kun ki z żyw no ścią. Bar dzo ła two mo -
gła się „za kor ko wać”, a wte dy Po la cy
sta li by się tar czą, do któ rej, z nie ukry -

wa ną sa tys fak cją, strze la ła by ar ty le ria
nie miec ka.

Sta ni sław Fa liń ski jest ostat nim żoł -
nie rzem wal czą cym na Mon te Cas si no,
któ ry miesz ka w No wym Są czu.
Dziś 88-let ni po rucz nik de ta la mi pa mię -
ta kwie cień i maj 1944 r. Wspo mi na, że

pol ska ar mia wal czą ca na Mon te Cas si -
no by ła je dy ną w swo im ro dza ju: 

– Żoł nierz nie był wzię ty z po bo ru.
Sam szu kał te go przy dzia łu po ca łym
świe cie. On sam so bie ogło sił mo bi li za -
cję, a po bór był na ka zem je go su mie nia. 

80 proc. żoł nie rzy to by li więź nio wie
so wiec kich ła grów, któ rzy w ar mii ge -
ne ra ła An der sa szu ka li schro nie nia. Nie
wszy scy jed nak prze trwa li 5-mie sięcz -
ną dro gę do punk tów zbor nych w Ro sji,
a na stęp nie ody se ję przez środ ko wą
Azję, Bli ski Wschód, pół noc ną Afry kę
do Włoch. Wie lu prze szło ty fus pla mi -
sty, ma la rię, dy zen te rię i gruź li cę.

– Naj pierw prze cho dzi łem ma la rię.
Jesz cze nie do sze dłem do sie bie, a już
do padł mnie ty fus pla mi sty. Oba wia łem
się, że nie przyj mą mnie do woj ska. Ale
cho ro ba po dzia ła ła na mo ją ko rzyść. Le -
karz, któ ry ba dał mnie po przy jeź dzie
do Ira nu po wie dział: Zuch chło pak! Jak
prze trwa łeś ty fus, to bę dzie my mie li
z cie bie po cie chę!

Skó ra i ko ści – tak wy glą da li przy szli
żoł nie rze Ar mii Pol skiej. Gło do we por -
cje, ja kie do sta wa li od Sta li na wy nisz -
czy ły ich or ga ni zmy. Ka to rżni cza pra ca
w 40-stop nio wym mro zie, po zo sta wi ła
śla dy nie tyl ko w psy chi ce. Co słab sze
or ga ni zmy nie wy trzy ma ły. W Te he ra -
nie znaj du ją się licz ne gro by Po la ków. 

Sta ni sław Fa liń ski przy wzro -
ście 167 cm, wa żył 43 ki lo gra my! Ka -
żdy mę żczy zna, któ ry chciał wstą pić
do two rzą cej się Ar mii Pol skiej, mu siał
przejść ba da nia, zmie rzyć się i zwa żyć. 

An gli cy kar mi li ich po trój ny mi por -
cja mi – ka szą, ba ra ni na, zu pa mi, kom -
po ta mi i do te go su chym pro wian tem.
Po pa ru ty go dniach żoł nie rze przy szli
do sie bie, prze szli na nor mal ną die tę,
z jed nym obia dem dzien nie. 

Ale naj przy jem niej szym wspo mnie -
niem z pierw szych dni po by tu w Ira nie
by ła czar na ka wa: 

– Wy cho dzi my z na mio tu, a tam pod -
je żdża kuch nia. Da li nam czar ną ka wę.
Ka za li wy cią gnąć rę kę – na dłoń wsy pa -
li ły żkę cu kru. Do sta li śmy to za dar mo!
Bez cho dze nia, bez pro sze nia… Bez żad -
nych kło po tów. 

W ar mii zo stał mo to cy kli stą. Ale
uczył się jeź dzić ta kże na cią gni kach ar -
ty le ryj skich i je epach. Ka żda dy wi zja

Ostat ni spod
Mon te Cas si no

Miał 21 lat, kie dy sta nął na ma sy wie Mon te Cas si no w 1944 r.
Ja ko star szy sze re go wy pil no wał, że by po wą skiej „Dro dze
Pol skich Sa pe rów” mo gły po ru szać się po tę żne „Sher ma ny”,
któ re do star cza ły amu ni cję i żyw ność żoł nie rzom. Ście żka
mu sia ła być prze jezd na. Za pew nie nie ko mu ni ka cji po mię dzy
„gó rą” i „do łem” by ło ko niecz ne, bo dzię ki te mu pol scy żoł -
nie rze mo gli po ko nać Niem ców.

Po rucz nik Sta ni sław Fa liń ski FOT. MC
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mia ła spe cjal ne kur sy. By li świet nie wy -
szko le ni. Ćwi czy li na naj lep szym sprzę -
cie, ta kim sa mym, ja kie go w wal ce
uży wa li alian ci. Wie le cza su spę dzi li
w gó rach w Ira nie, Ira ku i Pa le sty nie. 

– Wiecz nie w tych gó rach! Ale do -
wód cy po wta rza li: chło pa ki na sza dro -
ga nie mo że pro wa dzić do Pol ski ina czej
niż przez Wło chy. A tam sa me gó ry, więc
uczcie się wal czyć w gó rach! 

***
I w koń cu, po po nad ro ku in ten syw -

nych ćwi czeń i szko leń – spra gnie ni wal -
ki – mo gli iść na front. By li go to wi. 

– Ka żdy z nas no sił ka ra bin. Ofi ce ro -
wie mie li pi sto le ty. 

I cho ciaż ich ka ra bi ny strze la ły wol -
niej od nie miec kich, wie dzie li, że alian -
ci do brze ich wy po sa ży li. 

W pie cho cie nie mo gło za brak nąć
„pia tow ców” z bro nią prze ciw pan cer ną: 

– To ta ka ry nien ka, za koń czo na me -
cha ni zmem spu sto wym i kol bą. Do tej
ry nien ki kła dło się po cisk z ma te ria łem
wy bu cho wym i od pa la ło. Dzia ła ło na wet
na od le głość 200 m. A jak się strze la ło!
Wy da wa ło się, ze ra mię urwie.

Niem cy zna li war tość „pia tow ców”
i już przy pierw szej ofen sy wie wy tłu kli
więk szość z nich. Po dob nie sta ło się
z ra diow ca mi i ra dio sta cją. Po la cy przez
dwa dni mu sie li wal czyć bez łącz no ści. 

– Chcia ło nam się pła kać, trud no
nam by ło do star czać ko le gom amu ni cję. 

Na „Dro dze Pol skich Sa pe rów” by ły
czte ry wa żne punk ty, z któ rych kie ro wa -
ło się trans por tem: 

– Kie ro wa li śmy ru chem – je że li czołg
ru szył z gó ry, mu sie li śmy za dbać, że by
z do łu nie je chał, bo ście żka by ła wą ska.
Przez 3 ty go dnie pil no wa li śmy, że by nie
zro bił się ko rek. Za do li ną, na wzgó rzu
sta ła ar ty le ria nie miec ka, któ ra ostrze -
li wa ła dro gę. Niem cy wie dzie li, że to je -

dy na tra sa da ją ca za opa trze nie na sze mu
woj sku. Wiecz nie tłu kli w tę dro gę! By ły
czte ry punk tu A, B, C, D. Ja by łem
na naj wy ższym punk cie – A. Z trze ma
ko le ga mi. 

Raz Niem cy ostrze la li zbo cze gó ry
tuż przed punk tem A. Tra fi li w ra dio sta -

cję I Bry ga dy Strzel ców Kar pac kich.
Gó ra się ob su nę ła na sa pe rów, któ rzy
wła śnie od po czy wa li w schro nach,
po cię żkiej prze pra wie z roz mi no wy wa -
niem dro gi. Wszy scy zgi nę li. 

Wzgó rza Mon te Cas si no to na tu ral -
na twier dza i Niem cy do brze to wy ko -
rzy sta li. Nie da ło się ich wy pę dzić
ty sią ca mi po ci sków ar mat nich ani ty -
siąc ki lo gra mo wy mi bom ba mi lot ni czy -
mi. Po la cy jed nak zna leź li na nich
spo sób: 

– Trze ba by ło wejść w to pie kło,
wczoł gać się na wła snych łok ciach, wal -
czyć gra na tem ci śnię tym si łą wła sne go
ra mie nia, usu wać mi ny pu łap ki wła sny -
mi rę ko ma, za bi jać z wła sne go ka ra bi nu
na od le głość kil ku na stu… kil ku kro ków.

Do cho dzi ło do nie zwy kle he ro icz -
nych po staw. Je den z żoł nie rzy, któ re mu
mi na urwa ła sto pę, krzyk nął do ko le -
gów: otwie ram wam dro gę! I rzu cił się
na splot dru tów i pu ła pek mi no wych…

Niem cy wal czy li z Po la ka mi nie tyl -
ko bro nią z po ci ska mi.

– Pro pa gan da wro ga kpi ła mó wiąc
– ko cha ni ro da cy i przy po mi na jąc tę sk -
nią ce ro dzi ny, za pra sza jąc do do mu,
gra jąc przez me ga fon Cho pi na. 

W nie miec kich sze re gach by li ta kże
Po la cy, któ rzy zwra ca li się cie pły mi sło -
wa mi do swo ich ro da ków. Jak tu by ło
do nich strze lać?

W wą wo zie In fer no, co po pol sku
ozna cza pie kło, ulo ko wa ny był punkt
opa trun ko wy. Ale Niem cy na wet i tu
bom bar do wa li, nie prze strze ga jąc zna ku
Czer wo ne go Krzy ża. Ran nych brał
pod nóż na czel ny chi rurg woj sko wy, ge -
ne rał Sza rec ki. Dniem i no cą ope ro wał
żoł nie rzy, przede wszyst kim tych cię żej
ran nych w brzuch. Przy wie zie ni z fron -
tu, wy cień cze ni i pół ży wi do sta wa li li -
tro wą por cję krwi, przy wo żo nej
sa mo lo ta mi z An glii. Le ka rze śmia li się
do ran nych: nic się nie mar tw cie – do -
sta nie cie krew, mo że ja kiejś pięk nej An -
giel ki. To wła śnie one mia ły usta wiać się
w ko lej kach, że by od da wać krew dla
wal czą cych na fron cie żoł nie rzy. 

Mon te Cas si no to nie tyl ko klasz tor. To
ca ły sze reg wzgórz i do lin, roz pa dlin
i wą wo zów. A nad ca łym ma sy wem cas -
siń skim do mi nu je wy so kie na 1669 me -
trów Mon te Ca iro. Tam był głów ny punkt

Linia oznacza drogę, którą porucznik przebył z Syberii przez Monte
Cassino, aż do Polski – łącznie 40 tys. km FOT. MC

Dochodziło do niezwykle
heroicznych postaw. Jeden
z żołnierzy, któremu mina
urwała stopę, krzyknął
do kolegów: otwieram
wam drogę! I rzucił się
na splot drutów i pułapek
minowych…
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ope ra cyj ny wro ga. Niem cy przez lor net -
ki mo gli ob ser wo wać ca ły kom pleks gór.
Tam się tak „za do mo wi li”, że zro bi li so -
bie ba sen i być mo że z wo dy spo glą da li
na Po la ków... Wi dzie li ka żde po su nię cie
żoł nie rzy ge ne ra ła An der sa, któ re sy gna -
li zo wa li za raz do swo jej ar ty le rii. 

– Nasz sztab wy my ślił, że by nie iść
gre mial nie pie cho tą do ata ku. Ale stwo -
rzyć grup ki bo jo we. Plan się po wiódł. 

Przez chasz cze, po ka mie niach, gła -
zach i przez dru ty kol cza ste – prze do -
sta li się na gó rę 593, z któ rej – jak
na dło ni – by ło wi dać klasz tor. Niem -
cy już do sta wa li roz ka zy, że by się wy -
co fy wać. Nie da wa li ra dy. Kie dy z 17
na 18 ma ja, pol skie pa tro le po de szły
pod klasz tor – zo ba czy ły nie miec kie go
do wód cę z rę ka mi pod nie sio ny mi
do gó ry. 

– Część Niem ców ucie kła w do li nę,
do An gli ków. Ba li się do stać do Po la -
ków, bo wie dzie li, że ma my z ni mi za drę. 

Klasz tor zo stał zdo by ty 18 ma ja o go -
dzi nie 10: 15. 

***
Nie mo gli dłu go cie szyć się suk ce -

sem, bo cze ka ło na nich ko lej ne wy zwa -
nie – prze ła ma nie obro ny nie miec kiej
na li nii Hi tle ra, któ rej głów nym punk -
tem opo ru by ło mia sto zlo ka li zo wa ne
na gó rze o na zwie Pie di mon te San Ger -
ma no i za ję cie Mon te Ca iro. 

– Wal ki trwa ły 23 dni i 20 go dzin
– wspo mi na. – A po zdo by ciu for ty fi ka -
cji cas siń skich zo sta li śmy prze rzu ce ni
do wschod niej część Włoch, nad Ad ria -
tyk. Niem cy ucie ka jąc nisz czy li za so bą
mo sty, dro gi ko le jo we, zwa la li na szo sę
drze wa, że by opóź nić marsz ku An ko nie,
wa żne mu por to wi wło skie mu. Wie dzie li,
że alian ci chcą po przez ten front za opa -
try wać Wło chy. 

Kie dy front wło ski się za ła mał,
Niem cy wy co fa li się w po pło chu na pół -
noc, zo sta wia jąc swo ją ca łą cię żką broń
– ar ty le rię i czoł gi. 

– To przy po mi na ło nasz tra gicz ny
wrze sień, z tym, że kar ty się od wró ci ły. 

W paź dzier ni ku 1946 r. żoł nie rze
wsie dli na okrę ty w Ne apo lu. Przez Gi -
bral tar i Za to kę Bi skaj ską po pły nę li
do An glii. Stam tąd część, a był wśród
nich po rucz nik Sta ni sław Fa liń ski, zde -
cy do wa ła się wró cić do kra ju. Wy pły nę -

li z miej sco wo ści Glas gow. Do Pol ski
do tar li w lip cu 1947 r. 

– Tę sk no ta i no stal gia za kra jem ro -
dzin nym by ła bar dzo moc na. Kie dy
na ho ry zon cie po ja wi ły się świa teł ka
pol skich la tar ni, żoł nie rze sta li i pa trzy li
nie mo gąc ode rwać oczu, to by ło wzru -
sza ją ce. Po po nad 7 la tach wra ca łem
do kra ju. 

Z Gdań ska po je chał do No we go Tar -
gu, gdzie miesz ka li ciot ka i oj ciec
chrzest ny. Tam też osie dli ła się je go
mat ka i sio stra. 

– W No wym Tar gu cze kał na mo ją
sio strę – na rze czo ny. Prze trwa li ca łą
woj nę, a ich uczu cie by ło tak sil ne, że
w koń cu się po bra li. Na dal są ma łżeń -
stwem, a Stach ma 99 lat. 

Je go mat ka spo tka ła swo ją daw ną
sym pa tię. On – wdo wiec, ona stra ci ła
mę ża w 1939 r. Za miesz ka li w No wym
Są cza, gdzie ta kże prze niósł się Sta ni sław
Fa liń ski, któ ry oże nił się z je go cór ką: 

– On za brał mi ma mę to ja za bra łem
mu cór kę – uśmie cha się. 

Kie dy roz nio sła się wia do mość
o tym, że wal czył u gen. An der sa, za raz
do stał ostrze że nie od wła dzy, że by nie
pró bo wał upra wiać żad nej po li ty ki. Zdał
ma tu rę, ale dro ga na stu dia by ła za -
mknię ta. Po ja wia ła się jed nak furt ka
– w Kra ko wie przy uli cy Sien kie wi cza
zo sta ła otwar ta pry wat na uczel nia. Tam
roz po czął na ukę. Wy ższa Szko ła Eko -
no micz na zo sta ła jed nak prze mia no wa -
na z pry wat nej na pań stwo wą. Nie
wy rzu ci li go, skoń czył stu dia i do stał na -
kaz pra cy w Opo lu. 

– Wsa dzi li mnie do w Wo je wódz kiej
Ra dy Na ro do wej. Zaj mo wa łem się go -
spo dar ką ko mu nal ną. By łem dy rek to rem

Mun dur, w któ rym po rucz nik Fa liń -
ski wal czył na Mon te Cas si no FOT. MC

Od zna cze nia pań stwo we, wśród
nich za wal kę na Mon te Cas si no

W paź dzier ni ku 1946 r. żoł -
nie rze wsie dli na okrę ty
w Ne apo lu. Przez Gi bral tar
i Za to kę Bi skaj ską po pły nę -
li do An glii. Stam tąd część,
a był wśród nich po rucz nik
Sta ni sław Fa liń ski, zde cy -
do wa ła się wró cić do kra ju.
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ds. eko no micz nych. Ale to nie by ła mo ja
baj ka.

Czę sto wra cał do No we go Są cza
i tam też w 1954 r. od był się je go ślub.
Po 20 la tach na do bre wró cił na Są dec -
czy znę ze swo ją ro dzi ną – żo ną, cór ką
i sy nem. Ma sied mio ro wnu cząt. 

– W okre sie ostat nich 4 lat od by łem
w szko łach pod sta wo wych, gim na zjach i li -
ce ach 57 pre lek cji na te mat hi sto rii. Opo -
wia da łem uczniom o wrze śniu 1939 r.,
Ka ty niu, Mon te Cas si no.

Po rucz nik na pi sał ksią żkę „Przez Sy -
bir na Mon te Cas si no”, któ ra za wie ra je -
go wspo mnie nia i re flek sje. Za swo ją
dzia łal ność zo stał od zna czo ny przez sta -
ro stę no wo są dec kie go „Zło tym Jabł -
kiem Są dec kim”, a przez Urząd ds.
Kom ba tan tów i Osób Re pre sjo no wa -
nych w War sza wie Me da lem „Pro Me -
mo ria” i Krzy żem za Za słu gi dla
Związ ku Kom ba tan tów. 

MAŁ GO RZA TA CY GNA RO WICZ

Sta ni sław Fa liń ski

Ur. w 1923 w Ka mion ce Stru mił ło wej,
w chwi li wy bu chu II woj ny świa to wej był ab -
sol wen tem trze ciej kla sy gim na zjum. Je go oj -
ciec Bro ni sław Fa liń ski bur mistrz w Ka mion ce
Stru mił ło wej, zo stał uwię zio ny i za mor do wa -
ny przez NKWD. W kwiet niu 1940 r. Sta ni sła -
wa wy wie zio no wraz z mat ką He le ną i sio strą
An ną do Ka zach sta nu. W paź dzier ni ku 1941 r.
przy łą czył się do two rzo ne go woj ska pol skie -
go na te re nie ZSRR. Żoł nierz 2 Kor pu su Pol -
skie go gen. W. An der sa.

Usu szo ne ma ki z Mon te Cas si no FOT. MC

J ej ży cie ra dy kal nie zmie ni ło się
w czerw cu 1940 r. By ła nie -
dzie la, kie dy goł ko wic cy
Niem cy, ubra ni w gra na to we

mun du ry ze swa sty ka mi na rę ka wach,
za czę li zbli żać się do jej ro dzin ne go
do mu. Szli, że by skar cić jej młod sze -
go bra ta Ka zi mie rza, któ ry za wsze ich
wy zy wał… Na wi dok nad cho dzą cych
Niem ców nie speł na 18-let nia Stef ka
ucie kła w po le i scho wa ła się z zbo żu.
A tam ją wy pa trzył któ ryś z Wą cha -
łów, któ rzy do no si li Niem com. Sta ry
Wą cha ła po woj nie był wię zio ny
za ko la bo ra cję. I ten mło dy Wą cha ła,
któ ry wte dy pasł kro wy, wska zał, że
Stef ka kry je się w zbo żu. Nie mia ła
wyj ścia, pod nio sła się i uka za ła Niem -
com w ca łej oka za ło ści. Mia ła do sie -
bie pre ten sje, że tak głu pio da ła się
zła pać!

Pod zie mie
Aresz to wa no ją i za pro wa dzo no

na po ste ru nek ulo ko wa ny w przed wo -
jen nej szko le dla nie miec kich ko lo ni -
stów (po wsta ła w 1794 r., dzi siaj w tym
bu dyn ku znaj du je się przed szko le kar -
me li ta nek, o któ rym na pi sze my osob -
no). Nie na le ża ła do żad nej kon spi ra cji
– po pro stu za trzy ma no ją, za po wia da -
jąc, że pusz czą Gó rzon kę, jak ją na zy -
wa li, kie dy tyl ko zgło si się jej brat

Ka zi mierz, na któ re go Niem cy naj wy -
raź niej mie li chrap kę.

Ca łe szczę ście, że Nie miec, któ ry
miał ją pil no wać, nie był prze sad nie
roz gar nię ty, to też czmych nę ła mu z po -
ste run ku. Prze bie gła uli cę, po tem przez
za bu do wa nia do mu na prze ciw ko (zna -
ła w nim wszyst kie za ka mar ki, bo
od Niem ców ku pi li go jej dziad ko wie,
u któ rych czę sto ba wi ła się w dzie ciń -
stwie), a stam tąd cho du w po le. A że
no gi mia ła wy ćwi czo ne – przez 7
lat 5 km pie cho tą w jed ną stro nę naj -

pierw do po wszech nia ka, a po tem
do gim na zjum kla ry sek w Sta rym Są -
czu – nie da ła po ści go wi żad nych
szans. Tym bar dziej, że Niem com, nie
na wy kłym jesz cze do no sze nia ka ra bi -
nów, te flin ty naj wy raź niej prze szka -
dza ły w go ni twie… I mo że jesz cze nie
na uczy li się z nich strze lać! Krzy cze li

W nie wiel kim do mu w Goł ko wi cach Dol nych miesz ka bli -
sko 90-let nia, znaj du ją ca się w świet nej for mie in te lek tu al nej
i fi zycz nej – Ste fa nia Kar da sze wicz, eme ry to wa na do cent
dok tor ha bi li to wa na Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej, za słu żo -
na dla pol skiej he ma to lo gii. A z uro dze nia goł ko wi czan ka,
z do mu Gó rzan ka.

Na uko wiec
z Goł ko wic

Ca łe szczę ście, że Nie miec,
któ ry miał ją pil no wać, nie
był prze sad nie roz gar nię ty,
to też czmych nę ła mu z po -
ste run ku. Prze bie gła uli cę,
po tem przez za bu do wa nia
do mu na prze ciw ko.
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tyl ko: – Halt!, ale kto by ich tam słu chał
na wła sną zgu bę… 

Ucie kła im po pro stu do do mu.
W pod ło dze by ła kla pa do piw nicz ki,
w któ rej sta ły becz ki z ki szo ną ka pu stą
i reszt ką ziem nia ków. Tam za pa dła się
pod zie mię. Niem cy prze szu ka li cha łu pę,
ale ja kimś cu dem jej nie zna leź li. Ich do -
wód ca na zwi skiem Gru ber żach nął się
po pol sku, że „dzio pa” im zwia ła. 

W piw ni cy prze sie dzia ła do wie czo -
ra. Oj ciec na tych miast wy eks pe dio wał
ją do Krau szo wa za Ludź mie rzem,
gdzie miał ro dzi nę.

Pod róż bez upad ku
Szyb ko wy da ło się, o co cho dzi ło

Niem com. Na ka za no im wi docz nie od -
sta wić kon tyn gent Po la ków na ro bo ty
w Rze szy, bo nie zła paw szy Ka zi mie rza
ani Ste fa nii Gó rzów, uda li się na za ba -
wę w miej scu zwa nym Pod Glin ką, oto -
czy li tam dom i jesz cze tej sa mej

nie dzie li wzię li stam tąd mło dzież, któ rą
wy sła no po tem do Nie miec.

A ona już po cią giem przez Cha bów -
kę do tar ła za No wy Targ, a po tem
na pie cho tę dro gą na Krau szów do szła

do cio ci Wik ty, u któ rej ukry wa ła się
trzy mie sią ce. Po tem oka za ło się, że
wy wo zy Po la ków na ro bo ty do Rze szy
prze jął Ar be it samt (nie miec ki Urząd
Pra cy), a zo sta li z nich zwol nie ni ci,
któ rzy uczy li się w szko łach. To też
z Goł ko wic zja wił się po nią brat Ka -
zi mierz. 

Do Krau szo wa przy je chał na ro we -
rze, pro wa dząc dla niej dru gi. Pro blem
po le gał na tym, że ona ni gdy wcze śniej
nie jeź dzi ła na czymś ta kim! Brat ka zał
jej wsiąść, chwi lę po trzy mał i pu ścił. Ja -
koś utrzy ma ła się na dwóch ko łach i sio -
deł ku, a wpra wy na bra ła w dro dze
po wrot nej do do mu. Pierw szy raz sie -
dząc na ro we rze, w cią gu kil ku go dzin
od 9 ra no do 16, prze je cha ła ok. 70 km,
w tym wie le kar ko łom nych zjaz dów ze
stro mych wznie sień. Jesz cze dziś bli -
sko 90-let nia pa ni do cent prze chwa la
się, że nie wy wa li ła się wte dy ani ra zu!

We wsiach, przez któ re prze je żdża li
bu dzi ła zresz tą sen sa cję. Dzie ci bie ga ły
za nią i krzy cza ły: – Ba ba na ro we rze!,
a ka wa le ro wie za cze pia li. 

Po po wro cie do Goł ko wic uczy ła się
w szko le rol ni czej w Po de gro dziu, a po -
tem w nie miec kiej Szko le Han dlo wej
w No wym Są czu cho dzi ła do Au fbau
Klas se z Je rzym Kar da sze wi czem, ku -
zy nem jej póź niej sze go mę ża.

Pie cho tą na stu dia
Tym cza sem w 1942 r. ro dzi nę Gó -

rzów wy sie dlo no do Żbi ko wic ko ło Ło -
so si ny Dol nej. Stam tąd do Goł ko wic
spro wa dzo no Niem ców, a ich prze nie -
sio no na miej sce tam tych. Wcze śniej
ukoń czy ła rok na uki w szko le rol ni czej
w Po de gro dziu, więc uzna no, że po sia -
da kwa li fi ka cje na agro no ma gmin ne go
w Ło so si nie. A po nie waż po nad to umia -
ła pi sać na ma szy nie, zo sta ła ta kże
gmin nym kan ce li stą. Za ra bia ła więc
pen sję i otrzy my wa ła de pu ta ty w for mie
np. bu tów czy ma te ria łu na su kien kę.
Sa ma ją so bie uszy ła i wła śnie w niej
za pa rę lat po zna ła mę ża…

W Żbi ko wi cach, w któ rych przez po -
nad dwa la ta ani ra zu nie wi dzia ła Niem -
ca, do cze ka ła koń ca oku pa cji
hi tle row skiej i jesz cze przed koń cem
woj ny wy bra ła się do Kra ko wa, gdyż
do wie dzia ła się, że w kwiet niu 1945 r.

Ste fa nia Kar da sze wicz w do mu w Goł ko wi cach Dol nych FOT. IRP

Na mó wio no ją do wy jaz du
na Śląsk, gdzie w za brzań -
skiej dziel ni cy Ro kit ni ca
two rzy ła się no wa Aka de -
mia Me dycz na. Naj pierw
zo sta ła asy sten tem w za -
kła dzie hi sto lo gii prof. Ta -
de usza Paw li kow skie go,
ale szyb ko zwią za ła się
z kie ro wa ną przez prof. Jó -
ze fa Ja pę Kli ni ką Cho rób
We wnętrz nych w Za brzu.
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ru sza Uni wer sy tet Ja giel loń ski. Pie cho -
tą przez gó ry szła do te go Kra ko wa
od godz. 4 ra no do sa mej no cy. W ple -
ca ku nio sła wa łów kę: kieł ba sy, mię so.

Mia ła też ze so bą świ stek, za świad -
cza ją cy, że zda ła ma tu rę. Po nie waż ro -
dzi ce szy ko wa li ją na na uczy ciel kę,
jesz cze w Żbi ko wi cach sa ma uczy ła się
przy kar bi dów ce z po ży czo nych pod -
ręcz ni ków li ce al nych. I uzy ska ła świa -
dec two doj rza ło ści na taj nym eg za mi nie
eks ter ni stycz nym w No wym Są czu
w 1944 r. 

Na UJ naj pierw za pi sa ła się na bio lo -
gię, ale gdy po dwóch ty go dniach uru -
cho mio no me dy cy nę, zda ła eg za min
i na tych miast prze nio sła się na nią. Mi -
mo tuż po wo jen ne go cza su, stu dia me -
dycz ne trwa ły ty le, co te raz – bez ta ry fy
ulgo wej. Po 5 la tach uzy ska ła ab so lu to -
rium, a na VI ro ku zda wa ło się jesz -
cze 15 eg za mi nów, do pie ro po któ rych
uzy ski wa ło się dy plom le ka rza.

Ha bi li ta cja z ziar ni cy
Na mó wio no ją do wy jaz du na Śląsk,

gdzie w za brzań skiej dziel ni cy Ro kit ni -

ca two rzy ła się no wa Aka de mia Me -
dycz na. Naj pierw zo sta ła asy sten tem
w za kła dzie hi sto lo gii prof. Ta de usza
Paw li kow skie go, ale szyb ko zwią za ła
się z kie ro wa ną przez prof. Jó ze fa Ja pę
Kli ni ką Cho rób We wnętrz nych w Za -
brzu. Po ja kimś cza sie jej miej sce pra cy

zmie ni ło lo ka li za cję z Za brza na ul.
Rey mon ta w Ka to wi cach. Zro bi ła dok -
to rat i ha bi li ta cję, awan so wa ła na do cen -
ta, zo sta ła wy kła dow cą Ślą skiej
Aka de mii Me dycz nej (jest au tor ką
ok. 80 prac na uko wych) i or dy na to rem
jed ne go z od dzia łów. Pra co wa ła tam
do 1988 r.

Po cząt ko wo spe cja li zo wa ła się w kar -
dio lo gii. Po woj nie le ka rze jesz cze nie
umie li opi sy wać EKG, więc się za to wzię -
ła. Po tem jed nak za ję ła się he ma to lo gią
– na uką o no wo two rach krwi (bia łacz ka)
i wę złów chłon nych, zwłasz cza ziar ni cą
zło śli wą, z któ rej się ha bi li to wa ła.

Nie ona jed na z Gó rzów za szła wy -
so ko w na uce. Jej stry jecz ny bra ta nek
Bro ni sław Górz jest eme ry to wa nym
pro fe so rem geo gra fii z Wy ższej Szko ły
Pe da go gicz nej w Kra ko wie.

Mę żo wi spodo ba ło się w jej ro dzin -
nych stro nach. Pod ję li się bu do wy do mu
w Goł ko wi cach Dol nych. Trwa ło to 10
lat, gdyż zaj mo wa li się tym w wol nym
cza sie, w trak cie urlo pów. I kie dy obo je
zna leź li się na eme ry tu rze, w 1990 r.
prze nie śli się pod Sta ry Sącz.

Ste fa nia KAR DAS ZE WICZ, dok tor ha bi li to wa ny me dy cy ny, he ma to log.
Ur. 20.05.1922 w Goł ko wi cach Dol nych. Ab sol went ka wy dzia łu le kar skie go Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie z 1950 r., dok tor – 1951 r., I sto pień spe cja -
li za cji z za kre su cho rób we wnętrz nych – 1954 r., II sto pień spe cja li za cji – 1957,
dok tor ha bi li to wa ny – 1974 r. Pra cow nik na uko wy Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej:
w la tach 1950-52 asy stent w Za kła dzie Hi sto lo gii i Em brio lo gii, w la tach 1952-76
asy stent, star szy asy stent i ad iunkt, a od 1976 r. do cent w In sty tu cie Cho rób We -
wnętrz nych i w I Kli ni ce Cho rób We wnętrz nych. Pod jej kie run kiem I sto pień spe -
cja li za cji z cho rób we wnętrz nych uzy ska ło 24 le ka rzy, a II sto pień – 8;
pro mo tor ka 3 prac dok tor skich. W la tach 1981-84 pro dzie kan Wy dzia łu Le kar skie -
go. W 1980 r. staż na uko wy w Lon dy nie w za kre sie me tod le cze nia cho rób krwi
i wę złów chłon nych. Twór czy ni przy chod ni he ma to lo gicz nej w szpi ta lu w No wym
Są czu. Człon ki ni Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go, To wa rzy stwa In ter ni stów
Pol skich (skarb nik w la tach 1961-64), Pol skie go To wa rzy stwa He ma to lo gów
i Trans fu zjo lo gów. Od zna czo na m.in. Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski i Zło tym Krzy żem Za słu gi. Jej syn dr na uk me dycz nych Piotr Kar da sze wicz
jest or dy na to rem od dzia łu kar dio lo gicz ne go szpi ta la w Czę sto cho wie. 

*Bio gram spo rzą dzo ny na pod sta wie Kto jest kim w pol skiej me dy cy nie
(Wy daw nic two In ter press, War sza wa 1987) oraz In for ma to ra na uki pol skiej

(Cen trum In for ma cji Na uko wej, Tech nicz nej i Eko no micz nej, War sza wa 1981).
***

Ka zi mierz KAR DAS ZE WICZ (1855-1945), ge ne rał bry ga dy WP i dok tor me -
dy cy ny. Ur. 31.01.1855 w Ostro gu na Wo ły niu. Ab sol went gim na zjum w Ży to -

mie rzu, w la tach 1874-79 stu dio wał na wy dzia le le kar skim Uni wer sy te tu Mo -
skiew skie go. Ja ko sty pen dy sta rzą do wy wcie lo ny do ar mii car skiej. W la -
tach 1879-1918 le karz woj sko wy: uczest nik woj ny chiń skiej 1900-01,
ro syj sko -ja poń skiej 1904-05 oraz I woj ny świa to wej 1914-18, ostat nio – na czel -
ny le karz kor pu su ko mu ni ka cji wo jen nych fron tu ru muń skie go, od 1904 r.
w stop niu ro syj skie go gen. ma jo ra woj sko wej słu żby zdro wia. Po Re wo lu cji Lu -
to wej w 1917 r. dzia łacz pol ski w Ode ssie, a od lu te go 1918 r. szef sa ni tar ny pol -
skie go Le gio nu Ode skie go i szef wy dzia łu sa ni tar ne go II Kor pu su Pol skie go
w Ro sji gen. Jó ze fa Hal le ra von Hal len bur ga (1873-1960). Na stęp nie w I Kor pu -
sie Pol skim w Ro sji gen. Jó ze fa Do wbo ra -Mu śnic kie go (1867-1937) na czel ny le -
karz la za re tu 3. Dy wi zji Strzel ców Pol skich pod do wódz twem gen. Wa cła wa
Iwasz kie wi cza -Ru do szań skie go (1871-1922). W od ro dzo nej Pol sce re fe rent
w sek cji opie ki na in wa li da mi w de par ta men cie zdro wia Mi ni ster stwa Spraw
Woj sko wych. 20.09.1919 awan so wa ny na gen. bryg. Woj ska Pol skie go. W 1924
r. prze nie sio ny w stan spo czyn ku. Pra co wał w Bi blio te ce Pu blicz nej mia sta sto -
łecz ne go War sza wy, gdzie zor ga ni zo wał i kie ro wał od dzia łem sta ro dru ków oraz
or ga ni zo wał dział rę ko pi sów. Od zna czo ny m.in. Zło tym Krzy żem Za słu gi, Krzy -
żem Wa lecz nych oraz licz ny mi od zna cze nia mi ro syj ski mi. Zmarł w Prusz ko wie
pod War sza wą.

*Bio gram spo rzą dzo ny na pod sta wie: Słow ni ka bio gra ficz ne go ge ne ra łów
Woj ska Pol skie go 1918-1939 Pio tra Sta wec kie go (Wy daw nic two Bel lo na, 

War sza wa 1994) i Ge ne ra ło wie Pol ski nie pod le głej Ta de usza Kry ski -Kar skie go
i Sta ni sła wa Żu ra kow skie go (Edi tions Spo tka nia, War sza wa 1991). 

Ste fa nia KAR DAS ZE WICZ, Ka zi mierz KAR DAS ZE WICZ (1855-1945)

Herb rodu Kardaszewiczów
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Ale jesz cze w szpi ta lu w No wym
Są czu dr Kar da sze wicz od pod staw
stwo rzy ła po rad nię he ma to lo gicz ną.
Dzię ki te mu ty sią ce lu dzi z Są dec czy -
zny nie mu sia ły jeź dzić do Kra ko wa,
gdyż zna la zły po moc na miej scu. Kie -
dy dr Ste fa nia od cho dzi ła, kar to te ka li -

czy ła 4300 osób. Obec nie już po nad 7
ty się cy, bo wy szy ko wa ła też swo je na -
stęp czy nie: le kar ki An nę Za jąc -
-Gwóźdź i Ur szu lę Kur ny tę -Olek sy. Ta
dru ga też jest zresz tą z Goł ko wic.

Wnuk ge ne ra ła
Jej zmar ły w 2004 r. mąż – Lech

Kar da sze wicz – po cho dził z ro du, któ -
re go jed nym z naj bar dziej zna mie ni -
tych przed sta wi cie li był gen. Ka zi mierz
Kar da sze wicz (je go bio gram za miesz -
cza my na str. 41) – brat dziad ka mę ża
pa ni Ste fa nii. Na II woj nę świa to wą ge -
ne rał był już w zbyt po de szłym wie ku
i kie dy w 1945 r. na stą pi ła ewa ku acja
z pod war szaw skiej Ko był ki, gdzie wte -
dy miesz kał, nie prze żył jej…

Syn gen. Kar da sze wi cza odzie dzi -
czył imię po oj cu i wal czył w woj nie
pol sko -bol sze wic kiej w 1920 r., a po -
tem był wy kła dow cą w szko le ofi cer -
skiej w Rem ber to wie pod War sza wą,
skąd w stop niu pod puł kow ni ka od ko -
men de ro wa no go do Kor pu su Ochro -
ny Po gra ni cza – na do wód cę puł ku
„Wil no”, w sze re gach któ re go bro nił
Wil na przed Ar mią Czer wo ną, zaj mu -
ją cą w 1939 r. – na pod sta wie za war -
te go z hi tle row ski mi Niem ca mi pak tu
Rib ben trop -Mo ło tow – wschod nie te -
re ny Pol ski. Uda ło mu się uciec
i unik nąć śmier ci w Ka ty niu (ja ko ofi -
cer KOP z pew no ścią by tam tra fił).

Prze do stał się do Fran cji, gdzie wstą -
pił do pol skie go woj ska na Za cho dzie.
Po ka pi tu la cji Fran cji od dzia ły pol skie
ewa ku owa no do W. Bry ta nii, gdzie
ppłk Kar da sze wicz zaj mo wał się
szko le niem żoł nie rzy. Po woj nie przez
ja kiś czas był jesz cze ko men dan tem
obo zu zde mo bi li zo wa nych Po la ków
w Lil le. Wró cił do kra ju i pra co wał ja -
ko urzęd nik na po czcie.

Je rzy Kar da sze wicz, brat ppłk. Ka -
zi mie rza Kar da sze wi cza, che mik z wy -
kształ ce nia, przed woj ną był
kie row ni kiem la bo ra to rium w fa bry ce
pro chu i ma te ria łów wy bu cho wych
w Pion kach ko ło Ra do mia. Je go żo -
na Ma ria (in ży nier z wy kształ ce nia)
i cór ka Ewa (16-let nia har cer ka), po są -
dzo ne o współ pra cę z AK, zgi nę ły roz -
strze la ne przez Niem ców w eg ze ku cji
za kład ni ków w pod są dec kim Rdzio -
sto wie w 1944 r. Dzia łacz har cer ski Je -
rzy Kar da sze wicz szczę śli wie zbiegł
z wię zie nia w Tar no wie.

Lech Kar da sze wicz, mąż pa ni Ste -
fa nii, ja ko czło nek ro dzi ny przed wo -
jen ne go ge ne ra ła oraz ppł ka KOP
i Ar mii Pol skiej na Za cho dzie nie miał
więk szych per spek tyw w PRL, ale
ukoń czył wy dział elek trycz ny Po li -
tech ni ki Gli wic kiej i zo stał kie row ni -
kiem za kła du o na zwie Ener go po miar
w Za brzu.

A tak w ogó le to Kar da sze wi cze
wy wo dzą się od Ta ta rów, któ rzy – ja -
ko pol scy sprzy mie rzeń cy – pod wo -
dzą kró la Ja na III So bie skie go
w 1683 r. wy pra wi li się pod Wie deń,
aby bić swych tu rec kich po bra tym -
ców, któ rzy na je cha li wte dy Eu ro pę.
W 2010 r. Ste fa nia Kar da sze wicz od -
wie dzi ła miej sce tej bi twy – Kah len -
berg. Za za słu gi dla Rzecz po spo li tej
Kar da sze wi cze otrzy ma li w na gro dę
zie mię na Wo ły niu i szla chec two. Po -
nie waż ich ta tar skie na zwi sko
brzmia ło ja koś po dob nie do Ka ra Ak -
szak (po spo lsz cze niu – Kar da sze -
wicz), przy ję to ich do her bu Ak szak,
któ ry przed sta wia pur pu ro we ser ce
(kier) prze bi te strza łą. Po le her bo we
na kry te jest ozdo bio nym trze ma stru -
si mi pió ra mi heł mem w ko ro nie szla -
chec kiej.

IRENEUSZ PAWLIK

Jej zmar ły w 2004 r. mąż
– Lech Kar da sze wicz – po -
cho dził z ro du, któ re go
jed nym z naj bar dziej zna -
mie ni tych przed sta wi cie li
był gen. Ka zi mierz Kar da -
sze wicz) – brat dziad ka
mę ża pa ni Ste fa nii.

Da riusz Mły nar czyk jest jed -
nym z naj młod szych soł ty sów
w na szym re gio nie. Choć
śred nia wie ku osób pia stu ją -
cych to sta no wi sko jest zwy -
kle du żo wy ższa, miesz kań cy
Bar cic Dol nych zde cy do wa li
się prze ła mać ste reo ty py
i wy brać re pre zen tan ta mło -
de go wie kiem i du chem. 

M gr inż. soł tys Da riusz Mły -
nar czyk swo ją ka den cję
spra wu je za le d wie od
dwóch mie się cy, a już

wpro wa dził Bar ci ce Dol ne w wiel ki
świat, co praw da, świat wir tu al ny, bo in -
ter ne to wy, ale od cze goś trze ba za cząć. 

Z wy kształ ce nia elek tro tech nik
po kra kow skim AGH -u o spe cjal no ści

Da riusz Mły nar czyk FOT. IO
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in ży nie ria kom pu te ro wa w prze my śle.
Co cie ka we, po cho dzi ze Sta lo wej Wo -
li, a do Bar cic tra fił z mi ło ści… do bar -
ci czan ki Ewy, któ rą po znał na stu diach.
O tym, dla cze go zde cy do wał się zo stać
„spo łecz ni kiem”, o so bie i swo ich pla -
nach opo wia da „Są de cza ni no wi”.

Za wo do we po cząt ki
– Za czą łem od sta no wi ska in for ma -

ty ka w jed nym z no wo są dec kich ho te li.
Po tem by łem przed sta wi cie lem fir mo -
wym hur tow ni z asor ty men tem elek tro -
tech nicz nym, aż zna la złem swo je
miej sce w szko le w No wym Są czu,
a po tem w Na wo jo wej. Obec nie pra cu ję
w Ze spo le Szkół Rol ni czych Cen trum
Kształ ce nia Prak tycz ne go w Na wo jo -
wej, gdzie uczę przed mio tów in for ma -
tycz nych oraz ad mi ni stru ję sieć szko ły. 

– Po go dzi nach sta ram się po ru szać
już nie tyl ko gło wą. Re gu lar nie ko pię
pił kę, a cza sem też wra cam do aiki do.
Nie ste ty cza su tak jak by z ka żdym
dniem co raz mniej. Ale za wsze mo gę
wy sko czyć do ogród ka po ko pać coś in -
ne go. Z bar dziej dzi wacz nych za jęć wy -
mie nię ho dow lę mró wek. Tak, tak.
W mo im for mi ka rium od za ło że nia
przy by ło pew nie już z 200 mró we czek
i ma ją się co raz le piej. Two rzą one bar -
dzo cie ka wą spo łecz ność – kró lo wa, ro -
bot ni ce, opie kun ki, żoł nie rze... To
wbrew po zo rom bar dzo fa scy nu ją ce.

– Nor mal ność po nad wszyst ko. To
pra wie jak w tań cu i ró żań cu – ale
w mo jej wer sji. Żad na skraj ność nie jest
do bra. Cza sem trze ba po pła kać, a cza -
sem się po ba wić. Je ste śmy tyl ko ludź mi.
Ka żdy ma swo je ce le, am bi cje. Po peł -
nia my błę dy i ży je my tyl ko raz. Trze ba
się cie szyć ka żdym dniem, któ ry jest
nam da ny, sza nu jąc jed no cze śnie pra wo
in nych do te go sa me go.

Miał wy bie rać soł ty sa, 
a sam nim zo stał...

– To był po mysł miesz kań ców.
Gdy 13. lu te go wy bie ra łem się na ze -
bra nie so łec kie, sze dłem tam z za mia -
rem wy bra nia no we go, do bre go soł ty sa.
Chcia łem oka zać się oso bą, któ rą in te -
re su je przy szłość lo kal nej spo łecz no ści,
od da jąc głos na naj lep sze go kan dy da ta.
Choć przez myśl prze bie gła mi wi zja,
że ja mógł bym nim zo stać, to spo dzie -
wa łem się du żo lep szych/re al niej szych
kan dy da tur od sie bie. Oka za ło się jed -
nak, że mo ja oso ba by ła by mi le wi dzia -
na na tym sta no wi sku. Po na mo wie
kil ku są sia dów po sta no wi łem zgło sić,
a ra czej za ak cep to wać swo ją kan dy da -
tu rę. I sta ło się.

– Pra ca soł ty sa wią że się z kon tak tem
z ludź mi, a to fa scy nu je mnie już
od daw na. Sta ram się ob ser wo wać lu dzi

i sta ram się ich zro zu mieć – to jest na -
praw dę cie ka we. Soł ty so wa nie trak tu ję
ja ko jed no z wy zwań, któ re go się pod -
ją łem. Jak to się mó wi: „Zna my się ty -
le, na ile nas spraw dzo no”. Chcę się

więc spraw dzić, ale ta kże roz wi nąć, na -
brać prak ty ki. Po za tym – wy bra li mnie
lu dzie, za ufa li mi… czu ję się już z te go
po wo du do ce nio ny.

Nowy rządca Barcic

Sołtys w sieci
– Barcice leżą w pięknym
terenie i mogą być bardzo
atrakcyjne turystycznie.
Chciałbym, żeby w tym
kierunku rozwijała się
nasza wieś.

DA RIUSZ MŁY NAR CZYK

FOT. IO
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– Pro ble mem ta kiej miej sco wo ści
jak Bar ci ce jest brak ko mu ni ka cji mię -
dzy ludź mi i brak ko mu ni ka cji z gmi -
ną. Wie le spraw nie jest do ga dy wa nych,
przez co po wsta je ma sa kon flik tów
i pro ble mów. One po wo du ją tar cia ze
stro ny gmi ny i miesz kań ców, któ rzy
bar dzo czę sto są nie do in for mo wa ni
w ró żnych kwe stiach. Dla te go po sta no -
wi łem za ło żyć stro nę in ter ne to wą, aby
bar ci cza nie na bie żą co mie li do stęp
do wszyst kich wa żnych in for ma cji do -
ty czą cych na szej lo kal nej spo łecz no ści.
Ta ki por tal jest przy dat ny ta kże dla
mnie. W ten spo sób utrzy mu ję kon takt
z miesz kań ca mi, gdyż ma ją oni mo żli -
wość wy ra ża nia opi nii na fo rum. Ta ka
for ma jest o ty le za chę ca ją ca, że mo gą
wy po wia dać się ano ni mo wo. Sie dząc
przy kom pu te rze ma ją śmia łość, by po -
ru szać kwe stie, któ rych nie prze ka za li -
by w bez po śred nim kon tak cie. 

– Mo im za da niem jest być do brym
ad mi ni stra to rem w swo jej wsi. Tu taj
miesz ka ją, pra cu ją, uczą się i do ra sta ją
lu dzie. Na to miast utrzy ma nie i pra wo
znaj du je się w gmi nie. Z jed nej stro ny
mam nad zo ro wać re ali za cję roz po rzą -
dzeń gmi ny w te re nie, a z dru giej – re -
pre zen to wać po trze by swo je go
so łec twa. Mam za pew nić jak naj lep szą,
bez kon flik to wą ko mu ni ka cję mię dzy
ty mi dwo ma „świa ta mi”. 

Soł ty sie prio ry te ty
– Obec nie naj istot niej sze jest do pro -

wa dze nie do szczę śli we go koń ca
przed się wzię cia pt. ka na li za cja Bar cic
Dol nych. Wią że się to z nie ustan nym
in for mo wa niem lu dzi o po stę pach prac,
me dia cja mi mię dzy miesz kań ca mi
a wy ko naw ca mi, pro jek tan ta mi i gmi -
ną. Ale je śli ko mu ni ka cja jest na do -
brym po zio mie, wie le spraw mo żna
za ła twić „bez bo le śnie” i szyb ko.

– Ina czej wy glą da kwe stia ko lej ne -
go pro ble mu Bar cic Dol nych (i nie tyl -
ko Bar cic Dol nych). Cho dzi o pil ną
po trze bę za bez pie cze nia wsi przed wo -
da mi opa do wy mi. Sa ma roz mo wa lo -
kal na nie ste ty nie wy star czy. Po trzeb ne
jest zro zu mie nie na po zio mie kra jo -
wym, za któ rym po szły by środ ki fi nan -
so we. Choć nie bez kon flik tów, to
jed nak sku tecz nie uda je się prze ko nać

miesz kań ców o słusz no ści kon cep cji
od wod nie nia Bar cic Dol nych, obej mu -
ją cej pro blem ca ło ścio wo, a wy ko na -
nej przez pro fe sjo nal ną fir mę
pro jek to wą w tej dzie dzi nie. Zda ję so -
bie jed nak spra wę z te go, że spo kój bę -
dzie my mo gli osią gnąć do pie ro
po la tach do świad cze nia, gdy roz wią -
za nie oka że się sku tecz ne.

– Od no szę wra że nie, że miesz kań -
cy Bar cic Dol nych ży ją „da le ko od sie -
bie”. Chciał bym zna leźć spo sób
na zin te gro wa nie. Bra ku je nam wspól -
nych ce lów, za jęć, a na wet miej sca
do spo tkań. Szu kam więc lo ka li za cji
na plac za baw. Miesz ka jąc dłu gie la ta
w mie ście, za uwa ży łem zna ko mi ty
wpływ in te gro wa nia się w ta kich miej -
scach mło dych ro dzi ców, są sia dów.
Otrzy mu ję sy gna ły od miesz kań ców,
że chcie li by spo tkać się np. na po tań -
ców ce. Mo że ja kaś świe tli ca, coś dla
mło dych. Zo ba czy my.

– Bar ci ce le żą w pięk nym te re nie
i mo gą być bar dzo atrak cyj ne tu ry stycz -
nie. Chciał bym, że by w tym kie run ku
roz wi ja ła się na sza wieś. Chciał bym
rów nież, aby opła ca ło się in we sto wać
lu dziom miesz ka ją cym tu taj. Gdy by
uda ło się za chę cić i „ścią gnąć” tu ry -
stów, nie mu sie li by śmy my śleć o prze -
my śle ja ko źró dle utrzy ma nia gmi ny
czy wsi. Bo wraz z tu ry sta mi przy szły -
by usłu gi, któ re po noć w naj bli ższych
la tach ma ją przy nieść naj wię cej miejsc
pra cy. Zy ska li by śmy wte dy nie tyl ko
utrzy ma nie, ale i za cho wa li obec ny cha -
rak ter na sze go re gio nu. To miej sce mo -
że się po do bać!

IWO NA OGO RZA ŁY

Pan mgr inż. soł tys Da riusz
Mły nar czyk swo ją ka den -
cję spra wu je za le d wie
od dwóch mie się cy, a już
wpro wa dził Bar ci ce Dol ne
w wiel ki świat, co praw da,
świat wir tu al ny, bo in ter -
ne to wy, ale od cze goś
trze ba za cząć.

K o le je Ma zo wiec kie już po raz
dru gi ogło si ły kon kurs na pro -
jekt ma la tu ry (w ubie głym ro -
ku do po ma lo wa nia by ła

lo ko mo ty wa TRAXX P160 DC „Het -
man” fir my Bom bar dier). Kon kurs
na pro jekt ma la tu ry po cią gu „elf” wy -

Wyróżniony projekt

Iza bel la Wierz bic ka
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pro du ko wa ne go przez PE SA Byd goszcz
skie ro wa ny był do uczniów, stu den tów
i ab sol wen tów szkół, uczel ni pla stycz -
nych oraz ar ty stycz no -tech nicz nych.
Aby wziąć w nim udział trze ba by ło
opra co wać pro jekt ma la tu ry po cią gu
wy ko rzy stu jąc gra fi kę bit ma po wą lub
wek to ro wą. Przy wy bo rze lau re atów ka -
pi tu ła kon kur so wa bra ła pod uwa gę ory -
gi nal ność pro jek tu, je go wa lo ry
ar ty stycz ne, uży tecz ność oraz zgod ność
z obo wią zu ją cym w spół ce sys te mem
iden ty fi ka cji wi zu al nej.

Pro jek ty (by ło ich sie dem) Iza bel li
wzbu dzi ły du że uzna nie, uzna no je
za war to ścio we i uży tecz ne do prak tycz -
ne go za sto so wa nia.

Syl wet ka lau re at ki:
Iza bel la, rocz nik 1985, w No wym

Są czu uczy ła się w II LO im. Ma rii Ko -

nop nic kiej, w kla sie wy cho waw czy ni
Ja dwi gi Sza ban. Ma ma Ewa Ma joch -
-Wierz bic ka, jest spe cja list ką w za kre sie
hu man re so ur ces, ta ta Krzysz tof – in -
spek to rem bu dow la nym.

Iza bel la ma tu rę zda ła w 2004 r. Po tem
ukoń czy ła Po li tech ni kę War szaw ską,
Wy dział Pa pier nic twa i Po li gra fii uzy sku -
jąc w 2009 r. dy plom in ży nie ra po li gra -
fa. Te raz kon ty nu uje na ukę na dzien nych
stu diach ma gi ster skich na kie run ku za -
rzą dza nie i in ży nie ria pro duk cji. 

– Pro jek to wa nie za wsze by ło mo ją
pa sją, choć prze cho dzi ło przez ró żne
eta py. Był mo ment, kie dy zda wa łam
na ar chi tek tu rę, osta tecz nie jed nak wy -
da rzy ła się po li gra fia, ale i tak naj bar -
dziej po do ba ło mi się pro jek to wa nie,
a zwłasz cza ty po gra fia. Pra cę in ży nier -
ską pi sa łam wła śnie o an ty kwie. Mi -

strzem ty po gra fii jest dla mnie Her mann
Zapf, a wzo rem pol skiej sztu ki użyt ko wej
dr Bar tosz Pio trow ski. 

W wol nym cza sie Iza bel la od da je się
spor to wym pa sjom: pły wa na mo to rów -

ce i strze la z… łu ku. W czerw cu wy cho -
dzi za mąż za Mar cju sza, dzien ni ka rza
z War sza wy, z któ rym po zna ła się sie -
dem lat te mu w… No wym Są czu. Jest
są dec ką pa triot ką, na Fa ce bo oku pro wa -
dzi stro nę mi ło śni ków i miesz kań ców
osie dla Wól ki.

Pięk ne i uży tecz ne
– Przed przy stą pie niem do pro jek to -

wa nia w tym kon kur sie przej rza łam wie -

Kolejowa kariera
sądeckiej projektantki
Mło da, 26-let nia są de czan ka, Iza bel la Wierz bic ka, ro dem
z Wó lek, ab sol went ka Po li tech ni ki War szaw skiej, zo sta ła
wy ró żnio na w ogól no pol skim kon kur sie na pro jekt ma la tu -
ry, we dług któ re go ma ją być po ma lo wa ne no wo cze sne po -
cią gi „elf” wy pro du ko wa ne dla Ko lei Ma zo wiec kich przez
fir mę PE SA Byd goszcz SA. W na gro dę otrzy ma ła wy so kiej
kla sy no te bo oka.

– Projektowanie zawsze
było moją pasją, choć
przechodziło przez różne
etapy. Był moment, kiedy
zdawałam na
architekturę, ostatecznie
jednak wydarzyła się
poligrafia.

IZA BEL LA WIERZ BIC KA
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le zdjęć po cią gów, za rów no tych
z awan gar do wą ma la tu rą, bar dzo od -
wa żną i nie rzad ko ba jecz nie ko lo ro wą,
jak i tych po ma lo wa nych w spo sób bar -
dziej kla sycz ny. Wy szłam z za ło że nia,
że no wa ma la tu ra po win na współ brz -
mieć z je żdżą cy mi już po cią ga mi Ko lei
Ma zo wiec kich. Za le ża ło mi, aby „elf”
pre zen to wał się po dob nie w ru chu jak
i pod czas po sto ju. Stąd też prze wa ga li -
nii po zio mych w mo ich pro jek tach. Ten,
któ ry zo stał wy ró żnio ny, ro bi łam naj -
kró cej. Jest to je den z pierw szych pro -
jek tów i moc no ba zu je na obec nej
ma la tu rze KM. We dług mnie naj cie -
kaw szym jest jed nak mój ostat ni pro -
jekt. Okna roz miesz czo ne na ró żnych
wy so ko ściach, przy kon cep cji ma la tu -
ry skła da ją cej się z po zio mych pa sów,
po wo du ją jesz cze cie kaw szy efekt ca ło -
ści. Zde cy do wa nie nie są utrud nie -
niem. Ma lo wa nie drzwi in nym, moc no

kon tra sto wym ko lo rem, wy ni ka oczy wi -
ście z po trze by zwięk sze nia wy go dy pa -
sa że rów. Ma łe ilo ści bia łe go ko lo ru
w pro jek tach ma ją uła twić utrzy ma nie
ta bo ru w czy sto ści. Choć naj chęt niej
za pro po no wa ła bym, aby ko lor bia ły
prze wa żał w ma lo wa niu po cią gów. 

***
Ko le je Ma zo wiec kie w stycz niu br.

ro ku pod pi sa ły umo wę z fir mą Po jaz -
dy Szy no we PE SA Byd goszcz SA
na do sta wę 16 sztuk no wo cze snych
elek trycz nych ze spo łów trak cyj nych
„elf”. No we po cią gi za si lą ta bor eks -
plo ato wa ny przez spół kę na Ma zow -
szu: bę dą kur so wać m.in. na li nii
pro wa dzą cej na lot ni sko w Mo dli nie.
„El fy”, któ re bę dą pro wa dzo ne w bar -
wach Ko lei Ma zo wiec kich są przy sto -
so wa ne do osią ga nia pręd ko ści 160
km/h. 

(ML)

Izabella Wierzbicka i prezes PESY Tomasz Zaboklicki FOT. ARCH. I. WIERZBICKIEJ

Za mo ich są dec kich cza sów
re stau ra cja -ka wiar nia „Im pe -
rial” przy Ja giel loń skiej 14
by ła czymś wy jąt ko wym
i przy znam nie znam ana lo gii. 

C hy ba, że przed woj ną w Kra -
ko wie, ale to mia ło in ny cha -
rak ter i w in nej epo ce.
„Im pe rial” był naj wa żniej -

szym lo ka lem kul tu ry, cy wi li za cji no -
wo są dec kiej i wszel kiej po zy tyw nej
my śli w No wym Są czu. Za słu gu je
na opa słe dzie ło, ja ogra ni czę się do sy -
gna łów tyl ko.

Do dziś pa mię tam te le fon do tej ka -
wiar ni (413 lub 414). Za zna czam, za czą -
łem tam by wać od cza su za trud nie nia
w mu zeum, czy li od 1967 ro ku.

W cza sie na szych ta mże po by tów Ta -
de usz Szcze pa nek (dy rek tor mu zeum)
był za pra sza ny do kuch ni w ra zie, gdy
ktoś dzwo nił do dy rek to ra mu zeum
o tak wcze snej po rze, czy li po 9-ej. 

Mo głem w tym cza sie, kie dy Ta de -
usz był na za ple czu ku chen nym, po roz -
ma wiać z sie dzą cym przy osob nym
sto li ku, ozna czo nym obec no ścią
na bla cie bia łe go kasz kie tu, Ada mem

Wal czyń skim, vel Po toc kim, vel Ba ła -
ziń skim, któ ry w swo im cza sie, miał
ro czek, kie dy spły nął w wi kli no wym
ko szycz ku (jak Mo jżesz) po to kiem
Łącz ni kiem (kto go jesz cze pa mię ta)
oko ło mo stu ko le jo we go i tam za opie -
ko wa ła się nim spa ce ru ją ca z ro dzin ką
Pa ni Wal czyń ska, o czym Po toc ka już
nie wie dzia ła. 

Głów nym te ma tem mo ich roz mów
z pa nem Ba ła ziń skim vel Wal czyń skim
by ło bła zeń stwo han dlo we nie ja kie go

Do „Im pe ria lu”, na sza księ -
go wa pa ni Bar ba ra Paw lik
przy cho dzi ła ok. 10.30, aby
Ta de usz pod pi sał prze le wy
i szła do Na ro do we go Ban -
ku Pol skie go za Wy dzia łem
Fi nan so wym PMRN.
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Ru sec kie go vel Ro se (ma jor, Ro sja, po -
mni ki Le ni na, od ręb na spra wa), któ ry
pró bo wał w nas (mnie i Ta de usza) wmó -
wić roz cią gnię te swe ter ki po cho dzą ce
po dob no od je go bra ta, Ży da, są de cza -
ni na z No wej Ze lan dii.

O ty le by ło mi ła twiej, że na pew nym
eta pie, kie dy uda ło mi się na mó wić pa -
na Ada ma na wy sta wę in dy wi du al ną
w mu zeum mo głem już w je go sie dzi -
bie na pod da szu we Fli sów ce, róg Ja -
giel loń skiej i Ko ściusz ki, kar mić

z me ta lo we go gar nusz ka psze ni cą mysz -
ki z nim miesz ka ją ce.

Fli sów ka to zu peł nie osob ny roz dział
do ty czą cy też ma jo ra, tyl ko, że tym ra -
zem Jó ze fa Kal czyń skie go z bry lan ty ną
na wło sach, sta łe go by wal ca „Im pe ria -
lu”, po sia da cza lu stra we nec kie go i sie -
kie ry, ale o tym po tem.

Tam, do „Im pe ria lu”, na sza księ go wa
pa ni Bar ba ra Paw lik przy cho dzi ła
ok. 10.30, aby Ta de usz pod pi sał prze le -
wy i szła do Na ro do we go Ban ku Pol -

skie go za Wy dzia łem Fi nan so wym
PMRN, gdzie no ta be ne pra co wa łem
(1959–1960) w skar bo wym urzę dzie
ko mor ni czym i roz pi sy wa łem de cy zje
ra tal ne za dłu żeń wo bec skar bu pań stwa
dla wy bit nych są de czan m.in. Lu sti ga
Na ta na i in nych, któ rzy w ja kiś bli żej
nie zna ny mi spo sób w pew nym cza sie
opu ści li na sze mia stecz ko. 

Mo żna tu wspo mnieć Ru tę Rap szajd,
ko le żan kę, wła ści ciel kę je dy ne go sku te -
ra Lam bret ta w No wym Są czu.

Wra ca jąc do „Im pe ria lu”, obaj z Ta -
de uszem pi li śmy ka wę i pa li li jak lo ko -
mo ty wy od godz. 9-ej. Ale za to tam
po wsta ło wszyst ko: Te atr „Aka pit”,
„Wie czo ry Mu ze al ne”, skan sen, sy na -
go ga, Fe sti wal Mu zy ki Daw nej w Sta -
rym Są czu, wszyst ko, wszyst ko i pa rę
in nych rze czy, któ re dzi siaj są. 

Też na le ży na pi sać jak z Eu ge niu -
szem Wań czy kiem z ul. Ży wiec kiej za -
bez pie cza li śmy ru iny zam ku chy ba
w 1968 ro ku przy bło go sła wień stwie
Han ny Pień kow skiej, któ rej by łem peł -

Wspomnienia
z „Imperialu”

Re stau ra cja -ka wiar nia „Im pe rial” FOT. KAZIMIERZ FAŁOWSKI

SADECZANIN maj 2011_SADECZANIN  02-05-2011  00:37  Strona 47



48 Sądeczanin MAJ 2011 v www.sadeczanin.info

no moc ni kiem dla mia sta i po wia tu No -
wy Sącz. A że kon su men ci „ja bo li” i in -
nych wy na laz ków to nisz czy li to jest
zu peł nie in na spra wa.

Więk szość sta łych by wal ców „Im pe -
ria lu” już nie ży je: Adam Wal czyń ski,
Ta de usz Szcze pa nek, Ru sec ki (Ro se),
Kal czyń ski, Je rzy Ob rzut (póź niej w Li -
ma no wej), Wa cław Chrzą stow ski, Ze -
non Ma ria Stram ski.

Wiem, że An drzej Wa rze cha ży je.
Le szek Za lew ski w Szcze ci nie też chy -
ba jesz cze ży je. Je ste śmy trzej (mo że
o któ rymś nie wiem) ostat ni mi klien ta -
mi „Im pe ria lu”. Chy ba Sta sio Śmier ciak
jesz cze jest i On to oglą dał z ze wnątrz.

Mo żna by kie dyś za pro sić tych di no -
zau rów, do pro wa dzić do pa ne lu na gry -
wa ne go i mieć ta ki ubaw, że się
w gło wie nie mie ści. 

My śmy na wet mie li we so łą or ga ni za -
cję par tyj ną PZPR. 

Na le ży pa mię tać, że gdy by śmy nie by li
człon ka mi Zjed no czo nej Ro bot ni czej, to
by śmy nic nie zro bi li. Ta kie by ły cza sy. Ta -
mże (w na szej Pod sta wo wej Or ga ni za cji
Par tyj nej) Aga ta Kon stan ty z Do mu Kul -
tu ry Ko le ja rza wy my śli ła „Dzia dy”
w Daw nej Sy na go dze. Za ła twi łem z Hen -
ry kiem Mi zian tym (pre ze sem Wo je wódz -
kie go Związ ku Gmin nych Spół dziel ni,
z sie dzi bą tam gdzie po tem był Ko mi tet
Wo je wódz ki PZPR a te raz jest przy chod -
nia spe cja li stycz na, a wcze śniej by ły sto -
do ły – kto to pa mię ta) wy pro wa dze nie
ma ga zy nu z Sy na go gi, a Ma ciek Ro pek
(dy rek tor DKK) za ła twił pod kła dy ko le -
jo we do Sy na go gi dla in sce ni za cji Te atru
Bar bac kie go. Tak so bie wy my śli ła Aga ta. 

To mo gło zda rzyć się tyl ko w Są czu,
gdzie se kre ta rzem miej skiej par tii był
Ja siek Kosz kul, sze fem kul tu ry Mie tek
Smo leń, a sze fem po wia tu Ka zio Wę -
glar ski, do bry zna jo my po et ki Wła dy -
sła wy Lu ba sio wej.

Jak to z „Rit te rów ką” by ło…
Na stro nie in ter ne to wej Mu zeum

Okrę go we go czy ta my:
W 1976 r. no wo są dec kie mu zeum po -

zy ska ło spo ro ob ra zów zmar łej ar tyst ki
Ma rii Rit ter, po ja wi ła się też pro po zy cja
zor ga ni zo wa nia ga le rii jej dzieł. Sio stra
Ma rii, Wan da, prze zna czy ła na ten cel
dwa po ko je od stro ny Ryn ku w ro dzin nej
ka mie ni cy Rit te rów, po wie rza jąc or ga ni -

za cję wy sta wy Mu zeum Okrę go we mu.
Po mysł zo stał urze czy wist nio ny w 1979
r., po śmier ci Wan dy Rit te rów ny. W la -
tach 1990-1991 urzą dzo no eks po zy cję
daw nych wnętrz miesz czań skich
w dwóch dal szych po ko jach „Rit te rów ki”.

Te in for ma cje obo wiąz ko wo na le ży
uzu peł nić o opis dot. tam tych lat, tam -
tych spraw i tam tych lu dzi. 

Tym bar dziej, że czy nię to ja ko chy ba
ostat ni ży ją cy świa dek, uczest nik, ale
i de cy dent z tam tych cza sów (3 w jed nym
– szam pon, odżyw ka, wo da świę co na).

Ode szli głów ni bo ha te ro wie: Zbi -
gniew Bo row ski, rzeź biarz, dy rek tor mu -
zeum no wo są dec kie go, Ta de usz
Szcze pa nek, po lo ni sta, też dy rek tor te go
mu zeum, Ja nusz Piecz kow ski, prze wod -
ni czą cy PMRN w N. Są czu, Ry szard
Wol ny, za stęp ca J. Piecz kow skie go.

Nie by ło by ga le rii Ma rii Rit ter w No -
wym Są czu gdy by w tam tych cza sach,
cho ciaż bar dzo życz li wych kul tu rze nie
spo tka li się ci wy żej wy mie nie ni.

Dla mnie po zo sta ło ko rzy stać z ich
dzia łań i pa lić pa pie ro sy mar ki „Sport”
(pa li łem wte dy „Gie won ty”, ale się po -
świę ci łem dla spra wy) z pa nią Ma rią
Rit ter w cza sie wie lu roz mów, ja kie od -
by li śmy obo je w jej pra cow ni, w jej
miesz ka niu, a… wła ści wie to w po -
miesz cze niu ma ga zy no wym mu zeum
no wo są dec kie go!

Tak by ło. Roz ma wia jąc z pa nią Ma -
rią mia łem świa do mość, że mi ło i ser -

decz nie so bie sie dzi my i pa li my (obo je
bar dzo lu bi li śmy pa le nie pa pie ro sków)
ni by w Ryn ku, ni by w do mu Rit te rów,
a wła ści wie rzecz trak tu jąc praw nie
w po miesz cze niu ma ga zy no wym miej -
sco we go mu zeum, któ re mia ło sie dzi bę
nie co da lej, bo przy ul. Lwow skiej 3.

W okre sie, kie dy sze fem no wo są dec -
kie go mu zeum był Zbi gniew Bo row ski
wy da rzy ły się dwie spra wy wa żne dla
Ma rii Rit ter i przy szłej jej ga le rii.
W mu zeum za czął pra co wać mło dy,
ener gicz ny, pe łen po my słów li te rac kich,
hi sto rycz nych i mu ze al nych Ta de usz
Szcze pa nek. Ab sol went Ja giel loń skiej
po lo ni sty ki. Pi sał o twór czo ści Ma rii
Ko nop nic kiej ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem tre ści ide owych ta mże za war -
tych. W są dec kim mu zeum dał się
po znać ja ko ak tyw ny pe łen god nych ini -
cja tyw asy stent, któ ry zresz tą za nie dłu -
go zo stał dy rek to rem tej in sty tu cji.

Ale za nim co, mię dzy wie lo ma spra -
wa mi, któ ry mi się Ta de usz zaj mo wał

Ode szli głów ni bo ha te ro wie: Zbi gniew Bo row ski, rzeź -
biarz, dy rek tor mu zeum no wo są dec kie go, Ta de usz Szcze -
pa nek, po lo ni sta, też dy rek tor te go mu zeum, Ja nusz
Piecz kow ski, prze wod ni czą cy PMRN w N. Są czu, Ry szard
Wol ny, za stęp ca J. Piecz kow skie go.

Tadeusz Szczepanek

SĄDECZANIE
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(by li śmy za wsze po imie niu) po ja wi ła
się spra wa do kwa te ro wa nia zgod nie
z ów cze sny mi prze pi sa mi np. kil ku oso -
bo wej ro dzin ki do miesz ka nia pań Ma -
rii i Wan dy Rit te ró wien. Mo gę so bie
wy obra zić jak wy glą da ła by dal sza twór -
czość pa ni Ma rii i per spek ty wa dzi siej -
sze go splen do ru są de czan – jej ga le ria.

Ta de usz do wie dziaw szy się o spra wie
na mó wił swo je go sze fa, Zbi gnie wa Bo -
row skie go (a to by ło trud ne, bo pan Zbi -
gniew na le żał ra czej do osób nie chęt nie
się wy chy la ją cych wła dzy), aby wy stą pił
do władz mia sta z pew nym wnio skiem.

Wnio sek zo stał opra co wa ny przez
dwóch przy ja ciół: Ta de usza Szcze pan -

ka i wi ce prze wod ni czą ce go Pre zy dium
Miej skiej Ra dy Na ro do wej Ry szar da
Wol ne go.

Ry siek (by li śmy za wsze po imie niu)
prze ko nał do ca łej spra wy nie zwy kle
mą dre go i za cne go go spo da rza na sze go
mia sta pa na Ja nu sza Piecz kow skie go
ów cze sne go, wie lo let nie go prze wod ni -
czą ce go Pre zy dium Miej skiej Ra dy Na -
ro do wej w No wym Są czu.

Wnio sek zo stał zło żo ny. Od po wiedź
by ła po zy tyw na. Na wet po wsta wa ły
okre so we fik cyj ne kon tro le w po miesz -
cze niach ma ga zy no wych uży czo nych
mu zeum przez pa nie Rit ter.

Ewen tu al nej ro dzin ki już nie mo żna
by ło do kwa te ro wać.

Wszyst ko, co się wte dy wy da rzy ło
uto ro wa ło wy god ną dro gę dla po wsta -
nia Ga le rii Ma rii Rit ter.

Już od 12 lat nie pa lę, ale mi ło i za -
szczyt nie wspo mi nam pa le nie pa pie ro -
sków z pa nią Ma rią, jak też z po zo sta ły mi
bo ha te ra mi tam tej spra wy.

ALOJ ZY (ALEK) CA BA ŁA
Autor od 1 stycznia 1967 r. do 31

października 1980r.  pracował w nowosądeckim
muzeum, w latach 1973–1980 jako dyrektor tej

placówki. Potem był wojewódzkim konserwatorem
zabytków w Krośnie. Obecnie na emeryturze.

Sącz z ob ra zu Cha gal la

Nasz Sącz przy po mi na ob ra zy Cha gal la: to,
co wa żne fru wa gdzieś na nie bie, lu dzie, ko -
nie, a resz ta, rze czy ba nal ne dzie ją się
na zie mi. Tu taj, w ogród ku piw nym obok ka -
mie ni cy Fli sów, mo żli wa by ła ta ka sce na:
przed wo jen ny rot mistrz, zie mia nin i za cie kły
an ty ko mu ni sta Jó zef Kal czyń ski spie rał się
o po li ty kę z ów cze snym se kre ta rzem par tii
Mie czy sła wem Smo le niem. Obaj ce ni li się
wza jem nie. Rot mistrz po dzi wiał ko mu nę, że
„ta ho ło ta po tra fi utrzy mać wła dzę” i Smo le -
nia za wszech stron ne wy kształ ce nie, a ten
z ko lei był za chwy co ny Kal czyń skim, któ ry
za strze lił przed woj ną w ho no ro wym po je -
dyn ku po zwa ne go ry wa la. W Są czu mię dzy
ludź mi ró żnych po glą dów nie by ło nie na wi -
ści, spo tka li śmy się w do mach i wspól nie
tro ska li śmy się o re pe ra cję krzy wych pły tek
na Ja giel loń skiej.

Wie sław Ko larz (1945-2001)

Aleksander Cabała – jako dyr. Muzeum Okręgowego i... dzisiaj
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„Rit te rów ka” FOT. PIOTR DROŹDZIK
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Św. Kin ga by ła ko bie tą o sze ro kich
za in te re so wa niach, ob da rzo na wiel -
ką cha ry zmą i zdol no ścia mi or ga ni -
za cyj ny mi. Księ żna, zwią za na ze
sta ro są dec kim klasz to rem Kla ry -
sek, bę dzie jed ną z po sta -
ci XIII edy cji Dni Dzie dzic twa
Kul tu ro we go, or ga ni zo wa nej
pod na zwą Twa rze Ma ło pol ski. 

Św. Kin ga, księ żna kra kow ska i san -
do mier ska, spro wa dzi ła za kon
Ubo gich Sióstr św. Kla ry do mia -

sta. Za bu do wa nia kom plek su, po cho dzą ce z koń -
ca XIII w., kry ją wie le skar bów, wśród któ rych
od naj dzie my bez cen ne pa miąt ki zwią za ne z kul -
tu rą mu zycz ną, m.in. naj star szy za cho wa ny rę ko -
pis pie śni wie lo gło so wej, Omnia Be ne fi cia. To
wła śnie mu zy ka daw na sta nie się mo ty wem prze -
wod nim pro gra mu Dni w Sta rym Są czu. Szcze -
gól nej uwa dze po le ca my nie wiel ką, utwo rzo ną
spe cjal nie na tę oka zję wy sta wę naj cen niej szych
mu zy ka liów i XIII -wiecz nych pa mią tek, któ re
tra dy cja wią że ze św. Kin gą. Jej wę gier skie po -
cho dze nie zo sta nie przy wo ła ne mię dzy in ny mi
za spra wą so bot nie go kon cer tu ze spo łu „Kob -
zos”, któ ry za śpie wa ar cha icz ne pie śni wy wo dzą -
ce się z tra dy cji wę gier sko ję zycz ne go lu du
Csángó oraz kil ka hym nów na cześć wę gier skich
mo nar chów. W nie dzie lę z ko lei wszyst kich za -
in te re so wa nych dźwię kiem kla wi kor du za pra sza -
my na pre zen ta cję te go cie ka we go in stru men tu,
po przed ni ka pia ni na.

Wy da rze niom na te re nie klasz to ru bę dzie to wa -
rzy szył per for man ce: ka na dyj ska ar tyst ka pol skie -
go po cho dze nia, Kin ga Araya, za pra sza na „sol ny
spa cer” w bu tach wy cio sa nych z sol nych brył.

Klasz tor Kla ry sek w Sta rym Są czu to je den
z trzech za byt ko wych obiek tów, któ re skła da ją
się na wy zna czo ną przez or ga ni za to rów tra sę po -
łu dnio wą. Chęt ni bę dą mo gli 14 i 15 ma ja zwie -
dzić rów nież kry nic ki ho tel „Pa tria” oraz
po cho dzą cą z po cząt ku XVII w. cer kiew pw. św.
Ja ku ba Młod sze go w po bli skim Po wroź ni ku.

Wła ści cie lem „Pa trii” był słyn ny śpie wak, Jan
Kie pu ra. Ho tel za pro jek to wał ce nio ny ar chi tek
Boh dan Pniew ski. Wie lu zna ko mi tych go ści
mia ło oka zję za kosz to wać luk su su „Pa trii”.
Z pew no ścią po smak owe go luk su su bę dzie od -
czu wal ny ta kże dla uczest ni ków Dni Dzie dzic -
twa, ma ją cych 14 i 15 ma ja nie po wta rzal ną
oka zję zwie dzić bez płat nie wie le na co dzień
nie do stęp nych po miesz czeń ho te lu. Ten mo der -
ni stycz ny obiekt o kla sy cy zu ją cym wy glą dzie,
wy koń czo ny naj lep szy mi ma te ria ła mi do dziś
za chwy ca ory gi nal nym di zaj nem i po zwa la
zwie dza ją cym prze nieść się w la ta 30. XX w.

XIII Dnia Dzie dzic twa Kul tu ro we go:
14-15 ma ja 2011 r.

Sta ry Sącz, 
Kry ni ca 
i Po wroź nik

Wydarzeniom
na terenie
klasztoru
będzie
towarzyszył
performance:
kanadyjska
artystka
polskiego
pochodzenia,
Kinga Araya,
zaprasza
na „solny
spacer”
w butach
wyciosanych
z solnych brył.

Cerkiew w Powroźniku FOT. MARCIN ŁUKASZEWICZ

KULTURA
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At mos fe rę te go okre su od da dzą rów nież wy -
da rze nia to wa rzy szą ce Dniom. Na le żą do nich
m.in. wy kład prof. An ny Sie radz kiej do ty czą cy
mo dy art déco oraz po kaz mo dy in spi ro wa ny
ubio ra mi z lat 20. i 30. au tor stwa zna nej pro jek -
tant ki Na ta lii Ja ro szew skiej. Wiel kie stan dar dy
te go okre su przy wo ła Or kie stra Zdro jo wa, mi ło -
śni cy dzie sią tej mu zy zaś bę dą mie li oka zję
wziąć udział w pro jek cji fil mu Ksią żąt ko. Mu -
zeum Ni ki fo ra pro po nu je z ko lei wy sta wę „Kry -
ni ca cza sów Kie pu ry”. Za in te re so wa nych
ar chi tek tu rą lat 30. za pra sza my na spa cer po mo -
der ni stycz nych bu dyn kach Kry ni cy, a młod szych
uczest ni ków Dni – na warsz ta ty za ty tu ło wa ne
„Od kie dy ła zien ka jest ma łym la bo ra to rium
czy sto ści?”.

Po wroź nik, wieś nie gdyś za miesz ka ła nie mal
wy łącz nie przez Ru si nów, od XIX w. na zy wa -
nych Łem ka mi, dziś rów nież mo że się po szczy -
cić ma te rial ny mi śla da mi ich obec no ści.
Gre ko ka to lic ka cer kiew (obec nie ko ściół rzym -
sko ka to lic ki) jest przy pusz czal nie naj star szym
te go ty pu obiek tem drew nia nym na te re nie pol -
skich Kar pat. Za chę ca my do jej zwie dze nia.

Od go spo da rzy świą ty ni usły szy my nie tyl ko
o dzie jach ko ścio ła, ale ta kże o cie ka wej hi sto rii
tu tej szych ku rie rów, któ rzy pod czas II woj ny
świa to wej prze pro wa dzi li przez gra ni cę ze Sło -
wa cją wie le osób pra gną cych prze do stać się
do wol nej Fran cji. 

Kul tu ra Łem ków przy wo ła na zo sta nie rów -
nież w ich li rycz nych pie śniach pod czas kon cer -
tu Ju lii Dusz ny – ce nio nej pie śniar ki
łem kow skiej oraz wy stę pu pra wo sław ne go chó -
ru z Kry ni cy, któ ry da kon cert pie śni wiel ka noc -
nych. Szcze gól nie za in te re so wa nych ar chi tek tu rą
drew nia ną za pra sza my na to miast na ob jazd
po wy bra nych cer kwiach Łem kowsz czy zny, któ -
ry wy ma ga wcze śniej szej re zer wa cji miejsc.
Nie wąt pli wie in te re su ją co za po wia da ją się
warsz ta ty wierz bo we, pod czas któ rych bę dzie
mo żna po czuć się jak praw dzi wy ar ty sta lu do -
wy, two rząc dzie ła użyt ko we. 

Za pra sza ją: Sa mo rząd Wo je wódz twa Ma ło pol -
skie go, ini cja tor wy da rze nia, oraz re ali zu ją cy
przed się wzię cie Ma ło pol ski In sty tut Kul tu ry. Wię -
cej in for ma cji na stro nie: www.dni dzie dzic twa.pl

GRE TA GOR GOŃ

Grekokatolicka
cerkiew
w Powroźniku
jest
przypuszczalnie
najstarszym
tego typu
obiektem
drewnianym
na terenie
polskich
Karpat.

Kościół i klasztor Klarysek w Starym Sączu FOT. MARCIN ŁUKASZEWICZ „Patria” w Krynicy-Zdroju FOT. ARCH.
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Wy sta wę two rzą zwy cię skie
pra ce z kon kur sów fo to gra ficz -
nych Wil dli fe Pho to gra pher of
the Year, z lat 2002–2010, or -
ga ni zo wa nych przez BBC Wil -
dli fe Ma ga zi ne oraz Na tu ral
Hi sto ry Mu seum w Lon dy nie.

K on kurs od by wa się rok rocz nie
od 1964 r. i w mia rę swo je go
roz wo ju stał się naj bar dziej
ce nio nym i naj więk szym

w świe cie przed się wzię ciem z za kre su

fo to gra fii dzi kiej przy ro dy. Ka żdo ra zo -
wo je go efek tem jest wy sta wa, po ka zy -
wa na w kil ku dzie się ciu kra jach
na wszyst kich kon ty nen tach i ósmy rok
z rzę du w Pol sce. Na wer sję wy sta wy,
pre zen to wa ną w Mu zeum Okrę go wym
w No wym Są czu, skła da się 70 wy bra -
nych zdjęć z 9 ostat nich edy cji, na gro -
dzo nych i wy ró żnio nych w kil ku na stu
ka te go riach, au tor stwa 68 fo to gra fów
z 22 kra jów, w tym 2 zdję cia z Pol ski.
Zwy cię skie pra ce wy se lek cjo no wa no
spo śród 20–43 tys. fo to gra mów, nad -
sy ła nych rok rocz nie w la tach 2002–
2010. 

Ce le ja kie przy świe ca ją or ga ni za to -
rom kon kur su i wy sta wy mo żna naj -
ogól niej okre ślić w kil ku punk tach:

• pod nieść sta tus fo to gra fii dzi kiej
przy ro dy do ran gi głów nych nur tów
współ cze snej sztu ki,

• stać się naj po wa żniej szym fo rum fo -
to gra fii te go ro dza ju, przed sta wia jąc świa -
to wej wi dow ni naj lep sze ob ra zy na tu ry,

• in spi ro wać co raz to no we po ko le nia
fo to gra fów do two rze nia wi zjo ner skich
i eks pre syj nych in ter pre ta cji dzi kiej
przy ro dy,

• przed sta wiać zgro ma dzo ne dzie ła
lu dziom na ca łym świe cie, aby uka zać
im wspa nia łość, dra ma tyzm i ró żno rod -
ność ży cia na Zie mi i po bu dzić w nich
dba łość o je go przy szłość.

Dzię ki co raz bar dziej uda nej re ali za -
cji tych ce lów co raz lep sze zdję cia są
oglą da ne przez co raz więk szą ilość wi -
dzów. Je śli zli czyć ich wszyst kich, to
rok rocz nie jest to już znacz nie wię cej
niż mi lion osób, na wszyst kich kon ty -
nen tach, z cze go w Pol sce ok. 70–80 tys. 

Pa tro nat ho no ro wy nad wy sta wą ob -
ję li: mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro -
do we go oraz mi ni ster śro do wi ska.

Fotografia 
dzikiej przyrody
(Wildlife Photographer of the Year 2002-2010)

Mrówcze cuda, Bence Máté, Węgry Ocalała na pustyni, Morkel Erasmus RPA
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Wystawy
NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwow ska 3,
Kon ty nu acja wy sta wy do 15 ma ja
Max Kurth (1869-1962) – malarstwo – wy -
sta wa zor ga ni zo wa na w ra mach wy mia ny wy -
staw z Sza risz ską Ga le rią w Pre szo wie
na Sło wa cji.
20 ma ja – 26 czerw ca
MO JA PRZY GO DA W MU ZEUM – wy sta wa prac
pla stycz nych lau re atów re gio nal nej edy cji Mię -
dzy na ro do we go Kon kur su Pla stycz ne go dla
dzie ci i mło dzie ży – edy cja 2010/2011.

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko
Ga li cyj skie, ul. Lwow ska 226 
Kon ty nu acja wy staw do 8 ma ja
WSPO MNIE NIE LA TA – SKAN SEN I MIA STECZ -
KO GA LI CYJ SKIE – wy sta wa ze zbio rów wła -
snych pre zen tu ją ca pra ce zgro ma dzo ne
w wy ni ku ple ne rów ma lar skich 2008 i 2010.
8 kwiet nia – 31 paź dzier ni ka
LO SY SĄ DEC KICH NIEM CÓW – wy sta wa przed -
sta wia ją ca hi sto rię ko lo ni za cji, ży cia na Są dec -
czyź nie i wy jaz du osad ni ków nie miec kich.
15 kwiet nia – 31 paź dzier ni ka
NIE MIEC KIE ZA GRO DY Z GOŁ KO WIC – wy sta -
wa fo to gra fii oraz ar chi wal nych do ku men tów
do ty czą ca bu dow nic twa nie miec kie go na Są -
dec czyź nie.
14 ma ja – 28 sierp nia
SKAR BY MA ŁO POL SKI 2011 – DREW NIA NA
AR CHI TEK TU RA UZDRO WISK – po kon kur so wa
wy sta wa fo to gra fii lau re atów XI edy cji kon kur su
or ga ni zo wa ne go w ra mach XIII Ma ło pol skich
Dni Dzie dzic twa Kul tu ro we go.
2 ma ja
OFI CJAL NE OTWAR CIE SE ZO NU W SĄ DEC KIM
PAR KU ET NO GRA FICZ NYM I MIA STECZ KU GA -
LI CYJ SKIM – kon cert roz po czy na ją cy se zon
w wy ko na niu Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni
i Tań ca „La chy”

Galeria „Dawna Synagoga”, ul. Berka
Joselewicza 12
6 ma ja – 10 lip ca 
FO TO GRA FIA DZI KIEJ PRZY RO DY – wy sta wa
przy go to wa na przez Agen cję „Ze gart” w po ro zu -
mie niu z BBC Wil dli fe Ma ga zi ne i Mu zeum Hi -
sto rii Na tu ral nej w Lon dy nie.

Galeria Marii Ritter, Rynek 2 – sta ła eks po -

zy cja prac wy bit nej są dec kiej ma lar ki Ma rii Rit -
ter oraz daw nych wnętrz miesz czań skich z prze -
ło mu XIX i XX w.

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra, ul. Bul wa ry Die tla 19 
Kon ty nu acja wy sta wy do 22 ma ja
KRY NI CA CZA SÓW KIE PU RY – wy sta wa pre -
zen tu ją ca pu bli ka cje, do ku men ty, fo to gra fie
i przed mio ty „uzdro wi sko we”, przy go to wa -
na w związ ku z XII Ma ło pol ski mi Dnia mi Dzie -
dzic twa Kul tu ro we go.

25 ma ja – 23 wrze śnia
RZEŹ BA BRA CI OR LEC KICH – pre zen ta cja rę ko -
dzie ła i prac pla stycz nych ar ty stów z Pa szy na.
PODEGRODZIE
Muzeum Lachów Sądeckich im. Z. i St.
Chrząstowskich – sta ła eks po zy cja po świę co -
na tra dy cyj nej kul tu rze ma te rial nej La chów Są -
dec kich: współ cze sna sztu ka lu do wa, pla sty ka
ob rzę do wa, po de grodz kie stro je lu do we. Pre -
zen ta cja fo to gra fii Woj ciech Mi ga cza wiej skie -
go fo to gra fa z Go stwi cy, do ku men tu ją ce go
kul tu rę i zwy cza je re gio nu la chow skie go
na prze ło mie XIX i XX w. Ar che olo gia Po de gro -
dzia i oko lic No we go Są cza wy sta wa ilu stru ją ca
pra dzie je re gio nu.

KALENDARIUM MUZEUM OKRĘGOWEGO W NOWYM SĄCZU

Sztu ka rów no wa gi, Roy Man ger -
snes, Nor we gia

Zaśnieżone, Orsolya Haarberg
Norwegia/Węgry 
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Wy gra ła mię dzy na ro do wy
ca sting w Ber li nie i otrzy -
ma ła ro lę w fil mie fan ta sy
Han sel & Gre tel: Witch

Hun ters o dal szych przy go dach Ja sia
i Mał go si ze zna nej baj ki bra ci Grimm.
Pierw sze zdję cia ma już za so bą: gra
wiedź mę o czer wo nych wło sach, la ta
na mio tle, krzy czy, wal czy, jest pod łym
cha rak te rem…

Ja ko na sto lat ka śpie wa ła z sio strą Ju -
sty ną w ko ściel nym chó rze. Po kil ku la -
tach na uki i szli fo wa nia ta len tu
ak tor skie go, otrzy ma ła swo ją ży cio wą
szan sę. Na mię dzy na ro do wym ca stin gu
w Ber li nie zro bi ła fu ro rę śpie wa jąc gó -
ral ską przy śpiew kę.

Pierw szym kro kiem w ka rie rze był te -
le wi zyj ny pro gram Szan sa na suk ces. Jo -
an na wy gra ła od ci nek śpie wa jąc jed ną
z pio se nek Grze go rza Tur naua, po czym
za ję ła trze cie miej sce w wiel kim fi na le.
Sam au tor utwo ru był na ty le za chwy co -
ny wy stę pem Jo asi, że za pro po no wał jej
współ pra cę nad ko lej nym pro jek tem mu -
zycz nym. W efek cie, śpiew Jo asi mo żna
by ło usły szeć na czte rech utwo rach na
pły cie Grze go rza Tur naua pt. Na -
wet. I choć mu zy ka (stu dio wa ła na wy -
dzia le wo kal no -es tra do wym PWST
w Kra ko wie) zna czy ła dla niej wie le, to
po sta no wi ła po rzu cić ją na rzecz ak tor -
stwa. Naj pierw by ły ro le w te atrze, go -
ścin ne udzia ły w se ria lach, póź niej an gaż

w se ria lu Szpil ki na Gie won cie, emi to -
wa nym przez te le wi zję Pol sat. Jed nak
praw dzi wy krok mi lo wy przy padł
na prze łom 2010 i 2011 ro ku. Ro le
w Los nu me ros Za tor skie go, Mi lio nie
do la rów Kon dra tiu ka i Ma ra to nie tań ca
Ła zar kie wicz. Po tem za gra ła u bo ku Ju -
liet te Bi no che, Kry sty ny Jan dy i An drze -
ja Chy ry w fil mie Spon so ring
Mał go rza ty Szu mow skiej, póź niej obok
świa to wych gwiazd Etha na Haw -
ke'a i Kri stin Scott Tho mas w ob ra zie
Ko bie ta z pią tej dziel ni cy Paw ła Paw li -
kow skie go. Na pla nie mó wi ła po fran cu -

sku (ję zy ka opa no wa ła w kil ka
mie się cy). Oba fil my tra fią do kin już
w tym ro ku.

Te raz Jo asia pra cu je przy fil mie opo -
wia da ją cym o lo sach Ja sia i Mał go si,
któ rzy spo ty ka ją się 15 lat po in cy den -
cie z pew ną wiedź mą, są… łow ca mi na -
gród, a spe cja li zu ją się w ści ga niu…

Z Mu szyn ki
do Hol ly wo od
Jo an na Ku lig, ak tor ka po cho dzą ca z Mu szyn ki za gra w ame -
ry kań skim, wy so ko bu dże to wym fil mie re ali zo wa nym przez
zna ne ame ry kań skie stu dio Pa ra mo unt Pic tu res.

Filmografia:
2006: Pensjonat pod Różą (jako Kasia)
2007: Ekipa (jako Magda, córka Starego Premiera)
2007: Środa, czwartek rano (jako Teresa)
2007: Pastorałka w Teatrze TV (jako Anioł i Dziewczyna)
2008: Czas honoru (jako Mucha)
2008: Teraz albo nigdy (jako Rita, pracowniczka ośrodka
terapeutycznego dla dzieci)
2008: Doktor Halina w Teatrze TV (jako Halina Szwarc)
2009: Maraton tańca w reż. Magdy Łazarkiewicz (jako Agnieszka)
2009: Ojciec Mateusz (jako Dorota) w odcinku Koncert
2009: Szpilki na Giewoncie (jako Wiktoria „Wika” Bura)
2010: Milion dolarów w reż. Janusza Kondratiuka (jako Zuzanna)
2010: The Woman in the Fifth w reż. Pawła Pawlikowskiego (jako Anna)
2011: Die verlorene Zeit w reż. Anny Justice (jako Magda)

2011: Sponsoring w reż. Małgorzaty Szumowskiej (jako Alicja)

Role teatralne:
2005: Sen nocy letniej w reż. Mai Kleczewskiej (Teatr Stary)
2006: Sto lat kabaretu... krakowskie kabarety XX wieku w reż. Krzysztofa
Materny (Teatr Stary)
2007: Wyzwolenie w reż. Mikołaj Grabowski (Teatr Stary)
2007: Operetka – gościnnie, w reż. Mikołaja Grabowskiego (Teatr STU)
2007: Oczyszczenie w reż. Petra Zelenki (Teatr Stary)
2007: Oresteja w reż. Jana Klaty (Teatr Stary)
2007: Sejm kobiet w reż. Mikołaja Grabowskiego (Teatr Stary)
2008: Zakochany Paryż w reż. Krzysztofa Jasińskiego (CK Kielce)
2008: Szkoła żon w reż. Ewy Kurtyś (Teatr Stary)
2009: Sonata Belzebuba w reż. Krzysztofa Jasińskiego (Teatr STU)
2010: Wassa Żelaznowa w reż. Krystyny Jandy (Teatr OCH)

Warto wiedzieć

Te raz Jo asia pra cu je
przy fil mie opo wia da ją cym
o lo sach Ja sia i Mał go si,
któ rzy spo ty ka ją się 15 lat
po in cy den cie z pew ną
wiedź mą, są… łow ca mi
na gród, a spe cja li zu ją się
w ści ga niu… cza row nic. 

KULTURA
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cza row nic. Gwiaz da mi fil mu są Je re my
Ren ner i Gem ma Ar ter ton, któ rych ra -
zem z Jo asią Ku lig zo ba czy my na ekra -
nach kin już 2 mar ca 2012 ro ku... w 3D!

Jo asia nie kry je, że ma za so bą chwi -
le nie pew no ści i za ła ma nia:

– Był ta ki mo ment, że chcia łam zre zy -
gno wać z te go za wo du, dla te go ode szłam
z Te atru Sta re go. Ale to wła śnie wte dy
zro zu mia łam, że jed nak chcę to ro bić. Nie
zry wam też z mu zy ką. Wy kształ ce nie mu -
zycz ne po ma ga mi w ak tor stwie i na uce
ob cych ję zy ków. Do dziś pa mię tam lek cje
pia ni na z pa nią Tu rek, jak ćwi czy łam co -
dzien nie w szko le mu zycz nej w Kry ni cy.
To na uczy ło mnie wy trwa ło ści i dą że nia
do ce lu. Uwra żli wi ło, wzbo ga ci ło mo ją
wy obraź nię oraz słuch. A tak w ogó le, to
po zdra wiam ca łą Mu szyn kę, z któ rej po -
cho dzę. Wszyst kich La chów są dec kich
oraz lu dzi do brej wo li z tych te re nów, któ -
rzy wspar li fi nan so wo mo ją edu ka cję.
Bez was wszyst kich nic by się nie uda ło.

MAREK JAŚKIEWICZ

Milion Dolarów (PROFILM)

Maraton Tańca (KINO ŚWIAT)

Jo an na Ku lig
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Mo no gra fia Go łąb ko wic
Adam Śli wa, eme ry to wa ny na uczy -

ciel j. pol skie go i ję zy ków ob cych, któ -
ry opi su je są dec kie wsie w ra mach se rii
wy daw ni czej „Zie mia Są dec ka” (do -
tych czas uka za ły się mi ni mo no gra fie
Myst ko wa, Pa szy na i Piąt ko wej –jed -
na po zy cja oraz Mo gil na, Ko niu szo wej
i Po sa do wej – dru ga po zy cja), tym ra -
zem wziął na warsz tat Go łąb ko wi ce,
któ re sta ły się dziel ni cą No we go Są cza
naj pierw pod czas oku pa cji nie miec kiej,
a po now nie i osta tecz nie w la tach 50.
mi nio ne go stu le cia. W ko lej nych roz -
dzia łach au tor pi sze o hi sto rii Go łąb ko -
wic, a szcze gól ną uwa gę po świę ca
ko lej nym wła ści cie lom dwor ku i tzw.
sta re mu cmen ta rzo wi (au tor snu je te zę,
że ist nie je od XV wie ku), na któ rym
spo czy wa wie lu za słu żo nych są de czan,
m.in. ofia ry eg ze ku cji nie miec kich w la -
tach II woj ny świa to wej. Na sta rym
cmen ta rzu znaj du je się gro bo wiec Mi -
czyń skich, wła ści cie li dwor ku w Go łąb -
ko wi cach, a ta kże po ety Emi la
Wę grzy na (1930–1996) i Jó ze fa Bień ka
(1911–2002), żoł nie rza AK i BCh, wy -
bit ne go kro ni ka rza ru chu opo ru na Są -
dec czyź nie pod czas II woj ny świa to wej. 

Adam Śli wa nie po mi ja rów nież no -
we go cmen ta rza w Go łąb ko wi cach, do -
sko na le wi docz ne go z szo sy

gry bow skiej (ul. Lwow ska), któ ry wy -
ra sta na dru gą po cmen ta rzu ko mu nal -
nym przy ul. Rej ta na, naj wa żniej szą
ne kro po lię są dec ką. 

Au tor opi su je rów nież dzie je szkol -
nic twa w Go łąb ko wi cach, cze go kul mi -
na cją jest Szko ła Pod sta wo wa nr 20 im.
kard. Ste fa na Wy szyń skie go i Gim na -
zjum nr 5 im. Świę tej Kin gi. Spa cer
z Ada mem Śli wą po Go łąb ko wi cach
pro wa dzi nas m.in. pod po mnik ofiar fa -
szy zmu nad Ka mie ni cą, po sta wio ny
w 1978 ro ku oraz przed szko le przy ul.
Nad brze żnej. Opi su je osie dle blo ków
Grodz kiej Spół dziel ni Miesz ka nio wej,
ale też nie omi ja sta rych do mów
przy uli cy Sza rych Sze re gów. 

Go łąb ko wi ce li czą obec nie 4388
miesz kań ców, co sy tu uje dziel ni cę na 6.
miej scu po śród 25 osie dli No we go Są -
cza. „Miesz kań ców daw nej wsi Go łąb -
ko wi ce i ma ją cych swój ro do wód w tej
wsi za in te re su ją za pew ne na zwi ska

wszyst kich go łąb ko wi czan z prze ło -
mu XVIII i XIX wie ku, któ rzy chrzci li
swo je dzie ci w ko ście le pa ra fial nym św.
Mał go rza ty w No wym Są czu” – za zna -
cza Adam Śli wa we wstę pie. 

Cen nym uzu peł nie niem pu bli ka cji są
ma py Goł ko wic, m.in. au striac kie z 1864.
Ksią żka uka za ła się sump tem au to ra,

współ wy daw cą jest spół ka FLE XER GIS
No wy Sącz. W su mie, po mi mo wy raź -
nych nie do stat ków edy tor skich, jest to
cen na pu bli ka cja, po któ rą szcze gól nie
go łąb ko wi cza nie po win ni się gnąć. 

Woj na i oku pa cja w Piw nicz nej
i na Są dec czyź nie

Pra ca zbio ro wa pod re dak cją Woj cie -
cha Wdo wia ka, hi sto ry ka kra kow skie go
od dzia łu In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej,
wy da na w ra mach pro jek tu re ali zo wa -
ne go przez To wa rzy stwo Mi ło śni ków
Piw nicz nej i Mu zeum Okrę go we w No -
wym Są czu pod ty tu łem „70 lat póź niej.
Sza cu nek do hi sto rii – po mo stem mię -
dzy po ko le nia mi”, a de dy ko wa na: „Tym,
o któ rych za po mnia no”. 

Nie zwy kle cen na pu bli ka cja, któ ra
oprócz ka len da rium dzia łań wo jen nych
w Piw nicz nej (przy ca łej sym pa tii dla bra -
ci Sło wa ków au to rzy od no to wa li „nóż
w ple cy” wbi ty Pol sce przez woj sko fa szy -
zu ją ce go pań stwa sło wac kie go ks. Ti so
w pierw szych dniach wrze śnio wej na wał -
ni cy, co szcze gól nie od czu li miesz kań cy
nad gra nicz nych miej sco wo ści, w tym
Piw nicz nej), przed sta wia dzie je ak cji prze -
rzu to wej przez zie lo ną gra ni cę i struk tu ry
Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne go na tym
te re nie do tzw. wy zwo le nia przez Ar mię
Czer wo ną w stycz niu 1945 ro ku. 

Ale naj cen niej sze są bio gra my ku rie -
rów są dec kich i wspo mnie nia świad ków
hi sto rii: Le ona Do mi ni ku, An ny Du lak,
An to nie go Gor czow skie go, Ry szard
Ploc ke ra, Le sła wa Woj ty gi, Mi cha ła
Łom nic kie go, czę sto ży cio ry sy pierw -
sze raz wy do by te na świa tło dzien ne. 

Nowe książki – sandecjana

Kto czy ta, nie błą dzi

Nie zwy kle cen na pu bli ka -
cja, któ ra oprócz ka len da -
rium dzia łań wo jen nych
w Piw nicz nej przed sta wia
dzie je ak cji prze rzu to wej
przez zie lo ną gra ni cę
i struk tu ry Pol skie go Pań -
stwa Pod ziem ne go na tym
te re nie do tzw. wy zwo le -
nia przez Ar mię Czer wo ną
w stycz niu 1945 ro ku.
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Przej mu ją ca jest hi sto ria ży cia, bo ha -
ter skiej śmier ci oraz cu dow ne go od na -
le zie nia i spro wa dze nia na cmen tarz
w Na wo jo wej w 1997 ro ku wy grze ba -
nych na Sło wa cji szcząt ków Sta ni sła wa
Pió ro, ps. „Emir”, twór cy po wo jen nej,
an ty ko mu ni stycz nej par ty zant ki, naj -
więk szej na Są dec czyź nie – Pol skiej
Pod ziem nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej.
Ten roz dział ksią żki wy szedł spod pió -
ra za słu żo nej dla Piw nicz nej Ma rii Leb -
do wi czo wej; czy ta się to jed nym tchem. 

400-stro ni co wa pu bli ka cja, oprócz
war stwy opi so wej, za wie ra zdję cia bo -
ha te rów cza sów woj ny, ta kże do ku men -
ty oraz frag men ty kro ni ki pa ra fii
Piw nicz nej w la tach oku pa cji. Do ksią -
żki do łą czo no ma pę Be ski du Są dec kie -
go z za zna czo ny mi tra sa mi ku rier ski mi
przez zie lo ną gra ni cę. 

Je dy nym man ka men tem te go wy -
daw nic twa jest, że nie wia do mo, gdzie
mo żna zdo być te po zy cję. Bo ta ksią żka
nie jest na sprze daż… 

Piw nicz na i Są dec czy zna
1939-1945

Świet nym uzu peł nie niem po wy żej
omó wio nej ksią żki jest wy da ny w ra -
mach te go sa me go pro jek tu „70 lat póź -
niej. Sza cu nek do hi sto rii – po mo stem
mię dzy po ko le nia mi” al bum ar chi wal -
nych zdjęć ze wstę pem i opi sem An drze -
ja Ta la ra i zna nej po et ki piw ni czań skiej
Wan dy Łom nic kiej -Du lak, któ ra pu bli -
ka cję prze pla ta swo imi wier sza mi. 

Al bum za wie ra ar chi wal ne zdję cia,
czę sto pierw szy raz pu bli ko wa ne, przed -
sta wia ją ce woj nę i oku pa cję nie miec ką

w Piw nicz nej i oko li cy. Są tu rów nież
po żół kłe fo to gra fie ku rie rów są dec kich
oraz par ty zan tów z 1. PSP–AK, któ re go
czę ścią był od dział Ju lia na Zub ka, ps.
„Ta tar” (9. Komp. II Ba ta lio nu), ope ru -
ją cy w Be ski dzie Są dec kim. Więk szość
fo to gra fii z tej ko lek cji nie by ła ni gdy
wcze śniej pu bli ko wa na. Piw ni cza nie od -
po wie dzie li na apel To wa rzy stwa Mi ło -
śni ków Piw nicz nej, prze trzą snę li
szu fla dy i przej rze li ro dzin ne al bu my,
cze go afekt jest im po nu ją cy. 

Jubileusz Sybiraków
„Ma mo pew nie nie po ko isz się

za mną...” sło wa mi „Li stów z Ko ły my”
roz po czę ło się 24 mar ca br. w MCK
„So kół” spo tka nie Sy bi ra ków. Oka zją
do trud nych i wy wo łu ją cych łzy wspo -
mnień, by ła pro mo cja ksią żki XX lat
Związ ku Sy bi ra ków na Są dec czyź nie.
Mi nu tą ci szy uczczo no pa mięć tych,
któ rzy z da le kiej pod ró ży na Wschód ni -
gdy nie wró ci li, ale ta kże tych, któ rzy
ode szli w ostat nich la tach. Ksią żka za -
wie ra wspo mnie nia, re la cje świad ków,
wier sze, ale ta kże pod su mo wa nie 20. lat
dzia łal no ści Związ ku Sy bi ra ków.

– Kie dy two rzy li śmy nasz zwią zek,
sta wia li śmy so bie trzy ce le: od na leźć
wszyst kich Sy bi ra ków, któ rzy ży ją na te -
re nie Są dec czy zny, in for mo wać o Gol -
go cie Wscho du, spi sy wać wspo mnie nia,
że by ura to wać je dla po tom nych – mó -
wił ze wzru sze niem Ka zi mierz Kor -
czyń ski, pre zes związ ku i współ au tor
ksią żki.

Wie dza na te mat fak tów do ty czą cych
wy wó zek Po la ków na Wschód by ła

w PRL za ka za na. Dla te go Sy bi ra kom
za le ży na in for mo wa niu i uświa da mia -
niu spo łe czeń stwa. W spo tka niu wzię li
udział ucznio wie Ze spo łu Szkół nr 2 im.
Sy bi ra ków w No wym Są czu, któ rzy
przy go to wa li opra wę ca łej im pre zy.

Da nu ta Ry bic ka, wi ce pre zes związ -
ku i współ au tor ka ksią żki, nie by ła
w sta nie spo koj nie opo wie dzieć o swo -
ich prze ży ciach. – Prze ży łam ka tor gę
w so wiec kich ła grach, ale do ży łam
chwi li, że mo gę o tym na pi sać – wspo -
mi na ła Da nu ta Ry bic ka ła mią cym się
gło sem. Pa ni Da nu ta zo sta ła ska za -
na na 12 lat po zba wie nia wol no ści
i na 3 la ta stra ci ła pra wa oby wa tel skie.
Swo ją mło dość spę dzi ła w nie ludz kich
wa run kach. Pra co wa ła przy wy rę bie
taj gi. – Stra ci łam mło dość, ro dzi nę,
przez la ta mu sia łam żyć w tym bez dusz -
nym sys te mie... – mó wi ła.

Obec ni w sa li „So ko ła” Sy bi ra cy do -
sta li grom kie bra wa i po dzię ko wa nia.

– Z ogrom na po ko rą sta ję przed Wa -
mi – mó wi ła An to ni na Dzi kow ska, dy -
rek tor Ze spo łu Szkół nr 2 im.
Sy bi ra ków, trze cia współ au tor ka ksią -
żki. – Dzię ku ję, że prze ka zu je cie nam hi -
sto rię i jej uczy cie. Po ka zu je cie nam, co
jest naj wa żniej sze w ży ciu.

Ksią żka, wy da na przy wspar ciu fi -
nan so wym Urzę du Mia sta No we go Są -
cza, za wie ra m.in. ka len da rium
dzia łal no ści Związ ku Sy bi ra ków, wy kaz
człon ków Związ ku w mi nio nym 20-le -
ciu i ich no ty bio gra ficz ne, re jestr osób
i in sty tu cji wy ró żnio nych Od zna ką Ho -
no ro wą Sy bi ra ka. 

Zwią zek Sy bi ra ków swo ją dzia łal no -
ścią obej mu je No wy Sącz oraz po wia ty:
no wo są dec ki, gor lic ki i li ma now ski. 

„Ze 183 osób, któ re w otrzy ma ły
w la tach 1990–2010 le gi ty ma cje związ -
ko we, 89 zmar ło, 17 zo sta ło skre ślo nych
(naj czę ściej ze wzglę du na zmia nę miej -
sca za miesz ka nia). Po zo sta ło 77 Sy bi ra -
ków, z któ rych 37 miesz ka w No wym
Są czu, 20 w po wie cie no wo są dec -
kim, 19 w po wie cie gor lic kim i Gor li -
cach, 1 w po wie cie li ma now skim.
Do Związ ku na le ży rów nież 9 wdów
i wdow ców po Sy bi ra kach” – czy ta my
we wstę pie do ksią żki pió ra Ka zi mie rza
Kor czyń skie go.

BI BLIO FIL
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Fe sti wal Ady Sa ri
55 mło dych śpie wa ków z 15 kra jów

z ca łe go świa ta, od Au stra lii i Chi ny
po RPA i USA, bie rze udział w XVI Fe -
sti wa lu i XIV Kon kur su Sztu ki Wo kal -
nej im. Ady Sa ri w No wym Są czu.
Or ga ni za to rem ma ra to nu prze słu chań
i to wa rzy szą cych im kon cer tów jest Ma -
ło pol skie Cen trum Kul tu ry „So kół”
w No wym Są czu. Tra dy cyj nie
nad wszyst kim czu wa ją dy rek to rzy: ar -
ty stycz ny – prof. He le na Ła zar ska i or -
ga ni za cyj ny – An to ni Mal czak (dy rek tor
MCK „So kół”). „Ro dzyn ka mi” mu -
zycz ny mi by ło 29 kwiet nia w ba zy li ce
św. Mał go rza ty pol skie pra wy ko na nie
ora to rium An tonína Dvořáka pt. Świę ta
Lud mi ła w wy ko na niu Or kie stry Fil har -
mo nii w Brnie oraz Chó ru Fil har mo nii
w Pra dze, oraz za po wie dzia ne na 5 ma -
ja w ko ście le pw. Mat ki Bo żej Nie po ka -
la nej w No wym Są czu dzie ło Krzysz to fa

Pen de rec kie go Sie dem bram Je ro zo li -
my, z udzia łem lau re atów po przed nich
są dec kich kon kur sów, Na ro do wej Or -
kie stry Sym fo nicz nej Pol skie go Ra dia
w Ka to wi cach oraz Chó ru Fil har mo nii
im. Ka ro la Szy ma now skie go w Kra ko -
wie i Chó ru Pol skie go w Kra ko wie. Dy -
ry go wać bę dzie sam kom po zy tor.
Punk tem kul mi na cyj nym XIV Kon kur -
su Sztu ki Wo kal nej bę dzie kon cert lau -
re atów (7 ma ja). Naj lep si śpie wa cy
wy stą pią z Or kie strą Ope ry Kra kow -
skiej. To wy da rze nie jest czę ścią pro jek -
tu pn. „Mło da pu blicz ność w ope rze”,
bę dą ce go efek tem przy stą pie nia MCK
„So kół” do or ga ni za cji Ope ra Eu ro pa.

Pa ste le w „So ko le”
W ga le rii „Na bursz ty no wym szla ku”

BWA „So kół” w No wym Są czu od był
się wer ni saż po kon kur so wej wy sta -
wy V Mię dzy na ro do we go Bien na le Pa -

ste li 2010, w któ rym wzię ło udział 193
ar ty stów z 21 państw. Grand Prix ju ry
Po la ko wi Mar ko wi An da le, a I na gro dę
są dec kie mu ar ty ście Ry szar do wi Mił ko -
wi za pra cę „Im pro wi za cje ró żno te ma -
tycz ne”. Pod czas wy sta wy po ka za no
ta kże dzie ła Aga ty Ro ście chy – lau re at -
ki Grand Prix Bien na le z 2008 r. i Ja -
na Ma theu sa De Grauw z Rot ter da mu
– ju ro ra do tych cza so wych edy cji Bien -
na le oraz pra ce ar ty stów z Taj lan dii.
Współ or ga ni za to rem „So ko ła” w przy -
go to wa niu tej eks po zy cji by ło Sto wa rzy -
sze nie Pa ste li stów Pol skich z sie dzi bą
w No wym Są czu, za ło żo ne w 1995 r.
przez lau re atów i uczest ni ków wy staw. 

Ksią żko wa fa la
Na są dec kim ryn ku utwo rzo no

„Ksią żko wą Fa lę” – ży wy łań cuch lu dzi
trzy ma ją cych w rę kach swo je ulu bio ne
lek tu ry. Ak cja mia ła na ce lu przy po -
mnieć ro lę ksią żki, ja ką od gry wa ona
w gło wach i ser cach lu dzi. Hap pe ning
zor ga ni zo wa no z ini cja ty wy Ha li ny Ko -
ma ro wej, pre zes Za rzą du Głów ne go
Pol skie go Związ ku Espe ran ty stów oraz
Elżbie tą Pa choń i An ną To toń z są dec -
kie go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku.

KALEJDOSKOP
KULTURALNY

KULTURA

Inauguracja Festiwalu im. Ady Sari w bazylice św. Małgorzaty
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Ma gna te ria
W MCK „So kół” w szó stej edy cji pro -

gra mu edu ka cyj no -kul tu ral ne go La bi rynt
Hi sto rii pn. Ma gna te ria, po świę co ne go
ma gna te rii pol skiej, uczest ni czył pre zy -
dent Za mo ścia Mar cin Za moy ski (z ma -
łżon ką), któ ry przed sta wił wy kład pt.
„Opo wie ści hi sto rii ro dzi ny Za moy skich”
i spo tkał się z wła dza mi mia sta. (RED)

Uro czy sto ści, w któ rych przy -
po mnia no szcze gól ną ro lę
ks. Mi cha ła Gło wac kie go,
od by ły się pod ho no ro wym

pa tro na tem me tro po li ty kra kow skie go
kard. Sta ni sła wa Dzi wi sza oraz or dy -
na riu sza tar now skie go bpa Wik to ra
Skwor ca, w Sta rym Są czu, No wym
Są czu i Po ro ni nie i sta ły się oka zją
do przy po mnie nia oso by ks. Gło wac -
kie go, któ ry był szcze gól nie zwią za ny
z Są dec czy zną.

***
Ks. Mi chał Sta ni sław Gło wac ki

„Świę to pełk” (1804-1846) ukoń czył
gim na zjum w No wym Są czu i teo lo gię
we Lwo wie. Wa ka cje spę dzał na pie -
szych wę drów kach po Po do lu i Pod kar -
pa ciu, pod czas któ rych zbie rał pie śni
i po da nia lu do we. Pra ce swo je pod pi -
sy wał pseu do ni mem „Świę to pełk”.
Był pan sla wi stą – znał ję zy ki sło wiań -
skie. Po otrzy ma niu świę ceń ka płań -
skich w 1831 ro ku był wi ka riu szem
i ka te che tą ko lej no w: No wym Są czu
(1831-1833), Żab nie i Od po ry szo wie
(1833-1837), w Żyw cu (1837-1842)
i Po ro ni nie (1842-1846). Jest jed nym

z ka pła nów, któ rzy w la tach 30.
i 40. XIX wie ku na te re nie ów cze snej
die ce zji tar now skiej pod ję li pra cę
nad od ro dze niem re li gij no -na ro do -
wym. To wła śnie on ja ko pierw szy za -
pi sał po da nie o śpią cych ry cer zach
w Ta trach. Zy skał sym pa tię i uzna nie
gó ra li, zwłasz cza ka za nia mi, wy gła -
sza ny mi „po lu do we mu”. Zor ga ni zo -
wał siat kę kon spi ra cyj ną na Pod ha lu
i był współ or ga ni za to rem po wsta nia
cho cho łow skie go. Po nie uda nym po -

„Ksiądz Michał
Głowacki a Powstanie
Chochołowskie”
Ksią żka pod ta kim ty tu łem, któ rej są dec ka pro mo cja od by ła
się w ra tu szu 8 kwiet nia br., sta no wi zbiór tek stów wy gło -
szo nych na kon fe ren cji na uko wej w Po ro ni nie, sta no wią cej
je den z punk tów pro gra mu ob cho dów 160-le cia po wsta nia
cho cho łow skie go, zor ga ni zo wa nych 18-19 lu te go 2006 r.
przez od dzia ły Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go
w No wym Są czu i No wym Tar gu, sa mo rzą dy No we go Są -
cza, No we go Tar gu i Po ro ni na, pa ra fię św. Ma rii Mag da le ny
w Po ro ni nie, Zwią zek Pod ha lan, od dział w Po ro ni nie, i To -
wa rzy stwo Mi ło śni ków Sta re go Są cza.
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wsta niu zo stał aresz to wa ny. Zmarł 24
ma ja 1846 ro ku w No wym Są czu,
w szpi ta lu wię zien nym, na wod ną pu -
chli nę. 

Stąd po mysł zor ga ni zo wa nia „są dec -
kiej” czę ści ob cho dów w pierw szym
dniu, po świę co nym zwie dze niu miejsc
zwią za nych z ży ciem i dzia łal no ścią
przy wód ców po wsta nia cho cho łow skie -
go na Są dec czyź nie. By ła to piel grzym -
ka do ro dzin nych stron i miej sca śmier ci
ks. Mi cha ła Gło wac kie go. Pierw szym
punk tem by ła mo dli twa na gro bie ks. Jó -
ze fa Le opol da Kmie to wi cza na sta ro są -
dec kim cmen ta rzu. Przy asy ście ka pe li
gó ral skiej z Po ro ni na na je go gro bie zo -
sta ły zło żo ne wią zan ki kwia tów. Na stęp -
nie w Mu zeum Re gio nal nym „Do mu
na Doł kach” w Sta rym Są czu zo sta ła
otwar ta oko licz no ścio wa wy sta wa po -
świę co na ks. Gło wac kie mu i ks. Kmie to -
wi czo wi. Póź niej, pod prze wod nic twem
pre ze sa To wa rzy stwa Mi ło śni ków Sta re -
go Są cza, Ja na Kosz ku la, zwie dza no do -
my ro dzin ne obu bo ha ter skich ka pła nów. 

De le ga cji pod ha lań skiej prze wod ni -
czył ks. Fran ci szek Ju chas, pro boszcz
pa ra fii w Po ro ni nie, ks. mgr Wi told Ko -
wa lów, ba dacz lo sów i au tor bio gra fii
ks. Gło wac kie go, Bro ni sław Stoch,
wójt Gmi ny Po ro nin, Ju lian Ko wal czyk
– wi ce pre zes za rzą du Związ ku Pod ha -
lan. W No wym Są czu gru pa uda ła się
na zwie dza nie mia sta, a zwłasz cza
obiek tów i śla dów zwią za nych z po by -

tem cho cho ło wian w na szym mie ście,
po upad ku po wsta nia, w tym rów nież
miejsc zwią za nych z ks. Gło wac kim.
W ko ścioł ku na „Sta rym Cmen ta rzu”
od pra wio no uro czy stą mszę św. w in -
ten cji księ dza Gło wac kie go i wszyst -
kich uczest ni ków nie pod le gło ścio wej
kon spi ra cji i po wsta nia sprzed 160 lat,
kon ce le bro wa ną przez ks. pra ła ta Ja -

na Sie dla rza, pro bosz cza pa ra fii św.
Ka zi mie rza w No wym Są czu, ks. Fran -
cisz ka Ju cha sa i ks. Wi tol da Ko wa lo wa
z Ostro ga na Ukra inie, au to ra bio gra fii
ks. Gło wac kie go, któ ry też wy gło sił
oko licz no ścio we ka za nie. Po mszy św.,

na po łu dnio wej ścia nie ko ściół ka,
z udzia łem ho no ro wej asy sty kom pa nii
re pre zen ta cyj nej Kar pac kie go Od dzia -
łu Stra ży Gra nicz nej, zo sta ła od sło nię -
ta ta bli ca pa miąt ko wa, po świę co na ks.
Mi cha ło wi Sta ni sła wo wi Gło wac kie mu
„Świę to peł ko wi” (1804-1846). Ta bli ca
ta sta no wi jed no cze śnie epi ta fium ka -
pła na, któ ry ja ko je den z czo ło wych in -
spi ra to rów, uwię zio ny po upad ku
po wsta nia cho cho łow skie go, zmarł
wsku tek okrut ne go trak to wa nia w woj -
sko wym wię zien nym szpi ta lu w No -
wym Są czu i zo stał po cho wa ny
na je dy nym wte dy, funk cjo nu ją cym
cmen ta rzu miej skim. I tak po 160. la -
tach od tam tych wy da rzeń, speł ni ła się
wo la Ko mi te tu Ra dy Naro do wej w No -
wym Są czu, z okre su Wio sny Lu dów,
któ ry po sta no wił 12 VIII 1848 r. część
fun du szu po cho dzą ce go ze skła dek
na po mnik Wi śniew skie go i Ka pu ściń -
skie go (stra co nych przez Au stria ków
za dzia ła nia kon spi ra cyj ne w 1846 r.),
prze zna czyć na skrom ny po mnik dla
ks. Mi cha ła Gło wac kie go, oraz wo la
zna ne go hi sto ry ka Sta re go Są cza, Wik -
to ra Ba zie li cha, któ ry pięć dzie siąt lat
te mu pi sał: Nie ma wia do mo ści, czy
po mnik ja kiś na je go gro bie posta wio -
no, dzi siaj jed nak na sta rym cmen ta rzu
w No wym Są czu nie ma na wet ani śla -
du je go gro bu, a wśród miesz kań ców
ani wspo mnie nia o tym wi ka rym, któ -
ry tu do gim na zjum cho dził, ka rie rę ka -

Ta bli ca ta sta no wi jed no -
cze śnie epi ta fium ka pła na,
któ ry ja ko je den z czo ło -
wych in spi ra to rów, uwię -
zio ny po upad ku po wsta nia
cho cho łow skie go, zmarł
wsku tek okrut ne go trak to -
wa nia w woj sko wym wię -
zien nym szpi ta lu w No wym
Są czu i zo stał po cho wa ny
na je dy nym wte dy, funk -
cjo nu ją cym cmen ta rzu
miej skim.

19 lutego 2006 r. – Konferencja popularnonaukowa w Gminnym Ośrodku Kultury w Poroninie Uczestnicy pielgrzymki sądeckimi śladami ks. Głowackiego i p

KULTURA
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płań ską za czy nał i wresz cie zmarł ja ko
po wsta niec i bu dzi ciel lu du.

***
W dru gim dniu ob cho dów, prze zna -

czo nym na kon fe ren cję w Po ro ni nie,
po mszy św. w ko ście le pa ra fial nym św.
Ma rii Mag da le ny, w Gmin nym Ośrod -
ku Kul tu ry, od by ła się kon fe ren cja po -
pu lar no nau ko wa „Ks. Mi chał Gło wac ki

a po wsta nie cho cho łow skie. W 160.
rocz ni cę wy da rzeń”. Zo sta ły za pre zen -
to wa ne re fe ra ty: Po ro nin w cza sach ks.
Mi cha ła Gło wac kie go (ks. F. Ju chas;
Po ro nin), Le gen da o śpią cych ry cer zach
(M. Ro kosz; To wa rzy stwo Mu zeum Ta -
trzań skie go), Ks. Mi chał Gło wac ki ja ko
ksiądz, bi blio fil, sło wia no fil i lu do znaw -
ca (ks. W. Ko wa lów; Ostróg – Ukra ina),
Ro la i zna cze nie dzia łal no ści ks. Gło -
wac kie go (B. Cho wa niec–Lej czyk; PTH
o/No wy Targ), Pa ra fia nie Po ro niń scy
w wal kach o nie pod le głość (A. Ba fia;
Zw. Pod ha lan w Po ro ni nie), Ks. Jó zef
Le opold Kmie to wicz i dzie je je go ro du
(W. Kmie to wicz; Tow. Mi ło śni ków Zie -
mi Mu szyń skiej), Ks. Mi chał Gło wac ki
ja ko pa trio ta i współ or ga ni za tor Po wsta -
nia Cho cho łow skie go (ks. mgr Wi told
Ko wa lów; Ostróg – Ukra ina), No wo są -
dec ki etap lo sów po wstań ców cho cho -
łow skich (L. Za krzew ski; PTH o/N.
Sącz), Po wsta nie cho cho łow skie w pro -
pa gan dzie PRL -u (S. Świą tek; Arch.
Pań stwo we w Kra ko wie).

W ksią żce zo sta ły opu bli ko wa ne ta -
kże dwa re fe ra ty, któ re nie zo sta ły za pre -
zen to wa ne na kon fe ren cji: Związ ki
ro dzi ny An dru si kie wi czów z Pod ha lem
od cza sów Po wsta nia Cho cho łow skie go
(J. An dru si kie wicz; Kra ków), – au tor
nie przy był ze wzglę du na stan zdro wia
i Po wsta nie cho cho łow skie a Cho cho ło -
wia nie (S. Ma te ja; SP w Cho cho ło wie).

W pod su mo wa niu po ro niń skiej kon -
fe ren cji dr Ro kosz za uwa żył, że zo sta ła
uka za na pięk na kar ta hi sto rii re gio nal -
nej, ale istot nie wpi sa nej w dzie je Pol -
ski, przy po mnia na po stać ks.
Gło wac kie go i dwóch ani ma to rów po -
wsta nia – ks. Kmie to wi cza i or ga ni sty
An dru si kie wi cza. Uka za no tra gizm i si -
łę mo ral ną wy stą pie nia nie pod le gło ścio -
we go. Przy po mnia na zo stał sta ra
ta trzań ska le gen da o śpią cych ry cer zach
w Ta trach. Re fe ren ci pod kre śla li też,
że I po ło wa XIX wie ku w Ga li cji by ła
cię żkim okre sem w hi sto rii ziem pol -
skich pod za bo ra mi, o czym po wszech -
nie się za po mi na pod wpły wem mi tu
o na stęp nej epo ce, ja ką był czas au to no -
mii ga li cyj skiej.

LE SZEK ZA KRZEW SKI
Au tor jest pre ze sem Za rzą du Od dzia łu Pol skie go

To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go w No wym Są czu

18 lu te go 2006 r. – De le ga cja Od dzia łu Związ ku Pod ha lan z Łąc ka i uczest ni cy ob cho dów rocz ni cy
po wsta nia cho cho łow skie go przy gro bie księ dza Le opol da Kmie to wi cza na sta ro są dec kim cmen ta -
rzu. Po le wej stro nie na grob ka – pre zes Od dzia łu ZP w Łąc ku Woj ciech Bo guc ki, trze ci od pra wej
– ka pe lan Od dzia łu ZP w Łąc ku ks. Sta ni sław Ko wa lik, dru gi od pra wej prze wod ni czą cy Ko mi sji Kra -
jo znaw czej Od dzia łu „Be skid” PTTK w No wym Są czu Ta de usz Czu bek.

18 lu te go 2006 r. – No wy Sącz. Ko ściół p.w. Nie -
po ka la ne go Po czę cia NMP na Sta rym Cmen ta -
rzu. Msza św. w in ten cji ks. Mi cha ła
Gło wac kie go i uczest ni ków kon spi ra cji nie pod -
le gło ścio wej. Na am bo nie ks. dr Jan Sie dlarz
– pro boszcz pa ra fii p. w. św. Ka zi mie rza.

18 lu te go 2006 r. – No wy Sącz. Od sło nię cie ta -
bli cy – epi ta fium pa mię ci ks. Gło wac kie go

go i powstańców chochołowskich
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20 kwiet nia br. na Zam ku
Kró lew skim w War sza -
wie mia ła miej sce pod -
nio sła uro czy stość ku

czci śp. Ry szar da Ka czo row skie go, b.
pre zy den ta RP na Uchodźs twie i Ho no -

ro we go Oby wa te la 41. miast i ziem pol -
skich, w tym i No we go Są cza. 

Ho no ro wym go ściem uro czy sto ści
by ła wdo wa po pre zy den cie, Ka ro li -
na Ka czo row ska, a po śród licz nie
zgro ma dzo nej pu blicz no ści by li przed -
sta wi cie le miast, któ re śp. Ry szar do wi
Ka czo row skie mu nada ły za szczyt ny
ty tuł. Skrom na de le ga cja są dec ka skła -
da ła się z by łe go prze wod ni czą ce go
Ra dy Mia sta No we go Są cza Ar tu ra
Czer nec kie go i obec ne go – Je rze go
Wi tu szyń skie go.

Pre tek stem do spo tka nia by ła nie tyl -
ko pierw sza rocz ni ca śmier ci Pa na Pre -
zy den ta w ka ta stro fie smo leń skiej i je go
po grze bu w Świą ty ni Opatrz no ści Bo -
żej w War sza wie, ale przede wszyst kim
wy da nie al bu mu Pre zy dent Ry szard Ka -
czo row ski Ho no ro wy Oby wa tel Ziem
i Miast Rze czy po spo li tej (au to rzy: Wik -
tor Cy gan, Jan Tar czyń ski i Wie sław
Wy soc ki). Je go wy daw ca mi są Mu zeum
Zie mi Miń skiej, Mu zeum Nie pod le gło -

ści w War sza wie i Ze spół Szkół Spo -
łecz nych nr 1 w Kra ko wie. Zaś prze -
wod ni czą cym Ko mi te tu Ho no ro we go
Wy daw nic twa był Pry mas Pol ski, ks.
kard. Jó zef Glemp.

W tym sta ran nie wy da nym al bu mie
na 444. stro nach ma swo je miej sce i to
hi sto rycz ne wy da rze nie, ja kim by ła
uro czy sta se sja Ra dy Mia sta No we go
Są cza 27 marca 2008 r., pod czas któ -
rej wrę czo no Pa nu Pre zy den to wi Ka -
czo row skie mu dy plom Ho no ro we go
Oby wa tel stwa. Uwa żny czy tel nik znaj -
dzie san de cja na nie tyl ko na stro -
nach 179-192, ale i w kil ku in nych
miej scach, bo wiem, jak rzekł Wik tor
Cy gan: „No wy Sącz spi sał się naj le piej
z wszyst kich miast w Pol sce, je że li
mo wa o ja ko ści prze sła ne go do wy -
daw nic twa ma te ria łu”.

KA TA RZY NA GI ZA

W hołdzie Prezydentowi
Kaczorowskiemu
Leżał na wąskim przylądku zniszczenia, oderwany od pnia,
[...] z węzełkiem zgrzebnej tajemnicy u wrót doliny.

Zbigniew Herbert

KULTURA
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P ierw szym ad re sem sce ny był
Osie dlo wy Dom Kul tu ry
przy uli cy Ko cha now skie go 20
i tam też mia ła miej sce pierw -

sza pre mie ra te atru. Do kład nie 21
kwiet nia 1981 ro ku za gra no spek takl To
trud zro dził uro dę we dług po ema tu Wit

Stwosz Kon stan te go Il de fon sa Gał czyń -
skie go. – Po emat, któ ry Gał czyń ski na -
pi sał w po chwa le pra cy so cja li stycz nej,
my prze ło ży li śmy na nasz ję zyk – ję zyk
tych cza sów. U nas tej Pol ski, o ja kiej pi -
sał Gał czyń ski w po ema cie, jed nak się
nie da ło zbu do wać – wspo mi na Mi cha -

lik. Na sce nie ak to rzy ubra ni w stro je
z epo ki so cre ali zmu wy gła sza li pa te -
tycz ne ha sła, śpie wa li pie śni, a sa me go
Wi ta Stwo sza wy kre owa no na ty ta na so -
cja li stycz nej pra cy. Sym bo licz na sce no -
gra fia i fi na ło we efek ty dźwię ko we
imi tu ją ce sy re ny alar mo we mia ły udo -
wod nić złud ność na rzu co nych przez
wła dzę sche ma tów. Już pod czas te go
przed sta wie nia (za gra ne zo sta ło 9 ra zy)
wy ło nił się kształt ar ty stycz ny te atru,
spo sób gry i ope ro wa nie sym bo la mi.

Te atr ubo gi w kon wen cji, 
za to bo ga ty w zna cze nia

Ko lej ne re ali za cje sce nicz ne (1982-
1984): Re to ry ka, Co u nas? i No we cza -

No wo są dec ka Sce na Ama to ra 

Trzy dzie sto la tek
Za czę ło się, jak wspo mi na Ja nusz Mi cha lik, „w dość burz li -
wych i nie spo koj nych cza sach, któ re nie sprzy ja ły for mo wa -
niu ja kich kol wiek wol nych ini cja tyw ar ty stycz nych”. Jed nak
la ta 80. nie zdu si ły w za rod ku po trze by kon te sta cji przez sztu -
kę i tak 17 stycz nia 1981 ro ku z ini cja ty wy Ja nu sza Mi cha li -
ka, Elżbie ty Pie truch i Aga ty Bo gu sła wy Kon stan ty na ro dził
się Te atr NSA.

Retoryka, 1982 r. FOT. ARCHIWUM TEATRU

SADECZANIN maj 2011_SADECZANIN  02-05-2011  00:39  Strona 63



64 Sądeczanin MAJ 2011 v www.sadeczanin.info

sy, by ły prze ja wem bun tu prze ciw ko
ogra ni cza niu wol no ści i obec nej sy tu acji
spo łecz no -po li tycz nej. Ak to rzy się ga li
do tra dy cji te atru stu denc kie go lat 70.
i sce nicz nych eks pe ry men tów. Fi nal ne
efek ty by ły naj czę ściej zbio ro wy mi kre -
acja mi, nad któ ry mi czu wał od stro ny re -
ży ser skiej Ja nusz Mi cha lik: – Wspól nie
chcie li śmy prze ło żyć ten bunt na ję zyk
sce ny, sło wa, ru chu i sym bo li ki, bo war -
to wspo mnieć, że ten nasz te atr był z po -
cząt ku bar dzo skrom ny. Tzw. te atr ubo gi,
w któ rym nie ma wiel kich de ko ra cji, ko -
stiu mów, są tyl ko sym bo le. Ca ła sce no -
gra fia cza sa mi mie ści ła się do wa liz ki
– zdra dza twór ca. W pierw szych przed -
sta wie niach ak to rzy ope ro wa li ta ki mi
sym bo la mi jak stół zbi ty z de sek, po tar -
ga ne nad pa lo ne płót no, pu ste mi ski czy
ziar no. Do te go do cho dzi ła mu zy ka imi -
tu ją ca sy re ny alar mo we, krzy ki na wo łu -
ją ce do za prze sta nia straj ków, płacz.
W te kil ka pierw szych przed sta wień in -
ge ro wa ła cen zu ra, skre śla jąc par tie tek -
stów, w efek cie cze go np. No we cza sy
wy sta wio no tyl ko je den raz.

Oprócz te ma ty ki spo łecz no -po li tycz -
nej in ne spek ta kle, naj czę ściej kom po no -
wa ne z wier szy po etów współ cze snych
bądź kla sy ków, jak np. Cy prian Ka mil
Nor wid, po ru sza ły pro ble ma ty kę es te -
tycz ną i mo ral no -fi lo zo ficz ną. W Nor wi -

da -So na cie (1982-1983) we dług po my -
słu Wie sła wa Jan czy ka pró bo wa no od dać
du cha utwo ru mu zycz ne go, ale nie uży -
wa jąc mu zy ki. Dwaj ak to rzy (Jan czyk
i Mi cha lik), ubra ni w bia łe ko szu le i czar -
ne spodnie, przez ca łe przed sta wie nie
prze sy pu ją w okre ślo nym ryt mie dwa

kop ce zie mi. Cen tral nym zaś punk tem
sce no gra fii Spa da niem do ra sta jąc
do cza su (we dług po ezji Ro ma na Śli wo -
ni ka) sta ła się drew nia na skrzy nia, słu żą -
ca ja ko „punkt opar cia dla ak to ra
i schro nie nie dla je go al ter ego”. 

Ro mans z Scha ef fe rem 
i sym pa tia do Mro żka 

Po zbio ro wych kre acjach w Te atrze
NSA przy szedł czas na mo no dra my.
W za sa dzie pierw szy po wstał już

w 1982 ro ku – Zro zu mieć, co ludz kie
w reż. Mi cha li ka, z ro lą nie zwy kle uta -
len to wa nej, mło dej ak tor ki Zu zan ny Le -
śniak. No wo są dec ka Sce na Ama to ra
za sły nę ła jed nak przede wszyst kim z re -
ali za cji mo no dra mów Bo gu sła wa Scha -
ef fe ra w wy ko na niu Mi cha li ka.
Pierw szy z nich – Kwar tet dla jed ne go
ak to ra, zre ali zo wa ny przez An drze ja
Górsz czy ka na pod sta wie Kwar te tu dla
czte rech ak to rów, za gra ny zo stał bli -
sko 100 ra zy, na wet po za gra ni ca mi Pol -
ski (w prze kła dzie na an giel ski Ar tu ra
Smo le nia). Przed sta wie nie od nio sło du -
ży suk ces, więc kwe stią cza su by ło się -
gnię cie po ko lej ne tek sty kra kow skie go
dra ma tur ga i mu zy ko lo ga, któ re go re ali -
za cje sta ły się sta łym ele men tem re per -
tu aru NSA (do dziś 8 pre mier!). War to
wspo mnieć, że mo no dram nie za wsze
był od po cząt ku te atrem jed ne go ak to ra
– cza sa mi po pro stu sy tu acja per so nal -
na dyk to wa ła ta kie roz wią za nia, np.
spek takl Raj Eski mo sów, czy li Au dien -
cja III po cząt ko wo gra ny był w du ecie:
Mi cha lik i Re na ta Szla ga, ale po wy jeź -
dzie ak tor ki… do Au stra lii prze ro bio ny
zo stał na mo no dram. W za sa dzie
wszyst kie mo no dra my, z wy jąt kiem
Ostat niej ta śmy Krap pa Sa mu ela Bec -
ket ta, by ły uda ne. Jak wspo mi na sam re -
ali za tor przed sta wie nia: – W 1985 ro ku

Pierw szym ad re sem sce ny
był Osie dlo wy Dom Kul tu ry
przy uli cy Ko cha now skie -
go 20 i tam też mia ła miej -
sce pierw sza pre mie ra
te atru. Do kład nie 21 kwiet -
nia 1981 ro ku za gra no
spek takl.

Komediant, 1991 r. FOT. JEC

KULTURA

Poza rzeczywistością, 2003 r. FOT. ANDRZEJ RAMS
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naj zwy czaj niej by łem za mło dy na Bec -
ket ta, ale mo że jesz cze raz się z nim
zmie rzę? – po wie dział Mi cha lik. 

Obok Scha ef fe ra dru gim ulu bio nym
pol skim dra ma tur giem NSA stał się Sła -
wo mir Mro żek – po cząw szy od Emi -
gran tów, przez Szczę śli we wy da rze nie,
a skoń czyw szy na Se re na dzie. Zresz tą
Szczę śli we wy da rze nie by ło wa żnym
mo men tem w hi sto rii gru py, po nie waż
pod czas je go re ali za cji na stą pi ła pierw -
sza sym bio za z Te atrem Ro bot ni czym
im. Bo le sła wa Bar bac kie go – uty tu ło -
wa ną ama tor ską sce ną, gra ją cą w No -

wym Są czu od 1922 ro ku. Do dat ko wo
w la tach 90. roz wią za no Miej ski Ośro -
dek Kul tu ry i je go pra cow ni ków prze ję -
ło Sto wa rzy sze nie Ani ma to rów Kul tu ry
dzia ła ją ce przy Do mu Kul tu ry Ko le ja -
rza. Współ pra ca ta za owo co wał kil ko ma
świet ny mi przed sta wie nia mi, w któ rych
bry lo wa li m.in. Mie czy sław Mi cha lik
(wuj Ja nu sza) czy Mo ni ka Śle piak.

Mło dzi zdol ni wy cho wan ko wie
Od 1985 ro ku Te atr NSA przy go to -

wał kil ka na ście spek ta kli dla mło dych
wi dzów. Pierw szym z nich był Bal
u kró la Lu la, zre ali zo wa ny na sce nie
przy Ryn ku 22, a jed nym z naj słyn niej -
szych – Ka ba ret pa na Ba ja rza we dług
Ja na Šre dy (oba w reż. An drze ja Górsz -
czy ka), któ ry za gra no aż 70 ra zy w la -
tach 1986-1989. – Jed nak am bi cją
gru py by ły nie tyl ko re ali za cje dla mło -
dych, ale przede wszyst kim z mło dy mi.
Jed nym z nur tów dzia łal no ści na szej
sce ny jest pra ca z mło dzie żą – już od po -
ło wy lat 80., kie dy za wią za ła się sce -
na mło dzie żo wa, ja ko część skła do wa
te go te atru. Mło dych ma my du żo, za czy -
na ją od Cu do ków -szu ro ków, gdzie przy -
cho dzą, ja ko ma łe dzie ci i tam do ra sta ją.
Po tem au to ma tycz nie prze cho dzą
do Sce ny M – mó wi Mi cha lik, któ ry
obok pro wa dze nia Te atru NSA, gra niu

w Te atrze Ro bot ni czym im. B. Bar bac -
kie go, pro wa dzi w Li ma no wej gru pę
„Co się sta ło!?”, a w MOK -u sze reg ini -
cja tyw kul tu ral nych i po pu la ry za tor -
skich, o któ rych czę sto pi sze my
na ła mach por ta lu sa de cza nin. in fo. Pra -
ca z mło dzie żą sta ła się z cza sem jed ną
z naj wa żniej szych czyn no ści są dec kie -
go ak to ra i re ży se ra. 

Wśród wy cho wan ków NSA i Sce ny
„Ske ne” znaj du je się kil ka zna nych już
w Pol sce na zwisk mło dych ak to rów,

a z pew no ścią bę dzie ich jesz cze przy by -
wać. Co raz więk szą po pu lar no ścią za czy -
na ją się cie szyć bliź niacz ki
Ka ro li na i Pau li na Chap ko, któ re gry wa -
ły w No wym Są czu m.in. w spek ta klu Se -
re na da (2002) we dług Mro żka czy
Po za rze czy wi sto ścią (2003) we dług Wit -
ka ce go. – Mia łem tę przy jem ność i szczę -

Obok Scha ef fe ra dru gim
ulu bio nym pol skim dra ma -
tur giem NSA stał się Sła wo -
mir Mro żek – po cząw szy
od Emi gran tów, przez Szczę -
śli we wy da rze nie, a skoń -
czyw szy na Se re na dzie.

Kwartet na jednego aktora, 1985 r.

FO
T.

 J
EC

Książę i żebrak, 2011 r. FOT. JANUSZ BOBREK
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ście, że mo głem z ni mi przez kil ka lat pra -
co wać, mo że cze goś ich na uczyć. To jak -
by mo ja ogrom na sa tys fak cja, bo one tu taj
za czy na ły pod mo im okiem, a te raz gry -
wa ją w do brych te atrach, fil mach i te le wi -
zji – przy zna je Mi cha lik. Obok nich jest

jesz cze Ka ro li na For tu na, ak tor ka Te atru
Wit ka ce go w Za ko pa nem, a nie dłu go bę -
dą ko lej ni (m. in. stu den ci szkół te atral -
nych i fil mo wych: An dże li ka Ku row ska
czy Piotr Pła wiak). – Świat jesz cze
o nich usły szy. Ta ki jest sens na szej pra -
cy. Nam się uda ło z ni mi pra co wać,
a oni zo sta li pro fe sjo nal ny mi ak to ra -
mi. I bu du ją swo ją ar ty stycz ną ka rie rę
– mó wi nie co wzru szo ny. 

Pięk ny ju bi le usz
57 spek ta kli i 188 wy ko naw ców

oraz współ pra cow ni ków to bi lans gru -
py, któ rej 30 ju bi le usz przy padł na pre -
mie rę Księ cia i że bra ka we dług Mar ka
Twa ina (reż. Ja nusz Mi cha lik we
współ pra cy z Mał go rza tą Sto bier ską),
przed się wzię cia sce nicz nie bar dzo am -
bit ne go jak na mo żli wo ści ama tor skie -
go te atru. Dla re ali za to rów by ło to nie
la da wy zwa nie – 14 sy mul tanicz nych
scen, roz gry wa nych raz na zam ku, a raz
na uli cach lub do mu Can tych, któ re wy -
ma ga ły szyb kiej zmia ny de ko ra cji.
– Od daw na my śla łem nad tym
przed sta wie niem, po trze bo wa łem tyl ko
bliź nia ków – zdra dził po spek ta klu re -
ży ser. W trud nej po dwój nej ro li, wy stą -
pi ły bliź niacz ki Alek san dra i Ali cja
Chap ko (tak, sio stry Ka ro li ny i Pau li ny)
– wy pa dły re we la cyj nie, mi mo że ka żda
gra ła za rów no księ cia, jak i że bra ka
(Chcie li śmy, że by ak tor ki od stro ny
psy cho lo gicz nej cią gnę ły te sa me po sta -
ci, czy li że by ka żda od po cząt ku gra ła
Tom ka i Edwar da). Ca ły spek takl był
mie szan ką ru ty no wa nych już ak to rów -
-ama to rów, jak choć by zwią za ny od po -
cząt ku z NSA Sta ni sław Cho czew ski
czy wra ca ją ca po kil ku dzie się ciu la tach
prze rwy Be ata Szczy pu ła, z mło dzie żą

szkol ną, uczęsz cza ją cą na za ję cia
do Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry.

Po spek ta klu na stą pi ła część ofi cjal -
na, tzn. gra tu la cje i wy stą pie nie Ja nu sza
Mi cha li ka. Ak to rom z NSA ży cze nia
zło żył sam pre zy dent Ry szard No wak,
a do chó ral ne go od śpie wa nia „Stu lat...”
pu blicz ność za chę cił po pu lar ny ak tor
Ar tur Dziur man, któ ry wraz z in ny mi
gwiaz da mi za wi tał do No we go Są cza.
Ak to rzy z Te atru NSA i ich li der nie
spo dzie wa li się, że la ta tak szyb ko upły -
ną. Ja ka bę dzie ko lej na pre mie ra gru py?
Te go Mi cha lik nie chciał już zdra dzić. 

JA NUSZ BO BREK

Janusz Michalik

Rocz nik 1960. Ab sol went I LO im. Ja na Dłu go -
sza w No wym Są czu. Od po nad trzy dzie stu lat
zwią za ny za wo do wo z no wo są dec kim Miej -
skim Ośrod kiem Kul tu ry. Współ za ło ży ciel
w 1981 ro ku i je go kie row nik do dzi siaj – Te -
atru NSA, w któ rym zre ali zo wał ja ko re ży ser
i ak tor po nad 50 spek ta kli. Od po cząt ku
lat 80-tych jest rów nież ak to rem i re ży se rem
Te atru Ro bot ni cze go im. Bo le sła wa Bar bac kie -
go. Mi ło śnik po ezji (jest au to rem trzech to mi -
ków po etyc kich) oraz mu zy ki pro gre syw nej. 

Ak to rom z NSA ży cze nia
zło żył sam pre zy dent Ry -
szard No wak, a do chó ral -
ne go od śpie wa nia „Stu
lat...” pu blicz ność za chę cił
po pu lar ny ak tor Ar tur
Dziur man, któ ry wraz z in -
ny mi gwiaz da mi za wi tał
do No we go Są cza.

Książę i żebrak, 2011 r. FOT. JANUSZ BOBREK

KULTURA
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Cel, wie dza, pra ca, mi łość – to
czte ry czę ści ra my, w któ rą
chcia ła bym wpi sać por tret dr.
Ma cie ja Ry dla, pa trio ty, pa -
sjo na ta, ar ty sty, hi sto ry ka.

Na krót ko przed za koń -
cze niem II woj ny
świa to wej M. Ry del,
jak sam mó wi, zdą żył

się uro dzić w ro dzin nym dwo rze w Do -
łu szy cach k/Boch ni. Ro dzi na spo krew -
nio na z Lu cja nem Ry dlem, po etą spod
kra kow skich Bro no wic, po sta cią z We -
se la Sta ni sła wa Wy spiań skie go.

Dwo ru z dzie ciń stwa 
nie pa mię ta

De kre tem PKWN z 6 wrze śnia 1944
r. o re for mie rol nej, po sia da cze ziem scy
zo sta ją po zba wie ni wszyst kich dóbr ma -
te rial nych. Wy rzu ce ni z oj co wi zny, bez
od szko do wań, bez mo żli wo ści osie dle -
nia się na te re nie po wia tu, gdzie znaj do -
wał się ich ma ją tek. Prze pa da ją
nie ru cho mo ści, ży wy in wen tarz, za sie -
wy, zbio ry, wy po sa że nie wnętrz, na wet
przed mio ty oso bi ste go użyt ku. Mo żna
za brać tyl ko ta ką część do byt ku, któ ra
się mie ści na jed nym wo zie lub cza sem
w ba ga żu pod ręcz nym.

Ry dlo wie są w tej „szczę śli wej sy tu -
acji”, że ma ją wię cej cza su na wy wie -
zie nie rze czy od mo men tu za po wie dzi
kon fi ska ty ma jąt ku. Jak wie le ro dzin

prze no szą się do swo je go miesz ka nia
w ka mie ni cy kra kow skiej. Miesz ka nia
w mie ście sta ją się ta ki mi ma ły mi dwo -
ra mi, gdzie kul ty wo wa ne są naj wa żniej -
sze war to ści ro dzin ne, a więc tra dy cja
sto sow na do pór ro ku, czy świąt oraz ta
na co dzień.

Trzech sy nów wy cho wu ją Ro dzi ce
w spo sób su ro wy, wręcz ry go ry stycz ny,
z ogrom nym na ci skiem na po sza no wa -
nie osób star szych i wła sno ści pry wat -
nej, na sys te ma tycz ność w na uce
i w pra cy. Roz wi ja ją w nich mi łość do li -
te ra tu ry, mu zy ki, ma lar stwa. Uczą od -
po wie dzial no ści za swo je po stę po wa nie

Dr Ma ciej
Ry del

Ciemnością jest życie bez CELU. I każdy cel będzie
niewiadomy, gdy zabraknie mu WIEDZY. Lecz wiedza 
bez PRACY jest pustką. A praca bez MIŁOŚCI jest niczym.

Kha lil Gi bran

i oto cze nie. Co dzien no ścią jest te atr,
ope ra, wer ni saż czy kon cert.

Sta wia ne przez Ro dzi ców wy ma ga -
nia, ma ją pro ste wy tłu ma cze nie: „Ła two
w dzie ciń stwie, trud niej w ży ciu, trud -
niej w dzie ciń stwie, ła twiej w ży ciu.”

Dzie ci otrzy mu ją sta ran ne wy kształ -
ce nie. Owo cem tej pra cy pe da go gicz nej
w tym śro do wi sku są spo krew nio ne ro -
dzi ny wie lo po ko le nio we Ry dlów, któ re
da ły spo łe czeń stwu świa tłych oby wa te li
– dwóch rek to rów, pro fe so rów, pi sa rzy
i wie lu pe da go gów.

Al bu my, ura to wa ne do ku men ty i pa -
miąt ki pro wo ku ją dzie ci do sta wia nia
py tań o wcze śniej sze cza sy i miej sca.
Ro dzi ce oszczęd nie prze ka zu ją in for -
ma cje. Sta li nizm, to nie cza sy dla te ma -
tów o dwo rach i zie miań stwie. Chro nią
dzie ci, daw ku jąc praw dę sto sow nie
do wie ku.

Świa do mość to żsa mo ści i doj rza łość
przy cho dzą sa me. Mło dy czło wiek du -
żo czy ta i już wie, że dwo ry to ba stio ny
pa trio ty zmu, szcze gól nie pod za bo ra mi.
To pra ca po zy ty wi stycz na na rzecz ży -
cia i pod no sze nia oświa ty na wsi. To za -
kła da nie szkół wiej skich, ochro nek,
po moc wła ści cie li ziem skich w za bu do -
wie wsi. Oby wa tel ski a nie wy mu szo ny
obo wią zek dwo ru. My śle nie o oto cze -
niu, za któ re się od po wia da ło. Wbrew
pro pa gan dzie ów cze sne go PRL -u.

Dwór alkierzowy w Świdniku
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Świa do mość po trze by pra cy dla kra -
ju prze kła da ła się na przed się wzię cia
po żyt ku pu blicz ne go, jak gro ma dze nie
zbio rów sztu ki, li te ra tu ry, do ku men ta cji
oraz na po trze by roz wo ju go spo dar cze -
go. Na te re nie za bo ru au striac kie go
Igna cy Łu ka sie wicz i Ty tus Trze ciel ski
za po cząt ko wa li pod wa li ny pod prze mysł
naf to wy, po wstał też Ga li cyj ski In sty tut
Kre dy to wy, ja ko jed na z pierw szych in -
sty tu cji ban ko wych, w 1860 r. To wa rzy -
stwo Wza jem nych Ubez pie czeń,
po wsta ły fun da cje na rzecz oca le nia naj -
cen niej szych zdo by czy kul tu ral nych.

Okres po wo jen ny, w któ rym przy -
szło M. Ry dlo wi żyć, cier piał na sku tek
wy mor do wa nia przez Niem ców i So -
wie tów pra wie 50 000 pol skiej in te li -
gen cji w znacz nej czę ści po cho dzą cej
z dwo rów. 

Znisz cze nie go spo dar ki rol nej przez
roz par ce lo wa nie dwor skiej zie mi chło -
pom w ilo ści 3 ha na ro dzi nę, z gó ry
prze kre śla ło szan se na uzy ska nie ren -
tow no ści. To wszyst ko w bez rad no ści
do sys te mu, po wo do wa ło no stal gię
za daw ny mi cza sa mi. Opu sto sza łe dwo -
ry, ogra bio ne przez Niem ców a po tem
przez „wy zwo li cie li”, do ko ny wa ły ży -
wo ta przy po mo cy ro dzin nych sza brow -
ni ków.

Nie któ rzy wła ści cie le ziem scy zo sta -
ją prze nie sie ni na tzw. Zie mie Od zy ska -
ne. Ro dzi ce M. Ry dla do sta ją miesz ka nie
w Prusz czu Gdań skim. Sys te ma tycz ne
do sie dla nie sub lo ka to rów po wo du je de -
cy zję Oj ca o prze pro wadz ce do Oli wy.

Ma ciej Ry del roz po czy na stu dia w Wy -
ższej Szko le Eko no micz nej w So po cie.

W 1974 r. wy je żdża na rocz ne sty -
pen dium do Wiel kiej Bry ta nii. Du żo
pod ró żu je po An glii i Szko cji. To, co
przy ku wa je go uwa gę, to nie zwy kłe
upo rząd ko wa nie wszyst kie go, co sta no -
wi war tość kul tu ry lub tra dy cji. Do stęp
i dba łość o do bro na ro do we.

Za czy na nur to wać go py ta nie: Co my
Po la cy mo gli by śmy po ka zać w Eu ro pie,
czym za im po no wać, cze go u nich nie ma?

Do cho dzi do wnio sku, że ary sto kra -
cja za chod niej Eu ro py by ła po dob -
na do na szej. Zie miań stwo i je go
cha rak ter nie. Nie by ło na Za cho dzie ta -
kiej war stwy spo łecz nej, któ ra by ode -
gra ła w hi sto rii tak wa żną ro lę przez
swój spo sób ży cia tra dy cji i cha rak te ry -
stycz ne go bu dow nic twa.

Wte dy do pie ro po ja wia się CEL, któ -
ry wy peł nia mu na stęp nych 30 lat ży cia.

Koń czy stu dia w 1966 r. W 1977 r. ko -
le ga ma ją cy sa mo chód, co w tam tych cza -
sach wśród mło dzie ży jest rze czą rzad ką,
pro po nu je mu wy ciecz kę po za byt kach
w Pol sce. Prze kie run ko wu je za mysł ko le -
gi na swo je ro dzin ne stro ny – Ma ło pol skę
i Są dec czy znę. Za czy na ją wę drów kę.

Na po czą tek tro chę nazw dwo rów
i miej sco wo ści. „Jeź dzi li śmy jak po pa -
dło” Nie dzi wo ta. „Za męt i nie ja sność
jest u po cząt ku rze czy, lecz ni gdy nie
sto ją u jej do koń cze niu”./Kha lil Gi bran/

Na stęp ne wa ka cje już po so lid nym
przy go to wa niu ca ło rocz nym. Roz po -
czy na się szu ka nie ma te ria łów po mu -
ze ach, bi blio te kach w PAN. Na stę pu je
wy mia na fo to gra fii obiek tów z PAN.
„Da wa łem to, cze go oni nie mie li, do -
sta wa łem to, co by ło mi po trzeb ne.”

Po 4-5 la tach je żdże nia od dwo ru
do dwo ru i gro ma dze niu ma te ria łów,
oka zu je się, że jest te go na ty le, że mo -
żna na pi sać ksią żkę. Po sia da już bo -
wiem WIE DZĘ. I tu za sko cze nie:
Po mógł mi /??/ gen. Ja ru zel ski wpro -
wa dza jąc stan wo jen ny. By łem wte dy
prze wod ni czą cym „So li dar no ści”
na Wy dzia le, zor ga ni zo wa łem 4 dnio -
wy strajk, ale tak na praw dę nikt się na -
mi nie za in te re so wał. Po sta no wi li śmy
wy słać do Stocz ni de le ga ta (praw nik
Lech Ka czyń ski). Czoł gi jeź dzi ły obok
Uni wer sy te tu. Uczel nię za mknię to
na dwa mie sią ce – nic do na uki ani ro -
bo ty prócz spo tkań z ludź mi „So li dar -
no ści”. A cza su mar no wać nie mo żna.
Za czą łem pi sać ksią żkę”.

Ksią żka po trze bo wa ła wspar cia wie -
dzą hi sto rycz ną. Przy wy kształ ce niu
eko no micz nym trze ba by ło pod jąć stu -
dia wła sne. To PRA CA – na mia rę upo -
ru, am bi cji, in te lek tu. Owo cu je
zgro ma dze niem naj więk szej w Pol sce
bi blio gra fii na te mat dwo rów i zie miań -
stwa oraz 14 000 fo to gra fii.

Okres po wo jen ny, w któ rym
przy szło M. Ry dlo wi żyć,
cier piał na sku tek wy mor -
do wa nia przez Niem ców
i So wie tów pra wie 50 000
pol skiej in te li gen cji
w znacz nej czę ści po cho dzą -
cej z dwo rów.

Obraz Bronislawy Rychter Janowskiej – wnętrze dworu
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Z ma ły mi prze rwa mi w pi sa niu, ksią -
żka osta tecz nie zo sta je ukoń czo -
na w 1984 r. Re cen zen tem jest prof.
Wik tor Zin. Jest prze ję ty i uświa da mia
au to ro wi – „Pan mu si się da lej zaj mo -
wać dwo ra mi. Świet na ksią żka. Jak to

mo żli we, że Pan eko no mi sta na pi sał ta -
ką ksią żkę?”

Po ma ga ją wspa nia li na ukow cy – prof.
Wi told Kras sow ski z po li tech ni ki War -
szaw skiej, spe cja li sta od ar chi tek tu ry
drew nia nej, prof. Ta de usz Ja ro szew ski
z Uni wer sy te tu War szaw skie go, prof.
Frycz z Uni wer sy te tu w To ru niu pro po -
nu je zro bie nie dok to ra tu. Sa ma ksią żka
jest wy star cza ją cą pra cą.

M. Ry del za pi su je się do Pol skie go
To wa rzy stwa Zie miań skie go i Sto wa -
rzy sze nia Hi sto ry ków Sztu ki. Wy gła sza
od czy ty, pre lek cje, pi sze ar ty ku ły
do mie sięcz ni ka „Spo tka nia z za byt ka -
mi”, „Rzecz po spo li tej”, or ga ni zu je wy -
sta wy fo to gra ficz ne na te mat dwo rów.
Pi sze kro ni kę ro du Ry dlów. Wy kła da
go ścin nie w Wiel kiej Bry ta nii, USA,
Szwe cji i Au stra lii.

Mi ja ją 34 la ta pra cy „dwo ro lo gicz nej”
(1977–2011). 2000 od wie dzo nych dwo -
rów, 4000 ska ta lo go wa nych. Nie któ rych
już nie ma, roz pa dły się, znik nę ły z kra -
jo bra zu Pol ski. Po zo sta ły po nich tyl ko
zdję cia i wspo mnie nia. Ostat nie wo ła nie
o ra to wa nie dwo rów to wy sta wa w no -
wym gma chu Bi blio te ki Uni wer sy te tu
Gdań skie go „Dwór – pol ska to żsa -
mość”. I wstrzą sa ją ce da ne. W 1939 ro -
ku by ło w Pol sce 16 000 dwo rów. Dziś
jest ok. 160. Wpi sy do ksią żki pa miąt ko -
wej: „Jak do brze, że ktoś się tym za jął”.
Aby dro gę mie rzyć przy szłą, trze ba wie -
dzieć skąd się wy szło.

A oto je den z dwo rów Są dec czy zny,
któ re mu trze ba po móc. Je den z naj cen -
niej szych dwo rów al kie rzo wych. Dwór
w Świd ni ku. Jest drew nia ny, mo drze -
wio wy, zbu do wa ny w 1752 ro ku. Da ta
je go bu do wy wid nie je na bel ce stro po -
wej wraz z ła ciń skim na pi sem: „BE NE -
DICT DO MI NE DO MUM ISTAM

EXSTRVI TAM 1752 AD DIE BUS 7
BRIS ET OMNIS HA BIT AN TES IN
EA” (Bło go sław Pa nie do mo wi te mu,
wznie sio ne mu 7 paź dzier ni ka 1752 ro -
ku pań skie go i wszyst kim je go miesz -
kań com).

Z dwo ra mi M. Ry del ma wie le po wią -
zań ro dzin nych. Z naj star szym z ist nie ją -
cych dwo rów Pol sce w Wie ru szy cach,
na po łu dnie od Boch ni, drew nia nym
dwo rem w Go szy cach, Nie prze śni, Za -
wa dach i Świd ni ku.

Mo żna po zaz dro ścić ta kie go moc ne -
go fun da men tu po cho dze nia i pa sji

W 1939 roku było w Polsce
16 000 dworów. Dziś jest
ok. 160. Wpisy do książki
pamiątkowej: „Jak dobrze,
że ktoś się tym zajął”. Aby
drogę mierzyć przyszłą,
trzeba wiedzieć skąd się
wyszło.

Por tret Bo na wen tu ry Ry dla, pra,
pra, pra dziad ka M. Ry dla i po ety
Lu cja na Ry dla

Dokument kupna przez Rydlów wsi
od Chwalibogów

Załubińcze – dwór
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w upo rze dą że niu do ce lu. No, ale prze -
cież pra ca bez MI ŁO ŚCI jest ni czym.
Trze ba ko chać to, co się ro bi. A kie dy
jesz cze mo żna po de przeć się ta len tem..
Ta len tem sa mo rod nym, bez kur sów
i warsz ta tów ma lar skich. Fo to gra fia
i akwa re le. Te ostat nie po wsta ją dla sa -
mej przy jem no ści two rze nia, ale ubar -
wia ją też hi sto rio gra fię.

Nie któ rzy wła ści cie le dwo rów zo sta -
ją ni mi ob da ro wa ni. Wte dy kie dy ser ce
się ra du je, że od bu do wie, re kon struk cji
czy re no wa cji przy świe ca chęć od two -
rze nia w mia rę wier nie daw nej ar chi tek -
tu ry, kli ma tu wnętrz, od two rze niu
w mia rę wier nie pier wot nych za ło żeń
par ko wych. Tu trze ba wspo mnieć ulu -
bio ną przez M. Ry dla ma lar kę sta ro są -
dec ką, po cho dzą cą z Kra ko wa
Rych ter -Ja now ską, z jej ob ra zów mo żna
od twa rzać wnę trza.

I py ta nie, któ re cią gle pa da: Dla ko -
go ten zbiór, dla ko go ta pra ca?

Dr M. Ry del od po wia da: „Gdy bym
nie był po sądzo ny o pa tos, po wie dział -
bym, że to mo ja pra ca dla Oj czy zny, dla
przy szłych po ko leń. Za cho wać dla po -
tom no ści, oca lić od za po mnie nia”.

Kie dyś ko niec uwień czy dzie ło. Tym -
cza sem ma rze nia i pla ny o po wsta niu
Spe cja li stycz ne go Ośrod ka Do ku men ta -
cji Zie miań stwa Pol skie go. Już dziś jest
kil ka miejsc w Pol sce ma ją cych w pla -
nach gro ma dze nie do ku men ta cji zie -

miań stwa (w Do brzy cy, Szre nia wie, pa -
ła cu w Wa ple wie i Dą brów ce k/Sie dlec).
Gdy by stwo rzyć Cen trum, do któ re go
bę dą się zje żdżać ucze ni stu diu jąc spe -
cy fi kę zie miań stwa pol skie go. Ta kie
ma rze nie, ta ki cel. 

I dru gie py ta nie: zie mia są dec ka?
Na tym te re nie znaj du je się oko ło 40
dwo rów. Pra wie wszyst kie zo sta ły opi -
sa ne. Oprócz jed ne go do nie daw na.
Ostat nim ska ta lo go wa nym dwo rem to
Za łu biń cze w No wym Są czu. W po sia -

da niu pań stwa Has slin ge rów od wie lu
po ko leń. W ubie głym ro ku dr M. Ry del
był go ściem we dwo rze.

Ten skrom ny dwo rek z du szą sar mac -
ką nie zo stał upań stwo wio ny – w mo -
men cie de kre tu PKWN miał za ma ło
zie mi. Je go praw dzi wą war tość sta no wi -
li lu dzie, dziel nie wal czą cy od po ko leń
o je go prze trwa nie. Wszel ki mi spo so ba -
mi. Od 200 lat.

Ce giel nia Za łu biń cze pra co wa ła dla
no wo są de czan po po ża rze w 1894 ro ku,
z jej ce gły wy bu do wa no też ko sza ry
przy Sta rej Ko lo nii Ko le jo wej. Na te re -
nach ofia ro wa nych przez Ale xan drę
Wno row ską w 1892 po wsta ła szko ła
na Za łu biń czu. Młyn i karcz my dzie rża -
wio ne przez Ży dów, by ły rów nież do -
cho dem re pe ru ją cym fi nan se dwo ru.
W zma ga niu z biedą po I woj nie świa to -
wej, w la tach 20-tych, Za łu biń cze pro -
wa dzi ło go spo dar stwo ogrod ni cze
za opa tru ją ce mia sto w wa rzy wa. Adam
Chwa li bóg za ło żył przed się bior stwo
trans por tu pocz to we go. Wy naj mo wał też
ko nie do bu do wy za po ry w Ro żno wie.

W cza sie II woj ny świa to wej dwór
prze ży wał dra mat. Adam Chwa li bóg
(ofi cer po stu diach w Wied niu) cu dem
unik nął Ka ty nia . Wy wie zio ny w głąb
Ro sji po 1940 ro ku wra ca i usi łu je dwór

ra to wać. By ły sy tu acje, kie dy z jed nej
stro ny par ty zan ci przy cho dzi li po apro -
wi za cję a z dru giej stro ny Niem cy. Za -
trud niał fik cyj nie lu dzi, chro niąc ich
przed wy wóz ką do Nie miec. Ura to wał
też trzy oso bo wa ro dzi nę ży dow ską.
Prze ży ła woj nę.

Przy wy zwo le niu w 1945 ro ku go -
spo dar stwo zo sta ło ob ra bo wa ne przez
bol sze wi ków a Adam Chwa li bóg dru gi
raz wy wie zio ny ja ko wróg kla so wy
do ZSRR, skąd po 2 la tach wró cił.
Za do ży wot nią opie kę nad nim i żo ną,
prze ka zu je Za łu biń cze sio strze ni cy
Ewie i Ro ma no wi Has slin ge rom.
W ubie głym ro ku na stę pu je wy mia -
na po ko leń. Syn przej mu je ma ją tek.

Ta kich i dzie siąt ki in nych hi sto rii wy -
słu chu je dr M. Ry del w swo ich wę drów -
kach. Ma jąc świa do mość, że w ta kich
dwo rach „Pol skę wy śpie wał Mo niusz ko
i Cho pin, wy ma lo wał Wy czół kow ski
i Mal czew ski, wy po wie dział Mic kie -
wicz i Nor wid” (ks. Ma liń ski)

Swo ją pra cą za skar bił so bie sza cu nek
i przy chyl ność wszyst kich. Jest pew nie
je dy nym czło wie kiem w Pol sce, któ ry
na ca łym jej te re nie ma za gwa ran to wa -
ną go ści nę we dwo rach. Ko rzy sta z niej
przy szu ka niu na stęp nych. 

Nie licz ne są sy tu acje, kie dy drzwi
po zo sta ją przed nim za mknię te. Star sza
ko bie ta nie chce roz ma wiać, bo…
przed pu ka niem sły szy dziw ny gwizd.
Tak Ro sja nie na wo ły wa li się przed na -
pa dem i ra bun kiem dwo ru. Ko bie ta nie
zna jąc sy gna łu pi lo ta sa mo cho do we go
ko ja rzy jed no znacz nie. Po ty lu la tach.
Do pie ro spo koj na, dłu ga roz mo wa,
przez za mknię te drzwi roz ła do wu je sy -
tu ację i koń czy się wie lo go dzin ną opo -
wie ścią. „Dla cze go gwiz dasz
przed pu ka niem?” py ta na ko niec. Zdu -
mio na, że to dźwięk alar mu sa mo cho do -
we go.

Tak wy glą da por tret dr Ma cie ja Ry -
dla, któ ry obok pra cy na Uni wer sy te cie
Gdań skim, jest au to rem ksią żek: Jam
dwór pol ski, Ob li cza pol skie go dwo ru,
kro ni ka rzem ro du Ry dlów, or ga ni za to -
rem Zjaz du Ry dlów z oka zji 100-le cia
naj słyn niej sze go pol skie go we se la.

Cen ne do ko na nia? Cen ne. Tro chę in -
ne od na szych.

MARIA BARBARA STABLEWSKA

Ostat nim ska ta lo go wa nym
dwo rem to Za łu biń cze
w No wym Są czu. W po sia -
da niu pań stwa Has slin ge -
rów od wie lu po ko leń.
W ubie głym ro ku dr M. Ry -
del był go ściem we dwo rze.

Wnętrze dworu na Załubińczu
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Prze łom XIX i XX stu le cia to
okres, kie dy w Ga li cji roz wi -
jał się ruch lu do wy. Wów czas
to chło pi za czę li się sta wać
uczest ni ka mi kra jo wej po li ty -
ki. Idea utwo rze nia stron nic -
twa chłop skie go po ja wi ła się
wśród dzia ła czy po li tycz nych
dzia ła ją cych w Są dec czyź nie. 

Na ra dy nad je go za ło że niem
prze pro wa dzo no pod czas po -
uf ne go ze bra nia wój tów i wa -
żniej szych go spo da rzy

po wia tu no wo są dec kie go, któ re mia ło
miej sce 7 sierp nia 1892 r. w No wym Są -
czu. Pod ję to de cy zję o po wo ła niu do ży -
cia to wa rzy stwa po li tycz ne go
pod na zwą: Zwią zek Stron nic twa
Chłop skie go. Je go pierw sze wal ne zgro -
ma dze nie od by ło się w No wym Są czu 3
lip ca 1893 r. Wzię ło w nim udział kil -

ku set chło pów, a ta kże ks. Sta ni sław
Sto ja łowski. Wy bra no ośmio oso bo wy
za rząd ugru po wa nia, w skład któ re go
we szli: Jó zef Chrza nowski z Sie dlec,
To masz Cią gło z Po de gro dzia, Jó zef
Ma ciu szek z Opa la nej, Jan My jak z Za -
go rzy na, Jan Po to czek ze Świ niar ska,
Sta ni sław Po to czek z Rdzio sto wa, ks.
Sta ni sław Sto ja łow ski, Sta ni sław Ury ga
z Li ma no wej. Pre ze sem Związ ku zo stał
Sta ni sław Po to czek, a se kre ta rzem Jan
Po to czek. 

Zwią zek Stron nic twa Chłop skie go
był pierw szym po li tycz nym stron nic -
twem chłop skim w Ga li cji. 

Opra co wa no sta tut Związ ku Stron -
nic twa Chłop skie go, z któ re go wy ni ka -
ło, że je go ce lem jest po pie ra nie spra wy
chłop skiej w myśl pro gra mu: po pra wa
sto sun ków praw nych i społecz no – go -
spo dar skich na ko rzyść chło pa i chłop -
skiej wła sno ści, przy za cho wa niu
pod staw re li gij nych, na ro do wych, pań -
stwo wych, a więc w spo sób do zwo lo ny

usta wa mi pań stwa au striac kie go, oraz
zgod ny z na uką wia ry ka to lic kiej. Ce le
Związ ku skre ślo no w kil ku punk tach,
któ re za wie ra ły na stę pu ją ce tre ści: 

1. Roz sze rza nie po zna nia i po czu cia
praw oby wa tel skich; obro na tych praw
w ogó le.

2. Sze rze nie po czu cia spra wie dli wo -
ści, wza jem nej po mo cy, ja ko naj wa -
żniej szych środ ków pro wa dzą cych
do po mno że nia ko rzy ści i zli kwi do wa -
nia wy zy sku.

3. Dą że nie do zmniej sze nia lub usu -
nię cia ró żnych, nie po trzeb nych opłat
i wy dat ków.

4. Dą że nie do wpro wa dze nia spra -
wie dli we go roz kła du po dat ków, oraz za -
sa dy „rów nej miar ki” dla wszyst kich
przy wy mia rze cię ża rów pu blicz nych.

5. Dą że nie do wpro wa dze nia spo so -
bów uła twia ją cych na by wa nie, po więk -
sza nie, upo rząd ko wa nie i w ogó le
pod nie sie nie mniej szych go spo darstw. 

Po wy ższe ce le za mie rza no zre ali zo -
wać przez roz po wszech nia nie pi sma

uzna ne go za or gan ugru po wa nia, od czy -
ty, mo wy, po ga dan ki, po ucza nie, wza -
jem ną po moc w spra wach praw nych;
or ga ni zo wa nie pu blicz nych zgro ma dzeń
i wie ców. 

Or gan pra so wy ugru po wa nia kie ro -
wa ne go przez Sta ni sła wa Po tocz ka no -
sił ty tuł „Zwią zek Chłop ski”. Pra ce
nad wy da niem te go pe rio dy ku pod ję li
człon ko wie Związ ku Stron nic twa
Chłop skie go, któ rzy swo ją dzia łal no ścią
da wa li do wo dy przy chyl no ści dla

Zwią zek Stron nic twa
Chłop skie go był pierw szym
po li tycz nym stron nic twem
chłop skim w Ga li cji.

Pierw sze chłop skie pi smo w Ga li cji zro dzi ło się na zie mi są dec kiej
w umy śle wój tów i znacz niej szych go spo da rzy

Ga ze ta bra ci Po tocz ków

Jan Potoczek Stanisław Potoczek
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chłopów (Sta ni sław Po to czek, Bo le sław
Żar dec ki, Woj ciech Mi zia, Ed mund
Kle men sie wicz, Woj ciech Stręk, Ju lian
Ol piń ski, Ro mu ald Palch, Lu dwik Mi -
do wicz, Al bin Ray ski, Jan Po to czek, Jan
My jak, Jó zef My jak, To masz Cią gło,
Jan Pu cher). 

Roz wój cza so pi sma, ja ko or ga nu
Związ ku Stron nic twa Chłop skie go, był
ści śle zwią za ny z roz wo jem tej or ga ni -
za cji po li tycz nej. W pierw szym nu me rze
„Związ ku” je go za ło życie le zwró ci li się
do czy tel ni ków: „Po świę ca my Wam na -
sze skrom ne si ły w tej cię żkiej i żmud -
nej pra cy, a je dy ną na gro dą by ło by dla
nas to, gdy by Naj wy ższy Stwór ca do -
zwo lił nam pa trzeć się na pod nie sie nie
do bro by tu u na sze go lu du”. Bez in te re -
sow na pra ca oko ło cza so pi sma by ła wie -
lo krot nie ak cen to wa na przez re dak cję.
Pod kre śla no, że nikt z człon ków re dak -
cji nie ocze ku je zy sków z ra cji wy ko ny -
wa nia swych prac. 

Z dwu ty go dni ka ty go dnik
Pierw szy nu mer pi sma uka zał się 1

mar ca 1894 r. (ko lej ne nu me ry ga zet ki
prze ka zy wa ne by ły do obie gu 1 i 15
dnia ka żde go mie sią ca; od 10 mar -
ca 1895 r. pe rio dyk uka zy wał się 1, 11
i 21 dnia ka żde go mie sią ca). Po cząt ko -
wo pod ty tuł brzmiał: „Je dy ny praw ny
or gan sto wa rzy sze nia po li tycz ne go tej
na zwy. Dwu ty go dnik po li tycz ny, eko no -
micz ny i spo łecz ny”; od 1 stycz -
nia 1896: „Or gan Stron nic twa
Chłop skie go”. 

Z dniem 21 lu te go 1896 r. zmia nie
uległ pod ty tuł pi sma na: „Or gan Związ -
ku Chłop skie go i klu bu ka to lic ko lu do -
we go”. Od 1 stycz nia 1908 po wró co no
do pod ty tu łu: „Or gan Stron nic twa
Chłop skie go”. W tym okre sie pi smo
uka zy wa ło się w ka żdy pią tek. Ja ko re -
dak to rzy od po wie dzial ni wid nie li ko lej -
no na „Związ ku Chłop skim”: Sta ni sław
Gu tow ski; od 15 paź dzier ni ka 1894
Fran ci szek Sa dlik; od 21 paź dzier ni -
ka 1895 Piotr Sma ga, od 1 kwiet -
nia 1896 Zyg munt Je leń. 

Funk cję wy daw cy peł nił Sta ni sław
Po to czek (od wio sny 1898 r. pod pi sy wał
się: wydaw ca i od po wie dzial ny re dak tor
– Sta ni sław Po to czek). Nie by li to więc
lu dzie fa cho wi, za wo do wo zaj mu ją cy

się pra ca mi wy daw ni czy mi, co bez wąt -
pie nia rzu to wa ło na ja kość cza so pi sma.
Nie ma pew no ści, kie dy wy szedł ostat -
ni je go nu mer, brak go bo wiem w zbio -
rach bi blio tecz nych. Ostat ni zna ny
(ozna czo ny ja ko nr 8) da to wa ny
jest 21 II 1908 r. Pe rio dyk uka zy wał się
praw do po dob nie do kwiet nia 1908 r.
Ob ję tość pi sma mia ła 8 stron for ma tu 32
x 24. Z ko lei pa gi na cja łącz na wy no si -
ła: 1894 – 178 s., 1895 – 288 s., 1896
– 294 s., 1897 – 282 s., 1898 – 288
s., 1899 – 268 s., 1900 – 296 s., 1901
– 265 s., 1902 – 284 s., 1903 – 274
s., 1904 – 264 s., 1905 – 140 s., 1906
– 240 s., 1907 – 184 s., 1908 (dla 8 nu -
me rów) – 64 s.

Re dak cja mia ła swo ją sie dzi bę po -
cząt ko wo przy ul. Ja giel loń skiej 5/7
w No wym Są czu. Po kil ku la tach prze -
nie sio no się do lo ka lu na ul. Ma tej ki
(czer wiec 1902), a na stęp nie na ul. Du -

cha (ma rzec 1904). Ga zet kę od bi ja no
w dru kar ni Jó ze fa Pi sza, a ta kże w dru -
kar ni Jó ze fa Ka zi mie rza Ja ku bow skie -
go (od 21 X 1895). Rocz na pre nu me ra ta
wy no si ła: 1 zł. reń ski dla człon ków
Związ ku Stron nic twa Chłop skie go, dla
nie człon ków 1 zł. reń ski 60 cen tów;
od 10 III 1895 1 złr dla człon ków, 2 złr
dla nie człon ków; od 1 I 1896 2 złr dla
wszyst kich. W 1907 i w 1908 r. opła ta
rocz nie wy no si ła 4 ko ro ny; po je dyn czy
nu mer kosz to wał wpierw 10 ct., a póź -
niej 20 hal. Cza so pi smo na ra żo ne by ło
na in ge ren cję cen zu ry, któ ra wpły wa ła
na ob ni że nie po zio mu pi sma. 

Jak wy ni ka z in for ma cji prze ka za -
nych w „Związ ku Chłop skim” z 1904 r.,
pe rio dyk w pierw szym ro ku swe go ist -
nie nia miał 351 pre nu me ra to rów,
a w 1904 r. oko ło 3000, a więc dzie sięć
ra zy wię cej. Pre nu me ro wa li go prze wa -
żnie chło pi re pre zen tu ją cy ró żne za wo -
dy, naj wię cej chło pi rol ni cy;

po rol ni kach księ ża wy wo dzą cy się ze
sta nu chłop skie go; wi ka rzy, pro bosz czo -
wie, a na wet bi sku pi. Osób du chow nych
pre nu me ru ją cych ga zet kę by ło bli -
sko 100. Z ko lei chło pów pro fe so rów
i na uczy cie li 25, sę dziów 10, no ta riu szy
i ad wo ka tów 16, le ka rzy 8, or ga ni -
stów 15, urzęd ni ków wy ko nu ją cych ró -
żne pra ce 15, sta ro stów 5. Chło pów
rze mieśl ni ków, kup ców itp. za miesz ka -
łych w mie ście a pre nu me ru ją cych
„Zwią zek Chłop ski” by ło 87. Oprócz
chło pów „Zwią zek Chłop ski” pre nu me -
ro wa li miesz cza nie (52) i szlach ta (25).
Ga zet ka znaj do wa ła swych czy tel ni ków
ta kże wśród Ży dów, ewan ge li ków. Wy -
sy ła no ją do od bior ców w Ro sji, na Wę -
grzech, na Ślą sku, w Niem czech
i w Sta nach Zjed no czo nych. Po mi mo te -
go wy da je się jed nak, że za sięg cza so -
pi sma był lo kal ny, po dob nie jak i za sięg
Związ ku Stron nic twa Chłop skie go.
„Zwią zek Chłop ski” do cie rał w wie lu
przy pad kach do czy tel ni ka mniej wy ro -
bio ne go. Na je go kar tach wa żną funk cję
peł nił ty tuł, któ ry nie jed nokrot nie od -
gry wał ro lę agi ta cyj ną. Dru ko wa ny był
wiel ką li te rą, rzu ca ją cą się w oczy
czcion ką.

Z pro gra mu na kre ślo ne go przez za ło -
ży cie li „Związ ku Chłop skie go” wy ni ka -
ło, że z pismem mo że współ pra co wać
ka żdy, kto „sto jąc na grun cie wia ry, oj -
czy zny i pań stwa uzna je po trze bę rów -
nej miar ki praw i obo wiąz ków”.
Do współ pra cy z re dak cją cza so pi sma
za pra sza no wszyst kich Po la ków bez ró -
żni cy sta nu, bo – jak się wy ra ża no
– „zgo da bu du je, a niezgo da wszyst ko
wy wra ca i ruj nu je”. Prze ko ny wa no czy -
tel ni ków, że wiel ką po mo cą z ich stro ny
bę dzie, je że li po sta ra ją się nad sy łać
do re dak cji opi sy swo ich trosk i po trzeb,
je że li bę dą roz po wszech niać pe rio dyk
i za chę cać do je go pre nu me ro wa nia,
a „śle dzić tych, któ rzy za ma wia ją pi -
smo, a nie pła cą” za nie. Uwa ża no, że
ka żdy po wi nien wy po wia dać to, co czu -
je, „śmia ło i gło śno, że by wszy scy sły -
sze li, bo nie raz w brzyd kiej musz li
znaj du ją się per ły. Niech ka żdy za chę ca
dru gich – oświe ca i uczy. A dzie je się to
za po mo cą pu blicz nych dzien ni ków. Ju -
żci nikt nie po tra fi mó wić w Są czu tak
gło śno, aby go w Pod ha lu sły sze li, ale

Pe rio dyk w pierw szym ro ku
swe go ist nie nia miał 351
pre nu me ra to rów, a w 1904
r. oko ło 3000, a więc dzie -
sięć ra zy wię cej.

HISTORIA

SADECZANIN maj 2011_SADECZANIN  02-05-2011  00:39  Strona 72



MAJ 2011 Sądeczanin 73

v www.sadeczanin.info

za to „Zwią zek Chłop ski” zaj dzie wszę -
dzie i tra fi wszę dzie”.

Chłop po wi nien czy tać 
chłop ską ga ze tę 

Licz ba osób pu bli ku ją cych w pe rio -
dy ku by ła do syć znacz na. Oprócz kil ku
jed no stek, któ re re gu lar nie za miesz cza -
ły swe ar ty ku ły na ła mach „Związ ku”,
wa żną ro lę od gry wa ły ko re spon den cje
z ró żnych oko lic Ga li cji. Nie któ re ar ty -
ku ły nie by ły pod pi sy wa ne przez au to -
rów i uka zy wa ły się ano ni mo wo, lub
pod pseu do ni ma mi. Pierw szo pla no wą
po sta cią dla wy dawnic twa był Sta ni sław
Po to czek – ener gicz ny dzia łacz po li tycz -

ny, po seł na Sejm Kra jo wy, inicja tor
wie lu dzia łań ma ją cych na ce lu po pra -
wę trud nej sy tu acji chło pa. Je go sta ra -
niem by ło cią gle ulep szać pi smo.
Prze ko ny wał czy tel ni ków, że „po li ty ka”,
ja ką pro wa dzi „Zwią zek Chłop ski” jest
„czy sto chłop ska, dą żą ca do pod nie sie -
nia i uszla chet nie nia sta nu chłop skie go,
spad ko bier cy idei ko ściusz kow skiej,
w myśl za sad re li gii i tra dy cji chłop skich
odzie dzi czo nych po przod kach, opar tych
na mi ło ści Bo ga, bliź nie go i oj czy zny…
Nie po win no być u nas ani jed ne go chło -
pa, któ ry by tej ga ze ty chłop skiej nie pre -
nu me ro wał i nie czy tał! Nie po win no
być u nas ani jed ne go Po la ka ko cha ją ce -

go praw dzi wie lud pol ski, któ ry by chło -
pom pra cu ją cym nad wła snym pod nie -
sie niem się i uszla chet nie niem był
nie przy chyl ny i ich ga ze ty chłop skiej nie
po pie rał szcze rze!”. 

Ze „Związ kiem Chłop skim” współ -
pra co wał Jan Po to czek – po seł do au -
striac kiej Ra dy Pań stwa, współ twór ca
i se kre tarz Związ ku Stron nic twa Chłop -
skie go, a ta kże Nar cyz Si kor ski – ide -
olog ugru po wa nia kie ro wa ne go przez
Sta ni sła wa Po tocz ka. 

Ja ko pu bli cy sta „Związ ku Chłop skie -
go” wy bit ną ro lę od gry wał Fran ci szek
Ma gryś – po eta chłop ski i dzia łacz spo -
łecz ny. Uro dził się w Handz lów ce, pow.
łań cuc ki. Z za wo du był tka czem, przez
dłu gi okres swe go ży cia pra co wał ja ko
pi sarz gmin ny. Or ga ni zo wał in sty tu cje
oświa to we (m. in. czy tel nia lu do wa, te atr
ama tor ski, chór ko ściel ny) i spół dziel cze
(ochot ni cza straż po żar na, spół dziel nia
mle czar ska). Ja ko dzia łacz spo łecz ny był
zwo len ni kiem ks. Sto ja łow skie go, wspie -
rał rów nież Zwią zek Stron nic twa Chłop -
skie go i bra ci Po tocz ków. 

Gros ar ty ku łów trak tu ją cych o ró -
żnych za gad nie niach opu bli ko wał
w „Związ ku Chłop skim” Lu dwik Mły -
nek – na uczy ciel, et no graf i folk lo ry sta,
za ło ży ciel od dzia łów To wa rzy stwa Lu -
do znaw cze go w Bu cza czu i we Lwo wie.
Do „Związ ku Chłop skie go” pi sy wał
na ró żne te ma ty (pra ce tre ści pe da go -
gicz no–dy dak tycz nej, spo łecz no–go -
spo dar czej, hi sto rycz nej, et no gra ficz nej,
utwo ry wier szo wa ne). Pod pi sy wał się
wła snym na zwi skiem lub licz ny mi pseu -
do ni ma mi, jak Chłop z Sier czy, Ja siek
Kol ka i in.

„Zwią zek Chłop ski” swy mi ar ty ku ła -
mi za si la ły ta kże ta kie po sta cie jak m.
in.: To masz Cią gło (rol nik, wójt w Po -
de gro dziu, czło nek Związ ku Stron nic -
twa Chłop skie go w la tach 1893-1900);
Jó zef Kon stan ty z Po de gro dzia (dzia łacz
chłop ski, z za wo du ko wal, sto larz i cie -
śla, przez wie le lat za stęp ca wój ta); Jó -
zef Ma ciu szek, za słu żo ny dzia łacz
chłop ski w ru chu lu do wym Są dec czy -
zny, bli ski współ pra cow nik Sta ni sła wa
Po tocz ka; ks. Jan Pia sko wy (ksiądz, pro -
boszcz w Łąc ku od r. 1897).

Przez ca ły okres ist nie nia „Związ ku
Chłop skie go” je go wy daw cy bo ry ka li
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się z proble ma mi fi nan so wy mi. Pi smo
nie mia ło ze stro ny czy tel ni ków na le -
ży te go wspar cia ma te rial ne go. By ło co
praw da chęt nie czy ta ne i roz cho dzi ło
się w sto sun ko wo wy so kim na kła dzie,
ale od bior cy pła ci li pre nu me ra tę bar -
dzo nie re gu lar nie. Pe rio dyk sta ra ła się
wspie rać no wo są dec ka Ra da Po wia to -
wa, a czy ni ła to w ten spo sób, że za ku -
py wa ła go dla 150 gmin i roz sy ła ła
wój tom. Ko rzy ści fi nan so we z ta kiej
dzia łal no ści wy no si ły 600 ko ron. Owa
prak ty ka roz sy ła nia przez Ra dę Po wia -
to wą ga zet ki zo sta ła za nie cha -
na w 1905 r. wsku tek kon flik tów
rad nych chłop skich z miesz cza na mi
i bur mi strzem Wła dy sła wem Bar bac -
kim. Re dak cja cza so pi sma by ła prze ko -
na na, że gdy by wszy scy za le ga ją cy
z opła tą pre nu me ra ty wy rów na li za le -
gło ści, to mo gła by wy da wać pi smo re -
gu lar nie i roz sze rzyć krąg je go
od bior ców, a przez co sku tecz niej wal -
czyć o po pra wę by tu chło pów. 

Na kar tach „Związ ku Chłop skie go”
czę ste by ły ape le do czy tel ni ków o nad -
sy ła nie opłat za za le głą pre nu me ra tę.

Do wspar cia fi nan so we go wzy wa no ta kże
po przez utwo ry po et yc kie. Przy kła dem
te go mo że być wiersz Lu dwi ka Młyn ka
pt. Tym, co nie pła cą pre nu me ra ty!:

Tym, co nie pła cą pre nu me ra ty;
War to u wój ta wy li czyć ba ty,
By so bie do brze za pa mię ta li,
Że „Zwią zek Chłop ski” dar mo czy ta li...
Wi dział kto kie dy chło pa ta kie go,
Co by nie pła cił „Związ ku Chłop skie go”?!
To jest po świń sku, brzyd ko, nie ład nie!
Ta ki „Związ ko wi” z kie sze ni krad nie!!!

Ko re spon den cja z Wied nia
Te ma ty ka pre zen to wa na na kar tach

„Związ ku Chłop skie go” by ła zró żni co -
wa na. Ga ze tka ja ko or gan Związ ku
Stron nic twa Chłop skie go mia ła – w za -
mie rze niu jej wy daw ców – przy bli żać
czy tel ni kom pro ble ma ty kę po li ty ki re -
ali zo wa nej przez to ugru po wa nie: „z tej
też ga zet ki – pi sa no w pierw szym nu me -
rze „Związ ku Chłop skie go” – do wie cie
się, ja kie za da nia po sta no wił speł nić Za -
rząd Związ ku, do wie cie się da lej, co
zdzia ła li na si po sło wie w Sej mie lub Ra -

dzie Pań stwa w Wied niu, do wie cie się
w koń cu za wsze do kład nie nie tyl ko to,
co Za rząd Związ ku Chłop skie go speł -
nia, ale też i to, co w przy szło ści speł -
niać za my śla”. Wy daw cy „Związ ku
Chłop skie go” uło ży li i ogło si li na je go
kar tach pro gram, pod kre śla jąc, iż jest on
dla nich „w ta kiej ce nie i tak wa żny, jak
świę te przy ka za nie”, dla te go bę dą go
wy trwa le prze strze gać. „Zwią zek
Chłop ski” miał sta no wić wa żny czyn nik
w bu do wie so li dar no ści i łącz no ści
chłop skiej. „Nie po win no być chło pa,
– pi sa no – któ ry by ta kie go pi sma nie
pre nu me ro wał… Ga ze ta chłop ska jest
pod sta wą so li dar no ści i łącz no ści chłop -
skiej. Za po mo cą ga zet swo ich chło pi się
mię dzy so bą po ro zu mie wa ją i wza jem -
nie oświe ca ją”. Wy daw cy „Związ ku
Chłop skie go” za cel sta wia li so bie dą że -
nie do roz sze rze nia praw po li tycz nych
chło pów, do któ rych za li cza li znie sie nie
dwu stop nio wo ści wy bo rów z gmin
wiej skich i mia ste czek do Sej mu i Ra dy
Pań stwa, a ta kże dą że nie do re gu la cji
rzek w kra ju, któ re wy le wa mi po wo do -
wa ły wiel kie szko dy; dą że nie do te go,
aże by roz strzy ga nie skarg o ob ra zę „czci
i in ne dro bia zgo we spo ry” ode bra ne by -
ły są dom, a prze ka za ne do za ła twie nia
są dom gmin nym; dą że nie do za pro wa -
dze nia przez pań stwo lub kraj po -
wszech ne go, przy mu so we go
ubez pie cze nia od po ża rów i in nych
klęsk ele men tar nych; dą że nie do zmia -
ny pro ce du ry są do wej w tym kie run ku,
aże by po stę po wa nie w spra wach są do -
wych by ło ust ne, krót kie, jaw ne, nie -
kosz tow ne, oraz że by znie sio ne zo sta ły
opła ty za do rę cza nie pism są do wych; li -
kwi da cja prze sta rza łych ustaw skar bo -
wych, a za pro wa dze nie no wych,
zro zu mia łych dla wszyst kich; za trud nie -
nie geo me trów rzą do wych, któ rych obo -
wiąz kiem by ło by do ko ny wa nie
po mia rów i spo rzą dza nie ma pek ka ta -
stral nych. Re dak cja oświad czy ła, że ka -
żdą wy rzą dzo ną krzyw dę lub czy nio ne
nad uży cia, od no szą ce się do ca łe go sta -
nu chłop skie go lub też do po szcze gól -
nych gmin, przed sta wi w ga ze tce.

Wy daw cy „Związ ku Chłop skie go”
za naj wa żniej szą część swe go pro gra mu
uzna wa li oświa tę lu du. Ar gu men to wa -
no, iż tej kwe stii na le ży się na czel ne

Dom w No wym Są czu, w któ rym na par te rze mie ści ła się re dak cja „Związ -
ku Chłop skie go”
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miej sce. Re dak cja pod po ję ciem oświa -
ty ro zu mia ła „na ukę szkol ną, oraz czy -
ta nie ksią żek i pism po ży tecz nych”.
Wy cho dzi ła z za ło że nia, że lud ność po -
przez czy ta nie ksią żek po zna prze szłość,
dzie je oj czy ste go na ro du, dzię ki cze mu
wzbu dzi się w niej pa trio tyzm, mi łość
oj czy zny: „…przyj dzie my do po zna nia,
że je ste śmy na ro dem, a z du mą to wy -
rzec mo że my, na ro dem pol skim, któ ry
ma tak świet ną i wiel ką prze szłość za pi -
sa ną w swo jej hi sto rii i w dzie jach świa -
to wych”. W oświa cie wi dzia no ta kże
dro gę do pod nie sie nia rol nic twa, prze -
my słu, po zna nia praw i ustaw kra jo wych
oraz pań stwo wych. 

Pi smo zo sta ło cie pło przy ję te przez
znacz ną część czy tel ni ków. Ko ja rzo no
go zwy kle z oso bą Sta ni sła wa Po tocz -
ka, któ ry wśród więk szo ści chło pów
Są dec czy zny był po sta cią zna ną i lu bia -
ną. Je den z au to rów pi sał, że już sa ma
na zwa pi sma dzia ła na wy obraź nię
chło pów i „za słu gu je na jak naj więk sze
po par cie i licz ne gro no czy tel ni ków
i ogól ną po chwa łę, bo w tym za kre sie
i w swo ich ce lach i za mia rach, żad ne
in ne pi smo w kra ju nie mo że się po -
chwa lić, ani po rów nać, ta kiej na zwie
jak „Zwią zek Chłop ski”. Sa ma na zwa
te go pi sma już nam uka zu je, że to jest
je dy ne, naj lep sze pi smo chłop skie, bo
nas bro ni i na szych in te re sów”.
W „Związ ku Chłop skim” wi dzia no ga -
zet kę ma ją cą na ce lu ochra niać lud
przed wy zy skiem i uci skiem ze stro ny
in nych, „po wią zać wszyst kich chło pów
i tych, któ rzy z te go sta nu wy szli, jed -
nym po wró słem w je den sno pek by był
sil ny, a nie dał się ni czym znisz czyć.
Sno pek zwią za ny jest pew niej szy
do ochro ny przed ku lą ka ra bi no wą niż
gru ba bel ka dę bo wa”. 

Re dak to rzy po ru sza li 
dra żli we te ma ty

„Zwią zek Chłop ski” mu siał jed nak
wal czyć rów nież ze swo imi prze ciw ni -
ka mi. W nie któ rych krę gach spo łe czeń -
stwa pa no wał brak zro zu mie nia dla je go
dzia łal no ści. W 1905 r. re dak cja in for -
mo wa ła, iż prze ciw ni cy pra gnąc za szko -
dzić ga zet ce po słu gi wa li się ró żny mi
oszczer stwa mi. Do pusz cza ły się ich pi -
sma miesz czań skie, kle ry kal ne i kon ser -

wa tyw ne. „Nie bra kło na wet brud nej
prze ciw ko nam agi ta cji. Gro żo no nam
pro ce sa mi, zwro tem pi sma – na wet obi -
ciem re dak to ra i ko re spon den tów. Od są -
dzo no nas od czci, wia ry i ro zu mu”.
Za rzu ca no pi smu, iż z „pa na mi i księ -
żmi trzy ma”, że ar ty ku ły ogła sza ne
w nim są pi sa ne po „gru biań sku”, iż je -
go wy daw ca jest za cię tym wro giem na -
uczy ciel stwa. In ni zno wu twier dzi li, że
„Zwią zek Chłop ski” jest „za nad to
chłop skim” i po ru sza tyl ko naj dra żliw -
sze spra wy i sto sun ki spo łecz ne, czym
przy czy nia się do za ostrze nia wa śni
i nie na wi ści „gmi nu ku wy ższym kla -
som spo łe czeń stwa”. Jed ni wy śmie wa li
go w swo ich pi smach i ośmie sza li
na zgro ma dze niach, dru dzy od ma wia li
mu pre nu me ra to rów i nisz czy li go
na pocz tach, in ni wresz cie szka lo wa li
oszczer stwa mi je go re dak to ra, ko re -
spon den tów, a ta kże czy tel ni ków. 

W „Są de cza ni nie” – or ga nie mia sta
No we go Są cza i ob wo du, stwier dza no
w 1902 r., że już dzie wią ty rok uka zu je się
w No wym Są czu pi smo „rze ko mo lu do -
we” pt. „Zwią zek Chłop ski”, a re dak to rem
je go jest po seł St. Po to czek. Z miesz kań -
ców mia sta ma ło kto czy ta owo pi smo,
cza sem „przy god ny” ja ki czy tel nik we -
źmie nie roz cię ty nu mer do rę ki, przej rzy
i z wy ra zem: „głu pi jak but” al bo „plu nąć
na to”, rzu ci do ką ta. A prze cież – iro ni -
zo wa no – mi mo „wy raź nej ce chy głu po -
ty”, pi smo to za słu gu je na zwró ce nie
uwa gi choć by z tej przy czy ny, iż jest or ga -
nem klu bu sej mo we go ka to lic ko – lu do -
we go, że w du żym na kła dzie jest
roz sy ła ne po mię dzy spo łecz ność wiej ską,
nio sąc jej „du cho wą tru ci znę”. 

„Są de cza nin” prze strze gał, że „Zwią -
zek Chłop ski” wziął so bie za cel ata ko -
wać wszyst kich, któ rzy nie są
zwo len ni ka mi po li ty ki upra wia nej przez
St. Po tocz ka. Tych, co nie są chło pa mi
szka lu je w „kar czem ny spo sób”, prze -
zy wa jąc ich „dur nia mi, ogryz ka mi, obe -
rwań ca mi, itp. epi te ta mi, któ rych p.
Po to czek w swo im ka to lic ko – chłop -
skim słow ni ku mu si mieć spo ro, od ma -
wia jąc im nie tyl ko do brą wo lę
w dzia ła niu, ale wprost czy ny złe i nie -
szla chet ne”. Re dak to ro wi „Związ ku
Chłop skie go” wy ty ka no, że wy bor ców
za chę ca do od da nia na sie bie gło su po -

przez urzą dza nie im prez, na któ rych ser -
wo wa ne są śle dzie i pi wo:

Brud nyś Związ ku brud ny, po trze ba ci my dła,
Obyś go nie do stał – od chłop skie go by dła.
Koń cząc ogól ną cha rak te ry sty kę cza -

so pi sma „Zwią zek Chłop ski”, trze ba za -
zna czyć, że po mi mo swe go nie zbyt
sze ro kie go za się gu i ró żnych pro ble -
mów, ja kie się wią za ły z je go wy da wa -
niem, zdo ła ło ono ode grać pew ną ro lę
w pro ce sie uświa do mie nia po li tycz ne go
wsi, w usu wa niu naj bar dziej do tkli wych
jej bo lą czek. Sta ło się na prze ciąg kil ku -
na stu lat istot nym no śni kiem in for ma cji
dla je go od bior ców.

JAN WNĘK
dr Jan Wnęk – są de cza nin, ro dem z Kicz ni 

k. Łąc ka, na uczy ciel aka de mic ki w Kra ko wie.
Członek Komitetu Redakcyjnego 

„Rocznika Sądeckiego”.

Bra cia Po tocz ko wie pa tro nu ją
Fun du szo wi Sty pen dial ne mu 

Bra cia Sta ni sław i Jan Po tocz ko wie z Rdzio sto -
wa, twór cy pierw szej par tii chłop skiej i pierw -
sze go chłop skie go cza so pi sma w Ga li cji,
pa tro nu ją dzia ła ją ce mu od 1992 ro ku Fun du -
szo wi Sty pen dial ne mu. Fun dusz za ło żył ów -
cze sny po seł i wie lo let nie pre zes Fun da cji
Są dec kiej Zyg munt Ber dy chow ski. Fun dusz
wspie ra na ukę zdol nej mło dzie ży wiej skiej,
po cho dzą cej z nie za mo żnych ro dzin. 
Przez 19 lat be ne fi cjen ta mi Fun du szu Stpen -
dial ne go im. Bra ci Po tocz ków by ło ok. 4500
gim na zja li stów i uczniów szkół śred nich z Są -
dec czy zny i ościen nych po wia tów. Łącz -
na war tość przy zna nych sty pen diów
wy nio sła po nad 2,5 mln zł. W ro ku szkol -
nym 2010/2011 sty pen dia otrzy mu je 142
uczniów (gim na zja li ści – 100 zł mie sięcz nie,
ucznio wie szkół śred nich – 150 zł). Na po moc
mo że li czyć mło dzież osią ga ją ca bar dzo do -
bre wy ni ki w na uce, z ni ski mi do -cho da mi
na oso bę w ro dzi nie. Wnio ski o sty pen dia są
przyj mo wa ne w biu rze Fun da cji Są dec kiej
(szcze gó ły na stro nie www. sade cza nin.in fo).
Sty pen dia roz dzia le ka pi tu ła, w któ rej za sia -
da ją na uczy cie le, sze fo wie gmin nych ośrod -
ków po mo cy spo łecz nej, wój to wie, księ ża,
dzien ni ka rze. Przy Fun du szem Sty pen dial -
nym im. Bra ci Po tocz ków ist nie je po nad to
Stu denc ki Fun dusz Kre dy to wy. (HSZ)
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Bo wła śnie po śród nich
raz po raz zo ba czyć
mo żna zna jo mą na -
zwę: No wy Sącz. I to

nie po je dyn czą, by naj mniej: raz są to
„Szczę śni Bo row czy ko wie z No we go
Są cza”, raz „Dzia twa i na uczy ciel stwo
Szko ły Po wszech nej im. A. Mic kie wi -
cza w No wym Są czu”; tuż obok „Na -
uczy ciel stwo i mło dzież szkół
po wszech. w No wym Są czu”, a nie wie -

le da lej „Po wia to wa Ko men da Po li cji
Państw. No wy Sącz” czy „Ofi ce ro wie
i sze re go wi 1. P. Strzel ców Pod ha lań -
skich w N. Są czu”. Ob fi tość nie ma ła…

Wszyst kie te na pi sy – to swe go ro dza -
ju po mni ki: po mni ki do brej pa mię ci. In -
ny mi sło wy, zna ki chwa ły, do wo dy
udzia łu miesz kań ców No we go Są cza
w pierw szej po okre sie za bo rów wiel kiej,
ogól no na ro do wej ak cji spo łecz nej. Ak -
cji, któ rej ce lem by ło ra to wa nie Wa we lu.

Wy my ślił ją 90 lat te mu szef Kie row -
nic twa Od no wie nia Wa we lu, wy bit ny
kon ser wa tor, pro fe sor trzech wy ższych
uczel ni – Po li tech ni ki Lwow skiej, Uni -
wer sy te tu Ja giel loń skie go i Aka de mii
Sztuk Pięk nych w Kra ko wie – Adolf
Szysz ko -Bo husz. By ła to ini cja ty wa,
zro dzo na z de spe ra cji: w 1920 r. bo -
wiem Mi ni ster stwo Ro bót Pu blicz nych,
fi nan su ją ce ro bo ty na zam ku, za wia do -
mi ło KOW, że wo bec trud nej sy tu acji
skar bu pań stwa wszel kie do ta cje zo sta -
ją wstrzy ma ne. De cy zja ta nie mia ła

żad ne go złe go pod tek stu: po pro stu, pro -
wa dzą ce woj nę z Ro sją bol sze wic ką
pań stwo, zmu szo ne do wzmo żo nych za -
ku pów sprzę tu woj sko we go, zmniej sza -
ło wszel kie wy dat ki, nie zwią za ne
z obron no ścią. Si łą rze czy, cię cia bu dże -
to we do tknę ły i od no wę Wa we lu.

Pro blem był po wa żny. Sym bol pol -
skiej pań stwo wo ści, zde wa sto wa ny
przez Au stria ków, któ rzy na kró lew skim
wzgó rzu utrzy my wa li przez la ty m.in.
ko sza ry woj sko we, był w opła ka nym
sta nie. Ro bót kon ser wa tor skich, pod ję -
tych na tych miast po prze ję ciu zam ku
przez Po la ków, czy li w 1905, nie da ło
się po pro stu za trzy mać: prze rwa nie ich
gro zi ło za prze pasz cze niem już osią gnię -
tych efek tów. Sy tu acja wy da wa ła się
bez na dziej na.

I wte dy prof. Szysz ko -Bo husz wy my -
ślił, aby o po moc zwró cić się do ro da -
ków. W jed nej z pierw szych odezw tak
sfor mu ło wał cel zbiór ki: „Ro bo ty
na Wa we lu nie na le żą rze czy wi ście

ZNA KI
GOD NE
SZA CUN KU

Tam nie trze ba wca le so ko le go oka: wy star czy pa trzeć uwa -
żnie. Po le wej stro nie głów nej dro gi na wzgó rze wa wel skie,
wio dą cej do Bra my Her bo wej, cią gnie się dłu ga ścia -
na z ce gieł. To ża den za by tek, zwy kły mur opo ro wy, za bez -
pie cza ją cy stok przed osu nię ciem (w do dat ku wy ma ga ją cy
pil ne go re mon tu…) – i je śli jed nak war to zwró cić nań uwa -
gę, to z po wo du ka mien nych pły tek, któ ry mi su to in kru sto -
wa no czer wo ne li co.

HISTORIA
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do ko niecz no ści pań stwo wej. Wo bec in -
nych pil niej szych prac są one luk su sem
– nie trze ba jed nak za po mi nać, że ist nie -
ją ta kie ro bo ty, któ rych wy ko na nia do -
ma ga się od nas ho nor Pol ski. Pra ce,
któ re bez prze rwy trwa ły pod rzą dem
za bor czym i w naj gor szych chwi lach
woj ny świa to wej, w wol nej Pol sce prze -
rwa ne być nie mo gą, a po sta rać się o to
po win no sa mo spo łe czeń stwo”.

Apel oka zał się sku tecz ny. Po la cy
gre mial nie od po wie dzie li na we zwa nie,
wy ku pu jąc za pro po no wa ne przez
Szysz kę -Bo hu sza ce gieł ki. Po my sło -
daw ca, jak by prze czu wa jąc, że fi nan se
pań stwa cze ka ją trud ne chwi le, usta lił
ich ce nę w opar ciu o ory gi nal ny pa ry tet:
koszt dniów ki fa chow ców, za trud nio -
nych przy re no wa cji zam ko we go wzgó -
rza. Po cząt ko wo za jed ną ce gieł kę
na le ża ło wy ło żyć więc 30 ty się cy ma rek
pol skich, po tem 100 ty się cy, pół mi lio -
na, wresz cie – 90 mi lio nów. Gdy zaś mi -
ni ster Sta ni sław Grab ski, re for mu ją cy
pol ską wa lu tę, wpro wa dził zło tów ki
– wpła ca no zra zu 50, na stęp nie 200 zł.

W naj trud niej szym, 1921, ro ku
na kon to Kie row nic twa Od no wie nia
Wa we lu wpły nę ło 1661 prze ka zów,
umo żli wia ją cych sfi nan so wa nie ty luż
dnió wek, w 1922 by ło ich 2498,
a w 1923 – 1902. To wy star czy ło, Wa -

wel był ura to wa ny. I cho ciaż po za koń -
czo nej zwy cię stwem woj nie
do Kra ko wa po now nie za czę to prze ka -
zy wać pań stwo we fun du sze, ro da cy
wciąż wy ku py wa li ce gieł ki. Ak cję osta -
tecz nie za mknię to w 1936 ro ku: 6330

dat ków zło ży ło się na kwo tę po nad 60
tys. do la rów.

Ak cja mia ła cha rak ter ho no ro wy – je -
dy ną for mą po dzię ko wa nia ofia ro daw -
com mia ło być umiesz cze nie na mu rze
opo ro wym pa miąt ko wych ta bli czek
z pia skow ca szy dło wiec kie go z wy ku ty -
mi in skryp cja mi, któ re dar czyń cy
umiesz cza li na prze ka zach. Ale i te go
nie do pro wa dzo no do koń ca: ze wzglę -
dów ty leż tech nicz nych (brak miej sca
na ce gla nym li cu) jak i fi nan so wych
(kosz ty su row ca oraz je go ob rób ki) upa -
mięt nio no 735 uczest ni ków zbiór ki.
Z cza sem, kie dy część pły tek stra ci ła
czy tel ność, za stą pio no je ce gieł ka mi,
wy do by ty mi z ma ga zy nów; ich licz ba
jed nak nie zmie ni ła się do dziś.

I wła śnie ta ki ro do wód ma ją no wo są -
dec kie na pi sy, wi docz ne na mu rze, flan -
ku ją cym wa wel skie zbo cze. 

Nie są to jed nak wszyst kie ofia ry,
prze ka za ne na Wa wel w trak cie zbie ra -
nia pie nię dzy: w sta ran nie pro wa dzo nej
„Księ dze fun da to rów” za pi sa no bo wiem
aż 31 wpłat z No we go Są cza. 

Wszyst kie te na pi sy – to
swe go ro dza ju po mni ki,
do wo dy udzia łu miesz kań -
ców No we go Są cza
w pierw szej po okre sie za -
bo rów wiel kiej, ogól no na -
ro do wej ak cji spo łecz nej.
Ak cji, któ rej ce lem by ło ra -
to wa nie Wa we lu.
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Swo je dat ki wnie śli po nad to: ofi ce ro -
wie i sze re go wi 8. Ba ta lio nu Cel ne go
(nu mer ce gieł ki 586), po cho dzą cy z pa -
ra fii No wy Sącz uczest ni cy piel grzym -
ki, od by tej na Ja sną Gó rę 8
wrze śnia 1921 r. (nr 744), pra cow ni cy
no wo są dec kiej Sek cji Utrzy ma nia Ko lei

(nr 777), ofi ce ro wie, urzęd ni cy woj sko -
wi, pod ofi ce ro wie i sze re go wi Szpi ta la
Woj sko we go (nr 857), człon ko wie To -
wa rzy stwa Ka sy no we go (nr 888), Ka sa
Oszczęd no ści mia sta No we go Są cza
(nr 913), per so nel Warsz ta tów Głów -
nych Ko lei Pań stwo wych (nr 1446), spo -

łecz ność szkół po wszech nych (nr 1635-
1638), pro fe so ro wie i ucznio wie II Gim -
na zjum (nr 1762), gmi na mia sta No wy
Sącz (nr 1807), „wdzięcz ni pra cow ni cy
ko le jo wi ku pa mię ci Jó ze fa Wi tu żka”
(nr 1957), Sto wa rzy sze nie Mło dzie ży
Han dlo wej i Kup ców – „ku uczcze niu
pa mię ci Edwar da Ko el l ne ra” (nr 2967),
ad wo kat dr Jan Ster ko wicz (3468), To -
wa rzy stwo Bu dow la no -Prze my sło we
„Po prad” (nr 3475), pra cow ni cy skar bo -
wi i Pol skiej Kra jo wej Ka sy Po życz ko -
wej (nr 3532), człon ko wie Związ ku
Pol skich Kup ców (nr 3688), Wik to ria

Wu sia łow ska (3732), kie row ni cy pa ro -
wo zów w No wym Są czu (3733), pra -
cow ni cy Ma ga zy nu Za so bów PKP
(nr 3744), Ju lian i Zo fia He ino wie
(nr 4484), dzie ci An to ni ny i An to nie go
Jan kow skich „pa mię ci ro dzi ców”
(nr 4858), „za miast pre zen tu w dniu ślu -
bu Ta de usza Jan kow skie go – Jó ze fo wie
Way do wi czo wie 1923” (nr 4859), Ta de -
uszo stwo Jan kow scy 3 lu te go 1923
(nr 4860), „pa mię ci dr Ka ro la Mi chał -
ka, pro ku ra to ra w No wym Są czu – ro -
dzi na” (nr 5129) i uczest ni cy zjaz du
uczniów gim na zjum (nr 5406).

Gwo li ści sło ści od no to wać war to
jesz cze dwie wpła ty, po cho dzą ce ze Sta -
re go Są cza: Uczniów Se mi na rium Na -
uczy ciel skie go Mę skie go w Sta rym
Są czu (nr 3226) oraz „cie niom oj ca Sta -
ni sła wa Sto lar skie go ze Sta re go Są cza
– dzie ci” (nr 4659).

By ła to na praw dę pięk na ak cja, a ofiar -
ność oby wa te li od ra dza ją ce go się prze cież
do pie ro pań stwa god na naj wy ższe go
uzna nia. Dla te go war to o niej pa mię tać,
a wcho dząc na Wa wel – z sza cun kiem
zwró cić uwa gę na skrom ne ta blicz ki.

WAL DE MAR BAŁ DA

W naj trud niej szym, 1921,
ro ku na kon to Kie row nic -
twa Od no wie nia Wa we lu
wpły nę ło 1661 prze ka zów,
umo żli wia ją cych sfi nan so -
wa nie ty luż dnió wek,
w 1922 by ło ich 2498,
a w 1923 – 1902.

HISTORIA
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Zakład Przetwórstwa Mleczarskiego

„DOMINIK” Sp. z o.o.
Dąbrowa 6A, 33-311 Wielogłowy

tel./fax. 18 443 24 16, biuro@zpm-dominik.pl

– Śmie ta ny; do sko na łe na zim no 

i go rą co, do sa ła tek, su ró wek, so sów.

– Ke fir i jo gurt; zdro we, na tu ral ne na po je mlecz ne, 

nie zbęd ny ele ment die ty re kon wa le scen tów, za le ca ne w te ra pii an ty bio ty ko wej.

– Twa ro gi tra dy cyj ne; sze ro kie za sto so wa nie w ga stro no mii i cu kier nic twie, ce nio ne przez go spo dy nie.

– Mle ko świe że; bo ga te w so le mi ne ral ne i wi ta mi ny.

– Śmie tan ka kre mo wa; do sko na ła na bi tą śmie ta nę, pod sta wa de se rów, świet ny do da tek do ka wy.

Surowiec do produkcji pozyskiwany jest w czystych ekologicznie terenach Łemkowszczyzny, Doliny
Dunajca i Beskidu Niskiego, w małych gospodarstwach rolnych, z których wiele posiada certyfikaty 
ekologiczne. Wszystkie gospodarstwa znajdują się pod stałym nadzorem weterynaryjnym i sanitarnym.
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Ha waj czy cy mó wią, że cia ło jest
świą ty nią, o któ rą trze ba dbać…
mo ment re lak su, do tyk zdro wia,
świe żość ener gii… to wszyst ko
spra wi, że Two ja Świą ty nia bę dzie
Ci dłu go i do brze słu ży ła. Ha waj ski
ma saż Lo mi Lo mi Nui po ma ga od -
zy skać rów no wa gę du cha, zdro -
wie, ra dość i… pew ność sie bie.

– W swo jej ofer cie, oprócz tra dy cyj -
nych za bie gów opar tych na na tu -
ral nych tech ni kach pra cy z cia łem,
po sia da pa ni nie zwy kły ma saż…
pro szę o nim opo wie dzieć. Po noć to
ma saż dla „wy brań ców”? 

– Lo mi Lo mi Nui, któ ry pro po nu ję ja ko pierw -
sza w No wym Są czu, był nie gdyś wy ko ny wa ny dla
wy brań ców ma ją cych szcze gól ne za da nia w spo -
łe czeń stwie. Ha waj czy cy sto su ją ten ma saż, by
przy wró cić na tu ral ny stan cia ła, umy słu i du szy, by
po wró ci ła har mo nia, spo kój i za do wo le nie. Cia ło
we dług Ha waj czy ków jest świą ty nią, któ rą trze ba
się za opie ko wać z na le ży tym od da niem. W mo im
ga bi ne cie pod czas te go za bie gu cia ło przy kry te

jest ręcz ni kiem w ta ki spo sób, że by klient nie czuł
skrę po wa nia. W tle sły chać mu zy kę, do oko ła pa lą
się świe ce, a ja… nie roz ma wiam z klien tem. To
czas dla nie go i je go my śli. Szcze gól nie po le cam
go ko bie tom, któ re – za bie ga ne w co dzien nym ży -
ciu – za po mi na ją, ile są war te i ja ki mi są wspa nia -
ły mi oso ba mi. Dzię ki Lo mi Lo mi Nui po wra ca
pew ność sie bie i ra dość ży cia. 
– Czy li ma saż ten ma wpływ nie tyl -
ko na stan fi zycz ny, ale też psy chicz -
ny? Wpły wa na funk cjo no wa nie
ca łe go or ga ni zmu? 

– Udo wod nio no, że do tyk jest sta rym spo so -
bem uzdra wia nia, me to dą ko mu ni ko wa nia się
i oka zy wa nia przy jaź ni oraz ak cep ta cji. Ta kie ma -
sa że po win ny być za pi sy wa nie przez psy cho te ra -
peu tów! Lo mi Lo mi Nui dzia ła na po zio mie
fi zycz nym, emo cjo nal nym i men tal nym. Zwięk -
sza ru chli wość i ela stycz ność sta wów, po pra wia
krą że nie, roz luź nia mię śnie i usu wa na pię cie.
Na po zio mie emo cjo nal nym po wo du je usu wa nie
blo kad, lę ków i obaw, czę sto po ja wia się chęć
zmian w ży ciu. Zwięk sza się sa mo ak cep ta cja wła -
sne go „ja” oraz po ja wia bar dziej kre atyw ne spoj -
rze nie na świat. 

– Opo wia da pa ni o Lo mi Lo mi Nui,
jak by był pod ró żą do wła sne go ja.
Czy in ne za bie gi rów nież po ma ga -
ją od kryć lek kość by tu i chęć po zna -
nia sa me go sie bie?

– Wszyst kim oso bom za bie ga nym i zmę czo -
nym pra cą czy na uką, pro po nu ję ta kże re flek so -
lo gię twa rzy. Wspie ra ona na tu ral ne me cha ni zmy
sa mo uz dra wia nia i opar ta jest na me dy cy nie
chiń skiej. Wy ko rzy stu ję tu taj ma py sa mo to tro po -
we na twa rzy oraz ka na ły ener ge tycz ne, czy li me -
ri dia ny. Ma saż re flek so rycz ny twa rzy jest te ra pią
an ty stre so wą, któ ra ma za po bie gać wpły wo wi
pro ble mów ży cia co dzien ne go na or ga nizm. Po -
moc ny jest on przy bez sen no ści, bó lach gło wy,
de pre sji, prze mę cze niu, pro ble mach hor mo nal -
nych…
– Czy li nie po zo sta je nic in ne go, jak
tyl ko od wie dzić pa ni ga bi net przy ul.
Wa zów 8. Ka żdy bo wiem ma pra wo
do by cia kimś wy jąt ko wym, a w dzi -
siej szych cza sach tzw. wy ści gu
szczu rów czę sto o tej wy jąt ko wo ści
za po mi na my.

– Do kład nie tak. Za pra szam ser decz nie,
do mo je go ga bi ne tu, do in ne go świa ta. Za pra -
szam w pod róż do na tu ral nej rów no wa gi cia ła
i du szy…

Te le fon ga bi ne tu: 504 044 806

R E K L A M A

„Lomi Lomi Nui”...
żebyś i Ty poczuł się
kimś wyjątkowym
Rozmawiamy z DOROTĄ LANGENFELD-STEC, która
w Gabinecie Terapii Naturalnych przy ul. Wazów 8 
w Nowym Sączu oferuje ten hawajski „cud”.
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) 609 627 768
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 3

MEBLE
KUCHENNE

STOLMEB
– POMIAR
– TRANSPORT
– MONTAŻ

Centrum Korepetycji w centrum miasta

Angielskie ABC
Najlepsze ceny w mieście

Korepetycje już od 20 złotych za lekcję

Nasz adres: Nowy Sącz, ul. Piotra Skargi 13
tel.: 661-246-196, 18 414-11-89

Czynne: poniedziałek – piątek: 14-18, sobota: 10-12

www.centrumkorepetycji.info
www.angielskieabc.pl

Zajęcia muzyczno
-ruchowe

Nauka gry
na instrumentach:

– pianino
– gitara

– skrzypce

Grupowe kursy języka
angielskiego dla dzieci
z elementami rytmiki

Korepetycje: języki obce, przedmioty
humanistyczne, przedmioty ścisłe
Kursy przygotowawcze dla: szóstoklasistów,
gimnazjalistów, maturzystów
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K il ka ty go dni te mu na jach cie „Sel -
ma Expe di tions” do pły nę ła tam
wła śnie je de na sto oso bo wa za ło ga
pol skich że gla rzy podkie run kiem

ka pi ta na Pio tra Kuź nia ra, wśród, któ rej był
też Da mian Święs z Gry bo wa, pa sjo nat
mor skich wy praw, któ ry, w swo im ży ciu
prze mie rzył nie jed ną mor ską mi lę

Po tym su ro wym, acz kol wiek ma -
gicz nym skraw ku na szej pla ne ty, po wo -

R E K L A M A

„Sel ma Expe di tions” na Mo rzu Wed del la

Z Gry bo wa 
na ko niec... świa ta
Gdzie le ży Mo rze Wed del la? Na tak po sta wio ne py ta nie
więk szość lu dzi od po wie dzia ła by za pew ne – gdzieś na koń cu
świa ta. Istot nie le ży ono gdzieś na koń cu świa ta – u wy brze ży
An tark ty dy. Dla że gla rzy – po lar ni ków i ba da czy te go re gio -
nu świa ta od po wiedź nie sta no wi ła by jed nak żad ne go pro ble -
mu. Oni wie dzą z au top sji, że jest to jed no z bar dziej
nie go ścin nych, ale jed no cze śnie urze ka ją cych swo im su ro -
wym pięk nem miejsc na zie mi.

TURYSTYKA
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dach ta jem ni czej kra iny lo du, śnie gu
i skał, po raz pierw szy że glo wał jacht
z pol ską fla gą na masz cie. Je go na zwa,
któ ra za pew ne wej dzie do kro nik jach -
tin go wych, brzmi „Sel ma”, a za ło gę,
któ rą do wo dził ka pi tan Piotr Kuź niar
z Wro cła wia sta no wi li: Krzysz tof Ja si -
ca, Alek san dra Król, To masz Ło pa ta,
An drzej Sie czak, Mi chał Skła da now ski,
Ewa Skut, Ma ciej So ko łow ski, Pa weł
Wi śniew ski, An drzej Za du ra i nasz kra -
jan – gry bo wia nin Da mian Święs. 

Śmiał ko wie ci wy ru szy li na Mo rze
Wed del la, szla kiem he ro icz nych wy praw
Ot to Nor den skjölda i sir Er ne sta Hen -
ry’ego Shac kle to na, by prze żyć nie za po -
mnia ną przy go dę na „krań cu świa ta”,
wśród fok, ko lo nii pin gwi nów i wy nu rza -
ją cych się z mor skiej ot chła ni ma je sta tycz -
nych wie lo ry bów. Na po kła dzie „Sel my
Expe di tions”, na le żą cej do spół ki o tej sa -

mej na zwie, ze bra li się do świad cze ni że -
gla rze ko cha ją cy do cie rać tam, gdzie tyl ko
nie licz nym jest to da ne. To lu dzie, któ rych
nie zra ża ni gdy pa lą ce nie mi ło sier nie słoń -
ce, czy prze szy wa ją ce do szpi ku ko ści
zim no, eks tre mal ne wa run ki, sztor my,
wbi ja ją ca się w skó rę sło na, mor ska bry -
za i szorst ka skó ra na rę kach od sta wia nia
ża gli, od py cha nia grow le rów (nie du że ka -
wał ki lo du od pa da ją ce go od pły ną cych gór
lo do wych) i ste ro wa nia.

Wy pra wą kie ro wał Piotr Kuź niar,
wy wo dzą cy się z Jacht Klu bu AZS we
Wro cła wiu, któ ry ra zem z Krzysz to fem
Ja si cą, uczest ni kiem te go rej su i dwie -
ma in ny mi oso ba mi jest współ wła ści cie -
lem „Sel my”. Ten sta lo wy kecz do tarł
do miej sca, do któ re go nie do pły nął do -
tąd ża den pol ski jacht.

– Na Mo rze Wed del la wy pły nę li śmy
z Ushu aia na Zie mi Ogni stej 12 stycz nia
br. – opo wia da Da mian Święs, uro dzo -
ny w Gry bo wie, przez któ ry prze pły wa
je dy nie Bia ła, wpraw dzie groź na, ale
nie wiel ka rze ka. – Ce lem wy pra wy by ła
eks plo ra cja jed ne go z naj nie bez piecz -
niej szych akwe nów na świe cie. I nie ma
w tym stwier dze niu, pro szę mi wie rzyć,
choć by de ka prze sa dy. Cha rak te ry zu je
się on bar dzo sil ny mi wia tra mi, prą da -

mi i gę sto usia ny mi po la mi lo do wy mi.
Za pusz cza ją się tam na praw dę wy traw -
ni że gla rze. Do nich na le ża ła też z pew -
no ścią więk szość na szej pol skiej za ło gi.
To praw dzi we „wil ki” mor skie, któ rych,
część nie po raz pierw szy, za zna czy ła
swo ją obec ność w Ark ty ce i na An tark -
ty dzie. Ja ta kże do nich się za li czam. 

Da mian Święs ma już za so bą rej sy
na Gren lan dię w 2007 r., na wo dy is -
landz kie w 2008 r. i Mo rze Bia łe w 2009

Wy pra wą kie ro wał Piotr
Kuź niar, wy wo dzą cy się
z Jacht Klu bu AZS we Wro -
cła wiu, któ ry ra zem
z Krzysz to fem Ja si cą,
uczest ni kiem te go rej su
i dwie ma in ny mi oso ba mi
jest współ wła ści cie lem
„Sel my.
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r. Zna jo ma jest mu rów nież An tark ty da.
Był tam w 2009 ro ku z wy pra wą na Wy -
spy Mel chio ra.

Co go cią gnie, w te zim ne i ra czej
nie go ścin ne stro ny glo bu, któ rych stra -
żni ka mi są od wie ków pta ki i zwie rzę -
ta, po tra fią ce prze trwać w tak trud nym
kli ma cie?. Nie zwy kła ma gia tych
miejsc. Dzie wi cze, sku te lo dem prze -
strze nie z wy ra sta ją cy mi przed czło wie -
kiem gó ra mi lo do wy mi – ma ły mi,
więk szy mi i ty mi o nie wy obra żal nych
wręcz roz mia rach wiel ko ści, cho cia żby
ma łe go mia stecz ka, mie nią cych się nie -
po wta rzal ną fe erią ko lo rów od bie li
przez zie leń do nie zwy kłe go błę ki tu.
Czy jest coś jesz cze? Z pew no ścią nut -
ka ry zy ka ro sną cy po ziom ad re na li ny.

Wszyst ko to po wo du je, że pod ró żni -
czy bak cyl, drze mią cy głę bo ko w ta kich
lu dziach, jak on, spra wia, że w jed nym
mo men cie pa ku ją oni że glar ski wo rek
i pły ną, czę sto w nie zna ne, jak daw ni że -
gla rze, zdo byw cy mórz. 

– Ka żda wy pra wa jest in na, nie po -
wta rzal na – cią gnie swą opo wieść że -
glarz ro dem z Gry bo wa. – Za nim
wy ru szy się w rejs, trze ba się do nie go
oczy wi ście od po wied nio przy go to wać.
To nie jest tak, że ma rze nie speł nia się
do słow nie z dnia na dzień. Ka żdej wy -

pra wie to wa rzy szy dresz czyk emo cji,
pod ró żni cza cią go ta. Tak by ło i tym ra -
zem. Wy pły nę li śmy z Ushu aia na Zie mi
Ogni stej do Pu er to Wil liams w Chi le, że -
by od pra wić się na Horn, po czym przez
Cie śni nę Dra ke'a do pły nę li śmy do King
Geo r ge’a w gru pie wysp sze tlandz kich.
Znaj du je się tam pol ska sta cja an tark -
tycz na im. Hen ry ka Arc tow skie go. Za ło -
ga zo sta ła tam bar dzo ser decz nie
przy ję ta przez pol skich po lar ni ków, tym
bar dziej ser decz nie, że pod rzu ci li śmy im
wa rzy wa i pi wo. Na stęp nie do tar li śmy
do wy spy De cep tion, któ ra jest kra te rem
wul ka nu i zwie dza li śmy opu sto sza łe ba -
zy wie lo ryb ni cze z ubie głe go wie ku. Nie -
ła twy był los tych wie lo ryb ni ków, oj
nie ła twy. 

Po tem po ko nu jąc ko lej ne cie śni ny,
prze smy ki, ko twi cząc przy brze gach
mniej szych i więk szych wy se pek za ło ga
„Sel my” do tar ła do wy spy Ja me sa Ros -
sa, do któ rej po raz pierw szy w hi sto rii
za wi nął tam ja kich kol wiek jacht. Wy sep -
ka ta ma swo ich cza so wych lo ka to rów.
Znaj du je się tam, bo wiem cze ska let nia
an tark tycz na Sta cja Na uko wa im. B.
Men de la. Za ser decz ne przy ję cie za ło ga
„Sel my” zre wa nżo wa ła się Cze chom, za -
bie ra jąc na po kład gru pę ich na ukow -
ców, z któ ry mi po pły nę ła do Cry stal Bay. 

– Ra zem wy lą do wa li śmy więc na kon -
ty nen cie an tark tycz nym (Tri ni ty Pe nin su -
la), gdzie na si po łu dnio wi są sie dzi
spraw dza li swo je sta no wi ska me te oro lo -
gicz ne i pa le on to lo gicz ne, do któ rych ze
wzglę du na trud ną sy tu ację lo do wą, nie
mo gli by do trzeć dys po nu jąc je dy nie swo -
imi Zo dia ka mi. Pod czas po sto ju w tym
miej scu zo sta li śmy oto cze ni przez hum -
ba ki. Za cie ka wio ne zwie rza ki do kład nie
spraw dzi ły „Sel mę”, nur ku jąc pod jej
ka dłu bem i od cza su do cza su, chy ba
z cie ka wo ści, za glą da jąc na po kład. Na -
stęp nym eta pem pod ró ży, oczy wi ście
w ich to wa rzy stwie, by ły wy spy Sey mo ur
i Snow Hill – opo wia da Święs. – Te ma -
je sta tycz ne zwie rzę ta za chwy ca ją swo imi
roz mia ra mi, a jed no cze śnie bu dzą re -
spekt. Czło wiek w ta kich chwi lach uświa -
da mia so bie, że ta kra ina, nie przy ja zna
ra czej dla czło wie ka, jest ich praw dzi -
wym, „cie płym” do mem, a pod ró żni cy -

-ta cy, jak my, tyl ko jej chwi lo wy mi,
nie pro szo ny mi go ść mi. Oprócz nich wi -
dzie li śmy nie mal na ka żdym kro ku in ne
an tark tycz ne zwie rzę ta m. in. ka sza lo ty,
ró żne ga tun ki fok: Wed del la, uchat ki,
kra bo ja dy, lam par ty mor skie, pin gwi ny:
ade li, ma sko we i bia ło bre we a ta kże sło -
nie mor skie i mnó stwo ga tun ków pta ków.
To m.in. dzię ki nim An tark ty da ży je
i urze ka swo im pięk nem.

An tark ty da to ląd groź ny i nie do stęp -
ny, ale z nią wią żą się też nie zwy kłe
opo wie ści o lu dziach, któ rzy przed wie -
ka mi do niej do tar li, za pi su jąc się w an -
na łach świa to wej że glu gi. To opo wieść
o peł nych po świe ce nia ba da czach wy jąt -
ko wej flo ry i fau ny, wresz cie o lu dziach -
-ba da czach te go kon ty nen tu, któ rzy

Po tem po ko nu jąc ko lej ne
cie śni ny, prze smy ki, ko twi -
cząc przy brze gach mniej -
szych i więk szych wy se pek
za ło ga „Sel my” do tar ła
do wy spy Ja me sa Ros sa,
do któ rej po raz pierw szy
w hi sto rii za wi nął tam ja -
kich kol wiek jacht. 

TURYSTYKA
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część swo je go ży cia spę dzi li tu taj, dla
do bra na uki.

To dzię ki ta kim pod ró żni kom, jak Ja -
mes Co ok, D'Urvill, Bra ins field, Ja mes
Ross, Ot to Nor den skjöld, Er nest Shac -
kle ton Wed dell i wie lu, wie lu in nym
wspa nia łym lu dziom An tark ty da sys te -
ma tycz nie od sła nia ła swo je ta jem ni ce,
choć też nie jed no krot nie po ka zy wa ła
swe groź ne ob li cze. Cześć z tych lu dzi
za pła ci ła naj wy ższą ce nę za po zna wa nie
świa ta. Re la cje tych, któ rzy szczę śli wie
wra ca li do do mów, są opi sa ne w pa mięt -
ni kach, opra co wa niach na uko wych.
O ich ży ciu i do świad cze niach ka żdy
współ cze sny „wilk mor ski”, zwią za ny
z te ma ty ką po lar ną, mógł by chy ba opo -
wia dać bez koń ca.

Po chła niał je ta kże, bo ja kże mo gło
być ina czej, gry bo wia nin Da mian Świes,
któ ry swe nie wiel kie mia stecz ko, przez,
któ re prze pły wa rze ka Bia ła za mie nił, ze
wzglę dów za wo do wych (zaj mu je się
wy sta wien nic twem) na War sza wę. 

Da mian Święs wy je chał z Gry bo wa
po ukoń cze niu Tech ni kum Sa mo cho do -
we go w No wym Są czu

– Że glar stwem za in te re so wa łem się
w szko le śred niej – wspo mi na gry bow -
ski pod ró żnik. – Pierw sze szli fy że glar -
skie zdo by wa łem wła śnie w szkol nym
ko le że glar stwa, za ło żo nym przez nie ży -
ją ce go już pa na Kra jew skie go – kon ty -
nu uje opo wieść. – Pierw sze mi ni rej sy
mor skie od by wa łem na są dec kim jach cie
„Du na jec”. Tu taj wspo mnę cho cia żby
dwie oso by: Gra ży nę Pie trzak, wie lo let -
nią pra cow ni cę Są dec ko -Pod ha lań skie -
go Okrę go we go Związ ku Że glar skie go
w No wym Są czu i nie ży ją ce go już Ja -
na Pe try lę, wie lo let nie go pre ze sa, któ rzy
bar dzo przy czy ni li się do roz wo ju że glar -
stwa w na szym re gio nie. Za czę ło się
od mi ni rej sów, a te raz mam już za so bą
kil ka wy praw m.in. na Gren lan dię, Is lan -
dię, Mo rze Bia łe i na An tark ty dę. Ten,
sprzed kil ku ty go dni był już ko lej nym rej -
sem, któ ry był dla mnie nie zwy kłym do -
świad cze niem. Za ka żdym ra zem
An tark ty dę od kry wam na no wo i wra cam
z niej z zu peł nie no wy mi wra że nia mi.

Po dob nie, jak więk szość uczest ni ków
„Sel my” Da mian Święs opusz czał ark -
tycz ne wo dy mo rza Wed del la z prze -
świad cze niem, że za ja kiś czas wró ci
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w te po lar ne stro ny, by znów prze żyć no -
wą, in ną przy go dę.

Po 28 dniach „Sel ma Expe di tions”
– jacht, któ ry nie jed no krot nie że glo wał
już po wo dach Ark ty ki i An tark ty dy,
na po kła dzie, któ re go by ło już wie lu że -
gla rzy, płe two nur ków, wspi na czy, tre -
kin gow ców, osób pro wa dzą cych
ba da nia na uko we – wra cał do do mu.
W dro dze po wrot nej za ma ja czy ły w od -

da li – wy spy Dun dee, Jo invil le, a.
Po wy pły nię ciu z Mo rza Wed del la za ło -
ga od wie dzi ła jesz cze wy spę Tri ni ty
i Port Loc kroy na Wy spie Wienc ke,
na za chod nim wy brze żu An tark ty dy,
a po tem ob ra ła już kurs na Ushu aia
– tam, skąd 28 dni wcze śniej wy ru sza li.
Do bi li tam 8 lu te go po ko nu jąc 2285
Mm. Ko lej ny rejs, pod okiem ka pi ta -
na Pio tra Kuź nia ra, współ wła ści cie la
jach tu, jed ne go z naj bar dziej do świad -
czo nych że gla rzy po lar nych w Pol sce
(ma za so bą m.in. rej sy pół noc ne:
na Spit zber gen, Jan May en, Is lan dię,
Gren lan dię i wie le po łu dnio wych m.in.
do tar cie do wy spy Char kot'a w 2008 r.,
za któ re otrzy mał na gro dę „rejs ro ku”
do biegł koń ca. Że gla rzom po zo sta ły
wspa nia łe wspo mnie nia, zdję cia, fil my
z fa scy nu ją cej pod ró ży na „ko niec świa -
ta”. 

Re la cję z rej su na Mo rze Wed del la
mo żna oglą dać na stro nie in ter ne to wej
www.sel ma expe di tions.com 

Sel ma ko lej ny raz do tar ła do miej sca,
do któ re go nie do pły nął do tąd ża den pol -
ski jacht.

Rejs trwał od 12.01 do 9.02.2011, prze -
pły nię to 2285 Mm.

Tra sa rej su: Ushu aia, Pu er to Wil liams, De -
cep tion I., King Geo r ge I. (Sta cja Arc tow skie go),
Wed dell Sea (De vil I., Vor tex I., Ja mes Ross I.
– Ba za Men de la, Her bert So und, Sey mo ur I., Ja -

mes Ross I. – Ba za Men de la, Tri ni ty Pe ni su la -
-Cry stal Bay, Ja mes Ross I. – Men del, Pau let I

Re la cje z po kła du: (pi sa ne przez uczest ni -
ków wy pra wy – przyp. red.)

2011-01-21 Zbli ża my się do Tri ni ty
Pe nin su la. Mi ja my co raz wię cej grow -
le rów i gór lo do wych. Ma łych, śred -
nich, wiel ko ści do mu, a po pra wej
na tle lą du su ną dwa ol brzy my wiel ko -
ści ma łe go mia stecz ka. Ko lo ry od bie li
przez zie leń do nie zwy kłe go błę ki tu.

2011-01-23 Prin ce Gu stav Chan nel
nie po ko na ny. Klu cząc wśród pa ku
spię trzo nej kry i gór lo do wych do tar li -

śmy do miej sca, gdzie nie by ło już
wol nej wo dy. Ogrom gór lo do wych
i spię trzo ne go pa ku da je nam wy obra -
że nie, w ja kich wa run kach lo do wych
po ru sza ła się „En du ran ce” Shac kle to -
na. Na po zy cji 63°47,8 S 058°08,74 W
Ka pi tan za rzą dza od wrót.

2011-01-27 Maszt prze ży wa dziś
praw dzi we ob lę że nie. Wszy scy chcą,
choć przez chwi lę, po pa trzeć na te cu -
da z gó ry. Nie dłu go trze ba bę dzie li sty
spo łecz ne pro wa dzić, czy co?

2011-01-28 Ru szy ła na nas ca ła ar -
mia gór i grow le rów, pró bu jąc za -
mknąć nas i przy du sić do Pau let.
Z tru dem i w ostat niej chwi li wy rwa li -
śmy się na otwar tą prze strzeń, pa mię ta -
jąc, że pod na mi już le ży sta tek
ka pi ta na Lar se na „An tarc tic” pły ną ce -
go w 1903 r. z po mo cą wy pra wie Nor -
den skjölda. Cie ka we czy ich zmia żdżył
ten sam prąd?

IGA MI CHA LEC

Po 28 dniach „Sel ma Expe -
di tions” – jacht, któ ry nie -
jed no krot nie że glo wał już
po wo dach Ark ty ki i An -
tark ty dy, na po kła dzie,
któ re go by ło już wie lu że -
gla rzy, płe two nur ków,
wspi na czy, tre kin gow ców,
osób pro wa dzą cych ba da -
nia na uko we – wra cał
do do mu.

TURYSTYKA
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O ty pach kuch ni i po tra wach na pi sa no
nie zli czo ną ilość tek stów. Dzie siąt ki ksią żek
ku char skich, któ re pa mię tam ze swo je go
dzie ciń stwa zaj mo wa ły ca łe ku chen ne re ga -
ły mo ich Dziad ków. Skąd wie dza, po któ rą
z nich się gnąć? Dla mnie ka żda z nich w bar -
dzo po dob ny spo sób opi sy wa ła przy go to -
wa nie tej sa mej po tra wy…

Je den z zna jo mych Wło chów zwykł ma wiać,
że w je go oj czy stym kra ju ty pów kuch ni jest ty le,
ile re gio nów: gó ral skie Tren ti no, en kla wo wa Lom -
bar dia, po łu dnio wa Cam pa nia (ta sły ną ca z praw -
dzi wej, ba wo lej mo za rel li), czy peł na słoń ca
Sy cy lia. To tyl ko nie któ re z po nad 20 re gio nów
wło skiej kuch ni de fi nio wa nych przez An to nia.

A my? Czy ma my się czym po chwa lić? Oczy -
wi ście, że tak! W na szej kul tu rze „Tra dy cyj na Kuch -
nia” zwią za na jest z pol ską go ścin no ścią, o któ rej
tak do brze mó wi się w świe cie. Wy ró żnia ją ce się

po tra wy to oprócz tak chwa lo nych zup i so sów,
go łąb ków i bi go su, wy jąt ko we mię sa – dzi czy -
zna, ja gnię cia, wy jąt ko we wę dli ny, świe że zio ła,
aro ma tycz ne przy pra wy, owo ce la su...

Jak czę sto z te go do bro dziej stwa ko rzy sta my?
Rzad ko, zde cy do wa nie za rzad ko. Za miast te go
po słu gu je my się pół środ ka mi, po lep sza cza mi, go -
to wy mi sche ma ta mi prze my sło wych pro du cen -
tów, któ re w zni ko mym stop niu od da ją
praw dzi wy smak po tra wy. War to się nad tym za -
sta no wić. Czy wie my, co tak na praw dę je my?
Skąd po cho dzi pro dukt trzy ma ny w rę kach i co
opi su je je go ety kie ta?

Re cep tą dzi siej sze go ryn ku na na sze „za krę co -
ne” cza sy są za ku py w spo żyw czych ha lach. Ar ty -
ku ły ka żde go ty pu zgro ma dzo ne na pa le tach,
ofe ro wa ne nam są wraz z ha sła mi w sty lu „naj -
wy ższa ja kość za naj ni ższą ce nę”. Wci ska na nam
w ten spo sób żyw ność przy czy nia się do po głę -

bia nia ku li nar nej pa to lo gii, w któ rej naj czę ściej
ma my do czy nie nia z… naj gor szą ja ko ścią
za naj ni ższą ce nę.

Bu duj my wspól nie lep szą świa do mość zwią -
za ną z tym, co znaj du je się na na szych sto łach! 

Sta raj my się być obiek tyw ni i dbaj my o to,
co je my, wszak „je steś tym, co jesz”. O tym, że
na sze za cho wa nia mo gą się zmie niać w do -
brym kie run ku niech świad czy fakt, iż co raz czę -
ściej spo ty kam oso by – go ści od wie dza ją cych
nasz mar ket, czy ta ją cych ety kie ty opi su ją ce
pro duk ty, przy glą da ją cych się bacz nie skła do -
wi ta be li war to ści odżyw czych, oce nia ją cych
kon sy sten cję pro duk tu. Roz ma wia ją oni z han -
dlow ca mi – sprze daw ca mi, wspól nie oce nia ją
pro dukt i je go do staw cę, wza jem nie do wia du -
ją się cze goś no we go.

Przy kła da my szcze gól ną uwa gę do te go skąd
po cho dzą wy jąt ko we pro duk ty, ja kim spo so bem
są wy twa rza ne. Przed sta wia jąc je Pań stwu,
pod pi su je my się pod ich ja ko ścią. Gwa ran tu je -
my, że two rzą one so lid ny grunt dla kuch ni,
w któ rej wa żna jest świa do mość, tra dy cja, po -
my sło wość... Ta kie po dej ście po zwa la cie szyć się
praw dzi wym sma kiem i ja ko ścią po traw. W ten
spo sób mo żna prze kra czać ku li nar ne gra ni ce re -
gio nów, kra jów i kul tur. War to w ten spo sób
ubo ga cać swo je odży wia nie i nie pod da wać się
agre syw ne mu ata ko wi re klam. Do bry smak i ra -
dość z nie go pły ną ca są te go war te.

Za pra szam Pań stwa do lek tu ry ko lej nych roz -
wa żań zwią za nych z do brym je dze niem, mam
na dzie ję, że bę dą one dla Pań stwa in spi ra cją i po -
zwo lą od na leźć od po wied ni ba lans w Pań stwa
kuch niach.

Pa weł Świer czek
biu ro@ra fa -su per mar ket.pl

Kulinarna Ra fa (1)

Kul tu ra ku li nar na: jak jest w dzi siej szym
świe cie, do cze go nam słu ży?

Bio dy na micz na win ni ca Lo do vi ci Lu sen ti (17 ha) w wło skim re gio nie Co li
Pia cen ti ni. Naj po pu lar niej sze szcze py czer wo ne: Bo nar da, Bar be ra, Ca ber -
net Sauv. Szcze py bia łe: Ma lva sia, Pi not Gri go FOT. WWW.LU SEN TI VI NI.IT
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P o wsta nie die ce zji tar now skiej
zwią za ne jest z trau ma tycz nym
wy da rze niem w hi sto rii Pol ski,
ja kim był I roz biór w 1772 r.,

któ ry od ry wał na rzecz Au strii m.in.
część ziem die ce zji kra kow skiej. Po nie -
waż ce sarz Jó zef II dą żył do te go, by
gra ni ce die ce zji i pro win cji za kon nych
po kry wa ły się z gra ni ca mi po li tycz ny -
mi, ad mi ni stra cja ce sar ska chcia ła wy -
móc na Sto li cy Apo stol skiej utwo rze nie
no wej die ce zji. Tak scha rak te ry zo wał te
dzia ła nia ks. prof. Bo le sław Ku mor (je -
den z naj wy bit niej szych hi sto ry ków Ko -
ścio ła wy wo dzą cy się wła śnie z na szej
die ce zji) w swo jej Hi sto rii Ko ścio ła: 

„Po li ty ka Au strii (…) dą ży ła na tych
te re nach do prze cię cia wszel kich związ -
ków ko ściel nych z ośrod ka mi ko ściel ny -
mi po za gra ni ca mi za bo ru i zmie rza ła
do two rze nia no wych, bez tra dy cji,
ośrod ków ko ściel nych, pod po rząd ko wu -
jąc je ła ciń skiej me tro po lii we Lwo wie.”

Po cząt ko wo pod pre sją władz au -
striac kich bi skup kra kow ski Igna cy Ka -
je tan Soł tyk utwo rzył we wrze śniu 1777
r. w Za krzów ku pod Kra ko wem wi ka -
riat i ofi cja łat ge ne ral ny dla tej czę ści
die ce zji, któ ra zo sta ła ode rwa na od Pol -
ski. Na stęp nie 26 lu te go 1781 r. bp kra -
kow ski prze niósł sie dzi bę ofi cja ła tu
i wi ka ria tu ge ne ral ne go do Tar no wa,

a na je go urząd po wo łał pre po zy ta ka pi -
tu ły w Woj ni czu ks. Ja na Du val la. Zmia -
ny te nie za do wo li ły ce sa rza Jó ze fa II,
któ ry w 1783 r. sa mo wol nie utwo rzył
dla czę ści ga li cyj skiej die ce zji kra kow -
skiej no wą die ce zję z sie dzi bą w Tar no -
wie. Ce sarz mia no wał rów nież
pierw sze go bi sku pa, któ rym zo stał ks.
Jan Du vall. Do pie ro trzy la ta póź niej ka -
no nicz nie apro bo wał ten stan pa pież
Pius VI bul lą In su pre ma be ati Pe tri ca -
the dra da to wa ną na 13 mar ca 1786 r..
Po nie waż w grud niu 1785 r. zmarł bi -
skup no mi nat, ks. Jan Du vall, pa pież

mia no wał bi sku pem opa ta ty niec kie go
ks. Flo ria na Aman da Ja now skie go, któ -
ry we wrze śniu 1786 r. ob jął rzą dy w no -
wej die ce zji.

Bul lą (z j. ła ciń skie go) na zy wa no ma -
łe okrą głe przed mio ty np. gu zik, me da -
lion, klam kę u drzwi. Na zwa ta
ozna cza ła rów nież okrą głą zło tą lub oło -
wia ną pie częć pa pie ską z po sta cia mi
świę tych Pio tra i Paw ła z jed nej oraz
imie niem pa pie ża z dru giej stro ny, za -
wie sza ną przy po mo cy je dwab nych
sznur ków na do ku men tach sy gno wa -
nych przez pa pie ża. Póź niej bul lą za czę -
to na zy wać ka żdy do ku ment
opie czę to wa ny tą pie czę cią.

We dług hi sto ry ków Ko ścio ła no wa
die ce zja li czy ła wów czas 26 de ka na -
tów, 400 pa ra fii. Na sku tek ko lej nych
zmian te ry to rial nych i przy na le żno ści
pań stwo wej tych ziem die ce zja tar now -
ska nie jed no krot nie prze cho dzi ła re or -
ga ni za cję. Tak by ło po trze cim roz bio rze
Pol ski w 1795 r., kie dy Au stria za gar nę -
ła Kra ków a ist nie nie die ce zji tar now -
skiej uzna no za zby tecz ne i w 1809 r.,
kie dy zie mie trze cie go za bo ru wraz
z Kra ko wem zo sta ły włą czo ne do Księ -
stwa War szaw skie go, a w Sta rym Są czu
zo stał utwo rzo ny wi ka riat ge ne ral ny dla
tej czę ści ziem die ce zji kra kow skiej,
któ ra po zo sta ła w gra ni cach za bo ru au -
striac kie go. Po now nie die ce zja tar now -
ska po ja wi ła się na ma pie, gdy mo cą
po sta no wień Kon gre su Wie deń skie go
z 1815 r. prze są dzo no, iż Kra ków po zo -
sta nie po za gra ni ca mi Au strii. I tym ra -
zem na sku tek za bie gów władz
au striac kich pa pież Pius VII bul lą Stu -
dium pa ter ni af fec tus w 1821 r. ery go -
wał die ce zję. Jej sie dzi bą po cząt ko wo
był Ty niec, a na stęp nie pa pież prze niósł
ją do Tar no wa i nadał na zwę „tar now -
ska”. Bi sku pem zo stał no mi no wa ny pro -
fe sor teo lo gii do gma tycz nej i hi sto rii
Ko ścio ła ks. Grze gorz T. Zie gler. 

Po włą cze niu wol ne go mia sta Kra ko -
wa do Ce sar stwa Au striac kie go (1846),
Au stria znów dą ży ła do li kwi da cji die -
ce zji tar now skiej, ale pa pież Le -
on XIII nie zgo dził się na ka sa tę, lecz
do ko nał jej re or ga ni za cji przy łą cza -
jąc 10 de ka na tów za chod nich do die ce -
zji kra kow skiej (Bia ła, Oświę cim,
Ska wi na, Wa do wi ce, Ży wiec, Wie licz -

225 lat Die ce zji Tar now skiej

Od Du val la
do Skwor ca
225 lat te mu, 13 mar ca 1786 r. pa pież Pius VI bul lą In su pre ma
be ati Pe tri ca the dra ery go wał die ce zję tar now ską. Pa mię ta jąc
o tym wy da rze niu die ce zja nie prze ży wa ją Rok Ju bi le uszo wy,
któ ry zo stał roz po czę ty 1 stycz nia przez bi sku pa or dy na riu sza
Wik to ra Skwor ca.

RELIGIA
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ka, Ma ków, My śle ni ce, Nie po ło mi ce,
No wy Targ). Ko lej nej re or ga ni za cji do -
ko nał pa pież Pius XI, któ ry w 1925 r.
do ko nał ko rek ty, któ ra spo wo do wa ła, że
Tar nów stra cił kil ka pa ra fii na rzecz die -
ce zji kra kow skiej i prze my skiej zy sku -
jąc na po gra ni czu z die ce zją
prze my ską 31 pa ra fii i po nad 90 tys.
wier nych. Ostat nie zmia ny w ob rę bie
ziem die ce zji tar now skiej na stą pi ły
w 1992 r., kie dy Jan Pa weł II ery go wał
die ce zję rze szow ską, któ rej przy pa dły
tar now skie do tych czas de ka na ty: Biecz,
Gor li ce, Kol bu szo wa i Rop czy ce. Wte -
dy rów nież na mo cy de kre tu Sto li cy
Apo stol skiej de ka nat Ba ra nów San do -
mier ski zo stał przy łą czo ny do die ce zji
san do mier skiej.

Obec ny za sięg te ry to rial ny die ce zji
tar now skiej obej mu je cześć wo je wódz -
twa ma ło pol skie go i pod kar pac kie. Gra -
ni czy z ar chi die ce zją kra kow ską oraz
die ce zja mi: kie lec ką, san do mier ską
i rze szow ską. Po łu dnio wa gra ni ca die -
ce zji po kry wa się z czę ścią po łu dnio wej
gra ni cy Pol ski. We dług da nych Ku rii
die ce zję tar now ską two rzą 43 de ka na -
ty, 446 pa ra fii i ok. 1.119.740 wier nych.

Die ce zja na sza zna na jest z licz nych
po wo łań ka płań skich – spo śród wier -
nych wy wo dzi się ak tu al nie 1457 ka pła -
nów die ce zjal nych, a 226 alum nów
kształ ci się w tar now skim Se mi na rium
Du chow nym. Po nad to na le ży wspo -
mnieć, że pra cu je tu po nad 1000 sióstr
za kon nych i 150 za kon ni ków. Jest to
więc ży zna gle ba, na któ rej Sło wo Bo że
ma kto siać i plon przy no si ono ob fi ty.
Bo jest to zie mia świę tych i bło go sła -
wio nych. To o nich Jan Pa weł II mó wił,
że są rów nież po to, aby nas za wsty dzać
(w ho mi lii w Tar no wie 10 czerw ca 1987
r. pod czas be aty fi ka cji Ka ro li ny Kóz -
ków ny). Ale przede wszyst kim są dla
nas ro da ka mi, kimś, kto żył tu taj, wśród
nas, osią gnął świę tość i te raz orę du je
za na mi u Bo ga. War to przy po mnieć kto
z ży ją cych na zie miach die ce zji tar now -
skiej zo stał wy nie sio ny do chwa ły oł ta -
rza. Oprócz wspo mnia nej już bł.
Ka ro li ny po cho dzą cej z Wał -Ru dy na le -
ży wy mie nić świę tych Be ne dyk ta i An -
drze ja Świe ra da z Tro pia, bi sku pa
Sta ni sła wa ze Szcze pa no wa czy księ żną
Kin gę ze Sta re go Są cza. Szcze gól nie ży -

zna oka za ła się zie mia Lip ni cy Mu ro wa -
nej; stąd po cho dził świę ty Szy mon oraz
sio stry Le dó chow skie: św. Ur szu la i bł.
Ma ria Te re sa. W Po de gro dziu ko ło No -
we go Są cza uro dził się bło go sła wio ny
za ło ży ciel za ko nu ma ria nów oj ciec Sta -
ni sław Pap czyń ski. 

Do te go gro na na le ży też oj ciec Kry -
styn Gon dek z Za kli czy na zmar ły w KL
Da chau, z Tar no wa ks. rek tor Ro man
Sit ko i sio stra Ce le sty na Fa ron z Łąc ka,
któ rzy za koń czy li ży cie w Au schwitz -
-Bir ke nau, oraz sio stra Ju lia Ro dziń ska
z Na wo jo wej, do mi ni kan ka zmar ła
w nie miec kim obo zie kon cen tra cyj nym
w Stut thof. Zo sta li oni be aty fi ko wa ni
przez Ja na Paw ła II w gru pie 108 pol -
skich mę czen ni ków 13 czerw ca 1999 r.
w War sza wie. 

Za pa trze ni w świę tych i bło go sła wio -
nych mo że my ko rzy stać z da rów ju bi le -
uszo wych i w ta jem ni cy świę tych
ob co wa nia wspo ma gać du sze na szych
bli skich zmar łych wy pra sza jąc da ro wa -
nie ka ry za po peł nio ne grze chy. Świę tu -
jąc Rok Ju bi le uszo wy wszy scy
uczest ni czą cy w oko licz no ścio wych uro -
czy sto ściach mo gą po wy peł nie niu zwy -
kłych wa run ków (spo wiedź, Ko mu nia
św., mo dli twa w in ten cjach Oj ca Świę -
te go) zy skać od pust zu peł ny. Mo żna to
uczy nić we wszyst kich ko ścio łach die ce -
zji w dniach roz po czę cia i za koń cze nia
ju bi le uszu, a w cią gu ro ku pod czas
uczest nic twa w ob cho dach ju bi le uszo -
wych w na stę pu ją cych miej scach: 

• w ba zy li ce ka te dral nej Na ro dze nia
Naj święt szej Ma ryi Pan ny;

• w ba zy li ce li ma now skiej pw. Mat ki
Bo skiej Bo le snej; w ba zy li ce pw. św.
Mał go rza ty w No wym Są czu; w ba zy li -
ce bo cheń skiej pw. św. Mi ko ła ja bi sku -
pa; w ba zy li ce szcze pa now skiej pw. św.
Sta ni sła wa, bi sku pa i mę czen ni ka; w ba -
zy li ce mie lec kiej pw. św. Ma te usza;

• w ko ście le pa ra fial nym pw. św. Ka -
ta rzy ny w Gry bo wie; w ko ście le pa ra -
fial nym pw. Na wie dze nia Naj święt szej
Ma ryi Pan ny i św. Sta ni sła wa, bi sku pa
i mę czen ni ka w Tu cho wie.

Bi sku pi tar now scy
Od po cząt ku po wsta nia w 1786 r. die -

ce zja tar now ska mia ła 15 or dy na riu szy
(w na wia sie da ty peł nie nia urzę du): 

Jan Du vall (1783–
1785), bp no mi nat, ro -
dem z Że go ci ny, ze
spo lsz czo nej ro dzi ny
fran cu skiej, stu dio wał
w Kra ko wie i Rzy mie,

zm. 13 grud nia 1785, po cho wa ny
w Tar no wie; 

Flo rian Ja now ski
(1786–1801), pierw szy
bp kon se kro wa ny, stu dio -
wał w Kra ko wie, be ne -
dyk tyn i opat w Tyń cu,
zm. 4 stycz nia 1801, po -

cho wa ny w Tar no wie; 
Grze gorz Zie gler

(1822–1827), Nie miec,
be ne dyk tyn, re zy do wał
w Boch ni, po now ny or -
ga ni za tor wskrze szo nej
w 1821 die ce zji, utwo rzył

se mi na rium w Tar no wie 1822, dr fi loz.
i teol. (Fry burg), prof. Uni wer sy te tu
Wie deń skie go, póź niej ob jął bi skup -
stwo w Lin zu, zm. 1852; 

Fer dy nand Ma ria hr. Cho tek
z Wo gnin (1831), Czech, stu dio wał
w Uni wer sy te cie Ka ro la w Pra dze, dr
fi loz. i teol., wy bra ny na ar cy bi sku pa
oło mu niec kie go, zm. 1836; 

Fran ci szek de Pau la
Pisz tek (1832–1836),
Czech, stu dio wał
w Uniw. Ka ro la w Pra -
dze, póź niej me tro po li ta
lwow ski, zm. 1846 we

Lwo wie; 
Fran ci szek Za cha ria -

sie wicz (1836–1849), Or -
mia nin, ur. 1771, stu dia
UJK Lwów, dr teol., póź -
niej bi skup prze my ski,
zm. 1849; 

Jó zef Woj ta ro wicz
(1849–1850), ur.
w Szyn wał dzie w ro dzi -
nie chłop skiej, zmu szo -
ny do re zy gna cji przez
za bor cze wła dze austr.,

za miesz kał w Kra ko wie, zm. 1857,
je go do cze sne szcząt ki zło żo no
w kryp cie ba zy li ki tar now skiej
w 1975; 

Jó zef Pu kal ski (1852–1885), ur. 17
mar ca 1798 w Cie szy nie, zm. 6 stycz -
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nia 1885 w Tar no wie, pro -
boszcz w Żyw cu, stu dia
w Wied niu, uczest -
nik I So bo ru Wa ty kań -
skie go (1869–70),
po cho wa ny w Tar no wie; 

Igna cy Ło bos (1886–
1900), ur. 16 sierp nia 1827
w Dro ho by czu, wyśw.
1851, zm. 15 kwiet -
nia 1900 w Tar no wie, po -
cho wa ny w Tar no wie; 

Le on Wa łę ga (1901–
1933), ur. 25 mar ca 1859
w Mosz cze ni cy k. Gor -
lic, wyrw. 1883 w Rzy -
mie, abp, dr hab. teol.,
zwo łał pierw szy w die -

ce zji sy nod 1928, po cho wa ny w Tu -
cho wie; 

Fran ci szek Li sow ski
(1933–1939), ur. 1 paź -
dzier ni ka 1876 w Cie sza -
no wie, prof. dr hab. teol.,
stu dia w Rzy mie, su fra -
gan lwow ski, za ło żył Ca -

ri tas, rek tor se mi na rium du chow ne go
we Lwo wie, zm. 4 czerw ca 1939, po -
cho wa ny w Tar no wie; 

Jan Ste pa (1946–
1959), ur. 24 czerw -
ca 1892 w Sa so wie,
wyśw. 1915, prof. dr
hab. fi loz., wy kła dow ca
Uni wer sy te tu Lwow -

skie go, po wo łał wy daw nic two Ve ri -
tas, zm. 28 ma ja 1959, po cho wa ny
w Tar no wie; 

Je rzy Able wicz
(1962–1990), ur. 1 li sto -
pa da 1919 w Kro śnie,
wyśw. 1943, ar cy bi skup,
utwo rzył 132 no we pa ra -
fie, go ścił pa pie ża Ja -

na Paw ła II w Tar no wie w 1987,
zm. 31 mar ca 1990 w Tar no wie, po -
cho wa ny w Tar no wie;

Jó zef Ży ciń ski (1990–
1997), ur. 1 wrze -
śnia 1948 w No wej Wsi,
wyśw. 1972, prof. dr hab.
fi loz. i teol., abp, od 1997
me tro po li ta lu bel ski,

zm. 10 lu te go 2011 w Rzy mie, po cho -
wa ny w Lu bli nie; 

Wik tor Skworc
(od 1998), ur. 19 ma -
ja 1948 w Ru dzie Ślą -
skiej, wyśw. 1973, dr
teol., 

***
Miej sca otrzy ma nia sa kry bi -

sku piej: Lwów (Ja now ski, Za cha ria -
sie wicz, Li sow ski), Prze myśl
(Woj ta ro wicz, Ło bos, Able wicz),
Tar nów (Wa łę ga, Ste pa, Ży ciń ski),
Wie deń (Zie gler, Pu kal ski), Pra ga
(Pisz tek), Rzym (Skworc). Bi sku pi
po moc ni czy by li kon se kro wa ni
w Tar no wie, z wy jąt kiem Jó ze fa Gu -
cwy (w fa rze no wo są dec kiej). 

In ne cie ka wost ki: naj młod szy mi
or dy na riu sza mi by li Wa łę ga i Ży ciń ski
– mie li po 42 la ta, naj star szym – Za -
cha ria sie wicz (65 lat). Naj dłu żej rzą -
dził die ce zją Pu kal ski – pra wie 33 la ta
i Wa łę ga – 31 lat. Naj kró cej Cho tek
– zdą żył za le d wie przed sta wić się die -
ce zja nom li stem pa ster skim i prze słać
rze czy oso bi ste, ale Tar no wa na oczy
nie wi dział. 

Bi sku pa mi po moc ni czy mi 
by li i są: 

Edward Ko mar (ur. 18 stycz -
nia 1872 w Ko przyw ni cy),
wyśw. 1897, bp od 1921, rek tor se mi -
na rium w Tar no wie 1921–1936, ad -
mi ni stra tor apo stol ski 1939-1943,
zm. 29 wrze śnia 1943, po cho wa ny
w Tar no wie; 

Ka rol Pę ka la (ur. 26 paź dzier ni -
ka 1902 w Sioł ko wej), wyśw. 1928,
bp od 1959, zm. tra gicz nie w Buł ga -
rii 14 sierp nia 1968, po cho wa ny
w Tar no wie; 

Mi chał Ble char czyk (ur. 26 sierp -
nia 1905 w Ra bie Ni żnej),
wyśw. 1932, bp od 1958, pro boszcz
w Boch ni, dr teol., zm. 1965 w Tar -
no wie, po cho wa ny w Ol szów ce k.
Msza ny Dol nej; 

Piotr Bed nar czyk (ur. 23 lu te -
go 1914 w Sow li nach), wyśw. 1944,
bp od 1968, dr psych, i pe dag., zm. 7
sierp nia 2001 w Li ma no wej, po cho -
wa ny w li ma now skiej ba zy li ce;

Jó zef Gu cwa (ur. 20 grud nia 1923
w Kąc lo wej), wyśw. 1948, wi ce rek tor

se mi na rium du chow ne go, żoł nierz
Ar mii Kra jo wej, dłu go let ni rek tor ko -
ścio ła św. Ka zi mie rza w No wym Są -
czy, bp od 1969, zm. 8 mar ca 2004
w Tar no wie, po cho wa ny w Kąc lo wej; 

Wła dy sław Bo bow ski (ur. 19 mar -
ca 1932 w Tro piu), wyśw. 1957, sekr.
bp. Able wi cza, dr teol., bp od 1975; 

Jan Styr na (ur. 21 stycz nia 1941
w Przy bo ro wie), wyśw. 1965, b. wi -
ka ry w Kry ni cy, bp od 1991, or dy na -
riusz die ce zji el blą skiej od 2003; 

Sta ni sław Bu dzik (ur. 25 kwiet -
nia 1952 w Łę ka wi cy), wyśw. 1977,
bp od 2004, obec nie se kre tarz Kon fe -
ren cji Epi sko pa tu Pol ski; 

Wie sław Le cho wicz (ur. 22 grud -
nia 1962 w Dą bro wie Tar now skiej),
wyśw. 1987, b. wi ka ry w pa ra fii
MBN w No wym Są czu, bp od 2008; 

An drzej Jeż (ur. 3 ma ja 1963
w Li ma no wej), wyśw. 1988, b. pro -
boszcz pa ra fii św. Mał go rza ty w No -
wym Są czu 2007–2009, bp od 2009.

JOLANTA MARSZAŁEK
Autorka jest katechetką w Zespole Szkół

Budowlanych im. Z. Remiego w Nowym Sączu.
Źródło:

Jerzy Leśniak, Augustyn Leśniak, Encyklopedia
Sądecka, 2000; Ks. Adam Nowak, Biskupi

tarnowscy, Currenda, Tarnów, 1998.

Ks. dr. Ry szard Ba nach

Nowy Sącz by ł wów czas sie dzi bą ar chi dia -
ko na tu, struk tu ry znacz nie wa żniej szej
i więk szej niż tar now ski ofi cja lat. Lud no -
ścio wo ta kże by ło moc niej sze. Bar dziej
nada wa ło się też na sto li cę die ce zji, bo si -
łę pro mie nio wa nia re li gij ne go, du cho we -
go ta kże mia ło więk szą niż Tar nów. Mo że
osta tecz nie zde cy do wał fakt, że No wy
Sącz był daw nym mia stem kró lew skim,
w któ rym pier wia stek i tra dy cja, dziś po -
wie dzie li by śmy pa trio tycz na, by ła sil niej -
sza niż w Tar no wie? Nie bez zna cze nia
mo że był fakt, że Au stria już w 1770 ro ku
woj sko wo anek to wa ła ca łą Są dec czy znę.
Bez wąt pie nia jed nak Tar nów miał pew -
na prze wa gę: nie był w od ró żnie niu
od wie lu in nych ośrod ków w re gio nie
mia stem znisz czo nym przez XVII wiecz ne
za wie ru chy wo jen ne.
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Na po cząt ku kwiet nia w Ka ra -
gan dzie w Ka zach sta nie od był
się in gres no we go or dy na riu sza
tej die ce zji – bp. Ja nu sza Ka le ty. 

P o cho dzą cy z die ce zji tar now -
skiej, z gmi ny Ko rzen na na Są -
dec czyź nie, hie rar cha po zo sta je
na dal od po wie dzial ny za swą

do tych cza so wą ko ściel ną jed nost kę ad -
mi ni stra cyj ną – ad mi ni stra tu rę apo stol -
ską Aty rau.

W Ka ra gan dzie, gdzie więk szość
wier nych to po tom ko wie ze słań ców
z cza sów sta li now skich, bp Ka le ta za stą -
pił abp. Ja na Paw ła Len gę, bę dą ce go
przez dłu gie la ta je dy nym rzym sko ka to -
lic kim hie rar chą na te re nie po ra dziec kiej
Azji Cen tral nej.

W uro czy sto ści w ka te drze św. Jó ze -
fa wzię li udział: nun cjusz apo stol ski
w Ka zach sta nie abp Mi gu el Mau ry Bu -
endía, abp To masz Pe ta ze sto łecz nej

Asta ny wraz z in ny mi bi sku pa mi Ka -
zach sta nu, ka to lic cy or dy na riu sze Azji
Środ ko wej, wier ni die ce zji ka ra gandz -
kiej, de le ga cja miej sco wej ad mi ni stra cji,
a ta kże go ście z Ro sji i Pol ski. Wśród
tych ostat nich był bp Wie sław Le cho -
wicz z Tar no wa.

Bp Ja nusz Ka le ta pod czas po by tów
w Pol sce za wsze od wie dza Są dec czy -
znę, brał m.in. czyn ny udział w kon fe -
ren cji po świę co nej s. Cze sła wie Lo rek
w Bi czy cach i Trze trze wi nie. Na ła mach
mie sięcz ni ka „Są de cza nin” był też au to -
rem ar ty ku łu o sy tu acji Ko ścio ła ka to -
lic kie go w Ka zach sta nie.

Ka ra gan da by ła w cza sach so wiec -
kich prze śla do wań du cho wym cen trum
Ko ścio ła ka to lic kie go. Te ren ca łe go ob -
wo du był jed nym wiel kim obo zem zwa -
nym Kar ła giem (Ka ra gan dij skij Ła gier),
o któ rym pi sał m.in. So łże ni cyn. Ze sła -
ni tu na cię żkie ro bo ty, od by wa li wie lo -
let nie ka ry. Zie mia Ka ra gan dy jest
za tem zro szo na łza mi i krwią mę czen -

ni ków, usła na gro ba mi mi lio nów nie -
win nych ofiar sta li now skich re pre sji.

Jak in for mu je o. An drzej Ma dej
OMI z Ka ra gan dy na te ry to rium die ce -
zji ka ra gandz kiej – 711 tys. km2 – ży je
ok. 3,5 mln lu dzi, w tym 50 tys. o ko -
rze niach nie miec kich, 8 tys. Po la ków,
a ta kże ty sią ce ze słań ców i ich po tom -
ków z za chod niej Ukra iny, a na le żą -
cych do Ko ścio ła grec ko ka to lic kie go.
Die ce zja li czy 17 pa ra fii rzym sko ka to -
lic kich, gdzie pra cu je 16 ka pła nów
oraz 39 sióstr za kon nych. Sied miu księ -
ży po cho dzi z Ka zach sta nu, trzech
z Nie miec, ty le sa mo z Pol ski, a po jed -
nym z Au strii, Sło wa cji i USA.
Na ukoń cze niu jest bu do wa mo nu men -
tal nej neo go tyc kiej ka te dry pod we -
zwa niem Mat ki Bo żej Fa tim skiej. Trwa
bu do wa trzech in nych świą tyń i bu dyn -
ków dusz pa ster skich.

(S)
(zdję cia udo stęp nio ne na szej re dak cji 

przez JE bpa Ja nu sza Ka le tę)

Są dec ki in gres w Ka ra gan dzie
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Se nat RP na po sie dze niu 1
kwiet nia br. jed no gło śnie przy -
jął uchwa łę, w któ rej od dał hołd
bł. oj cu Sta ni sła wo wi Pap czyń -
skie mu. Ten za ło ży ciel pierw -
sze go w Pol sce 
mę skie go za ko nu księ ży 
ma ria nów, uro dził się
w XVII wie ku w Po de gro dziu. 

– Sta ni sław Pap czyń ski jest nam,
miesz kań com Ma ło pol ski, bli ski, gdyż
miał te ce chy, któ re dziś też ko ja rzą się
z gó ra la mi – mó wił se na tor Sta ni sław
Ko gut ze Stróż na fo rum izby wy ższej
pol skie go par la men tu. – Miał trud ny,
gwał tow ny cha rak ter, ale przy cią gał lu -
dzi.

Se na to ro wie pod kre śli li w uchwa le,
że bł. o. Sta ni sław Pap czyń ski po świę -
cił ży cie two rze niu za ko nu ma ria nów,
słu żbie Ko ścio ło wi i oj czyź nie, a szcze -
gól nie ubo gim. Przy po mnie li też, że sła -
wa je go do ko nań dla Ko ścio ła i Pol ski
by ła tak wiel ka, że Sejm Ko ro na cyj ny
kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po nia tow skie -
go 20 grud nia 1764 ro ku skie ro wał
do Sto li cy Apo stol skiej pe ty cję o wy nie -
sie nie go na oł ta rze. Se nat RP uznał bło -
go sła wio ne go oj ca Sta ni sła wa
Pap czyń skie go za god ny na śla do wa nia
wzór Po la ka od da ne go spra wom oj czy -
zny. Ak tu al ność je go mo ral ne go i oby -

wa tel skie go na ucza nia uza sad nia przy -
bli że nie po sta ci Oj ca Sta ni sła wa współ -
cze sne mu po ko le niu Po la ków
a szcze gól nie mło dzie ży. 

Se na to ro wie za ape lo wa li ta kże
do śro do wisk oświa to wych o po pu la ry -
za cję po sta ci i do ko nań te go Bło go sła -
wio ne go. Za zna czy li ta kże, że
w pi smach o. Pap czyń skie go zna leźć
mo żna wie le zna czą cych tek stów na te -

mat umi ło wa nia Rze czy po spo li tej oraz
ro li jej oby wa te li. 

Na po sie dze niu Se na tu RP obec ni by -
li pro boszcz pa ra fii Po de gro dzie ks. Jó -
zef Wa ła szek oraz wła dze sa mo rzą do we
gmi ny re pre zen to wa ne przez wój ci nę
Mał go rza tę Gro ma lę i prze wod ni czą ce -
go ra dy Da riu sza Ko wal czy ka. 

– Pod ję cie przez Se nat Rzecz po spo -
li tej Pol skiej uro czy stej uchwa ły w spra -
wie bło go sła wio ne go oj ca Sta ni sła wa
Pap czyń skie go to wy da rze nie bez pre -
ce den su. Ma my świa do mość uczest ni -
cze nia w hi sto rycz nym wy da rze niu
– mó wi ła Mał go rza ta Gro ma la. 

Po za ofi cjal ną de le ga cją gmi ny Po de -
gro dzie na uli cę Wiej ską w War sza wie
po je cha li te go pa mięt ne go dnia 1 kwiet -
nia 2011, a prze cież ta uchwa łą to nie
był pri ma apri lis, przed sta wi cie le zgro -
ma dze nia księ ży ma ria nów. 

W gma chu Sej mu RP do strzec ta kże
mo żna by ło go ści w tra dy cyj nych stro -
jach la chow skich. By li to człon ko wie
dzia ła ją ce go na te re nie gmi ny Po de gro -
dzie sto wa rzy sze nia Lo kal na Gru pa
Dzia ła nia „Part ner stwo dla zie mi są dec -
kiej”, któ rzy swo ją obec no ścią w War -
sza wie po sta no wi li uczcić oso bę bł. o.
Sta ni sła wa Pap czyń skie go.

(KB), (HSZ)

Po de gro dzia nie w izbie wy ższej 
pol skie go par la men tu 

Senat uczcił 
bł. Stanisława
Papczyńskiego

Oj ciec Sta ni sław Pap czyń ski

Uro dził się 18 ma ja 1631 r. w Po de gro dziu.
Kształ cił się w ko le giach je zu ic kich i pi jar -
skich, po tem wstą pił do pi ja rów ze wzglę du
na ma ryj ny cha rak ter te go zgro ma dze nia.
W 1661 r. przy jął świę ce nia ka płań skie.
Dwa na ście lat póź niej za ło żył no wy za kon
– Zgro ma dze nie Księ ży Ma ria nów, któ re mu
zle cił sze rze nie kul tu Nie po ka la ne go Po czę -
cia NMP, mo dli twę za zmar łych i po moc pro -
bosz czom. Pra co wał ja ko wy cho waw ca, był
ce nio nym ka zno dzie ją i na uczy cie lem re to -
ry ki. Zmarł 17 wrze śnia 1701 r. w Gó rze Kal -
wa rii ko ło War sza wy. W 1764 Sejm
Ko ro na cyj ny kró la Sta ni sła wa Au gu sta Po -
nia tow skie go skie ro wał do Sto li cy Apo stol -
skiej pe ty cję o wy nie sie nie Sta ni sła wa
Pap czyń skie go na oł ta rze. Je go be aty fi ka cja
od by ła się 16 wrze śnia 2007 r. w sank tu -
arium ma ryj nym w Li che niu.

Bł. Sta ni sław Pap czyń ski
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I je śli ktoś w 2002 ro ku miał wąt pli -
wo ści, czy Sta ni sław Ko wal czyk
po do ła tej mi sji, już po pierw szej
ka den cji je go pre ze su ry, nie miał

wąt pli wo ści, że są dec cy pszcze la rze mo -
gą mó wić o wiel kim szczę ściu. Sta ni -
sław Ko wal czyk, we wła dzach
Kar pac kie go Związ ku Pszcze lar skie go
w No wym Są czu, wy peł nia dzi siaj man -
dat trze ciej ka den cji, ja ko pre zes,. I jak
to cza sa mi w ży ciu by wa, dro ga, któ rą
pre zes Ko wal czyk prze był do tej za -
szczyt nej funk cji, mo gła by świad czyć,
że pszcze lar stwo zja wi ło się u nie go nie -
ocze ki wa nie i przy pad ko wo. Ale jak już
się zja wi ło, to na ca łe go. 

Wie czo rem, po pszcze lar skich ob ra -
dach sia dam ze Stasz kiem (bo prze cież nie
ma co ukry wać, że je ste śmy na „ty”)
przy bie siad nym sto le, i za rzu cam Go gra -
dem py tań o prze szłość, o pa sie kę i jak
do te go do szło… I sta ram się Je go opo -
wieść za pa mię tać, że by Czy tel ni cy „Są de -
cza ni na” mo gli sta nąć twa rzą w twarz
z ko lej nym wy bit nym są dec kim pa siecz ni -
kiem i… spo łecz ni kiem. A opo wieść, któ -
rą usły szy cie, bę dzie nie tyl ko za ska ku ją ca,
ale po win na tchnąć w Was en tu zjazm i na -
dzie ję na przy szłość. Po słu chaj cie!

***
Dro gi Mać ku. Przy znam szcze rze, że

ni gdy nie lu bi łem opo wia dać swo je go
ży cio ry su, przez Cie bie zwa ne go bio -
gra fią. Je stem zwy kłym czło wie kiem
sta ra ją cym się na mia rę swo ich mo żli -
wo ści wy ko ny wać wszyst ko to, co
do mnie na le ży, do cze go je stem zo bo -
wią za ny z ra cji za wo do wych zo bo wią -
zań na ni wie pra cy spo łecz nej. Ni gdy
nie ocze ku ję na okla ski za coś, co mi się
uda, ani też nie ukry wam błę dów, gdyż
ja ko czło wiek nie je stem nie omyl ny.
Uro dzi łem się już pół wie ku te mu a mia -
no wi cie w 1961 ro ku w Bo le sław cu
na Dol nym Ślą sku. Moi ro dzi ce by li ro -
do wi ty mi gó ra la mi i po sta no wi li po wró -
cić w gó ry, gdy by łem jesz cze
dziec kiem. Oczy wi ście wcze śniej sza
wę drów ka ro dzi ców na zie mie od zy ska -
ne (do Bo le sław ca) by ła za tzw. „chle -
bem”, bo na Pod ha lu i Ora wie by ła
ogrom na bie da i cię żka do pra cy zie mia.
Jed nak osta tecz nie wró ci li śmy na Pod -
ha le i wy cho wy wa łem się, uczy łem,
pra co wa łem i do chwi li obec nej miesz -
kam w No wym Tar gu. Tu taj koń czy łem
szko łę pod sta wo wą a na stęp nie Tech ni -
kum Me cha nicz ne. Ja ko dziec ko i do ra -

sta ją cy chło pak, po dob nie jak moi ró -
wie śni cy ko cha łem sport i tak po przez
po dwór ko we ko pa nie pił ki za czą łem
upra wiać ka ra te i w tym sa mym cza sie
roz po czą łem upra wia nie spor tów eks tre -
mal nych a mia no wi cie spa do chro niar -
stwa w Ae ro klu bie Ta trzań skim. By ły to

Po czet pszcze la rzy są dec kich

Z policji do pasieki
Prezesa KZP w Nowym Sączu Stanisława Kowalczyka 

nie tylko pszczelarskie przypadki

Bu ko wi na Ta trzań ska, 9 kwiet nia 2011 ro ku. Trwa XXV
Kon fe ren cja Kar pac kie go Związ ku Pszcze la rzy w No wym
Są czu. Do zgro ma dzo nych pszcze la rzy z No we go i Sta re go
Są cza, Kry ni cy, Ka mion ki, Do brej, Łu żnej, Bo bo wej, Bu ko -
wi ny i wie lu, wie lu in nych są dec kich miej sco wo ści prze ma -
wia pre zes związ ku Sta ni sław Ko wal czyk. Sche dę
prze wod ni czą ce go kar pac kich pszcze la rzy prze jął w 2002 ro -
ku od Ja nu sza „Są dec kie go Bart ni ka” Kasz te le wi cza, któ ry
pia sto wał swo ją funk cję w No wym Są czu przez 25 lat.

Sta ni sław Ko wal czyk z żo ną
i wnucz ką

ROZMAITOŚCI
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wspa nia łe chwi le w mo im ży ciu.
W mię dzy cza sie po zda niu ma tu ry
w 1981 r. pod ją łem pra cę w PKS -ie No -
wy Targ ja ko me cha nik sa mo cho do wy.

Ja ko mło dy chło pak ba łem się wo dy.
Z za zdro ścią pa trzy łem na pły wa ją cych
ko le gów i ko le żan ki. Po sta no wi łem to
zmie nić i za na mo wą ko le gów, świe żo
upie czo nych ra tow ni ków wod nych,
w wie ku chy ba 16 lat, za czą łem na ukę
pły wa nia. Od tej po ry w wo dzie nie mal
się za ko cha łem i czas spę dza ny na pły -

wal ni spo wo do wał, że mo je umie jęt no -
ści pły wac kie wy prze dzi ły umie jęt no ści
ko le gów, któ rym wcze śniej za zdro ści -
łem. Szyb ko ukoń czy łem kur sy ra tow -
nic twa WOPR, zo sta łem płe two nur kiem,
zdo by łem upraw nie nia że glar stwa jach -
to we go oraz za wo do we upraw nie nia
ster mo to rzy sty. 

W 1982 ro ku, pod czas sta nu wo jen -
ne go, do sta łem po wo ła nie do woj ska
i roz po czą łem słu żbę w spe cjal nej gór -
skiej jed no st ce po wietrz no -de san to wej
w Biel sku Bia łej. Sko ków spa do chro no -
wych łącz nie w ae ro klu bie i woj sku wy -
ko na łem oko ło 300. W woj sku
po zna łem rów nież an ty ter ro ry stów, któ -
rzy przy je żdża li do na szej jed nost ki
na wspól ne sko ki spa do chro no we i tre -
nin gi spraw no ścio we. Za fa scy no wa ny
ich słu żbą do sta łem się po woj sku
do jed nost ki an ty ter ro ry stycz nej we
Wro cła wiu. Po wo dem roz po czę cia tej
słu żby by ła in te re su ją ca pra ca, ale rów -
nież to, co mi za wsze przy świe ca ło
a więc wal ka z nie uczci wo ścią, prze -
stęp stwa mi i sta nie na stra ży pra wo rząd -
no ści. Zaw sze by łem wra żli wy
na krzyw dę ludz ką a ma jąc ku te mu tro -
chę pre dys po zy cji po sta no wi łem dać
z sie bie coś dla in nych. 

We Wro cła wiu spo tka łem mo ją obec -
ną ma łżon kę Te re sę, wspól nie dzie li my
nasz los już od 26 lat. Ma my czwór kę
dzie ci i już jed ną uko cha ną wnucz kę.
Ży jąc i miesz ka jąc w gó rach wie le cza -
su po świę ca łem wy ciecz kom gór skim.
Ta kie ob co wa nie z przy ro dą na uczy ło
mnie po ko ry wo bec po tę gi na tu ry. Ca łą
ro dzi ną upra wia li śmy wę drów ki gór -

skie, prze mie rza jąc Gor ce, Pie ni ny, Be -
ski dy i Ta try. W dzie ciach za szcze pi łem
rów nież za mi ło wa nie do wo dy, wszy scy
do brze pły wa ją a trój ka z nich zo sta ła ra -
tow ni ka mi wod ny mi. Naj star sza cór ka
i syn zdo by li rów nież do świad cze nie
pszcze lar skie uzy sku jąc ty tu ły wy kwa -
li fi ko wa nych pszcze la rzy. Mo ja ka rie ra
za wo do wa w Po li cji to cią głe do kształ -
ca nia po ma ga ją ce mi w ka rie rze za wo -
do wej i awan sach od funk cjo na riu sza
AT, przez Ruch Dro go wy, Ko men dan ta
Ko mi sa ria tu w Kro ścien ku, Ze spół Po -
li cji Wod nej na Je zio rze Czorsz tyń skim
od po cząt ku po wsta nia je zio ra a więc
od 1997 r., po dy żur ne go Ko men dy Po -
wia to wej Po li cji w No wym Tar gu.
Na eme ry tu rę od cho dzi łem ze sta no wi -
ska z -cy Na czel ni ka Wy dzia łu Do cho -
dze nio wo -Śled cze go. W Po li cji by łem
w gru pie za ło ży cie li Nie za le żne go Sa -
mo rząd ne go Związ ku Za wo do we go Po -
li cjan tów i je go prze wod ni czą cym przez
dwie ka den cje. By łem ta kże człon kiem
za rzą du wo je wódz kie go NSZZ Po li -
cjan tów w Kra ko wie. Obec nie oprócz
pszcze lar stwa w se zo nie let nim pra cu ję
ja ko ster mo to rzy sta prze wo żąc tu ry stów
stat kiem po Za le wie Czorsz tyń skim. 

Przy go dę z pszcze lar stwem roz po -
czą łem zu peł nie przy pad ko wo. Ko le ga

Sta ni sław Ko wal czyk, we
wła dzach Kar pac kie go
Związ ku Pszcze lar skie go
w No wym Są czu, wy peł nia
dzi siaj man dat trze ciej ka -
den cji, ja ko pre zes.

Pszczelarze sądeccy w Lednicy. Stanisław Kowalczyk klęczy pierwszy z lewej.

ROZMAITOŚCI
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z pra cy, od któ re go za ku pi łem miód
na świę ta, a był to rok 1984, pod czas na -
szych spo tkań snuł nie koń czą ce się opo -
wie ści na te mat ży cia pszczół. I tak
wła śnie roz bu dził mo je za in te re so wa nie
pa siecz nic twem. I przy szedł czas, że po -
sta no wi łem zo ba czyć na ży wo pra cę
pszczół. Uda ło się. Po rocz nej prak ty ce
po da ro wał mi pierw sze dwa pnie,
od któ rych za czą łem pszcze la rze nie.
Mo im mi strzem pszcze lar skim był Bo -
guś Se we ryn, któ ry do dziś zaj mu je się
pszcze lar stwem. On też wpro wa dził
mnie do Ko ła Pszcze la rzy w No wym
Tar gu i tu po zna łem ko lej ne go mi strza
pszcze lar stwa Ta de usza Bo cheń skie go
pre ze sa Ko ła, z któ rym się za przy jaź ni -
łem i za się ga łem prak ty ki pszcze lar skiej
oraz po zna wa łem pra cę związ ko wą. 

Rze mio sła pszcze lar skie go uczy łem
się szyb ko. W 1987 ro ku uczest ni czy łem
w pół rocz nym kur sie mi strzow skim, któ -
ry za koń czył się dla mnie po zy tyw nym
eg za mi nem i uzy ska łem ty tuł – mi strza
pszcze la rza. Pa mię tam, że w ko mi sji eg -
za mi na cyj nej za sia da li wów czas pre zes
Wo je wódz kie go Związ ku Pszcze la rzy
w No wym Są czu Ja nusz Kasz te le wicz
oraz Nar cyz Kę dzio ra, kie row nik biu ra.
Ko le ga Ta dziu Bo cheń ski na prze ło mie
lat 80–90. wy je żdżał do USA i wów czas
za pro po no wał mo ją kan dy da tu rę do Za -
rzą du WZP No wy Sącz, któ ra zo sta ła
przy ję ta i tak się za czę ła hi sto ria mo jej
dzia łal no ści spo łecz nej w Za rzą dzie
WZP a po prze mia nie ad mi ni stra cyj nej
kra ju w Kar pac kim Związ ku Pszcze la -
rzy. W 2002 ro ku zo sta łem wy bra ny

przez są dec ką brać pszcze lar ską na stęp -
cą pre ze sa Ja nu sza Kasz te le wi cza i funk -
cję tę pia stu ję do dzi siaj już trze cią
ka den cję. Jak dzia łam to, sam wiesz.
My ślę, że nie ma o czym pi sać. Po wiem
tyl ko, że za mo jej pre ze su ry wpro wa dza -
li śmy pszcze lar stwo są dec kie do Unii
Eu ro pej skiej, by ły to zu peł nie no we do -
świad cze nia, ale prze brnę li śmy przez to
po myśl nie i od 2004 ro ku uzy ska li śmy
dla na sze go związ ku ty tu łem wspar cia

oko ło 3 mi lio ny zło tych. Uwa żam, że jest
to zna czą ca po moc, któ rej ni gdy wcze -
śniej nie mie li śmy.

Za du ma łem się nad opo wie ścią
Stasz ka Ko wal czy ka. Bo ja kże ró żne
dro gi mo gą pro wa dzić do na sze go pięk -
ne go rze mio sła pszcze lar skie go. Jed nak
to, co wy da ło mi się naj wa żniej sze w tej
hi sto rii i co prze bi ja ca ły czas ze słów
Stasz ka, to wiel ki sza cu nek dla pra cy,
dla zwy kłej ludz kiej od po wie dzial no ści
i spo łecz ne po słan nic two.

MA CIEJ RY SIE WICZ

Przy go dę z pszcze lar stwem
roz po czą łem zu peł nie przy -
pad ko wo. Ko le ga z pra cy,
od któ re go za ku pi łem miód
na świę ta, a był to rok 1984,
pod czas na szych spo tkań
snuł nie koń czą ce się opo -
wie ści na te mat ży cia pszczół.

Wo da mo ja mi łość – Sta ni sław Ko -
wal czyk ja ko płe two nu rek nad Je -
zio rem Czorsz tyń skim

Pasieka prezesa

Po czet sztan da ro wy KZP w No wym
Sa czu – Sta ni sław Ko wal czyk
pierw szy z le wej
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Gre cja, ach Gre cja – ko leb ka
nas wszyst kich. W mło dych
le ciech ba wi łam tam czę sto.
Pa mię tam jak bur mistrz po -

da teń skie go mia stecz ka o na zwie – zda -
je się – Amo ro us si wy dał na mą cześć
ban kiet na ryn ku. Był wie czór, na sto -
łach usta wio nych pod drze wa mi oliw -
ny mi i po ma rań czo wy mi pię trzy ły się
przy sma ki: pie czo ny pro siak i ja gniąt -
ko, ośmior ni ce w ry żu, wa zy peł ne sa -
ła tek, se za mo we cia sto, z któ re go
wy cie kał miód – co za sło dycz wspo -
mnień! To by ło jesz cze w cza sach, w ja -
kich grec cy bru ne ci na sta wa li na mą
cześć nie wie ścią… 

Alem ja cna Lasz ka, toć im – blon dyn -
ka – nie ule głam… Raz je den, sta ra ją cy
się o wzglę dy, by uczy nić mnie przy chęt -
ną, urzą dził w no cy wy ciecz kę jach tem.
Pły nę li śmy z Aten na ja kąś po bli ską wy -
spę. Przy mu zy ce ob ja da łam się kre wet -
ka mi i pa ska mi so uvla ki na bi ty mi
na szpad ki. A po tem na lą dzie – na po -
mo ście, na pla ży i na przy brze żnej uli cy
– tań czy li śmy zor bę przy dźwię kach bu -
zu ki. Odu rzo na wra że nia mi, ale jesz cze
bar dziej zmo rzo na ca ło dzien nym skwa -
rem i wie czor nym sza leń stwem, upo jo -
na wi nem z gli nia nej am fo ry
i uko ły sa na fa la mi – dro gę po wrot ną
prze spa łam na de skach po kła du. Ni gdy

wcze śniej ani póź niej nie spo ufa li łam się
z pod ło gą tak in tym nie.

A po tem już w Pol sce upar cie cho dzi -
łam do knaj pek grec kich, że by ewo ko -
wać tam te sło necz ne chwi le i na sy cić się
wspo mnie nia mi. Więc kie dym tyl ko zo -
baczy łam grec ki lo kal w No wym Są czu,
skrzyk nę łam ro dzi nę i zna jo mych, ru szy -
li śmy w te pę dy i nic nie mo gło nas za -
trzy mać.

Ale choć by ła so bo ta godz. 12.30,
a szyld gło sił, że „za pra sza my po nie dzia -
łek – so bo ta 9.00 – 21.00” i na drzwiach
wej ścio wych do dat ko wo znaj do wał się
afisz z wiel kim na pi sem „Otwar te”, wej -
ście by ło za mknię te na czte ry spu sty! A nie
był to Pri ma Apri lis, lecz 2 kwiet nia.

Po my śla łam so bie, że je śli ta ki tam
wy stę pu je sza cu nek dla spo rej gro mad -
ki klien tów, to mo że do brze, że nie roz -
cza ro wa li śmy się bar dziej już w środ ku
i w po rę umo żli wio no nam rej te ra dę!
Wszy scy śmy ro ze szli się jak nie pysz ni.

Dla po krze pie nia du cha i cia ła uda łam
się za tem do piz ze rii Car pe Diem przy ul.
Du na jew skie go (wiem: cho dzi o kom po -
zy to ra mu zy ki do fil mu „Świat się śmie -
je” Iza aka Du na jew skie go). A tak
a pro pos – czy przy pad kiem twór ca na -
zwy te go przy byt ku nie jest fa nem fil mu
„Sto wa rzy sze nie umar łych po etów”? Kto
oglą dał, ten wie, o czym mó wię… 

A po nie waż gdy coś mnie wner wi, do -
sta ję wil cze go ape ty tu, więc skub nę łam,
co na stę pu je: sa łat kę mek sy kań ską z ka -
szą ku skus, kur cza kiem, czer wo ną fa so -
lą, pa prycz ka mi chi li, ku ku ry dzą
i szczy pior kiem (du ża por cja – 10 zł), ry -
bę pa nie ro wa ną w po sta ci min ta ja (7 zł),
spe cjał Car pe Diem tzn. kur czak kro jo ny
z przy pra wa mi, fryt ki i su rów kę ze świe -
żej ka pu sty (14 zł) oraz pie ro gi ru skie pół
na pół go to wa ne i sma żo ne (6,25 zł).

Min taj do pie ro co roz mro żo ny miał
wod ni stą kon sy sten cję, sa łat ka mek sy -
kań ska (co za tem ro bił w niej arab ski
ku skus?) nie po zo sta wi ła po so bie żad -
nych wra żeń, spe cjał był bez za rzu tu ze
szcze gól nym uwzględ nie niem świet nej
su rów ki z ka pu sty, a pie ro gi pod wzglę -
dem sma ko wi to ści za li czam do dol nej
stre fy sta nów wy so kich.

ŻY WI SŁA WA ŁY ŻKA
W ska li 1-10 na gra dzam piz ze rię 

Car pe Diem no tą 4,5.

Ły żka stra wy (24)

Nie uda wać Gre ka!
Kie dy tyl ko do wie dzia łam się, że w Ryn ku No we go Są cza
otwar to przy by tek z grec ki mi po tra wa mi, ca łą noc nie spa łam,
przy po mi na jąc so bie szczę sne chwi le spę dzo ne na licz nych ban -
kie tach w tym kra ju, na wy staw nych bie sia dach, ta kże w tam tej -
szych re stau ra cjach oraz nie za po mnia ne wi zy ty w kil ku
grec kich lo ka lach w Kra ko wie.

Piz ze ria Car pe Diem

ROZMAITOŚCI
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W obro nie 
Jó ze fa Go ście ja 

Sza now na Re dak cjo, 
W na wią za niu do opu bli ko wa nej

w kwiet nio wym nu me rze „Są de cza ni na”
(nr 40) po le mi ki po mię dzy Ali cją Wą so -
wicz, dy rek to rem Ze spo łu Szkół im. Wł.
Or ka na, a red. Hen ry kiem Szew czy -
kiem, na te mat Pa na Jó ze fa Go ście ja, ku -
sto sza mu zeum szkol ne go, chcia ła bym
do rzu cić pa rę słów od sie bie. 

Je stem wnucz ką ostat nich wła ści cie li
Mar cin ko wic – Sta ni sła wa i Ol gi Mo raw -
skich. Pa na Jó ze fa Go ście ja znam od wie -
lu lat ja ko nie zwy kłe go czło wie ka,
od da ne go swo jej pra cy i pa sji: gro ma dze -
niu pa mią tek do ty czą cych re gio nu i hi -
sto rii te go re gio nu. A więc też ro dzi ny
Mo raw skich i Si kor skich. Jan Mo raw ski,
mój oj ciec, brał udział w od bi ciu Ja -
na Kar skie go, a Ol ga Mo raw ska by ła
wnucz ką Ma rii Cha łu biń skiej, sio stry Ty -
tu sa. Z ja ką pie czo ło wi to ścią i od da niem
Pan Jó zef gro ma dził i dbał o pa miąt ki ro -
dzin ne, pil no wał ter mi nów świąt do ty -
czą cych hi sto rii re gio nu – rocz ni cy
pierw szej bi twy Le gio nów pod Mar cin -
ko wi ca mi i oczy wi ście Wszyst kich Świę -
tych, a po nie waż ja miesz kam
w War sza wie, nie by łam w sta nie za pa lić

zni cza, ro bił to za mnie Pan Jó zef. Prze -
sy ła łam na to pie nią dze, z któ rych pan
Go ściej roz li czał się ze mną co do gro -
sza, gdyż jest krysz ta ło wo uczci wym
czło wie kiem. Pra ca, któ rą wy ko ny wał
spo łecz nie, by ła je go pa sją i ży ciem, nie -
ste ty zmia ny na sta no wi sku w szko le,
spo wo do wa ły zmia nę sy tu acji Pa na Jó ze -
fa – zo stał od su nię ty od eks po na tów i nie -
do ce nio ny przez no we wła dze w szko le. 

Pró bo wa łam po roz ma wiać z Pa nią
dy rek tor Ali cją Wą so wicz, ale roz mo wa
by ła krót ka i nie przy jem na, dla te go nie
je stem zdzi wio na, że Pan Go ściej jest
roz ża lo ny, gdyż po ty lu la tach nie jest
do ce nio ny w miej scu, gdzie ty le zro bił,
a wręcz prze ciw nie jest od su nię ty. Roz -
ma wia łam na ten te mat w sta ro stwie no -
wo są dec kim, w wy dzia le edu ka cji,
na wet dzwo ni łam do księ dza w Mar cin -
ko wi cach. 

Cie szę się, że ktoś wsta wił się za Pa -
nem Jó ze fem i ktoś do ce nił je go pra cę,
gdyż szko da, że by ta ka pra ca prze pa dła,
dla te go że jest on wy jąt ko wym czło wie -
kiem i oto cze nie go po pro stu nie do ce -
nia i nie ro zu mie, a rów nie smut ną
kwe stią jest fakt je go osa mot nie nia w tej
sy tu acji.

Po zdra wiam,
MAŁ GO RZA TA MO RAW SKA

War sza wa

List otwarty
do prezydenta
Ryszarda Nowaka

Ze zgro zą słu cham i czy tam o de cy -
zji pre zy den ta mia sta, któ rą pod jął
w spra wie ob wod ni cy pół noc nej No we -
go Są cza. Słu cham, czy tam i nie ro zu -
miem prze sła nek ta kiej de cy zji.
Prze ana li zuj my od po cząt ku.

Pro blem zro dził się po nad rok te mu,
gdy ge ne ral ny dy rek tor ochro ny śro do -
wi ska uchy lił de cy zję śro do wi sko wą dla
tej in we sty cji. Nie po zwo li ło to na uzy -
ska nie po zwo le nia na bu do wę. Źle się
sta ło, ale nie na le ża ło opusz czać rąk.

Ge ne ral ny dy rek tor uchy lił, a więc
trze ba by ło opra co wać no we ma te ria ły,
speł nia ją ce wa run ki usta wy i roz po cząć
pro ce du rę uzy ska nia no wej de cy zji.
Dla cze go nie roz po czę to sta rań rok te -
mu, nie wiem. Mó wi łam o tym w wy -
wia dzie dla tv -ns przed wy bo ra mi
sa mo rzą do wy mi.

In we sty cja „ob wod ni ca pół noc -
na mia sta No we go Są cza w cią gu dro gi
kra jo wej nr 28” jest – zgod nie z roz po -
rzą dze niem Ra dy Mi ni strów – in we sty -
cją mo gą cą po ten cjal nie zna czą co
od dzia ły wać na śro do wi sko. W związ -

ku z tym or ga nem wła ści wym do wy da -
nia de cy zji jest pre zy dent mia sta, na któ -
re go ob sza rze wła ści wo ści znaj du je się
naj więk sza część te re nu, na któ rym ma
być re ali zo wa ne to przed się wzię cie,
w po ro zu mie niu z wój tem gmi ny Cheł -
miec. I bę dzie tak za rów no w przy pad -
ku, gdy dro ga bę dzie dro gą kra jo wą, jak
i w przy pad ku, gdy bę dzie gmin ną -lo -
kal ną.

Skąd więc de cy zja, by zmie nić ka te -
go rię dro gi? Je dy ne wy tłu ma cze nie,
któ re zna la złam to ta kie, że Ge ne ral -
na Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to -
strad odło ży ła re ali za cję
„cheł miec kie go” od cin ka na 2014
rok. I co z te go? Nic, bo nie ma szans,
by od ci nek „są dec ki” wy ko nać wcze -
śniej niż w 2013 ro ku, o czym mó wi
pre zy dent i w tym zga dzam się w peł ni.
A więc re ali za cja „cheł miec kie go” od -
cin ka w 2014 ro ku by ła by kon ty nu acją
ca ło ści in we sty cji.

Ja kie za gro że nia ro dzi de cy zja
o zmia nie ka te go rii dro gi?

1. Da je to miesz kań com tak No we go
Są cza jak i Chełm ca szan sę o ubie ga nie
się o zwrot grun tów wy własz czo nych
pod ob wod ni cę pół noc ną, bo cel wy -
własz cze nia nie bę dzie re ali zo wa ny.
Dro ga lo kal na nie jest ob wod ni cą w cią -
gu dro gi kra jo wej.

2. Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -
wych i Au to strad od stą pi od bu do wy
„cheł miec kie go” od cin ka i zro bi to z ra -
do ścią (ba ba z wo zu, ko niom lżej), że
mia sto sa mo wy co fa ło się z bu do wy ob -
wod ni cy. Z punk tu wi dze nia Ge ne ral nej
Dy rek cji prze jazd dro gą 28 mo że się od -
by wać dzi siej szym śla dem, czy li Kra -
kow ską i mo stem Pił sud skie go, je śli
mia stu to nie prze szka dza. A prze szka -
dza i to jak! I bę dzie to de cy zja nie
do „od krę ce nia”, czy li na trwa łe li kwi -
du ją ca funk cję ob wod ni cy.

3. Trud no po wie dzieć, bo tu nie mam
da nych, czy po wiat no wo są dec ki zgo dzi
się na wpusz cze nie ru chu w swo ją uli cę
Mar cin ko wic ką, któ ra jest do te go nie
przy go to wa na. Trud no so bie wy obra zić
ti ry ja dą ce od Li ma no wej skrę ca ją ce
w Mar cin ko wic ką, a po tem w na szą
„uli cę lo kal ną”. W do tych cza so wym
roz wią za niu je cha ły by na wprost, czy li
„cheł miec kim” od cin kiem ob wod ni cy.

Pana Józefa Gościeja 
znam od wielu lat jako
niezwykłego człowieka,
oddanego swojej pracy
i pasji: gromadzeniu
pamiątek dotyczących
regionu i historii tego
regionu.

Z LISTÓW DO REDAKCJI
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4. Zmia na ka te go rii dro gi, przy za ło -
że niu, że dro ga bę dzie kosz to wa ła 80
mi lio nów kosz tu je mia sto, czy li nas
miesz kań ców, 40–50 mi lio nów zło tych,
bo ta kie do fi nan so wa nie mo żna otrzy -
mać, dla dro gi kra jo wej. Mo żna otrzy -
mać pod wa run kiem, że bę dzie
po zwo le nie na bu do wę. Je śli nie z resz -
tó wek pod ko niec okre su pro gra mo wa -
nia, to w no wej edy cji pro gra mów
w ro ku 2014. Tak do sta li śmy pie nią dze
na uli ce na Sta rów ce, tak do sta li śmy tro -
chę na most przy Tar now skiej wy ko na -
ny jesz cze w 2006 ro ku. W przy pad ku
pod ję cia tej de cy zji, o któ rej mó wi pre -
zy dent, tych pie nię dzy ni gdy nie bę dzie.

5. Cza so kres uzy ska nia po zwo le nia
na bu do wę wy dłu ża się, bo zle ce nie
w sys te mie „za pro jek tuj i wy bu duj” nie
przy spie sza pro ce dur, wprost prze ciw nie.

6. No wa de cy zja lo ka li za cyj na uzy -
ska na w ra mach ze zwo le nia na re ali za -
cję in we sty cji to no we roz gra ni cze nia
i ogrom ny ba ła gan wła sno ścio wy, tym
bar dziej, że pre zy dent mó wi o jed nej
nit ce (bez mo żli wo ści re ali za cji kie dyś
dru giej nit ki).

Na stęp nym pro ble mem jest koszt wy -
rzu co nej do ku men ta cji, któ ra kosz to wa -
ła oko ło 2 mi lio ny zło tych. Wy rzu co nej
bez po wo du, bo rok te mu pre zy dent
skła dał ją do po zwo le nia na bu do wę.
Jest to ra żą ca nie go spo dar ność.

Dziś mó wi, że roz strzy gnie prze targ
w sys te mie „za pro jek tuj, wy bu duj i za -
płać”.

Jak to wy glą da, to ma my przy kład
z uli cą Grot t ge ra, któ rą też zle co no
w sys te mie „za pro jek tuj i wy bu duj”
z ter mi nem za koń cze nia 23 grud -

nia 2010 ro ku. Do dziś nie ma na wet do -
ku men ta cji. Mó wi łam, pro si łam pod -
czas prac ko mi sji ze szłej ka den cji, ale
nic to nie da ło, a te raz ma my re zul ta ty.
Bo wła śnie na eta pie opra co wa nia do ku -
men ta cji ro dzą się pro ble my, któ re trze -
ba roz wią zać, a te roz wią za nia wpły wa ją
na koszt wy ko na nia in we sty cji. Nie tę -
dy dro ga.

Pre zy dent mó wi o jed nej nit ce uli cy.
Tak (w okre sie, kie dy pre zy den tem był
Jó zef Wik tor) by ło to pla no wa ne, ale
pro jek to wa no dwie nit ki. W I eta pie
mia ła być wy ko na na jed na, ale wy ku py
grun tów i po zwo le nie na bu do wę by ły
dla obu ni tek, tak by w cza sie, gdy bę dą
po trze by i mo żli wo ści re ali zo wać dru gą
nit kę bez pro ble mów.

Tak my śli się o mie ście – na dziś
i na ju tro. Nie mo żna chwi lo wy mi roz -
wią za nia mi blo ko wać mo żli wo ści roz -
wią zań do ce lo wych, któ re w przy pad ku
dróg w No wym Są czu win ny wy glą dać
na stę pu ją co:

1. Jed na nit ka ob wod ni cy pół noc nej
2. Jed na nit ka ob wod ni cy po łu dnio -

wej z mo stem na Du naj cu i po łą cze niem
z ob wod ni cą za chod nią w oko li cach
Świ niar ska

3. Po łą cze nie po mię dzy ob wod ni cą
po łu dnio wą a ob wod ni cą za chod nią
(wzdłuż Du naj ca i stre fy prze my sło wej)

4. Ko lej ne dru gie nit ki wy ko na nych
wcze śniej ob wod nic (pół noc nej, Wi to -
sa, Piecz kow skie go, po łu dnio wej) – ko -
lej ność wg ak tu al ne go na tę że nia ru chu

5. Przed łu że nie ul. Piecz kow skie go
i re ali za cja przej ścia do I Bry ga dy.

To ka żdy obec ny i przy szły pre zy dent
wi nien pa mię tać i ko lej no re ali zo wać,
a star czy te go na wie le, wie le ka den cji.
Trze ba być tyl ko kon se kwent nym!

Re asu mu jąc – ape lu ję do Pa na pre -
zy den ta o po now ną ana li zę de cy zji,
a cza su jest du żo – pod wa run kiem, że
na tych miast po dej mie się pra ce
nad uzy ska niem de cy zji śro do wi sko -
wej, wg ak tu al ne go pro jek tu ob wod ni -
cy pół noc nej.

ZO FIA PIECZ KOW SKA
(Autorka listu była wiceprezydentem Nowego

Sącza w latach 2002-2006, wieloletnią radną miejska;
z wykształcenia jest inżynierem drogownictwa,

projektowała wiele ulic sądeckich.)

Zofia Pieczkowska

Z LISTÓW DO REDAKCJI
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CENTRUM PSYCHIATRII 
I PSYCHOTERAPII 
38-300 GORLICE, UL. KRASIŃSKIEGO 8
(NAPRZECIW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4)

rejestracja telefoniczna codziennie w godz. 12.00-18.00 
tel. 519 343 026 oraz tel. 18 3537154 
godziny przyjęć:

lek. med. Janusz Bukowski, specjalista psychiatra, czwartki od 14.00 do 18.00
lek. med. Anna Marchut, specjalista psychiatra, środy od 15.00 do 17.00
lek. med. Tomasz Myśliwiec, specjalista psychiatra, poniedziałki od 15.00 do 18.00
oraz wizyty domowe po uzgodnieniu pod nr tel. 603 922 815.
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