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

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

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

ZOBACZ NASZE SZKOŁY 
DLA DOROSŁYCH 

NOWY SĄCZ

WSZYSTKIE ZAJĘCIA I EGZAMINY W NOWYM SĄCZU!!!

Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 32
tel. 18 444 46 93, tel. kom. 601 407 522, e-mail: nowysacz@wschodzachod.edu.pl

NOWE DOMY
JEDNORODZINNE

ul. Podbielowska 
(boczna Grunwaldzkiej) 
w Nowym Sączu

– prestiżowa i cicha dzielnica
– działki 8-12 arów
– blisko centrum
– do zamieszkania
– garaże dwustanowiskowe
– chętnie przyjmę mieszkania w rozliczeniu
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W MIE ŚCIE RO BI SIĘ ZA CIA SNO
Od kie dy po sia da nie sa mo cho du prze sta ło być luk su sem, tyl -
ko kwe stią cza su by ło to, że pew nego pięk ne go dnia licz ba
aut, któ re je żdżą po uli cach mia sta, prze kro czy mo żli wo ści
ko mu ni ka cyj ne No we go Są cza – pi sze Bo gu mił Storch.

20

26

NA SĄ DEC CZYŹ NIE LI CZĄ SIĘ...
Kry ni ca -Zdrój jest trze cim pod wzglę dem atrak cyj no ści tu ry -
stycz nej ośrod kiem w Ma ło pol sce, po Za ko pa nem i Kra ko wie.
Tak wy ni ka z ra por tu Urzę du Sta ty stycz ne go w Kra ko wie
za 2011 rok – pi sze An na Paw łow ska.

4642
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Roz bie ga na
Są dec czy zna 

W
pierw szym Fe sti wa lu
Bie go wym w Kry ni cy -
-Zdro ju przed dwo ma
la ty wzię ło udział 1000

bie ga czy. Przed ro kiem sta wi ło się 2500,
a gdy pi szę te sło wa, na dwa ty go dnie
przed roz po czę ciem trze ciej edy cji im -
pre zy w biu rze or ga ni za to rów by ło za -
re je stro wa nych 5 ty się cy za wod ni ków!
Za pi sa li się du zi i ma li, sta rzy i mło dzi,
z kil ku na stu kra jów, choć na tu ral nie naj -
wię cej w tym gro nie ro da ków z ca łe go
kra ju. To już naj więk sza im pre za bie go -
wa w Pol sce, któ rej to wa rzy szą tar gi
sprzę tu spor to we go i pre lek cje sław nych
nie gdyś spor tow ców. Trze ba przy znać,
że Zyg munt Ber dy chow ski, któ ry wy -
my ślił Fe sti wal Bie go wy, bo sam bie ga
i jest ma nia kiem zdro we go sty lu ży cia,
tra fił w dzie siąt kę. 

Z bie ga niem jest, jak ze śpie wa -
niem. Bie gać ka żdy mo że, to naj bar -
dziej de mo kra tycz na dys cy pli na spor tu,
nie wy ma ga ją ca ja kichś szcze gól nych
pre dys po zy cji fi zycz nych. W ka żdym
wie ku mo żna truch tać na krót kich lub
dłu ższych dy stan sach. Mo żna bie gać
sa mot nie lub w „sta dzie”, w le sie lub
nad je zio rem. Pod czas bie ga nia mo żna
li czyć kro ki, al bo mo dlić się lub fi lo zo -
fo wać. Ta dys cy pli na nie wy ma ga żad -
nych na kła dów fi nan so wych, choć
oczy wi ście wo kół niej wy rósł już ca ły
prze mysł: wy pa sio ne adi da sy od mie -
rza ją ce dy stans, sto pe ry mie rzą ce też
tęt no i ró żne ta kie cu deń ka. Ale prze -
cież mo żna wy le cieć o pią tej ra no lub
po po łu dniu na ście żkę wzdłuż Du naj -
ca, czy Po pra du w te ni sów kach a la
PRL i w dre sie z Ukra iny i to też bę dzie
bie ga nie, że hej! 

Za spra wą Fe sti wa lu Bie go we go
Są dec czy zna ma szan sę stać się sto li -
cą pol skich bie gów, a wła ści wie to już
nią jest. W koń cu to z Mu szy ny po -
cho dzi Hen ryk Szost, któ ry na kró lew -
skim dy stan sie na olim pia dzie
w Lon dy nie uzy skał naj lep szy wy nik
z Eu ro pej czy ków, zaj mu jąc zna ko mi -
te 9. miej sce w staw ce czar no skó rych
ma ra toń czy ków, o czym pi sze my
w tym nu me rze „Są de cza ni na”. Moc -
ne gru py bie go we ist nie ją w No wym
Są czu, Gor li cach i w Ry trze, gdzie się
to „sza leń stwo” za czę ło. 

Za pra sza my na tra sy trzy dnio we go
Fe sti wa lu Bie go we go w Kry ni cy -Zdro -
ju, roz po czy na ją cy się za raz po za koń -
cze niu Fo rum Eko no micz ne go
w po ło wie pierw sze go ty go dnia wrze -
śnia. W Kry ni cy nie bę dzie prze gra -
nych. Tam ka żdy bie gacz, bez wzglę du
na wy nik, do sta nie pa miąt ko wy me dal
od or ga ni za to rów, któ ry mo że so bie po -
wie sić w do mu na ścia nie. Je że li jesz -
cze sa mi nie bie ga my, to war to
po ki bi co wać in nym. Na przy kład do dać
otu chy uczest ni kom Ul tra ma ra to nu,
któ rzy bę dą mie li do po ko na nia 100 km
po gó rach i do li nach Be ski du Są dec kie -
go! Ale mo żna też ki bi co wać dzie cia -
kom ści ga ją cym się na dep ta ku
kry nic kim. Szcze gó ły na dal szych stro -
nach, bo z bie ga nia uczy ni li śmy te mat
wrze śnio we go „Są de cza ni na”, gdyż to
szan sa dla Są dec czy zny i ka żde go z nas
z osob na. 

Nie prze ści gnie my in nych re gio -
nów Pol ski je śli cho dzi o au to stra dy
i tra sy szyb kie go ru chu, lecz w bie gach
mo że my być naj lep si. I by naj mniej nie
cho dzi o wy ni ki. 

Henryk Szewczyk FO
T.
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WYDARZENIA

PIEL GRZY MI 
NA SĄ DEC KIEJ 
GÓ RZE TA BOR

– Od rzu ce nie Bo ga przez współ cze sny
świat przy no si lu dziom wie le ne ga tyw nych
skut ków – mó wił w ho mi lii 6 sierp nia,
w świę to Prze mie nie nia Pań skie go w No -
wym Są czu bi skup tar now ski An drzej Jeż.
Tłu my miesz kań ców Są dec czy zny mo dli ły się
w na pla cu przy Ba zy li ce św. Mał go rza ty.
Uro czy sta su ma, ce le bro wa na przez or dy -
na riu sza tar now skie go, za koń czy ła tra dy cyj -
ny, ty go dnio wy od pust na są dec kiej Gó rze
Ta bor ku czci Chry stu sa Prze mie nio ne go.

– Dziś na stę pu je po wrót do pry mi tyw -
nych, nie mal ja ski nio wych prze ja wów re li gij -
no ści – tak bi skup tar now ski mó wił
o astro lo gii, ho ro sko pach i po ra dach wró -
żek. – Ten ro dzaj pseu do -wia ry de ter mi nu je
po stę po wa nie lu dzi, two rzy ich co dzien ne
ży cie – ubo le wał bi skup. Hie rar cha pod kre -
ślił, że od rzu ce nie praw dzi we go Bo ga po wo -
du je de pre sję spo łecz ną, przy gnę bie nie
i sa mot ność.

NO WY SZEF 
„HA LA BARD NI KÓW”

Adam Kauf man ode brał z rąk wi ce pre zy -
den ta Je rze go Gwi żdża no mi na cję na sta no -
wi sko ko men dan ta Stra ży Miej skiej No we go
Są cza i zło żył ślu bo wa nie. No wy szef SM, któ -
ry ob jął sta no wi sko po wy gra nym kon kur sie
(6 kan dy da tów), jest eme ry to wa nym po li -
cjan tem. Ze słu żby od szedł w ub. r. w stop -
niu in spek to ra. Był na czel ni kiem są dec kie go
wy dzia łu CBŚ, a póź niej na czel ni kiem Za rzą -
du rze szow skie go CBŚ, na stęp nie sze fo wał
We wnętrz nej Słu żbie Ochro ny w Skład ni cy
Agen cji Re zerw Ma te ria ło wych w Sta rym
Są czu.

Przez po nad rok p. o. ko men dan ta SM był
Da riusz Gór ski. Po przed ni ko men dant, Ry -
szard Wa si luk, zo stał zwol nio ny w at mos fe -
rze skan da lu w grud niu 2010 ro ku

po kon flik cie z wi ce pre zy den tem Gwi żdżem,
co da ło po czą tek tzw. są dec kiej afe rze pod -
słu cho wej. Do na gry wa nia Wa si lu ka przy -
zna ła się by ła pra cow ni ca cy wil na SM Mar ta
G. Trwa jej pro ces o bez praw ne na gry wa nie
ko men dan ta.

DO WO ŻĄ WO DĘ
BECZ KO WO ZA MI

Śred nio dwa ra zy w ty go dniu stra ża cy
z OSP Ry tro przy wo żą miesz kań com Ob ła -
zów Ry ter skich wo dę w becz ko wo zach. So -
łec two li czy oko ło 260 miesz kań ców. – Je że li
przez dłu ższy okres cza su nie pa da deszcz,
wte dy są pro ble my z wo dą – mó wi soł tys
Jan Ko łacz. So łec two się roz ra sta, przy by wa
dom ków re kre acyj nych, bu do wa nych przez
miesz kań ców War sza wy, Kra ko wa i Ślą ska.
Bu do wa wo do cią gów w Ob ła zach Ry ter -
skich jest w fa zie pla no wa nia. Gmi na szu ka
pie nię dzy na in we sty cję, któ ra ma po pra wić
kom fort ży cia miesz kań com.

GEO LO DZY 
OPRA CU JĄ MA PĘ

Spe cja li ści z Pań stwo we go In sty tu tu
Geo lo gicz ne go opra cu ją szcze gó ło wą ma pę
geo lo gicz ną gmi ny Gró dek nad Du naj cem,
któ ra ma wska zać te re ny za gro żo ne dzia ła -
niem osu wisk. Gmi na po trze bu je no we go
pla nu za go spo da ro wa nia prze strzen ne go.
Do tych cza so wy, po uak tyw nie niu się osu -
wisk, jest nie ak tu al ny, a to wią że sa mo rzą do -
wi rę ce.

– Do gmi ny wpły nę ło oko ło czte ry sta
wnio sków o prze kształ ce nie dzia łek rol nych
na bu dow la ne. De cy zje są na ra zie za mro żo -
ne. Po uak tyw nie niu się osu wisk po po wo dzi
w 2010 ro ku mu si my cze kać na szcze gó ło we
ba da nia geo lo gicz ne – mó wi wi ce wójt Mie -
czy sław Haj du ga. W 2010 r. roz miar dra ma -
tu na te re nie gm. Gró dek n. Du naj cem nie
był tak do tkli wy jak w przy pad ku Kłod ne go,
gdzie jed nej no cy kil ka na ście ro dzin stra ci ło
do by tek ży cia. Tu osu wi ska po stę po wa ły
wol niej i miesz kań cy mie li czas na ewa ku -
ację. Łącz nie swo je go spo dar stwa mu sia ło
opu ścić po nad 30 ro dzin.

SZKO ŁA W LI BRAN TO WEJ
OTWAR TA NA ŚWIAT

Ze spół Szkół w Li bran to wej im. Jó ze fa
Bień ka od wie dzi ła Be ata Cho chla, za ło ży ciel -
ka Aka de mii Pu blicz nej, dzia ła ją cej w śro do -
wi sku po lo nij nym USA, oraz rad na gm.
Cheł miec Bo gu sła wa Pie trzak. Ini cja tor ką
współ pra cy mie dzy szko ła mi jest na uczy ciel -
ka w Li bran to wej Da nu ta Ber na dy. Uru cho -
mio no pi lo ta żo wy pro gram na uki ję zy ka
pol skie go dla uczniów ame ry kań skich i ję zy -
ka an giel skie go dla uczniów pol skich oraz
bo ga tej wy mia ny kul tu ro wej.

– Sta je my się co raz bar dziej glo bal ni, za -
pro po no wa ny pro gram po zwo li na wią zać
kon tak ty ję zy ko we, kul tu ro we oraz w przy -
szło ści wy mia nę uczniów po mię dzy szko ła -
mi – po wie dzia ła Be ata Cho chla pod czas
spo tka nia z dy rek tor ką szko ły Ma rią Po to -
niec. Po wa ka cjach obie szko ły roz pocz ną in -
te rak tyw na na ukę ję zy ków.

SOŁTYS MASZKOWIC
DOCENIONY PRZEZ
MARSZAŁKA

Ja cek Zą bek, soł tys Masz ko wic w gm.
Łąc ko, za jął dru gie miej sce w kon kur sie
na „Naj lep sze go Soł ty sa Ma ło pol ski
A. D. 2011”, zor ga ni zo wa nym po raz czter na -
sty przez Ma ło pol skie Sto wa rzy sze nie Soł ty -

WY RZU CĄ 
CZER NEC KIE GO Z PIS?

Ma rian Ku lig, wi ce pre zes spół ki ko mu -
nal nej Są dec kie Wo do cią gi, a za ra zem szef
struk tur miej skich Pra wa i Spra wie dli wo ści
w No wym Są czu, zło żył wnio sek o usu nię -
cie z par tii rad ne go Ar tu ra Czer nec kie go.
Za rzu cił mu dzia ła nie na szko dę PiS.

Czer nec ki, ja ko prze wod ni czą cy RM
w ubie głej ka den cji, był ini cja to rem nada -
nia śp. Le cho wi Ka czyń skie mu ty tu łu Ho -
no ro we go Oby wa te la Mia sta No we go
Są cza, przed 3 mie sią ca mi zaś za ło żył Ho -
no ro wy Ko mi te tu Bu do wy w No wym Są -
czu Po mnika Ofiar Tra ge dii Smo leń skiej.
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sów i Wo je wódz two Ma ło pol skie. Wy ni ki
kon kur su ogło szo no pod czas Dni La cho wic,
gm. Stry sza wa w po wie cie su skim. Go spo -
da rza Masz ko wic do ce nio no za dzia ła nia po -
dej mo wa ne rzecz lo kal nej spo łecz no ści.

– Mar sza łek za ży czył so bie, aby z urzę dów
gmin wy sy łać mu in for ma cje na te mat in we -
sty cji w so łec twach, wiel ko ści in we sty cji
przy cią gnię tych, wszyst kie go, co się dzie je
po mię dzy ludź mi – opo wia da Ja cek Zą bek.

Naj więk szą in we sty cją w so łec twie by ło
wy bu do wa nie chod ni ka łą czą ce go Masz ko -
wi ce z Łąc kiem, któ ry ra zem z oświe tle niem
kosz to wał po nad 1 mln zł.

GDZIE ZNA LEŹĆ 
SĄ DEC KI MIÓD?

Go spo dar stwo Pa siecz ne „Są dec ki Bart -
nik” ze Stróż w gmi nie Gry bów ma cer ty fi kat
na sprze daż mio dów eko lo gicz nych, jed nak
– jak przy znał Ja nusz Kasz te le wicz, wła ści ciel
fir my – eko lo gicz ne mio dy nie po cho dzą z je -
go pa sie ki, a są im por to wa ne. Wy zna nie to
zbul wer so wa ło ama to rów są dec kich mio dów.

– Spra wa jest bar dzo pro sta, jak od ró żnić
miód są dec ki od im por to wa ne go. Trze ba go
ku pić od pszcze la rza, któ ry dzia ła w tym te -
re nie – ra dzi Ma ciej Ry sie wicz, czło nek Kar -
pac kie go Związ ku Pszcze la rzy, au tor
fe lie to nów pszcze lar skich w „Są de cza ni nie”.

OD NO WIĄ 
ŚPIĄ CE GO RY CE RZA 

Raj cy są dec cy pod ję li uchwa łę o prze ję -
ciu przez No wy Sącz od wo je wo dy ma ło pol -
skie go za dań z za kre su ad mi ni stra cji
rzą do wej, do ty czą cych re mon tu i kon ser wa -
cji cmen ta rza wo jen ne go z okre su I woj ny
świa to wej, znaj du ją ce go się na ne kro po lii
przy ul. Rej ta na. Sa mo rzą dow cy wy re mon -
tu ją mo nu men tal ny po mnik Śpią ce go Ry ce -
rza wraz z kwa te ra mi żoł nier ski mi z I woj ny
świa to wej.

Cmen tarz wo jen ny nr 350 w No wym Są -
czu za pro jek to wał Gu stav Lu dwig. Zaj mu je
oko ło 1330 m kw. Two rzą go czte ry gro by
zbio ro we i 1118 po je dyn czych. Na cmen ta rzu
po cho wa nych jest 930 żoł nie rzy au stro -wę -
gier skich, 119 nie miec kich i 252 ro syj skich,

któ rzy w więk szo ści zmar li w szpi ta lu. Wie lu
po le głych żoł nie rzy ar mii za bor czych no si ło
pol skie na zwi ska. 

SA LA OB RAD RA TU SZA
DO LI FTIN GU

Kra kow ska fir ma „Kon ser wa cja Dzieł
Sztu ki” re mon tu je re pre zen ta cyj ną sa lę ob -
rad im. St. Ma ła chow skie go no wo są dec kie -
go ra tu sza. Przed się bior stwo wy gra ło
prze targ na od no wie nie głów ne go po miesz -
cze nia urzę du miej skie go, pro po nu jąc naj ni -
ższą kwo tę za re mont, 90 tys. zł.

Pierw szym eta pem prac by ło zde mon to -
wa nie sto łu pre zy dial ne go, któ ry prze ka za no
do pra cow ni kon ser wa tor skiej. Re mont
obej mie re no wa cję par kie tu – 30 proc. kle -
pek zo sta nie wy mie nio nych na no we. Re no -
wa cji zo sta ną pod da ne rów nież co ko ły
pod trzy mu ją ce ko lum ny. Sa la zo sta nie po -
ma lo wa na na no wo. Spo tka nia oko licz no -
ścio we oraz ślu by cy wil ne na czas re mon tu
sa li Ma ła chow skie go bę dą od by wać się
w ra tu szu w Mia stecz ku Ga li cyj skim. Wrze -
śnio wa se sja Ra dy Mia sta praw do po dob nie
od bę dzie się w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry.

GO PROW CY ŚWIĘ TO WA LI
Ju bi le usz 60-le cia dzia łal no ści ob cho dzi li

ra tow ni cy Kry nic kiej Gru py Gór skie go
Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go.
Z tej oka zji na dep ta ku w Kry ni cy -Zdro ju od -
był się po kaz sprzę tu ra tow ni cze go, na uka
pierw szej po mo cy przed me dycz nej, licz ne
kon kur sy i za ba wy. Na ko niec wy stą pił ze spół
Wa we le.

Gru pa Kry nic ka GOPR li czy 11 ra tow ni ków
za wo do wych i 230 ochot ni ków. Czu wa ją
nad bez pie czeń stwem tu ry stów w Be ski dzie
Są dec kim. Go prow cy prze pro wa dza ją ak cje
ra tow ni cze nie tyl ko w gó rach, ale ta kże
na gór skich rze kach. Czę sto włą cza ją się
w ak cje po szu ki waw cze, w czym po moc ne
są spe cjal nie prze szko lo ne psy.

KUP PAN CZOŁG!
Syn wój ta Ła bo wej, Mar ka Jancz ka, wy sta wił na al le gro do sprze da ży skon stru owa ną

wspól nie z ta tą re pli kę przed wo jen nej pol skiej tan kiet ki tks. Ce na – 250 tys. zł.
Mar cin Jan czak przy zna je, że sprze daż czoł gu w in ter ne cie idzie jak po gru dzie.
– Ow szem, dzwo nią lu dzie z ca łej Pol ski, py ta ją o szcze gó ły, ale wia do mo, że to ni szo -

wy ry nek – tłu ma czy pier wo rod ny wło da rza Ła bo wej, któ ry jest mi ło śni kiem sta rych sa -
mo cho dów i tra dy cji orę ża pol skie go. W lip cu czołg wziął udział w re kon struk cji obro ny
Czcho wa, a po tem mo żna go by ło zo ba czyć pod czas im pre zy w Mia stecz ku Ga li cyj skim
w No wym Są czu.
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WY BU DO WA LI RE MI ZĘ
W Ol sza nie, gm. Po de gro dzie, uro czy ście

otwar to i po świę co no oka za łą re mi zę
Ochot ni czej Stra ży Po żar nej. Jed nost ka po -
wsta ła w 1989 ro ku z ini cja ty wy Sta ni sła wa
Tom czy ka. Na po cząt ku sie dzi bą stra ża ków
by ło po miesz cze nie wy naj mo wa ne od gmin -
nej spół dziel ni. Nie mal od po cząt ku jej ist nie -
nia trwa ły sta ra nia o wy bu do wa nie re mi zy.
– In we sty cja pro wa dzo na by ła głów nie wła -
sny mi środ ka mi, przy znacz nym udzia le
w pra cach sa mych stra ża ków i miesz kań -
ców wsi Ol sza na. Część prac sfi nan so wał
Urząd Gmi ny w Po de gro dziu – mó wi druh
Ar tur Paw łow ski, rad ny gmin ny.

ZIE MIA W CE NIE
Wg ra por tu Agen cji Nie ru cho mo ści Rol -

nych, ce na zie mi rol nej idzie w gó rę. W dru -
gim kwar ta le br. ogól no pol ska śred nia
sprze da wa nych ziem z za so bów skar bu pań -
stwa wy nio sła 18.550 zł za ha i by ła wy ższa
o 6 proc. w po rów na niu z pierw szym kwar -
ta łem 2011 r. W woj. ma ło pol skim ce na 1 ha
grun tu wy no si ła śred nio 19,8 tys. zł. Ce ny
wol no ryn ko wych dzia łek rol nych są z re gu -
ły kil ku krot nie wy ższe. W po wie cie no wo są -
dec kim war tość dzia łek rol nych pod no szą
ich wa lo ry re kre acyj ne.

Ty po wą dział kę rol ną, bez za bu do wań,
w Lip ni cy Wiel kiej, o po wierzch ni 1,9 ha wy -
sta wio no na sprze daż za 35 tys. zł. za hek tar
zie mi rol nej o wa lo rach wi do ko wych w Że -
gie sto wie sprze da ją cy chce 50 tys. zł.
Za dział kę o po wierzch ni 1,26 ha w Trze trze -
wi nie trze ba za pła cić 107 tys. zł, a w Bi czy -
cach Gór nych 1,44 ha kosz tu je 195 tys. zł.

110 MI LIO NE RÓW 
Do Urzę du Skar bo we go w No wym Są -

czu wpły nę ło w tym ro ku 145.072 ze znań po -
dat ko wych za 2011 rok. To nie mal o 5 tys.
wię cej, niż przed dwo ma la ty. Po dat ni cy za -
zwy czaj mo gli li czyć na kil ka set zło tych

zwro tu, ale by li i ta cy, któ rych bu dżet zo stał
zwro tem po dat ku moc no pod re pe ro wa ny.

– Re kor do wy zwrot po dat ku dla jed ne go
pod mio tu w tym ro ku wy niósł 1.255.237 zło tych
– mó wi na czel nik US Be ata Orzeł–Li gę za.

W tym ro ku aż 110 po dat ni ków mia ło tu
do chód więk szy niż mi lion zł. Jed nak do chód
rocz ny zna ko mi tej więk szość są dec kich po -
dat ni ków nie prze kra cza 50 tys. zł. Do chód
od 50 do 100 tys. zł w 2010 r. mia ło 12.543 po -
dat ni ków, a w 2011 – 14.322. Do chód po wy -
żej 100 ty się cy wy ka za ło od po wied nio:
w ze zna niach zło żo nych rok te mu 4252 po -
dat ni ków, w te go rocz nych 4660.

RO PA W LA SKO WEJ
– Li czy my, że bę dzie to dru gi Ku wejt

– mó wią geo fi zy cy o od kry ciu złóż ro py i ga -
zu w re jo nie Ka mion ki Ma łej, gm. La sko wa.
Wła dze sa mo rzą do we za cie ra ją rę ce, li cząc
na roz wój gmi ny i miej sca pra cy dla miesz -
kań ców. Spe cja li ści z Geo fi zy ki Kra ków na -
tra fi li na su ro wiec pod czas ba dań ma ją cych
okre ślić struk tu rę geo lo gicz ną re gio nu.

– Ośro dek ob li cze nio wy w Kra ko wie,
po prze ka za niu da nych, wska że ile ma my
tam ro py i ga zu ziem ne go i zo sta nie tam wy -

ko na ny od wiert geo lo gicz ny – in for mu je
Ma rek Ło wic ki, kie row nik gru py sej smicz nej
z Geo fi zy ki Kra ków.

KA JA KA RZE WRÓ CI LI
POD MOST HE LEŃ SKI 

W No wym Są czu od by ły się 64. Mi strzo -
stwa Pol ski w sla lo mie ka ja ko wym 11-12
sierp nia). Tor wy ty czo no na Du naj cu w oko -
li cy mo stu he leń skie go. W staw ce po -
nad set ki za wod ni ków z ca łej Pol ski, w tym
olim pij czy cy z Lon dy nu, nie źle spi sa li się ka -
ja ka rze i ka na dyj ka rze Star tu No wy Sącz. 

II miej sce i IV miej sce w C -1 mę żczyzn za -
ję li od po wied nio Grze gorz Wójs i Woj ciech

PRA COW NI CY PKS SĄ DZĄ SIĘ O WY NA GRO DZE NIA
Przed Są dem Re jo no wym w No wym Są czu, wy dział Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych,

to czy się pro ces o wy na gro dze nia prze ciw ko Przed się bior stwu Ko mu ni ka cji Sa mo cho -
do wej w No wym Są czu w li kwi da cji. Po zwy zło ży ło po nad 200 by łych i obec nych pra cow -
ni ków przed się bior stwa.

– Pra cow ni cy do ma ga ją się wy rów na nia wy na gro dze nia, któ re we dług nich jest nie -
zgod ne z za kła do wym ukła dem zbio ro wym pra cy – in for mu je Lu cy na Fran czak z ze spo -
łu pra so we go Są du Okrę go we go w No wym Są czu.

Po zwy są kon se kwen cją kon tro li Pań stwo wej In spek cji Pra cy, któ ra stwier dzi ła nie -
pra wi dło wo ści w na li cza niu wy na gro dzeń od li sto pa da 2010 r. Wg pra cow ni ków, śred -
nio mie sięcz nie otrzy my wa li po 70 zł mniej, niż po win ni.
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Pa siut; Ma ciej Okrę glak był czwar ty w K -1
mę żczyzn; An na In gier dru ga w C -1 ko biet,
a Edy ta Wę grzyn pią ta w K -1 ko biet. 

Ce re mo nia wrę cze nia me da li od by ła się
na są dec kim Ryn ku. 

ZA MKNĘ LI SZKO ŁY „WID MA”
Osiem li ce ów pro fi lo wa nych, dwie szko ły

po li ce al ne, gim na zjum dla do ro słych i trzy let nie
tech ni kum uzu peł nia ją ce dla ab sol wen tów za -
sad ni czej szko ły za wo do wej w No wym Są czu
prze sta ły ist nieć. Rad ni miej scy w lu tym br. pod -
ję li in ten cyj ne uchwa ły w tej spra wie, a w sierp -
niu zde cy do wa li o ich za mknię ciu, co by ło
for mal no ścią. Cho dzi o szko ły „wid ma”, któ re
od kil ku lat nie pro wa dzi ły na bo ru uczniów, bo
mło dzież nie chcia ła się w nich uczyć. 

FAŁ SZY WY AL KO HO LIK
Sto wa rzy sze nie „Po gó rza nie” w Ko rzen -

nej zło ży ło do Ra dy Gmi ny wnio sek o roz wią -
za nie Gmin nej Ko mi sji Roz wią zy wa nia
Pro ble mów Al ko ho lo wych.

– Jej człon ko wie chcie li skie ro wać
na przy mu so we le cze nie od wy ko we Bo gu
du cha win ne go miesz kań ca Ko niu szo wej,
na co się nie zgo dził – mó wi Le szek Szam be -
lan, pre zes za rzą du Sto wa rzy sze nie „Po gó -
rza nie”. Spra wa zna la zła swój fi nał w są dzie
z ko rzyst nym dla miesz kań ca Ko niu szo wej
wy ro kiem. Sąd uznał, że mę żczy zna nie nad -
uży wa al ko ho lu.

SKA ZA NY ZA ALARM
O BOM BIE NA EU RO

Na ka rę dwóch lat po zba wie nia wol no ści
w za wie sze niu jej wy ko na nia na pię cio let ni
okres pró by ska zał Sąd Re jo no wy w No wym
Są czu 28-let nie go Mi cha ła D. oska rżo ne go
o fał szy wy alarm o pod ło że niu ła dun ków wy -
bu cho wych na me czu Pol ska – Gre cja
w War sza wie, in au gu ru ją cym Eu ro 2012. 14

ma ja br. z jed nej z ka fe jek in ter ne to wych
w No wym Są czu ktoś wy słał ma il do re dak -
cji ogól no pol skich sta cji te le wi zyj nej, któ ry
po sta wił na no gi słu żby kry zy so we. Po li cja
szyb ko usta li ła skąd nada no ma ila, za bez pie -
czo no kom pu ter, a ta kże za pi sy z ka mer mo -
ni to rin gu ka fej ki in ter ne to wej. Spraw cę
roz po znał pra cow nik ka fej ki. Przy znał się
do wi ny. Oka za ło się, że wy słał ma ila z ze -
msty. Fe ral ne go dnia Sąd Re jo no wy w No -
wym Są czu za rzą dził wo bec Mi cha ła D.
wy ko na nie ka ry po zba wie nia wol no ści za in -
ne prze stęp stwo.

ZDE RZY ŁA SIĘ Z SAR NĄ
W Łom ni cy -Zdro ju w 40-lat kę, ja dą cą ro -

we rem, ude rzy ła bie gną ca sar na. Ko bie ta
do zna ła ura zu krę go słu pa. Śmi głow cem Lot -
ni cze go Po go to wia Ra tun ko we go zo sta ła
prze trans por to wa na do szpi ta la. 

Po li cja usta ła, że ro we rzyst ka je cha ła pra -
wą stro ną jezd ni, gdy na gle z le wej stro ny
dro gi wy bie gła sar na, któ ra ucie ka ła
przed psem. Zwie rzę z du żą si łą ude rzy ło
w ro we rzyst kę.

WRZESIEŃ 20128 WYDARZENIA
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ODE SZLI
28 lip ca, w wie ku 37

lat zmarł Da riusz Lo rek,
na czel nik Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej w Kra -
snem Po toc kiem, gm.
Cheł miec, mi ło śnik sa -
mo cho dów te re no wych,
czło nek Gru py 4x4 i DE -
TE PE Te am. Zmarł na gle

pod czas raj du w Bu kow nie.
***
15 sierp nia zmarł tra -

gicz nie Krzysz tof Cy coń,
dzia łacz spo łecz ny i sa -
mo rzą do wiec z Kry ni cy -
-Zdro ju. Miał 49 lat.
Z za wo du był stra ża -
kiem, w la tach 90. ub.
stu le cia sze fo wał Ko mi -
sji Za kła do wej „So li dar -

no ści” w kry nic kiej jed no st ce PSP, był
rad nym po wia tu no wo są dec kie go ostat niej
ka den cji. W 2010 r. kan dy do wał bez po wo -
dze nia na bur mi strza Kry ni cy (CZYT. PAMIĘCI

KRZYSZTOFA CYCONIA – STR. 96).

Na podstawie portalu
sadeczanin.info opracował (HSZ)

NIE O TA KĄ PRO MO CJĘ
CHO DZI ŁO

Gło śno się zro bi ło o pen sjo na cie Far -
ma Zdro wia Spa&Wel l ness w Zna mi ro -
wi cach nad Je zio rem Ro żnow skim
po tym, jak dzien ni ka rze jed nej ze sta cji
te le wi zyj nej od kry li, że ośro dek nie przyj -
mu je oby wa te li USA i Izra ela, co wy tłusz -
czo nym dru kiem za strze żo no na stro nie
in ter ne to wej ośrod ka. Far ma Zdro wia
zró żni co wa ła też cen nik dla go ści z Pol ski
i za gra ni cy. „Kra jow cy” pła cą za do bę (ze
śnia da niem) od 60 zł w gó rę, a ob co kra -
jow cy od 60, ale eu ro.
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STRA ŻA CY UPO MI NA JĄ I OSTRZE GA JĄ 
Pa weł Mo ty ka, za stęp ca ko men dan ta miej skie go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w No wym Są czu,
na na ra dzie sa mo rzą dow ców w Sta ro stwie Po wia to wym zwo ła nej w ce lu omó wie nia pro ce du ry
po stę po wa nia w cza sie klęsk ży wio ło wych i stan dar dów pro wa dze nia ak cji ra tow ni czych:

– Wójt, któ ry obec nie nie peł ni już zresz tą tej funk cji, z przy czyn naj wy raź niej po li tycz nych lub
ego istycz nych, bo być mo że sta rał się za im po no wać miesz kań com chciał, że by za ku pio ny przez gmi -
nę no wy wóz stra żac ki jeź dził tyl ko po jej te re nie. Nie mia ło dla nie go zna cze nia to, że aku rat w tym
re jo nie nie by ło aż tak du że go za gro że nia po wo dzią. Stra ci li śmy spo ro cen ne go cza su na nie po trzeb -
ne roz mo wy z tym wój tem za miast od ra zu wy słać sprzęt na po moc po wo dzia nom, tam, gdzie był
bar dziej po trzeb ny. Ten wójt za cho wał się nie od po wie dzial nie. W trak cie pro wa dzo nych dzia łań ra -
tow ni czych mia ło też miej sce przy pad ko we dys po no wa nie po jaz dem przez przed sta wi cie li sa mo rzą -
dów gmi ny i jed no stek OSP bez zgło sze nia te go fak tu do sta no wi ska kie ro wa nia. Po trze ba peł ne go
wy po sa że nia jed no stek OSP w sys tem szyb kie go alar mo wa nia. Na dzi siaj ma go nie ca łe 60 jed no -
stek, czy li nie co po nad po ło wa. Trze ba do po sa żyć jesz cze 40. Trze ba pa mię tać o od po wied niej ilo -

ści wor ków na wy pa dek po wo dzi i fo lii na przy kry cie da chów, bo sil ne wi chu ry i trą by po wietrz ne są co raz częst sze. (BOS)

O ZA MY KA NIU SZKÓŁ
Po seł Ur szu la Au gu styn (PO), wi ce prze wod ni czą ca sej mo wej Ko mi sji Edu ka cji, Na uki i Mło dzie ży
na spo tka niu z sa mo rzą dow ca mi oraz dy rek to ra mi szkół w Sta ro stwie Po wia to wym w No wym
Są czu:

– Sa mo rzą dow cy ma ją pre ten sje, że to oni mu szą uchwa ła mi po dej mo wać de cy zje o li kwi da cji
szkół, bo chcie li by, by to par la ment je po dej mo wał i zdjął z nich nie mi łe obo wiąz ki. Ale to Ra da
po wo łu je uchwa łą pla ców ki i ta ką sa mą uchwa łą mu si je zli kwi do wać, je śli nie ma ją ra cji by tu.
Sa mo rzą dow cy mu szą tłu ma czyć me diom i miesz kań com, dla cze go prze kształ ca ją szko ły, a wte dy
nie za wsze ich de cy zje bę dą kry ty ko wa ne. Bo czym in nym jest li kwi da cja li ce ów pro fi lo wa nych,
w któ rych nie by ło już uczniów i uchwa ła w tej spra wie jest tyl ko for mal no ścią, a czym in nym li -
kwi da cja szko ły we wsi, gdzie by ła ona nie tyl ko ośrod kiem edu ka cji, ale też kul tu ral nym czy ży cia
wsi w ogó le. Ra cjo na li za cja sie ci oświa to wej za le ży od lo kal nych wa run ków, jed nej miar ki się przy -
ło żyć nie da. Nie są do koń ca praw dzi we in for ma cje, że sub wen cja oświa to wa jest za ma ła. Wszyst -
ko za le ży, jak się go spo da ru je pie niędz mi. Je śli są trzy wsie obok sie bie, w ka żdej szko ła po 30

uczniów, to żad nym cu dem wszyst kich się nie utrzy ma. Gdy się zra cjo na li zu je sieć i mą drze bę dzie się się ga ło po pie nią dze
na oświa tę, to bę dzie ła twiej. W cią gu 5-6 lat uby ło w sys te mie oświa ty mi lion dzie ci. A sub wen cja nie zma la ła, tyl ko wzro sła
o 10 mld zł. Są suk ce syw ne pod wy żki płac w oświa cie, licz ba eta tów trzy ma się w nor mie. Przy czym sa mo rzą dy też na przy -
kład nie ro zu mie ją za pi sów usta wy, jak dzia ła śred nia wy pła ca na na uczy cie lom. Za po mi na ją, że śred nią li czy się na ca łą da -
ną gru pę, a nie, że ka żdy na uczy ciel mu si do sta wać ty le sa mo. A oni da ją rów no wszyst kim i ro zu mie ją, że to jest śred nia.
Po win ni na gra dzać do brych na uczy cie li, za an ga żo wa nych, lu bia nych przez mło dzież, uczą cych ją do brze, a nie trze ba na gra -
dzać tych, któ rzy mi nę li się z po wo ła niem.

(BW)

MU SZY NY NIE DA SIĘ NIE PO KO CHAĆ!
W po pu lar nym pro gra mie dru gie go ka na łu Te le wi zji Pol skie go „Py ta nie na śnia da nie” za pre zen -
to wa no Mu szy nę. Gmi nę uzdro wi sko wą za chwa lał jej wło darz, Jan Gol ba. W pro gra mie wy stą pi ła
też Bar ba ra Ruc ka z Mu zeum Re gio nal ne go Pań stwa Mu szyń skie go, któ ra przy po mnia ła bo ga tą
hi sto rię Mu szy ny.

– Mu szy na to wspa nia łe uzdro wi sko na po łu dniu Pol ski, tuż przy gra ni cy ze Sło wa cją. Bo ga to
ob da rzo ne przez na tu rę: gó ry, la sy, rze ki i cie ka wa hi sto ria. Mia sto, któ re nie gdyś by ło pań stwem
mu szyń skim, z wła sną ad mi ni stra cją, woj skiem i są dow nic twem. Co ro ku Mu szy nę od wie dza bli -
sko 50 tys. tu ry stów. Jest u nas mo żli wość na uki jaz dy kon nej, spły wu rwą cym Po pra dem, zwie dza -
nia uro kli wych cer kwi i przy rod ni czych cie ka wo stek. Mu szy na to ta kże uzdro wi sko gdzie mo żna
le czyć wie le scho rzeń i do le gli wo ści, a ki bi com siat ków ki ko ja rzy się z klu bem „Mu szy nian ka”.

Mu szy na sta je się te raz in nym miej scem dzię ki bo ga tej ofer cie tu ry stycz nej. W sto sun ku do ro ku
ubie głe go, licz ba od wie dza ją cych wzro sła o 14 proc. Na to miast ostat nie czte ry la ta, to przy rost
o 100 proc., tak, że to jest ogrom na licz ba tu ry stów, któ ra przy je żdża do Mu szy ny. My ślę, że przede

wszyst kim przy cią ga ich ofer ta oraz in for ma cja o tym, że są tu wa run ki do od po czyn ku, le cze nia, na bra nia kon dy cji. Po sia da -
my in fra struk tu rę po zwa la ją cą na od po czy nek la tem i zi mą, że by tyl ko wspo mnieć sta cję nar ciar ską w Szczaw ni ku. Bo ga ty
jest ta kże ka len darz kul tu ral nych. Mu szy ny nie da się nie po ko chać! (MG)
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F
o rum to peł ne ho te le i pen sjo na -
ty w Kry ni cy, Mu szy nie i Ty li -
czu, tłok w re stau ra cjach
i ka wiar niach, ko lej ki do sto isk

z pa miąt ka mi, kom plet pa sa że rów w ko -
lej ce szy no wej na Gó rze Par ko wej i ko -
lej ce li no wej na Ja wo rzy nę Kry nic ką.

– Kry ni ca z ra do ścią wi ta uczest ni -
ków Fo rum, ta kon fe ren cja to wiel ka
a przy tym dar mo wa pro mo cja uzdro wi -
ska. Wie lu uczest ni ków Fo rum wra ca
póź niej do nas ja ko ku ra cju sze i wcza so -
wi cze – mó wi bur mistrz Da riusz Reś ko. 

„No we wi zje na trud ne cza sy. Eu ro -
pa i świat wo bec kry zy su” – to ha sło

wio dą ce te go rocz nej kon fe ren cji. We -
źmie w niej udział ok. 2,5 ty sią ca po li -
ty ków, eko no mi stów, me na dże rów
wiel kich kor po ra cji, na ukow ców i lu dzi
me diów z po nad 60 kra jów. Od bę dzie
się 6 se sji ple nar nych i oko ło 150 pa ne li
dys ku syj nych w ra mach 10 ście żek te -
ma tycz nych, od eko no mii i fi nan sów
po re li gię i fi lo zo fię. 

– Do Kry ni cy przy je dzie bar dzo licz -
na re pre zen ta cja Chin. Na jej cze le sta -
nie szef chiń skiej de le ga cji w Da vos.
Z Ro sji za po wie dzia ła się gru pa de pu to -
wa nych, nie za brak nie ta kże Ame ry ka -
nów, ale naj wię cej bę dzie go ści z Eu ro pu

Środ ko wo -Wschod niej, mię dzy in ny mi
spo dzie wa my się pre zy den ta Chor wa cji
– mó wi pre zes In sty tu tu Stu diów
Wschod nich Je rzy Bo chyń ski. Mi ni stro -
wie ga bi ne tu Do nal da Tu ska zja wią się
pod Gó rą Par ko wą nie omal w kom ple cie. 

– Li czy my na obec ność sa me go pre -
mie ra oraz pre zy den ta Ko mo row skie go
– do da je Bo chyń ski. 

***
Fo rum Eko no micz ne mu w Kry ni cy

to wa rzy szą mniej sze kon fe ren cje. Dla
sa mo rzą dow ców wa żne bę dzie VI Fo -
rum Re gio nów w Mu szy nie (4-6 wrze -
śnia). Wśród pa ne li stów znaj dą się

W XXII Fo rum Eko no micz nym we źmie udział 2,5 ty sią ca go ści 

No we wi zje na trud ne  
pod Gó rą Par ko wą 

W pierw szym ty go dniu wrze śnia (4-6 wrze śnia) Kry ni ca -Zdrój, jak co ro ku o tej po rze prze ży je na -
jazd Vip -ów. XXII Fo rum Eko no micz ne spra wi pew ną ucią żli wość dla ku ra cju szy – na czas kon fe -
ren cji wy łą czo na jest Pi jal nia Głów na i ogra ni czo ny ruch na dep ta ku – ale miej sco wi nie na rze ka ją. 
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czo ło we po sta ci Pol ski sa mo rzą do wej,
w tym mar sza łek Ma ło pol ski Ma rek So -
wa. Ob ra dom w Ho te lu Kli mek w Złoc -
kiem przy słu chi wać się bę dą m.in.
są dec cy wój to wie i bur mi strzo wie. Kon -

fe ren cji pa tro nu je mi ni ster roz wo ju re -
gio nal ne go Elżbie ta Bień kow ska. 

W Tar no wie (3-4 wrze śnia) od bę dzie
się V Fo rum In we sty cyj ne, któ re gro ma -
dzi wy bra nych in we sto rów z Eu ro py
Środ ko wo -Wschod niej, a ta kże przed sta -
wi cie li rzą dów i par la men tów, od po wie -
dzial nych za pro ce sy pry wa ty za cyj ne
w na szym re gio nie Eu ro py. 

No wy Sącz tra dy cyj nie bę dzie go ścił
(3 -7 wrze śnia) uczest ni ków VII Fo rum
Eko no micz ne go Mło dych Li de rów. Jest
to płasz czy zna dia lo gu mło dych li de rów
z państw Unii Eu ro pej skiej, Eu ro py
Wschod niej i Kau ka zu. Pro gram kon fe -
ren cji obej mu je pa ne le dys ku syj ne,
warsz ta ty, pre zen ta cje, wy sta wy oraz

spo tka nia z pol ską kul tu rą. W tym ro ku
w Fo rum Mło dych Li de rów, na zy wa -
nym „mło de Da vos” we źmie udział bli -
sko 400 przed sta wi cie li or ga ni za cji
po li tycz nych, po za rzą do wych, spo łecz -
nych i go spo dar czych z 42 państw Eu -
ro py. Je go głów nym prze sła niem jest
„two rze nie idei dla przy szło ści Eu ro py”.

***
Or ga ni za to rzy przy go to wa li do uczest -

ni ków „du że go” Fo rum Eko no micz ne go
i kon fe ren cji to wa rzy szą cych bo ga tą ofer -
tę kul tu ral ną, obej mu ją cą kon cer ty, wy -
sta wy, wie czo ry au tor skie. Go ście Fo rum
bę dą mie li oka zję za po znać się z głów ny -
mi trak cja mi tu ry stycz ny mi Są dec czy zny. 

(HSZ)
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Na bie ga czy cze ka też re kor -
do wa pu la na gród pie nię -
żnych – aż 450 tys.

zło tych. Na gro dą głów ną Fe sti wa lu jest
sa mo chód oso bo wy Fiat 500. Zo sta nie

on roz lo so wa ny wśród bie ga czy, któ rzy
ukoń czą wy ma ga ją cy „Ko ral Ma ra ton”.

W tak szyb kim tem pie nie roz wi ja się
żad na in na im pre za spor to wa w Pol sce.
Jej si łą jej ró żno rod ność – na Fe sti wa lu

Bie go wym ka żdy znaj dzie coś dla sie -
bie. Za wo do wi bie ga cze nie przej dą obo -
jęt nie obok „Bie gu 7 Do lin” – już dzi siaj
naj więk szym te go ty pu bie giem w Pol -
sce i jed nym z naj więk szych w Eu ro pie.

– Ta ka licz ba za re je stro wa nych
uczest ni ków, to ogrom ny suk ces bio rąc
pod uwa gę, że to do pie ro trze cia edy cja
im pre zy – mó wi po my sło daw ca i or ga -
ni za tor Fe sti wa lu Bie go we go Fo rum
Eko no micz ne go, Zyg munt Ber dy chow -
ski. – Przede wszyst kim uda ło się nam

Festiwal Biegowy

Rekordowa liczba
zawodników i nagród
Re kor do wa licz ba po nad 5000 osób za re je stro wa ła się
na III Fe sti wal Bie go wy Fo rum Eko no micz ne go, któ ry roz pocz -
nie się w pią tek 7 wrze śnia w Kry ni cy -Zdrój i po trwa do nie -
dziel ne go po po łu dnia 9 wrze śnia, kie dy od bę dzie się
ce re mo nia wrę cze nia na gród.

BIEG 7 DO LIN
Dłu gość tra sy: 100 km. Start – 8 wrze śnia o godz. 3 nad ra nem przy Sta rym Do mu Zdro jo wym, me ta w tym sa mym miej scu. Za wod ni -
cy, któ rzy nie do bie gną do me ty w Kry ni cy do go dzi ny 20: 00, mu szą prze rwać bieg i zejść z tra sy. Tra sa jest bar dzo trud na, wy zna czo -
na w Be ski dzie Są dec kim, gó rzy sta z licz ny mi pod bie ga mi i zbie ga mi. Li mit cza su -17 h. Na tra sie znaj do wać się bę dą do dat ko we, nie
ozna czo ne na ma pie punk ty kon tro l ne, któ re mu si po ko nać ka żdy za wod nik. Nie prze bie gnię cie przez któ ry kol wiek z punk tów kon tro -
l nych po wo du je au to ma tycz ną dys kwa li fi ka cję. W ra mach Bie gu 7 Do lin ro ze gra ne zo sta ną rów nież bie gi gór skie na dy stan sie 33 km
z me tą w Ry trze (li mit cza su: 5h 30”) i 66 km z me tą w Piw nicz nej (li mit cza su: 10h 30'). Wszy scy za wod ni cy, któ rzy ukoń czą Bieg 7 Do lin
na 100 km w li mi cie cza so wym, otrzy ma ją na me cie w Kry ni cy -Zdrój spe cjal ny, li mi to wa ny me dal. Ka żdy za wod nik mu si po sia dać przy so -
bie ak tyw ny, do brze na ła do wa ny, te le fon ko mór ko wy oraz la tar kę (czo łów kę). Zwy cięz ca bie gu wśród mę żczyzn otrzy ma 15 tys. zł na -
gro dy, wśród ko biet – 6 tys. zł. 
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w re kor do wo krót kim cza sie do łą czyć
do gro na naj więk szych wy da rzeń bie go -
wych w Pol sce. Suk ce sem jest ta kże po -
zy ska nie Mi strzostw Świa ta w Bie gach
Gór skich, któ re za rok od bę dą się w ra -
mach Fe sti wa lu Bie go we go – do dał Ber -
dy chow ski.

Pro gram Fe sti wa lu Bie go we go prze -
wi du je ro ze gra nie po nad 20 bie gów
o łącz nej dłu go ści tras prze kra cza ją -
cej 200 km. Trzy głów ne bie gi to: „Ży -

cio wa Dzie siąt ka” na naj szyb szej w Pol -
sce tra sie z Kry nic do Mu szy ny, „Ko ral
Ma ra ton” – je den z naj trud niej szych ma -
ra to nów oraz „Bieg 7 Do lin” – naj więk -
szy ul tra ma ra ton w kra ju
na dy stan sie 100 km wio dą cy szla ka mi
Be ski du Są dec kie go. Rów nie bo ga ty jak
w po przed nich la tach bę dzie pro gram
bie gów dla dzie ci na kry nic kim dep ta ku. 

Na uczest ni ków Fe sti wa lu Bie go we -
go w 2012 ro ku cze ka wie le no wo ści

– przede wszyst kim, za wo dy roz po czy -
na ją się już w pią tek, 7 wrze śnia,
o godz. 19: 00 – wów czas wy star tu je
„Gieł do wa Mi la”. No wo ścią jest ta kże
„Fe sti wal Szta fet Ma ra toń skich”, któ ry
zo sta nie ro ze gra ny w ra mach „Ko ral
Ma ra to nu”. Dru ży ny zło żo ne z 4 za -
wod ni ków po ko nu ją cych ko lej no od -
cin ki 10 + 10 + 10 + 12,195 km.

Mi ło śni cy bie ga nia po gó rach bę dą
mo gli spró bo wać swo ich sił na tra sach
an glo sa skich na Ja wo rzy nie, na któ rych
w 2013 ro ku zo sta ną ro ze gra ne Mi strzo -
stwa Świa ta w Bie gach Gór skich.
W Kry ni cy, już po raz trze ci, ro ze gra -
na zo sta nie ta kże ry wa li za cja na „Naj -
szyb szą Ro dzi nę w Pol sce” oraz
„Naj szyb szą Fir mę w Pol sce”.

WYRÓŻNIENIA DLA
FESTIWALU BIEGOWEGO

Fe sti wal Bie go wy Fo rum Eko no micz ne -
go zo stał uzna ny przez por tal Ma ra to ny Pol -
skie.pl za naj cie kaw sze wy da rze nie bie go we
ubie głe go ro ku. Tym sa mym otrzy mał wy ró -
żnie nie FI LI PI DES 2011 w ka te go rii „Naj cie -
kaw sza For mu ła”. Po nad to, czy tel ni cy
por ta lu przy zna li mu od zna kę „ZŁO TY BIEG”,
bę dą cą naj wy ższym wy ró żnie niem przy zna -
wa nym im pre zom bie go wym w Pol sce.
Pierw sza edy cja Fe sti wa lu zo sta ła uzna -
na w 2010 ro ku za „De biut Or ga ni za cyj ny Ro -
ku”, a Zyg munt Ber dy chow ski otrzy mał
wy ró żnie nie FI LI PI DES w ka te go rii „Naj lep -
szy Me ce nas Bie gów 2010”. 

KO RAL MA RA TON 
Dłu gość tra sy – 42,195 km. Start 9 wrze śnia o godz. 8:30 przy Sta rym Do mu Zdro jo wym,
me ta w tym sa mym miej scu. Tra sa w 99 proc. pro wa dzi po as fal cie. Za wod ni cy, któ rzy
nie do bie gną do me ty do go dzi ny 14.30 zo bo wią za ni są prze rwać bieg i zejść z tra sy.
Na tra sie co 2,5 km bę dą roz sta wio ne punk ty z wo dą, a co 5 km punk ty odżyw cze z na -
po ja mi izo to nicz ny mi i ba na na mi. Wśród wszyst kich za wod ni ków, któ rzy ukoń czą Ko -
ral Ma ra ton roz lo so wa ny zo sta nie sa mo chód oso bo wy Fiat 500 o war to ści ok. 50 tys.
zło tych. Nie za le żnie od na gro dy głó nej zwy cięz cy bie gu wśród ko biet i mę żczyzn otrzy -
ma ją po 10 tys. zł. 

ŻY CIO WA DZIE SIĄT KA TAU RO NU 
Dłu gość tra sy – 10 km, start 8 wrze śnia o godz. 12.15 na Dep ta ku w Kry ni cy. Me ta na Ryn -
ku w Mu szy nie. Prze wy ższe nia: start – 558 m n. p. m, me ta – 430 m n. p. m. Tra sa pro wa -
dzi dro gą wo je wódz ką Kry ni ca – Mu szy na. Li mit cza su 1,5 h. Zwy cięz cy wśród ko biet
i mę żczyn otrzy ma ją 3 tys. zł na gro dy.
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PART NE RZY
Part ne ra mi Fe sti wa lu Bie go we go Kry ni -

cy -Zdrój są m. in.: TAU RON KO RAL, Gru pa
MA SPEX, Gieł da Pa pie rów War to ścio wych
w War sza wie, Oran ge Pol ska, KGHM Pol ska
Miedź S. A., PKN OR LEN, Deut sche Bank,
Gar min, Un der Ar mo ur, Vi bram Fi ve Fin gers

i TI MEX. Part ne rem me dycz nym Fe sti wa lu
jest Ca ro li na Me di cal Cen ter.

Fe sti wal Bie go wy uzy skał do fi nan so wa -
nie z Wo je wódz twa Ma ło pol skie go, Mi ni ster -
stwa Spor tu i Tu ry sty ki oraz Mi ni ster stwa
Na uki i Szkol nic twa Wy ższe go.

PA WEŁ PISZ CZEK

PROGRAM FESTIWALU
BIEGOWEGO 

PIĄ TEK – 7 WRZE ŚNIA

14.30-18.30 PU MA Fa as te sty
(te sty szyb ko ścio we)

15.00-15.50 Bieg Ma ło pol ski
16.00-17.20 Bie gi eli mi n. Gieł do wej Mi li
17.30-17.45 Bieg Prze bie rań ców 

na dy stan sie 999 me trów
18.00 Fi nał Gieł do wej Mi li ka te go rii

Ma sters
18.10 Fi nał Gieł do wej Mi li 
18.20 Szta fe ta Dep ta ka 3x1000m
19.30 Od pra wa uczest ni ków 

Bie gu 7 Do lin
20.30 Kon cer ty 
Tar gi 14.00-22.00

SOBOTA – 8 WRZEŚNIA 

3.00 Bieg 7 do lin Ul tra ma ra ton 
3.10 Bieg na dy stan sie 66 km

– me ta Piw nicz na
3.20 Bieg na dy stan sie 33 km

– me ta Ry tro
8.00 Gór skie Mi strzo stwa Pol ski

w Nor dic Wal king 
10.00 Re kre acyj ny prze marsz Nor dic

Wal king dla wszyst kich 
– dy stans 2 km

11.00 Bieg Ko biet 
12.15 Ży cio wa Dzie siąt ka TAU RO NA

– w ra mach bie gu ro ze gra ne
zo sta ną Mi strzo stwa Pol ski
Ma sters oraz Bieg Aka de mic ki

18.30 Pa sta Par ty
19.30 Od pra wa uczest ni ków 

Fe sti wa lu Szta fet Ma ra toń skich
20.00 Ce re mo nia wrę cze nia na gród
21.00 Kon cert
Tar gi 7.00-21.00

NIE DZIE LA – 9 WRZE ŚNIA

8.30 Ko ral Ma ra ton 
8.45 Fe sti wal Szta fet Ma ra toń skich 
8.50 Bie gi dla dzie ci i mło dzie ży 
10.00 Bie gi na Ja wo rzy nie 
14.30 Bieg Ma ło pol ski II
16.00 Ce re mo nia wrę cze nia na gród 
Tar gi 7.00-17.00
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W
miej scu, gdzie 13 lat te -
mu Jan Pa weł II ka no ni -
zo wał bł. Kin gę,
Eu cha ry stii prze wod ni -

czył ks. Ta de usz Saj dak, dy rek tor Die -
ce zjal ne go Cen trum Piel grzy mo wa nia
w Sta rym Są czu. Na ka za niu ks. Saj dak
mó wił o mą dro ści, czer pa nej z Ewan ge -
lii i do świad cze nia ży cio we go. – Czło -

wiek wy kształ co ny nie za wsze jest mą -
dry ży cio wo – za zna czył ka zno dzie ja.
Od niósł się ta kże do kry zy su współ cze -
snej oświa ty. Przy po mniał, że za bor cy
roz po czy na li wal kę z pol sko ścią
od nisz cze nia szko ły. – Ale od szko ły
jesz cze wa żniej szy jest dom ro dzin ny,
zdro wa ro dzi na kształ tu je mło de go czło -
wie ka – mó wił ks. Saj dak.

Li tur gię uświet ni ła Sta ro są dec ka
Mię dzysz kol na Or kie stra Dę ta pod kie -
row nic twem Sta ni sła wa Dą brow skie go
i Chór Pa ra fial ny ze Sta re go Są cza.

– By łam tu taj trzy na ście lat te mu
– wspo mi na Bo że na Paw łow ska, soł tys
wsi Ol sza na. – Do sko na le pa mię tam, co
wte dy Jan Pa weł II mó wił do zgro ma -
dzo nych i dla te go uwa żam, że ta kie spo -
tka nia, jak to dzi siej sze, są bar dzo
po trzeb ne.

– Wspól na Msza świę ta, po tem za ba -
wa – to nas jed no czy, tym bar dziej, że
jak wszy scy wie my, świę ta Kin ga, wy -
nie sio na tu taj na oł ta rze przez Oj ca
Świę te go, jest pa tron ką sa mo rzą dow ców
– do da je Ta de usz Ol szow ski, soł tys Mo -
stek. – Spo tka nia w tym miej scu są jak
naj bar dziej za sad ne. Oso bi ście je stem

V Pielgrzymka Sądecka do Starego Sącza

Samorządowcy 
pod ołtarzem papieskim
Wło da rze gmin, soł ty si, przed sta wi cie le Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych, pocz ty sztan da ro we i miesz kań cy z ca łe go po wia tu
no wo są dec kie go zgro ma dzi li się w nie dzie lę 19 czerw ca wo kół
Oł ta rza Pa pie skie go w Sta rym Są czu na Piel grzym ce Są dec kiej,
zor ga ni zo wa nej po raz pią ty przez Fun da cją Są dec ką. Na sta ro -
są dec kich bło niach od był się ta kże Są dec ki Fe sti wal Kul tu ry
oraz VII Grand Prix Bie gów Są de cza ni na.
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dum ny, że to wła śnie w na szej gmi nie ta -
kie wy da rze nie ma miej sce.

Oł tarz Pa pie ski, ja ko pa miąt ka po wi -
zy cie bł. Ja na Paw ła II na Są dec kiej Zie -
mi, po zo stał wi dzial nym śla dem Bo żej
ła ski, ja kiej do świad czy li Są de cza nie
pa mięt ne go 16 czerw ca 1999 ro ku.
Miesz kań cy Sta re go Są cza są dum ni
z te go, że ja ko je dy ny w Pol sce, nie zo -
stał ro ze bra ny po piel grzym ce.

– Do dziś wspo mi na my kli mat tam tej
wi zy ty, któ ry był kli ma tem świę to ści.
Świę ta Kin ga, jej ro dzeń stwo, któ rych
po sta ci przy wo ły wał pa pież w ho mi lii,
po win ny być in spi ra cją do dzia łań dla
nas, sa mo rzą dow ców – po wie dział Ja -
cek Le lek, bur mistrz Sta re go Są cza.

Jak do da je wło darz mia sta św. Kin gi,
ta kie spo tka nia są bar dzo po trzeb ne.

– Zaw sze po trze bu je my oka zji, że by się
spo tkać, in te gro wać, po roz ma wiać w ta -
ki nie zo bo wią zu ją cy spo sób, przy mu zy -
ce, kie dy gra na sza re gio nal na ka pe la. To
sprzy ja po zna wa niu sie bie na wza jem.

Po Mszy świę tej mia ło miej sce bar dzo
mi łe wy da rze nie. Sta ni sław Dą brow ski
zo stał uho no ro wa ny przez Zyg mun ta
Ber dy chow skie go, za ło ży cie la Fun da cji
Są dec kiej, oraz Ry szar da Po ra dow skie -
go, człon ka Za rzą du Po wia tu No wo są -
dec kie go, za swo ją kul tu ral ną dzia łal ność

na rzecz Sta re go Są cza i ca łe go po wia tu.
War to przy po mnieć, że Sta ni sław Dą -
brow ski był nie daw no no mi no wa ny
do ty tu łu „Są de cza nin 2011 Ro ku”. To
czło wiek, któ ry ca łym ser cem an ga żu je
się w to, co ro bi. Przy wró cił świet ność
Sta ro są dec kiej Or kie strze Dę tej, miał
swój udział w po wsta niu re gio nal ne go

ze spo łu „Sta ro są de cza nie”, do te go jesz -
cze pro wa dzi Chór Pa ra fial ny przy ko -
ście le pod we zwa niem św. Elżbie ty.

Po tem roz po czę ła się za ba wa na Są -
dec kim Fe sti wa lu Kul tu ry, któ ry Fun da cja
Są dec ka zor ga ni zo wa ła we współ pra cy
z Wo je wódz twem Ma ło pol skim. Na sce -
nie za pre zen to wa ły się ze spo ły „Be ski dy”
z Do mi ni ko wic, „Ni sko wio ki”, Saks -
-Band i Iza be la Sza fran. Do dat ko wo Jan
Smo leń – kie row nik ze spo łu z Ni sko wej
ura czył zgro ma dzo nych opo wie ścią
o stro jach i lo kal nych tra dy cjach.

Na wszyst kich cze ka ły kon kur sy, gry,
za ba wy, sto iska twór ców lu do wych, po -
ka zy Stra ży Po żar nej oraz smacz ne po -
tra wy, któ re przy go to wa ły pa nie z Kół
Go spo dyń Wiej skich w Ptasz ko wej,
Kru żlo wej, Ja zow ska i Sta deł.

(KB, MG)

Oł tarz Pa pie ski, ja ko pa -
miąt ka po wi zy cie bł. Ja -
na Paw ła II na Są dec kiej
Zie mi, po zo stał wi dzial -
nym śla dem Bo żej ła ski,
ja kiej do świad czy li Są de -
cza nie pa mięt ne go 16
czerw ca 1999 ro ku. 

FOT. JERZY CEBULA
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T
en fe sti wal to bar dzo faj ny po mysł – mó wi Mał go -
rza ta Wi lusz, któ ra by ła za chwy co na tym, co dzia ło
się na sce nie i na tra sie dla bie ga czy, choć przy szła
z obo wiąz ku – peł ni ła dy żur pie lę gniar ski pod czas

fe sti wa lu. Na szczę ście nie mu sia ła ni ko mu udzie lać po mo cy.
Za to do wie dzia ła się wie lu no wych fak tów o są dec kim folk -
lo rze. – Nie wie dzia łam wie lu rze czy, o któ rych mó wio no.
War to je po znać – mó wi. 

Po dob nie jak Gra ży na Mar czak, tu ryst ka, któ ra prze je cha -
ła 500 ki lo me trów z Ostro łę ki (woj., ma zo wiec kie), by być
w ten week end w Mu szy nie. – Su per spra wa. Szcze gól nie, dla
przy jezd nych. Cie ka wych rze czy się mo żna do wie dzieć. Jesz -
cze nie daw no nie da ło się nic usły szeć na ten te mat, lu dzie
wręcz się wsty dzi li folk lo ru, hi sto rii, swo ich ko rze ni. Dziś za -
czy na ją do te go wra cać – cie szy się.

– Znam ze spół „Do li na Po pra du”, wie le ra zy wy stę po wał
w Mu szy nie i ma my kon takt. Na to miast po mysł na fe sti wal,
po ka zu ją cy na sze ko rze nie i tra dy cje, to jest to, cze go się lu -
dzie do ma ga li – mó wi bur mistrz Mu szy ny Jan Gol ba. – My
też wra ca my w tej chwi li do swo ich ko rze ni, tych hi sto rycz -
nych, zwią za nych z hi sto rią Pań stwa Mu szyń skie go. Od twa -
rza my stro je, ma my już stro je har ni ków, bę dzie my rów nież
od twa rza li stro je dra go nii bi sku piej. Tak sa mo, je że li cho dzi
o stro je miesz czań skie, bo mie li śmy tu taj tro chę in ną sy tu ację,
niż w in nych re gio nach. Na pew no bę dzie my też wra ca li

do stro jów łem kow skich, bo to by ły te re ny gdzie do oko ła
miesz ka li Łem ko wie. War to o tym przy po mi nać, bo nie je ste -
śmy jed no rod ni.

Za pew nia, że w nie dłu gim cza sie zo sta nie re ak ty wo wa ny ze -
spół folk lo ry stycz ny „Mu szy nia cy”. – Jest ta ka pro po zy cja, je -
śli znaj dą się chęt ni, a my ślę, że tak, to ze spół bę dzie. Po dob nie
by ło w przy pad ku har ni ków, też nikt nie chciał, a te raz ma my
sy tu ację ta ką, że są chęt ni, tyl ko pie nię dzy nie ma, bo stro je są
bar dzo dro gie – mó wi Jan Gol ba. – Co cie ka we, in te re su ją się
tym ma lusz ki i już te raz ro dzi ce, któ rzy szy ku ją stro je swo im po -
cie chom. To jest bar dzo faj ne, trze ba po ka zy wać ko rze nie.

Bur mi strzo wi Mu szy ny po do ba się też po łą cze nie Są dec -
kie go Fe sti wa lu Kul tu ry z Bie giem Grand Prix Są de cza ni na.
– Po łą cze nie tych dwóch rze czy jest ide al ne. Tu jest start, lu -
dzie so bie oglą da ją wy stę py ze spo łów, przy oka zji cze ka ją
na fi nał bie gu. Obok jest ma ły pik nik, to jest świet na spra wa
– stwier dza Jan Gol ba. – Tyl ko jed ne go trze ba prze strze gać:
wpro wa dzi łem to w re la cji ze Sta rą Lu bow nią, bo od le głość
mię dzy na mi jest żad na, że ma my wspól ny ka len darz im prez,
że by się nie po wta rzać. Że by w pro mie niu 30-50 ki lo me trów
nie by ło po dwój nych im prez. Za chę ca my Kry ni cę też
do wspól ne go ka len da rza. Jak ro bi my kon ku ren cyj ne im pre -
zy w tym sa mym cza sie, to jest bez sen su – do da je.

Fakt, że go ście mu sie li się w nie dzie lę po dzie lić, mię dzy
Fe sti wal Kul tu ry i Bieg Są de cza ni na w Mu szy nie, a Fe sti wal
Wi na w Kry ni cy -Zdro ju.

Są dec kie mu Fe sti wa lo wi Kul tu ry to wa rzy szy ły sto iska
twór ców lu do wych i rę ko dziel ni ków.

– Chcia łam od two rzyć za po mnia ną tech ni kę ko ron kar ską,
ja ką są ser we ty ro bio ne na dru tach. Ko ron ki są bar dziej de -
li kat ne – mó wi Da nu ta Za jąc z Fry co wej. – Daw no, daw no,
na sze pra pra bab cie wy ko ny wa ły ta kie ser we ty, ale póź niej to
po szło w za po mnie nie, po nie waż wszy scy prze szli na szy deł -
ko. Szy deł ko jest szyb sze, ła twiej sze i tak zo sta ło.

Wzo ry znaj do wa ła na stry chach sprzą ta nych do mów swo -
jej ro dzi ny, pod pa try wa ła w ga ze tach.

– Ja so bie to wszyst ko prze tłu ma czy łam na szyfr, bo te ko -
ron ki ro bi się za po mo cą za pi sa ne go szy fru – mó wi.

Są dec ki Fe sti wal Kul tu ry 

Zabawa
i powrót
do korzeni
w Muszynie
By ły tań ce, kon kur sy i du żo opo wie ści o tra dy -
cjach lu do wych. W Mu szy nie od by ła się 29 lip -
ca pierw sza edy cja Są dec kie go Fe sti wa lu
Kul tu ry. Po łą cze nie fe sti wa lu z Bie giem Grand
Prix Są de cza ni na jest ide al ne – chwa lił bur -
mistrz Jan Gol ba im pre zę zor ga ni zo wa ną przez
Fun da cję Są dec ką.
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Na kart ce z ry sun kiem wzo ru po jed nej stro nie, na dru giej
wid nie ją rzę dy cyfr i li te rek.

– Cy fry i li te ry ozna cza ją na zwy oczek, wy mie nia ne
po prze cin ku. „1” to na wi nię cie, „s” oczko pra we od wró co -
ne – wy ja śnia.

Tech ni ką ko ron ki na dru tach Da nu ta Za jąc wy cza ro wu je
ser we ty ró żnych roz mia rów od mniej niż 10–cen ty me tro wych
śnie ży nek do po wie sze nia na cho in ce, po ol brzy mie ob ru sy,

na wet do 1,8 me tra śred ni cy. Ale to nie jest je dy ne za ję cie
miesz kan ki Fry co wej. Prze czy ta ne ga ze ty słu żą jej do ro bie -
nia wi kli ny pa pie ro wej, z nich po wsta ją lek kie i de li kat ne ko -
szycz ki.

Do ro ta Ma tu sik z Kry ni cy przy wio zła do Mu szy ny swo je
de co upa ge owe dzie ła – ob raz ki, szka tuł ki, bi żu te rię.

– Od sto la rza ku pu ję de secz kę, ma lu ję ją pod kła dem
do drew na, póź niej na kła dam stiuk, ta ką pa stę, któ ra da je
struk tu ral ny kształt po wierzch ni, na to na kła dam ser wet kę pa -
pie ro wą z wzo rem – opo wia da.

Nie któ re ob raz ki ma ją nie rów ną, wy pu kło – wklę słą fak -
tu rę, to efekt stiu ku. In ne sty li zo wa ne są na an ty ki za po mo cą
pę ka ją ce go la kie ru.

– To spe cjal ny la kier do spę kań. Na kła da się jed ną war -
stwę, od cze ku je chwi lecz kę, na kła da na stęp ną war stwę i gór -
na war stwa po wo du je pę ka nie tej dol nej – wy ja śnia.

Po dob nej ob rób ce pod da wa ne są drew nia ne ko ra le zdo bio -
ne de co upa gem, choć na sto isku Do ro ty Ma tu sik znaj dzie my
ta kże jej kom po zy cje z ko ra li ce ra micz nych. Bły skot ki, jak
zwy kle, przy cią ga ją ko bie ty.

Z rzeź bą lu do wą roz sta wił się Ka zi mierz Ba sta ze Sta deł
w gmi nie Po de gro dzie.

– Rzeź bię po nad czter dzie ści lat – mó wi ar ty sta – Mo ty wy
sa kral ne, oby cza jo we. Ka plicz ki, świąt ki, krzy ży ki, dia beł ki
z peł ny mi in te re sa mi, ki sze nie ka pu sty, mu zy cy – wszyst ko, co
jest zwią za ne z ży ciem na wsi.

Ka zi mierz Ba sta przy zna je, że te raz na stał do bry kli mat dla
lu do we go two rze nia. Je mu oso bi ście bar dzo do brze współ pra -
cu je się z Gmin nym Ośrod kiem Kul tu ry w Po de gro dziu, z mło -
dzie żą szkol ną, któ ra od wie dza je go pra cow nię. Kil ka ra zy
pro wa dził szkół kę rzeź biar ską dla mło dzie ży nie peł no spraw nej.

(ANP, BW)– Tyl ko jed ne go trze ba prze strze gać:
wpro wa dzi łem to w re la cji ze Sta rą Lu -
bow nią, że ma my wspól ny ka len darz
im prez, że by się nie po wta rzać. 

JAN GOLBA

FOT. ANP, BW
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By ło mnó stwo do brej za ba wy, tań ce, kon kur sy
oraz opo wie ści o tra dy cjach i po tra wach re -
gio nal nych. W Sta rym Są czu od by ła się w nie -
dzie lę 19 sierp nia dru ga edy cja Są dec kie go
Fe sti wa lu Kul tu ry. Wy da rze niu to wa rzy szy -
ła V Piel grzym ka Są dec ka, VII Grand Prix Są de -
cza ni na oraz spo tka nie sty pen dy stów
Fun du szu im. Bra ci Po tocz ków. 

S
ta ro są dec kie bło nia wy peł ni ły wczo raj tłu my miesz -
kań cy Są dec czy zny. Fe sti wal, któ re go za ło że niem jest
pro mo wa nie folk lo ru, hi sto rii re gio nu, lo kal nych tra -
dy cji, sztu ki lu do wej, rze mio sła, mu zy ki i są dec kiej

kuch ni oka zał się strza łem w dzie siąt kę. – Dzię ki nie mu mo że -
my po ka zać na sze tra dy cyj ne ja dło, a mar ka idzie w świat – mó -
wi Ma rian Ba ran z Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Kru żlo wej.

– Fe sti wal po ma ga w pro mo cji, a my chce my pro mo wać
na szą wieś, bo jest ona bo ga ta w tra dy cje. U nas był pierw -
szy zbór ewan ge lic ki i cmen tarz. Te raz do Sta deł wra ca ją po -
nie miec cy ziom ko wie – do da je An na Kon stan ty, pre zes KGW
ze Sta deł.

Jesz cze za nim na sce nie po ja wił się pierw szy ze spół folk lo -
ry stycz ny – „Be ski dy” z Do mi ni ko wic – wszyst kich za pro szo -
no do de gu sta cji po traw oraz do od da wa nia gło su w kon kur sie
ku li nar nym. W szran ki sta nę ły pa nie z Kół Go spo dyń Wiej -
skich z Kru żlo wej, Ptasz ko wej, Ja zow ska i ze Sta deł.

Na sto le tych pierw szych po ja wi ły się mię dzy in ny mi bi -
gos, jaj ka fa sze ro wa ne z chrza nem, po mi dor ki z so sem ta tar -
skim, ro ga li ki, ja błecz nik, ogór ki ki szo ne i sma lec wiej ski.

– Pra co wa ły śmy wczo raj prak tycz nie ca ły dzień, od dzie -
sią tej ra no do dzie sią tej wie czór – mó wi Ma ria Ba ran.
– Wszyst ko ze szło, co do okru szy ny. Bar dzo sma ko wał bi gos,
bo był ta ki sta ro pol ski, z mię skiem i z kieł ba ską. Nie ste ty, dla
wie lu już nie wy star czy ło.

Fu ro rę ro bi ły pie ro gi przy go to wa ne przez ko ło z Ptasz ko -
wej, któ re osta tecz nie zwy cię ży ło w kon kur sie. Trzy pa nie
zrze szo ne w nim, jesz cze o 4. ra no w nie dzie lę pie kły ko ła cze.

– Wszyst ko mu sia ło być świe że – tłu ma czy Lu dwi ka Zwo -
len nik. – Ale opła ci ło się. Wszyst ko po szło, jak to się mó wi,
„w mgnie niu oka”. Z po zy tyw ny mi opi nia mi spo tka ły się tez
na sze cia sta: ja błecz nik, ma kow nik i ser nik.

Tym, co wy ró żnia ło Ko ło Go spo dyń Wiej skich ze Sta deł,
był tort „Mar ci nek”.

– Dla jed nej oso by to ro bo ta na dwa na ście go dzin, ale jak
się wszyst kie wzię ły śmy do pra cy, to po szło szyb ko – mó wi
An na Kon stan ty, pre zes Ko ła. Pa nie za ser wo wa ły ta kże: tra -
dy cyj ną ka pu stę z gro chem, chleb ze smal cem oraz ko ła cze
ze śliw ka mi i z se rem.

Ko ło Go spo dyń Wiej skich z Ja zow ska czę sto wa ło na to -
miast go ści swoj skim ma seł kiem, smal cem, chle bem ra zo -
wym, plac kiem ze śliw ka mi i se rem kla ga nym.

Tańce
i przysmaki
w Starym
Sączu 
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Wa żną czę ścią Fe sti wa lu by ły ta kże wy stę py ze spo łów folk -
lo ry stycz nych. Obok „Be ski dów” po ja wi li się „Ni sko wio ki”.

– Kul tu ra La chów Są dec kich, tra dy cje, ob rzę dy – wszyst ko
to pie lę gnu je my, zwłasz cza, je śli cho dzi o te zwią za ne z Ni sko -
wą – mó wi Jan Smo leń, po my sło daw ca i za ło ży ciel ze spo łu
„Ni sko wio ki”. – W związ ku z tym, że to miej sco wość o bar dzo
bo ga tej tra dy cji i kul tu rze la chow skiej, pre zen tu je my przede
wszyst kim tań ce, ta kie jak po lki i wal czy ki. Bar dzo dba my ta -
kże o strój, że by go ze sta rych wzo rów od no wić i pre zen to wać.

Na sce nie za gra li i za śpie wa li ta kże ze spół „Saks -Band”
i Iza be la Sza frań ska. Na go ści cze ka ły też sto iska twór ców
lu do wych, a na dzie ci gry, kon kur sy z na gro da mi, za ba wy
z klau nem i ba lo ni ko we zoo.

Pod czas Są dec kie go Fe sti wa lu Kul tu ry mia ły miej sce ta kże
in ne wa żne wy da rze nia. Sa mo rzą dow cy uczest ni czy li w V Piel -
grzym ce Są dec kiej do Sta re go Są cza, od był się bieg VII Grand
Prix Są de cza ni na, a sty pen dy ści Fun du szu im. Bra ci Po tocz -
ków spo tka li się w Die ce zjal nym Cen trum Piel grzy mo wa nia.

***
Po wrót do tra dy cyj nych po traw, stro jów, mu zy ki – to wszyst -

ko po ma ga uświa da miać miesz kań com i tu ry stom, jak pięk ne
i cie ka we ma my „ko rze nie”. Fun da cja Są dec ka, we współ pra cy
z Wo je wódz twem Ma ło pol skim, or ga ni zu je w 2012 ro ku czte -
ry od sło ny Są dec kie go Fe sti wa lu Kul tu ry. To cykl im prez in for -
ma cyj no -me dial nych pro mu ją cych nasz folk lor.

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

Pierw sza od sło na Fe sti wa lu mia ła miej sce 28 lip ca w Mu -
szy nie, dru ga – 19 sierp nia w Sta rym Są czu. Ko lej ne edy cje
im pre zy od bę dą się w Kry ni cy -Zdro ju (29 wrze śnia) i po now -
nie w Mu szy nie (27 paź dzier ni ka). W ra mach Są dec kie go Fe -
sti wa lu Kul tu ry przy go to wy wa no zo sta ła ta kże
spe cjal na bro szu ra, bez płat nie kol por to wa na, opi su ją ca ze spo -
ły folk lo ry stycz ne na Są dec czyź nie. Pu bli ka cja „Masz ta kie
pięk ne ko rze nie” re ali zo wa na jest w ra mach Są dec kie go Fe -
sti wa lu Kul tu ry przy wspar ciu fi nan so wym Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go. (KB, MG)

FOT. JEC
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Pięt na ście kom ple tów ubrań
dla ra tow ni ków me dycz nych
otrzy ma ło 7 sierp nia br. Są -
dec kie Po go to wie Ra tun ko we. 

U
fun do wa ła je sądecka fir ma
„Wi śniow ski”, chcąc po dzię -
ko wać za pro fe sjo nal ne dzia ła -
nia ra tow ni ków, któ rzy

w mar cu br. spie szy li z po mo cą pra cow -
ni ko wi wło skiej fir my, któ ry uległ w No -
wym Są czu wy pad ko wi. Wi ce pre zes
fir my Wie sław Pió ro wrę czył oso bi ście
te po da run ki trzy oso bo wej za ło dze ka ret -
ki po go to wia. 

Otrzy ma li je: Bo gu sław Olek sy, Sła -
wo mir Ku lig i Łu kasz Ru cha ła. Peł niąc
wte dy dy żur po spie szy li z po mo cą przed -
sta wi cie lo wi wło skiej fir my, któ ry uległ
wy pad ko wi pod czas mon ta żu li nii pro -

duk cyj nej w fir mie „Wi śniow ski”. Jak się
do wie dzie li śmy od przed sta wi cie la są dec -
kiej spół ki, mło dy Włoch stra cił czę ścio -
wo trzy środ ko we pal ce w le wej dło ni.
Ran nym za ję li się naj pierw ra tow ni cy Są -
dec kie go Po go to wia Ra tun ko we go w No -
wym Są czu. Na stęp nie pa cjent tra fił
do są dec kie go szpi ta la, a póź niej do kli -
ni ki chi rur gii rę ki w Po zna niu. Póź niej
by ło dal sze le cze nie i re ha bi li ta cja w kli -
ni ce w Me dio la nie. Pal ców, któ re stra cił
Włoch, nie uda ło się, z uwa gi na roz miar
ura zu, ura to wać, ale le ka rze są do brej my -
śli i wie rzą, że uda się czę ścio wo zre kon -
stru ować pal ce pa cjen ta. Wia do mo też, że
mło dy Włoch wró cił już do pra cy.

Za szyb kie i pro fe sjo nal ne dzia ła nia
pro wa dzo ne w mar cu dzię ko wał oso bi -
ście wi ce pre zes fir my „Wi śniow ski”:

– Dzię ku je my są dec kim ra tow ni kom
przede wszyst kim za ser ce – mó wił

Wie sław Pió ro, któ ry jest ta kże człon -
kiem Ra dy Spo łecz nej Są dec kie go Po -
go to wia Ra tun ko we go. – W mar cu
w na szej fir mie wy pad ko wi uległ pra -

cow nik fir my wło skiej, któ ra do star -
cza ła nam bar dzo no wo cze sną i dro gą
li nię pro duk cyj ną. Zo sta ła wdro żo -
na stan dar do wa pro ce du ra. Te le fon
na alar mo wy nu mer 112. We zwa nie
ka ret ki po go to wia, któ ra przy je cha ła
bły ska wicz nie. Jej za ło ga dzia ła ła pro -
fe sjo nal nie i z ogrom nym ser cem. Dzi -
siaj chciał bym po dzię ko wać z ca łe go
ser ca: Bo gu sła wo wi Olek se mu, Sła wo -
mi ro wi Ku li go wi i Łu ka szo wi Ru cha le.
Po szko do wa ny w wy pad ku przed sta wi -
ciel wło skiej fir my tra fił póź niej do kli -
ni ki w Me dio la nie i tam usły szał
od pro fe so ra, któ ry zaj mo wał się je go
dal szym le cze niem, że w Pol sce tra fił
do wspa nia łe go ośrod ka me dycz ne go

Rzadko się zdarza, że ktoś publicznie dziękuje
ratownikom za ich pracę

Wiśniowski 
dla ratowników   

– Rzad ko się zda rza, że
ktoś pu blicz nie dzię ku je
ra tow ni kom me dycz nym
za ich pra cę. Jak naj le -
piej wy ko nu ją oni swo ją
po win ność, ale ta kie sy -
tu acje są bar dzo mi łe.

JÓ ZEF ZYG MUNT
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– kli ni ki chi rur gii rę ki w Po zna niu.
Zna lazł się tam dzię ki bły ska wicz ne mu
dzia ła niu za ło gi są dec kie go po go to -
wia. Ta kie sy tu acje na le ży po ka zy wać.
O ta kich po zy tyw nych przy kła dach
trze ba mó wić. Dzię ku ję też wszyst kim
eki pom ra tow ni czym po go to wia ra tun -
ko we go, do, któ re go dzwo ni my na nu -
mer 112.

Za ło ga ka ret ki po go to wia, któ ra 30
mar ca spie szy ła wów czas z po mo cą ran -
ne mu Wło cho wi, przy zna je, że dzia ła ła
ru ty no wo, tak, jak w przy pad ku ka żde -
go wy jaz du.

– Naj wa żniej sze jest to, by jak naj -
szyb ciej do je chać do pa cjen ta po trze bu -
ją ce go po mo cy – mó wi Łu kasz Ru cha ła,
kie row ca ka ret ki z dłu go let nim do świad -
cze niem. – Po mo cą dla te go ran ne go za -
ję li się już sto ją cy obok mnie ko le dzy.

Są dec cy ra tow ni cy przy zna ją, że
do ta kich wy pad ków do cho dzi naj czę -
ściej w trak cie wy ko ny wa nia prac rol ni -
czych.

– Ten był wy pad kiem nie ty po wym, ale
mu si my być przy go to wa ni na ka żdą
ewen tu al ność – do dał Ru cha ła.

– W ta kich sy tu acjach li czy się czas,
aby ta ki pa cjent jak naj szyb ciej tra fił
do szpi tal ne go od dzia łu ra tun ko we go
– tłu ma czy Sła wo mir Ku lig, ra tow nik
me dycz ny. – Ze szpi ta la w No wym Są czu
pa cjent zo stał prze trans por to wa ny śmi -
głow cem Lot ni cze go Po go to wia Ra tun ko -
we go do kli ni ki re trans plan ta cyj nej
w Po zna niu, któ ra wów czas peł ni ła ostry
dy żur.

Dy rek tor Są dec kie go Po go to wia Ra -
tun ko we go Jó zef Zyg munt przy zna je, że
ta kie uro czy sto ści, jak ta, w fir mie Wi -
śniow ski, są dla ra tow ni ków nie zwy kle
bu du ją ce.

– W cią gu ro ku ma my po nad 20 ty się -
cy wy jaz dów – mó wi dy rek tor. – Rzad ko
się zda rza, że ktoś pu blicz nie dzię ku je ra -
tow ni kom me dycz nym za ich pra cę. Jak
naj le piej wy ko nu ją oni swo ją po win ność,
ale ta kie sy tu acje są bar dzo mi łe. Ta kon -
kret na ak cja wy ma ga ła szyb ko ści
i ogrom ne go do świad cze nia. Te wszyst -
kie ce chy ra tow ni cy po ka za li w jak naj -
lep szym wy da niu. Dzię ku je my fir mie
„Wi śniow ski” za prze ka za ne ubio ry. Bę -
dą oczy wi ście wy ko rzy sty wa ne przez ra -
tow ni ków – stwier dził Jó zef Zyg munt.

IGA MI CHA LEC

W
szyst ko za czę ło się
w 1997 r. od Pol skie -
go Ra dia Wro cław,
któ re pod czas po wo -

dzi ode gra ło istot ną ro lę w in for mo wa -
niu spo łe czeń stwa i uła twia ło nam
– ra tow ni kom pra cę – mó wi Ma rian
Saj nog, in struk tor ra tow nic twa gór skie -
go. – Pew ne go wie czo ra któ ryś z ko le -
gów stwier dził, że na le ża ło by na gro dzić
tych ra dio wych dzien ni ka rzy. Ktoś in -
ny za pro po no wał że by dać im kro plę
wo dy. I tak po wsta ła krysz ta ło wa kro -
pla, któ rą na gra dza my me dia – do da je.

W tym ro ku mi ja 15 lat od pa mięt nej
po wo dzi, któ ra na wie dzi ła Pol skę
w 1997 r. Za klę ta w krysz tał kro pla wo -
dy jest na gro dą uzna nio wą, któ rą przy -

zna ją ano ni mo wo ra tow ni cy. Sto osób
po da je swo je ty py, a od zna cze nia otrzy -
mu ją te me dia, któ re otrzy ma ją naj wię -
cej gło sów. Na gro dy w tym ro ku
przy zna no w czte rech ka te go riach oraz
usta no wio no na gro dę spe cjal ną dla
miesz kań ców wsi Cha łup ki za po moc
w ak cji ra tun ko wej w cza sie ka ta stro fy
ko le jo wej pod Szcze ko ci na mi.

– Naj wię cej gło sów, je śli cho dzi o ra -
dio i in ter net przy zna no me diom z No -
we go Są cza: Ra diu RDN oraz por ta lo wi
Sa de cza nin. in fo. Do ce nio no ich funk cję
in for ma cyj ną i edu ka cyj ną pod czas po -
wo dzi, któ ra ten re gion na wie dzi ła
w 2010 ro ku – mó wi Saj nog. – Wy ró -
żnia my przede wszyst kim me dia lo kal -
ne, któ re są naj bli żej lu dzi.

„Kro plę Wo dy” w ka te go rii pra sa
otrzy mał An drzej Wój to wicz, dzien ni -
karz ty go dni ka „An go ra” oraz mie -
sięcz nik „Prze gląd Obro ny Cy wil nej”.
Ulu bio nym dzien ni ka rzem zo sta ła Ewa
Wy soc ka, ko re spon dent ka Pol skie go
Ra dia w Bar ce lo nie oraz Grze gorz Mie -
cu gow, dzien ni karz TVN24. Uro czy ste
roz da nie na gród od by ło się 4 sierp nia
w Ście gnach ko ło Kar pa cza pod czas
Mię dzy na ro do wych Za wo dów w Jeź -
dzie We ster no wej. 

Są dec cy lau re aci zo sta ną na gro dze ni
we wrze śniu pod czas od by wa ją ce go się
na Ryn ku w No wym Są czu Ma ło pol -
skie go Fe sti wa lu Oso bo wo ści, urzą dza -
ne go przez tar now ska roz gło śnię, o czym
nie omiesz ka my po in for mo wać na szych
Czy tel ni ków. ALI CJA FA ŁEK

Ratownicy nagrodzili portal Sadeczanin.info 
i RDN Nowy Sącz

Dobrze spisali się
podczas powodzi
„Kro pla Wo dy im. Lo tha ra Herb sta – 2012”, przy zna wa na
od 1997 r. me diom przez ra tow ni ków, tra fi ła tym ra zem do ra dia
RDN No wy Sącz oraz por ta lu Sa de cza nin. in fo. Na gro dą wy ró -
żnia ne są te środ ki ma so we go prze ka zu, któ re peł nią istot ną ro -
lę w in for mo wa niu spo łe czeń stwa w cza sie ka ta strof.
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Od prze pro wa dzo ne go przez
GUS po wszech ne go spi -
su lud no ści w 2002 ro ku

do ze szło rocz ne go w po wie cie no wo -
są dec kim przy by ło pięt na ście ty się cy
miesz kań ców. Spa dek licz by miesz -
kań ców od no to wa ły mia sta – No wy
Sącz (o 187 miesz kań ców) i Kry ni ca
(uby ło 459). Kosz tem miast zy sku ją
ota cza ją ce je gmi ny. No wo są de cza nie
chęt nie prze pro wa dza ją się cho cia żby
do gmi ny Cheł miec, któ rej licz ba
miesz kań ców zwięk szy ła się o 3308
głów – ab so lut ny re kord w po wie cie;

Gry bo wia nie pod Gry bów, gdzie gmi -
na wiej ska zy ska ła 2161 no wych
miesz kań ców, a Kry ni cza nie pod Kry -
ni cę. Tu gmi na wiej ska zy ska ła pra wie
ty le, ile utra ci ło mia sto, czy li 409 kry -
ni czan.

– Bar dzo się cie szy my z te go, że w po -
wie cie przy by wa miesz kań ców. Niech
tak zo sta nie – mó wi Jan Go lon ka, sta ro -
sta no wo są dec ki. – Lu dzie ucie ka ją z du -
żych miast na te re ny pod miej skie.
Są dec czy zna ma naj więk szy przy rost na -
tu ral ny to jed na rzecz, je ste śmy na ty le
atrak cyj nym te re nem, że lu dzie tu przy -

je żdża ją i osie dla ją się na przy kład
na sta re la ta.

Sta ro sta z ra do ścią ob ser wu je jak roz -
bu do wu ją się miej sco wo ści wo kół No -
we go Są cza: Ka mion ka, Cheł miec,
Na wo jo wa, Że leź ni ko wa i Po rę ba.

– To są sy pial nie No we go Są cza. Je -
śli po pa trzeć na czas do jaz du do pra cy,
do cen trum, to wca le nie jest więk szy
z tych miej sco wo ści, niż prze jazd przez
No wy Sącz, a miesz ka się w lep szych
wa run kach. Ka żdy chce mieć tro chę
spo ko ju, szcze gól nie mło dzi z dzieć mi
– do da je Go lon ka.

Demografowie odnotowują
trend wyludniania się dużych
miast. Mieszkańców tracą Łódź,
Poznań, Katowice, Sosnowiec,
Częstochowa, Kielce, Bydgoszcz,
Lublin. Polacy coraz częściej
wybierają mniejsze miasta
zamiast większych, a najchętniej
budują domy pod miastem.
Powiat nowosądecki
odzwierciedla te tendencje.

Naj wię cej lu dzi chce się osie dlić w gmi nie Cheł miec 

Na Sądecczyźnie
przybywa mieszkańców 

KA MION KA WIELKA

TRZETRZEWINA

JANUSZOWA

CHEŁ MIEC

CHOMRANICE

NA WO JO WA

ŻE LEŹ NI KO WA

PO RĘ BA MAŁA
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Oprócz No we go Są cza, Kry ni cy
– mia sta i Gry bo wa, wszyst kie in ne
gmi ny w na szym po wie cie, za rów no
miej skie, jak i wiej skie od no to wa ły
wzrost licz by miesz kań ców. Przy czym
mia sta, na wet te mniej sze, zy sku ją
mniej niż ich wiej skie. oko li ce. Sta re mu
Są czo wi przy by ło 139 miesz kań ców,
pod Sta rym Są czem – 1265, Mu szy nie
przy by ło 95 miesz kań ców, pod Mu szy -
ną – 606, Piw nicz nej przy by ło 230
miesz kań ców, pod Piw nicz ną – 247.

– Je że li cho dzi o oko licz ne wio ski,
ob ser wu ję, że bar dzo du żo lu dzi się osie -
dla, za rów no z ze wnątrz – z Kra ko wa,
War sza wy, ale też z oko lic Kry ni cy
– mó wi Jan Gol ba, bur mistrz Mu szy ny.
– Otrzy mu je my za wia do mie nia o po -
zwo le niach bu dow la nych i kie dy je prze -
glą dam, to oka zu je się, że są to lu dzie
z Moch nacz ki, Be re stu. Cza sa mi to jest

na wet za ska ku ją ce, że przy cho dzą
z tam te go re gio nu, bo tam prze cież też
są dział ki bu dow la ne. Rze czy wi ście,
miej sco wo ści wo kół Mu szy ny są bar dzo
atrak cyj ne, cie szą się du żym za in te re so -
wa niem i są dzę, że to się bę dzie roz wi -
ja ło. To wi dać po kup nie dzia łek. Ak ty
no ta rial ne, któ re do nas spły wa ją, do ty -
czą na wet ta kich te re nów jak Le lu chów,
któ ry jest bar dzo ma ły, Dub ne. W tej
chwi li du żą po pu lar no ścią cie szy się Ja -
strzęb nik i Woj ko wa, te ż ma lut kie miej -
sco wo ści.

Bur mistrz Mu szy ny są dzi, że no wych
miesz kań ców przy cią ga sto sun ko wo
rzad ka za bu do wa gmi ny.

– Mu szy na jest fan ta stycz nie po ło żo -
na – uwa ża Gol ba. – Są to te re ny bar -
dzo roz le głe: la sy, po to ki, w ka żdym
miej scu jest tak uro kli wie, że po pro stu
war to się tu bu do wać. Oso by, któ re
u nas się lo ku ją to mło de ma łżeń stwa,
któ re bu du ją do my i lu dzie star si, ale ta -
cy, któ rzy osią gnę li wy so ką po zy cję ży -
cio wą, są to na przy kład pro fe so ro wie
me dy cy ny, in nych dzie dzin.

***
Ab so lut nym li de rem w przy cią ga niu

no wych miesz kań ców jest ota cza ją ca
No wy Sącz gmi na Cheł miec, no tu ją ca
wzrost o po nad 3 tys. miesz kań ców. 

– Co raz wy god niej się u nas ży je, po -
nie waż za dba li śmy, że by po wsta ła do -
bra in fra struk tu ra – mó wi Ber nard
Sta wiar ski, wójt Chełm ca. – Cho dzi
przede wszyst kim o dro gi. Wszę dzie jest
do jazd, a tym sa mym ła twy do stęp
do dzia łek, któ re są sto sun ko wo ta nie.
Nie ma ta kie go miej sca w Chełm cu,
w któ rym nie ma wo dy. Dwie trze cie
gmi ny to te re ny gó rzy ste, pa gór ko wa te,
to dość trud ny te ren do stwo rze nia in -
fra struk tu ry dro go wej, wo do cią go wej,
ka na li za cyj nej. Bu du je my ka na li za cję,
po wsta ło mnó stwo obiek tów spor to -
wych. Wy re mon to wa li śmy wszyst kie
szes na ście szkół, któ re po sia da my. To,
że się za czy na lu dziom ła twiej żyć, ich
tu taj przy cią ga.

Z ob ser wa cji wój ta Sta wiar skie go
wy ni ka, że naj chęt niej no wi miesz kań -
cy osie dla ją się od Chełm ca w stro nę
Ko tli ny Są dec kiej, tam gdzie do mi nu ją
te re ny pła skie.

– Tu znaj du ją azyl. Jesz cze nie w mie -
ście, a bar dzo bli sko – do da je wójt..

Są chęt ni do bu do wa nia do mów
w Kra snym, Trze trze wi nie, Cho mra ni -
cach, Ja nu szo wej. 

***
Po nad ty siąc miesz kań ców zy ska ły

wcią gu 9 lat ta kże gmi ny Ka mion ka Wiel -
ka (1031), Łąc ko (1184) i Po de gro dzie
(1130). Za ni mi pla su ją się Ło so si na Dol -
na, któ rej przy by ło 993 miesz kań ców, Na -
wo jo wa – 835 i Ko rzen na 797. Mniej szy
wzrost od no to wa ły Ła bo wa – 561 no -
wych miesz kań ców, Gró dek nad Du naj -
cem – 335 i Ry tro – 143.

Oczy wi ście do da nych sta ty stycz nych
trze ba pod cho dzić z dy stan sem, wli cza -
jąc 2-3 pro cen to wy mar gi nes błę du. Jed -
nak po ka zu ją one pew ne ten den cje.
Kie dy w Pol sce uby wa miesz kań ców,
czę sto emi gru ją cych za chle bem na za -
chód Eu ro py, kie dy wy lud nia ją się wiel -
kie me tro po lie, kosz tem ich obrze ży,
Są dec czy zna od no to wu je wzrost licz by
miesz kań ców

AN NA PAW ŁOW SKA

DA NE GUS 
Dane do ty czą ce licz by lud no ści w po wie -
cie no wo są dec kim ze spi sów po wszech -
nych w 2002 i 2011 ro ku.
po wiat no wo są dec ki 2002 rok 192751
miesz kań ców – 2011 rok 207753 miesz -
kań ców.
m. No wy Sącz 84477 – 84290
m. Gry bów 6269-6261
gm. Cheł miec 23062 – 26370
gm. Gró dek nad Du naj cem 8768 – 9103
gm. Gry bów 21670-23831
gm. Ka mion ka Wiel ka 8715- 9746
gm. Ko rzen na 13058 – 13855
m. Kry ni ca – Zdrój 11820 – 11361
gw. Kry ni ca – Zdrój 5341 – 5750 
gm. Ła bo wa 5045 – 5606
gm. Łąc ko 14542 – 15726
gm. Ło so si na Dol na 9440 – 10433
m. Mu szy na 5028 – 5123
gw. Mu szy na 5954 – 6560
gm. Na wo jo wa 7317 – 8152
m. Piw nicz na Zdrój 5769 – 5999
gw. Piw nicz na Zdrój 4435 – 4682
gm. Po de gro dzie 11185 – 12315
gm. Ry tro 3643 – 3786
m. Sta ry Sącz 8970 – 9109
gw. Sta ry Sącz 12720 – 13985
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P
au li na Si la row za czy na ła od fi -
gu rek par mło dych z ma sy sol -
nej. Te raz ro bi uni kal ne do dat ki
ślub ne, któ re tra fia ją głów nie

do Sta nów Zjed no czo nych. Ju sty na De -
ryng w Piw nicz nej rzeź bi cu dow ne anio -
ły i choć cza sa mi nie wie le na nich
za ra bia, mó wi, że to jej pa sja. Praw dzi -
wa ar tyst ka. Iwo na Skoc ka, pro wa dzi
agen cję re kla mo wą, z któ rej usług zde -
cy do wa ła się sko rzy stać pri ma ba le ria -
na z Lon dy nu. Mo ni ka Drąg pro jek tu je

pro fe sjo nal ne ogro dy, a w swo im przy -
do mo wym urzą dzi ła ogro do wą lecz ni cę.

Ko bie ty te nie tyl ko sa me pra cu ją
na wła sny ra chu nek, ale jesz cze da ją
pra cę in nym. Si la row do szy cia ozdób
ślub nych za trud nia dwie dziew czy ny,
któ re trak tu je po przy ja ciel sku, Drąg
– ta tę, któ ry po przej ściu na eme ry tu rę
prze kwa li fi ko wał się na pie lę gna cję zie -
le ni w jej fir mie pro jek tu ją cej ogro dy.
Skoc ka za trud nia tro je pra cow ni ków
w swo jej Za zie.

RĘCZ NIE USZY TY 
ŚLUB W KO LO RZE

Pau li na Si la row w Wed ding De sign
szy je do dat ki dla pa nien mło dych i dru -
hen. Nie ko niecz nie bia łe, czy ecru, a ko -
lo ro we. Więk szość jej od bior ców
sta no wią klient ki ze Sta nów Zjed no czo -
nych. W tym se zo nie, w mo dzie ślub nej
w USA, kró lu je ko lor man da ryn ko wy.

– Ro bi my po du szecz ki na ob rącz ki,
de ko ra cje do wło sów, brosz ki, to reb ki,
pod wiąz ki, bu kie ty z ręcz nie ro bio nych
kwia tów – wszyst ko, cze go so bie klient
za ży czy – mó wi przed się bior czy ni.

Do ta cję na za ło że nie dzia łal no ści go -
spo dar czej z Po wia to we go Urzę du Pra -
cy otrzy ma ła w ma ju 2010 ro ku. Za 15
tys. ku pi ła ma szy nę do ha fto wa nia, opro -
gra mo wa nie do niej i lap to pa. Wcze śniej
do 2007 ro ku w pra cow ni ar ty stycz nej
wy ko ny wa ła fi gur ki z ma sy sol nej.

– Wy ko ny wa łam fi gur ki pa ry mło dej
z lek kim po do bień stwem do pań stwa
mło dych, wło sy, oku la ry, krój suk ni.
Ktoś ze Sta nów Zjed no czo nych wy pa -
trzył mnie w in ter ne cie – opo wia da.

Po ata kach ter ro ry stycz nych mą ka,
je den z pod sta wo wych skład ni ków ma -
sy sol nej, zna la zła się na li ście pro duk -
tów, któ rych nie wol no by ło wy sy łać
pocz tą. Prze sył ki by ły co fa ne do kra ju.

– Jed na z klien tek spy ta ła czy mo gła -
bym jej uszyć pod wiąz kę. Od po wie dzia -

łam: „spró bu ję”. I tak się za czę ło. Ktoś
chciał pod wiąz kę, ktoś brosz kę, ktoś to -
reb kę. Wszyst ko jest ręcz nie wy ko ny wa -
ne, ka żda rzecz jest uni ka to wa, dru gą
ta ką sa mą trud no zna leźć.

Klien ci, a wła ści wie klient ki ze Sta -
nów Zjed no czo nych, z Pol ski, z Nie miec
po le ca ją ich so bie na wza jem. Ma ła, ręcz -
nie ro bio na to reb ka, kosz tu je 29$.

– Ka żdy tam so bie wy bie ra ko lor ślu -
bu, są jed nak pew ne tren dy i my sta ra -
my się iść za ni mi. W tym se zo nie

Po mysł na biz nes (2)

Wzię ły spra wy
w swo je rę ce
W cy klu „Po mysł na biz nes” przed sta wia my ko lej nych czte rech
są dec kich przed się bior ców, a wła ści wie czte ry przed się bior cze
ko bie ty, któ re wzię ły swój los w swo je rę ce i ko rzy sta jąc z do ta -
cji, za ło ży ły fir my. Opo wia da ją nam o swo ich suk ce sach i pro ble -
mach, na ja kie na po ty ka ją sta wia jąc pierw sze kro ki w biz ne sie.

– Wy ko ny wa łam fi gur ki
pa ry mło dej z lek kim po -
do bień stwem do pań -
stwa mło dych. Ktoś
z USA wy pa trzył mnie
w in ter ne cie.

PAU LI NA SI LA ROWPau li na Si la row w Wed ding De sign
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ko lo rem ślu bów jest man da ryn ko wy.
Man da ryn ka z ró żem, man da ryn ka
z tur ku sem, po ma rań czo wy – man da -
ryn ko wy – fio le to wy. Suk nia pan ny mło -
dej jest za zwy czaj bia ła, czę sto ma pa sek
lub brosz kę, któ rą ro bi my. Bu ty są w ko -
lo rze. Pan mło dy mo że mieć na przy kład
po ma rań czo we skar pe ty i po ma rań czo -
wy kra wat.

Mó wiąc o fir mie, Pau li na uży wa licz -
by mno giej, gdyż po ma ga ją jej dwie
pra cow ni ce. Oso by, jak mó wi, uzdol nio -
ne, kre atyw ne, wkła da ją ce du żo pra cy
i ser ca w to, co ro bią.

Przed się bior czy ni nie oszczę dza
na ma te ria łach. Wa łek fi ze li ny, z któ rej
wy ko nu je to reb ki, kosz tu je ok. 1600 zł.
Ko ron ki – 670 zł za metr kwa dra to wy.
Pra cow nia mie ści się w dziel ni cy Po rę -
ba. Dzia łal ność kwit nie, do słow nie
i w prze no śni. Wła ści ciel ka Wed ding
De sign otwo rzy ła bo wiem ko lej ną fir -
mę. Jest nią stu dio flo ry stycz ne przy ul.
Na wo jow skiej 207.

Z wy kształ ce nia Pau li na Si la row jest...
fi lo zof ką. Ukoń czy ła fi lo zo fię na Uni -
wer sy te cie Pe da go gicz nym w Kra ko wie,
po tem bi blio te ko znaw stwo i pro jek to wa -
nie baz da nych na Uni wer sy te cie Ja giel -
loń skim. Ro do wi ta są de czan ka już ku pi ła
na wet miesz ka nie w Kra ko wie, po czym
wró ci ła do Są cza.

PIW NI CZAŃ SKIE ANIO ŁY
JU STY NY DE RYNG

Ju sty na De ryng, kra ko wian ka osia dła
w Piw nicz nej, do per fek cji do pro wa dzi -
ła pro duk cję anio łów rzeź bio nych z gli -
ny. Prak ty ki od by ła pra cu jąc w cza sie
stu diów w kra kow skiej pra cow ni ce ra -
micz nej. W 2010 ro ku do sta ła do ta cję
na wła sną dzia łal ność go spo dar czą. Od -
tąd pod szyl dem An gel lo ur rzeź bi anio -
ły na wła sny ra chu nek.

– Kie dy stu dio wa łam, po trze bo wa łam
pie nię dzy na swo je wy dat ki. Przy pad -
kiem tra fi łam do pra cow ni ce ra micz nej
i tak to się za czę ło – wspo mi na.

Oko ło 2009 ro ku fir ma za czę ła no to -
wać co raz więk sze prze sto je. Dla te go
ab sol went ka fi lo zo fii (stu dia roz po czę -
ła w Pa pie skiej Aka de mii Teo lo gicz nej,
skoń czy ła w Aka de mii Pe da go gicz nej)
po sta no wi ła wy stą pić o do ta cję na roz -
po czę cie wła snej dzia łal no ści w 2010 r.

Z przy zna nych 18 tys. zł – 12 wy da -
ła na piec ce ra micz ny. Resz ta po szła
na gli nę i szkli wa.

– Gli na to sto sun ko wo ta ni ma te riał,
du żo mo żna z nie go ule pić. Szkli wa są
do syć dro gie. Gli nę ku pu ję za 1,70 zł,
z prze sył ką wyj dzie 2,50 za kg. Spod
Kra ko wa mam pro du cen ta. Szkli wa
efek to we, do syć moc ne, in ten syw ne od -
cie nie kosz tu ją ok. 70 zł za kg. Mo żna ni -
mi wy ma lo wać ok. dzie się ciu sztuk.

Jej anio ły czę sto zdo bią mo ty wy ro -
ślin ne.

– To li ście blusz czu, od ci ska ne w gli -
nie. W mo men cie, kie dy jest on ma lo wa -
ny szkli wa mi, tam gdzie jest głę biej,
szkli wo moc niej wcie ka i wi dać te ży -
łecz ki, fak tu rę – na świe tla tech ni kę zdo -
bie nia.

Po wo dze niem cie szą się ta kże gó ral -
ki: Piw ni czan ki w stro jach lu do wych.

– Kie dy by łam mniej sza bar dzo czę -
sto ry so wa łam anio ły. Po tem, kie dy słu -
cha łam cię ższej mu zy ki ry so wa łam
de mo ny, anie li ce, anio ły. To był
wdzięcz ny te mat, bo one są za wsze ta kie
ko bie ce, no, mo że nie w ko ście le, ale
w ksią żkach, są ko bie ce, ma ją słod ką
uro dę. Mo je też ma ją ta kie bu zie, mo że
nie nie win ne, ale przy ja zne.

Choć, zda rza się, jak przy zna je, kie -
dy ma gor szy na strój, że spod jej rę ki
wy cho dzą anie li ce bar dziej de pre syj ne
al bo „wred ne”.

– Kie dyś, kie dy mia łam jesz cze pra -
cow nię u ko le żan ki, przy szły dwie tu ryst -
ki z Ja po nii, po tem wszyst kie mo je
anio ły mia ły sko śne oczy. Ja koś tak się
za su ge ro wa łam, bo te pa nie mia ły ta kie
ślicz ne oczy.

Du żym po wo dze niem cie szył się
anioł – mę żczy zna. Są też pa ry aniel skie
– dla na rze czo nych al bo mło dych ma -
łżon ków.

W hur cie ma łe anioł ki kosz tu ją 6 zł
za sztu kę, śred nie 25 zł, du że 30 zł. Ku -
po wa ne po je dyn czo kosz tu ją od po wied -
nio 40 – 45 i 60 zł.

Do mi nu ją za mó wie nia hur to we. Ku -
pu ją je fir my, lu dzie, któ rzy ma ją skle -
pi ki, ga le rie, kwia ciar nie. W Sta rym
Są czu sklep „Wsio wo” pro mu je rę ko -
dzie ło re gio nal ne. W Piw nicz nej w „Pi -
jal ni Ar ty stycz nej” Ju sty na De ryng
wy sta wia swo je rzeź by na ko min ku.
W No wym Są czu rzeź by piw ni czań skiej

ce ra micz ki mo żna na być je dy nie w skle -
pie „Ra fa”. Anio ły re gu lar nie je żdżą
do Haj nów ka, Zie lo nej Gó ry, Ka to wic
i War sza wy.

– Nie jest tak, że się gło du je, ale
za du żo też z te go nie mam. To bar dziej
pa sja. To jed no z dwóch za jęć, któ re
uwiel biam. Jed no to ce ra mi ka, dru gie to
fo to gra fia. Pła cę wy so ki ZUS, ty siąc zło -
tych pra wie, za bie ra to du żą część do -
cho dów.

DO ZAZY TRAFIŁA
PRIMABALERINA
Z LONDYNU

Jed ną z klien tek Iwo ny Skoc kiej, wła -
ści ciel ki agen cji re kla mo wej Za -
za przy ul. Tar now skiej w No wym
Są czu, by ła pri ma ba le ri na z Lon dy nu.
Tan cer ka – se nior ka po sta no wi ła za ło żyć
szko łę ba le tu dla przed szko la ków w An -
glii. Wy daw cy pod ręcz ni ka, za na mo wą
są sia da są de cza ni na, po sta no wi ła po szu -

– Kie dyś, kie dy mia łam
jesz cze pra cow nię u ko -
le żan ki, przy szły dwie tu -
ryst ki z Ja po nii, po tem
wszyst kie mo je anio ły
mia ły sko śne oczy.

JU STY NA DE RYNG

Ju sty na De ryng i jej prace
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kać w No wym Są czu. – Od wie dzi ła
wszyst kie agen cje re kla mo we, po czym
wy bra ła na szą – mó wi Skoc ka.

Za za po wsta ła w 2006 przy udzia le
jed nej z pierw szych do ta cji na roz po czę -
cie dzia łal no ści go spo dar czej z Są dec -
kiej Agen cji Roz wo ju Re gio nal ne go.

Skoc ka stu dio wa ła za rzą dza nie kul -
tu rą w Uni wer sy te cie Ja giel loń skim
w Kra ko wie. Wła śnie od by wa ła staż
w są dec kim So ko le, przy go to wu jąc pro -
jek ty ulo tek, dru ków, pla ka tów.

– Ko le żan ka na mó wi ła mnie na szko -
le nie w SARR, w trak cie szko le nia oka -
za ło się, że mo żna sta rać się o do ta cję.
Ro dzi na nie po py cha ła mnie w tym kie -
run ku. Fir ma to nie za baw ka. To du że
ob cią że nie fi nan so we, bio rąc do ta cję
trze ba przez rok utrzy mać się na ryn ku
– opo wia da.

Zde cy do wa ła się na za ło że nie fir my.
Dla wła sne go biz ne su po świę ci ła stu dia,
kie dy oka za ło się, że nie da ra dy po łą -
czyć dwóch ak tyw no ści. Dziś mó wi, że
nie ża łu je, choć kie ru nek był bar dzo cie -
ka wy i stu dio wa nie spra wia ło jej przy -
jem ność.

Z 20 tys. zł do ta cji ku pi ła kom pu ter
(4-5 tys. zł), pro gra my Pho to shop i Co -
rel za (ok. 7 tys. zł), do te go apa rat fo to -
gra ficz ny, dru kar kę, ska ner.

– Wkrót ce oka za ło się, że je śli mam ro -
bić pro jek ty, po trzeb na jest mi dru kar ka
pro duk cyj na. Mu sia łam sprze dać sa mo -

chód, że by ją ku pić – wspo mi na trud ne
po cząt ki.

Przy zna je, że No wy Sącz jest trud -
nym ryn kiem. Klien ci są go to wi za pła -
cić za pa pier, za druk, ale już
nie ko niecz nie za pro jekt. Agen cje re kla -
mo we po wsta ją jak grzy by po desz czu,
nie wszyst kie jed nak utrzy mu ją się

na ryn ku, mi mo, że za ni ża ją ce ny. Jej
Za za ist niej 6 lat. Przez ten czas ukształ -
to wał się sta ły czte ro oso bo wy ze spól
pra cow ni ków.

– Be ata pro wa dzi biu ro, Sła wek jest
gra fi kiem ar ty stą, To mek jest sze fem
pro duk cji – wy li cza sze fo wa. – By ła
jesz cze z na mi Ilo na po ma lar stwie, ale
prze pro wa dzi ła się do Kra ko wa.

Pro jek tu ją ulot ki, pla ka ty, re kla my,
szyl dy. Pro po nu ją ga dże ty z lo go fir my.
Okle ja ją sa mo cho dy re kla ma mi, or ga ni -
zu ją sto iska re kla mo we i pro mo cyj ne.
Zdo by li sze reg sta łych klien tów, czę sto
du żych firm z re gio nu, choć nie tyl ko.

– Pro jek to wa li śmy i wy ko na li śmy
pra ce w sa li kon fe ren cyj nej Car bo nu,

przy go to wy wa li śmy dla nich dru ki, ga -
dże ty, ta bli ce. Ro bi li śmy dru ki dla fir my
Stra bag, dla Me dia Markt przy go to wy -
wa li śmy sto iska re kla mo we. Uni wer sy -
tet Ja giel loń ski za mó wił u nas pa pie ry
fir mo we, no te sy, tecz ki, ga dże ty i roll-
up`y – wy li cza wła ści ciel ka fir my.

Re ali zo wa li pro jek ty dla lo kal nych
sa mo rzą dów – se rię ró żno rod nych pro -
duk tów do pro mo cji wod no - ście ko wej
in we sty cji unij nej za mó wi ła Kry ni ca.
Dla Co ca–Co li ro bi li dru ki, fir mie Oran -
ge okle ja li skle py, dla PKP zro bi li se rię
ga dże tów.

– Ro biąc ga dże ty dla PKP nie wie le
za ro bi li śmy. Cza sem trze ba wziąć pro -
jekt po naj ni ższych kosz tach, że by po ka -
zać swo je umie jęt no ści – do da je.

Dla „Pro mycz ka Do bra” w cią gu
dwóch ty go dni za pro jek to wa li i wy ko na -
li 25 tys. bu to nów, przy pi nek z na pi sem
„Ufam, bo ko cham”. Pra co wa li w roz sze -
rzo nym gro nie w dzień i w no cy.

Dla eme ry to wa nej pri ma ba le ri ny
z Lon dy nu, któ ra tra fi ła do nich, przez
są sia da – Po la ka, wy ko na li 200 sztuk
pięk nie wy da nych skryp tów lek cji ba le -
tu dla an giel skich przed szko la ków „Lit -
tle Ma gic Tra in” (Ma ły ma gicz ny
po ciąg), do te go ze staw gwizd ków,
przy po mo cy któ rych na uczy ciel zwra -
ca uwa gę ma łych uczniów.

Ich po my słem by ła ta kże pro jekt
z za kre su mar ke tin gu am bien to we go dla
Kon kur su im. Ady Sa ri or ga ni zo wa ne -
go przez Dom Kul tu ry So kół.

– Prze bra li śmy ho stes sę za śpie wacz -
kę ope ro wą. Ubra li śmy ją w wiel ką suk -
nię, do rę ki da li śmy jej ku fe rek, w dru giej
mia ła nu ty i ulot ki. Bie ga ła po Są czu
i py ta ła, gdzie od by wa się kon kurs im.
Ady Sa ri, bo ma wziąć w nim udział.
Przy oka zji opo wia da ła o im pre zie.

MO NI KA W OGRO DZIE
Mo ni ka Drąg pro jek tu je ogro dy. Ja -

ko fi li gra no wa ko bie ta o uro dzie na sto -
lat ki na po cząt ku mia ła pro ble my
z za rzą dza niem pra cow ni ka mi.

– Ko par ko wi w ogó le nie chcie li mnie
słu chać. Bra łam ze so bą ko le gę, bo jak
fa cet, to wia do mo… – opo wia da. – To
sek si stow skie, ale ta ka jest praw da.

Fir mę Mój Do bry Pro jekt z do ta cją
z Po wia to we go Urzę du Pra cy Mo ni ka
Drąg za ło ży ła w 2009 ro ku. 17 tys. zł

Dla „Pro mycz ka Do bra”
za pro jek to wa li i wy ko na -
li 25 tys. bu to nów, przy -
pi nek z na pi sem „Ufam,
bo ko cham”. 

Iwona Skocka
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prze zna czy ła na za kup kom pu te ra
i opro gra mo wa nia. Do pra cy uży wa Au -
to ca da, pro gra mu, na któ rym pra cu ją ar -
chi tek ci. Od po cząt ku za trud nia ta tę,
któ ry na eme ry tu rze prze kwa li fi ko wał
się w ogrod ni ka.

W 2006 ro ku ukoń czy ła Ar chi tek tu -
rę Kra jo bra zu na Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym, daw nej Aka de mii Rol ni czej
we Wro cła wiu. Ja ko dru gi kie ru nek wy -
bra ła Ochro nę i Kon ser wa cję Hi sto rycz -
nych Za ło żeń Ogro do wych w Szko le
Głów nej Go spo dar stwa Wiej skie go
w War sza wie, aby le piej móc współ pra -
co wać z kon ser wa to ra mi za byt ków.
Pierw sze pro jek ty ro bi ła jesz cze na stu -
diach. W za wo dzie funk cjo nu je za tem
od dzie się ciu lat.

– No wy Sącz jest bar dzo spe cy ficz ny
w po rów na niu z Brze skiem, Boch nią czy
oko li ca mi Kra ko wa – oce nia pro jek tant -
ka. – Tu taj kul tu ra ogrod ni cza jest roz wi -
nię ta. Lu dzie chcą mieć ład nie, ma ją na to
fun du sze, nie jest tak, że zo sta ło im ty siąc
zło tych z kre dy tu i chcą zro bić ogród.

Za pro jek to wa nie ogro du na 10-aro -
wej dział ce kosz tu je 1500-1800 zł. Wy -
ko na nie to już koszt ok. 30 tys. zł. Po tem
trze ba li czyć 800 zł mie sięcz nie na je go
utrzy ma nie.

– Pra cow nia jest ca ły czas w Sto wa -
rzy sze niu Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu. To
też istot ne, bo za pew nia kon takt z no wo -
ścia mi. Trze ba być na bie żą co – uwa ża
Drąg. – Te raz jest mo da na żwi ry, ka -

mie nie, gry sy. Ogro dy su che, mniej mię -
si ste. Mniej w nich ro ślin. Pa nu je mi ni -
ma lizm. To tzw. ogro dy no wo cze sne
i wy bie ra ją je ra czej mło dzi lu dzie.

Spraw dza ją się ta kże ogro dy kla sycz -
ne – z łu ka mi, ele men ta mi ko ło wy mi,
płyn ny mi kształ ta mi. In nym tren dem
jest mo da na ogro dy an giel skie, ta kie
– jak mó wi pro jek tant ka – z du żą ilo ścią
„bab ci nych” malw i ostró żek.

– Co cie ka we, bar dzo wie lu pa nów
lu bi kwia ty. Pa nie wo lą ro śli ny trwa łe,
igla ste, sta bil ne, a pa no wie by coś jed -
nak do da li. Ja kąś kro pecz kę nad „i”.

Kwia ty w ogro dzie sta no wią do da tek,
nie wię cej niż 30 proc, są też naj bar dziej
pra co chłon ne.

– Sa dzi się be go nie w miej scach cie ni -
stych, w sło necz nych jest oste osper mum,
to kwia tek, któ ry przy po mi na ru mia nek.
Z wie lo let nich mo im ulu bio nym jest żu -
raw ka, lu bię ją wraz z ca łą gru pą ro ślin
cie nio lub nych jak ho sty czy or li ki.

Oczy wi ście zda rza ją się klien ci wy -
bred ni, któ rym trud no do go dzić.

– Jed ne mu pa nu z ca łej pa le ty ro ślin
od kak tu sów do cie nio lub nych i wil go -
cio lub nych spodo bał się tyl ko je den buk
– śmie je się przed się bior czy ni.

W swo im do mu w Piw nicz nej, sta no -
wią cym for mal nie jed ną z dwóch sie dzib
fir my, Mo ni ka Drąg ho du je głów nie
kak tu sy i su ku le ny, ro śli ny, któ re świet -
nie da ją so bie ra dę pod la ne raz na dwa
ty go dnie.

– Pod mo im do mem jest ogró dek, któ -
ry po wstał z ro ślin szpi tal nych, któ rych
ktoś nie chciał, coś prze mar z ło, coś
uschło, ga łąz ka się zła ma ła. Te ro śli ny
ro sną re we la cyj nie. Wy star czy ło dać im
dru gą szan sę – opo wia da.

Na szą spe cja list kę od pro jek to wa nia
ogro dów co so bo tę mo żna spo tkać
na dar mo wych dy żu rach w Cen trum

Ogrod ni czym He be przy ul. Na wo jow -
skiej 64a w No wym Są czu, z któ rym
sta le współ pra cu je.

– Dar mo wych po rad udzie lam tam
od godz. 10.30 do 14. Oczy wi ście le piej
wcze śniej za dzwo nić i umó wić się
na kon kret ną go dzi nę – pod po wia da
Mo ni ka Drąg.

To pro po zy cja dla osób, któ re – po -
dob nie jak ona sa ma – po sia da ją ma łe
przy do mo we ogród ki i chcą o nie le piej
za dbać.

AN NA PAW ŁOW SKA

– Co cie ka we, bar dzo
wie lu pa nów lu bi kwia ty.
Pa nie wo lą ro śli ny trwa -
łe, igla ste, sta bil ne, a pa -
no wie by coś jed nak
do da li. Ja kąś kro pecz kę
nad „i”.

MO NI KA DRĄG

Mo ni ka Drąg pro jek tu je ogro dy FOT. ANP, ARCH. MONIKI DRĄG
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Czy la tem 2013 ro ku bę dzie my się już
ką pać w sta ro są dec kich sta wach?

– Jest ta ka szan sa. Nie po wiem, że
jest pew ność, po nie waż pro ces in we sty -
cyj ny tro chę jesz cze bę dzie trwał.
Wszyst kie do ku men ty są go to we, po -

zwo le nie na bu do wę jest, no, ale jesz cze
trze ba ogło sić prze targ i pod pi sać umo -
wę, a jest to dość du że przed się wzię cie,
po nad 4 mi lio ny zło tych, mo gą się więc
po ja wić ja kieś nie spo dzian ki. Ale je że li
wszyst ko pój dzie zgod nie z pla nem, to

pro ces in we sty cyj ny, od prze ję cia pla cu
przez wy ko naw cę, nie po wi nien trwać
dłu żej niż 10 mie się cy. 2,5 mi lio na do -
fi nan so wa nia ma my, w związ ku z tym
mo żna ru szać od wa żnie.
Co po wsta nie przy sta wach?

– To bę dzie park re kre acyj ny „Sta -
wy” w Sta rym Są czu, więc naj wa żniej -
sze bę dzie ką pie li sko. Czy li pla ża
po kry ta pia skiem, pro jekt mó wi o gru -
bo ści 30 cen ty me trów. Wo da bę dzie
uzdat nia na. Ro bi li śmy ostat nio ba da nia
i wo da nie jest zła, na to miast gdy bę dzie
ką pie li sko funk cjo no wa ło, to bę dzie my
mu sie li tej czy sto ści pil no wać. Po za tym
po wsta ną po mo sty, wie ża dla ra tow ni -
ka, bo ką pie li sko bę dzie przy sto so wa ne
do bez piecz nej ką pie li i strze żo ne. No -
wo ścią bę dzie to, że po ja wi się wy po ży -
czal nia sprzę tu pły wa ją ce go oraz
po most do cu mo wa nia ro wer ków wod -
nych, ka ja ków czy in ne go sprzę tu.

Wa żne jest też to, co się bę dzie dzia -
ło na brze gu. Czy li bo isko do pił ki siat -
ko wej, plac za baw dla dzie ci, sta no wi ska
do gril lo wa nia, sto li ki – sło wem miej sca
do re kre acyj ne go spę dza nia cza su.
Oczy wi ście ta kże za bez pie cze nie w po -
sta ci sa ni ta ria tów i te go wszyst kie go, co
po zwo li kul tu ral nie spę dzać tam czas,
na wet przy więk szej licz bie lu dzi. Po -
wsta ną par kin gi i dro gi. Wszyst ko oczy -
wi ście eko lo gicz ne.

Bar dzo istot nym i dro gim ele men tem
pro jek tu jest do pro wa dze nie li nii ener -
ge tycz nej do te go te re nu. Do dzi siaj
wła śnie brak ener gii blo ko wał roz wój
sta wów i ich za go spo da ro wa nie. Dzię ki
na sze mu pro jek to wi ener gia się po ja wi,
co być mo że za owo cu je tym, że po wsta -
nie tam nie tyl ko nasz gmin ny park re -
kre acyj ny, ale po ja wią się in ne spo so by
za go spo da ro wa nia tych te re nów.
Pro jekt do ty czy du że go zbior ni ka.
A co z ma łym?

– Nic się nie zmie ni. Na dal bę dzie
dzie rża wio ny i wy ko rzy sty wa ny przez
węd ka rzy. Zresz tą za kła dam, że du ży
staw rów nież. Funk cja ką pie li ska nie
wy klu czy węd ko wa nia. Se zon na ką pie -
le jest krót ki, a se zon węd kar ski wła ści -
wie trwa ca ły rok. La tem też mo żna
okre ślić go dzi ny, gdy czyn ne jest ką pie -
li sko oraz te noc ne, czy wcze sno -ran ne,
kie dy ze sta wów bę dą mo gli ko rzy stać
węd ka rze, oczy wi ście po za ką pie li -

Stawy
nowego
burmistrza
O tym, jak bę dą się roz wi ja ły sta wy, o prze bu do wie i lep szym wy -
ko rzy sta niu tar go wi ska, du żych pla nach za go spo da ro wa nia Gó ry
Miej skiej, a ta kże o pro ble mach i szan sach, ja kie sto ją przed Sta -
rym Są czem opo wia da Ja cek Le lek, bur mistrz gro du św. Kin gi.
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skiem, z po zo sta łej czę ści. My ślę, że je -
ste śmy w sta nie po go dzić in te re sy grup,
przy współ pra cy i roz sąd nym za go spo -
da ro wa niu te re nu, że by w spo sób cy wi -
li zo wa ny wie le osób mo gło tam spę dzać
czas, a że by nie tra cić węd ka rzy. Wiem,
że bar dzo lu bią du ży staw.
Sta wów jest jesz cze wię cej…

– Jest jesz cze je den, na to miast to jest
nie za le żne od na sze go pro jek tu. Je śli za -
go spo da ro wa nie na sze go sta wu oka że
się suk ce sem, to być mo że po ro zu mie -
my się z wła ści cie lem tam tych grun tów
i kie dyś to ja koś po łą czy my. Sce na riu -
sze mo gą być ró żne, na to miast te raz
czy ni my pierw szy, wa żny krok, że by
zor ga ni zo wać ką pie li sko.
Pierw sza obiet ni ca wy bor cza speł -
nio na, tak?

– Nie ukry wam, że bar dzo się z te go
cie szę. To jest ta obiet ni ca, któ rą moc no
ar ty ku ło wa łem w kam pa nii wy bor czej
i mam na dzie ję, że bę dzie to wi zy tów ka
te go okre su. Acz kol wiek wie le in nych
rze czy też się w Sta rym Są czu dzie je. Nie
jest to je dy na spra wa, o któ rej my ślę.
Co bę dzie na stęp ne? Ma my czy tel ni -
ka, któ ry od ra zu pew no za py ta, co
z Wę gier ską -bis?

– Spra wa do jaz du do No we go Są cza
to jest wiel ki pro blem. Za czy na się już
na ron dzie w Sta rym Są czu, ale przede
wszyst kim le ży w ge stii No we go Są cza
(dro ga bie gnie przez te re ny mia sta
– red.). Je stem go to wy i bar dzo za in te -
re so wa ny, że by pro blem roz wią za no,
jed nak trud no mi wy ro ko wać, co da lej,
bo wie le rze czy nie za le ży ode mnie.
Na ra zie mo że te pra ce kon cep cyj ne tro -
chę utknę ły, ale trze ba do te go wra cać.
Nie tra cę z oczu wa żnych pro ble mów,
któ re nam utrud nia ją ży cie, ale my śli my
o na stęp nych, któ re za le żą od nas.
Za tem ja ki bę dzie na stęp ny krok?

– Sta wy ist nie ją do pie ro me dial nie,
trze ba tę in we sty cję jesz cze wy ko nać
i za pła cić. Na stęp ne kro ki są więc mniej
me dial ne. Je śli cho dzi o rze czy le żą ce
wy bit nie w ge stii gmi ny, to jest kwe stia
do koń cze nia ka na li za cji sa ni tar nej mia -
sta. Je ste śmy moc no za ję ci kwe stią koń -
cze nia te go eta pu, któ ry re ali zu je my
wspól nie z Są dec ki mi Wo do cią ga mi.
Ko lej ne kro ki to ka na li za cja Przy siet ni -
cy, na któ rą też uzy ska li śmy pie nią dze
i w tej chwi li koń czy my pro jek to wa nie

wo do cią gu, tak by mo żna by ło wspól nie
w jed nym wy ko pie pro wa dzić ka na li za -
cję sa ni tar ną i wo do ciąg. Czas na to też
po ma łu się kur czy. Bo z jed nej stro ny
nie mo że my po zwo lić, aby do ta cja prze -
pa dła, a jed no cze śnie nie chce my na ra -
zić się na nie po trzeb ne wy dat ki
zwią za ne z tym, że naj pierw wy bu du je -
my ka na li za cję, od bu du je my dro gę,
a za chwi lę pój dzie my bu do wać wo do -
ciąg. Chcie li by śmy jed ną i dru gą rzecz
zre ali zo wać za jed nym za ma chem. 

Co jesz cze? Je ste śmy w przeded niu
roz strzy gnię cia kon kur su na prze bu do -
wę tar go wi ska miej skie go. Tu taj też ma -
my du że szan se, aby uzy skać do ta cję
w wy so ko ści mi lio na zło tych.
Te ren tar go wi ska zo sta nie upo rząd -
ko wa ny?

– Tak. Bę dzie upo rząd ko wa nie, te ren
utwar dzo ny, a po za tym zo sta nie zor ga ni -
zo wa ne miej sce do han dlu zwie rzę ta mi,
zgod ne ze współ cze sny mi wy mo ga mi. Ta
część bę dzie od dzie lo na od po zo sta łej,

gdzie han dlu je się ar ty ku ła mi prze my sło -
wy mi. A po za tym ma my pla ny, aby
po prze bu do wa niu te go tar go wi ska to
miej sce oży wić i nadać mu jesz cze in ne
funk cje, oczy wi ście han dlo we, ale ta kie,
któ re po zwo li ły by wy ko rzy sty wać je czę -
ściej niż raz na dwa ty go dnie.
Ja kieś gieł dy?

– My śli my o gieł dach, ta kże o sta łej
wy mia nie pło dów rol nych. To miej sce
z do brą ko mu ni ka cją, w do brej lo ka li za -
cji, więc tu taj ta kie szan se się ry su ją. No
i ma my na dzie ję, że to też bę dzie du ża
in we sty cja na rok 2013.
Co dzie je się na Skła do wi sku Od pa -
dów Ko mu nal nych, przy ob wod ni cy
w kie run ku Piw nicz nej?

– W tej chwi li Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad roz po czę -
ła in we sty cję zwią za ną z prze bu do wą
prze pu stów pod dro gą kra jo wą. Wszy -
scy zna my pro ble my uli cy Wę gier skiej
i w ogó le tam te go te re nu przy prze jeź -
dzie ko le jo wym, więc że by od pro wa -

dzić wo dę z te go ob sza ru i przy spie szyć
jej spływ do Po pra du, ko niecz na jest
prze bu do wa prze pu stu pod dro gą kra jo -
wą. GDD KiA re ali zu je to za da nie we
wła snym za kre sie, na to miast dla nas jest
ono bar dzo wa żne, bo na da je sens te mu
wszyst kie mu, co już czę ścio wo zro bi li -
śmy i co pla nu je my jesz cze zro bić w za -
kre sie od wod nie nia re jo nu uli cy
Wę gier skiej.
A kie dy po wsta nie par king dla tu ry -
stów?

– Rze czy wi ście ma my w pla nach po -
wsta nie par kin gu u stóp mia sta. Ale ma -
my też z tym zwią za ne prze my śle nia. Te
pra ce nie ru szy ły, a par king dla au to ka -
rów, któ ry był naj więk szym pro ble mem,
roz wią za li śmy w ten spo sób, że wy zna -
czy li śmy punk ty na Ryn ku, gdzie au to -
bu sy tu ry stycz ne mo gą wy sa dzić
tu ry stów, tu dzież za brać ich do au to bu su,
nie ła miąc pra wa. Czy li roz wią za li śmy
to, co biu ra tu ry stycz ne i prze wod ni cy sy -

– Nie tra cę z oczu wa -
żnych pro ble mów, któ re
nam utrud nia ją ży cie, ale
my śli my o na stęp nych,
któ re za le żą od nas.

Góra miejska
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gna li zo wa li ja ko pro blem. Na to miast
póź niej au to bu sy od je żdża ją na uli cę
Trakt św. Kin gi przy ogród kach dział ko -
wych. Tam są wy zna czo ne miej sca dla
au to ka rów, gdzie mo gą bez płat nie stać
i po tem ewen tu al nie wró cić na ry nek i za -
brać gru pę.

Na ra zie pro blem jest więc roz wią za -
ny. Praw da jest też ta ka, że dzi siaj lu dzie
chcą pod je chać bez po śred nio na miej -
sce, na wet nie 10 me trów od swe go ce -
lu. Ma my na przy kład pięk ny par king
na za ple czu Urzę du, któ ry stoi wła ści -
wie pu sty. Był wy bu do wa ny pod ką tem
„So ko ła”, ale świet nie mógł by słu żyć ja -
ko par king dla in te re san tów Urzę du
Miej skie go. Jed nak cię żko jest lu dzi
zmo ty wo wać, że by tam za par ko wa li,
na to miast ma my czę sto nie prze jezd ne
uli ce w oko li cy sa me go urzę du. Za tem
lo ko wa nie par kin gów w więk szej od le -
gło ści od punk tu do ce lo we go jest do syć
ry zy kow ne. Nie chcie li by śmy, że by
przy go to wa ne przez nas miej sce par kin -
go we dla tu ry stów by ło pięk ne, ale nie
by ło wy ko rzy sty wa ne. Po nie waż z au -
to bu sa mi uda ło nam się spra wę roz wią -
zać, na ra zie nie ma my pre sji, że by to
za da nie wy ko ny wać i pew nie ono od su -
nie się w cza sie.

Na to miast są jesz cze in ne po my sły,
że by wy go spo da ro wać jesz cze tro szecz -
kę miej sca na par king bli żej ryn ku. Ale
na ra zie szcze gó łów nie chcę zdra dzać,
że by po ten cjal nych kon tra hen tów nie
wy stra szyć. Na tu ral nie pły ta ryn ku jest
du żym par kin giem i mu si być, że by ry -

nek żył, mi mo że oso bi ście naj bar dziej
mi się po do ba, gdy nie ma na nim żad -
ne go po jaz du. Pięk nie wte dy wy glą da,
ale wiem, że gdy by śmy sa mo cho dy wy -
pro wa dzi li z ryn ku, to za chwi lę te pięk -
nie od no wio ne bu dyn ki za czną po pa dać
w ru inę. Nie ste ty, lu dzie na ry nek przy -

je żdża ją, oni pła cą za to, że by ten ry nek
mógł być pięk ny, że by te bu dyn ki by ły
utrzy my wa ne.
Ale za uwa żył Pan, że na ryn ku za my -
ka ją się knajp ki, a kup cy na rze ka ją,
że spa da im ob rót?

– Sy tu acja jest w ogó le trud na. To nie
jest tyl ko pro blem Sta re go Są cza, my -
ślę, że i tak nasz ry nek nie źle się trzy -
ma. Jed ni re zy gnu ją, dru dzy w to
miej sce wcho dzą. No tak to jest w go -
spo dar ce wol no ryn ko wej, nie ma wiel -
kiej sta bil no ści. Na pew no nie jest to
kwe stia zmniej szo nej prze pu sto wo ści
ryn ku, mia sto po sta ra ło się o re wi ta li za -
cję je go wi ze run ku i oce niam, że dzię ki
te mu licz ba lu dzi od wie dza ją cych Sta ry
Sącz tak na praw dę wzro sła. Na to miast
kon ku ren cja wiel kich skle pów, kon ku -
ren cja w ogó le jest do syć trud na. Mam

na dzie ję, że to, w co idzie my – czy li
prze bu do wa i za go spo da ro wa nie sta -
wów, stwo rze nie ta kiej ofer ty, dzię ki
któ rej tu ry sta bę dzie miał wię cej po wo -
dów, aby zo stać w Sta rym Są czu dłu żej,
na kil ka dni – mo że tym obiek tom
po pro stu po móc. Bo jed nak ka żdy ry -
nek wte dy jest faj ny, kie dy ży je.
Jest też pro blem miejsc noc le go -
wych w Sta rym Są czu.

– Na Przy sta ni roz po czę ła się in we -
sty cja i tam po wsta nie no wy ho tel. Jest
też Die ce zjal ne Cen trum Piel grzy mo -
wa nia, jest ho tel na uli cy Pił sud skie go,
jest w mo tel w ryn ku. Tych miejsc noc -
le go wych przy by wa i my ślę, że bę dzie
przy by wa ło. Są ta kie mo men ty, kie dy
rze czy wi ście trud no zna leźć noc leg, ale
z ko lei po za se zo nem cię żko wła ści cie -
lom po wią zać ko niec z koń cem, bo se -
zon nie jest roz ło żo ny tak, że przez ca ły
rok ma kto miesz kać w tych ho te lach.
Ale je śli jest wię cej miejsc noc le go -
wych, to tu ry ści wie dzą, że to jest oko -
li ca, gdzie się mo żna za trzy mać, a im
tu ry stów bę dzie u nas wię cej, tym bę -
dzie wię cej miejsc noc le go wych.
W cza sie kam pa nii wie le mó wi ło się
o za go spo da ro wa niu Gó ry Miej -
skiej. Na ja kim eta pie jest ta in we -
sty cja?

– Na za go spo da ro wa nie Gó ry Miej -
skiej ma my przy go to wa ny bar dzo faj ny
plan. Cza so wo roz bi li śmy się o rzecz
pro za icz ną: aby otrzy mać po zwo le nie
na bu do wę, mu sie li śmy to uzgod nić
z pla nem urzą dze nia la su, któ re go wcze -

– To nie jest tyl ko pro -
blem Sta re go Są cza, my -
ślę, że i tak nasz ry nek
nie źle się trzy ma. Jed ni
re zy gnu ją, dru dzy w to
miej sce wcho dzą. 
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śniej nie by ło. Trze ba go więc by ło
przy go to wać, co nas pro ce du ral nie za -
trzy ma ło. Na to miast pro jekt jest go to wy
i li czę, że zo sta nie zre ali zo wa ny w oko -
li cach wrze śnia, paź dzier ni ka.

Mó wi my na ra zie o bu do wie plat for my
wi do ko wej, ale to jest tyl ko część pla nu.
Jest tam wspa nia ła po la na, o któ rej też
my śli my. Po wsta nie ciąg spa ce ro wy
od ryn ku – uli cą Kró lo wej Ja dwi gi, po -
tem przez Mosz cze ni czan kę, któ ra te raz
też bę dzie czysz czo na przez Re gio nal ny
Za rząd Go spo dar ki Wod nej, po tem pój -
dzie my spa cer kiem na gó rę do ta ra su wi -
do ko we go, a po tem w ta kie miej sce,
gdzie chce my przy go to wać sta no wi ska

do gril lo wa nia, ro dzin ne go spo ty ka nia
się. Bę dą so lid ne sto ły, ła wy i gril lo wi sko
na kil ka grup, że by w ład ne dni miesz kań -
cy czy tu ry ści mo gli się tam udać, po sie -
dzieć przy pięk nych wi do kach, czu jąc, że
się ma ją ta ki świat pod so bą.

A oprócz te go jesz cze jest Miej ska
Gó ra, czy li ca ły las z po la ną, któ rą już
upo rząd ko wa li śmy. Ją też chce my
pod ką tem re kre acyj nym za go spo da ro -
wać: po wsta ną ja kieś ście żki, ła wecz ki.
Bę dzie to miej sce do spa ce rów czy wy -
cie czek ro we ro wych. Je że li cho dzi
o pra ce pie lę gna cyj ne, es te tycz ne, to
spo ro tam zro bi li śmy. Ktoś, kto był tam
w mar cu i po szedł by dziś, na pew no za -
uwa ży ró żni ce, choć na ra zie nie by ły to
in we sty cje tyl ko pra ce czysz czą co -es te -
tycz ne: na pra wio no ław ki, usu nię to
z nich sta re, zbęd ne ele men ty, któ re ro -
bi ły złe wra że nie. Ale do na szej koń co -
wej wi zji to jesz cze tro chę cza su mu si
upły nąć. Za mie rza my to ro bić ma ły mi
krocz ka mi.
Tam tej si miesz kań cy mie li pro blem
z osu wi skiem.

– Nie tyl ko mie li, ale ma ją. To jest du -
ży pro blem. W tej chwi li je ste śmy na eta -
pie przy go to wy wa nia do ku men ta cji
geo lo gicz no -in ży nier skiej dla te go osu -
wi ska, a w War sza wie z ko lei jest nasz
wnio sek o pie nią dze na przy go to wa nie
do ku men ta cji tech nicz nej, jak to osu wi -
sko za trzy mać. Jak tyl ko bę dzie my mie li
de cy zję o przy zna niu środ ków, bę dzie my
szu ka li naj lep szych roz wią zań.
W Urzę dzie Miej skim do stęp na jest
an kie ta dla miesz kań ców, dzię ki
któ rej oce nia ją pra cę urzęd ni ków.
Czy to tak na pod su mo wa nie pół ro -
cza ka den cji? Są już ja kieś wnio ski?

– An kie ta jest do stęp na od pół to ra ro -
ku, więc mo żna się po ku sić o ja kieś
pod su mo wa nie. Zro zu mia łą jest rze czą,
że lu dzie za wsze bar dziej są sko rzy
do wy le wa nia ne ga tyw nych uczuć niż
po zy tyw nych, w związ ku z tym, gdy -
bym chciał tyl ko na pod sta wie an kiet
wnio sko wać o pra cy Urzę du, to praw -
do po dob nie był bym bar dziej kry tycz ny,
niż je stem. Acz kol wiek ka żda an kie ta
skła nia mnie do te go, abym pew ne rze -
czy prze my ślał, prze dys ku to wał i ewen -
tu al nie pod jął od po wied nie de cy zje.
Mo żna po wie dzieć, że nie jest źle, choć
są ta kie sta no wi ska, ta kie miej sca, że

trud niej jest się klien tom Urzę du do ga -
dać. Cza sem po ana li zie oka zu je się, że
są to rze czy wi ście obiek tyw ne spra wy.
Nie ste ty, urzęd nik nie jest w sta nie przy -
chy lić się do proś by, je śli jest to nie -
zgod ne z pra wem, al bo ła mie pro ce du ry
i wte dy mu si kul tu ral nie, ale twar do, po -
wie dzieć „nie”. Co nie za wsze dru ga
stro na zro zu mie. A cza sem jest tak, że
jed nak mo żna by by ło le piej po trak to -
wać pe ten ta, ale to są per so nal ne uwa gi.

Cho dzi też o ter mi no wość za ła twia -
nia spaw. Nie daw no wpro wa dzi li śmy
sys tem elek tro nicz ne go obie gu do ku -
men tów, któ ry uła twia nam kon tro lo wa -
nie ter mi nów. Wszedł od ma ja, więc
spra wy, któ re z koń cem ma ja za czę ły
wpły wać do Urzę du, ma my roz po zna ne
czar no na bia łym, jak wy glą da ją ter mi -
ny w ich przy pad ku. Na to miast je śli
cho dzi o star sze spra wy, to cza sem trze -
ba się gnąć głę biej, o ile pe tent nie przyj -
dzie zwró cić nam uwa gę. Nie chcę użyć
sło wa awan tu ro wać się, bo wia do mo, że
jak Urząd nie dzia ła na czas, to pe tent
ma pra wo się de ner wo wać i nie po win -
no ta kich sy tu acji być, choć w ró żnych
for mach te swo je uwa gi lu dzie zgła sza -
ją. Na to miast cze ka nas re or ga ni za cja
zwią za na z po wo ła niem Za kła du Go -
spo dar ki Ko mu nal nej, więc to bę dzie też
oka zja do te go, że by pew ne rze czy
uspraw nić i pra cę urzę du ina czej zor ga -
ni zo wać. Za tem bez re wo lu cji, a ta ki mi
kro ka mi ewo lu cyj ny mi te spra wy po -
rząd ku ję, uspraw niam. Bo wia do mo,
Urząd to jest ży wy or ga nizm. Jed ne za -
da nia od cho dzą, in ne przy cho dzą, zmie -
nia ją się też lu dzie. A wszy scy chce my,
że by Urząd co raz le piej pra co wał.

Roz ma wia ły KIN GA BED NAR CZYK
I BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

– Za tem bez re wo lu cji,
a ta ki mi kro ka mi ewo lu -
cyj ny mi te spra wy po -
rząd ku ję, uspraw niam.
Bo wia do mo, Urząd to
jest ży wy or ga nizm. Jed -
ne za da nia od cho dzą, in -
ne przy cho dzą, zmie nia ją
się też lu dzie. 

FO
T. 

BW
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Co zro bić w przy pad ku, gdy zo sta łam bar dzo nie -
mi le po trak to wa na/ ob ra żo na przez urzęd ni ka?
W ja ki spo sób i do ko go zło żyć skar gę i jak mo -

gę do ma gać się uka ra nia ta kie go czło wie ka - in for ma cji o tym,
co zo sta ło po czy nio ne w tym kie run ku.

OD PO WIEDŹ:
Źle po trak to wa ny oby wa tel ma pra wo zło żyć skar gę na nie -

god ne za cho wa nie pra cow ni ka urzę du. Pra wo skar gi na or ga -
ny ad mi ni stra cji gwa ran tu je nam Kon sty tu cja. Wa run ki
przyj mo wa nia i tryb roz pa try wa nia skarg pre cy zu ją: Ko deks
Po stę po wa nia Ad mi ni stra cyj ne go oraz Roz po rzą dze nie Ra dy
Mi ni strów, a ta kże we wnętrz ne re gu la mi ny or ga ni za cyj ne
urzę dów lub sta tu ty or ga nów.

Skar gę na le ży zło żyć wła ści wym do ich roz pa trze nia or -
ga nom pań stwo wym i sa mo rzą do wym, któ ry mi prze wa żnie
bę dą bez po śred ni prze ło że ni urzęd ni ka. Skar ga ta ka po win -
na za wie rać da ne oso by, któ ra ją wno si, okre śle nie wła ści we -
go or ga nu, zwię zły za rys spra wy, da tę oraz pod pis. 

Skar ga mu si być roz pa trzo na bez zbęd nej zwło ki, naj póź -
niej w cią gu 1 mie sią ca. Cza sa mi jej roz pa trze nie mo że wy -
ma gać zba da nia i wy ja śnie nia spra wy, wów czas or gan zbie rze
nie zbęd ne ma te ria ły w tym za kre sie. O spo so bie roz strzy gnię -
cia spra wy urząd po wia da mia ska rżą ce go się.

Ka ra ja ka mo że spo tkać urzęd ni ka to:
1. Ka ry po rząd ko we:

a) Upo mnie nie  – jest to ka ra za prze wi nie nie mniej szej wa gi;
2. Ka ry dys cy pli nar ne:

a) na ga na,
b) na ga na z ostrze że niem,
c) na ga na z po zba wie niem mo żli wo ści awan so wa nia przez
okres do dwóch lat do wy ższej gru py wy na gro dze nia lub na wy -
ższe sta no wi sko,

d) prze nie sie nie na ni ższe sta no wi sko,
e) wy da le nie z pra cy w urzę dzie.

Ka żdy urzęd nik ma praw ny i mo ral ny obo wią zek god ne -
go i kul tu ral ne go po trak to wa nia in te re san tów. Na wet je śli tra -
fi my na „zły dzień” ja kie goś urzęd ni ka, nie po win ni śmy
po zwa lać na ob ra ża nie nas. Kan ce la ria Praw na „Ome ga” spe -
cja li zu je się m.in. w pi smach praw nych, więc mo że rów nież
po móc w przy go to wa niu ta kiej skar gi. 

KAN CE LA RIA OME GA
EWE LI NA GĄ SIOR, PRAW NIK

WRZESIEŃ 201234
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Skar gę na le ży zło żyć wła ści wym do ich
roz pa trze nia or ga nom pań stwo wym i sa -
mo rzą do wym, któ ry mi prze wa żnie bę dą
bez po śred ni prze ło że ni urzęd ni ka. 

W CY KLU PO RAD PRAW NYCH, OD PO WIE DZI
UDZIE LA KAN CE LA RIA OME GA
Pro si my o nad sy ła nie Pań stwa za py tań na ad res: „Są de cza nin”, 
ul. Bar bac kie go 57, 33-300 No wy Sącz (z do pi skiem „po ra da praw -
na”) lub na ad res ma ilo wy: hen ry szew@pocz ta.onet.pl (w te ma cie
wpi su jąc „po ra da praw na”). Co mie siąc opu bli ko wa ne zo sta ną od -
po wie dzi na wy bra ne za py ta nia.
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Na Są dec czyź nie funk cjo nu je
pięć grup pro du cenc kich,
sku pia ją cych pro du cen -

tów owo ców i wa rzyw. „Owoc Łąc ki”,
naj star sza gru pa w re gio nie, jest obec -
nie je dy ną uzna ną gru pą pro du cenc ką.
Czte ry po zo sta łe są gru pa mi wstęp nie
uzna ny mi, w trak cie pię cio let nie go
okre su do cho dze nia do uzna nia, w cza -
sie któ re go mo gą ko rzy stać z do ta cji in -
we sty cyj nych w 75 proc. fi nan su ją cych
wy bu do wa nie no wo cze snej chłod ni, czy
sor tow ni oraz do płat ad mi ni stra cyj nych.
„Ol sa do wi” z Ol sza ny w gmi nie Po de -
gro dzie i „Ło so si nie” zo sta ło jesz cze
po ro ku przy wi le jów. „Zel sa do wi”
i „Be ski do wi” z sie dzi bą w No wym Są -
czu po dwa la ta.

Gru py pro du cenc kie ma ją po pra wić
efek tyw ność go spo da ro wa nia i pla no wa -
nia pro duk cji oraz kon cen tro wać po daż.
Or ga ni zo wać sprze daż pro duk tów rol -

nych i po zy ski wać ze wnętrz ne środ ki
na funk cjo no wa nie. Gru pa mu si zrze szać
co naj mniej 5 rol ni ków, a łącz na war tość
pro duk cji wy two rzo nej i sprze da nej
człon ków gru py w ro ku po prze dza ją cym

po wsta nie gru py pro du cenc kiej wy no -
si 50 tys. €, czy li ok. 200 tys. zł.

„Owoc Łąc ki” zrze sza 67 go spo -
darstw sa dow ni czych o wspól nym are -
ale po nad 300 ha. W ze szłym ro ku
gru pa sku pi ła 7 tys. ton ja błek, po ten cjał
gru py sza co wa ny jest na 12 tys. ton.

Chłod nia jest w sta nie po mie ścić wy so -
kość ze szło rocz nych zbio rów. Jabł ka
od sta wia ne są do du żych sie ci, ta kich
jak Te sco, czy Bie dron ka. Gru pa z Łąc -
ka przez pięć lat otrzy ma ła z Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic -
twa po nad 24 mln zł.

– Tak, jak mo że my, ja koś so bie ra dzi -
my. Jest trud niej. Pró bu je my o wła snych
si łach stwo rzyć do dat ko we źró dła do cho -
dów – mó wi Bar ba ra Klag, kie row nik za -
kła du. – Otwo rzy li śmy wła sną sieć
de ta licz ną. W tym mo men cie funk cjo nu je
pięć skle pów w No wym Są czu i Kry ni cy.

„Ol sad” z Ol sza ny li czy 54 udzia łow -
ców o łącz nej po wierzch ni sa dów wy -
no szą cej 175 ha. Dys po nu je chłod nią
na 4 tys. ton owo ców. W ubie głym ro ku
gru pa sku pi ła od pro du cen tów 3,5 tys.
ton ja błek, 76 ton gru szek, 40 ton śli wek
i 130 ton wi śni. War tość sprze da ży gru -
py wy no si ła 5,5 mln zł. Przez czte ry la -

Jesteśmy jabłkowy 

Oko ło 85 mln zł na in we sty cje i 4 mln zł na po moc ad mi ni stra cyj ną otrzy ma ły do tej po ry są dec -
kie sa dow ni cze gru py pro du cenc kie. Li de ra mi po zy ski wa nia do płat, po cho dzą cych w głów nej
mie rze ze środ ków unij nych, są „Owoc Łąc ki” i „Zel sad” z Tę go bo rzy w gmi nie Ło so si na Dol na.
Pierw sza z nich od ro ku funk cjo nu je ja ko uzna na gru pa pro du cenc ka – bez do płat.

„Ol sad” z Ol sza ny li czy 54
udzia łow ców o łącz nej
po wierzch ni sa dów wy -
no szą cej 175 ha. Dys po -
nu je chłod nią na 4 tys.
ton owo ców. 
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ta „Ol sad” otrzy mał łącz nie 15 mln zł.
Przed ni mi jesz cze je den do to wa ny rok.

– Co bę dzie my ro bić, gdy do pła ty się
skoń czą? My ślę, że czas po ka że. Za rząd
i udzia łow cy z pew no ścią mą drze po kie -
ru ją gru pą – mó wi Ma rze na Ta lar, kie -
row nik ds. ad mi ni stra cyj no – fi nan so wych
„Ol sa du”.

„Owoc Łąc ki” z „Ol sa dem” po łą czy -
ły si ły, two rząc Zrze sze nie Są dec kich
Sa dow ni ków „Jabł ko Są dec kie”. Po -
nad sto go spo darstw na ok. 500 ha wiel -
kość pro duk cji sza cu je na ok. 16 tys. ton
owo ców.

Dwa la ta ko rzy sta nia z do płat ma
przed so bą dru gi z li de rów w tej dzie -
dzi nie – tę go bor ski „Zel sad”. Gru pa
do tej po ry wchło nę ła 24 mln zł. Sku pia
za le d wie 10 sa dow ni ków, sku pu je jed -
nak 6 tys. ton owo ców. De kla ru je rocz -
ne ob ro ty rzę du 6 -7 mln zł. Ich owo ce
tra fia ją na eks port do Ro sji, Ukra iny,
do Ru mu nii, na Wę gry i Sło wa cję.

– Z do ta cji wy bu do wa li śmy chłod nię
na 6 tys. ton ja błek, sor tow nię wraz z li -
nią sor tow ni czą – mó wi Edward Ze lek,
czło nek za rzą du gru py. – W tym i przy -
szłym ro ku do pła ty bę dą bar dzo nie wiel -
kie. A po tem bę dzie my amor ty zo wać
kosz ty. Zo sta ną nam kre dy ty do spła ca -
nia, bę dzie my mu sie li sfi nan so wać je
kosz tem wspól ni ków w gru pie, aby za -
ro bić na swo ją dzia łal ność i za pła ce nie
po dat ków.

„Be skid”, któ ry na po nad 120 ha pro -
du ku je po nad 3 tys. ton ja błek, przez trzy
la ta otrzy mał 17 mln zł do ta cji. „Ło so si -
na” sko rzy sta ła naj mniej z są dec kich
grup, zy sku jąc przez czte ry la ta 7 mln zł
do płat.

W ca łym kra ju na ko niec 2011 ro ku
dzia ła ły 232 wstęp nie uzna ne gru py i 55
uzna nych. Sza cu je się, że w Pol sce
ok. 20% pro duk tów tra fia na ry nek po -
przez gru py pro du cenc kie. Śred nia unij -
na wy no si 40%. Na sze gru py
i or ga ni za cje są ma łe, ok. 60% z nich li -
czy od 5 do 10 człon ków, a rocz na war -

tość sprze da ży mie ści się w prze dzia le
od 1 do 4 mln zł. Czo łów ka są dec kich
grup wy pa da na tym tle cał kiem do brze.

O przy szłość pol skich grup sa dow ni -
czych mar twi się Wi told Bo gu ta, pre zes
Kra jo we go Związ ku Grup Pro du cen tów
Owo ców i Wa rzyw.

– Z pew nym nie po ko jem pa trzę
w przy szłość – mó wi w wy wia dzie opu -
bli ko wa nym w bra nżo wym cza so pi śmie
„No wo cze sny Sad” 3/2012. – Mu szę po -
wie dzieć, że chy ba tro chę za chły snę li -
śmy się mo żli wo ścia mi sko rzy sta nia
z po mo cy fi nan so wej prze wi dzia nej
na wstęp ne uzna nie, co w do słow nym
zna cze niu prze ło ży ło się na dzia ła nia
„da ją to trze ba brać”.

Kie dy mi ja pię cio let ni okres do cho -
dze nia do uzna nia, a wraz z nim do ta cje
do in we sty cji i na wspar cie two rze nia
dzia łal no ści ad mi ni stra cyj nej, trze ba sa -
mo dziel nie po no sić kosz ty sta łe, ta kie jak
po dat ki od nie ru cho mo ści, amor ty za cja,
spła ty kre dy tów, kosz ty utrzy ma nia
obiek tów i za trud nie nia pra cow ni ków.

– Two rząc gru py, pla nu jąc i re ali zu -
jąc ko lej ne dzia ła nia nie war to prze in -
we sto wy wać, re ali zo wać in we sty cji

po nad po trze by, bez ja kiej kol wiek kal -
ku la cji re al nych kosz tów póź niej szej
eks plo ata cji po sia da ne go ma jąt ku. Trze -
ba też pa mię tać, że bę dzie on wy ma gał
ca ło rocz ne go utrzy ma nia, choć w nie -
któ rych przy pad kach bę dzie wy ko rzy sty -
wa ny tyl ko kil ka mie się cy w ro ku
– kon ty nu uje Bo gu ta.

W nie któ rych pol skich uzna nych gru -
pach pro du cenc kich wi dać już skut ki
prze in we sto wa nia.

– Nie po dej mu ję się od po wie dzi na py -
ta nie, co da lej z są dec ki mi gru pa mi pro -
du cen tów, jak so bie po ra dzą bez do płat

– mó wi Je rzy Wró blew ski, kie row nik
biu ra dzia łań spo łecz nych i śro do wi sko -
wych oraz płat no ści bez po śred nich Agen -
cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol nic twa w Kra ko wie. – Po wo dem jest
to, że ARiMR nie ba da ksiąg ra chun ko -
wych pod wzglę dem płyn no ści fi nan so wej
pod mio tów go spo dar czych oraz to, że
więk szość grup w Ma ło pol sce jesz cze
otrzy mu je po moc fi nan so wą.

Li de rzy są dec kich grup pro du cenc -
kich po win ni so bie po ra dzić.

AN NA PAW ŁOW SKA

m zagłębiem

„Be skid”, któ ry na po -
nad 120 ha pro du ku je po -
nad 3 tys. ton ja błek,
przez trzy la ta otrzy -
mał 17 mln zł do ta cji. 
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P
ro jek ty ma ją szan sę na unij ne
wspar cie pod wa run kiem, że
w po rę znaj dą się w stra te gii
sub re gio nal nej roz wo ju wo je -

wódz twa ma ło pol skie go.
Sta ro stwo chce umie ścić w niej pro -

jekt bu do wy ca ło rocz ne go, wie lo funk -
cyj ne go szla ku uzdro wi sko we go za 120
mln zł, z cze go na te re nie po wia tu no wo -
są dec kie go trze ba by wy dać 47 mln zł.

Ko lej ne 21 mln zł to koszt pro jek tu
mo der ni za cji i roz bu do wy szpi ta la po -
wia to we go w Kry ni cy. Na pro jekt ście -
żek te ma tycz nych (po jed nej wio sce
w ka żdym z po wia tów na sze go sub re -
gio nu) po trze ba 30 mln zł, w tym 10 mln
zł w ska li po wia tu no wo są dec kie go.

Wśród po zo sta łych pro po zy cji zna la -
zły się m.in. pro gra my wspar cia dla bez -
ro bot nych (30 mln zł do ta cji dla otwar cie
firm) oraz 10 mln zł na Ośrod ki Kształ -
ce nia Usta wicz ne go w No wo jo wej, Gor -
li cach, Li ma no wej i w No wym Są czu.

Opra co wa ne są też pro jek ty zwią za -
ne z in we sty cja mi dro go wy mi, w tym
pro jekt bu do wy ob wod ni cy No we go
Są cza i Chełm ca od stro ny pół noc no
– za chod niej. Sza cun ko wa war tość te go
pro jek tu (No wy Sącz mu siał by wy bu do -

wać most na Du naj cu i Wę gier ską Bis)
to aż ok. 330 mln zł. Kosz ty dla po wia -
tu w tym przy pad ku to 100 mln zł.

Nad wszyst ki mi pro jek ta mi pra cu je
spe cjal nie w tym ce lu po wo ła ny w Sta -

ro stwie ze spół ro bo czy. W po ło wie
wrze śnia peł na li sta pro jek tów tra fi
do Urzę du Mar szał kow skie go. Póź niej
zdo by cie pie nię dzy na in we sty cje mo że
być już trud niej sze. Jest się o co sta rać:
w przy pad ku pro jek tów in we sty cyj nych
mi ni mal na kwo ta do wnio sko wa nia dla
sub re gio nu wy no si 20 mln zł., a na po -
zio mie re gio nal nym aż 50 mln zł.

– Spo tka nie wój tów i bur mi strzów
zor ga ni zo wa li śmy w try bie alar mo wym,
bo ter min na zło że nie do ku men tów jest
bar dzo krót ki. Już 14 wrze śnia mu si my

je prze ka zać do Urzę du Mar szał kow -
skie go. Ma my nie wie le cza su, by omó -
wić i za twier dzić wszyst kie po my sły
– wy ja śnia sta ro sta Jan Go lon ka.

Droga za 300
milionów, ścieżki
i szpital na liście
TOPinwestycji
Po wiat No wo są dec ki ujaw nił wstęp ne pro jek ty na naj bli ższe la -
ta, na któ re bę dzie chciał zdo być unij ne do fi nan so wa nie w na -
stęp nej per spek ty wie bu dże to wej. Wój to wie gmin Są dec czy zny
mie li nie wie le cza su na zgło sze nie po pra wek. Sa mo rzą dy, któ re
za spa ły, mo gą mieć pro blem ze sfi nan so wa niem swo ich klu czo -
wych in we sty cji.

Pro jek ty ma ją szan sę
na unij ne wspar cie
pod wa run kiem, że w po -
rę znaj dą się w stra te gii
sub re gio nal nej roz wo ju
wo je wódz twa ma ło pol -
skie go.
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Do po ło wy wrze śnia po trwa ją kon sul ta cjach
spo łecz ne Za ło żeń Pro gra mów Stra te gicz -
nych, któ re wraz ze Stra te gią Roz wo ju Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go na la ta 2011-2020
(SRWM) bę dą naj wa żniej szym na rzę dziem za -
rzą dza nia roz wo jem re gio nu.

R
ów no cze śnie do pro ce su kon sul ta cji trwa na bór pro -
jek tów do Ban ku Pro jek tów Re gio nal nych, z któ re -
go wstęp nie zo sta ną wy ty po wa ne przed się wzię cia,
mo gą ce uzy skać do fi nan so wa nie z fun du szy eu ro -

pej skich w ra mach pro gra mu re gio nal ne go na la ta 2014-2020. 
***

Sa mo rząd wo je wódz twa przy go to wu je 10 pro gra mów stra -
te gicz nych, któ re wraz ze Stra te gią Roz wo ju Wo je wódz twa
Ma ło pol skie go na la ta 2011-2020 (SRWM) bę dą naj wa żniej -
szym na rzę dziem za rzą dza nia roz wo jem re gio nu.

Ak tu al nie trwa ją pra ce nad za ło że nia mi pro gra mów stra te -
gicz nych, któ re obej mu ją okre śle nie ce lu głów ne go pro gra mu,
iden ty fi ka cję prio ry te tów, dzia łań i przed się wzięć stra te gicz -
nych, słu żą cych re ali za cji pro gra mu. Za ło że nia są do ku men -
tem, któ ry okre śla ra my, w ja kich po wi nien być pro wa dzo ny
na bór pro jek tów. Do ce lo wo pro gra my stra te gicz ne w na stęp -
nym eta pie prac bę dą uzu peł nio ne o: dia gno zę, ana li zę stra te -
gicz ną, wskaź ni ki, plan fi nan so wy, sys tem wdra ża nia
i mo ni to ro wa nia. Tak opra co wa ne pro jek ty pro gra mów stra te -
gicz nych zo sta ną pod da ne po now nej kon sul ta cji spo łecz nej.

Efek tem te go pro ce su jest okre ślo ny ka ta log 10 pro gra mów
stra te gicz nych, słu żą cych spraw ne mu i zin te gro wa ne mu za -
rzą dza niu po szcze gól ny mi po li ty ka mi re gio nal ny mi w per -
spek ty wie 2020 ro ku.

Wdro że nie sys te mu za rzą dza nia Stra te gią Roz wo ju Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go w opar ciu o pro gra my stra te gicz ne
ma rów nież istot ne zna cze nie w kon tek ście dzia łań wspie ra ją -
cych wo bec przy go to wa nia do no wej per spek ty wy 2014-2020
a ta kże prac zwią za nych ze zmia ną Pla nu Za go spo da ro wa nia
Prze strzen ne go Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.

Programy
Strategiczne
do roku 2020 

PRO GRA MY STRA TE GICZ NE:
1. Ka pi tał In te lek tu al ny i Ry nek Pra cy
2. Re gio nal na Stra te gia In no wa cji
3. Dzie dzic two i Prze my sły Cza su Wol ne go
4. Trans port i Ko mu ni ka cja
5. Ob sza ry Wiej skie
6. Ochro na Śro do wi ska
7. Ochro na Zdro wia
8. Włą cze nie Spo łecz ne
9. Mar ke ting Te ry to rial ny
10. Współ pra ca Re gio nal na:
11.  Sub re gio nal ny Pro gram Roz wo ju 2014-2020
12.  Stra te gia dla roz wo ju Pol ski Po łu dnio wej w ob sza rze wo je -
wódz twa ma ło pol skie go i ślą skie go

LOT NI SKO WY LE CIA ŁO
Z LI STY PRO JEK TÓW

Są już pierw si za wie dze ni. Sta ni sław
Go lon ka, wójt Ło so si ny Dol nej nie kry -
je obu rze nia, że na li ście naj wa żniej szych
pla nów in we sty cyj nych sub re gio nu no -
wo są dec kie go za bra kło mo der ni za cji lot -
ni ska ło so siń skie go.

– Z wiel ką uwa gą za po zna łem się z li -
stą wy pra co wa nych pro jek tów. Je stem

bar dzo za sko czo ny, po nie waż nie ma
w nich ani sło wa o na szym lot ni sku.
Szko da – dzi wi się Sta ni sław Go lon ka.

Gmi na chce wy bu do wać pas star to wy
o dłu go ści mak sy mal nie 800 me trów.
– Więk sze lot ni sko, ta kie, ja kie jest pla no -
wa ne w Sta rym Są czu, mo gło by po wstać
póź niej, za oko ło 20 lat. Ale na dzi siej sze
po trze by na sze lot ni sko po zmo der ni zo -
wa niu wy star czy – prze ko nu je wójt.

Gmi na chcia ła też, by to wła śnie unij -
ne fun du sze by ły głów nym źró dłem fi -
nan so wa nia tej in we sty cji. – Ma my 42
hek ta ry zie mi, na któ rych spra wy wła -
sno ścio we są ure gu lo wa ne. Na sze lot ni -
sko na obec ne po trze by by ło by ła twiej
sfi nan so wać, ale nie ukry wam, że li czy -
li śmy na unij ne wspar cie – tłu ma czy
Go lon ka.

(BOS)
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100 ZŁO TYCH ZA GO DZI NĘ
PO STO JU

O tym, że z par ko wa niem w No wym
Są czu jest pro blem, wia do mo nie
od dziś. Kie row cy szu ka ją do god nych
miejsc do po zo sta wie nia swo je go au ta,
tym cza sem licz ba po sto jów w cen trum,
a na wet po za nim, jest ogra ni czo na.
Wła ści cie le sa mo cho dów czę sto wy ko -
rzy stu ją ka żde wol ne miej sce. Tu do -
zwo lo ne są wszyst kie chwy ty: par ku je
się na chod ni kach, blo ku je wy jaz dy
z bram i dzia łek oraz na te re nach pry -
wat nych. Ka ret ki ma ją pro blem, że by
do je chać do cho rych.

Naj praw do po dob niej wła śnie dla te -
go ist nie je w na szym mie ście je den
z naj dro ższych nie strze żo nych par kin -
gów w Pol sce. Ce na 100 zł za go dzi nę
par ko wa nia na jed nym z trzech miejsc
po sto jo wych sku tecz nie od stra sza po -
ten cjal nych klien tów.

– I bar dzo do brze. Im ich mniej, tym
le piej – cie szy się wła ści ciel, a ko lej ni
są dec cy przed się bior cy idą w je go śla dy. 

An drzej To karz, któ ry przy ul. Zie lo -
nej otwo rzył fir mę, przy go to wał dla
swo ich klien tów kil ka miejsc do par ko -
wa nia przed wej ściem do bu dyn ku, tuż
przy uli cy.

– Ale tyl ko dla nich. Tym cza sem sta -
wał tam, kto po pad nie. Cza sem by ło
tak, że nie mo gli śmy wejść do środ ka.
Pro ble mem by ło też upo mi na nie kie -

row ców. Wie lu z nich to za pew ne klien -
ci po bli skiej pla ców ki ga stro no micz nej,
któ ra klien tom nie gwa ran tu je miejsc
po sto ju oraz za ocz ni stu den ci Wy ższej
Szko ły Biz ne su. Pół bie dy, gdy tłu ma -
czy li się, że oni „tyl ko na chwi lę”, go -
rzej, że by li i ta cy, któ rzy by li wręcz
agre syw ni. Zgło sze nia na po li cję, czy
Straż Miej ską nie wie le da ły, funk cjo na -
riu sze wręcz mnie wy śmie wa li, dla te go
po sta no wi łem dzia łać sam – opo wia da
pan An drzej.

Jak przy zna je, po mysł za czerp nął
od jed nej z ogól no pol skich re stau ra cji.

– Opła ta jest wpro wa dzo na po to,
aby od stra szyć kie row ców nie ko rzy sta -
ją cych z na szych usług. Nie chce my
na tym za ro bić – wy ja śnia.

Co praw da nie ma stró ża, któ ry by
eg ze kwo wał na le żność, ale są za to ka -
me ry.

– Nie mu szę jed nak te go pil no wać.
Au ta da lej pod je żdża ją bar dzo czę sto,
ale po prze czy ta niu cen ni ka kie row cy

w lek kim szo ku od je żdża ją. Mam spo kój.
Cen nik obo wią zu je ta kże w week en dy,
gdy fir ma jest za mknię ta. Nie wi dzę po -
wo du, że by ktoś tu par ko wał, to mój te -
ren – mó wi przed się bior ca. Je go po mysł
oka zał się na ty le sku tecz ny, że zy skał
już w No wym Są czu na śla dow ców.

NA WET DRO GÓW KA 
NIE DA JE RA DY

Miej sca po sto ju nie mo gą so bie zna -
leźć na wet ra dio wo zy po li cyj ne. Tak
przy naj mniej twier dzi pan Ma rek, któ ry
też ma pro blem z sa mo cho da mi ła mią -
cy mi prze pi sy ru chu dro go we go i na ru -
sza ją cy mi je go te ren pry wat ny.
Prze ko nu je, że usta na wia nie ko smicz -
nych cen (np. 100 zł za go dzi nę par ko -
wa nia) to je dy ny spo sób.

Je go zda niem, nie za wsze mo żna li -
czyć na są dec kich po li cjan tów, po nie -
waż… im ta kże zda rza się ła mać
pra wo. I to nie raz.

– Proś by o in ter wen cje są przez są -
dec ką po li cję igno ro wa ne, bo funk cjo -
na riu sze sa mi też ła mią pra wo. I to nie
je den raz. Nic so bie z te go nie ro bią
– ska rży się mę żczy zna, któ ry ca łe zda -
rze nie udo ku men to wał za po mo cą
apa ra tu fo to gra ficz ne go.

– Bę dąc kil ku krot nie w kra jach eu ro -
pej skich, wi dzia łem na wła sne oczy, jak
sku tecz nie eg ze kwo wać ła ma nie prze pi -
sów do ty czą cych pra wi dło we go par ko -

Sąd ny dzień No we go Są cza

W mie ście ro bi
się za cia sno
Od kie dy po sia da nie sa mo cho du prze sta ło być luk su sem, tyl ko
kwe stią cza su by ło to, że pew ne go pięk ne go dnia licz ba aut, któ -
re je żdżą po uli cach mia sta, prze kro czy mo żli wo ści ko mu ni ka -
cyj ne No we go Są cza. Po tym, co się ostat nio dzie je na są dec kich
uli cach i par kin gach mo że my spo koj nie ogło sić, że ten „sąd ny
dzień” już na stą pił.

Ce na 100 zł za go dzi nę
par ko wa nia na jed nym
z trzech miejsc po sto jo -
wych sku tecz nie od stra -
sza po ten cjal nych
klien tów.
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wa nia po jaz dów. Po po zo sta wie niu po -
jaz du w miej scu do te go ce lu nie wy zna -
czo nym, w cią gu kil ku mi nut au to jest już
na la we cie i od sta wia ne na par king. Sam
wie le ra zy zgła sza łem nie pra wi dło we
par ko wa nie po jaz dów i za ka żdym ra zem
by łem igno ro wa ny. Sa mo cho dy po li cyj -
ne w cza sie słu żbo wym też par ku ją
na na szym te re nie w spo sób nie prze pi so -
wy – opo wia da.

Je go zda niem po li cjan ci na ru szy li tym
sa mym art. 47 pra wa o ru chu dro go wym,
któ ry mó wi o tym, że „do pusz cza się za -
trzy ma nie lub po stój na chod ni ku ko ła mi
jed ne go bo ku lub przed niej osi po jaz du
sa mo cho do we go o do pusz czal nej ma sie
cał ko wi tej nie prze kra cza ją cej 2,5 t,
pod wa run kiem, że sze ro kość chod ni ka
po zo sta wio ne go dla pie szych jest ta ka, że
nie utrud ni im ru chu i jest nie jest mniej -
sza niż 1,5 me tra”.

Ko men da Miej ska Po li cji w No wym
Są czu wsz czę ła już w tej spra wie po stę -
po wa nie wy ja śnia ją ce, któ re pro wa dzo -
ne jest przez wy dział Ru chu Dro go we go
KMP. 

– Je śli funk cjo na riu szom udo wod nio -
ne zo sta nie na ru sze nie prze pi sów, bę dą
mu sie li li czyć się z kon se kwen cja mi, czy -
li man da tem oraz po stę po wa niem dys -
cy pli nar nym – mó wi star szy sie rżant
Pa weł Gry giel, ofi cer pra so wy są dec kiej
po li cji.

Nie ofi cjal nie i po słu żbie po li cjan ci
tłu ma czą, że jak ka żdy pra cu ją cy oby -
wa tel ma ją pra wo coś zjeść, a że o wol -
ne miej sce do par ko wa nia nie jest
ła two…

POD BLO KIEM NIE LE PIEJ
Nie cho dzi zresz tą tyl ko o cen trum

i oko li ce Ryn ku, po dob nie jest też na są -
dec kich osie dlach. Lo ka to rzy z blo ków
przy ul. Par ty zan tów w No wym Są czu
ma ją pro blem z par ku ją cy mi w po bli żu
sa mo cho da mi, któ rych – ich zda niem
– jest ty le, że co raz czę ściej blo ku ją do -
jazd a na wet przej ście chod ni kiem.

– Lu dzie sta wia ją au ta gdzie po pad -
nie. W koń cu doj dzie do tra ge dii, gdy
ka ret ka nie do je dzie na czas. Na sze in -
ter wen cje w ma gi stra cie nic nie da ły
– ska rżą się.

Na uli cach przy blo kach na Par ty zan -
tów par ku ją nie mal wszy scy, ale naj bar -
dziej prze szka dza to lo ka to rom

z blo ków nr 7, 14 i 16. Ich zda niem kie -
row cy par ku ją tam swo je sa mo cho dy,
za sta wia jąc tym sa mym chod nik.

– Jak au ta sto ją przy uli cy, a jesz cze
do dat ko wo dwa in ne się tam mi ja ją, to
do cho dzi do dan tej skich scen. Awan tu -
ry, kłót nie, co bar dziej ner wo wi omi ja -
ją ta kie za to ry na si łę, czy li chod ni ka mi,
nie zwra ca jąc uwa gi na idą cych nim lu -
dzi. Zresz tą czę sto sam chod nik dla pie -

szych za mie nia się w par king – mó wi
pan Ro man, eme ryt. – Ostat nio by łam
świad kiem, jak oso ba nie wi do ma, idąc
od stro ny uli cy Par ty zan tów, na wy so ko -
ści blo ków nie mo gła iść chod ni kiem, bo
sta ły tam za par ko wa ne po jaz dy – wtó -
ru je mu ma łżon ka Ma ria.

Miesz kań cy opo wia da ją, że wi do ki,
gdy in ter we niu ją ca straż po żar na utknę -
ła po mię dzy za par ko wa ny mi sa mo cho -
da mi, a ka ret ki po go to wia za trzy mu ją
się na uli cy, bo nie mo gą pod je chać
do blo ków nie na le żą tu do rzad ko ści.

Pro ble my z przej ściem są też na wy -
so ko ści pla ców ki pocz to wej przy uli -
cy Sa mot nej. Tu sa mo cho dy też
blo ku ją chod nik a przy oka zji nisz czą
pas zie le ni.

– Dla ko go jest w koń cu chod nik?
Za ka żdym ra zem, kie dy idę z dziec kiem
wóz kiem, nie mam jak przejść! Szłam
wczo raj z dziec kiem, po czym sza now ny
pan stał w ca ło ści na chod ni ku sa mo -
cho dem. Ze szłam wóz kiem na uli cę, by
go omi nąć – ska rży się pa ni Ka ta rzy na.

Gru pa miesz kań ców z trzech blo ków
po sta no wi ła się zor ga ni zo wać i za cząć
dzia łać. Wy my śli li, że dwie po bli skie
uli ce: Sa mot na i Par ty zan tów po win ny
być uli ca mi jed no kie run ko wy mi. 

– To roz wią za ło by przy naj mniej pro -
blem „mi ja nek” w tym miej scu. Pro si li -
śmy o to miej skich urzęd ni ków
dwu krot nie: w grud niu 2010 ro ku oraz

Nie ofi cjal nie i po słu żbie
po li cjan ci tłu ma czą, że
jak ka żdy pra cu ją cy oby -
wa tel ma ją pra wo coś
zjeść, a że o wol ne miej -
sce do par ko wa nia nie
jest ła two…
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w lu tym ze szłe go ro ku. Bez skut ku – mó -
wią. Znie cier pli wie ni po pro si li o in ter -
wen cję rad ne go miej skie go Grze go rza
Fec kę.

– Na wnio sek miesz kań ców wy stą -
pi łem do pre zy den ta Ry szar da No wa -
ka z proś bą o pod ję cie dzia łań w tym
te ma cie. Cze kam na od po wiedź – mó -
wi Fec ko. 

Te mat pod ję li ta kże in ter nau ci, czy -
tel ni cy por ta lu Sa de cza nin. in fo: „Lu -
dziom się du... y nie chce ru szyć
pa rę set me trów, to bę dą par ko wać
wszę dzie”. „Wia do mo, że chod ni ki nie
są od par ko wa nia, ale to jest tak za tło -
czo ne osie dle blok przy blo ku, że nie
ma gdzie par ko wać, dla te go lu dzie wy -
bie ra ją chod ni ki, bo prze cież do miesz -
ka nia nie wja dą, w ta kim jed nym
wie żow cu jest za łó żmy z 50 ro dzin
z te go niech bę dzie 30 sa mo cho dów,
a tam blok na blo ku”.

STA TY STY KA PRAW DĘ CI
PO WIE

W przy pad ku No we go Są cza, któ ry
wciąż jest cen trum re gio nu, do dat ko -
wy kło pot – to sa mo cho dy do je żdża ją -
cych tu do pra cy miesz kań ców ca łe go
po wia tu.

– Gdy by wszyst kie po jaz dy miesz kań -
ców po wia tu usta wić w jed nym rzę dzie,
po wstał by łań cuch pro wa dzą cy z No we -
go Są cza aż do Wło cław ka. Za kła da jąc,
że śred nio po jazd zaj mu je czte ry me try
na jezd ni, to łącz na dłu gość tyl ko
w ostat nim cza sie za re je stro wa nych sa -
mo cho dów wy nio sła by 58,4 km, czy li
od le głość po rów ny wal ną z dro gą z No -

we go Są cza do Brze ska – opo wia dał, jak
wi dać bar dzo ob ra zo wo, Jan Go lon ka,
sta ro sta no wo są dec ki.

Po dob nie jest z pra wa mi jaz dy. No -
wych kie row ców przy by wa ty sią ca mi
a na dro gi, te no we lub zmo der ni zo -
wa ne, przyj dzie nam jesz cze tro chę
po cze kać.

We dług da nych Wy dzia łu Ko mu -
ni ka cji i Trans por tu Sta ro stwa Po wia -
to we go w No wym Są czu, któ re
re je stru je sa mo cho dy, w ubie głym ro -
ku w ewi den cji by ło 112 tys. po jaz -
dów, czy li o 4,6 tys. wię cej, niż rok
wcze śniej. W 2011 ro ku wy da no 45,9
tys. de cy zji do ty czą cych re je stra cji
po jaz dów. Sa mych do wo dów re je stra -
cyj nych miesz kań cy ode bra li w licz -
bie 23,3 tys. Wy da no też 21,7 tys.
po zwo leń cza so wych.

PO RA NA RO WER
Układ ulic w No wym Są czu jest

nie mal żyw cem wy cię ty z po przed -
niej epo ki. To wi dać go łym okiem.
Na na sze nie szczę ście nikt nie ma też
po my słu, jak spra wić, że by pró ba za -
par ko wa nia sa mo cho du w oko li cach
ści słe go cen trum nie by ła wy zwa -
niem. Czy roz wią za niem mo że być
po mysł cał ko wi te go za mknię cia ru -
chu w oko li cach Ryn ku, a mo że po -
mo gą par kin gi przy bu do wa nych
wciąż w mie ście ga le riach han dlo -
wych? Jak na ra zie, je dy na na dzie ja
jest w ro sną cych ce nach pa liw: im
wy ższe, tym mniej bę dzie my mieć
opo rów przed prze siad ką na ro wer.

BO GU MIŁ STORCH

Ostat nie dwa la ta za pi szą się w hi -
sto rii mia sta klu czo wy mi in we sty -
cja mi dro go wy mi...

– Mię dzy in ny mi i dro go wy mi. Po -
wo li koń czy się du ża in we sty cja re ali -
zo wa na przez Ge ne ral ną Dy rek cję Dróg
Kra jo wych i Au to strad we współ pra cy
z mia stem. Mam tu na my śli bu do wę
no we go mo stu na rze ce Bia ła Tar now -
ska, któ ry za stą pi sta ry, wznie sio ny
w la tach 50. ubie głe go wie ku i mo der -
ni za cję new ral gicz ne go skrzy żo wa nia
dro gi kra jo wej nr 28 Wa do wi ce -Prze -
myśl z dro gą wo je wódz ką nr 981 Zbo -
ro wi ce -Kry ni ca. Wszyst ko wska zu je
na to, że zo sta nie ona ukoń czo na we
wrze śniu te go ro ku.
Gry bów nad ra bia w tym wzglę dzie
wie lo let nie opóź nie nia?

– Od po wiem dy plo ma tycz nie.
W tym przy pad ku czas prze szły mie sza
się z cza sem te raź niej szym. Z pew no -
ścią nad ra bia się wie lo let nie opóź nie nia,
wy ko rzy stu jąc jed nak dzi siej sze mo żli -
wo ści. Przy tej oka zji uni kam jed nak ła -FO
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twe go po rów ny wa nia swo jej dzia łal no -
ści z dzia łal no ścią mo ich po przed ni ków.
Za kła dam, że ka żdy z nich zro bił dla
mia sta ty le, ile w tam tym cza sie by ło
mo żli we. Pra gnął bym za zna czyć, że
w cią gu tych dwóch lat w Gry bo wie wy -
ko na ne zo sta ły in we sty cje na po nad 50
mln zło tych. Tyl ko za rok ubie gły na ka -
żdą za in we sto wa ną przez mia sto zło -
tów kę przy pa da ło po nad 2,20 zł
środ ków ze wnętrz nych.
Da lej nie roz wią za na jest jed nak klu -
czo wa dla mia sta spra wa – bu do wa
ob wod ni cy. Dzię ki niej mo żna by ło -
by wy pro wa dzić ruch sa mo cho do -
wy z cen trum Gry bo wa
i roz ła do wać two rzą ce się kor ki.

– Ob wod ni ca dla Gry bo wa jest klu -
czo wym pro ble mem, cho ciaż za kła dam,
że po od da niu do użyt ku no we go mo stu,
ak tyw ność zwo len ni ków jej bu do wy
zmniej szy się. Obec nie trwa ją pra ce
zwią za ne z przy go to wa niem stu dium
wy ko nal no ści dla te go przed się wzię cia.
Do pie ro na pod sta wie te go do ku men tu
pod ję te zo sta ną dal sze kro ki do ty czą ce
lo ka li za cji ob wod ni cy i jej re ali za cji.
Ob wod ni ca Gry bo wa jest pro ble mem
po nad lo kal nym, o czym świad czy cho -
cia żby fakt, że do ku men ta cja ta fi nan so -
wa na jest nie tyl ko przez na sze mia sto,
ale ta kże przez gmi nę Gry bów, Sta ro -
stwo Po wia to we w No wym Są czu i Za -
rząd Wo je wódz twa Ma ło pol skie go.
Z ja ki mi jesz cze pro ble ma mi bo ry ka
się mia sto?

– Jed nym z nich jest go spo dar ka wod -
no -ście ko wa. Sta ra my się sys te ma tycz -

nie mo der ni zo wać sieć ka na li za cyj ną
i wo do cią go wą. Po od da niu do użyt ku
ko lej nych ki lo me trów sie ci, wskaź nik
zwo do cią go wa nia i ska na li zo wa nia na -
sze go mia sta wzro śnie z 32 do 50 proc.
Do pó ki ten pro blem nie zo sta nie za ła -
twio ny kom plek so wo i do koń ca, nie
mo żna mó wić o peł nym za do wo le niu.
Co uda ło się jesz cze zre ali zo wać
z pil nych in we sty cji?

– Py ta Pa ni o in we sty cje pil ne, a ja
więk szy na cisk kła dę na in we sty cje wa -
żne. Pil ne to z pew no ścią te, któ re zo -
sta ły zre ali zo wa ne w ra mach li kwi da cji

szkód po wo dzio wych, szcze gól nie
przed dwo ma la ty. Na rze ce Bia ła Tar -
now ska i jej do pły wach od bu do wa ne
zo sta ły wszyst kie znisz czo ne mo sty
i kład ki. Obec nie z wiel kim roz ma chem
pro wa dzo ne są pra ce zwią za ne ze sta bi -
li za cją osu wi ska w osie dlu Pie kieł ko,
po łą czo ne z za bez pie cze niem ulic
Chłod nej i Lesz czy no wej. Pod kre ślić
w tym miej scu na le ży, że wszyst kie te
pra ce cał ko wi cie sfi nan so wa ne zo sta ły
z do ta cji otrzy ma nej z bu dże tu pań stwa.
Do wa żnych in we sty cji na le ży za li czyć

też roz bu do wę sie ci wo do cią go wo -ka -
na li za cyj nej, bu do wę no we go przed -
szko la sa mo rzą do we go „Pod To po lą”,
re wi ta li za cję Ryn ku, re kul ty wa cję skła -
do wi ska od pa dów w Bia łej Ni żnej, czy
też bu do wę pa sa żu han dlo we go. Pro wa -
dzo na obec nie re wi ta li za cja Ryn ku, to
nie tyl ko zmia na wy glą du ze wnętrz ne -
go cen trum na sze go mia sta, ale rów nież,
a mo że przede wszyst kim ure gu lo wa nie
go spo dar ki wod no–ście ko wej w za byt -
ko wej czę ści mia sta. Bar dzo ce ni my so -
bie rów nież te przed się wzię cia, któ re
re ali zo wa ne są po przez in ne pod mio ty.
Na le ży wy mie nić tu cho cia żby bu do wę
mo stu ko ło we go w cią gu dro gi kra jo -
wej, re gu la cję rze ki Bia ła Tar now ska
oraz lo kal nych po to ków, ta kich jak Su -
doł czy Strzy law ka.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

W Grybowie
inwestycja 
goni inwestycję
Roz mo wa z PIO TREM PIECH NI KIEM, 
bur mi strzem Gry bo wa

– Pra gnął bym za zna czyć,
że w cią gu tych dwóch
lat w Gry bo wie wy ko na -
ne zo sta ły in we sty cje
na po nad 50 mln zło tych.

PIOTR PIECHNIK 

FO
T. 

M
IG

A

SADECZANIN 9.2012_SADECZANIN 9.2012  28-08-2012  06:46  Strona 45



WRZESIEŃ 201246 GOSPODARKA
WWW.SADECZANIN.INFO

P
od wzglę dem ogól ne go wskaź -
ni ka sta ty stycz ne go Za ko pa ne
wy prze dzi ło Kra ków o 22,2
punk ty i Kry ni cę o 27, 5 punk -

tów. Wśród dwu na stu li de rów ta be li
zna la zły się wszyst kie gmi ny uzdro wi -
sko we wo je wódz twa. Na trze cią lo ka tę
Kry ni cy zło ży ło się 57,7 punk tów, Mu -
szy nie szó ste miej sce za pew ni ły 34,2
punk ty. Piw nicz na za my ka ła staw kę
z 24,8 punk ta mi.

– We dług da nych GUS licz ba przy je -
żdża ją cych do Kry ni cy w ostat nich la -
tach nie znacz nie spa da, na to miast
my ślę, że nie tyl ko ilość tu ry stów po win -
na być bra na pod uwa gę, ale ta kże dłu -

gość po by tu. Gdy bym miał do wy bo ru,
wo lał bym, że by do Kry ni cy przy je cha ło
mniej tu ry stów, ale że by przy je cha li
na dwa mie sią ce – mów Da riusz Reś ko,
bur mistrz Kry ni cy -Zdro ju. – Zmniej sze -
nie licz by tu ry stów to wah nię cie ko -
niunk tu ral ne. To nie jest du ży spa dek,
bio rąc pod uwa gę ogól ne tren dy. Pro -
po no wał bym, że by te da ne ana li zo wać
wie lo wąt ko wo. Tu ry sty ka jest jed ną
z naj bar dziej po dat nych na wa ha nia ko -
niunk tu ry struk tur go spo dar czych. 

Kry ni ca zbie ra ła punk ty we wszyst -
kich sze ściu bra nych pod uwa gę wskaź -
ni kach, w dwóch zaj mu jąc pierw sze
miej sce – ze wzglę du na licz bę miejsc

noc le go wych przy pa da ją cych na 100
miesz kań ców oraz licz bę udzie lo nych
noc le gów przy pa da ją cych na stu miesz -
kań ców. Ozna cza to, że per ła pol skich
uzdro wisk ma naj lep szą licz bę miejsc
noc le go wych i tu ry ści na der chęt nie wy -
bie ra ją ją ja ko miej sce urlo po we go po -
by tu, bio rąc pod uwa gę wiel kość
za lud nie nia. W tych dwóch ka te go riach
Za ko pa ne pla so wa ło się tuż za Kry ni cą
– na dru gim miej scu, a Kra ków wy padł
po za pierw szą dwu nast kę ze wzglę du
na nie po rów ny wal nie więk szą ilość sta -
łych miesz kań ców.

Suk ce sem Kry ni cy jest dru gie miej -
sce w wo je wódz twie pod wzglę dem

Tu ry sty ka w licz bach

Na Są dec czyź nie li czą się
Kry ni ca, Mu szy na, Piw nicz na
Kry ni ca -Zdrój jest trze cim pod wzglę dem atrak cyj no ści tu ry stycz nej ośrod kiem w Ma ło pol sce,
po Za ko pa nem i Kra ko wie. Z gmin po wia tu no wo są dec kie go w wo je wódz kiej czo łów ce na szó -
stym miej scu znaj du je się Mu szy na i na 11 Piw nicz na -Zdrój. Tak wy ni ka z ra por tu Urzę du Sta ty -
stycz ne go w Kra ko wie za 2011 rok.
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licz by ko rzy sta ją cych z noc le gów przy -
pa da ją cych na 100 miesz kań ców. W tej
ka te go rii wy prze dzi ło ją je dy nie Za ko -
pa ne. Oraz trze cie miej sce pod wzglę -
dem gę sto ści ba zy tu ry stycz nej, czy li
licz by miejsc noc le go wych przy pa da ją -
cych na 100 miesz kań ców, za Za ko pa -
nem i Kra ko wem.

– Pro po no wał bym uwzględ nić jesz -
cze je den czyn nik, na zy wa ny kon sump -
cją tu ry stycz ną – su ge ru je Reś ko. – Ktoś
po wie tak: u mnie by ło stu klien tów i ka -
żdy z nich wy dał 10 zło tych. To ja wo lę,
że by u mnie by ło pięć dzie się ciu klien -
tów, ale niech ka żdy z nich wy da
po 1000 zło tych.

***
Mu szy na i Piw nicz na zdo by ły punk -

to wa ne po zy cje w czte rech z sze ściu
wskaź ni ków. Naj więk szym osią gnię -
ciem Mu szy ny by ła czwar ta po zy cja
przy wskaź ni ku wy ka zu ją cym licz bę
miejsc noc le go wych na 100 miesz kań -
ców i pią te przy licz bie udzie lo nych
noc le gów na 100 miesz kań ców. Piw -
nicz na w tych sa mych ka te go riach za ję -
ła od po wied nio 7 i 8 miej sce i by ły to jej
naj lep sze wy ni ki. 

– W da nych GUS -owskich do ty czą -
cych roz wo ju tu ry stycz ne go wo kół Mu -
szy ny po ja wia się pe wien fe no men.
Od 2007 ro ku do 2011 ro ku przy by ło do -
kład nie 100 pro cent tu ry stów. To nie mo -
żli we do za ob ser wo wa nia w in nych
miej sco wo ściach – mó wi Jan Gol ba,
bur mistrz Mu szy ny. – Ja ko pre zes Gmin
Uzdro wi sko wych pa trzy łem pod tym ką -

tem na wszyst kie gmi ny uzdro wi sko we.
Rów nież ten den cje wzro sto we wy ka zy -
wa ła Szczaw ni ca, choć wi dać pod ła ma -
nie w la tach 2010-11, kie dy ten ruch był
mniej szy. Tak sa mo Rab ka. Na to miast
Kry ni ca, ca ły czas, mi ni mal nie idzie
na mi nus od 2009 ro ku. Piw nicz na to
jest po grom. Ogrom ny, nie wy obra żal ny
spa dek tu ry stów w la tach 2007 – 2011
spa dek w gra ni cach 60 pro cent. 

***
W bar dziej szcze gó ło wych kla sy fi ka -

cjach, roz sze rzo nych do 29. miej sco wo -
ści zna czą cych tu ry stycz nie, z gmin

po wia tu no wo są dec kie go bra no
pod uwa gę oprócz wy mie nio nych trzech
naj wa żniej szych, ta kże Gró dek nad Du -
naj cem, mia sto Gry bów, Ło so si nę Dol -
ną i Ry tro.

Gró dek nad Du naj cem od no to wał
ósmą lo ka tę (z dwu na stu) ze wzglę du
na sto pień wy ko rzy sta nia miejsc noc le -
go wych. Dwu krot nie za my kał ta be lę ze
wzglę du na wskaź nik in ten syw no ści ru -
chu tu ry stycz ne go we dług licz by tu ry -

stów ko rzy sta ją cych z noc le gów w sto -
sun ku przy pa da ją cych na stu miesz kań -
ców i ze wzglę du na licz bę udzie lo nych
noc le gów przy pa da ją cych na stu miesz -
kań ców. Gry bów za ist niał tyl ko w przy -
pad ku jed nej ka te go rii – stop nia
wy ko rzy sta nia miejsc noc le go wych,
zaj mu jąc ostat nią, 12. po zy cję. Ło so si -
na Dol na wy prze dzi ła go o kil ka oczek,
zaj mu jąc 9. po zy cję. Ta kże bez suk ce -
sów przy in nych wskaź ni kach.

Naj więk szym suk ce sem Ry tra na tle
wo je wódz twa by ło siód me miej sce
w in ten syw no ści ru chu tu ry stycz ne go,
mie rzo ne go we dług licz by tu ry stów ko -
rzy sta ją cych z noc le gów na 100 miesz -
kań ców.

W ska li wo je wódz twa ma ło pol skie -
go w po wie cie no wo są dec kim znaj du je
się 16% obiek tów zbio ro we go za kwa te -
ro wa nia. Rok wcze śniej od se tek ten wy -
no sił 15%. Co prze kła da ło się na 17%
miejsc noc le go wych w wo je wódz twie
w 2011- i nie ca łe 16 % w 2010 ro ku.

Licz ba ko rzy sta ją cych z noc le gów
w po wie cie no wo są dec kim spa dła
w sto sun ku do ro ku po przed nie go z 9
do 8 % tu ry stów przy by wa ją cych do na -
sze go wo je wódz twa. Udzie li li śmy
mniej noc le gów – 17% w sto sun ku
do 19% z 2010 ro ku. Śred ni czas po by -
tu tu ry sty skró cił się z 5,7 do 5,4 dni, co
i tak jest jed nym z wy ższych wy ni ków
w Ma ło pol sce. Naj wię cej cza su tu ry ści
spę dza li w po wie cie gor lic kim – 6,2 dni,
naj kró cej w wa do wic kim – 1,9 dnia.

AN NA PAW ŁOW SKA

– Ktoś po wie tak: u mnie
by ło stu klien tów i ka żdy
z nich wy dał 10 zł. To ja
wo lę, że by u mnie by ło
pięć dzie się ciu klien tów,
ale niech ka żdy z nich
wy da po 1000 zł.
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Zna Pan wie lu li de rów PSL, ta kże bo -
ha te rów ostat niej „afe ry ta śmo wej”?

– Pew no, że znam mi ni stra Mar ka
Sa wic kie go, An drze ja Śmie tan ko, Wła -
dy sła wa Se ra fi na, ale też znam no we go
mi ni stra rol nic twa Sta ni sła wa Ka lem bę.
No ta be ne bar dzo wy so ko oce niam fa -
cho wość pa na mi ni stra Sa wic kie go.
By łe go już. Wstyd Pa nu za nich?

– By łe go, choć nie któ re ty tu ły są do -
ży wot nie. Ja ko mło dy chło pak mia łem
przy jem ność być po słem ra zem z mi ni -
strem Sa wic kim. Znam rów nież mi ni -
stra Śmie tan ko. Bar dzo ła two jest
mó wić źle o kimś, ale ja ta ki nie je stem.
Kie dyś w ży ciu też mia łem kło po ty. Ja -

dąc do No we go Są cza sły sza łem re kla -
mę fir my ubez pie cze nio wej, w któ rej
był cy tat Ju lia na Ur sy na Niem ce wi cza:
„Gdy stra cisz, co Ci for tu na udzie li, wte -
dy zo ba czysz, czy masz przy ja cie li”.
Oczy wi ście ni ko mu nie trze ba ży czyć
złych sy tu acji, ale rów nież trze ba pa -
trzeć na te rze czy w spo sób bar dzo wy -
wa żo ny.
Ale przy zna Pan, że licz ba na zwisk
lu do wców w agen cjach rol nych
i spół kach skar bu pań stwa jest za -
ska ku ją co du ża.

– Licz ba na zwisk po li ty ków ka żdej
opcji, któ ra prze ję ła wła dzę, jest du ża.
Na le ża ło by się za sta no wić, do ja kie go
po zio mu sta no wi ska ma ją być po li tycz -
ne, a od ja kie go tyl ko i wy łącz nie me ry -
to rycz ne. Ale to py ta nie do wszyst kich
osób obec nych na sce nie po li tycz nej,
od pre zy den ta, przez pre mie ra, po sze -
fów po szcze gól nych par tii.
Od lat lu dzie ob ser wu ję, co się dzie -
je i my ślę so bie, że nie bez po wo du
by ły po seł PSL Bro ni sław Dut ka
po prze gra nych wy bo rach zo stał
dy rek to rem Ma ło pol skie go Ośrod ka
Do radz twa Rol ni cze go w Kar nio wi -
cach. Trud no uwie rzyć w ta kich
przy pad kach w kon kur sy.

– W No wo są dec kiem nie ma o kim
roz ma wiać, to się bie rze na ta pe tę al bo
po sła Dut kę, al bo ko goś in ne go. Spra wa
nie roz bi ja się o po sła Dut kę. Bo czy

ma my świa do mie, po czte rech ka den -
cjach po sła upo ka rzać? On jest fa chow -
cem, ma wie dzę i do świad cze nie.
Dla cze go za raz upo ka rzać, nie o to
cho dzi.

– Fakt, że z dru giej stro ny mo żna po -
wie dzieć, że ka żdy gra na wła sne kon to.
Je śli cię nie wy bra li, to mu sisz szu kać
so bie pra cy sam. Jest też py ta nie, czy

po 15 la tach po sło wa nia masz mieć za -
pew nio ną po sa dę, czy mu sisz być na ty -
le mą drym i roz gar nię tym, że by się
zna leźć w no wej rze czy wi sto ści. Bo bar -
dzo czę sto jest tak, ja to wiem po so bie,
że ho du je my so bie sa mi ta kich lu dzi,
któ rych w mo men cie spra wo wa nia man -
da tu roz piesz cza my: nie pła cą man da tu,
jak ja dą za szyb ko al bo „na cy ku”, sta -
wia my ich na pie de sta le. Za bar dzo ich
sta wia my. Po sło wi na le żny się sza cu nek,
ale mu si go od wza jem niać. Nie mo że
być tak, że jak tak prze kro czy pręd kość,
że nor mal ne go czło wie ka by po li cja sku -

Pasoń 
wraca
do polityki
Ze STA NI SŁA WEM PA SO NIEM, by łym po słem PSL
z Mosz cze ni cy Ni żnej, współ za ło ży cie lem Fun da cji
Sa dec kiej, roz ma wia Ber na de ta Wasz kie le wicz

Py ta nie jest jed no: ma my
pre ten sje do mi ni strów,
pre ze sów spół ek, że za -
ra bia ją ta kie pie nią dze,
ale za czy im przy zwo le -
niem?FO
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ła za to kaj dan ka mi, a po seł jest zdzi wio -
ny, że go w ogó le za trzy ma li.
Kan ce la ria Pre mie ra roz po czę ła
kon tro lę w Agen cji Re struk tu ry za -
cji i Mo der ni za cji Rol nic twa. Po -
trwa trzy mie sią ce i obej mie też
od dział w Na wo jo wej, gdzie sze fem
ARiMR jest An to ni Kieł ba sa, ostat -
nio wy ty ka ny ja ko przy kład oso by
spo krew nio nej z lo kal nym li de rem
PSL, któ ra do sta ła to wy so kie sta no -
wi sko w mło dym wie ku.

– An to ni Kieł ba sa nie jest żad ną pa -
to lo gią. Do pó ki bę dzie swo ją pra cę do -
brze wy ko ny wał, to nie ma pro ble mu
An to nie go Kieł ba sy. Na to miast pan An -
to ni po wi nien się za jąć pra cą w agen cji,
a wy po wia da nie się zo sta wić rzecz ni -
kom pra so wym, bo cza sem coś się nie -
cie ka we go mu wy msknie.
Po la tach ma już du że do świad cze -
nie i kom pe ten cje. Na to miast mó wi
się, że jak ktoś nie ma od po wied nie -
go po plecz ni ka, to nie do sta nie pra -
cy na Są dec czyź nie?

– Daw niej mó wio no, że kto ma księ -
dza w ro dzie, te go bie da nie po bo dzie.
My ślę, że ko ali cja rzą dzą ca, ta czy in na,
bę dzie mu sia ła prze my śleć to, o czym
Pa ni mó wi i dać ja kieś roz wią za nie. Py -
ta nie jest jed no: ma my pre ten sje do mi -
ni strów, pre ze sów spół ek, że za ra bia ją
ta kie pie nią dze, ale za czy im przy zwo -
le niem? Jak mo że być tak, że pre mier,
któ ry jest oso bą nad rzęd ną wo bec spół -
ki skar bu pań stwa, za ra bia 17 ty się cy
zło tych, a pre zes ta kiej spół ki mo że
mieć 100 ty się cy, czy to by ły mi ni ster
Alek san der Grad czy in ny. Li cze nie
na mo ral ność lu dzi, że po win ni so bie sa -
mi ob ci nać te za rob ki, jest błęd ne. Że by
mieć, trze ba chcieć. To trze ba ob ciąć od -
gór nie.
Jed nak ta ostat nia afe ra spro wo ko -
wa ła Pa na do te go, by wró cić do po -
li ty ki?

– Nie ta sy tu acja. Po pro stu my ślę, że
mam spo ry ba gaż do świad czeń. Na bra -
łem sza cun ku do ży cia. Bar dzo cię żko
ca łe ży cie pra cu ję. Lu bię ta ki cy tat z ks.
Mie czy sła wa Krąp ca, że w ży ciu i w fi -
lo zo fii trze ba mieć kon takt z rze czy wi -
sto ścią. Ja mam da le ko idą cy kon takt
z rze czy wi sto ścią. To, co osią gną łem
w ży ciu, za wdzię czam sam so bie. Je -
stem twar dym cha rak te rem.

I już Pan się spraw dził w po li ty ce?
– Nie wiem. Du żo ro bi łem. Pa trzę

dziś z przy mru że niem oka na sie bie,
wte dy, 32-lat ka, któ ry ma du żo chę ci,
a ze ro do świad cze nia. Je śli de cy du je my
o spra wach pań stwa i na ro du, to jed nak
ba gaż do świad cze nia jest ko niecz ny. Tu
już nie mo żna na chy bił tra fił nic ro bić,
ry zy ku jąc, że się po my lę.
Bę dzie się Pan ubie gał o sta no wi sko
w PSL, na przy kład po wia to wym?

– Nie, już po wie dzia łem tym, co de -
cy du ją w PSL, że dam swo je na zwi sko,
że by przy cią gnąć lu dzi i nie za bie gam
o sta no wi ska. Ja je stem w par tii chłop -
skiej 33 la ta, od 1979 ro ku. Ni gdy nie
mia łem żad nej funk cji płat nej. Wy gra -
łem w 1993 ro ku wy bo ry do Sej mu z 10.
miej sca, bo mia łem nie mal 9 ty się cy
gło sów. My ślę, że to nie był naj gor szy
wy nik.

Mam ta ki ludz ki dług wo bec PSL, bo
prze cież nie by ło spe cjal ne go za po trze -
bo wa nia na Sta ni sła wa Pa so nia w War -
sza wie. Po sta wił ktoś kie dyś na mnie,
wy wią za łem się z te go, na wet jak mia -
łem pro ble my biz ne so we to się cof ną -
łem o krok, że by nie ob cią żać ni ko go.

Je śli w ko lej nych wy bo rach uda mi
się zdo być kil ka ty się cy gło sów dla li sty
Pol skie go Stron nic twa Lu do we go, to
bę dę za do wo lo ny.
Czy li bę dzie Pan kan dy do wał do Sej -
mu. Z któ re go miej sca?

– Miej sce dla mnie jest nie istot ne, ja
je stem Skor pio nem, twar dy za wod nik.

Uda mi się i wy gram, to bę dę się cie szył.
Prze ka żę tro chę do świad czeń.
To już za chwi lę kam pa nię trze ba za -
cząć, że by od ra biać la ta po za po li ty ką.

– My ślę, że kam pa nię to ja ro bię co -
dzien nie, ale nie spe cjal nie na rzecz po -
li ty ki. Po pro stu lu dzie mnie wi dzą
w oko li cach Sta re go Są cza i Mosz cze -

ni cy, sie dzą ce go na trak to rze. Na wet
py ta li kie dyś, czy u mnie już tak źle, że
sam trak to rem je żdżę. Nie, ob ra bia my
kil ka dzie siąt hek ta rów z sy na mi. Te raz
sy no wi wraz z ro dzi ną uda ło się zdo -
być pierw sze miej sce w wo je wódz kim
kon kur sie „Bez piecz ne go spo dar stwo
rol ne”, je ste śmy jed nym z 16 ta kich go -
spo darstw w Pol sce. Ja w 1993 ro ku
by łem agro biz nes me nem ro ku w Pol -
sce. Dru gi był Ro man Ja gie liń ski, dla
mnie, ja ko chło pa ka, to by ło du żą no -
bi li ta cją.
Na pew no po za kan dy do wa niem
do Sej mu nie chce pan sta no wi ska
w PSL?

– O si le po li ty ka nie świad czą kno -
wa nia w par tii, tyl ko wy nik uzy ska ny
przez je go na zwi sko w otwar tych wy bo -

– Nie, już po wie dzia łem
tym, co de cy du ją w PSL, że
dam swo je na zwi sko, że by
przy cią gnąć lu dzi i nie za -
bie gam o sta no wi ska. 

FOT. ARCH.

SADECZANIN 9.2012_SADECZANIN 9.2012  28-08-2012  06:46  Strona 49



WRZESIEŃ 201250 WOKÓŁ NAS
WWW.SADECZANIN.INFO

rach. Jak się ma po par cie 3 czy 15 ko le -
gów w par tii do po par cia ty się cy lu dzi?

Po tych ostat nich po ra żkach wy cią -
gnie my wszy scy wnio ski. Nie ma co
zrzu cać wi ny je den na dru gie go. Ci, co
ma ją sta no wi ska, mu szą się li czyć, że
jak nie osią gną re zul ta tu, to je stra cą. To
czy sta ma te ma ty ka: masz iluś rad nych
w sej mi ku Ma ło pol ski, to masz wi ce -
mar szał ka al bo nie. Prze ko naj my lu dzi
do swych ra cji. To sa mo czy ni PiS, So -
li dar na Pol ska, SLD czy PO.
Nie są dzi Pan, że coś się w lo kal nym
przy wódz twie PSL po win no zmie nić? 

– Prze cież by ły wy bo ry w po wie cie,
zo stał wy bra ny Mie czy sław Kieł ba sa.
Czy li nic się nie zmie ni ło.

– Ale przy wód ca zda je so bie spra wę,
że bi ją mu bra wo, jak ma suk ce sy, ale
też bę dą go kry ty ko wać, gdy suk ce sów
nie bę dzie. To przy wi lej i od po wie dzial -
ność przy wód cy. Ro bie nie „ko sze nia li -
de rów” w par tii jest na po kaz.
To co bę dzie z PSL w na szym okrę -
gu? Prze gra ło ostat nio wszyst kie
wy bo ry i nic się nie sta ło.

– Z PSL jest do brze. Świa do mość
człon ków i lu dzi, któ rzy chcą na stron -
nic two gło so wać, wzra sta. Nie mo żna
jed nak tyl ko i do pie ro trzy – czte ry mie -
sią ce przed wy bo ra mi mó wić, ja kim się
jest do brym.

Ja je stem zwią za ny ze wsią od uro -
dze nia. Ra zem z sy na mi gaz du je my
na go spo dar stwie. Go spo dar ką zaj mo -
wał się świę tej pa mię ci mój ta tuś i mo -
ja ma mu sia. Mój dzia dek, bab ka, mój
pra dzia dek i pra bab ka. Syn Ro man jest
po SGGW, po rol nic twie, a dru gi syn
– To masz – po tu ry sty ce. Tyl ko żo na jest
le ka rzem den ty stą.

Wra cam do po li ty ki po 15 la tach
prze rwy. Mo że ta cy lu dzie, jak ja, po -
pra wią nie co no to wa nia i wi ze ru nek
PSL. Cię żko pra co wa łem, do sta łem
od ży cia i wy cią gną łem wnio ski. Nie
bo ję się dać swo je go na zwi ska.

Ja bym tej na szej ko cha nej wsi, sam
bę dąc chło pem, nie ży czył, by jej in te -
re sy zo sta wić tyl ko i wy łącz nie dla PiS,
dla PO, SLD czy Ru chu Pa li ko ta.
Na ra zie in te re sy wsi są w rę kach
PSL.

– PSL jest jed nym z ko ali cjan tów i tak
się przy ję ło, że rol nic two, re sort i wszyst -
ko z tym zwią za ne, są w ge stii PSL. Ktoś
mó wi o li kwi da cji KRUS, ale ja jesz cze
pa mię tam, jak świę tej pa mię ci mo ja bab -
ka, któ ra za pi sa ła go spo dar kę mo jej ma -
mu si, idąc w nie dzie lę do ko ścio ła
mó wi ła do niej: „He la, da ła byś mi na ta -
cę”. Jej ni cze go nie bra ko wa ło, ale nie
mia ła eme ry tu ry i w pew nym sen sie tam -
te po ko le nia by ły fi nan so wo ubez wła sno -
wol nio ne. Prze pi sał ktoś go spo dar kę, to
nie miał z niej ani gro sza i jak się tra fi ła
do bra sy no wa, to do brze, a jak nie? Ja ki
ten KRUS nie jest, ale jest i ka żdy chłop
jed nak dzię ki nie mu ja kieś środ ki do ży -
cia ma.

Mam do lu dzi sza cu nek i oni
do mnie. Mam cie płe re la cje z Mar kiem
Sa wic kim, Ja ro sła wem Ka li now skim,
Wal de ma rem Paw la kiem i Ja nu szem
Pie cho ciń skim, jak rów nież z mło dym,
czy sta rym Ko si nia kiem, a ta kże wy jąt -
ko wo ostrym Jac kiem So ską, któ ry jest
mo im przy ja cie lem i któ ry za wsze
po wy bo rach w Ma ło pol sce hu mo ry -
stycz nie śmie je się, że miał wy grać Wła -
dek (cho dzi o obec ne go mi ni stra pra cy
– red.), a wy grał dzia dek (cho dzi o oj ca

Wła dy sła wa, An drze ja Ko si nia ka – Ka -
my sza, mi ni stra zdro wia w rzą dzie Ma -
zo wiec kie go – red.). Ale nie cho dzę
od jed ne go do dru gie go knu jąc i mó -
wiąc, co kto na nie go po wie dział. Skoń -
czy łem 50 lat i nic nie uda ję. Cho dzę
w por t kach gó ral skich, mój szwa gier za -
kła dał „Do li nę Du naj ca”, ze spół „Ciu -
pa ga” z Łąc ka – szwa gra syn. Śmie ją się
lu dzie, że kie dy dzwo nię do mi ni stra to
ten prze ry wa roz mo wę sło wa mi:
„Chwi lę, bo dzwo ni do mnie chłop”.
Ostat nio pre ze si pań stwo wych spół ek
i lu dzie z mi ni sterstw mie li szko le nia
pod no szą ce ich kwa li fi ka cje z pro to ko -
łu dy plo ma tycz ne go. Pe wien fa cho wiec
od PR i mar ke tin gu wy jął mo ją wi zy -
tów kę i mó wi, że wie le mo żna zro bić
hu mo rem, nie wy rze ka jąc się ko rze ni:
„Z te go co wiem, to ten pan był po słem,
a ma na wi zy tów ce na pi sa ne: chłop”.
Ktoś in ny się mnie py tał, jak to jest, że
choć nie je stem 15 lat w Sej mie, to mnie
zna ją. Bo przy wio zę im od cza su
do cza su śli wo wi cę, ale rów nież ni gdy
nie gra łem w War sza wie war sza wia ka.
Je stem Stasz kiem Pa so niem, je stem
chłop. Je stem au ten tycz ny.

STA NI SŁAW PA SOŃ
(ur. 31 paź dzier ni ka 1960 w No wym Są czu)
ukoń czył Tech ni kum Me cha ni za cji Rol nic -
twa w Tar no wie w 1980 r. Dzia łacz chłop -
ski od mło do ści, współ za ło ży ciel Fun da cji
Są dec kiej (d. Są dec ka Fun da cja Roz wo ju
Wsi i Rol nic twa). Do dzi siaj za sia da we
wła dzach FS. 
Na po cząt ku lat 90. ub. wie ku pro wa dził
no wo cze sny za kład prze twór stwa mię sa
„Ra pid” w Mosz cze ni cy Ni żnej. 
W 1993 r. uzy skał man dat po sła
naSejmIIka den cji. Zo stał wy bra ny wokrę -
gu no wo są dec kim z li sty Pol skie go Stron -
nic twa Lu do we go. Za sia dał w Ko mi sji
In te gra cji Eu ro pej skiej oraz Ko mi sji Sto sun -
ków Go spo dar czych zZa gra ni cą. Był ta kże
człon kiem Pod ko mi sji nad zwy czaj nej
doroz pa trze nia pro jek tów ustaw kom plek -
so wo re gu lu ją cych spra wy cel ne.
Miesz ka w Mosz cze ni cy Ni żnej, jest ho -
dow cą. Spe cja li zu je się w ho dow li by dła,
trzo dy chlew nej i owiec. Pro wa dzi też po -
pu lar ny dom we sel ny.

FO
T. 

AR
C

H
.

SADECZANIN 9.2012_SADECZANIN 9.2012  28-08-2012  06:46  Strona 50



WRZESIEŃ 2012 51
WWW.SADECZANIN.INFO

WOKÓŁ NAS

Co raz to od kry wa my cie ka we rze czy na Są dec -
czyź nie – oto no wość z Po par do wej (gm. Na wo -
jo wa), o któ rej pew nie wie lu z nas nie wie dzia ło. 

Na pierw szym zdję ciu w zbli że niu wi dać ślad po ku li
nie miec kie go żoł nie rza, a na ob ra zie ni żej da ta
wy bu do wa nia ka plicz ki – 1857 rok. Ka plicz ka

zo sta ła w ostat nim cza sie od re mon to wa na.
***

Ka plicz ka w Po par do wej jest kon struk cją na ziem ną i ma
for mę dom ku. Cen trum wnę trza sta no wi ob raz Mat ki Bo skiej
Czę sto chow skiej, znaj du ją cy się nad ma łym oł ta rzy kiem,
na któ rym wid nie je ma lo wi dło przed sta wia ją ce ofia rę skła da -
ną przez No ego Bo gu po opad nię ciu wód po to pu. Wi docz -
na tę cza jest zna kiem przy mie rza mię dzy Bo giem a ludź mi,
pędz la nie zna ne go ar ty sty.

Ka plicz kę ufun do wał miej sco wy go spo darz Bła żej Kul pa
w 1857 ro ku, ja ko wo tum po wiel kiej po wo dzi, któ ra na wie -
dzi ła te te re ny. Z fun da cją tą wią że się ta oto le gen da:

– Wie le lat te mu by ła wiel ka po wódź. Nad rze ką Ka mie ni -
cą, na prze ciw obec nej ka plicz ki, stał du ży most. Prze cho dził
przez nie go Bła żej Kul pa. Wo da szu mia ła bar dzo groź nie, wo -
kół sły chać by ło ró żne dziw ne dźwię ki, sze le sty i szem ra nia.
Bła żej po czuł zim ny pot na ple cach. Kie dy zbli żał się do środ -
ka mo stu, księ życ wy ło nił się zza chmu ry. Wtem w świe tle księ -
ży ca chłop zo ba czył dziw ną po stać z dłu gi mi wło sa mi,

w mo krym i po szar pa nym ubra niu przy po mi na ją cym zgni łą
zie leń. Stwór, a ra czej wod nik, jak zo rien to wał się mój przo -
dek, sko czył na nie go i za czął go cią gnąć do wo dy. Bła żej był
chło pem krzep kim i moc nym, nie prze stra szył się wod ni ka,
a wręcz prze ciw nie za czął z nim wal czyć. Szka ra da też nie by -
ła sła ba i chłop nie ubła ga nie zbli żał się do kra wę dzi mo stu.
Si ły opa da ły Bła że jo wi z mi nu ty na mi nu tę. Już wy da wa ło się,
że zgi nie, kie dy ostat nim tchnie niem za wo łał:,, MAT KO BO -
ŻA RA TUJ!” We zwa nie to osła bi ło wod ni ka, a je go wzmoc -
ni ło. Chwy cił to piel ca za gar dło i za czął go du sić. Stwór
wierz ga jąc no ga mi za czął pro sić:,, Puść mnie, a dam ci gar -
niec zło ta”. Bła żej, choć był jed nym z bo gat szych chło pów
w Po par do wej, pie nią dze bar dzo lu bił i na wi dok garn ca zło -
ta po luź nił uścisk na gar dle wod ni ka. Ten ko rzy sta jąc z sy tu -
acji wsko czył do wo dy. Bła żej wziął zło to i po szedł do do mu.
Te raz chciał oka zać wdzięcz ność Mat ce Bo żej i w po dzię ce
za oca le nie ży cia wy bu do wał jej ka plicz kę. 

***
Z ka plicz ką w Po par do wej jest też zwią za na praw dzi wa hi -

sto ria z cza sów II woj ny świa to wej. Na tych te re nach dzia ła -
ła par ty zant ka. Zda rza ło się, że par ty zan ci cho wa li broń
pod oł ta rzem w ka plicz ce. Ktoś do niósł o tym Niem com
i przy je cha li z re wi zją, na szczę ście w tym cza sie nie by ło tam
scho wa nej bro ni. Wście kłość na zi stów spo wo do wa na fał szy -
wym do no sem by ła ogrom na. Je den z Niem ców na od chod -
nym w przy pły wie gnie wu z od le gło ści 3. me trów wy ce lo wał
w ob li cze Mat ki Bo skiej Czę sto chow skiej i od dał strzał. Je go
zdzi wie nie był ogrom ne, gdy po chwi li zo ba czył, że chy bił
z tak ma łej od le gło ści i ku la prze bi ła ob raz obok po sta ci Ma -
ryi. Do dziś wi docz ny jest na ob ra zie ślad po po ci sku. 

Zgod nie z tra dy cją, co ro ku, w ma ju, są od pra wia ne
przy ka plicz ce ma jów ki, w któ rych bio rą udział wszy scy
miesz kań cy osie dla Pod Mar goń oraz go ście.

WIE SŁAW PI PREK, LECH TRA CI ŁOW SKI
Autorzy są przewodnikami PTTK „Beskid” Nowy Sącz. Historię

kapliczki zaczerpnęli z w Wikipedii, Wol nej En cy klo pe dii In ter ne to wej

Nie zna na hi sto ria ka plicz ki 
w Po par do wej

Niemiec chybił
z trzech metrów
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O
godz. 11 na pla cu przed ho -
te lem Wier chom la Ski&Spa
Re sort roz po czął się ca ło -
dzien ny Pik nik Ro dzin ny

Po szu ki wa czy Skar bów. Ca łe ro dzi ny
– ho te lo wi go ście, są de cza nie, ale też
wie le osób, któ re do Wier chom li Ma łej
przy je cha ły spe cjal nie na tę oka zję – ba -
wi ły się pod czas kon cer tów, zwie dza jąc
Mi ni Zoo, ko rzy sta jąc z par ku li no we go

i miejsc za baw dla dzie ci. Ma lu chom
ma lo wa no twa rze, chęt nie też wy bie ra -
ły się na spe cjal nie dla nich stwo rzo ną
ście żkę wo kół ho te lu, a po świę co ną ro -
śli nom i zwie rzę tom. Po tem sta wia ły się
w ho te lu, by otrzy mać spe cjal ną pie cząt -
kę po twier dza ją cą ich wy czyn. 

Naj wię cej osób przy je cha ło jed nak
po to, by zmie rzyć się z dwo ma ście żka -
mi qu estin go wy mi, któ re wy ty czo no

w oko li cy: „Wie rze nia Łem ków” oraz
„Szla kiem pa ste rzy łem kow skich”. To je -
dy na te go ty pu atrak cja w Be ski dzie Są -
dec kim, a w ca łej Pol sce ta kich ście żek
jest za le d wie 11. Ście żki que stin go we to
po łą cze nie szla ków te ma tycz nych z pod -
cho da mi, for ma tu ry sty ki re kre acyj no-
edu ka cyj nej. Uczest ni cy po bie ra ją ro dzaj
wier szo wa nej map ki, w któ rej ry my wy -
zna cza ją im tra sę – nie idzie się nią ot tak,
po pro stu, tyl ko po dro dze wy ko nu je się
ró żne po le ce nia. Trze ba wy ni ki za pi sy -
wać, że by roz wią zać za gad kę. Na koń -
cu do cho dzi my do tzw. skar bu, czy li
pie cząt ki, któ rą po twier dza my przej ście
ca ło ści ście żki i roz wią za nie za gad ki.
Naj więk szym skar bem jest – rzecz ja sna
– wie dza, ja ką zdo by wa się pod czas wę -
drów ki: po zna je my uro ki przy rod ni cze
i kra jo bra zo we, cie ka wost ki do ty czą ce
te re nu i je go miesz kań ców, ich hi sto rię.

Na otwar ciu ście żek tych skar bów
by ło jed nak du żo wię cej i by ły bar dzo
wy mier ne: sło dy cze, ma skot ki, za baw -
ki, ale też na przy kład vo uche ry do Spa,
czy re stau ra cji. Te atrak cje też przy cią -
gnę ły wie le osób. Szyb ko za bra kło czę -
ści ma pek, a lu dzie tłum nie ru szy li
na szla ki, choć upał był spo ry i słoń ce
wy ci ska ło siód me po ty. A tra sa wio dła
po gó rach.

***
– Przy je cha li śmy z Tar no wa. Do sta -

łam na ma ila in for ma cję o tym wy da rze -
niu – mó wi Mał go rza ta Ja ku biec.
Przy je cha ła z mę żem Bog da nem i kil ku -

Pierwsi turyści
na łemkowskiej
ścieżce
w Wierchomli
Kil ka set osób ru szy ło w nie dzie lę 19 sierp nia na pierw sze ście żki
qu estin go we w oko li cy Wier chom li Ma łej, a do ty czą ce Za gi nio -
ne go Świa ta Łem ków. Za in te re so wa nie by ło więc ogrom ne, po -
mysł wszyst kim bar dzo się po do bał, choć otwar cie ście żek by ło
hucz ne nie tyl ko z po wo du te go do bre go po my słu. Wie lu nie
do sta ło bo wiem „skar bów”, na któ re li czy li.
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let nią Jul ką. – Mam na dzie ję, że ja kąś do -
dat ko wą na gro dę znaj dzie my. Za do wo le -
ni bę dzie my z ka żde go pre zen tu, na wet
li za ka. Głów nie dla dziec ka się przy je -
żdża na ta kie im pre zy, wia do mo, to du że
emo cje i ra dość dla nich – do da je.

A przy oka zji do wie dzą się coś wię -
cej o Łem kach, któ rzy kie dyś do mi no -
wa li na tym te re nie. – Wie my tyl ko ty le,
że by li. Mam na dzie ję, że do wie my się
coś wię cej – do rzu ca Bog dan Ja ku biec.

Tuż za ni mi w tra sę ru szy ła po -
nad 30–oso bo wa ko lo nia dzie ci Uni–
Kids z Biel ska–Bia łej. – Miesz ka my
w ho te lu. Po do ba nam się ten po mysł, to
cie ka wa for ma ak tyw no ści dla dzie ci,
któ re też za pew ne w ogó le nie ma ją po -
ję cia o Łem kach – opie kun ka Be ata
Więc kow ska ma na dzie ję, że dzień bę -
dzie więc po ży tecz ny.

Na ście żki qu estin go we ru szył też Pa -
weł Za wit kow ski, gość spe cjal ny Pik ni -
ku Ro dzin ne go – zna ny fi zjo te ra peu ta,
au tor be st se le ro wych po rad ni ków dla
ro dzi ców, któ ry opo wia dał o wpły wie
tu ry sty ki przy go do wo–edu ka cyj nej
na roz wój dzie ci, udzie lał po rad i pod -
pi sy wał swo je pu bli ka cje. Ale wpierw
o świ cie sam prze te sto wał jed ną ze ście -
żek, po po łu dniu – dru gą.

– Na po cząt ku nie by łem prze ko na ny,
ale te raz uwa żam, że to świet ny po mysł.
Pro sty, a do sko na ły – po wie dział nam
Pa weł Za wit kow ski.

Pierw szy raz przy je chał do Wier -
chom li, trze ci – w te oko li ce, był dwa ra -
zy w Mu szy nie. I jest za chwy co ny:
– Dla tych, któ rzy nie chcą stra cić kon -
tak tu z cy wi li za cją, jest ho tel z je go in -
fra struk tu rą, wi -fi, do bre śnia da nie. Ale
po za nim ma my do wy bo ru mnó stwo
atrak cji w kon tak cie z na tu rą. War to dla
do bra dzie ci spę dzić z ni mi pół to ra go -
dzi ny na ście żce, za miast nie dzie lę w ga -
le rii han dlo wej. Te szla ki to coś
do sko na łe go i dla dzie ci wy co fa nych,
i dla nad re ak tyw nych.

Au tor po rad ni ków dla ro dzi ców prze -
ko nu je, że zbyt czę sto dia gno zu je się
u dzie ci nad po bu dli wość ja ko jed nost ki
cho ro bo we. Na wet sta ty stycz nie cho ro -
ba u 6 na 10 ma ło let nich to zbyt du żo.
A trau ma zwią za na z nie po trzeb ną te ra -
pią, zo sta je na la ta. – War to po świę cić
dzie ciom wię cej uwa gi i nie na rzu cać
wy łącz nie swo jej wo li – do ra dza – tyl ko

iść z ni mi w kie run ku, któ ry to one wy -
bio rą, ja kim się in te re su ją, gdzie mo gą
się wy ka zać.

– W do mu wra ca my z pra cy i za miast
się zre lak so wać i prze by wać z dziec -
kiem, zmę cze ni sia da my do kom pu te ra,
lub przed te le wi zor. Dziec ku na rzu ca my
swo ją wi zję je go funk cjo no wa nia, ak -
tyw no ści – mó wi Za wit kow ski. – Tu taj
te go nie ma, tu taj zwróć my uwa gę, ja ką

ak tyw ność dziec ko chce pod jąć. Niech
zo ba czy nas jak się spo ci my, jak zdy sza -
ni wcho dzi my pod gór kę, jak z tru dem
się od naj du je my, że nie za wsze je ste śmy
pod kra wa tem i po wy żej, ale że je ste śmy
ta cy, jak oni.

Chwa li też in ne for my re lak su czy
upra wia nia spor tu do stęp ne w oko li cy:
– Ten park li no wy i ścian ka wspi nacz ko -
wa są jed ny mi z naj lep szych, ja kie
wi dzia łem. Ścian ka – jed ną z naj wy -
ższych. I wo lę ta ką for mę par ku li no we -
go, niż urzą dza ne go na drze wach, bo
wte dy po pro stu nisz czy się ro ślin ność.

W trud ną tra sę ru szy ły też dwie za -
przy jaź nio ne ro dzi ny Szar ków – Ja cek,
Iwo na, Ka mi la i Ku ba – oraz Pa ty now -
skich: Sta ni sław, Ewa, Iza be la i Hu bert.
Od wa żnie po de szli do te ma tu, bo Ja cek
Sza rek miał kon tu zję no gi, a trzy let nie -
go Hu ber ta, któ ry tro chę się dą sał z po -
wo du go rą ca, trze ba by ło nieść
na rę kach. No i za bra li jesz cze ze so bą
pu pi la.

– Ma my cho rą no gę, dzie ci i psa
– śmiał się Ja cek Sza rek. – Ale da my ra -
dę. Dą sy przej dą, jak do sta ną swo je
na gro dy. Ka żdy idzie po in ną. Ko bie ty
po Spa, a ja po le kar stwo na no gę… po -
dob no jest tam coś ta kie go, co ma „pro -
cen ty” – do da wał żar to bli wie.

Po czym ra do śnie po kuś ty kał w tra -
sę, tak jak ca ła je go cze lad ka.

Po pół to rej go dzi nie wró ci li już
do punk tu wyj ścia. Ja cek Sza rek sie dział

już ze swo ją na gro dą, ale mu siał ją so -
bie ku pić sam. In ni też za spo ka ja li swe
ma rze nia sa mi. – Mia ły być na gro dy,
a wy szła chry ja – przy znał Sza rek,
wciąż z uśmie chem, bo do bry hu mor go
nie opusz cza. – No ale prze cież nie tyl -
ko o to cho dzi ło, tyl ko o do brą za ba wę.
By ło cie ka wie i we so ło – do da je, ma cha -
jąc rę ką na man ka men ty.

Ale in ni, sto ją cy w dłu giej ko lej ce
po na gro dy, moc no się de ner wo wa li.
Oka za ło się bo wiem, że nie wszy scy je
do sta ną. Licz ba na gród by ła ogra ni czo na.

– Wpro wa dzo no nas w błąd. Mó wio -
no, że ma my spi sy wać nu me ry z kar tek
ze skar ba mi, któ re trze ba by ło od na leźć,
a oka za ło się, że trze ba by ło te kar ty za -
brać. To nie w po rząd ku! Ma my ca łą li -
stę spi sa nych nu me rów i nic nie
do sta nie my! – de ner wo wa ła się mło da
ko bie ta.

– Mo że dla was to nic, ale jak mam
wy tłu ma czyć kil ku lat ko wi, że tych na -
gród, któ re sam wy na lazł, nie ma? Jak
go za chę cić do ko lej nych dzia łań? Czu -
je my się oszu ka ni – wtó ro wa li jej dwaj
oj co wie.

– Na początku nie byłem
przekonany, ale teraz
uważam, że to świetny
pomysł. Prosty,
a doskonały.

PA WEŁ ZA WIT KOW SKI
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– Po mysł su per, ale wy ko na nie fa tal -
ne. Na kar tach na gród by ło na pi sa ne, że
„ka żda oso ba mo że od czy tać 3 ko dy”.
W po ło wie dro gi do szły do nas wia do -
mo ści, że coś z ty mi kar ta mi jest nie tak
– re la cjo nu je pa ni Mo ni ka z War sza wy.
Zna jo mi za czę li do sie bie dzwo nić, że
za miast od czy ty wać i spi sy wać nu me ry,
trze ba kar ty za brać. – Miesz ka my w tym
ho te lu, nie do rób ki już się zda rza ły, więc
by li śmy prze wi du ją cy, po szli śmy tą tra -
są wczo raj i po ukry wa li śmy dla dzie ci
swo je na gro dy. Szko da, bo to do bry po -
mysł na za ba wę i dzie ci by ły za chwy co -
ne – do da je.

***
Tra sę prze szedł też Grze gorz Mi rek,

dy rek tor Miej skie go Za rzą du Dróg
w No wym Są czu. – Dla ro dzin z dzieć -
mi bar dzo do bra rzecz, na wią zu je
do ró żnych tra dy cji, do pod cho dów. Ale
fak tycz nie dzie ci by ły roz ża lo ne, bo nie
po da li śmy im in for ma cji, że ko dy by ło
trze ba zry wać, a my jej też nie mie li śmy
– przy zna je. Jak opo wia da, spo ro pra cy
dzie ci wło ży ły w przej ście tra sy, wy ko -
na nie po le ceń i wy szu ka nie ko dów.
– Mu sia ły m.in. do ry so wać ko min
na dom ku, wpi sać wy ra zy, kom bi no wa -
ły, cho dzi ły, spi sy wa ły te ko dy. Na praw -
dę się sta ra ły i ca ły ich wy si łek po szedł
na mar ne, bo pa ni przy szła i na wet te -
go nie obej rza ła, tyl ko przy bi ła pie cząt -
kę i na stęp ny – mó wi Grze gorz Mi rek.
– To nie mo bi li zu je dzie ci do dal sze go
dzia ła nia. Nie cho dzi o li za ka, ale o to,
że kie dy jest za ba wa, ktoś mu si im
spraw dzić wy ko na nie za dań i po wie -
dzieć, czy jest do bre. Nie ro dzi ce, bo nie
oni to wy my śli li, tyl ko oso ba, któ ra
usta la re gu ły gry. Ty le. Ale sam po mysł
su per. Ba ców kę dziec ko mo gło zo ba -
czyć, szu ka nie fan tów i za da nia też by ły
do bre – do da je.

Na szczę ście za ba wa się nie koń czy
na tej jed nej nie dzie li sierp nio wej. Ka -
żde go dnia i w ka żdej chwi li mo żna
przyjść, z ro dzi ną czy zna jo my mi,
i przejść ście żkę. Ewen tu al ne na gro dy
trze ba mieć jed nak wła sne. Że by po ko -
nać ście żkę, trze ba tyl ko obrać map ki
qu estin go we w re cep cji ho te lu Dwie Do -
li ny, w ka sach wy cią gu w go dzi nach
od 9 do 17 lub po pro stu ze stro ny in ter -
ne to wej wier chom la.com.pl/qu esting.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

W
ła dy sław Ma ter nic ki to
nie zwy kły kry ni cza nin.
Mi ło śnik przy ro dy, nar -
ciar stwa bie go we go

i pszcze lar stwa, kie dyś har cerz, do dziś
dzia łacz PTTK. Za sia dał we wła dzach
Kar pac kie go Związ ku Pszcze la rzy,
Od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Tu -
ry stycz no -Kra jo znaw cze go im. Ro ma -
na Ni tri bit ta w Kry ni cy -Zdro ju,
Kry nic kie go To wa rzy stwa Kul tu ral ne -
go im. Ja na Kie pu ry. 

Rocz nik 1933, a wciąż nie zwy kle
ak tyw ny. W lu tym był jed nym z sze ściu
Po la ków i naj star szym uczest ni kiem
„I Tu ry stycz ne go sło wac ko -pol skie go
prze mar szu na nar tach bie go wych wo -
kół Stud ni Kró lew skiej”. Po ko nał z set -
ką za pa leń ców 14 km mię dzy
Le nar to wem a Woj ko wą na bie gów -
kach. W mar cu z dwoj giem zna jo mych
tu ry stów nar ciar skich prze szedł dro gę
ze szczy tu Ja wo rzy ny do schro ni ska
nad Wier chom lą i z po wro tem. W słoń -
cu, ale i w wie trze.

W ma ju do łą czył do gru py SKKT
Ze spo łu Szkol no -Przed szko le go
w Mu szy nie, któ ra bra ła udział w raj -
dzie kry nic kie go PTTK, po łą czo nym
z ak cją „Czy ste gó ry”. Dzię ki nie mu

– jak pod kre śla li uczest ni cy Zlo tu Mło -
dzie ży na Ja wo rzy nie Kry nic kiej – mo -
gli „po zna wać do głęb nie ota cza ją cą
przy ro dę”.

Wraz z ko le ga mi pszcze la rza mi
Wła dy sław Ma ter nic ki pod ró żo wał
też po kra ju, co pięk nie opi sy wał
na stro nach związ ku. Nic dziw ne go,
że mi ni ster spor tu przy zna ła te mu
wiel kie mu mi ło śni ko wi i pro pa ga to -
ro wi wę dró wek od zna kę ho no ro wą
„Za za słu gi dla tu ry sty ki”. A nie by ła
to pierw sza od zna ka – kry ni cza nin zo -
stał też uho no ro wa ny np. od zna ką Za -
słu żo ny dla Pol skie go Związ ku
Nar ciar skie go. Od zna cze nie od mi ni -
ster Jo an ny Mu chy wrę czy li mu w je -
go do mu bur mistrz Kry ni cy Da riusz
Reś ko, prze wod ni czą ca Ra dy Miej -
skiej Mał go rza ta Pół chło pek, by ły
szef Ra dy a dziś asy stent go spo da rza
ku ror tu Jan Bo li gło wa oraz rad ny po -
wia to wy Adam Ma zur.

Wła dy sław Ma ter nic ki to nie tyl ko
mi ło śnik przy ro dy i tu ry sty ki, ale też
hi sto rii. Dwa la ta te mu opro wa dzał
po kry nic kiej ne kro po lii dzien ni ka rza
ra dio wej Je dyn ki, po ka zu jąc po ko lei
gro by zna nych oso bi sto ści. – Przy sa -
mym wej ściu grób Ni ki fo ra. Był pry mi -

Minister
odznaczyła
Władysława
Maternickiego
Zi mą, wio sną i la tem mo żna go spo tkań na gór skim szla ku.
Na nar tach bie go wych, al bo z ple ca kiem, choć ma już 79 lat.
Utrwa la pa mięć kry ni czan, pro pa gu je pszcze lar stwo. Mi ni -
ster spor tu i tu ry sty ki Jo an na Mu cha uho no ro wa ła Wła dy -
sła wa Ma ter nic kie go od zna ką „Za za słu gi dla tu ry sty ki”.

SADECZANIN 9.2012_SADECZANIN 9.2012  28-08-2012  06:46  Strona 54



WRZESIEŃ 2012 55
WWW.SADECZANIN.INFO

SĄDECZANIE

ty wi stą, ma la rzem zna nym na ca łym
świe cie. A za raz za nim stoi grób Fran -
cisz ka Kie pu ry, oj ca słyn ne go śpie wa ka
Ja na Kie pu ry – opo wia dał.

Co ro ku uczest ni czył w uro czy sto -
ściach upa mięt nia ją cych wy zwo le nie
Kry ni cy spod oku pa cji nie miec kiej.
Opo wia dał hi sto rię do mu „Baj ka”
na uli cy Pięk nej, gdzie mie ści ło się wię -
zie nie ge sta po, a te raz jest ta bli ca upa -
mięt nia ją ca mę czeń stwo miesz kań ców
Kry ni cy. Spi sał i od czy ty wał wspo mnie -

nia 12- let nie go wów czas świad ka tam -
tych cza sów „Kry ni ca 1945”.

***
Wła dy sław Ma ter nic ki w 1945 ro ku

wstą pił do III dru ży ny har ce rzy im. An -
drze ja Mał kow skie go, za ło żo nej przez
Je rze go Gar dul skie go, w cza sie woj ny
har ce rza kra kow skich Sza rych Sze re gów,
któ ry skrył się przed ge sta po w Kry ni cy
(tu je go mat ka odzie dzi czy ła po ro dzi -
cach wil lę). Jed nym z czte rech za stę po -
wych kry nic kiej dru ży ny był wła śnie

Ma ter nic ki. Przy bocz nym dru ży no we go
był przed wo jen ny har cerz Zyg munt
Splis gart, ta ter nik i tu ry sta. Gar dul ski
wy my ślał mło dzie ży ró żne za ję cia, jak
na przy kład „Po goń za li sem” na nar tach
bie go wych i śla do wych. Jeź dzi li na obo -
zy do Że gie sto wa, czy Szczaw ni cy, po -
zna jąc i Be ski dy i Pie ni ny. I to mia ło
wpływ na mi łość Wła dy sła wa Ma ter nic -
kie go do gór skiej tu ry sty ki, nart i przy ro -
dy. Po la tach wspo mi nał „jak wy raź ny
ślad zo sta wi ło har cer stwo w ży ciu spo -
łecz nym Kry ni cy”. Wspo mi nał, jak po -
wstał Har cer ski Klub Nar ciar ski, któ re go
człon ko wie co nie dzie lę ści ga li się w sla -

lo mie na sto ku Ja sien ni ka. Zi mą za stę py
dru ży ny Ma ter nic kie go wy szu ki wa ły
i za bie ra ły wny ki za sta wio ne na za ją ce
przez kłu sow ni ków. Do 1947 ro ku od by -
wa ło się Świę to La su. Har ce rze sa dzi li
m.in. na Gó rze Par ko wej li ścia ste drze -
wa, zmie nia jąc mo no kul tu ro wy las
świer ko wy na mie sza ny. – Dziś są to 65
let nie drze wa, daw ni har ce rze mo gą z sa -
tys fak cją na nie pa trzeć – wspo mi nał Ma -
ter nic ki w ar ty ku le na 100-le cie
pol skie go har cer stwa. – Okres od 1945
do 1948 ro ku to 3 la ta dzia łal no ści har -
cer skiej w „przed wo jen nej” for mu le. Tak
jak po po ża rze, po wo dzi czy in nej klę sce,
lu dzie jed no czą się i po ma ga ją po szko -
do wa nym, tak po skoń czo nej woj nie pra -
co wa no wspól nie dla do bra pu blicz ne go.
Za sa dy pra wa har cer skie go, opie ra ją ce
się na de ka lo gu, tra fia ły na po dat ny grunt
ide owej mło dzie ży, któ ra trak to wa ła nie -
zwy kle se rio przy ka za nia har cer skie.
Po 1989 ro ku, gdy od zy ska li śmy peł nię
nie pod le gło ści i su we ren no ści, po dob ną
do tej z 1945 ak tyw ność wy ka za li człon -
ko wie Od dzia łu PTTK w Kry ni cy oraz
człon ko wie Stra ży Ochro ny Przy ro dy
i Klu bu Eko lo gicz ne go, dzia ła jąc w ra -
mach PTTK. Za sa dzo no „przy la sek”
na po łu dnio wym sto ku Gó ry Par ko wej,
nad uli cą Sło necz ną, a PTTK prze ję ła
po har cer zach „Po goń za li sem”.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

Po la tach wspo mi nał „jak
wy raź ny ślad zo sta wi ło
har cer stwo w ży ciu spo -
łecz nym Kry ni cy”.
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Ostat nią kon ku ren cją lek ko -
atle tycz ną Igrzysk Olim pij -
skich w Lon dy nie był ma ra ton,
ro ze gra ny 11 sierp nia. 

Z
na ko mi cie spi sał się mu szy nia -
nin Hen ryk Szost, któ ry był
dzie wią ty, ale rów nież naj lep -
szym Eu ro pej czy kiem na tym

kró lew skim dy stan sie.
Uczest ni cy ma ra to nu tyl ko przez kil -

ka pierw szych ki lo me trów bie gli ra zem.
Po 25 mi nu tach utwo rzy ła się kil ku na -
sto oso bo wa gru pa, a jed nym z bie ga czy
był Hen ryk Szost. Po po ło wie dy stan su
mu szy nia nin był 18., ale z ka żdą mi nu -
tą prze bi jał się do przo du. W koń cu był
już ósmy. Nie ste ty, czar no skó rzy ry wa -
le przy śpie szy li, a Po lak wal czył, by
zna leźć się w pierw szej dzie siąt ce.
Ukoń czył ma ra ton na 9. po zy cji z cza -
sem 2.12.28. Zwy cięz ca ma ra to nu, Ste -
phen Ki pro tich z Ugan dy, osią gnął
czas 2.08,01, a ostat nie ki lo me try biegł
po ni żej 3 mi nut ka żde 1000 me trów.

Przed wy jaz dem do Lon dy nu Hen ryk
Szost po wie dział nam: – Mo im ce lem
jest zna le zie nie się w pierw szej dzie siąt -
ce. Je że li uda mi się po ko nać dy stans
w gra ni cach re kor du ży cio we go, to mo -
że być me dal (w tym ro ku w ja poń skim
Ost mu szy nia nin po bił re kord ży cio wy
– 2.07.39, ten wy nik dał by pod czas IO
zło ty me dal). – Jed nak na tym dy stan sie
o koń co wym suk ce sie de cy du je tak wie -
le ele men tów, że nie da się ni cze go prze -
wi dzieć.

***
Tłum ki bi ców cze kał dwa dni póź niej

na po wrót Hen ry ka Szo sta do do mu.
Kie dy tyl ko ma ra toń czyk po ja wił
w Mu szy nie, roz le gło się grom kie „Sto
lat”, a uści skom i gra tu la cjom nie by ło
koń ca. Bo ha ter wie czo ru, mi mo ogrom -
ne go zmę cze nia, nie krył za sko cze nia
i ra do ści ze spo tka nia z ki bi ca mi.

– Bar dzo, bar dzo dzię ku ję wszyst -
kim – mó wił bie gacz. – Cie szę się, że
przy by li ście. Je stem prze ko na ny, że bę -
dzie my się spo ty kać w Mu szy nie przez
ja kiś czas. Mu szę od po cząć po IO

i przy go to wa niach do nich. Te raz ja dę
się prze spać. Jesz cze raz wszyst kim
dzię ku ję.

– He niu osią gnął zna ko mi ty wy nik
– mó wi li zgro ma dze ni ki bi ce, cze ka ją -
cy na olim pij czy ka znad Po pra du.
– Wal czył na tra sie fan ta stycz nie. Nie
pod dał się, cho ciaż pod ko niec ma ra to -
nu wi dać by ło, że prze ży wa kry zys. Gdy -
by in ni na si spor tow cy wy ka zy wa li ta ką
de ter mi na cję, jak nasz He niu, to Pol ska
by ła by zna cze nie wy żej w kla sy fi ka cji
me da lo wej.

– To był je go dwu na sty ma ra ton w ży -
ciu – opo wia da pierw szy tre ner An drzej
Ga cek z MKN Mu szy na. – To jest kon -
ku ren cja, w któ rej nie da się nic prze wi -
dzieć. In na spra wa, że po go da dla
Heń ka nie by ła naj lep sza. On lu bi ni skie
tem pe ra tu ry. Jak trud ny to był bieg,
świad czy choć by to, że ma ra to nu nie
ukoń czy li np. Etiop czy cy. Bie ga nie te go
dy stan su za czął bar dzo póź no i je stem
prze ko na ny, że jesz cze nie raz o nim
usłysz my. A te raz daj my mu od po cząć.

JE RZY CE BU LA

Suk ces mu szy nia ni na na olim pia dzie w Lon dy nie

Henryk Szost najlepszym
europejskim maratończykiem
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Od bie gu w Lon dy nie mi nę ły dwa
dni. No gi bo lą?

– Cho dzić mo gę nor mal nie, ale
o więk szym wy sił ku nie ma mo wy.
Ogól nie je stem bar dzo wy czer pa ny. Że -
by dojść do sie bie, po trze bu ję wie lu dni
od po czyn ku i nic nie ro bie nia, choć o to
bę dzie trud no.
To po roz ma wiaj my o sa mym bie gu.
Na star cie sta nę ło wie lu zna ko mi -
tych ma ra toń czy ków. Jed nak wszy -
scy za czę li dziw nie spo koj nie.

– Mo ja tak ty ka też by ła ta ka. W ma -
ra to nach ko mer cyj nych wa żny jest czas,
a tu taj miej sce. Dla te go przez pierw -
szych pięć ki lo me trów by łem z ty łu.
Staw ka po ko na ła ten dy stans w 15,30,
czy li ra czej wol no. Ja chcia łem zo ba -
czyć, jak to bę dzie wy glą da ło, co się bę -
dzie dzia ło. Afry ka nie za czę li rwać
tem po. Raz bie gli szyb ko, raz wol no.
Przez to za czę li od pa dać ko lej ni za wod -
ni cy. Ja ca ły czas po ko ny wa łem tra sę
po swo je mu. Do pie ro po 20 ki lo me trach

zde cy do wa łem się prze su nąć do przo du.
Utwo rzy ły się dwie gru py.
Dla cze go nie zde cy do wał się pan
na prze su nię cie do pierw szej?

– Zro bi łem to świa do mie. Czo łów ka
dyk to wa ła bar dzo moc ne tem po,
za moc ne, jak dla mnie. W dru giej by ła
szan sa wal ki o brąz. Czwar ty za wod nik
na me cie, Ame ry ka nin, stra cił tyl ko 30
se kund do po dium. My bie gli śmy szyb -
ko, w pew nym mo men cie na wet le piej,
niż ry wa le z przo du. Kie dy z pierw szej
gru py za czę li od pa dać pierw si za wod ni -
cy wie dzia łem, że mo ja tak ty ka się
spraw dza. Da łem z sie bie wszyst ko, ale
star czy ło to na 9 miej sce.
Co spo wo do wa ło, że nie uda ło się
zbli żyć do re kor du ży cio we go, co da -
ło by na wet zło to?

– Za de cy do wa ło o tym kil ka spraw.
Przede wszyst kim po go da. Kie dy star -
to wa li śmy, by ło jesz cze nie źle. Jed nak
po 30 ki lo me trach tem pe ra tu ra wy no si -
ła już 27 stop ni. Zro bi ło się par no, cze -
go ja bar dzo nie lu bię, a jesz cze bar dziej
mój or ga nizm. Do te go bar dzo prze -
szka dza ło słoń ce. Po nad to tra sa ozna -
czo na by ła w mi lach. A jest to bar dzo
wa żne. Wszy scy bie ga my w okre ślo -
nym tem pie cza so wym na 1000 m.
W Lon dy nie prze li cza li śmy dy stans.
Nie wiem, dla cze go MKOL się na to

zgo dził. Bie ga li śmy po ró żnych na -
wierzch niach. Od kost ki bru ko wej,
po as falt, czy przez tzw. śpio chy dro go -
we. Do te go mnó stwo za krę tów itd. Tra -
sa by ła trud na tech nicz nie. We dług mnie
prze kom bi no wa na.
Ka żdy ma ra toń czyk prze ży wa kry -
zys na tra sie. Kie dy pan miał dość?

– To był 28 ki lo metr. Po pro stu mnie
po sta wi ło. No gi zro bi ły się drew nia ne.
To spo wo do wa ła tem pe ra tu ra. Nie po tra -
fię sku tecz nie bie gać w ta kim upa le.

To nie była
temperatura 
dla mnie
O przebiegu maratonu i emocjach podczas
Igrzysk Olimpijskich w Londynie z HENRYKIEM
SZOSTEM rozmawia Jerzy Cebula

– Kie dy star to wa li śmy,
by ło nie źle. Jed nak po 30
ki lo me trach tem pe ra tu -
ra wy no si ła już 27 stop ni.
Zro bi ło się par no, cze go
nie lu bię, a jesz cze bar -
dziej mój or ga nizm. 

Hen ryk Szost ze swo im pierw szym tre ne rem An drze jem Gac kiem
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Na szczę ście po 30 ki lo me trach już by -
ło do brze. Za ci sną łem zę by, wie dzia -
łem, że nie mo gę od pu ścić. Po nad to
po ma ga ło mi to, że bie głem z przo du.

Ta świa do mość do da wa ła sił. Po dob nie
by ło na 37 ki lo me trze. Za czę ło bra ko -
wać sił, ale kie dy zo ba czy łem, że ja
bie gnę, a li der list świa to wych od pa da,
kie dy wy co fa li się Etiop czy cy, po my -
śla łem, że dam ra dę. Po Pe ki nie to był
mój naj trud niej szy w ży ciu ma ra ton.
Jed nak je stem za do wo lo ny, bo po ko na -
łem wie lu wy bit nych ma ra toń czy ków.
Ja kie pla ny na naj bli ższą przy -
szłość?

– Wła ści wie to nie pla nu ję nic po -
za od po czyn kiem. Bę dę le niu cho -
wał 2-3 ty go dnie. Mój or ga nizm do stał
moc no w kość. Mu szę dojść do sie bie.
Do te go bie gu przy go to wy wa łem się
w su mie pra wie 30 ty go dni, po ko nu jąc
bli sko 4400 ki lo me trów. Mo żna być
zmę czo nym. Jesz cze raz dzię ku ję
wszyst kim ki bi com za wspar cie i przy -
wi ta nie.

HEN RYK SZOST
(ur. 20 stycz nia 1982 w Kry ni cy -Zdro ju) ka rie rę spor to wą za czy nał od bie gów nar ciar -
skich, póź niej za czął star to wać w bie gach gór skich i ulicz nych. W 2006 wziął udział
w mi strzo stwach świa ta w bie gach ulicz nych, zaj mu jąc w De bre czy nie od le głe miej -
sce. Na dy stan sie ma ra toń skim za de biu to wał 15 kwiet nia 2007 w Dęb nie, zo sta jąc wi -
ce mi strzem Pol ski. Rok póź niej na tej sa mej tra sie zdo był zło to i osią gnął wy nik 2: 11: 59,
da ją cy mu pra wo wy stę pu na olim pia dzie w Pe ki nie, gdzie za jął 34. miej sce. Bez więk -
szych suk ce sów wy star to wał w 2009 w woj sko wych mi strzo stwach świa ta, w bie gu
na 5000 me trów. Wy peł nił mi ni mum kwa li fi ka cyj ne do mi strzostw świa ta w Ber li nie
(2009), jed nak na obo zie przed im pre zą do znał kon tu zji i nie wy star to wał w sto li cy Nie -
miec. W 2010 nie ukoń czył ry wa li za cji w bie gu ma ra toń skim na mi strzo stwach Eu ro -
py, ale zdo był w paź dzier ni ku zło ty me dal mi strzostw świa ta woj ska w ma ra to nie
(Po la cy w skła dzie: Szost, Ar ka diusz Gar dzie lew ski i Mi chał Kacz ma rek zdo by li ta kże
zło to w ry wa li za cji dru ży no wej). Wy bra ny lek ko atle tą paź dzier ni ka 2011 w ple bi scy cie
Eu ro pe an Ath le tics po uzy ska niu w ma ra to nie we Frank fur cie nad Me nem cza -
su 2: 09: 39,4. W mar cu 2012, w Ōtsu, pod czas ma ra to nu La ke Bi wa, uzy skał wy -
nik 2: 07: 39, po pra wia jąc dzie wię cio let ni re kord Pol ski na tym dy stan sie.
Wie lo krot ny me da li sta mi strzostw Pol ski se nio rów, ma w do rob ku czte ry zło te me -
da le (Pi ła 2006 – pół ma ra ton, Po znań 2007 – bieg na 5000 me trów, Dęb no 2008 – ma -
ra ton oraz War sza wa 2012 – bieg na 5 ki lo me trów), sześć srebr nych (Po li ce 2005 – bieg
prze ła jo wy; Mię dzyz dro je 2006 – bieg na 10.000 me trów; Dęb no 2007 – ma ra ton; Ol -
szy na 2009 – bieg prze ła jo wy; Kę dzie rzyn -Koź le 2009 – bieg na 10.000 me trów; Pi ła 2011
– pół ma ra ton) oraz je den brą zo wy (Byd goszcz 2007 – bieg prze ła jo wy).
Jest za wo do wym żoł nie rzem w Ze spo le Spor to wym Sił Po wietrz nych w Po zna niu.
Star tu je w bar wach klu bu WKS Grun wald Po znań.

Re kor dy ży cio we:
• bieg na 5000 me trów – 13:58:89 (30 VI 2007, Po znań)
• bieg na 10 000 me trów – 28:31:90 (2 V 2009, Kę dzie rzyn -Koź le)

– 16. wy nik w hi sto rii pol skiej lek ko atle ty ki
• pół ma ra ton – 1: 02: 35 (27 III 2011, War sza wa) – 7. wy nik w hi sto rii pol skiej lek ko atle ty ki
• ma ra ton – 2: 07: 39 (4 III 2012, Ōtsu) – ak tu al ny re kord Pol ski.

L
a chy to naj star szy re gio nal ny ze -
spół w No wym Są czu i dru ga
pod wzglę dem dłu go ści ist nie nia
(po Te atrze Ro bot ni czym im. B.

Bar bac kie go) gru pa ar ty stycz na w mie ście,
dzia ła ją ca nie prze rwa nie od 1956 ro ku.
Obec nie dzia ła pod pa tro na tem To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Re gio nal ne go Ze spo łu La -
chy, któ re go pre ze sem jest Zu zan naPo rę ba.

Wszyst ko za czę ło się w 1951 r., kie dy
pra cow ni cy Spół dziel ni Fry zje rów po sta -
no wi li za ini cjo wać dzia łal ność ar ty stycz -
no -kul tu ral ną. Po wo ła no wte dy Ko mi sję
Kul tu ral no -Oświa to wą i utwo rzo no
pierw sze ze spo ły ar ty stycz ne, któ re od no -
si ły ma łe, ale jed nak suk ce sy. W 1955 r.,
dzię ki Wo je wódz kie mu Związ ko wi Spół -
dziel czo ści Pra cy w Kra ko wie, otwar to
Świe tli cę Mię dzy spół dziel nia ną przy ul.
Ja giel loń skiej 31. Swo je miej sce zna la zły
tu ze spo ły zło żo ne z pra cow ni ków kil ku
są dec kich spół dziel ni: Ze spół Es tra do wy
pod kie row nic twem Jó ze fa Woj sła wa, Ze -
spół Dra ma tycz ny Edwar da Fy dy i ze spół
re gio nal ny. Je go kie row ni kiem ad mi ni -
stra cyj no -or ga ni za cyj nym zo stał Mar cin
Ada mek, peł nią cy rów nież tę funk cję we
wspo mnia nej świe tli cy, a cho re ogra fem
by ła Zo fia Żyt ko wicz.

No wa gru pa re gio nal na po raz pierw -
szy za pre zen to wa ła się 2 lip ca 1956 r.
na prze glą dzie ze spo łów ar ty stycz nych
no wo są dec kich spół dziel ni, z pro gra -
mem „Zie mia Są dec ka tań czy i śpie wa”.
Zo stał on po wtó rzo ny 22 lip ca w Kra -
ko wie pod czas aka de mii z oka zji rocz -
ni cy uchwa le nia Ma ni fe stu Lip co we go
i ta da ta zo sta ła uzna na za dzień po wsta -
nia Ze spo łu Pie śni i Tań ca Zie mi Są dec -
kiej (tak był na zy wa ny w pierw szych
not kach pra so wych).

Od po cząt ku 1957 r. pra ca ze spo łu na -
bra ła tem pa. Do łą czy li do nie go no wi
człon ko wie i licz ba tan ce rzy wzro sła
do 60. Mar cin Ada mek ogrom nym wy sił -
kiem kom ple to wał stro je. Po wsta wa ły
pierw sze pro gra my, po sze rza no re per tu ar
tań ców, me lo dii, zwy cza jów lu do wych.
Sys te ma tycz nie ro sła licz ba kon cer tów,
tak w No wym Są czu, jak po za nim.
W 1958 r. ze spół otrzy mał na zwę wy my -
ślo ną przez Alek san drę i Ka zi mie rza Bo -
guc kich, a wy wie dzio ną od et no gra ficz nej
na zwy lu du tej zie mi, pod któ rą znać i po -
dzi wiać go bę dą ty sią ce wi dzów na ca łym
nie mal świe cie – La chy.
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Pierw sze la ta to pra ca nad roz bu do -
wą re per tu aru, do sko na le niem tech ni ki
wy ko naw czej, przy jed no cze snym dba -
niu o au ten tyzm, at mos fe rę za ba wy

i uni ka niu sty li za cji i sztucz no ści. Wiel -
ki wkład w póź niej sze suk ce sy ze spo łu
wnie śli Alek san dra Szur miak -Bo guc ka
(et no mu zy ko log) i Ka zi mierz Bo guc ki

(cho re ograf i re ży ser), kon sul tan ci skie -
ro wa ni do La chów przez WZSP w Kra -
ko wie. Wspól nie z Zo fią Żyt ko wicz
opra co wy wa li no we pie śni i tań ce oraz
przy go to wy wa li sce nicz ne wi do wi ska.

***
Od po cząt ku ist nie nia La chów ist nia -

ła też ka pe la, któ rą sta no wi li naj zna ko -
mit si la chow scy mu zy cy, a ich wkład
w suk ce sy ze spo łu jest nie oce nio ny: Jan
Jó ze fow ski (kie row nik ka pe li – skrzyp -
ce -prym), Mi ko łaj Jó ze fow ski (brat Ja -
na – trąb ka), Ru dolf (Ru dek) Jó ze fow ski
(syn Ja na – skrzyp ce -se kund), Jó zef Jó -
ze fow ski (syn Ja na – skrzyp ce -se kund),
Jó zef Woj sław (bas), Edward Tur ski
(klar net), Jan Sza bla (trąb ka).

W ro ku 1968 po wo ła no gru pę dzie -
cię cą – Ma łe La chy. Ich cho re ogra fem
zo sta ła rów nież Zo fia Żyt ko wicz. W ten

spo sób ze spół roz po czął pra cę edu ka -
cyj no -wy cho waw czą. Gru pa dzie cię ca
by ła na tu ral nym za ple czem dla ze spo łu
do ro słe go, po zna wa ła re per tu ar tań ców
i me lo dii. By ła wy cho wy wa na w po sza -
no wa niu dla tra dy cji i prze ka zy wa ła te -
go du cha ko lej nym po ko le niom.

Rok 1974 przy niósł du że zmia ny.
Swo ją pra cę za koń czy ła Zo fia Żyt ko -
wicz, a jej ro lę prze jął Jan Za rze ka.
Zmie nił się w ca ło ści skład ka pe li,
a przede wszyst kim – spo sób pra cy. Na -
cisk po ło żo no bar dziej na efek tow ność
i dy na mi kę kon cer tów, niż na au ten tycz -
ność i te atral ną for mę. Ta re wo lu cja by -
ła przy czy ną pew ne go re gre su – osła bła
si ła La chów sta no wią ca o nie po wta rzal -
no ści i je go suk ce sach. Ta ki styl pa no -
wał do 1978 r., kie dy to do ze spo łu
przy szły Mi cha li na Woj tas (przej mu ją -
ca sta no wi sko cho re ogra fa i kie row ni ka
ar ty stycz ne go po Ja nie Za rze ce) i Ma ria
Man dryk -Waś ko (pra cu ją ca od tej po ry
z Ma ły mi La cha mi). Zmia na me tod pra -
cy przy nio sła efekt w po sta ci suk ce sów
od no szo nych w ko lej nych la tach.

Lachy – 56 lat
tańców sądeckich,
góralskich
i krakowiaka
Nie pod da wa li się prze ciw no ściom lo su i przez pra wie 60 lat
tań czą, śpie wa ją i gra ją, od no sząc suk ce sy w Pol sce i za gra ni cą.
Kul ty wu ją folk lor La chów Są dec kich, ale też Szczy rzyc kich oraz
Gó ra li Łąc ko -Ka mie nic kich. Ma ją pro gra my ży wiec ki, ślą ski i na -
ro do we go kra ko wia ka. Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca La chy.

Nie pod da wa li się prze -
ciw no ściom lo su i przez
pra wie 60 lat tań czą,
śpie wa ją i gra ją, od no -
sząc suk ce sy w Pol sce
i za gra ni cą.
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De cy zją no wej ka dry by ło po wo ła nie
na stęp nej gru py – ryt micz nej. Zo sta ła
ona stwo rzo na dla dzie ci przed szkol -
nych, mia ła na ce lu or ga ni zo wa nie pra -
cy edu ka cyj nej od naj młod szych lat,
ucze nia ma lu chów pod staw mu zy ki
i tań ca. Ko lej ny krok w roz sze rza niu
ofer ty twór czej i edu ka cyj nej zro bio no
w ro ku 1985 – po wo ła no gru pę mło -
dzie żo wą, chro no lo gicz nie ostat nią
w ze spo le. Jej cho re ogra fem zo sta ła Li -
dia Cze chow ska.

Przez 50 lat sys te ma tycz nie wzbo ga -
ca no re per tu ar ze spo łu. Od po cząt ku aż
do dzi siaj pod sta wą jest folk lor La chów
Są dec kich, pre zen to wa ny przez wszyst -
kie gru py. Z koń cem lat 60. Ka zi mierz
Bo guc ki i Zo fia Żyt ko wicz opra co wa li
tań ce i śpiew ki La chów Szczy rzyc kich
oraz Gó ra li Łąc ko -Ka mie nic kich. Na ju -
bi le usz 30-le cia (w 1986 r.) do re per tu -
aru gru py do ro słej i mło dzie żo wej
włą czo no ta niec na ro do wy – kra ko wiak,
w efek tow nej cho re ogra fii Ja ni ny Ka li -
ciń skiej. Obec nie w ze spo le dzia ła 8
grup, któ re wy ko nu ją – prócz wspo -
mnia nych la chow skich, gó ral skich i kra -
ko wia ka – ta kże pro gra my ży wiec ki
i ślą ski.

Bo ga ty re per tu ar ma ją też Ma łe La -
chy. Po dzie lo ne na gru py wie ko we pre -
zen tu ją, oprócz folk lo ru po de grodz kie go,
rów nież tań ce rze szow skie, ży wiec kie
i ślą skie.

Dwu krot nie człon ko wie ze spo łu od -
wie dzi li pa pie ża Po la ka Ja na Paw -
ła II w 1982 ro ku (gru pa do ro sła)
i w 2003 r. Ma łe La chy. Obie gru py by ły
u Oj ca Świę te go na au dien cji pry wat nej.

La chy ja ko pierw szy są dec ki ze spół
re gio nal ny pre zen to wa ły się pu blicz no -
ści za oce anem – w Sta nach Zjed no czo -
nych w 2002 ro ku. Łącz nie ma ją
na swo im kon cie aż 80 za gra nicz nych
pod ró ży. Od pierw sze go wy jaz du
do Lan gol len (An glia) w 1962 r., roz po -

czę ła się do bra kra jo wa i za gra nicz -
na pas sa La chów. Od wie dzi li wie le
kra jów Eu ro py: naj czę ściej Niem cy,
Fran cję, Wę gry, Bel gię, Cze cho sło wa -
cję, Ho lan dię, Wło chy, a ta kże An glię,
Buł ga rię, Ju go sła wię, Ukra inę, Wa ty kan,
obec ne Cze chy, Da nię, Fin lan dię, Hisz -
pa nię, Ma ce do nię, Moł da wię, Por tu ga -
lię, Ro sję, Ru mu nię, Tur cję i Gru zję.

Re gio nal ny Ze spół Pie śni i Tań ca La -
chy jest lau re atem wie lu pre sti żo wych
na gród, m. in.: trzy krot nym zwy cięz cą

Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Folk lo ru
Ziem Gór skich w Za ko pa nem, pierw -
szym pol skim trium fa to rem Mię dzy na -
ro do wych Spo tkań Folk lo ry stycz nych
w Żyw cu, lau re atem Na gro dy Mi ni stra
Kul tu ry I stop nia oraz Na gro dy im.
Oska ra Kol ber ga.

Od no si li suk ce sy na wie lu prze glą dach.
Zdo by li II na gro dę na Ogól no pol skim Fe -
sti wa lu Ze spo łów Re gio nal nych w Ło dzi
(1961). Zna czą cą na gro dę otrzy ma li rok
póź niej, pod czas Fe sti wa lu Lu do wych Ze -
spo łów Ar ty stycz nych w Lan gol len
w An glii. La chy, bę dąc je dy nym re pre zen -
tan tem Pol ski i kon ku ru jąc z 50 ze spo ła -
mi z 26 kra jów, zdo by ły II na gro dę
w kon kur sie ka pel i III na gro dę w kon kur -
sie tań ca. Na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa -
lu Ze spo łów Re gio nal nych w Con fo lens
we Fran cji w 1963 r. wy wal czy ły II na -
gro dę w kon kur sie tań ca i III – ka pel. Ko -
lej ne tro feum przy wieź li w 1965 r.
z Agri gen to na Sy cy lii – V miej sce
na XIII Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Ze -
spo łów Re gio nal nych. W tym sa mym ro -
ku La chy uzy ska ły jed no z naj więk szych
osią gnięć: by li bez kon ku ren cyj ni na I Fe -
sti wa lu Ze spo łów Re gio nal nych Ziem
Gór skich w Za ko pa nem i zdo by li I na gro -
dę. Pierw szą w ka rie rze „Zło tą Ciu pa gę”
– Grand Prix zdo by li na III Mię dzy na ro -
do wym Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem Gór -
skich w Za ko pa nem w 1970 r. Przez
sie dem za ko piań skich fe sti wa li do li sty na -

Przez 50 lat sys te ma -
tycz nie wzbo ga ca no re -
per tu ar ze spo łu.
Od po cząt ku aż do dzi siaj
pod sta wą jest folk lor La -
chów Są dec kich.
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gród do szły „Zło ty Liść Je sie ni Ta trzań -
skiej„(na VIII MFFZG w 1975 r.), III na -
gro da – „Pu char Je sie ni Ta trzań skiej”
(na X i XII MFFZG w la tach 1977 i 1979)
oraz dru ga „Zło ta Ciu pa ga”
(na XXI MFFZG w ro ku 1989). Ostat nim
suk ce sem gru py do ro słej jest Grand
Prix XI Mię dzy na ro do wych Spo tkań
Folk lo ry stycz nych w Żyw cu w 2000 r..
Ran gę zwy cię stwa pod no si fakt, iż La chy
są pierw szym w hi sto rii tej im pre zy ze spo -
łem pol skim, któ ry się gnął po to tro feum.

W ślad za gru pą do ro słą idą Ma łe La -
chy: w 1970 r. z VI Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Tań ca w Ru dol stadt (NRD)
przy wo żą I na gro dę, tak sa mo w 1973 r.
z I Prze glą du Dzie cię cych Ze spo łów
Re gio nal nych Pol ski Po łu dnio wej
w Rab ce. Sześć lat póź niej, w 1979 r.,
zdo by ły naj wy ższe, jak do tąd, tro feum
– głów ną na gro dę „Zło te go Aj has sons”
na Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu Dzie -
cię cych Grup Folk lo ry stycz nych w Ma -
tha we Fran cji.

Dwie I na gro dy ma na swo im kon cie
gru pa mło dzie żo wa: na II Mię dzy na ro -
do wym Fe sti wa lu Dzie cię cych Ze spo łów
Re gio nal nych „Fyr tek” w Ra dzion ko wie
w 2001 r. oraz na XVI Fi na le Kra jo wym
Fe sti wa lu Kul tu ry Mło dzie ży Szkol nej
w Ko ło brze gu w 2002 r.

Suk ces od no si ka pe la La -
chów: I miej sce w VII Kon kur sie Mu -
zy ków, In stru men ta li stów i Śpie wa ków
Lu do wych Wo je wódz twa No wo są dec -
kie go w Po de gro dziu w 1986 r.; I na gro -
da – „Zło te Ser ce Ży wiec kie”
w kon kur sie ka pel; II na gro da – „Srebr -
ne Ser ce Ży wiec kie” dla pry mi sty ka pe li
Sta ni sła wa Ko ło dzie ja na Fe sti wa lu
Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu
w 1988 r. oraz II miej sce na Kon kur sie
Ka pel w Po de gro dziu w 2005 r.

Ze spół otrzy mał też spo ro na gród
i od zna czeń za swo ją pra cę: Zbio ro wą
Od zna kę Ty siąc le cia Pań stwa Pol skie go
(1966 r.), Na gro dę Cen tral nej Ko mi sji
Ko or dy na cyj nej ds. upo wszech nia nia
kul tu ry (1966 r.), Od zna kę „Za słu żo ny
Dzia łacz Kul tu ry” (1966 r.), Zło tą Od -
zna kę Po wia to we go Ko mi te tu FJN
w No wym Są czu za za słu gi w krze wie -
niu folk lo ru Są dec czy zny w kra ju
i za gra ni cą (1969 r.), Zło tą Od zna kę
„Za za słu gi dla Zie mi Kra kow skiej”
(1970 r.), Zło tą Od zna kę „Za słu żo ny

w roz wo ju Zie mi Są dec kiej” (1972 r.),
Na gro dę ze spo ło wą Mi ni stra Kul tu ry
i Sztu ki I stop nia za ca ło kształt dzia łal -
no ści ar ty stycz nej, w szcze gól no ści
za po pu la ry za cję folk lo ru La chów Są -
dec ko -Li ma now skich i Gó ra li Są dec -
kich w kra ju i za gra ni cą (1977 r.), Zło tą
Od zna kę „Za za słu gi dla wo je wódz twa
no wo są dec kie go” (1987 r.), na gro dę
wo je wo dy no wo są dec kie go I stop nia
za ca ło kształt dzia łal no ści kul tu ral nej
(1990 r.), Zło tą Tar czę Her bo wą mia sta
No we go Są cza (2006 r.), Zło te Jabł ko
Sta ro sty No wo są dec kie go (2006 r.)
i naj cen niej sze i naj bar dziej pre sti żo we
pol skie od zna cze nie w dzie dzi nie kul tu -
ry lu do wej – Na gro dę im. Oska ra Kol -
ber ga (2007 r.).

***
Przez 50 lat ist nie nia zmie nia ła się sy -

tu acja for mal na ze spo łu. Zo stał po wo ła ny
do ist nie nia ja ko gru pa ar ty stycz na pod le -
ga ją ca pla ców ce kul tu ral nej, ja ką by ła
Świe tli ca Mię dzy spół dziel nia na i wraz
z nią był fi nan so wa ny przez Po wia to wą
Spół dziel nię Pra cy Usług Rze mieśl ni -
czych. I ta ki stan utrzy my wał się aż do ro -
ku 1989. W tym cza sie pie czę
nad ze spo łem i pla ców ką (Klu bem, a póź -
niej Do mem Kul tu ry) spra wo wa ło kil ka
spół dziel ni: od 1956 r. do 1963 r. – Po wia -
to wa Spół dziel nia Pra cy Usług Rze mieśl -
ni czych (prze mia no wa na na Po wia to wą
Wie lo bra nżo wą Spół dziel nię Pra cy „Du -
na jec”), do 1975 r. – Spół dziel nia Pra cy
„Przy szłość”, do 1979 r. – No wo są dec ka
Spół dziel nia Pra cy Bu dow nic twa „Bu di -

mat” (na cze le z pre ze sem Ot to nem Ja -
wor skim), do 1989 r. – Wo je wódz ki
Zwią zek Spół dziel ni Pra cy w No wym Są -
czu (na cze le z pre ze sem Ju lia nem Krza -
kiem). One by ły pa tro nem ze spo łu
i fi nan so wa ły je go dzia łal ność, kosz ty wy -
jaz dów, pen sje pra cow ni ków.

Z „La cha mi” zwią za nych
by ło już oko ło 1000 tan -
ce rzy, któ rzy spę dzi li
w ze spo le po nad je den
rok oraz kil ku dzie się ciu
mu zy ków gra ją cych
w ka pe li.
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W 1989 r. wraz ze zmia na mi po li tycz -
no -go spo dar czy mi w Pol sce za czę ły się
pro ble my. Zli kwi do wa no spół dziel nię pra -
cy i we zwa no ze spół do za wie sze nia dzia -
łal no ści. Je go człon ko wie po sta no wi li
jed nak na dal re gu lar nie od by wać pró by,
po wo łać Spo łecz ny Ko mi tet Re gio nal ne -
go Ze spo łu „La chy”, gro ma dzić fun du sze
na dzia łal ność oraz pod jąć sta ra nia o prze -
ka za nie ma jąt ku i bu dyn ku „La chów”
przy szłe mu ad mi ni stra to ro wi ze spo łu. Ze -
spół zna lazł się w dra ma tycz nej sy tu acji,
po sta no wio no więc po wo łać Re gio nal ne
To wa rzy stwo Przy ja ciół Spół dziel cze go
Ze spo łu „La chy”, po sia da ją ce oso bo wość
praw ną i mo gą ce ad mi ni stro wać dzia łal -
no ścią grup i fi nan so wać je. Opra co wa no
sta tut to wa rzy stwa, a je go pre ze sem zo sta -
ła Ewa Bo dzio ny -Olek sy. Ko lej ne mie sią -
ce do pro wa dzi ły do wy ja śnie nia sy tu acji
ze spo łu: miał wró cić do zaj mo wa ne go
od 30 lat lo ka lu, po do koń cze niu re -
mon tu, za pew nio no mu do ta cje z fun -
du szów miej skich i wo je wódz kich,
pie nią dze mógł też po zy ski wać środ ki
ze skła dek człon kow skich ze spo łu oraz
od spon so rów. Tym spo so bem, wła sny -
mi si ła mi, uda ło się ura to wać ze spół
przed li kwi da cją.

Z „La cha mi” zwią za nych by ło już
oko ło 1000 tan ce rzy, któ rzy spę dzi li w ze -
spo le po nad je den rok oraz kil ku dzie się -
ciu mu zy ków gra ją cych w ka pe li.
Kie row ni ka mi ze spo łu by li ko lej no: Mar -
cin Ada mek (1956–1963), Adam Sob -
czyk (1963–1966), Wa cław Na dol ski

(1963–1966), Kry sty na Ło dziń ska
(1966–1979), Woj ciech Dę bic ki (1979–
1989), Ma ria Kmak i Ro bert So bol
(1989–1990), Mi cha li na Woj tas (1990–
2003) oraz Te re sa Gro chal od (2003–
2007). Ja ko cho re ogra fo wie z „La cha mi”
pra co wa li: Mo ni ka Bu liń ska, Li dia Cze -
chow ska, Ka ta rzy na Ka ra sek, An drzej
Łu ka sik, Bar ba ra So ko łow ska, Ma ria
Waś ko, Mi cha li na Woj tas, Jan Za rze ka,
Zo fia Żyt ko wicz. Mu zy cy pra cu ją cy
z Ze spo łem: Sła wo mir Bry niak, Ro man
Go ry ca, Jan Jó ze fow ski, Ru dolf Jó ze fow -
ski, Zbi gniew Sa sak, Ilo na Sza rek, Jó zef
Woj sław. Dłu go let nią gar de ro bia ną, na -
zy wa ną przez tan ce rzy „Ma mu sią”, by ła
Ire na Ada mek. Obec nie o stro je dba Zo -
fia Jac ko wiec. Ogrom ną ro lę w hi sto rii
La chów ode gra li je go kon sul tan ci: Alek -
san dra Szur miak -Bo guc ka i Ka zi mierz
Bo guc ki. Ze spół za wsze ota czał sze ro ki
krąg przy ja ciół, w tym: Ma ria Kur le to -
-Wa si lew ska – in spek tor WZSP, od po -
cząt ku wspie ra ła ze spół, An to ni
Wa si lew ski – dzien ni karz i ry sow nik, pra -
so wy „ki bic”, Ja nusz Ko szyk – słyn ny
Mor cin Na le piok, dzien ni karz, ga wę -
dziarz i kon fe ran sjer pierw szych kon cer -
tów, Ja ni na Ka li ciń ska – au tor ka ukła du
do tań ca na ro do we go – kra ko wia ka.

***
Wa żnym wy da rze niem w hi sto rii ze -

spo łu by ły ob cho dy ju bi le uszu 50-le cia
w 2006 ro ku. Otwar to wy sta wę w piw ni -
cach Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej im.
Jó ze fa Szuj skie go, przy go to wa ną przez

Jo lan tę Ko sec ką, a pre zen tu ją cą do ro bek
La chów. W re pre zen ta cyj nej sa li ra tu sza
od by ła się też pro mo cja mo no gra fii ze -
spo łu „I te go się trzy maj my. Re gio nal ny
Ze spół Pie śni i Tań ca La chy 1956–
2006”, au tor stwa Ja ku ba M. Bul za ka.
De le ga cja ze spo łu zło ży ła wią zan ki
kwia tów na gro bach osób szcze gól nie
zwią za nych i za słu żo nych dla La chów,
m.in. Mar ci na Adam ka, Ka zi mie rza Bo -
guc kie go, Ja na i Ru dol fa Jó ze fow skich,
Zo fii Żyt ko wicz, Kry sty ny Ło dziń skiej,
Ja ni ny i Ju lia na Po lan ków. Ze spół wy stą -
pił na ga lo wym kon cer cie w MCK „So -
kół”, wy re ży se ro wa nym przez Mi cha li nę
Woj tas, a ra zem z ju bi la ta mi za tań czył
ze spół z Neu stadt in Hol ste in z Nie miec.
Je sie nią od był się też be ne fis „La chow -
skie Po sia dy”, po pro wa dzo ny przez Ja -
ku ba Bul za ka, któ ry był rów nież au to rem
sce na riu sza i re ży se rem. Rok ju bi le uszo -
wy za koń czy ła, zor ga ni zo wa na po raz
pierw szy w Skan se nie, pa ster ka w noc
wi gi lij ną. La chy dzię ko wa ły za wspa nia -
łe „Zło te Go dy” i obie ca ły ko lej ne la ta
pra cy twór czej.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ
Źró dło: Fot. Ze spół Re gio nal ny La chy
Fot. ZR La chy oraz Wa cław Ku bi niec

Tekst pochodzi z broszury pt. „Masz takie
piękne korzenie” opisującej zespoły

folklorystyczne na Sądecczyźnie. Publikacja
została wydana w ramach Sądeckiego

Festiwalu Kultury, który organizuje Fundacja
Sądecka przy wsparciu finansowym

Województwa Małopolskiego.
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W ra mach pro jek tu „Via Ga li cia” w Mia -
stecz ku Ga li cyj skim zo sta nie zor ga ni zo wa -
nawy sta wa „Są dec czy zna war chi wa liach”.
To wa rzy szyć jej bę dą wy daw nic two „Iko no -
gra fia No we go iSta re go Są cza” oraz wa żne
wy da rze nia: ple ne ro wy po kaz fil mo wy (14
wrze śnia) i sym po zjum pod su mo wu ją ce
pro jekt „Via Ga li cia” (15 wrze śnia).

– Zre ali zo wa li śmy już spo ro wy staw, wy -
daw nictw i im prez ple ne ro wych. Ta nad cho -
dzą ca bę dzie ta kim wy da rze niem, na któ rym
pod jed nym ha słem „Ga li cja w fil mach, do -
ku men tach, fo to gra fiach i opra co wa niach”
po ja wią się ró żne go ro dza ju for my – mó wi
Ma ria Mar ci now ska, ku stosz Mu zeum
Okrę go we go w No wym Są czu.

Pierw sze go dnia im pre zy (14 wrze śnia)
za pla no wa ny jest ple ne ro wy po kaz fil mów.
Uczest ni cy zo ba czą do ku ment „Rze mio sło
i drob na wy twór czość w kul tu rze za chod -
niej Ga li cji”. 

– Na film skła da ją się zdję cia po zy ska ne
z ró żnych ar chi wów i mu ze ów, któ re zde rzy -
my z fo to gra fia mi wy ko na ny mi współ cze -
śnie. Po ka żą one jak moc no rze mio sło,
wy twór czość wiej ska i ma ło mia stecz ko wa
od ci snę ła się w kul tu rze za chod niej Ga li cji

i jak bar dzo jest to wi docz ne do dnia dzi siej -
sze go – mó wi Jo an na Hoł da, et no log Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu.

Bę dzie mo żna ta kże zo ba czyć film
„Ga li cja Mie czy sław Or ło wi -
cza wiek póź niej”. 

– Chce my przejść śla dem
Mie czy sła wa Or ło wi cza, któ ry
opra co wał i wy dał w 1919 r.
ilu stro wa ny prze wod nik
po Ga li cji. Przy po mni my też
za po mnia ną w Pol sce syl wet -
kę Mie czy sła wa Or ło wi cza
– pre kur so ra tu ry sty ki, któ ry
ja ko pierw szy pró bo wał Po la -
ków za chę cić do wę dro wa nia,
do wy cie czek kra jo znaw czych
i tu ry stycz nych – do da je Hoł da.

Obok fil mu zo sta nie też za -
pre zen to wa ny al bum, pod tym
sa mym ty tu łem, ze wstę pem
An to nie go Kro ha i fo to gra fia mi
Pio tra Droź dzi ka. Je go pro mo cja
bę dzie mia ła miej sce w so bo tę – 15 wrze śnia. 

Te go dnia otwar ta zo sta nie ta kże wy sta -
wa „Są dec czy zna w ar chi wa liach”, któ rej
my ślą prze wod nią jest przy bli że nie od bior -
com hi sto rii Są dec czy zny i za in te re so wa nie

jej ró żno rod no ścią źró deł zgro ma dzo nych
w ar chi wach kra jo wych i za gra nicz nych. Zo -
sta ną na niej za pre zen to wa ne mię dzy in ny -
mi pla ny i ma py miast oraz ma te ria ły
od no szą ce się do ży cia po li tycz ne go, kul tu -
ral ne go i go spo dar cze go na Są dec czyź nie.
Eks po zy cja zo sta nie wzbo ga co na o do ku -
men ta cję fo to gra ficz ną i iko no gra ficz ną z za -
so bów Mu zeum i in sty tu cji, w któ rych
zo sta ną prze pro wa dzo ne kwe ren dy. 

– Na wy sta wie bę dzie my chcie li po ka zać
przede wszyst kim miej sca, gdzie znaj du ją się
san de cja na. Wie lu hi sto ry ków ko rzy sta ło już
z tych opra co wań, do ku men tów i rę ko pi -
sów. My to prze ło ży my na ma pę, dzię ki cze -
mu bę dzie mo żna do wie dzieć się, gdzie
do kład nie szu kać owych ar chi wa liów,

zwłasz cza, że znaj du ją się one nie tyl ko
w kra ju, ale i za gra ni cą – we Lwo wie i Wied -
niu – mó wi Ma ria Mar ci now ska. 

Wy sta wie to wa rzy szyć bę dzie wy daw -
nic two „Iko no gra fia Sta re go i No we go Są -
cza”, w któ rym ze bra no zna ne wi ze run ki,
wi do ki miast i wy bra nych obiek tów. Bę dzie
to bar dzo cie ka wa pu bli ka cja wy da na w ro -
ku 720. rocz ni cy po wsta nia mia sta. 

W so bo tę (15 wrze śnia) od bę dzie się ta -
kże sym po zjum, bę dą ce pod su mo wa niem
pro jek tu „Via Ga li cia”. 

– Spo dzie wa my się, że wy stą pią przed sta -
wi cie le uni wer sy te tów i uczel ni wy ższych,
współ pra cu ją cy z na mi na co dzień, a ta kże
oso by z mu zeum, któ re zaj mo wa ły się pro -
jek tem. Wszy scy oni przy bli żą nam i pod su -
mu ją to, co do tych czas dzia ło się w ra mach
„Via Ga li cia” – mó wi Ma ria Mar ci now ska.

Galicja w filmach,
dokumentach,
fotografiach
i opracowaniach
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l „Uzdro wi sko Kry ni ca -Że gie stów” S.A.
l Su per mar ket „Ra fa” w No wym Są czu
l Bar „Mał go rzat ka” w No wym Są czu
l Sa lon Co sme tic Ewa El ster w No wym Są czu
l Ga le ria Ob ra zów oraz Sa lon Fry zjer ski „Re ne” w No wym Są czu
l Ga bi net Ko sme ty ki Es te tycz nej „LA WEN DA” Ewa Ży gło wicz w N. Są czu
l An giel skie ABC/Cen trum Ko re pe ty cji Jo an na To my ślak w N. Są czu
l Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu
l F. H. U. „KRYSZ TAŁ” An na Pla ta w No wym Są czu
l Ga bi net Ko sme ty ki Dło ni „LA WEN DA” Be ata Mał go rza ta Chrzan

w No wym Są czu
l Miej ski Ośro dek Kul tu ry w No wym Są czu
l Han del Ar ty ku ła mi Prze my sło wy mi i Spo żyw czy mi – Kwia ty Ire na

Pta czek w No wym Są czu
l Stu dio Zdro wia – Ga bi net Rol le tic Elżbie ta Gó rec ka w No wym Są czu
l Ga bi net Sty li za cji Pa znok ci i Wi za żu „Jo an na” w No wym Są czu
l „HA BART” Sta cja Kon tro li Po jaz dów w Po wroź ni ku
l Za kład Fry zjer ski Cze sła wa Ol szak w No wym Są czu

l Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej w No wym Są czu
l Kry nic ka Or ga ni za cja Tu ry stycz na w Kry ni cy -Zdro ju
l Osie dle „Zie lo ny Gaj” (Cheł miec -Gaj)
l Ga bi net Ma sa żu i Neu ro mo bi li za cji „Fi zjo Med” Mar ta Ry fiak
l Sa lon fry zjer ski „Re vo lu tion”, Ka ta rzy na Gar gas w No wym Są czu
l Cen trum Usług Pie lę gniar sko -Opie kuń czych „RÓŻA” Mar ta Głą biń ska
l FRA ME SI BE AU TY CEN TER Ka rol Fed ko w No wym Są czu
l Stu dio Fry zur i Uro dy „LA WEN DA” Be ata Iwań ska w No wym Są czu
l ED DAR Edy ta i Da riusz Wie lo cha z Kró lo wej Gór nej
l „Ma ły Ro bin son” w No wym Są czu
l Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry „So kół” w No wym Są czu
l Są dec kie To wa rzy stwo Spor to we w No wym Są czu
l Myj nia Sa mo cho do wa F. H. U. Ze non w No wym Są czu
l Księ gar nia Szkol na, ul. Ja giel loń ska, No wy Sącz
l Sieć EU RO -BAR i re stau ra cja „Im bir” w No wym Są czu
l Cen trum Re cha bi li ta cji Tu kan, No wy Sącz, Ła bo wa
l Eko -Sys tem Kry ni ca Zdrój
l Mo to -Ser wis s. c. No wy Sącz

Wy daw ca: Fun da cja Są dec ka, ul. Bar bac kie go 57, 33-300 No wy Sącz
Redakcja: tel. 18 475 16 20/53, e -ma il: re dak cja@sa de cza nin.in fo

Re kla ma: tel. 18 475 16 32, e -ma il: re kla ma@sa de cza nin.in fo

Sa de cza nin.in fo – Wie ści gmin ne
ZO BACZ CO DZIŚ WY DA RZY ŁO SIĘ W TWO JEJ GMI NIE
Sadeczanin. info to jedyny portal regionalny,
który zagląda na Twoje podwórko. 

Która gazeta codzienna pisze o Twoich
problemach? U nas bez wychodzenia z domu
znajdziesz wszystko czego szukasz. Pełny
obraz regionu w serwisach: gospodarczym,
kulturalnym, kryminalnym i sportowym.
Chcesz informacji z własnego podwórka?
Zajrzyj do „Wieści gminnych”!

Liczymy się z Twoim zdaniem – możesz do nas
pisać i na bieżąco komentować opisywane
wydarzenia. Planujesz zakupy, wczasy,
szukasz pracy, lekarza albo szkoły? Mamy
bogaty serwis reklamowy, w tym darmowe
ogłoszenia drobne. Zajrzyj koniecznie!

Chce my być jak naj bli żej Wa szych spraw
SA DE CZA NIN.IN FO TO SĄ DEC KI WY DAW CA I SĄ DEC KI CZY TEL NIK

PI SZE MY O WAS I DLA WAS!
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W ga le rii „Daw na Sy na go ga” zo sta nie zre ali zo wa ny seg -
ment wy sta wy pn. VO ID, po świę co ny te ma ty ce ży dow -
skiej, a w „Do mu Go tyc kim” – seg ment te jże wy sta wy,
po świę co ny te ma ty ce łem kow skiej.

Wy sta wa VO ID w BWA „So kół” bę dzie trwać od 7 wrze -
śnia do 7 paź dzier ni ka br. W tym ter mi nie bę dą też do -
stęp ne seg men ty wy sta wy w od dzia łach mu ze al nych,
udo stęp nia ne zgod nie z obo wią zu ją cy mi go dzi na mi zwie -
dza nia w Mu zeum, a seg ment w ga le rii „Daw na Sy na go -
ga”, po świę co ny te ma ty ce ży dow skiej, bę dzie mo żna
oglą dać do 21 paź dzier ni ka br. 

***
W ter mi nie 28.09-25.11 br. czyn na bę dzie w „Do mu Go -

tyc kim” wy sta wa pn. „Voy age – ob ra zy Ja na Kan te go Paw -
luś kie wi cza”, jed ne go znaj po pu lar niej szych współ cze snych
kom po zy to rów pio se nek, mu zy ki te atral nej i fil mo wej. Pod -
czas wer ni sa żu od bę dzie się spo tka nie au tor skie, m.in. pre -
zen ta cja tzw. żel ar tów oraz kon cert for te pia no wy.

***
W dniach 14-15.09 br. w ra mach pro jek tu „Via Ga li cia”

od bę dzie się im pre za pn. „Ga li cja w fil mach, do ku men -
tach, fo to gra fiach i opra co wa niach” zło żo na z kil ku wy -
da rzeń: 14.09. bę dzie mia ło miej sce otwar cie wy sta wy
„Są dec czy zna w ar chi wa liach”, pre zen ta cja wy daw nic twa
„Iko no gra fia Sta re go i No we go Są cza”, pierw sza część
sym po zjum te ma tycz ne go oraz ple ne ro wy po kaz fil mów:
„Rze mio sło i drob na wy twór czość w kul tu rze Za chod niej
Ga li cji” oraz „Ga li cja Mie czy sła wa Or ło wi cza wiek póź niej”,
a ta kże fil mów ar chi wal nych. Dru gie go dnia im pre zy, 15.09.,
kon ty nu owa ne bę dą wy stą pie nia pre le gen tów oraz za -
pre zen to wa ny zo sta nie al bum „Ga li cja Mie czy sła wa Or ło -
wi cza wiek póź niej”. CZYTAJ – STR. 63.

***
Od 3 do 20.09 br. w Mu zeum Ni ki fo ra w Kry ni cy -Zdro ju

bę dzie mo żna oglą dać re tro spek tyw ną wy sta wę pn. „Mię -
dzy na ro do we Warsz ta ty Iko no pi sów w No wi cy 2009-
2011, Iko ny i Fo to gra my”. Jest to 30 ikon po wsta łych
współ cze śnie oraz 12 fo to gra fii Wa cła wa Bu gno, wy ko na -
nych pod czas no wic kich warsz ta tów. 

Otwar cie wy sta wy prze wi dzia ne jest pod czas trwa nia
Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju i znaj dzie się
w pro gra mie kon fe ren cji.

W cza sie wer ni sa żu, 6 wrze śnia, o godz. 17.00, od bę dzie
się kon cert pie śni sa kral nych w wy ko na niu Ju lii Do szny
(śpiew) i Mi ro sła wa Bo go nia (akor de on) oraz pre zen ta cja
warsz ta tu iko no gra fa Ga brie li Ja nik.

Od 21 wrze śnia do 14 paź dzier ni ka 2012 r. pre zen to wa -
ne bę dą na to miast iko ny po wsta łe pod czas te go rocz nej
edy cji warsz ta tów. Warsz ta ty i te go rocz na wy sta wa po -
świę co ne są apo sto łom i pe łen ty tuł brzmi – „IV Mię dzy -
na ro do we Warsz ta ty Iko no pi sów w No wi cy. Apo sto ło wie”. 

***
Od 14 wrze śnia do 30 li sto pa da br. pre zen to wa na bę -

dzie w Mia stecz ku Ga li cyj skim wy sta wa pn. „Są dec czy zna
w ar chi wa liach”, re ali zo wa na w ra mach pro jek tu „Via Ga -
li cia”. Za pre zen to wa ne zo sta ną zna ne i mniej zna ne źró -
dła pi sa ne dla hi sto rii Są dec czy zny oraz źró dła
iko no gra ficz ne, ze bra ne w pu bli ka cji to wa rzy szą cej wy sta -
wie pt. „Iko no gra fia Sta re go i No we go Są cza”.

***
Wy sta wy czyn ne we wrze śniu w Mia stecz ku Ga li cyj -
skim w No wym Są czu:

– Mo ty le i miesz kań cy mi kro świa ta
– Do bie dron ki przy szedł żuk
– Sztuć ce z ró żnych stron świa ta
– Hi sto ry cy Za chod niej Ga li cji

Oprac. EDY TA OL SZAŃ SKA
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NO WY SĄCZ 
NA POCZ TÓW KACH 

Kil ka dzie siąt ar chi wal nych pocz tó wek
No we go Są cza zre pro du ko wa no w al bu -
mie za ty tu ło wa nym „No wy Sącz z ka dru
i pa mię ci”, wy da nym przez Sto wa rzy sze -
nie na Rzecz Ba dań i Do ku men ta cji Kul -
tu ry „A PO STE RIO RI”. Tekst jest
au tor stwa prof. Bo gu sła wa Koł cza, dy rek -
to ra Aka de mic kie go Li ceum i Gim na -
zjum im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go,
a przy go to wa niem wi do kó wek do dru ku
w Dru kar ni GOL DRUK Woj cie cha Go -
la chow skie go za jął się Piotr Droź dzik, są -
dec ki cza ro dziej obiek ty wu, prze pla ta jąc
ar chi wal ne zdję cia ze współ cze sny mi.
Efekt jest wspa nia ły. Wi dzi my na przy -
kład uli cę Ja giel loń ską z po cząt -
ku XX wie ku i Ja giel loń ską AD 2012, tak
sa mo ra tusz sprzed stu lat i obec nie, choć
ten gmach aku rat nie wie le się zmie nił.
Ale są na pocz tów kach bu dow le, któ rych

już nie ma, al bo zmie ni ły się nie do po -
zna nia. Star si są de cza nie z no stal gią po -
pa trzą na czer wo ny au to bus, pew nie „0”
wy je żdża ją cy z uli cy So bie skie go, al bo
jar mark na pły cie Ryn ku.

W tych pocz tów kach, o czym pi sze
prof. Kołcz, za klę ta jest chwi la. „Ma ją
kart ki swo je ży cie – tłu ma czy au tor.
– Fo to gra fia mia sta, po wie lo na przez wy -
daw cę, świa do mie wy bra na przez
użyt kow ni ka pocz ty, opa trzo na urzę do -
wo w da nym cza sie obo wią zu ją cym
znacz kiem, stem plem, da tą, od ręcz nym
tek stem i pod pi sem nadaw cy sta je się
w obie gu je dy ną w swo im ro dza ju
na świe cie. Nie sie w so bie świa dec two
miej sca, w któ rym znaj do wał się nadaw -
ca, pa miąt kę tyl ko jed nej, nie po wta rzal -
nej oso by, i nie sie świa dec two cza su:
jed nej chwi li to wa rzy szą cej jej wy bra niu,
za pi sa niu, wy sła niu i ode bra niu”.

Bo gu sław Kołcz przy to czył nie któ re
wpi sy z pocz tó wek. 

„Obec nie na le żę do So ko ła i ćwi czę
na prze ście ra dle” – za pi su je pod zdję -
ciem pre zen to wa ne go gma chu 13 I 1901
Cze sław i wy sy ła po zdro wie nie do To -
ma sza Trzo sa w Kra ko wie. – „Wi dząc,
że Ci tem przy jem ność spra wię, po sy łam
ci wi dok klasz to ru bia łe go” – no tu je
na pocz tów ce są de cza nin w 1910 ro ku.
„Na głym roz ka zem zo sta li śmy prze nie -
sie ni do woj ska w Tar no wie… Nie by ło
cza su na po że gna nie i po dzię ko wa nie
za wszyst ko, cze go śmy do zna li” – pi sze
na skła dan ce z wi do ka mi Neu San dez
w 1918 r. mło dy pod po rucz nik do „Wiel -
mo żnej Pa ni Pro fe so ro wej Isz kow skiej”
z uli cy Grodz kiej w No wym Są czu.

Rzecz jest uro cza, trud no przejść
obo jęt nie wo bec te go al bu mu. Wi do -
ków ki po cho dzą z pry wat nych ko lek cji,
m.in. zna ne go są dec kie go an ty kwa riu -
sza Woj cie cha Mi chal ce wi cza oraz ze
zbio rów Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej
im. Jó ze fa Szuj skie go. 

Pu bli ka cja po wsta ła przy wspar ciu fi -
nan so wym Mia sta No we go Są cza i pry -
wat nych spon so rów, do ło żył się do niej
też m.in. Zyg munt Ber dy chow ski. 

SĄDECCZYZNA STO LAT
TEMU W FOTOGRAFII
WOJCIECHA MIGACZA 

Pod czas dwu dnio wej im pre zy ple ne -
ro wej „Oży wio ne ka dry – wieś z fo to gra -
fii Woj cie cha Mi ga cza” 11-12 sierp nia
w Mia stecz ku Ga li cyj skim mo żna by ło
na być wy da ny przez Mu zeum Okrę go -
wy al bum z kil ku dzie się cio ma zdję cia -
mi Woj cie cha Mi ga cza z Go stwi cy,
ob da rzo ne go wie lo ma ta len ta mi, z któ -
rych fo to gra fia by ła naj wa żniej sza. Au -
tor ką cie ka we go wstę pu jest
An na Bom ba. Po czy taj my: „Do pie ro
na prze ło mie XIX i XX w. chło pi spo ra -
dycz nie za czę li ko rzy stać z usług za kła -
dów fo to gra ficz nych. W tym też cza sie
po ja wi li się pierw si fo to gra fo wie. Jed -
nym z nich był Woj ciech Mi gacz (ur. 7
sierp nia 1874 r., zm. 24 grud nia 1944 r.),
któ re go zna ko mi tą ko lek cje fo to gra fii,
ne ga ty wów szkla nych, ar chi wa liów i pa -

mią tek po sia da w swo ich za so bach Mu -
zeum Okrę go we w No wym Są czu. (…)
Woj ciech Mi gacz ukoń czył lu do wą
szko łę po wszech ną w Go stwi cy w 1890
r. W na stęp nych la tach, tj. od 1890
do 1895 r. uczęsz czał do Ce sar sko -Kró -
lew skiej Za wo do wej Szko ły Prze my słu
Drzew ne go w Za ko pa nem (póź niej sza
szko ła Ke na ra), w któ rej uczył się sto lar -
stwa, to kar stwa i sny cer stwa. (…) Fa scy -
na cja W. Mi ga cza fo to gra fią i zgłę bie nie
taj ni ków jej po wsta nia na stą pi ło nie wąt -

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi

W tych pocz tów kach,
o czym pi sze prof. Kołcz,
za klę ta jest chwi la. „Ma -
ją kart ki swo je ży cie
– tłu ma czy au tor. 
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pli wie pod czas edu ka cji w Za ko pa nem.
(…) Po ukoń cze niu Szko ły Prze my słu
Drzew ne go w 1895 r. W. Mi gacz od był
trzy let nią słu żbę woj sko wą w 8. Kom -
pa nii 20. Ga li cyj skie go Puł ku Pie cho ty
„Księ cia Pru skie go Hen ry ka” w Kra ko -
wie, któ rą ukoń czył w ran dze pod ofi ce -
ra. Po byt w woj sku upa mięt nił na kil ku
zdję ciach z ko le ga mi. (…) w 1902 r. po -
wró cił na sta łe do ro dzin nej Go stwi cy,
gdzie oprócz pra cy w wy uczo nym za wo -
dzie rów no cze śnie pro wa dził kil ku mor -
go we go spo dar stwo otrzy ma ne

od ro dzi ców. W cza sie I woj ny świa to -
wej, w 1915 r., zo stał po wo ła ny do au -
striac kiej ar mii, z któ rej wkrót ce zo stał
zwol nio ny z po wo du ran od nie sio nych
na fron cie. (…) W. Mi gacz za rów no rol -
nic two jak i sto lar stwo, to kar stwo oraz
sny cer stwo trak to wał ja ko za ję cia dru go -
rzęd ne. Fo to gra fia nie by ła dla nie go tyl -
ko pa sją, ale ta kże źró dłem utrzy ma nia.
(…) W. Mi gacz zdję cia wy ko ny wał wła -
sno ręcz nie za pro jek to wa nym i zro bio -
nym apa ra tem miesz ko wym. (…) W.
Mi gacz w swo im do mu zor ga ni zo wał
ciem nię. W cza sie wy wo ły wa nia zdjęć
za ciem niał izbę, za sła nia jąc okna de ska -
mi, a czer wo nym aba żu rem osła niał
lam pę naf to wą. Go to we od bit ki su szył
na sznur kach roz wie szo nych przed do -
mem; więk sze fo to gra fie su szył roz ło żo -
ne na dra bi nie. Ko lek cja fo to gra fii
i ne ga ty wów W. Mi ga cza przede wszyst -
kim jest rze tel nym do ku men tem ob ra zu -
ją cym ró żne aspek ty ży cia La chów
Są dec kich jak: za bu do wa wsi, ca ło rocz -
ny cykl za jęć rol ni czych i ró żne pra ce
w go spo dar stwie (np. or ka, siew, żni wa,
wy kop ki, bu do wa cha łu py chłop skiej,
wy rąb drzew), spo tka nia to wa rzy skie
i ro dzin ne (wy ciecz ki, za ba wy stra żac -
kie, we se la, chrzci ny, po grze by) zwy cza -
je i ob rzę dy do rocz ne (np. Bo że
Na ro dze nie, Nie dzie la Pal mo wa) oraz
dzia łal ność kul tu ral na, m.in. Czy tel ni
Kra kow skie go To wa rzy stwa Oświa ty
Lu do wej. W zbio rze do mi nu ją fo to gra -
fie ro dzin ne i zbio ro we. Od zwier cie dla -
ją one więź ro dzin ną i bo gac two ży cia
są dec kiej wsi. W. Mi gacz upa mięt niał
rów nież udział spo łecz no ści w ró żnych
uro czy sto ściach ko ściel nych, na ro do -
wych i w miej sco wym te atrzy ku”.

I ta kie zdję cia mo żna oglą dać w al -
bu mie: ro dzin ne, z pra cy na ro li, ale też
z wi zy ty w No wym Są czu mar szał ka Jó -
ze fa Pił sud skie go, Win cen te go Wi to sa
i pre zy den ta Mo ścic kie go. Trud no prze -
ce nić war tość tych fo to gra fii. Al bum sta -
ran nie wy da ny w dru kar ni GOL DRUK
Woj cie cha Go la chow skie go trze ba mieć
na pół ce w do mu i od cza su do cza su go
prze glą dać, aby wie dzieć, jak ży li, jak
się ubie ra li, jak świę to wa li na si oj co wie
i dzia do wie. 

Woj ciech Mi gacz z Go stwi cy po -
za wszyst kim był szcze rym Po la kiem,
uświa do mio nym na ro do wo chło pem,

naj pierw pra gną cym wol no ści Pol ski,
a po tem cie szą cy się z od zy ska nia nie -
pod le głe go pań stwa pol skie go. Li sty
do przy ja ciół pi sał wier szem. Oto prób -
ka je go twór czo ści z 1915 ro ku:

Le gio ny, le gio ny! Wy ście pol skie dzie ci,
Nie jed no wes tchnie nie za wa mi po le ci.
Po le cą wes tchnie nia, po le ca i mo dły,
Zawol ność Oj czy zny wbój was bę dą wio dły.
Jak wa si oj co wie wal czy li przed la ty,
Tak Mo skwie i te raz daj cie wy i ba ty.
Daj cie jej ba ty, daj cie po skó rze,
Mo ska le na do le, Po la cy na gó rze. 
Mia sto Li ma no wa Mo ska le po zna li,
Jak im le gio ni ści skó rę gar bo wa li.

PRZEWODNIK
PO ZABYTKACH 
NOWEGO SĄCZA

Z oka zji 50-le cia Ko ła Prze wod ni -
ków PTTK Od dział „Be skid” No wy
Sącz wy da no naj now szy i naj bar dziej
ak tu al ny „Prze wod nik po Za byt kach
No we go Są cza”, a w nim, jak by w pi -
guł ce, za war ta jest hi sto ria nad du naj co -
we go gro du i opis pa mią tek
z prze szło ści. Au to rzy pro wa dzą czy tel -
ni ka po są dec kich ko ścio łach i uli cach.
Za glą da ją w ró żne miej skie za ka mar ki
i przy po mi na ją dni chwa ły i klę ski No -
we go Są cza. Po lek tu rze prze wod ni ka
do cho dzi my do wnio sku, że to nie praw -
da, iż No wy Sącz jest ubo gi w za byt ki.

Prze wod nik jest do na by cia w Od dzia -
le „Be skid” (No wy Sącz, Ry nek 9,
tel.(18) 443 74 57) za je dy ne 10 zł za eg -
zem plarz. – Przy za ku pie po wy żej 10 sztuk
ce na wy nie sie 9 zł – za chę ca Wie sław Pi -
prek. Za pra sza na za ku py i do skła da nia
za mó wień. W Od dzia le oprócz Prze wod -
ni ka mo żna na być rów nież in ne cie ka we
wy daw nic twa o te ma ty ce tu ry stycz nej.

BI BLIO FIL
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ZA BYT KO WE PO JAZ DY 
NA ULI CACH SĄ DEC CZY ZNY

Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu we współ -
pra cy z Eu ro pej ską Aso cja cją Au to mo bi le rów zor ga -
ni zo wa ło na po cząt ku sierp nia (so bo ta, nie dzie la 4-5
sierp nia) IV Zlot Za byt ko wych Po jaz dów. Im pre -
za spro wa dzi ła na Są dec czy znę 58 za łóg, z któ rych
jed na – z Do rt mun du – mia ła do po ko na nia po -
nad 1200 km.

Pierw szy dzień te go wy da rze nia miał for mu łę wy -
jaz do wą. Ko lum na po jaz dów uda ła się do Ry ter skie -
go Ra ju, gdzie za pla no wa no sze reg atrak cji, za rów no
dla uczest ni ków zjaz du, jak i dla osób, któ re przy szły
oglą dać za byt ko we ma szy ny. Po tem za par ko wa no
na sta ro są dec kim ryn ku. W nie dzie lę sa mo cho dy po -
dzi wia no na uro kli wym ry necz ku Mia stecz ka Ga li -
cyj skie go i pod czas pa ra dy na są dec ki ry nek.

Wśród kil ku dzie się ciu aut był ta kże przed łu ża ny
ka brio let na fia cie 125p, któ rym w 1979 ro ku jeź dził
Jan Pa weł II. Je go wła ści ciel – Ka zi mierz Dzię giel
z Iw ko wej – ku pił go już po pa pie skiej wi zy cie
od biu ra tu ry stycz ne go Wa wel To urist.

Wa żną czę ścią im pre zy by ła ta kże ak cja cha ry ta -
tyw na, or ga ni zo wa na wspól nie ze Sto wa rzy sze niem
„Sur sum Cor da”. Dzię ki wie lu lu dziom do brej wo li
wo lon ta riu sze ze bra li 1.115,94 zł na le cze nie i re ha -
bi li ta cję Ar tu ra Ka mień skie go.

PA PIE SKA WY STA WA 
„Nie lę kaj cie się mło do ści! Ka rol Woj ty ła – Jan Pa -

weł II” – to ty tuł wy sta wy, któ ra zo sta ła otwar ta w No -
wym Są czu 5 sierp nia. Pre zen ta cję udo stęp nio no
w na mio cie przy Ale jach Wol no ści na pla cu „sta rej
San de cji”. Eks po zy cja po wsta ła trzy la ta te mu i od -
zwier cie dla – za po śred nic twem fo to gra fii, eks po na -
tów oraz ma te ria łów mul ti me dial nych – po słu gę
i mi sję pa pie ża – Po la ka.

– Cho dzi ło nam o to, by po ka zać, skąd wy szedł Jan
Pa weł II, gdzie na bie rał do świad cze nia dusz pa ster -

skie go, aby po ka zać pięk ne chwi le, któ re spę dzał
przy pa ra fii św. Flo ria na w Kra ko wie z mło dy mi
ludź mi i po tem pod czas ca łe go okre su kra kow skie go
– tłu ma czy ks. Pa weł Da nek, dy rek tor Mu zeum Do -
mu Ro dzin ne go Ja na Paw ła II w Wa do wi cach.

Pre zen ta cja ad re so wa na jest za rów no do osób,
któ re zna ły ar cy bi sku pa, kar dy na ła i pa pie ża – Ja -
na Paw ła II, jak i do po ko le nia, dla któ re go Ka rol
Woj ty ła jest już po sta cią hi sto rycz ną.

– Lu dzie star si mo gą so bie przy po mnieć te pięk ne
chwi le, któ re sta ły się ich udzia łem pod czas piel grzy -
mek i spo tkań z Ja nem Paw łem II – po wie dział ks. Da -
nek. – Ale wy sta wa zo sta ła przy go to wa na głów nie
z my ślą o mło dych, bo Oj ciec Świę ty cią gle po ka zu je
mło dym, jak pięk nie prze ży wać mło dość z Bo giem.

Do wy sta wy zo sta ły wy ko rzy sta ne zdję cia z Ar chi -
wum Ku rii Me tro po li tal nej w Kra ko wie, Ar chi wum
Ru chu Świa tło -Ży cie, Ar chi wum Mul ti me dial ne go
JP II w Biel sku -Bia łej, a ta kże od osób pry wat nych, m.
in. Sta ni sła wa Ry bic kie go, Je rze go Cie siel skie go oraz
Grze go rza Ga łąz ki. Do dat ko wo na wy sta wie są pre zen -
to wa ne ar chi wal ne ma te ria ły fil mo we z lat 60. au tor -
stwa prof. Jan Wod niec kie go, ani ma cje, te le dy ski oraz
fil mo we re la cje z piel grzy mek Ja na Paw ła II do Pol ski,
udo stęp nio ne przez kra kow ski od dział TVP.

90. URO DZI NY BER NAR DA ŁA DY SZA
Ber nard Ła dysz, je den z naj lep szych ba sów świa -

ta, ob cho dzi w tym ro ku 90. uro dzi ny. Z tej oka zji 5
sierp nia pa ra fia Wnie bo wzię cia NMP w Kry ni cy -
-Zdro ju za pro si ła miesz kań ców uzdro wi ska i ku ra -
cju szy na kon cert oraz po kaz fil mu „Sie dząc
na gan ku”, któ ry re ży ser Boh dan Ke zik po świę cił
wiel kie mu ar ty ście.

– Ma gne sem jest na zwi sko oj ca, mi ło, że przy cho -
dzą lu dzie i chcą nas słu chać. Ale oka zu je się, że lu dzie
łak ną też du cha pa trio ty zmu, że jest nam po trzeb ny. Nie
spo dzie wa li śmy się, że bę dzie my mu sie li śpie wać prak -
tycz nie ra zem z pu blicz no ścią. Za zwy czaj wi dow nia jest
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od da lo na, te raz mie li śmy pu blicz ność o metr od sie bie, a ko ściół
nie po mie ścił wszyst kich, część słu cha ła nas na ze wnątrz – po -
wie dział Alek san der Ła dysz, syn wiel kie go ar ty sty, rów nież zna -
ny śpie wak, któ ry zor ga ni zo wał kon cert.

W pro gra mie wy da rze nia zna la zły się ta kie pie śni, jak m. in.:
„Ten ze gar sta ry”, „Gdy bym był bo ga czem”, „Mo ja mat ko, ja
wiem”, „Zie lo ne la ta”. Pod czas kon cer tu wy stą pi li: Alek san -
der Ła dysz – bas, Mał go rza ta Ku ba la – so pran, Ma riusz Du -
braw ski – for te pian oraz Woj ciech Gąs sow ski – pro wa dze nie.

Wy da rze nie po łą czo ne by ło z pro mo cją no we go wy daw -
nic twa Ber nar da Ła dy sza. Na dwóch pły tach znaj du je się
wspo mnia ny film bio gra ficz ny, zbiór fo to gra fii oraz – rzecz
ja sna – pie śni w wy ko na niu te go śpie wa ka.

MA DE IN NO WY SĄCZ
Ma de in No wy Sącz to ar ty stycz ny pro jekt, w któ rym Ga -

le ria BWA SO KÓŁ otwo rzy ła się na wszel kie wy ra zy twór -
czo ści pla stycz nej miesz kań ców Są dec czy zny. Przez dwa
ty go dnie (10-26.08) do ga le rii przy cho dzi li wszy scy ci, któ -
rzy za pra gnę li po dzie lić się swo ją twór czo ścią ar ty stycz ną.

– W Ma de in No wy Sącz cho dzi o to, że to Są de cza nie sa -
mi wy cho dzą z ini cja ty wą, co i jak chcą na ma lo wać. My im
da je my ma te ria ły i prze strzeń, ale nie in ge ru je my w to, co two -
rzą – po wie dział Łu kasz Biał kow ski, kie row nik ds. pro gra -
mo wych Ga le rii BWA SO KÓŁ

Na pierw szym pię trze ga le rii udo stęp nio no stół warsz ta to -
wy wraz z tra dy cyj ny mi ma te ria ła mi, któ ry mi po słu gu ją się
ar ty ści wi zu al ni. Pra ce stwo rzo ne pod czas warsz ta tów by ły
po tem pre zen to wa ne na ścia nach ga le rii i szta lu gach.

46. FE STI WAL IM. JA NA KIE PU RY
Po od wo ła niu przez Bo gu sła wa Ka czyń skie go Eu ro pej skie -

go Fe sti wa lu im. Ja na Kie pu ry wy da rze nie wró ci ło do ko rze ni
i pier wot nej na zwy. Je go te go rocz na edy cja skie ro wa na by ła nie
tyl ko do me lo ma nów – wiel bi cie li mu zy ki ope ro wej i ope ret ko -
wej, ale ta kże do młod szych od bior ców. Ope ra oczy wi ście na dal
do mi no wa ła, ale po ja wi ły się też in ne, cie ka we pro po zy cje.

Jed nym z ta kich wy da rzeń był kon cert „Mi cha el Jack son
Sym fo nicz nie” (17.08). Me lo ma ni mie li oka zję wy słu chać prze -

bo jów nie kwe stio no wa ne go kró la po pu w no wej ara nża cji.
Na dep ta ku po ja wił się nie mal stu oso bo wy ze spół zło żo ny
z mu zy ków, chó ru, so li stów i tan ce rzy. Dzień wcze śniej (16.08)
Sta ni sław Soy ka z or kie strą dał kon cert „Mu zy ki (Nie) Po wa -
żnej”. Oprócz wspo mnia ne go wo ka li sty mo żna by ło usły szeć
m.in. Mał go rza tę Stąg, Be atę Mań kow ską i Ja ro sła wa Ki ta la.

Ze zna nych na zwisk w świe cie mu zy ki ope ro wej, na Fe -
sti wa lu po ja wi ły się m. in.: Mał go rza ta Wa lew ska, Ali cja Wę -
go rzew ska i Ewa War ta -Śmie ta na.

W tym ro ku Fe sti wal wy szedł po za mu ry Pi jal ni Głów nej.
Od był się je den kon cert pro me na do wy (18.08), pod czas któ re -
go na kry nic kim dep ta ku Naj pięk niej sze Me lo die Świa ta wy -
śpie wa li: Agniesz ka To ma szew ska, Kry stian Krze szo wiak i in ni
so li ści, a to wa rzy szy ła im Or kie stra Fil har mo nii Pod kar pac kiej
im. Ar tu ra Ma lew skie go pod dy rek cją To ma sza Chmie la. Za -
pla no wa no ta kże czte ry kon cer ty w kry nic kich ko ścio łach.

FE STI WAL KAR PA TY OF FER
Kon cert „Mu zy ka na Prze hy bie” (15.08) roz po czął te go -

rocz ną, czwar tą już edy cję Mię dzy na ro do we go Mul ti me dial -
ne go Fe sti wa lu Sztu ki Ma ło pol ska Kar pa ty OF Fer. By ła
mu zy ka fol ko wa, po ezja śpie wa na i kon kurs na tra dy cyj ny
wia nek z kwia tów i ziół.

Dwa dni póź niej przed są dec kim ra tu szem na sce nie za pre -
zen to wał się Ju lian Ky ta sty, ukra iń ski wir tu oz ban du ry. Ar ty -
sta jest ce nio nym na świe cie eks per tem ukra iń skiej mu zy ki
li tur gicz nej oraz jed nym z naj wy bit niej szych ba da czy daw nej
li te ra tu ry na ban du rę. Pu blicz ność mia ła ta kże oka zję po słu -
chać ze spo łu „Trans ka pe li” oraz gru py „Ot Vin ta” z Ukra iny,
któ ra za chwy ci ła wszyst kich, któ rzy fa scy nu ją się ukra iń skim
fol kiem. Na za koń cze nie in au gu ra cyj ne go kon cer tu przed ra -
tu szem wy stą pi ła ka pe la cy gań ska – ośmio oso bo wa or kie stra
ze Sło wa cji, praw dzi wi wir tu ozi in stru men tów – skrzy piec,
klar ne tu, cym ba łów, wio li, wio lon cze li i kon tra ba su.

Kil ku dnio wej im pre zie to wa rzy szył sze reg wy da rzeń, mię -
dzy in ny mi warsz ta ty mu zycz ne, ani ma cyj ne, pla stycz ne i ru -
cho we. Od był się rów nież kier masz rę ko dzie ła ar ty stycz ne go
oraz sztu ki ku li nar nej Ma ło pol ski.

KIN GA BED NAR CZYK

FOT. KB, ARCH. PORTALU SADECZANIN.INFO
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pod cie niach ra tu sza zna -
la zły się zdję cia przed -
sta wia ją ce ku mosz ki
z ku kieł ka mi, we se la

wiej skie, nie dzie le pal mo we, dzie cię ce
za ba wy na san kach, pra ce w po lu, zdję -
cia z po grze bów, a ta kże mnó stwo cie -
ka wych por tre tów miesz kań ców
ro dzin nej Go stwi cy i Po de gro dzia.

– Mi gacz fo to gra fo wał wszyst ko – za -
rów no wy da rze nia, jak i lu dzi w nie mal
ka żdej sy tu acji, np. pod czas pra cy czy
we se la, a szcze gól ną uwa gę przy kła dał
do ich kul tu ry, zwłasz cza stro jów lu do -
wych, któ re utrwa lił w ka żdym de ta lu,
dzię ki cze mu zdję cia te sta no wią nie zwy -
kle wa żny ma te riał dla et no gra fów.
Oczy wi ście naj wię cej fo to gra fii po cho -
dzi z Po de gro dzia, Ostwi cy czy Sta re go

Są cza, ale był też wszę dzie tam, gdzie
dzia ło się coś wa żne go, jak na przy kład
w No wym Są czu, w któ rym prze by wał
Jó zef Pił sud ski, czy do ku men tu jąc po -
wódź z 1934 ro ku na Są dec czyź nie – mó -
wi Ma ria Mar ci now ska, ku stosz
Mu zeum Okrę go we go w No wym Są czu.

Mu ze al ni cy po sta no wi li oży wić też
ka dry Mi ga cza i przed sta wić je za po mo -
cą ży wych sce nek. A wszyst ko pod czas
dwu dnio wej im pre zy ple ne ro wej „Oży -
wio ne ka dry – wieś z fo to gra fii Woj cie -
cha Mi ga cza” (11-12.08). Do zdjęć
we sel nych od niósł się ze spół Po de gro -
dzie, któ ry w za gro dzie prze nie sio nej
do skan se nu z Go stwi cy od two rzył prze -
bieg tra dy cyj ne go lu do we go we se la.

Dru gie go dnia ple ne ro wej im pre zy
po go da da ła zwie dza ją cym czas na za -

ba wę do póź ne go po po łu dnia. Wiej skie
dro gi w skan se nie prze mie rza ły ku -
mosz ki z ku kieł ka mi i sam Woj ciech
Mi gacz.

– Nie mia łem spe cjal nie oka zji się z tą
po sta cią wcze śniej za po znać, do pie ro tuż
przed tą im pre zą – mó wi Mie czy sław Fi -
lip czyk, ak tor Te atru Ro bot ni cze go z No -
we go Są cza, któ ry wcie lił się w po stać
fo to gra fia. – To czło wiek, któ ry żył jak by
w in nym świe cie, ro bił to, co lu bił, co by -

ło je go pa sją. Tro chę przy po mi na ta kich
lu dzi jak my, któ rzy też je ste śmy pa sjo na -
ta mi. Dla te go ta po stać jest mi bar dzo
bli ska. Ma ło kto wte dy ro bił zdję cia
na wsi. Ma ło kto w ogó le in te re so wał się
wsią, tak jak on się nią za in te re so wał. Fo -
to gra fia ma ten nie za prze czal ny wa lor, że
jest au ten tycz na. Wszyst kich de ta li mo -
żna się tam do pa trzeć.

***
Ko mi sja Woj sko wo ści Pol skie go To -

wa rzy stwa Hi sto rycz ne go w No wym

Ożywione kadry
Wojciecha Migacza
Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu wy sta wą w Mia stecz ku Ga -
li cyj skim przy po mnia ło ży ją ce go sto lat te mu fo to gra fa sa mo uka,
po cho dze nia chłop skie go – Woj cie cha Mi ga cza z Go stwi cy (1874-
1944) i je go pra ce do ku men tu ją ce ży cie na wsi w XX wie ku. Mu ze al ni cy po sta no wi li

oży wić też ka dry Mi ga -
cza i przed sta wić je
za po mo cą ży wych sce -
nek. A wszyst ko pod czas
im pre zy ple ne ro wej.
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Są czu pod wo dzą Paw ła Te reb ki przy go -
to wa ła pre zen ta cję hi sto rycz ną, dio ra mę,
re tro spek cję hi sto rycz ną na wią zu ją cą
do ar chi wal nych zdjęć Woj cie cha Mi ga -
cza. Do in sce ni za cji zo sta ły wy ko rzy sta -
ne ory gi nal ne re kwi zy ty, jak i ich wier ne
re pli ki. W in sce ni za cji wzię ło udział
oko ło 20 osób w umun du ro wa niu po -
cho dzą cym z okre su I woj ny świa to wej,
zo sta ły za pre zen to wa ne mun du ry: pie -
cho ty, żan dar me rii, ar ty le rii, łącz no ści
au stro -wę gier skiej, pie cho ty pru skiej,
pie cho ty Ro sji car skiej, au striac kiej stra -
ży po żar nej, pie cho ty Le gio nów.

Zo sta ły przy go to wa ne scen ki z ży cia:
– pre zen ta cja umun du ro wa nia, wy -

po sa że nia, uzbro je nia żoł nie rzy,
– pre zen ta cja musz try,
– bie sia do wa nie na wsi żoł nie rzy CK,
– żoł nier skie ży cie, my cie w ba lii,

go le nie brzy twą,
– przy go to wa nie i kon sump cja po sił -

ków na świe żym po wie trzu,
– de gu sto wa nie zwie dza ją cych gro -

chów ką i bi go sem z ko tła na ogni sku,
– de gu sta cja dla zwie dza ją cych her -

bat ki fron to wej z sa mo wa ru, 
– poj ma nie ro syj skie go szpie ga

i prze słu cha nie go przez żoł nie rzy CK,
– pre zen ta cja po lo we go sta no wi ska

łącz no ści CK,
– ple ne ro wa wy sta wa mi li ta riów:

sza ble, ba gne ty, ma nier ki, me na żki,

skrzy nie amu ni cyj ne, broń, sprzęt oko -
po wy, ar ty le ria, sztu ka oko po wa etc.

Zwie dza ją cy mo gli się po czę sto wać
bi go sem i gro chów ką z ko tła na ogni sku,
przy sma ki ser wo wa li żoł nie rze ce sar -

sko -kró lew skiej ar mii au stro -wę gier -
skiej. Ser wo wa no rów nież her bat kę
fron to wą z ory gi nal ne go ro syj skie go
mo się żne go sa mo wa ru z 1892 r., któ rą
przy go to wa li żoł nie rze ro syj skie go ca ra,
w tym przy pad ku schwy ta ni szpie dzy we
wsi, jeń cy wo jen ni. Her bat kę po da wa no
w na czy niach gli nia nych. Ob słu ga sa -
mo wa ru wy ma ga pew nych umie jęt no ści
i wbrew po zo rom nie jest to ta kie ła twe. 

– Prze pi su na her bat kę oraz pro por -
cji skład ni ków nie ste ty zdra dzić nie mo -
gę, gdyż re cep tu ra jest ob ję ta ści słą
ta jem ni cą woj sko wą. Naj wa żniej sze, że
her ba ta bar dzo sma ko wa ła wszyst kim
zwie dza ją cym – mó wi Pa weł Te reb ka.

(KB), (HSZ)

– Prze pi su na her bat kę
oraz pro por cji skład ni -
ków nie ste ty zdra dzić
nie mo gę, gdyż re cep tu ra
jest ob ję ta ści słą ta jem -
ni cą woj sko wą.

PA WEŁ TE REB KA

FOT. KB, HSZ
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NO WY SĄCZ 
23 sierp nia na Pla cu 3 Ma ja w No -

wym Są czu, w miej scu, gdzie kie dyś
prze bie ga ła gra ni ca get ta, gru pa
mło dych są de czan za pa li ła ra no
zni cze oraz wy sta wi ła ta bli ce ze
zdję cia mi Ży dów, nie gdyś miesz -
kań ców Są cza. Pa mię taj my! – mó -
wi li uczest ni cy ak cji, wśród któ rych
by li Łu kasz Po łom ski i Ar tur Fran -
czak, au to rzy cy klu ar ty ku łów
na te mat za gła dy no wo są dec kich
Ży dów, dru ko wa nych na ła mach na -
sze go mie sięcz ni ka. 

Te go sa me go dnia No wy Sącz od wie -
dzi ła gru pa cha sy dów z No we go Jor ku.
Cha sy dom prze wo dzi li przed sta wi cie le
ro dzi ny Hal ber sta mów. Więk szość z go -
ści zza oce anu mia ła przod ków w świę -
tym mie ście Sanc. 

Po tom ko wie są dec kich Ży dów z za -
in te re so wa niem obej rze li zdję cia na pla -
cu 3 Ma ja, upa mięt nia ją ce za gła dę ich
przod ków. Cie szył ich fakt, że są de cza -
nie za trzy my wa li się i z za du mą czy ta li
tekst opi su ją cy ten wa żny aspekt hi sto -
rii mia sta. Po mo dli twach w są dec kiej
sy na go dze cha sy dzi uda li się na cmen -
tarz ży dow ski przy ul. Ry bac kiej; za pa -
li li świe ce i od mó wi li ka disz przy gro bie
ca dy ka Cha ima Hal ber sta ma. 

LI MA NO WA 
W Mu zeum Re gio nal nym Zie mi Li -
ma now skiej w dwo rze Mar sów w Li -
ma no wej otwar to 23 sierp nia
wy sta wę po świę co ną li ma now skim
Ży dom. Wcze śniej od by ła się krót ka
uro czy stość na cmen ta rzu ży dow -
skim przy ul. Ko le jo wej z udzia łem
przed sta wi cie li ży dow skiej gmi ny
wy zna nio wej w Kra ko wie.

– W hi sto rii Li ma no wej są chwi le chwa -
leb ne i bar dzo bo le sne, naj więk szą tra -
ge dię by ło za gła da li ma now skich
Ży dów, któ ry bu do wa li po myśl ność na -

sze go mia sta, o czym nie wol no nam za -
po mnieć – mó wił bur mistrz Wła dy sław
Bie da, otwie ra jąc wy sta wę. 

Wy sta wę przy go to wa li człon ko wie
Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go
Odział w Li ma no wej na cze le z pre zes

Mag da le ną Dy ląg, pra cow ni kiem mu -
zeum. Sko rzy sta no z po mo cy Sta ni sła -
wa Ociep ki, eme ry to wa ne go
na uczy cie la Ze spo łu Szkół nr 3, współ -
au to ra wy da ne go przez Urząd Mia sta
trzy to mo we go al bu mu „Okru chy Pa -
mię ci”, skła da ją ce go się z ok. 1000 ar -
chi wal nych zdjęć, po da ro wa nych przez
miesz kań ców Li ma no wej. Swój wkład

Ob cho dy 70. rocz ni cy  

W Mu zeum Re gio nal nym
Zie mi Li ma now skiej
w dwo rze Mar sów w Li -
ma no wej otwar to 23
sierp nia wy sta wę po -
świę co ną li ma now skim
Ży dom. 
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w eks po zy cję ma też Le opold Ku char -
czyk, li ma no wia nin za miesz ka ły w No -
wym Są czu. 

Na plan szach uka za no ży cie co dzien -
nie Ży dów w przed wo jen nej Li ma no wej
(m. in. ry tu ał ży dow ski), któ rzy sta no wi -
li po ło wę miesz kań ców mia sta. Są też
do ku men ty i ró żne ju da iki. Ko lej ne plan -
sze przed sta wia ją co raz strasz niej szą eg -
zy sten cję Ży dów w la tach oku pa cji
nie miec kiej, Ży dów po mor do wa nych
w Li ma no wej i oko li cy. Ostat nia ta bli ca,
to obóz za gła dy w Be łżcu, gdzie 25
sierp nia 1942 ro ku do ko nał się los Ży -
dów li ma now skich. 

Uzu peł nie niem wy sta wy by ła in te re -
su ją ca pre lek cja po łą czo na z pre zen ta -
cją ar chi wal nych zdjęć, któ rą wy gło sił
mło dy ba dacz z PTH To masz Ja cek Lis. 

Wy sta wę mo żna oglą dać do 16 wrze -
śnia, póź niej po wę dru je do in nych
miast, w tym do No we go Są cza. 

MSZA NA DOL NA
23 sierp nia na wzgó rzu Pań skie
w Msza nie Dol nej, gdzie jed ne go
dnia Niem cy za mor do wa li 881 Ży -
dów od sło nię to ta bli cę pa miąt ko wą.
Zło żo no kwia ty na mo gi le po mor do -
wa nych. W uro czy sto ści wzię li
udział przed sta wi cie le ży dow skiej
gmi ny wy zna nio wej w Kra ko wie. 

– 70 lat i czte ry dni te mu, 19 sierp -
nia 1942 ro ku do ko nał się ten strasz ny
mord. Eg ze ku cja trwa ła 8 go dzin. Po jej
za koń cze niu opraw cy uczto wa li w karcz -
mie, a na ścia nie na ma lo wa li na pis
„Msza na wol na od Ży dów”. Ta kiej ma -
sa kry na sze mia sto ni gdy wcze śniej nie
wi dzia ło… – mó wił bur mistrz Ta de usz
Fi li piak. Ta bli cę od sło nił osiem dzie się -
cio pa ro let ni Hen ryk Zda now ski. Star szy
pan wśród ko le gów szkol nych miał Ży -
dów i ja ko pod ro stek przy glą dał się z da -
le ka eg ze ku cji. Na stęp nie ze bra niu
prze szli Ale ją Pa mię ci Ofiar Ho lo cau stu,
jak raj cy mszań scy w sierp niu br. na zwa li
kil ku dzie się cio me tro wa, nie daw no wy -
bru ko wa ną dro gę, pro wa dzą ca na mo gi -
łę po mor do wa nych. Tu ra bin od mó wił
ka disz.

– W imie niu spo łecz no ści ży dow skiej
Kra ko wa chciał bym ser decz nie po dzię -
ko wać za to, co uczy ni li ście dla tych,
któ rzy tu ode szli. A ode szli nie dla te go,
że chcie li odejść, po pro stu by li Ży da mi
– mó wił Ta de usz Ja ku bo wicz, prze wod -
ni czą cy ży dow skiej gmi ny wy zna nio -
wej w Kra ko wie. 

Na stęp nie kil ka dzie siąt osób wy słu -
cha ło pro gra mu słow no -mu zycz ne go pt.
„Tam tej Msza ny już nie ma” w wy ko na -
niu uczniów miej sco we go Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go. Mło dzież przy po mnia ła

cha rak te ry stycz ne po sta ci przed wo jen -
nych Ży dów mszań skich i śpie wa ła pie -
śni w ji dysz i po he braj sku. 

Na ko niec głos za bra ła An na Knap -
czyk. – Przy szłam tu z po le ce nia mo -
jej 94-let niej ma my, Ste fa nii Knap czyk
– mó wi ła. – Moi ro dzi ce po wy sie dle niu
przez Niem ców w 1941 ro ku z uli cy Pił -
sud skie go miesz ka li przez rok w do mu
pań stwa Lan zma nów na uli cy Or ka na.
To by li bar dzo do brzy, re li gij ni lu dzie.
Zda wa li so bie spra wę, że zbli ża się ich

ko niec. Pa ni Lan zma no wa dzień
przed eg ze ku cją upie kła chleb. Naj bar -
dziej ża ło wa ła swo ich sy nów, któ rzy by li
mło dzi, wy kształ ce ni. Pła ka ła, że jesz cze
nic w ży ciu nie prze ży li, nie za zna li mi -
ło ści, nie mie li żon, a idą na śmierć. 

– Szko da, że nie by ło z na mi Mo se
After gu ta – ża ło wał bur mistrz Fi li piak.
– To je dy ny oca la ły z ma sa kry Żyd
mszań ski. Miesz ka w No wym Jor ku.
Spo tka łem go trzy la ta te mu na tej dro -
dze pro wa dzą cej do mo gi ły zbio ro wej.
W eg ze ku cji stra cił ro dzi ców i czwór kę
ro dzeń stwa. Miał wte dy 14 lat. Przez
osiem go dzin stał na pal cach, aby się
wy dać wy ższym w sze re gu szczę śliw ców,
któ rych Niem cy wte dy oszczę dzi li, prze -
zna cza jąc do dal szej pra cy. Przez wie le
lat śnił mu się ten kosz mar. Bu dził się
na ka żdy szmer, przy po mi na ją cy prze ła -
do wy wa nie pi sto le tu, z któ re go po je dyn -
czo za bi ja no ofia ry.

Wśród uczest ni ków uro czy sto ści był
m.in. pro boszcz pa ra fii Mi ło sier dzia Bo -
że go w Msza nie Dol nej, ks. Ta de usz
Mro wiec. Uro czy stość fil mo wał Sta ni -
sław Rzą sa, eme ry to wa ny na uczy ciel
z Do brej, któ ry pro wa dzi lo kal ny por tal
in ter ne to wy. 

– Wśród po mor do wa nych by ło oko -
ło 200 Ży dów z Do brej. Mo ja ro dzi -
na jest na uczy ciel ska. Ro dzi ce za wsze
nam opo wia da li o swo ich przed wo jen -
nych są sia dach Ży dach i wspo mi na li ich
tra ge dię – tłu ma czy mę żczy zna. 

(HSZ)

 za gła dy Ży dów

Na wzgó rzu Pań skie
w Msza nie Dol nej, jed ne -
go dnia Niem cy za mor do -
wa li 881 Ży dów.
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RZUĆ CIE KA WA ŁEK CHLE BA 
Woj na, któ rą wy wo łał Hi tler, woj -

na o no wy na zi stow ski ład z prze strze -
nią ży cio wą, w któ rej mia ła żyć tyl ko
„ra sa pa nów”, by ła rów nież woj ną
z dzieć mi, przede wszyst kim po cho dze -
nia ży dow skie go. Z wo li przy wód -
cy III Rze szy i je go oto cze nia, zo sta ły
one ska za ne na za gła dę. Umie ra ły wszę -
dzie: w ko mo rach ga zo wych, na uli cach
gett, lub pod mu ra mi bu dyn ków pod -
czas prób ucie czek na stro nę aryj ską,
w ro wach eg ze ku cyj nych, w ra mio nach
ro dzi ców, w sa mot no ści sie ro ciń ców.

Pod czas II woj ny świa to wej zgi nę ło
oko ło 6 mi lio nów Ży dów, w tym oko ło

pół to ra mi lio na dzie ci. Czas oku pa cji
wy rył nie za tar te pięt no na ich psy chi ce.
Naj młod sze ofia ry Hi tle ra mu sia ły po -
znać ob li cza gło du, stra chu, sa mot no ści
i śmier ci.

Z chwi lą roz po czę cia woj ny ży dow -
skie dzie ci zo sta ły po zba wio ne mo żli -
wo ści ucze nia się, bo wiem szko ły dla
nich zo sta ły za mknię te. Tyl ko nie licz ne
mo gły li czyć na taj ne na ucza nia, któ re
i tak od by wa ło się nie re gu lar nie. Brak
obo wiąz ku szkol ne go oraz wła ści we go
do zo ru ze stro ny ro dzi ców, za ję tych or -
ga ni za cją ży cia, po wo do wał, że
na kształ to wa nie ich po staw i prze ko nań
wpływ mia ła przy sło wio wa „uli ca”.

Dzie ci na rów ni z do ro sły mi mu sia ły
zno sić cię żar prze śla do wań, wy sie dleń,
ży cia w nie wiel kich po miesz cze niach,
po zba wio nych wszel kich wy gód. 

Czas pod czas oku pa cji mi jał z dnia
na dzień, a ży cie sta wa ło się co raz trud -
niej sze. Dzie ci zmie nia ły się w że bra -
ków i zło dziei. Głód zmie nił je nie
do po zna nia. „Na uli cach wi dać by ło
ma łe isto ty o opuch nię tych twa rzach,
obrzę kłych rę kach, czy no gach po kry -
tych ra na mi i wrzo da mi. Dzie ci o wy -
chu dłych twa rzycz kach, na któ rych
od zna cza ły się tyl ko du że wy stra szo ne
wy głod nia łe oczy. Dzie ci o ra żą co chu -
dych nó żkach, star czych, zwię dłych
twa rzach. Zgar bio ne, wy nędz nia łe.
Odzia ne w coś, co kie dyś przy po mi na -
ło ubra nie, nie któ re za tra ci ły mo wę oraz
umie jęt ność cho dze nia”.

Wid mo śmier ci z gło du wy pę dza ło je
na uli cę. Nie któ re pa ra ły się że bra niem,
cho dząc od do mu do do mu i pro sząc
o ka wa łek chle ba, kar to fla, obier ki. In -
ne han dlo wa ły sa cha ry ną, pa pie ro sa mi,
za pał ka mi. Po lo wa li na nich Niem cy,
czy Po li cja Ży dow ska. Naj bar dziej nie -
bez piecz nym za ję ciem był szmu giel.
Dzie ci po ni żej dwu na ste go ro ku ży cia
nie mu sia ły no sić opa sek z gwiaz dą Da -
wi da, przez co nie za wsze by ły roz po -
zna wa ne. Wy cho dzi ły na stro nę aryj ską
po żyw ność, na ra ża jąc się na po bi cie,
lub śmierć.. Nie któ re, po przez śpiew lub
ta niec, pró bo wa ły za ro bić na stra wę dla
sie bie i dla swo jej ro dzi ny. Cho dzi ły
od do mu do do mu, bo se, ob dar te, wpa -
trzo ne w okna, śpie wa jąc pro si ły o kil -
ka gro szy.

Brak ci for sy, lecz się nie martw tym,
Weź pu deł ko Pin kiert i się po łóż w nim.
For sa, for sa, to naj lep sza rzecz
Pa nią pre ze so wą stać na on du la cje,
Lecz dzie cia ki spać się kła dą bez ko la cji...

Dra ma tycz nej sy tu acji dzie ci w pol -
skich get tach pró bo wa ła za ra dzić in sty -
tu cja opie ki „Cen tos”. Pro wa dzi ła ona
kuch nię, utrzy my wa ła świe tli ce i in ter -
na ty. Roz ta cza ła opie kę nad dzieć mi,
któ rych ro dzi ce zgi nę li, bądź za gi nę li
w pierw szych la tach woj ny. Or ga ni zo -

OSTAT NIE LA TO SĄ DEC KICH ŻY DÓW (VI) 

Dzieci – bezbronne
ofiary holokaustu

Tu ła ły się po uli cach. By ły głod ne, bo se, brud ne. Wno si ły jed nak
do świa ta, peł ne go zła na dzie ję i ra dość. Wszyst kie przed wcze śnie
do ro sły. „Nie ma dzie ci, są lu dzie” – mó wił o nich Ja nusz Kor czak. Są -
dec kie dzie ci ży dow skie, któ re prze ży ły ho lo kaust, re la cjo nu ją prze -
ży cia z cza sów woj ny, pod kre śla ją ro lę ro dzi ców i wy cho waw ców,
je dy ne go opar cia w tych cza sach. Do ro śli czę sto ży li tyl ko dla nich.

Gimnastyka w sierocińcu w getcie warszawskim
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wa ła ak cję do ży wia nia dzie ci. To
wszyst ko by ło jed nak nie współ mier ne
do po trzeb. Sy tu acja ży dow skich dzie ci
z ro ku na rok się po gar sza ła. Du ża śmier -
tel ność wśród do ro słej spo łecz no ści ży -
dow skiej po wo do wa ła, że uli ce za peł ni ły
się co raz więk szą ilo ścią sie rot.

W księ gach uro dzeń ży dow skiej gmi -
ny wy zna nio wej w No wym Są czu za la -
ta 1939-1942 wi dać spo ry spa dek
no wo na ro dzo nych dzie ci. Rok 1942 za -
my ka się wiel ko ścią 65 wpi sów: 32
chłop ców i 33 dziew czyn ki. Ostat nie
wpi sy w księ dze wid nie ją pod da ta -
mi: 18, 22 i 26 lip ca.

22 lip ca 1942 ro ku przy uli cy Na ści -
szow skiej 13 uro dził się Ra fa el, syn Mo -
se ra Anis fel da, zaś 26 lip ca, mie siąc
przed de por ta cja mi, uro dzi ła się przy ul.
Gwar dyj skiej 7 Sche in del, cór ka Me -
cha ela Bre in de la. Po tem księ ga za mil -
kła, tak jak mie siąc póź niej ca ła
spo łecz ność ży dow ska No we go Są cza.
Za mil kły rów nież dzie ci.

SĄ DEC CY KOR CZA KO WIE
Sy tu acja dzie ci w get cie no wo są dec -

kim by ła tak sa mo tra gicz na, jak w in -
nych ży dow skich dziel ni cach
za mknię tych, roz lo ko wa nych na te re -
nie II RP. Woj na od mie ni ła ich świat.
Część z nich nie wie dzia ła, co się wo kół
nich dzie je, nie ro zu mia ła to czą cych się
wy da rzeń. By ła prze ko na na, że strze la -
nie, ukry wa nie się, umie ra nie to tyl ko
za ba wa. Sa mu el Kau fer, opi su jąc dzie je
są dec kie go get ta, wspo mi na: „Dzie ci
bez opie ki, bez nad zo ru ba wi ły się
po uli cach w Ży dów i ge sta po”. Czę sto
wo ła ły: „Ju de, komm zur Ar be it”, lub
„Ver fluch ter Ju de”, „Ju de raus, zurück”.
Młod sze czę sto pa da ły ofia rą naj bru tal -
niej szej za ba wy Niem ców – gi nę ły
na oczach ma tek. Zda rza ło się rów nież,
że umie ra ły ku rio zal ną śmier cią. Eu ge -
nia No wak wspo mi na ła, jak w get cie
na jej oczach mat ka w przy pły wie stra -
chu udu si ła dziec ko, aby nie by ło sły -
chać je go kwi le nia. Ba ła się, że zdra dzi
ono kry jów kę jej ro dzi ny.

Przej mu ją cy ob raz są dec kie go get ta
ocza mi dziec ka kre śli Al bin Kac w opo -
wia da niu „Ma lu sia”. Opi su je w nim lo -

sy dziew czyn ki – swo jej bra ta ni cy
– któ ra uro dzi ła się 19 kwiet nia 1934 r.
„Koń czy ło się go rą ce la to i zbli żał się
kres wa ka cji szkol nych zło wiesz cze -
go 1939 ro ku”. Ma lu sia nie mo gła się
do cze kać te go, jak już za rok pój dzie
do szko ły. Nie ste ty za miast tam, los
spra wił, że tra fi ła do get ta. W 1940 r. za -
py ta ła ma mę, dla cze go nie mo że iść
do szko ły: czy jest cho ra, czy jest in na,

gor sza? Mu sia ła za do wo lić się opo wia -
da niem mat ki, któ ra na kre śli ła jej przy -
go to wa nia do szko ły i że kie dyś
na pew no tam pój dzie. „A ja ką pięk ną
ko kard kę za wią że ci we wło sach
przed pój ściem do szko ły”. W 1942 r.,
w cza sie tzw. ak cji kwiet nio wej, czar
prysł. Do kład nie w ósme uro dzi ny Ma -
lu sia do sta ła ma ka brycz ny pre zent.
W tym dniu ta tuś i cio cia (mat ka dwój -
ki dzie ci) tra fi li do wię zie nia. Kil ka dni
póź niej zgi nę li. „Ma ła Ma lu sia nie mo -
gła uspo ko ić się ani zmru żyć oczu. Wi -
dzia ła sza lo ną roz pacz mat ki i bab ci;
po ję ła bez miar ich cier pień – pi sał Kac.
– Nie mo gła tyl ko po jąć, że już ni gdy
nie zo ba czy swo je go ta tu sia. Czu ła, że
sta ła się rzecz strasz na, że bę dzie sie ro -
tą, że ma mu sia i bab cia chy ba przez ca -
łe ży cie bę dą tak strasz nie szlo chać, jak
te raz. I nie bę dą mia ły dla niej uśmie chu
– już ni gdy”.

W dal szej czę ści opo wia da nia Kac
opi su je li kwi da cję get ta. Ge sta pow cy
z psa mi wpa dli do miesz ka nia je go ro -
dzi ny i ka za li wszyst kim wyjść na uli cę.
Ma lu sia czu ła, że jest w pie kle. W za -
mie sza niu pu ści ła rę kę mat ki i bab ci.
Zo sta ła sa ma. Zmę czo na we szła w ja kąś
bra mę, gdzie usnę ła. „Za pa da ła w stan
cho ro bli we go odrę twie nia, poj mu jąc
jesz cze, że ta no wa sy tu acja jest znacz -
nie lep sza od te go, co by ło na uli cy”.

Zmar z nię ta, spra gnio na, obu dzi ła się
w ci szy pu ste go get ta. W go rącz ce wy -
cią gnę ła rącz ki po na pój od mat ki, któ -
rą zda wa ła się wi dzieć w oma mach.
„Ja kaś wiel ka lek kość ogar nę ła ją ca łą.
To za pew ne po ca łu nek ma mu si – po my -
śla ła reszt ka mi świa do mo ści. Oczy pło -
nę ły ra do snym ocze ki wa niem, a rącz ki
wy cią gnę ła z wiel ką na dzie ją otrzy ma -
nia cu dow ne go na po ju…”. Chwi lę póź -
niej usnę ła na za wsze.

Ta kich tra gicz nych hi sto rii w są dec -
kim get cie za pew ne by ło wię cej. Aby
im za po bie gać, po wo ły wa no do ży cia
spe cjal ne in sty tu cje. Jed ną z nich, o tra -
dy cjach jesz cze przed wo jen nych, był
„Dzie ci niec” – To wa rzy stwo Opie ki
nad Sie ro ta mi Ży dow ski mi, a ta kże
wspo mnia ny wcze śniej „Cen tos”. Wiel -
kim do bro czyń cą są dec kich dzie ci był
rad ny mia sta No we go Sącz, ban ko wiec
Sa mu el Ma schler, któ ry w cza sie woj ny
zna lazł się jed nak na Kre sach.

„Dzie ci niec” dzia łał na pod sta wie po -
ro zu mie nia mię dzy Ju den ra tem, a Ży -
dow skim Ko mi te tem Opie kuń czym.
Zaj mo wał się głów nie do ży wia niem
dzie ci i or ga ni za cją im wol ne go cza su,
któ re go – jak na iro nię – mia ły spo ro.
Na po cząt ku 1941 ro ku na le ża ło do nie -
go 290, a w trze cim kwar ta le 1941
już 400 dzie ci. Z bra ku od po wied nich
wa run ków lo ka lo wych usta lo no, że
do „Dzie ciń ca” mo że na le żeć tyl ko jed -
no dziec ko z ka żdej ro dzi ny. Or ga ni za -
cja za pew nia ła ubra nie oraz śnia da nia

Eu ge nia No wak wspo mi -
na ła, jak w get cie na jej
oczach mat ka w przy pły -
wie stra chu udu si ła
dziec ko, aby nie by ło sły -
chać je go kwi le nia.

Dzieci w getcie sądeckim FOT. ARCH.
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(prze wa żnie ka wa z mle kiem, ser szwaj -
car ski, chleb, mar mo la da, pa sta śle dzio -
wa i buł ki – dwa ra zy w ty go dniu).
Fun du sze na jej funk cjo no wa nie po cho -
dzi ły z da rów ame ry kań skich Ży dów
i zbió rek w get cie. Na po cząt ku 1941 r.
w „Dzie ciń cu” po ja wi ła się 100-li tro wa
becz ka tra nu, któ rą po dzie lo no na dzie -
ci z po wia tu no wo są dec kie go i no wo tar -
skie go. Dzie ciom ofe ro wa no ta kże
w mia rę atrak cyj ne spę dza nie wol ne go
cza su. W ogro dzie mo żna by ło upra wiać
gim na sty kę, by ły ró żne go ro dza ju za -
baw ki, a na wet ba sen. Dzieć mi opie ko -
wa li się le karz, dr Ja kub Korn re ich (był
w za rzą dzie są dec kiej de le ga tu ry ŻSS)
i Le ono ra Re icher (na uczy ciel ka). In sty -
tu cja mie ści ła się w get cie na Pie kle,
mię dzy uli cą Pa de rew skie go, Gło wac -
kie go, a Zdro jo wą.

W tym sa mym re jo nie mie ścił się też
sie ro ci niec. Nie ste ty, nie za cho wa ło się
o nim wie le in for ma cji. Wie my je dy nie,
że pod ko niec 1940 r. opie ko wał się 225
dzieć mi. Po dob nie jak w „Dzie ciń cu”
wy da wa no w nim je dze nie: śnia da nia
i obia dy.

DZIEW CZYN KA 
W ZIE LO NYM PŁASZ CZU

We wrze śniu 1939 ro ku Gi za Bel ler
mia ła sie dem lat i miesz ka ła wraz z ro -
dzi ną w Gdy ni. Po wy bu chu woj ny
prze nio sła się wraz z ma mą do bab ci za -
miesz ka łej w Dą bro wie Tar now skiej.
Wkrót ce po tem ma ma Gi zy – Er na Bel -
ler – wy je cha ła do No we go Są cza, gdzie
ro dzi ce Jó ze fa (oj ca Gi zy) mie li fa bry kę
pa ra so li. Ma ła Gi za miesz ka ła więc
z dziad ka mi. Cu dem prze ży ła wy sie dle -
nie są dec kich Ży dów la tem 1942 r.
„Na ryn ku był strasz ny krzyk, strze la li
do lu dzi i mó wi li, że nas wy wio zą. Wte -
dy ucie kłam. Wie dzia łam, że in ni też
ucie ka ją, a dzia dzio i bab cia by li sta rzy,
to nie mo gli ucie kać”. Jak opo wia da ła,
pod czas uciecz ki wy ko rzy sta ła to, że
mia ła zie lo ny płaszcz. Naj pierw ukry ła
się w tra wie, póź niej ucie kła do la su.
Po za koń cze niu ak cji, kie dy sy tu acja się
uspo ko iła, wró ci ła do Dą bro wy.

Z ca łej ro dzi ny wy sie dle nie prze ży ła
tyl ko ciot ka, któ ra wy sła ła te le gram
do Er ny o tym, co się sta ło: „Praw dy nie
mo żna by ło na pi sać, tyl ko na pi sa li śmy,
że dzia dzio i bab cia wy je cha li na ku ra -

cję”. Dzię ki po mo cy zna jo mej Po lki,
Gi za tra fi ła do No we go Są cza. Tu po -
zna ła głów nych spraw ców są dec kie go
ho lo cau stu, któ rzy by li klien ta mi jej ma -
my. „Ró żni Niem cy przy cho dzi li do ma -
mu si. Przy cho dził je den, na zy wał się
Ha mann, a dru gi Jo han, oni by li naj gor -
si ze wszyst kich”. Jo han miał kie dyś
jed ne mu Ży do wi ze drzeć skó rę szczot -
ką. In nych szczuł psa mi i pod pa lał bro -
dy. „Ha man po wie dział raz ma mu si, że
jak bę dzie wy sie dle nie, że by się nic nie
ba ła, bo jest po trzeb na i zo sta nie. Ma -
mu sia za py ta ła: „A dziec ko?”. Ten po -
wie dział, że co do dziec ka to nie
wia do mo (…). Zro bi li śmy so bie ta ki
scho wek na stry chu i jak nam przy szli
po wie dzieć, że na dru gi dzień wszy scy
ma ją się sta wić do re je stra cji, wte dy po -
szli śmy na strych”.

W ukry ciu prze by wa li dzie więć dni.
Do łą czy ła do nich pa ra sta rusz ków. Za -
przy jaź nio ny z ma mą Po lak zo sta wił list
w ogród ku. Na pi sał, że Ży dów już
w mie ście nie ma. Gi za i Er na po sta no -
wi ły ucie kać.

„Na dru gi dzień po wy sie dle niu, jak
Niem cy pi li, ze szli śmy wszy scy. Ma mu -
sia tro chę ucha rak te ry zo wa ła tych sta -
rusz ków, sa ma ubra ła się
po miesz czań sku, a mnie za wią za ła jed -
no oko i tak po szli śmy do ko ścio ła”.
Tam Er na mia ła zna jo me go księ dza,

któ ry ku pił im bi let na po ciąg do Tar no -
wa. Mat ka i cór ka szły osob no, ale
po dro dze Er na spo tka ła Niem kę z SS,
któ ra ku po wa ła u niej pa ra sol ki. Nie
mó wi ła nic, za cho wy wa ła się jak by jej
nie zna ła, tyl ko szła do dwor ca ko le jo -
we go. „Tam przy stą pi ła do ma mu si i za -
py ta ła, ja kim pra wem ma mu sia się tu
znaj du je. Wte dy ma mu sia da ła jej 500
zło tych i pro si ła, że by mia ła Bo ga w ser -

cu i że by stąd po szła”. Uda ło się. W po -
cią gu, na wszel ki wy pa dek, wsia dły
do prze dzia łu z Niem ca mi, słusz nie sa -
dząc, że tam nikt ich nie bę dzie szu kał. 

Na stęp nie Gi za tra fi ła do Tar no wa,
gdzie tuż po przy jeź dzie stra ci ła cio cię
i wuj ka. Ma ma pra co wa ła, więc by ła
szan sa prze trwa nia. Cu dem uda ło im się
uciec z get ta tuż przed je go li kwi da cją.
Ra zem ukry ły się w dziu rze do su sze nia
drze wa w pie cu. Po trzech dniach głod -
na i spra gnio na Gi za za cho ro wa ła
na żół tacz kę. Cią gle wy mio to wa ła. Tak
by ło przez dzie więć dni. „Nie wiem, jak
to mo żna by ło wy trzy mać bez je dze nia,
wiem, że by łam cał kiem nie przy tom -
na i jak my wy szły, nie mo głam wca le
stać na no gach” – wspo mi na ła.
Po opusz cze niu kry jów ki do łą czy ły
do gru py pra cu ją cych Ży dów, po rząd -
ku ją cych get to. Ma ma chcia ła iść
na aryj ską stro nę, ale có recz ka mia ła złe
prze czu cie.

TU NIE WOL NO PŁA KAĆ
Z Tar no wa oby dwie tra fi ły do Pła szo -

wa, pod skrzy dła ko men dan ta Amo -
na Go etha. Był paź dzier nik 1943 r.
Pra co wa ły cię żko, prze wo żąc ka mie nie
na tacz kach, a póź niej szy ły mun du ry.
Gi za mia ła już 11 lat. „Do pra cy szły -
śmy ko ło ta kiej gór ki, na któ rej strze la -
no lu dzi i pa lo no na sto sach”.
W ma ju 1944 r. na ape lu wy czy ta no na -
zwi ska wszyst kich dzie ci. „Już by ło
wia do mo, o co cho dzi, dzie ci by ły prze -
cież nie po trzeb ne”. Ma ma za wszel ką
ce nę chcia ła ją ukryć, ale się nie uda ło.
„Wte dy wy szłam i ma mu sia po szła ze
mną. Stał ge sta po wiec Mul ler i on ma -
mu się od trą cił i po wie dział – ty nie”. Er -
na bie gła za nią wzdłuż sze re gu dzie ci,
któ re szły na śmierć. Ja kimś cu dem mat -
ka prze do sta ła się przez kor don po li -

„Na ryn ku był strasz ny
krzyk, strze la li do lu dzi
i mó wi li, że nas wy wio zą.
Wte dy ucie kłam. Wie -
dzia łam, że in ni też ucie -
ka ją, a dzia dzio i bab cia
by li sta rzy, to nie mo gli
ucie kać”.

Dzie ci ży dow skie na ul. Pi jar skiej
w No wym Są czu przed woj ną
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cjan tów ży dow skich. Je den z nich oka -
zał czło wie czeń stwo – po zwo lił jej wró -
cić z cór ką do „do ro słych”. „W tym
trans por cie za bra li wszyst kie dzie ci,
cho rych i sta rych. Tro chę dzie ci ukry ło
się w la try nie (…). Nie któ re mat ki po -
szły na śmierć ra zem z dzieć mi, ale nie
wszyst kim po zwo lo no. Jed na mat ka po -
szła na śmierć, bo my śla ła, że dziec ko
wy wieź li, a tym cza sem dziec ko zo sta -
ło”. Er na ubra ła cór kę w bu ty z cho le -
wa mi i zro bi ła lo ki. Na ape lu ka za ła jej
stać wśród ni skich ko biet, że by nie zdra -
dził jej wzrost. By ła od tąd kraw co wą.
Roz po czę ła się przed wcze sna do ro słość.

W paź dzier ni ka 1944 r. oby dwie wy -
wie zio no do Au schwitz. W Pła szo wie
wszy scy się że gna li, bo wie dzie li gdzie
ja dą. Gi za wspo mi na pierw sze wra że nia
w Au schwitz, do któ re go tra fi ła, kie dy
mia ła już 12 lat: „Z da le ka nie bo by ło
czer wo ne, jak od po ża ru. Nie chcia łam
wie rzyć, że to się pa lą lu dzie”. Cze ka ła
ich se lek cja. Ma ma po cie sza ła, że bę -
dzie do brze. Był to je den z naj gor szych
mo men tów w ży ciu Gi zy: nie chcia ło się
jej jeść i pić ze stra chu, choć by ła głod -
na. W od da li mi ga ła jej syl wet ka le ka -
rza, któ re go na zwi sko dziś wszy scy
zna ją – Men ge le. Kie dy zo rien to wa ły
się z mat ką, że dzie ci idą na śmierć, Gi -
za ukry ła się w ster cie ubrań i zno wu cu -
dem prze ży ła. Ra zem z mat ką ogo lo no
je i wy ta tu owa no nu mer. Od tąd jej imię
sta no wił nu mer na przed ra mie niu.
W Bir ke nau by ło spo koj niej, niż w Pła -
szo wie, ale cią gle Gi za mu sia ła ukry -
wać, że jest dziec kiem. Pra co wa ła
naj pierw fi zycz nie, a po tem otwie ra ła
bra mę dla wa żnych go ści, co by ło jed ną
z lżej szych prac.

W stycz niu 1945 r. na ka za no im ewa -
ku ować się z obo zu. W od da li by ło już
sły chać nad cho dzą cych Ro sjan. Po szli
w dłu gą dro gę bez wo dy i chle ba. Wszy -
scy je dli śnieg. Er na i Gi za do tar ły
do Ra vensbrück, w któ rym „co dzień lu -
dzie umie ra li jak mu chy (…). Bar dzo
chcia łam już umrzeć, tyl ko ma mu sia
mnie pro si ła, że bym jesz cze wy trzy ma -
ła” – wspo mi na ła. O je dze nie dla umie -
ra ją cej cór ki mat ka bi ła się przy ko tle.
Tak by ło do cza su, kie dy obóz zo stał
wy zwo lo ny. „Za czę li nam da wać je dze -
nie, du żo cze ko la dy i wte dy zro zu mia -
łam, że to już jest po woj nie”.

Do Pol ski wra ca ły część dro gi pie -
szo, część ja dąc. Naj pierw wró ci ły
do Są cza, po tem do Gdy ni. Jak się oka -
za ło, oj ciec rów nież prze żył woj nę.
Na koń cu Gi za do da je: „Chcia ła bym za -
po mnieć o tych obo zach, ale nie mo gę,
bo in ne dzie ci też du żo prze szły i cią gle
so bie o tym opo wia da ją”. 

MA MO, CZY TO SŁOŃ CE?
Na jed nym ze zdjęć, za mie szo nych

w tym ar ty ku le, wi dzi my dwie ma łe
dziew czyn ki. Trzy ma ją się za rę ce. Jed -
na z nich, z bia łą wstą żką, pa trzy pro sto
w obiek tyw. Dru ga śmie je się do świa -
ta. W tle znisz czo na uli ca Szwedz ka
w No wym Są czu. Jed na z tych dziew -
czy nek, An na Gry giel -Hu ryn, po prze -
szło 60 la tach opo wie dzia ła nam hi sto rię
ro dzin ną, za nim to zdję cie wy ko na no.
Co prze ży ła ze swo ją mat ką Re gi ną.

Re gi na uro dzi ła się w 1918 r. w Wo -
ja ko wej. Jej oj ciec, Mo jżesz Rie gel -
haupt, był wła ści cie lem ziem skim.
Przed woj ną wy je cha ła na stu dia me -
dycz ne do Ło dzi, gdzie po zna ła Ro ma -
na Kem piń skie go, ar ty stę, mu zy ka
i ma la rza. 15 wrze śnia 1939 r. mie li wy -
je chać do Pa le sty ny. Pla ny zni we czy ła
woj na. Re gi na wy szła za Ro ma -
na w Kra ko wie w 1940 r. Je sie nią 1939
r. oby dwo je wró ci li w jej ro dzin ne stro -
ny i ukry wa li się w Wo ja ko wej. Po -
za mia stem by ło du żo bez piecz niej.
Do 1942 r. nie wi dzia ła ani jed ne go
Niem ca. Re gi na za szła w cią żę. W 1941
r. do wie dzia ła się od sio stry, że sy tu acja
ro bi się nie bez piecz na. Po sta no wi li się
ra to wać, tym bar dziej, że co raz bar dziej
do kucz li we sta ły się bó le po ro do we.
Niem cy i Po la cy przy szli ich prze sie dlić
do get ta w Za kli czy nie. „Bła gam że by
mnie zo sta wi li ze wzglę du na mój stan,
na co bru tal nie od po wie dział Sta choń, że
na wo zie też mo żna ro dzić” – wspo mi -
na Kem piń ska. Ucie kła Niem com w Iw -
ko wej i ukry ła się u Lu dwi ka i Jo an ny
Jach nów, któ rych zna ła jesz cze
przed woj ną. Tam, przy po mo cy aku -
szer ki spro wa dzo nej przez go spo da rza,
uro dzi ła dziew czyn kę. Nada li jej imię
Ania. „Zro bi li dla mnie wię cej, niż by li
w mo cy” – wspo mi na ła mło da mat ka.
O tym, gdzie się ukry wa ła, wie dzia ła ca -
ła wieś – i nikt ich nie wy dał. Miej sco -
wy ksiądz Le on Ba dacz prze strze gał

z ka zal ni cy, jak by ko muś przy szedł ta ki
po mysł do gło wy. Pro sił o po moc dla
mat ki i cór ki. Tym cza sem roz po czę ła się
tu łacz ka Re gi ny: od Jach nów prze szła
do Ma rii Pa jor, na stęp nie do bied ne go
ma łżeń stwa z sied mior giem dzie ci, gdzie
ży li ra zem na przed nów ku. W tym cza -
sie roz cho ro wa ła się jej có recz ka, mia -
ła 40 stop ni go rącz ki. Mat ka po sta wi ła
wszyst ko na jed ną kar tę – po szła do le -
ka rza, ry zy ku jąc ży cie. Dok tor Zyg munt
Orzeł oka zał się wy ba wi cie lem ma łej

Ani. Dał jej za strzyk, le ki i do ra dzał mat -
ce, aby się ukry ły. Re gi na by ła zroz pa -
czo na: „Pa trza łam na mo je cho re
dziec ko, któ re mu mu sia łam wło żyć
w usta smo czek, by uspo ko ić je go płacz
i za czę łam bar dzo szlo chać”. Kie dy wy -
szło roz po rzą dze nie, że za prze cho wy -
wa nie Ży da gro zi śmierć, po szła z ca łą
ro dzi ną do get ta w Za kli czy nie. Zgro ma -
dzo no tam 3000 lu dzi. Zna jo my sprzed
woj ny, Jan Jarz mik, przy szedł do Kem -
piń skiej i po wie dział jej, że get to i Ży dzi
wnet znik ną. „Czło wiek bar dzo za cny,
któ ry wie lu Ży dom przy szedł z po mo cą”
– mó wi Kem piń ska.

Ca ła ro dzi na ucie ka ła, ka żdy osob no.
Tak by ło bez piecz niej. Re gi nie po mógł
zna jo my Win cen ty Tucz nia. Ucie kła
więk szość ro dzi ny, ale nie mąż. Nie zdą -
żył. Tra fił do Be łżca. Re gi na zdą ży ła.
Mi mo, że za trzy mał ją chłop ski pa trol,
ucie kła w ostat nim mo men cie. Przez ko -
lej ne dni mło da mat ka z dziec kiem błą -
ka ła się mię dzy Pust ko wem,
Dru żko wem, a Iw ko wą i Wo ja ko wą.
Noc leg za pew nia li jej bez i mien ni bo ha -
te ro wie, ra tu ją cy od śmier ci. Ma ła Ania
cią gle cho ro wa ła, by ła nie do ży wio na,
a mat ka odej mo wa ła so bie ostat nie
okru szy ny chle ba, aby na kar mić cór kę.
W wi gi lię za pro si li ich Ja ni ko wie, któ -
rzy by li bar dzo bied ni – tak, że na wet

Na jed nym ze zdjęć, za -
mie szo nych w tym ar ty -
ku le, wi dzi my dwie ma łe
dziew czyn ki. Trzy ma ją
się za rę ce. Jed na z nich,
z bia łą wstą żką, pa trzy
pro sto w obiek tyw. 
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w ten dzień nic nie je dli, a po cha łu pie,
mię dzy dziu ra wy mi de ska mi sma gał
wiatr. „Ta kiej nę dzy nie wi dzia łam ni -
gdy w ży ciu” – na pi sa ła Re gi na.

Cór ka go spo dy ni, kie dy jed nak zo ba -
czy ła w do mu Ży dów kę, okra da ła ją
i na ma wia ła szla chet ną mat kę, aby się
po zby ła Ży dów. Spro wa dzi ła na wet Jó -
ze fa Bie nie cha, któ ry chciał ją za brać
na po ste ru nek, ale w ostat nim mo men -
cie uda ło się jej uciec. By ło to zi mą, 28
lu te go 1943 r. Tej mroź nej no cy „pierw -
szy raz ude rzy łam dziec ko, bo wie dzia -
łam, że ze stra chu przed wła sną mat ką
dziec ko za pła cze i uśnie”. Tu ła ła się
z dziec kiem po le sie, od cza su do cza su
no cu jąc u zna jo mych. U Pa ją ków, któ -
rzy sa mi ży li w nę dzy, Ani po ja wi ły się
pierw sze dwa ząb ki. Dziec ko spa ło tam
„w żłób ku na sia nie”. Tu re la cja Re gi ny
się koń czy. Resz tę jej lo sów zna my
od jej cór ki, An ny. 

Po Re gi nę, szu ka ją cą kry jów ki, przy -
szedł jej brat Zyg munt. Ukry li się w zie -
mian ce u Fran cisz ka Ja ro sza
w Stań ko wej. By ło tam w su mie 14
osób. Prze by wa li tam do koń ca woj ny.
Du że za ku py żyw no ści przez go spo da -

rza bu dzi ły po dej rze nia miesz kań ców,
któ rzy jed nak w więk szo ści za cho wa li
się god nie. By li jed nak i ta cy, któ rzy
mie li ocho tę wy dać Ja ro szów. Pa ni Ania
pa mię ta z tych cza sów, że py ta ła się ma -
my, czy słoń ce to ta smu ga wpa da ją ca
do ich kry jów ki? Do dziś boi się ciem -
no ści. Ni gdy póź niej nie ze szła do owej
kry jów ki, choć nad nią sta ła. Po woj nie
Re gi na Kem piń ska z cór ką za miesz ka ły
w No wym Są czu. Jak się oka za ło, pa ni
Ania uro dzi ła się w get cie w Za kli czy -
nie, a nie, jak po da ła w re la cjach jej ma -
ma, u Jach nów. Re gi na zmar ła w 1996 r.

Zdję cie, o któ rym pi sa li śmy przed sta -
wia Anię Kem piń ską za raz po przy jeź -
dzie do No we go Są cza. Pierw szy spa cer
po mie ście, pierw sze uśmie chy i zła pa -
ne pro mie nie słoń ca.

KWIA TY, CO RO SŁY 
W SE KRE CIE

Dzie ci z są dec kie go get ta gi nę ły też
w eg ze ku cjach na cmen ta rzu przy uli cy
Ry bac kiej. Znaj du je się tam grób Ho ro -
wit zów – mat ki z sze ścior giem dzie ci.
Sta jąc nad nim trud no wy obra zić so bie
tra ge dię, ja ka ro ze gra ła się tu taj 70 lat
te mu. Ha mann z in ny mi opraw ca mi
bez li to śnie strze la li do kil ku let nich dzie -
ci, a ich mat ki bez rad nie pła ka ły. Tyl ko
jed na oso ba prze ży ła z tej ro dzi ny – ra -
bin Ho ro witz ze Sta nów Zjed no czo -
nych, któ ry – gdy tyl ko jest w Pol sce
– za pa la na tym gro bie świecz kę i od -
ma wia mo dli twę.

Dzie ci tra fia ły w trans por tach ta kże
do w miej sca, gdzie by ły nie po trzeb ne.
Tak się sta ło, kie dy Ży dów no wo są dec -
kich w 1941 r. wy sła no do Szko ły Po li -
cyj nej w Rab ce, a jed no z naj bar dziej
wstrzą sa ją cych świa dectw sa dec kie go
ho lo cau stu prze ka zał Zdzi sław Ol szew -
ski, któ ry roz ma wiał z jed nym z ukra iń -
skich po moc ni ków szko ły w Rab ce.
Kie dy Ukra iniec o tym opo wia dał, pła -
kał jak dziec ko. Rzecz do ty czy ła li kwi -
da cji trans por tu z są dec kie go get ta
na Gru szow cu k. Msza ny Dol nej. Do -
wo dzą cy ak cją Hart mann po le cił roz -
strze lać wszyst kie dzie ci po ni żej ośmiu
lat. By ło ich kil ko ro.

„Star sze ma lu chy szły pod re wol wer
sa me. Nie sta wia ły żad ne go opo ru. Na -
wet nie pła ka ły. Ich oczy by ły utkwio ne
w rów, w któ rym już po mor do wa ni le -

że li ich ro dzi ce, czy krew ni. Ale jed -
na ma lut ka, naj wy żej trzy let nia dziew -
czyn ka, kie dy ją ukra iń scy war tow ni cy
do pro wa dzi li do opraw cy, ob ję ła go
moc no rącz ka mi za ko la na. Dziec ko wi -
docz nie zu peł nie nie ro zu mia ło, co się
tu taj dzie je. Głod na jed nak i spra gnio -
na czu ła, że za chwi lę coś naj gor sze go
ją spo tka. Bo kie dy es es man się schy lił,
że by dziec ko od nóg ode rwać, dziew -
czyn ka uchwy ci ła go moc no rącz ka mi
za szy ję i przy tu li ła głów kę do twa rzy
opraw cy.

Wte dy zo ba czy łem – cią gnął wciąż
pła cząc Chra ba tyn – że Nie miec był tru -
pio bla dy i ca ły drżał. „Ver flucht!” („Prze -
klę ty!”) wrza snął Hart mann. I do pie ro
wte dy es es man ode rwał si łą dziec ko
od swo jej szyi, po szedł na kra wędź do łu
i kil ka ra zy do nie go strze lił. Obry zga ny
krwią ci snął dziew czyn kę do wspól ne go
gro bu i sam so bie pal nął w łeb”.

Tak, jak An na Frank, wbrew wszyst -
kie mu, są dec ka dziew czyn ka wie rzy ła
jesz cze, że lu dzie są w głę bi ser ca na -
praw dę do brzy.

Nie zgi nę ła tak, jak wszy scy in ni, jak
więk szość jej ro dzi ny i przy ja ciół z po -
dwór ka. By li ta cy, co krzy cze li w ob li czu
śmier ci. By li ta cy, co pła ka li i ta cy, co
mil cze li. By li ta cy, co się mo dli li – a in ni
i Bo ga prze kli na li. Ona po pro stu chcia -
ła ko chać ży cie… Do pie ro na uczy ła się
cho dzić, tyl ko po to aby dojść nad swój
grób. Mia ła prze cież tyl ko trzy lat ka. Być
mo że na zy wa ła się Sa ra, Ru ta, Re be ka
a mo że Es te ra. Bez i mien na bo ha ter ka no -
wo są dec kie go get ta.

Po woj nie nie licz ne ura to wa ne dzie -
ci znów prze ży wa ły dra mat roz stań i po -
wro tów. Nim zna la zły swój no wy dom,
miesz ka ły w sie ro ciń cach, ta kich jak
w Rab ce czy Za ko pa nem. No wa rze czy -
wi stość, no wy dzień, lecz kosz mar ne
wspo mnie nia prze ży tych dni po zo sta ły.

AR TUR FRAN CZAK
ŁU KASZ PO ŁOM SKI

Ha mann z in ny mi opraw -
ca mi bez li to śnie strze la li
do kil ku let nich dzie ci,
a ich mat ki bez rad nie
pła ka ły.

Cór ka Re gi ny Kem piń skiej, An na
(po pra wej), tuż po za koń cze niu woj ny
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W
y kaz ten za wie ra prze -
szło 13 tys. per so na liów,
wśród któ rych wy stę pu ją
rów nież lu dzie po wią za ni

z Zie mią Są dec ką i Pod ha lem. Wa żne jest
za zna cze nie, iż mo wa tu taj je dy nie o lu -
dziach zwią za nych uro dze niem z rze czo -
nym te re nem, gdyż brak jest źró dło wych
in for ma cji o miej scach za miesz ki wa nia
żoł nie rzy. Brak rów nież wy czer pu ją cych
in for ma cji do ty czą cych lo ka li za cji miejsc
uro dze nia. Po wo du je to ko niecz ność po -
mi nię cia na zwisk żoł nie rzy, uro dzo nych
w miej sco wo ściach, któ rych na zwy wy -
stę pu ją w Pol sce licz nie (Dą bro wa, Za -
wa da i in ne). Utrud nie niem jest rów nież
wie le błę dów w za pi sie nazw i na zwisk
w do ku men ta cji.

Kry te rium te re no wym prze szu ka nia
ogó łu żoł nie rzy 2. Dy wi zji Strzel ców
Pie szych na po trze by ni niej sze go opra -
co wa nia przy ję to współ cze sne ob sza ry
po wia tów: gor lic kie go, li ma now skie go,
no wo są dec kie go, no wo tar skie go i ta -
trzań skie go.

WOJ SKO POL SKIE 
WE FRAN CJI 

W wy ni ku klę ski w woj ny obron nej
w 1939 r., du ża część wal czą cych uda ła
się za gra ni cę kra ju. By li wśród nich ta -
kże żoł nie rze zwią za ni z Są dec czy zną
i Pod ha lem. Kie ro wa li się oni m.in.
do Fran cji, gdzie mia no two rzyć Woj sko
Pol skie na ob czyź nie, któ re prze szko lo -
ne i uzbro jo ne mo gło by sta wić czo ła od -

dzia łom hi tle row skim. Wraz z ewa ku acją
pol skie go rzą du, gra ni cę ru muń ską i wę -
gier ską prze kro czy ło kil ka dzie siąt ty się -
cy pol skich żoł nie rzy, a ta kże uchodź ców
cy wil nych. Żoł nie rze by li co praw da in -
ter no wa ni w obo zach w Ru mu nii
i na Wę grzech, a ta kże na Li twie, lecz
ma so wo stam tąd ucie ka li, zmie rza jąc
na Za chód.

Już we wrze śniu 1939 r. roz po czę ło
się for mo wa nie pol skich ze spo łów. 28
wrze śnia na sta no wi sko do wód cy for -
mu ją cych się od dzia łów pol skich we
Fran cji ob jął gen. Wła dy sław Si kor ski.

Istot nym mo men tem by ło mia no wa -
nie 30 wrze śnia 1939 r. Si kor skie go pre -
mie rem, cze go do ko nał pre zy dent
Wła dy sław Racz kie wicz. Jed no cze śnie
Si kor ski ob jął te kę mi ni stra spraw woj -
sko wych, zaś 7 li sto pa da 1939 r. zo stał
po wo ła ny na sta no wi sko Na czel ne go
Wo dza i Ge ne ral ne go In spek to ra Sił
Zbroj nych. To da wa ło pod sta wy do so -
lid ne go dzia ła nia na rzecz utwo rze nia ar -
mii pol skiej na emi gra cji. Lecz, nie ste ty,
spo sób skon stru owa nia ukła dów woj -
sko wych, za war tych przez pre mie rów:
Si kor skie go i Édo uar da Da la die ra, nie
po zwo lił od dzia łom pol skim na wy ko -
rzy sta nie ich po ten cja łu na po lu wal ki.

Za po czą tek for mo wa nia 2. dy wi zji
pie cho ty na le ży uzna wać 11 li sto pa -
da 1939 r., któ ra od 30 ma ja 1940 r. no -
si ła na zwę 2. Dy wi zji Strzel ców
Pie szych (2 DSP). Jej do wód cą zo stał
gen. Bro ni sław Pru gar -Ket tling. Miej -
scem zbor nym był re jon miej sco wo ści
Par the nay. Po skie ro wa niu do wal ki, for -
ma cja ta współ two rzy ła 45. Kor pus Ar -
mij ny gen. Ma riu sa Da il le’a i słu ży ła
ochro nie te jże jed nost ki.

Ja ko pierw szy zo stał sfor mo wa ny 4.
pułk pie cho ty (4. War szaw ski Pułk
Strzel ców Pie szych), a ko lej ny mi by -
ły 5. (5. Ma ło pol ski Pułk Strzel ców Pie -
szych) i 6. (6. Kre so wy Pułk Strzel ców
Pie szych) pułk pie cho ty, two rzo ne po -
cząt kiem 1940 r.

IN TER NO WA NIE
W SZWAJ CA RII

2. Dy wi zja Strzel ców Pie szych zo sta ła
skie ro wa na w pierw szej po ło wie czerw -
ca 1940 r. do walk w oko li cach Bel for tu,
w Al za cji. W dniach 18–19 czerw ca 1940
r. 2. DSP pro wa dzi ła dzia ła nia osła nia ją -

Żołnierze 2. Dywizji Strzelców Pieszych
internowani w Szwajcarii

Żołnierska tułaczka
Za gad nie nie po ru szo ne w ni niej szym opra co wa niu nie jest
do koń ca prze ba da ne. Do ku men ta cja do ty czą ca te go te ma tu
gro ma dzo na jest w Cen tral nym Ar chi wum Woj sko wym
w War sza wie, Woj sko wym Ar chi wum w Ber nie i in nych. Trzo -
nem te go ar ty ku łu jest spis żoł nie rzy 2. Dy wi zji Strzel ców Pie -
szych, opu bli ko wa ny w pra cy prof. płk. Jó ze fa Smo liń skie go. 

Zarys granic Szwajcarii z zaznaczonym rejonem walk 2 DSP i przekraczania
przez nią granicy francusko-szwajcarskiej RYS. LESZEK ZAKRZEWSKI
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ce 45. Kor pus w re jo nie Maîche i Sa int -
-Hip po ly te we Fran cji. Za da niem 2. DSP
by ło nie do pusz cze nie do za ję cia przez
Niem ców miej sco wo ści Dam pri chard.
Ran kiem 19 czerw ca, na wzgó rzach Clos
du Do ubs, roz po czę ło się wa żne star cie,
w któ rym Po la cy, mi mo spo re go ostrza łu
Niem ców, zdo ła li ich po wstrzy mać. Wróg
cof nął się, po zo sta wia jąc wie lu za bi tych
na przed po lach wal ki. Te go dnia Niem cy
już nie pod ję li po now ne go na tar cia. Nie -
ste ty pol ski od dział zo stał od cię ty
od głów nych sił fran cu skich. Nad to po wa -
żne bra ki w uzbro je niu po bi twie w re jo -
nie Clos du Do ubs do pro wa dzi ły gen.
Pru ga ra -Ket tlin ga do pod ję cia de cy zji
o prze kro cze niu fran cu sko -szwaj car skiej
gra ni cy pań stwo wej, co nie sta ło
w sprzecz no ści z roz ka za mi gen. Si kor -
skie go i gen. Da il le’a. Po na gla ją cym ar gu -
men tem by ła oba wa pod pi sa nia
zwie sze nia bro ni po mię dzy Fran cją
a Niem ca mi, co spo wo do wa ło by za -
mknię cie fran cu sko -szwaj car skich przejść
gra nicz nych. Te go wa żne go ma new ru 2.
DSP do ko na ła z 19 na 20 czerw ca 1940 r.
Przej ście gra ni cy od by ło się w po bli żu
miej sco wo ści: Epi qu erez, Gou mo is,
Brémen co urt, Réclére, Chau fo ur, a ta kże
Bur ne vil lers i Mon tan cy.

Trze ba za uwa żyć, że żoł nie rze by li
wów czas nie zwy kle wy czer pa ni. Rów -
nież wie ści, któ re do nich do cho dzi ły, nie
mo gły pod no sić ich żoł nier skie go mo ra -
le. Kul mi na cją roz cza ro wa nia dla Po la -
ków wal czą cych u bo ku ar mii
fran cu skiej, był mo ment pod pi sa nia

przez Fran cję ka pi tu la cji 22 czerw -
ca 1940 r. Prze kre śla ło to na dzie ję wo ju -
ją cych na ry chłe po ko na nie nie miec kie go
agre so ra.

Szwaj ca ria mu sia ła po dejść po wa -
żnie do kwe stii in ter no wa nia Po la ków,
gdyż ich licz ba wy no si ła oko ło 13 ty się -
cy. Dla ta kiej gru py na le ża ło wy zna czyć
choć by tym cza so we miej sce po by tu.
Po cząt ko wo ca łą 2. DSP zgro ma dzo no
w oko li cy Ber na, a do pie ro od wio -
sny 1941 r. przed się wzię to roz lo ko wa -

nie tej gru py na te re nie po zo sta łych
kan to nów Szwaj ca rii. Wła dze te go kra -
ju już 26 czerw ca 1940 r. wy da ły pierw -
sze, pro wi zo rycz ne roz po rzą dze nia dla
in ter nu ją cych i in ter no wa nych.

Ofi ce ro wie, Pod ofi ce ro wie i Żoł nie -
rze Po la cy!

Wier na swo im tra dy cjom Szwaj ca ria
przyj mu je Was, mi mo po wa żnej sy tu acji,
w ja kiej się znaj du je. Sta raj cie się nie
nad uży wać jej go ścin no ści. Mę żczyź ni,
z miej sco wo ści, gdzie kwa te ru je cie, są
zmo bi li zo wa ni, by za pew nić obro nę Kra -

ju. Wie rzy my, że nie bę dzie cie ko rzy stać
z nie obec no ści po wo ła nych do woj ska
oby wa te li szwaj car skich, i że żo ny ich
i dzie ci oto czo ne bę dą przez Was praw -
dzi wym żoł nier skim sza cun kiem. Żoł nie -
rze szwaj car scy są ta ki mi sa my mi
żoł nie rza mi, jak Wy i rów nie jak Wy, Żoł -
nie rze pol scy, nie po ko ją się o swo je strze -
chy i ogni ska. Je stem pe wien, że nie
uchy bi cie ho no ro wi mun du ru kra ju, ja ki
re pre zen tu je cie, ani ho no ro wi żoł nier -
skie mu Wa sze go mun du ru.

Przy ję ci go ścin nie przez Szwaj ca rów
pod pi sa li ście tym sa mym dług wdzięcz -
no ści wo bec ich Oj czy zny, co naj le piej
za pła ci cie ry cer skim za cho wa niem.
Chce my przez to po wie dzieć, by gest
nasz hu ma ni tar ny zo stał przez Was od -
po wied nio oce nio ny i tak zro zu mia ny,
aby wro go wie Wa si nie mo gli nam za rzu -
cić żad nych po czy nań nie przy chyl nych
dla nich i aby unik nąć wszel kich tarć tak
we wnętrz nych, jak ze wnętrz nych. Li czę
na to, że nie bę dzie cie sta rać się ucie kać.
Uwa ża my więc, że je ste ście ho no ro wo
zo bo wią za ni nie opusz czać te ry to rium
szwaj car skie go i przy dzie lo ne go Wam
miej sca po by tu. (…)

Ko lej ne dy rek ty wy wy dał Ko mi sarz
Fe de ral ny, okre śla jąc spo sób prze trzy -
my wa nia in ter no wa nych. Obo zy mia ły
być oto czo ne za sie ka mi z dru tu kol cza -
ste go, a ochro nę mie li sta no wić uzbro -
je ni war tow ni cy. Jed nak po mi mo
na ci sków Niem ców, Szwaj ca rzy prze -
trzy my wa li Po la ków zgod nie z usta le -
nia mi kon wen cji mię dzy na ro do wych,
nie do pro wa dza jąc do nad użyć.

In cy den tem by ło wy da nie przez
Szwaj ca rię uzbro je nia 2. DSP Niem -
com, po wo łu jąc się na po ro zu mie nie
nie miec kie z Fran cją (lecz nie ste ty
z Fran cją Vi chy). Ge ne rał Pru gar -Ket -
tling pod kre ślał, że broń pol ska nie zo -
sta nie uży ta do wal ki prze ciw Po la kom.
W skład prze ka za ne go Niem com zbio -
ru wcho dzi ła broń, kil ka sa mo cho dów
i heł my ofi ce rów.

W wy ni ku roz mów gen. Hen rie go
Gu isa na, głów no do wo dzą ce go ar mii
szwaj car skiej i gen. Pru ga ra -Ket tlin ga,
ro dzi ły się po my sły by 2. DSP włą czyć
do ar mii Szwaj ca rii, gdy by ta zo sta ła na -
pad nię ta przez Niem ców.

17 sierp nia 1944 r. de cy zją Na czel ne -
go Wo dza, gen. Ka zi mie rza Sosn kow -

Kul mi na cją roz cza ro wa -
nia dla Po la ków wal czą -
cych u bo ku ar mii
fran cu skiej, był mo ment
pod pi sa nia przez Fran cję
ka pi tu la cji 22 czerw -
ca 1940 r.
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skie go, roz po czę to ewa ku ację Po la ków
ze Szwaj ca rii do Pol skich Sił Zbroj nych
na Za cho dzie, głów nie do Wiel kiej Bry -
ta nii. Ma newr ten nie ob jął wszyst kich
in ter no wa nych Po la ków.

CODZIENNOŚĆ
INTERNOWANYCH

Jak wy żej wspo mnia no, obo zy in ter -
no wa nia Po la ków w Szwaj ca rii nie by ły
przy pad ko wy mi zbio ro wi ska mi, lecz zor -
ga ni zo wa ny mi miej sca mi pod ochro ną.
Na cze le ka żde go z obo zów stał ko men -
dant w oso bie szwaj car skie go ofi ce ra,
pod le gły nad rzęd nym ko men dan tom. Po -
la cy mie li przed sta wi cie la w za rzą dach
obo zów w po sta ci tzw. pol skie go ofi ce ra
od po wie dzial ne go. Współ pra ca Po la ków
i Szwaj ca rów ukła da ła się na ty le do brze,
iż z cza sem wa run ki by to wa nia i do wo -
dze nia in ter no wa ny mi ule ga ły sys te ma -
tycz nej po pra wie.

Sto su nek lud no ści cy wil nej Szwaj ca -
rii do Po la ków był ra czej do bry. Z Po la -
ka mi, któ rych fi zycz ny wy gląd i stan
mo ral ny nie przed sta wiał się naj go rzej,
kon tra sto wa ły od dzia ły fran cu skie, któ -
re by ły na skra ju za ła ma nia i nie zwy kle
zde mo ra li zo wa ne. Szwaj ca rzy ro zu mie -
li sy tu ację Po la ków i ich po wód walk
na za cho dzie Eu ro py. Udzie la li im po -
mo cy ma te rial nej i nie jed no krot nie oka -
zy wa li wie le sym pa tii.

Bar dzo wa żnym aspek tem by to wa nia
Po la ków w obo zach, by ło za trud nie nie
ich w pra cach fi zycz nych. Żoł nie rze

mo gli od dać się za ję ciom, któ re słu ży ły
kra jo wi szwaj car skie mu, a dla nich by -
ły spo so bem na spę dze nia cza su. Na le -
ży pod kre ślić, iż pra ce te nie mia ły
wspól nych cech z ro bo ta mi przy mu so -
wy mi, ja kie or ga ni zo wa ła III Rze sza
Nie miec ka. Pra ce w Szwaj ca rii mia ły
ści słą re gu la cję praw ną. Dniów ka pra -
cow ni cza wy no si ła 8 go dzin (póź niej 9).
W mie sią cach zi mo wych i w so bo ty
czas pra cy skra ca no. Bar dzo wa żny jest
fakt, iż ro bot ni cy -żoł nie rze otrzy my wa li
za swą pra cę wy na gro dze nie, do cho dzą -
ce do 60% pła cy ro bot ni ka szwaj car -
skie go.

Po la cy kie ro wa ni by li do prac dro go -
wych (bu do wa i prze bu do wa dróg i mo -
stów), rol nych, me lio ra cyj nych, le śnych,
wod nych (re gu la cja rzek, bu do wa ka na -
łów i ka na li za cji), gór ni czych (wy do by -
cie wę gla ka mien ne go i ru dy że la za),
bu dow la nych. Wy kwa li fi ko wa ni pra cow -
ni cy znaj do wa li po nad to za trud nie nie
w prze my śle i rze mio śle. Wy ko ny wa li
rów nież pra ce na rzecz ar mii szwaj car -
skiej (bu do wa for ty fi ka cji, za sie ków, li nii
te le fo nicz nych), a ta kże na rzecz obo zów
in ter no wa nia.

Żoł nie rze 2. DSP mie li mo żli wość
ko rzy sta nia z na uki. Już 6 lip ca 1940 r.
do wód ca jed nost ki wy dał roz po rzą dze -
nie do ty czą ce na uki żoł nie rzy na wy -
ższych uczel niach. Uzu peł nie niu tej
kwe stii słu ży ło za rzą dze nie władz miej -
sco wych z 25 wrze śnia 1940 r., któ re ze -
zwa la ło na two rze nie obo zów
uni wer sy tec kich. Pod sta wę na uko wą za -
pew nia ły ty mże uni wer sy te ty w Zu ry -
chu, Fry bur gu, a ta kże Wy ższa Szko ła
Han dlo wa w St. Gal len. By umo żli wić
tym, któ rym woj na prze rwa ła na ukę li -
ce al ną, stwo rzo no w We tzi ko nie Pol ski
Obóz Li ce al ny. Zor ga ni zo wa no rów nież
kur sy z za kre su szko le nia za wo do we go.

Roz wią za nia te po zwo li ły za trzeć
wra że nie, że czas spę dzo ny w Szwaj ca -
rii był cza sem zmar no wa nym. Wie lu
zdo by ło przy dat ne póź niej wy kształ ce -
nie i umie jęt no ści. Pew na część Po la -
ków zde cy do wa ła się osiąść na sta łe
w Szwaj ca rii, by ukła dać tam so bie
swo je dal sze ży cie.

Wraz z za koń cze niem woj ny ro dził
się pro blem uwol nie nia in ter no wa nych.
Tym cza so wy Rząd Jed no ści Na ro do wej
na ma wiał ode zwa mi żoł nie rzy pol skich

do po wro tu do kra ju. Zaś pol ski rząd
emi gra cyj ny sta rał się nie da wać pro ko -
mu ni stycz nej wła dzy w Pol sce zna czą -
ce go atu tu, ja kim by ła ar mia
emi gra cyj na. By po wstrzy mać żoł nie rzy
od szyb kie go po wro tu do kra ju za de cy -
do wa no, że kwo ty de mo bi li za cyj ne wy -
pła ca ne bę dą we Fran cji, a nie
w Szwaj ca rii. Nad to gen. Pru gar -Ket tlig
po stu lo wał w ma ju 1945 r. skie ro wa nie
i po now ne zmo bi li zo wa nie żoł nie rzy
do Pol skich Sił Zbroj nych w Wiel kiej
Bry ta nii.

Opusz cze nie Szwaj ca rii przez żoł nie -
rzy za koń czy ło się koń cem czerw -
ca 1945 r. Część tra fi ła do Pol skich Sił
Zbroj nych w Wiel kiej Bry ta nii, część
do od dzia łów pol skich we Wło szech.
Wie lu się wa ha ło. Po mi mo, że gen. Pru -
gar -Ket tling sta rał się uła twić pod róż
i za pew nić jak naj lep sze wa run ki dla
chcą cych wró cić do Pol ski, rząd emi gra -
cyj ny ka żde go po wra ca ją ce go do oj czy -
zny żoł nie rza 2. DSP, trak to wał nie mal
jak zdraj cę. Spo ra część żoł nie rzy, któ -
rych po wią za ły ma łżeń stwa, zna jo mo -
ści i pra ca – po zo sta ła w Szwaj ca rii.

Ci, któ rzy zde cy do wa li o po wro cie
z ob czy zny do Pol ski, mie li – we dług
wy tycz nych władz – osie dlać się w po -
wie cie kłodz kim, lecz pra wi dło to nie
zo sta ło za sto so wa ne w peł ni. Skut ko wa -
ło to roz pro sze niem żoł nie rzy 2. DSP
prak tycz nie po ca łym kra ju.

ŻOŁNIERZE 2. DSP
URODZENI NA ZIEMI
SĄDECKIEJ I PODHALU

Wśród in ter no wa nych w Szwaj ca rii
żoł nie rzy 2. DSP 150 po cho dzi ło z zie -
mi są dec kiej, gor lic kiej, li ma now skiej
i Pod ha la oraz trzy oso by, osia dłe
po woj nie w No wym Są czu. Oto czte ry
bio gra my żoł nier skie.

Sto su nek Szwaj ca rów
do Po la ków był ra czej do -
bry. Z Po la ka mi, kon tra -
sto wa ły od dzia ły
fran cu skie, któ re by ły
na skra ju za ła ma nia i nie -
zwy kle zde mo ra li zo wa ne. 
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Kmie to wicz Fran ci szek, ka pral – ur.
25.05.1912 r. w Mu szy nie; w 1932 r.
skoń czył se mi na rium na uczy ciel skie
w Pszczy nie; do wy bu chu woj ny pra co -
wał ja ko na uczy ciel w Za wa dzie Ryb -
nic kiej. Aresz to wa ny przez Niem ców
we wrze śniu 1939 r.; de kla ru jąc chęć
wstą pie nia do We hr mach tu, zo stał ode -
sła ny do Mu szy ny z de kla ra cją póź niej -
szej mo bi li za cji. Bę dąc w ro dzin nych
stro nach, zde cy do wał w kwiet niu 1940
r. o uciecz ce za gra ni cę; z Bu da pesz tu
do tarł do Fran cji; do WP wstą -
pił 13. 05. 1940 R.; przy dzie lo ny do 1.
kom pa nii 4. puł ku pie cho ty. Po wej ściu
na te ry to rium Szwaj ca rii zo stał in ter no -
wa ny w obo zie He ri sau. Bę dąc w Szwaj -
ca rii wy ko rzy stał oka zję do uzy ska nia
wy kształ ce nia – ukoń czył Aka de mię
Han dlo wą w St. Gal len z ty tu łem ma gi -
stra eko no mii. W 1945 r. zo stał skie ro -
wa ny do pol skich od dzia łów w Szko cji.
Po de mo bi li za cji pra co wał w bra nży tek -
styl nej, bro niąc w mię dzy cza sie ty tu łu
dok to ra. Był ko re spon den tem „Dzien ni -
ka Pol skie go” w Lon dy nie; od 1954 r.
pra co wał ja ko ko re spon dent ty go dni ka
„Związ ko wiec” w To ron to. W 1960 r.
otrzy mał oby wa tel stwo ka na dyj skie.
W 1965 r. zmie nił miej sce za miesz ka nia
– prze niósł się do Ste vens Po int, w sta -

nie Wi scon sin, w Sta nach Zjed no czo -
nych, gdzie pra co wał ja ko re dak tor na -
czel ny pi sma „Gwiaz da Po lar na”.
W 1977 r. prze szedł na eme ry tu rę i prze -
niósł się znów do Ka na dy, do miej sco -
wo ści Wind sor, w pro win cji On ta rio.
Był au to rem wie lu prac wspo mnie nio -
wych i do ku men ta cyj nych; zo stał od zna -
czo ny Cro ix de Gu er re. 

***

Ru cha ła Jan, pod po rucz nik, star szy
ułan (plu to no wy) – ur. 10.09.1909 r.
w Dą brów ce Pol skiej (po wiat no wo są -
dec ki), syn Jó ze fa i An ny z do mu Ja nisz.
Na uki szkol ne po bie rał w lo kal nych pla -
ców kach, zo sta jąc prak ty kan tem ko wal -
stwa. Od 29.11.1929 r. słu żył w 1.
szwa dro nie 13. Puł ku Uła nów Wi leń -
skich; pod czas tej słu żby ukoń czył szko -

łę pod ofi cer ską, awan su jąc ko lej no
do stop nia ka pra la. do re zer wy prze -
szedł 15.09. 1931 r. Pra co wał ja ko ko wal.
Od 1937 r. w Warsz ta tach Ko le jo wych
w No wym Są czu. W wy ni ku mo bi li za -
cji 3 09.1939 r. zo stał skie ro wa ny do 5.
puł ku strzel ców kon nych w Dę bi cy,
wcho dzą ce go w skład Kra kow skiej Bry -
ga dy Ka wa le rii. Po roz bi ciu od dzia łów,
skie ro wał się ku gra ni cy pol sko -ru muń -
skiej, któ rą prze kro czył w po ło wie wrze -
śnia 1939 r. Zo stał osa dzo ny w obo zach
in ter no wa nia na te re nie Ru mu nii, skąd
wy do stał się i skie ro wał się w kie run ku
Ad ria ty ku. 24. 12. 1939 r. do pły nął
do Mar sy lii. Do WP wstą pił 7.01.1940 r.;
przy dzie lo ny do Wi leń skie go Dy wi zjo -
nu Roz po znaw cze go. Po wej ściu na te -
ry to rium Szwaj ca rii zo stał in ter no wa ny,
ozna czo ny nr. woj sko wym 1902B, osa -
dzo ny ko lej no w obo zach Dürren roth,
Büren, Aare, Chur, póź niej w Gium bia -
sco -Lo so ne. Tam pra co wał w dy wi zyj nej
kuź ni ko ni i mu łów, w go spo dar stwie Ca -
si mi ro Bian dy. 1.06.1945 r. zo stał awan -
so wa ny do stop nia plu to no we go. Opu ścił
Szwaj ca rię 13.12.1945 r. Do do mu w Dą -
brów ce przy był 17.12.1945 r. Po po wro -
cie nie był in wi gi lo wa ny przez pol skie
słu żby bez pie czeń stwa. Od mar ca 1946
r. roz po czął pra cę w no wo są dec kich Za -
kła dach Na praw czych Ta bo ru Ko le jo we -
go. w 1952 r. za warł zwią zek ma łżeń ski

Ci, któ rzy zde cy do wa li
o po wro cie z ob czy zny,
mie li – we dług wy tycz -
nych władz – osie dlać się
w po wie cie kłodz kim, lecz
pra wi dło to nie zo sta ło
za sto so wa ne w peł ni.

Jan Ruchała
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z Ma rią Jó ze fą z do mu Gi za (bra ta ni ca
gen. Jó ze fa Gi zy). Za miesz ki wał w Dą -
brów ce, a póź niej w no wym do mu
przy ul. Wę gier skiej w No wym Są czu.
Miał sze ścio ro dzie ci (wśród nich współ -
au to ra ni niej sze go ar ty ku łu). Prze szedł
na eme ry tu rę 31.12.1969 r. 1. 03. 1995 r.
zo stał awan so wa ny do stop nia pod po -
rucz ni ka. Zmarł. 7.11.1995 r., zo stał po -
cho wa ny na cmen ta rzu pa ra fial nym
w No wym Są czu -Dą brów ce. Był lau re -
atem wie lu od zna czeń: Cro ix de Gu er re
(1941 r.), Od zna ką Pa miąt ko wą 2. DSP
(1941 r.), Srebr ną Od zna ką „Przo du ją cy
Ko le jarz” (1969 r.), Od zna ką „Za za słu -
gi dla wo je wódz twa no wo są dec kie go”,
Krzy żem Czy nu Bo jo we go Pol skich Sił
Zbroj nych na Za cho dzie (1990 r.) i Me -
da lem „Za udział w woj nie obron -
nej 1939”. 

***
Smul Ste fan, star szy strze lec – ur.

12.08.1919 r. w No wym Są czu, syn
Wła dy sła wa i An ny z do mu Dą brow -
skiej; we wrze śniu 1939 r. wstą pił
ochot ni czo do 1. Puł ku Strzel ców Pod -
ha lań skich, gdzie zo stał przy dzie lo ny
do plu to nu sa pe rów, wal czył pod Lwo -
wem, ale w paź dzier ni ku 1939 r. po wró -
cił do No we go Są cza; za an ga żo wał się
w ruch opo ru; 6. 02. 1940 r. zde cy do wał
udać się na Wę gry; po przej ściu zie lo -
nej gra ni cy do tarł do Bu da pesz tu, gdzie
zo stał skie ro wa ny przez kon su lat w kie -
run ku gra ni cy wę gier sko -ju go sło wiań -
skiej; w Za grze biu po zy skał pol ski
pasz port; ko le ją przez Wło chy do tarł
do Fran cji; do WP wstą pił 10. 03. 1940
r.; po cząt ko wo zo stał skie ro wa ny
do szko ły pod ofi cer skiej w Bres su ire;
po za koń cze niu na uki w tej pla ców ce

wcie lo no go do 2 DSP; zo stał przy dzie -
lo ny do 2. kom pa nii 4. puł ku pie cho ty;
nie jest zna ne miej sce in ter no wa nia
na te ry to rium Szwaj ca rii (Af fel tran gen);
w obo zie za an ga żo wał się w dzia łal ność
kul tu ral ną (przed sta wie nia te atral ne); je -
go in ter no wa nie trwa ło do grud nia 1944
r., kie dy to zo stał od de le go wa ny
do Fran cji, gdzie zo stał zde mo bi li zo wa -
ny; po now nie zmo bi li zo wa ny i wcie lo -
ny do Pol skich Sił Zbroj nych
pod do wódz twem bry tyj skim; pra co wał
ja ko ak tor w Kom pa nii Opie ki Nad Żoł -
nie rzem w Szko cji do 1947 r.; oże nił się
ze Szkot ką, Eli za beth Kin nell Young;
pod jął pra cę ja ko gór nik w ko pal ni wę -
gla w Cow den be ath; w paź dzier ni -
ku 1948 r. po wró cił do No we go Są cza;
otrzy mał po sa dę kie row ni ka w księ gar -
ni „Dom Ksią żki”; od da wał się za ję -
ciom kul tu ral nym, a zwłasz cza pra cy
ak tor skiej; w 1952 r. prze pro wa dził się
do Je le niej Gó ry, co wią za ło się z od de -
le go wa niem go do tam tej szej księ gar ni,
ta kże ja ko kie row ni ka; w 1958 r. wy je -
chał z Pol ski i osiadł w An glii, gdzie po -
now nie pra co wał ja ko gór nik, a po 1960
r. dzia łał na po lu kul tu ral no -oświa to -
wym; zmarł 30. 07. 1995 r. na atak ser -
ca; zo stał po cho wa ny na cmen ta rzu
w Rug by; wy ró żnio ny wie lo ma od zna -
cze nia mi, m.in. Krzy żem Wa lecz nych,
Cro ix de Gu er re z gwiaz dą czy Cro ix du
com bat tant Répu bli que Française.

***
Pie cho wicz Je rzy, sa per – ur.

15.06.1920 r. w Ol ku szu (mia sto w wo je -
wódz twie ma ło pol skim); brał udział
w wal kach pod czas kam pa nii wrze śnio -
wej; po 17. 09. 1939 r. udał się do Ru mu -
nii, a stam tąd na Wę gry, do Ju go sła wii

i wresz cie do Fran cji; do WP wstą -
pił 11. 12. 1939 r.; przy dzie lo ny do 9. kom -
pa nii 4. puł ku pie cho ty; po wej ściu
na te ry to rium Szwaj ca rii zo stał in ter no wa -
ny w obo zie Win ter thur; pod jął na ukę,
umo żli wio ną przez za rząd obo zów in ter -
no wa nia; w 1946 r. ukoń czył uni wer sy tet
we Fry bur gu (z ty tu łem dok to ra), zaś
do 1952 r. po głę biał stu dia na Uni wer sy te -

cie Ja giel loń skim, by pra co wać ja ko ad wo -
kat; od 1967 r. za miesz ki wał w No wym
Są czu; czło nek Pol skie go Związ ku Fi la te -
li stycz ne go; dzia łał w śro do wi sku kom ba -
tanc kim, jak rów nież i spor to wym;
w la tach 1984–1988 był człon kiem Ra dy
Mia sta No we go Są cza; w 1975 r. uczest -
ni czył w ob cho dach 35. rocz ni cy walk we
Fran cji; brał udział w sta ra niach o przy -
wró ce nie her bu No we go Są cza z wi ze run -
kiem św. Mał go rza ty; jest au to rem
nie wy da ne go dru kiem opra co wa nia Wal -
czą cym o nie pod le głość Pol ski, 13-czę -
ścio we go zbio ru, do ku men tu ją ce go
syl wet ki lu dzi po cho wa nych na no wo są -
dec kich ne kro po liach; zm. 21 lu te go 2006
r.; zo stał po cho wa ny na są dec kim cmen ta -
rzu ko mu nal nym; był wy ró żnio ny Krzy -
żem Ofi cer skim Or de ru Od ro dze nia
Pol ski, Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od -
ro dze nia Pol ski i in ny mi od zna cze nia mi.

GRZE GORZ OL SZEW SKI, 
JAN MI CHAŁ RU CHA ŁA

R E K L A M A

Żoł nie rze mo gli od dać się
za ję ciom, któ re słu ży ły
kra jo wi szwaj car skie mu,
a dla nich by ły spo so bem
na spę dze nia cza su. 

OGŁOSZENIA
MODUŁOWE

Kontakt do biura reklamy

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

2 moduły

118 x 55 mm
miejsce

które czeka
na Twoją reklamę
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W
za świad cze niu Szpi ta la
Czer nia kow skie go w War -
sza wie la ko nicz nie na pi sa -
no, że pa cjen ta Ka zi mie rza

Ry sie wi cza przy ję to 29 mar ca 1967 ro ku
na od dział in ter ni stycz ny z roz po zna niem
za wa łu mię śnia ser co we go i te go sa me go
dnia stwier dzo no zgon. Ty le i aż ty le.
A dzi siaj, po 45 la tach od śmier ci Oj ca,
przy cho dzi skre ślić kil ka słów o krót kim,
ja kże za krót kim, 48-let nim ży ciu mo je go
Ta ty, któ re go le d wie, le d wie za pa mię ta łem
z dzie ciń stwa, bo 29 mar ca 1967 ro ku
mia łem tyl ko 7 lat.

Do szko ły po wszech nej w Bo bo wej
ro dzi ce Ge no we fa i Mi ko łaj po sła li Ka -
zi mie rza rok wcze śniej, niż wska zy wa -
ła by me try ka uro dzin, bo mło dy Ka zek
za czął w do mu roz pa czać, gdy star szy
o rok brat Adam zo stał uczniem. Oka -

za ło się, że nie mo żna bra ci roz łą czać,
a wła dze szkol ne nie czy ni ły prze szkód,
że by Adam i Ka zek za sie dli ra zem
(w 1925 ro ku) w szkol nych ła wach.

W 1931 ro ku Ka zi mierz zo stał przy -
ję ty do Pań stwo we go Gim na zjum
nr II im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go
w No wym Są czu (na wy dział hu ma ni -
stycz ny). W 1937 ro ku, jak stwier dza
„Pro to kół eg za mi nu doj rza ło ści”, spo -
rzą dzo ny w Pań stwo wym Gim na -
zjum II im. Kró la Bo le sła wa Chro bre go
„abi tu rient (…) Ry sie wicz Ka zi mierz
(…), wy zna nie – rzym sko -ka to lic kie
(…) zdał zwy czaj ny eg za min doj rza ło -
ści i otrzy mał oce ny osta tecz ne: re li gia
– do brze, j. pol ski – bar dzo do brze, j. ła -
ciń ski – do brze, j. nie miec ki – do sta tecz -
nie, hi sto ria wraz z na uką o Pol sce
współ cze snej – do brze, geo gra fia – do -

sta tecz nie, fi zy ka z che mią – do brze,
ma te ma ty ka – do sta tecz nie, pro pe deu -
ty ka fi lo zo fii – do brze, hi gie na – do brze.
No wy Sącz, dnia 13 ma ja 1937 ro -
ku”. I z ta kim świa dec twem Oj ciec zo -
stał przy ję ty w 1937 ro ku na Wy dział
Fi lo zo ficz ny Uni wer sy te tu Ja giel loń -
skie go w Kra ko wie, na któ rym pod jął
stu dia z za kre su fi lo lo gii pol skiej. Śla -
dem bra ta Ada ma, od ra zu wstą pił
w sze re gi stu denc kie go Związ ku Nie za -
le żnej Mło dzie ży So cja li stycz nej. Po lo -
ni stycz ne stu dia prze ry wa
wy buch II woj ny świa to wej. Na Uni -
wer sy tet Ja giel loń ski nie da ne by ło Oj -
cu już ni gdy po wró cić.

***
W 1938 ro ku miał miej sce tra gicz ny

w skut kach wy pa dek, któ ry od ci snął
pięt no na ży ciu Ka zi mie rza. Otóż 21 li -
sto pa da na sta rym, drew nia nym mo ście
na rze ce Bia ła, łą czą cym wsie Woj na ro -
wa i Wil czy ska, Ta ta zo stał na pad nię ty,
jak to opi sy wa ła wte dy lo kal na pra sa,
przez pi ja ne go „zdzi cza łe go pa rob ka Jó -
ze fa Ta ra ska”. Oj ciec stra cił wów czas

Ka zi mierz Ry sie wicz, ps. „Ka je tan”, „Rze pa”

Tra gicz ny pol ski los
Ka zi mierz Ka je tan Ry sie wicz uro dził się 18 sierp nia 1919 ro ku
w Gry bo wie. Dzi siaj, kie dy pi szę te sło wa, Ta ta ob cho dził by 93. uro -
dzi ny. Nie ste ty, nie ubła ga ny wy rok lo su, za trzy mał wska zów kę ze -
ga ra, od mie rza ją ce go czas Je go ży cia, już 29 mar ca 1967 ro ku. 

Fałszywy dokument poświadczający zatrudnienie Kazimierza w Krakowie 

Pierw sze i ostat nie spo tka nie z sio -
strą Ja dwi gą po woj nie. Mo na -
chium 1964 rok
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oko, a na past ni ka, za ten akt agre sji ska -
za no na 3 la ta wię zie nia. Po dob no Jó zef
Ta ra sek zo stał za mor do wa ny, ja ko kry -
mi na li sta, przez Niem ców, kie dy ci
wkro czy li w 1939 ro ku do no wo są dec -
kie go wię zie nia. Ten tra gicz ny w skut -
kach in cy dent ode gra w przy szło ści
du żą ro le w po wo jen nym, za wo do wym
ży cio ry sie Ka zi mie rza. 

***
Agre sja Nie miec na Pol skę w 1939

ro ku spo wo do wa ła, że nie omal od ra zu
ro dzeń stwo Ry sie wi czów (Adam, Ja -
dwi ga i Ka zi mierz) przy stą pi ło do dzia -
łań kon spi ra cyj nych w sze re gach
Pol skiej Par tii So cja li stycz nej – Wol -
ność, Rów ność, Nie pod le głość. Adam
i Ja dwi ga od da li się tej dzia łal no ści bez
resz ty, na to miast Ka zi mierz, z uwa gi
na cię żką cho ro bę oj ca Mi ko ła ja, po zo -
stał w do mu ro dzin nym w Wil czy skach -
-Je żo wie i po ma gał mat ce Ge no we fie
w pro wa dze niu kil ku mor go we go go -
spo dar stwa rol ne go. Do dat ko wo pod jął
ta kże pra cę w Ubez pie czal ni Spo łecz nej
w Ja śle, ale z chwi lą śmier ci oj ca, Mi -
ko ła ja Ry sie wi cza, w 1942 ro ku, cał ko -
wi cie po świę cił się pro wa dze niu
z mat ką go spo dar stwa rol ne go. Wte dy
za ło żył ta kże nie wiel ką pa sie kę, co – ja -
ko spad ko bier ca oj cow skiej pa sji
– z sen ty men tu i pszcze lar skie go
obo wiąz ku mu szę pod kre ślić.

Go spo dar stwo rol ne i dom ro dzin ny
Ry sie wi czów w Wil czy skach -Je żo wie
przez wszyst kie la ta oku pa cji sta no wił
osto ję dla kon spi ra to rów nie tyl ko
z WRN. Da wał schro nie nie ucie ki nie -
rom. Ge no we fa Ry sie wi czo wa do star -
cza ła ta kże do Kra ko wa żyw ność, co
z oku pa cyj nej per spek ty wy by ło praw -
do po dob nie naj cen niej szą po mo cą.

Jed nak po wo li pę tla nie miec kiej in -
wi gi la cji za ci ska ła się na szyi mło de go
Ka zi mie rza. Adam (ps. „Teo dor”) i Ja -
dwi ga (ps. „Zoś ka”), prze by wa ją cy
w Kra ko wie, by li przez Niem ców po -
szu ki wa ni i co raz trud niej przy cho dzi ło
Ka zi mie rzo wi (ps. „Ka je tan”), człon ko -
wi pod ziem ne go WRN, uda wać, że nie
ma z kon spi ra cją nic wspól ne go. Na po -
cząt ku 1944 ro ku, za gro żo ny aresz to wa -
niem, wy je żdża z Je żo wa do Kra ko wa
i do koń ca nie miec kiej oku pa cji (ja ko
nie do szły po lo ni sta) pra cu je przy re da -
go wa niu pod ziem nych pism WRN:

„Na przo du” i „Wol no ści”. Dzia ła ta kże
w Kra kow skiej Agen cji Ra dio wej.

Tak zwa ne wy zwo le nie za sta je Ka zi -
mie rza w Kra ko wie. I wła ści wie od ra zu
da ją o so bie znać so wiec kie, oku pa cyj ne
po rząd ki. Ka zi mierz, w ma ju 1945 ro ku,
wraz z sio strą Ja dwi gą i czo ło wym przy -
wód cą WRN Ma ria nem Bom bą, zo sta li
aresz to wa ni i uwię zie ni w kra kow skim
Urzę dzie Bez pie czeń stwa. Wol ność od -
zy sku ją po 3 mie sią cach w związ ku
z ujaw nie niem się Od dzia łów Bo jo wych
PPS i zło że niem przez nie bro ni. W li sto -

pa dzie 1945 ro ku Oj ciec wy je żdża
do War sza wy gdzie znaj du je za trud nie -
nie w Cen tra li Spo łecz ne go Przed się bior -
stwa Bu dow la ne go. Rów no cze śnie
po dej mu je stu dia w za kre sie na uk eko no -
micz nych w Szko le Głów nej Han dlo wej.

La ta 1945-1947, to bar dzo in te re su ją -
cy roz dział w ży ciu Ka zi mie rza Ry sie -
wi cza. Brat tra gicz nie zmar łe go
przy wód cy kra kow skie go PPS -WRN
Ada ma „Teo do ra” mu siał cie szyć się za -
ufa niem przy wódz twa par tii Ka zi mie rza
Pu ża ka, czy Zyg mun ta Za rem by.
Na emi gra cji w Lon dy nie po zo sta wał
od po cząt ku woj ny Adam Cioł kosz, ta -
kże utrzy mu ją cy z ro dzi ną Ry sie wi czów
bli skie związ ki od lat 30. w. I ten au to -
ry tet spo wo do wał, że Ka zi mierz po wyj -
ściu z kra kow skie go wię zie nia UB we
wrze śniu 1945 nie za nie chał dzia łal no -
ści par tyj nej. Po przy jeź dzie do War sza -
wy Oj ciec bez zwłocz nie na wią zał
kon takt z przy wód ca mi WRN, m. in.
z Lu dwi kiem Coh nem, z Ta de uszem
Szturm de Sztre mem, z Jó ze fem Dzię -
gie lew skim, ze Ste fa nem Zbro ży ną,
z Ta de uszem So bo lew skim. W WRN
trwa ły wów czas go rącz ko we dys ku sje
zwią za ne z miej scem i stra te gią dzia ła -
nia par tii w no wej sy tu acji po li tycz nej.
Wia do mo już by ło, że daw ni przy ja cie -

le po li tycz ni, m.in. Jó zef Cy ran kie wicz,
czy Lu cjan Mo ty ka, or bi tu ją w kie run -
ku zdra dziec kiej ugo dy z PPR. A so wie -
ci tym cza sem szyb ko i spraw nie
roz bu do wy wa li apa rat re pre sji. Słyn -
na w tym cza sie by ła spra wa tzw. tez
ide olo gicz nych WRN, opra co wa nych
przez ukry wa ją ce go się Zyg mun ta Za -
rem bę, a prze ka za nych wą skiej gru pie
dzia ła czy WRN do osta tecz nej re dak cji.
W ma te ria łach pro ce so wych przy wód -
ców WRN zde po no wa no do wo dy, że
jed nym z kon sul tan tów w/w tez był ta -
kże Ka zi mierz Ry sie wicz, uży wa ją cy
po woj nie, we dług or ga nów bez pie ki,
pseu do ni mu „Piotr”. Fakt ten do wo dzi,
że Ka zi mierz aspi ro wał wów czas do ro li
czo ło we go dzia ła cza WRN.

***
Krót ko trwa ły pró by Pu ża ka i je go

współ pra cow ni ków od bu do wy struk tur
par tyj nych i zde fi nio wa nia ro li PPS -
-WRN w no wej Pol sce. Wła dze nie za -
mie rza ły to le ro wać ja kiej kol wiek
opo zy cji, ta kże le wi co wej. W ma ju 1947
ro ku Ka zi mierz Ry sie wicz zo sta je aresz -
to wa ny i osa dzo ny w war szaw skim wię -
zie niu przy uli cy Ra ko wiec kiej, jak to się
wów czas mó wi ło, „na Mo ko to wie”.
Z opo wia dań Ge no we fy Ry sie wi czo wej,
snu tych w la tach 70. XX w. wy ła nia się
dość po nu ry ob raz śledz twa, któ re prze -
szedł Oj ciec. Psy chicz ne mal tre to wa nie
i bi cie, to by ła nor ma dla owia ne go złą
sła wą śled cze go Jó ze fa Ró żań skie go, któ -
ry ma na su mie niu ży cie wie lu pol skich
pa trio tów. W mo jej dzie cię cej pa mię ci

Wła dze nie za mie rza ły
to le ro wać ja kiej kol wiek
opo zy cji, ta kże le wi co -
wej. W ma ju 1947 ro ku
Ka zi mierz Ry sie wicz zo -
sta je aresz to wa ny i osa -
dzo ny w wię zieniu.

Zdję cie ślub ne Te re sy i Ka zi mie rza
Ry sie wi czów (1954 r.) FOT. ARCH.
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po zo sta ła opo wieść bab ci o tym, jak Oj -
ca kil ka krot nie za my ka no w kar ce rze,
w któ rym mo żna by ło tyl ko stać z po chy -
lo ną gło wą, bo zim na wo da się ga ła do ko -
lan, a su fit był na wy so ko ści 150 cm. I tak
przez ca łą noc. Strzał w po ty li cę mógł się
wy da wać wo bec ta kich ka tu szy praw dzi -
wym wy ba wie niem.

Osta tecz nie, po dłu gim, trwa ją cym 18
mie się cy śledz twie, in ny słyn ny opraw -
ca sta li now ski, pro ku ra tor Za ra kow ski,
sfor mu ło wał akt oska rże nia i Ta ta,
na pod sta wie art. 86 §2 Ko dek su Kar ne -
go Woj ska Pol skie go (pró ba oba le nia
prze mo cą lu do wo -de mo kra tycz ne go
ustro ju pań stwa pol skie go), 4 grud -
nia 1948 ro ku zo stał ska za ny na 6 lat
wię zie nia i po zba wie nie praw pu blicz -
nych na 3 la ta. Wte dy, po wy ro ku,
z „Mo ko to wa” zo stał prze wie zio ny
do wię zie nia w Ra wi czu. Su che fak ty
stwier dza ją, że na mo cy amne stii Oj ciec
wy szedł na wol ność 29 ma ja 1950 ro ku,
ale wte dy, za mu ra mi Ra wi cza, nie by ło
wol nej, rów nej i nie pod le głej Pol ski. Nie
by ło ta kże już or ga ni za cji PPS -WRN,
dla któ rej Ta ta po świe cił swo je mło de la -
ta. Te raz stuk nę ła Mu 31. wio sna, a On
nie miał stu diów, nie za ło żył ro dzi ny. Oj -
ciec, Mi ko łaj, nie żył od 1942 ro ku,
a star szy brat, Adam, ps. „Teo dor”
od 1944 ro ku. Los sio stry Ja dwi gi (ucie -
kła z Pol ski w 1947 r.) nie był chy ba
jesz cze zna ny. Po zo sta ła mat ka, Ge no -
we fa, któ ra sta ła przy sy nu jak opo ka.

Z wię zie nia w Ra wi czu Ka zi mierz
wy cho dził sła by i scho ro wa ny. Mę żczy -

zna o wzro ście ok. 175 cm wa żył nie -
speł na 40 kg, czy li skó ra i ko ści!
A przed nim sta ła no wa rze czy wi stość
i być mo że na dzie ja, że jed nak mo żna
żyć nor mal nie. 

Ale ar ty kuł 86 §2 Ko dek su Kar ne go
Woj ska Pol skie go ozna czał wil czy bi let.
Po cząt ko wo Ta ta pró bo wał pod jąć prze -
rwa ne uwię zie niem stu dia na SGH
w War sza wie, prze mia no wa nej już
przez bie ru tow ców na Szko łę Głów ną
Pla no wa nia i Sta ty sty ki. Jed nak uczel -
nia za żą da ła świa dec twa mo ral no ści,
o któ re Ta ta wy stą pił (23.09.1950 r.)
do Re fe ra tu Spo łecz no -Po li tycz ne go
Pre zy dium Dziel ni co wej Ra dy Na ro do -
wej (War sza wa Śród mie ście). Ale jak

mo żna by ło otrzy mać po zy tyw ne świa -
dec two mo ral no ści, gdy chcia ło się
wcze śniej oba lać prze mo cą ustrój? Nie -
do rzecz ność! Osta tecz nie ze zwo lo no
Oj cu pod jąć stu dia na SGPiS (w try bie
za ocz nym na Wy dzia le Fi nan sów
i Prze my słu) do pie ro w 1955 ro ku. Zbli -
ża ła się od wi lż.

W mię dzy cza sie Ka zi mierz Ry sie -
wicz pra co wał w war szaw skich or ga ni -
za cjach spół dziel czych, bo tam wła śnie
znaj do wa li schro nie nie nie pod le gło ścio -
wi dzia ła cze so cja li stycz nej WRN.
W 1954 ro ku Ka zi mierz za wie ra zwią -
zek ma łżeń ski z Te re są Elżbie tą Re mi -
szew ską, któ ra do War sza wy
przy je cha ła z Wiel ko pol ski. W 1955 ro -
ku ro dzi się Te re sie i Ka zi mie rzo wi syn
Adam Lu do mir, a w 1959 ro ku Ma ciej
An to ni (au tor ni niej sze go tek stu).

W 1961 ro ku Ta ta koń czy stu dia
i „przed sta wia pra cę ma gi ster ską na te -
mat „Za wo do wa re ha bi li ta cja in wa li -
dów w Spół dziel ni In wa lidz kiej
w Pol sce Lu do wej” i uzy sku je ty tuł ma -
gi stra eko no mii. Pro ble ma ty ce za wo do -
wej re ha bi li ta cji in wa li dów po zo sta je
wier ny już do koń ca ży cia. Ta kże swo ją
nie do koń czo ną pra cę dok tor ską po świę -

Mę żczy zna o wzro ście
ok. 175 cm wa żył nie speł -
na 40 kg, czy li skó ra i ko -
ści! A przed nim sta ła
no wa rze czy wi stość i być
mo że na dzie ja, że jed nak
mo żna żyć nor mal nie. 

Po grzeb Ka zi mie rza na cmen ta rzu w Wil czy skach. Przy trum nie (od le wej)
sy no wie Adam i Ma ciej

Ro dzeń stwo (od le wej) Adam, Ja -
dwi ga i Ka zi mierz (1925 rok)
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cił tym za gad nie niom. Mo że wła śnie
tra gicz na utra ta oka na mo ście w Woj -
na ro wej w 1938 ro ku sta ła się in spi ra cją
dla pro fe sjo nal nej ak tyw no ści Oj ca
w tym za kre sie?

W 1964 ro ku Ka zi mierz Ry sie wicz
wy je żdża w pod róż szko le nio wą
do Nie miec kiej Re pu bli ki Fe de ral nej,
Au strii, Szwe cji i Nor we gii w ra mach
sty pen dium Or ga ni za cji Na ro dów Zjed -
no czo nych. Ta kie sty pen dia uzy ska ło
w tym cza sie wie lu Po la ków, któ rzy
udo ku men to wa li wa gę ba dań na uko -
wych przez sie bie pro wa dzo nych. Za -
chód pró bo wał się od wdzię czyć
za zdra dę in te re sów Eu ro py Wschod niej
w Jał cie. Wy rzu ty su mie nia, to jed nak
nie ba ga tel ny pro blem. Ta kże w po li ty -
ce. Nie ste ty od gry wa ją tyl ko po śled nią
ro lę w Hi sto rii.

Wła śnie wte dy, w 1964 ro ku po raz
pierw szy po woj nie i po raz ostat ni
w ogó le, Ka zi mierz Ry sie wicz spo tkał
się ze swo ją sio strą Ja dwi gą z Ry sie wi -
czów Ró żan kow ską (ps. oku pa cyj ny
„Zoś ka”) w Mo na chium. We dług re la -
cji cór ki Zo fii, Ja dwi gi Ró żan kow skiej,
ro dzeń stwo Ja dwi ga i Ka zi mierz, by ło
bez prze rwy in wi gi lo wa ne. Mac ki so -
wiec ko -pol skich słu żb do cie ra ły wszę -
dzie! Wy glą da na to, że Ra dio
Wol na Eu ro pa w Mo na chium, nie by ło
ostat nim ba stio nem pol skiej wol no ści.
Ale wie my o tym dzi siaj, bo jesz cze
w la tach 80. XX w. nikt nie prze czu wał,
że Taj nych Współ pra cow ni ków (TW)
Słu żby Bez pie czeń stwa mo gło być
w Pol sce po nad 100 ty się cy. A jak by ło
po za gra ni ca mi? Wie dzę na ten te mat
za bio rą ze so bą do gro bu zdraj cy Na ro -
du Pol skie go: Kisz czak i Ja ru zel ski.

Pa mię tam ten dzień, jak by zda rzy ło
się to dzi siaj. Co dzien nie ra no wsta wa -
łem, że by ra zem z Ta tą po si lić się zu pą
mlecz ną. Sia da li śmy w kuch ni, by ła go -
dzi na 6, mo że 6.30 ra no i zja da li śmy
płat ki owsia ne na mle ku. Ta ki mie li śmy
po ran ny oby czaj. Po tem przy je żdżał
kie row ca i Ta ta je chał do pra cy. W tym
cza sie był za stęp cą dy rek to ra Za kła du
Ba daw cze go Związ ku Spół dziel ni In -
wa li dów. 

Po śnia da niu z Oj cem pró bo wa łem
jesz cze za snąć na 5-10 mi nut. I wła śnie
te go dnia, tj. 29 mar ca 1967 ro ku,
wszyst ko się za wa li ło. Jak zwy kle zje -

dli śmy zu pę mlecz ną, jak zwy kle Ta ta
uca ło wał mnie w czo ło na po że gna nie,
jak zwy kle przy je chał po Nie go kie row -
ca. Jak zwy kle… Tyl ko, że te go dnia nic
nie by ło tak jak zwy kle. Bo Ta ta już ni -
gdy nie wró cił. A resz ta jak za wsze po -
zo sta ła mil cze niem.

***
Ka zi mierz Ry sie wicz wró cił w swo -

je ro dzin ne stro ny i spo czął na cmen ta -
rzu w ro dzin nych Wil czy skach. Tej
śmier ci nikt się nie spo dzie wał. Dla mat -
ki, Ge no we fy Ry sie wi czo wej, to był
ostat ni akt ro dzin nej mar ty ro lo gii. Za -
nim ode szła w 1979 ro ku, po cho wa ła
wszyst kich swo ich naj bli ższych. Naj -
pierw mę ża Mi ko ła ja w 1942 ro ku, po -
tem sy na Ada ma w 1944 ro ku, po tem
cór kę Ja dwi gę w 1965 ro ku, wresz cie
naj młod sze go sy na Ka zi mie rza w 1967
ro ku. Przy ja cie le ro dzi ny mó wi li o niej
„pol ska Nio be”.

Po grzeb Oj ca pa mię tam w naj drob -
niej szych szcze gó łach. Roz pacz mo jej
Ma my Te re sy i Bab ci Ge no we fy, tłu my
zgro ma dzo ne na cmen ta rzu. Jed nak
prze glą da jąc fo to gra fie z po grze bu od no -
szę wra że nie, że chy ba nie do koń ca zda -
wa łem so bie spra wę z te go co się sta ło.
Nad trum ną ostat nie po że gnal ne epi ta -
fium wy gło sił przy ja ciel Ta ty z cza sów
stu diów, po tem z kon spi ra cji, a ta kże to -
wa rzysz wię zien nej nie do li, wy bit ny
kra kow ski na uczy ciel ję zy ka pol skie go,
Zyg munt Ko za kie wicz. Na ko niec przy -
po mnę frag men ty te go przej mu ją ce go
wy stą pie nia. Ja kże in ny świat war to ści
to wa rzy szył tam tej ge ne ra cji:

– Czy pa mię tasz, Ka zi ku, ten sło -
necz ny dzień paź dzier ni ko wy, kie dy to
po śród do stoj nych mu rów Ja giel loń skiej
Wszech ni cy po raz pierw szy po da li śmy
so bie przy ja ciel skie dło nie? Ty, przy by -
ły do Kra ko wa od tych prze pięk nych
pod gór skich stron i ja z da le kiej zie mi
kre so wej – „sta ni cy or ląt” osia dłej
na stra ży u wschod nich ru bie ży Rze czy -
po spo li tej. I od tąd – przez lat nie mal
trzy dzie ści – bie gło to na sze wspól ne
ży cie na do bre i złe – „gór nie i dur nie”
– ale wspól nie ku jed ne mu ce lo wi. Pa -
mię tasz? (…)

Aż któ re goś po ran ka za grzmia ły
dzia ła ty sią cem luf, za gra ły ar ma ty
– a z roz pa lo ne go nie ba po czę ły gra dem
spa dać bom by zrzu co ne z nie przy ja ciel -

skich sa mo lo tów. (…) Po przez kraj jak
dłu ga i sze ro ka Pol ska – szła śmierć,
znisz cze nie – a mia sta i wsie za mie ni ły
się w ru iny i zglisz cza. Lecz wróg trium -
fo wał krót ko – je go zwy cię stwo oka za -
ło się złud ne, gdyż krwi nie ża ło wał
nikt, wy ssa li śmy ją z pier si i z pie śni.
(…) A je śli ka żdy pol ski dom za mie nił
się w twier dzę – to Twój roz sia dły po -
śród je żow skich pól był nie tyl ko twier -

dzą, ale azy lem dla ści ga nych
bo jow ców, szpi ta lem dla oka le czo nych
żoł nie rzy w ak cjach bo jo wych. Tu
do twe go do mu pro wa dzi ła dro ga pro -
sto z oświę cim skiej ot chła ni śmier ci
i wy nisz cze nia. (…)

A po tem przy szła wol ność. Wróg po -
bi ty, sztan da ry pol skie na gru zach Ber -
li na. Ja kżeż tra gicz na wol ność
peł na roz pa czy, po my łek, roz te rek wiel -
kich, trud nych de cy zji. Czy pa mię tasz
Mo ko tów i te drę czą ce oko wy na na -
szych dło niach, wią za ne pol ski mi rę ko -
ma? Czy pa mię tasz te dłu gie upior ne
no ce, któ re spę dza li śmy w ce li wię zien -
nej, drę cze ni, mal tre to wa ni i po ni ża ni?
A po tem sąd – wy ro ki? (…)

Dziś Cię Ka zi ku że gna my; lecz za -
pew niam – że gna my na krót ko. Bo z ka -
żdym wio sen nym po wie wem, ni czym te
prze lot ne pta ki, przy cho dzić bę dzie my
do Cie bie, aże by dzie lić się z To bą ra do -
ścia mi i smut ka mi, aże by opo wie dzieć
Ci o na szym ży ciu. Śpij spo koj nie. (…)
Nie chaj nad Two ją mo gi łą ko ły sze się
wiatr, co bie gnie od tych okol nych pól
i łąk, po śród któ rych uro słeś, spę dzi łeś
la ta dzie ciń stwa. A kie dy do ku czy Ci sa -
mot ność, stę sk nisz się za na mi – …
wów czas, wów czas wtul się w ten oj czy -
sty piach głę bo ko, głę bo ko, aż do le ci
do Cie bie naj pięk niej sza – pieśń -mo dli -
twa – któ rej na imię POL SKA.

Że gnaj – do zo ba cze nia!”.
MA CIEJ RY SIE WICZ

Je żów, 18 sierp nia 2012 r.

Wy rzu ty su mie nia, to
jed nak nie ba ga tel ny
pro blem. Ta kże w po li ty -
ce. Nie ste ty od gry wa ją
tyl ko po śled nią ro lę
w Hi sto rii.
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P
o wsta łe w No wym Są czu
w ma ju 1906 ro ku To wa rzy -
stwo Tu ry stycz ne „Be skid”,
czy li póź niej szy Od dział „Be -

skid” Pol skie go To wa rzy stwa Ta trzań -
skie go, pro wa dzi ło bar dzo sze ro ką
dzia łal ność, w któ rej wa żną ro lę gra ło
za go spo da ro wa nie gór. Wpraw dzie
pierw szym wy zna ko wa nym w 1907 ro -
ku szla kiem by ła tra sa wio dą ca z Piw -
nicz nej do Ja wo rek, ale dru gi, z Ry tra
przez Prze hy bę, w ko lo rze czer wo nym,
o dłu go ści 20 km, wy zna ko wał rok póź -
niej prof. Ka zi mierz So snow -
ski. I w 1909 ro ku pro fe sor So snow ski
kon ser wu jąc ten pod nisz czo ny szlak do -
dał – dla uzy ska nia lep szej wi docz no ści
(szcze gól nie w no cy) bia ły pa sek
do czer wo ne go. Po nie waż by ło to dzia -

ła nie pre kur sor skie w ska li kra ju, ten
wła śnie szlak, wio dą cy przez Prze hy bę,
wszedł do hi sto rii pol skiej tu ry sty ki.

Jed nak najam bit niej szym i naj trud -
niej szym za da niem, ja kie so bie To wa -
rzy stwo wy ty czy ło, by ła bu do wa
schro nisk gór skich. Już 3 lip ca 1908 ro -
ku, na po sie dze niu za rzą du, Ka zi mierz
So snow ski za pro po no wał wy bu do wa nie
schro ni ska na Po la nie Prze hy ba. Chcia -
no ku pić nie wy koń czo ny bu dy nek sto ją -
cy na Ha li Ko niecz nej, na le żą cy do dóbr
ry trzań skich, ro ze brać go i prze nieść
na Prze hy bę. Po nie waż nie po zwa lał
na to stan fi nan sów, uchwa lo no, by prze -
zna czać na ten cel co rok po 50 ko ron.
Do spra wy wró co no w 1912 ro ku, ale
po sta no wio no zno wu za wie sić pra ce
do cza su „gdy po uprzy stęp nie niu szer -

sze go pa sma Be ski du ruch tu ry stycz ny
w na szych oko li cach wię cej się wzmo -
że”. Nie ste ty, wy buch I woj ny świa to wej
spo wo do wał kil ku let nią prze rwę w dzia -
łal no ści To wa rzy stwa. Pod ję to ją już
w wol nej Pol sce. Od na wia no znisz czo -
ne upły wem lat szla ki i wy zna cza no no -
we. Tu pierw szo pla no wą po sta cią był
prof. Fe liks Rapf, któ ry m.in. wy zna ko -
wał bia ło -żół ty szlak o dłu go ści 14 km
z Piw nicz nej przez Niem co wą na Prze -
hy bę. Kil ka mie się cy póź niej wy bra ny
zo stał pre ze sem Od dzia łu PTT „Be skid”
i funk cję tę peł nił przez 25 lat. Naj więk -
szą za słu gą prof. Rap fa dla tu ry sty ki pol -
skiej by ło wpro wa dze nie no we go
sys te mu zna ko wa nia, obo wią zu ją ce go
do dzi siaj. By ło to udo sko na le nie po my -
słu prof. So snow skie go i po le ga ło na do -
da niu do pa ska pod sta wo we go ko lo ru
jesz cze dwóch bia łych pa sków.

Oczy wi ście nie za po mnia no o idei
schro nisk. Ze wzglę dów fi nan so wych
roz po czę to od ada pta cji na ten cel ist nie -
ją cych już bu dyn ków. Pierw szym był
schron „Zoch na” pod Run kiem, uru cho -
mio ny przez Ko ło w Kry ni cy w 1925 ro -
ku, a dru gim – schro ni sko w Szczaw ni cy
„Na Pia skach”, któ re roz po czę ło dzia łal -
ność rok póź niej. Na po cząt ku lat 30.
czy nio no sta ra nia, by wy bu do wać schro -
ni sko na Obi dzy nad Piw nicz ną.

Do ro dzą cej się w bó lach re ali za cji
schro ni ska na Prze hy bie po wró co no
w 1927 ro ku. Naj więk szym pro ble mem
by ła spra wa te re nu. Ha la Prze hy ba by ła
wów czas wła sno ścią łem kow skiej gro -
ma dy Szlach to wa, któ ra gło si ła ha sło
„Ani pię dzi zie mi La chom”. Nie zga -
dza ła się ona na sprze daż To wa rzy stwu
grun tu, ofe ru jąc wy łącz nie dzie rża wę
i to za za po ro wą ce nę. Ota cza ją ce ha lę
la sy na le ża ły na to miast do Ada ma hr.
Stad nic kie go, któ ry od po cząt ku był
prze ciw ny bu do wie, oba wia jąc się
o stan la sów i zwie rzy ny, przy zwięk -
szo nym po po sta wie niu schro ni ska, ru -
chu tu ry stycz nym. Od 1930 do 1935
ro ku prze pro wa dzo no wie le wi zji lo kal -

Są dec kie schro ni ska gór skie (2)

Schro ni sko na Prze hy bie

To naj bar dziej zna ne są dec kie schro ni sko gór skie, o pięk nej, ale
i wy jąt ko wo dra ma tycz nej hi sto rii. Jest po ło żo ne we wspa nia -
łym i ide al nie do bra nym miej scu, na wy so ko ści 1175 m n.p.m.
Mo żna się tu do stać do słow nie ze wszyst kich stron i aż trud no
zli czyć doj ścio we szla ki.
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nych, pod czas któ rych pro wa dzo no też
po szu ki wa nia wo dy. Wresz cie w mar -
cu 1936 ro ku uda ło się prze ko nać hr.
Stad nic kie go do sprze da ży par ce li w le -
sie na po łu dnio wym sto ku, kil ka na ście
me trów od ha li. Przy stą pio no wresz cie
do bu do wy, mi mo że po sia da ny fun dusz
wy no sił 7.800 zł, przy kosz to ry sie opie -
wa ją cym na 40.000 zł. Pro jekt przy go -
to wał inż. Ka zi mierz Kul czyń ski.
Po mi mo prze szkód ro bio nych przez

chło pów ze Szlach to wej, roz po czę to
zwóz kę ma te ria łów bu dow la nych, któ -
ra w związ ku z tym od by wa ła się głów -
nie no cą. Po nie waż już we wrze śniu
spadł śnieg, ro bo ty prze rwa no. Zbu do -
wa no tyl ko drew nia ny ba rak słu żą cy ja -
ko skład ma te ria łów bu dow la nych
i miesz ka nie dla do zor cy, któ rym był
przy szły za rząd ca schro ni ska, gó ral ze
Szczaw ni cy – Wa len ty Sy me la. Pro wa -
dził on też skrom ny bu fet. Ba rak po sia -
dał ta kże 16 miejsc noc le go wych
na pry czach i już w zi mie mo gli z nie go
ko rzy stać nar cia rze.

Wio sną pod pi sa no umo wę z cie ślą -
-bu dow ni czym Fran cisz kiem Gac kiem
ze Szczaw ni cy, któ ry bu do wę roz po -
czął 2 lip ca 1937 ro ku. Pra ce szły bar -
dzo szyb ko, bo już w sierp niu za tknię to
wie chę na da chu, a z po cząt kiem paź -
dzier ni ka obiekt stał w sta nie su ro wym.
Urzą dzo no wstęp nie 34 miej sca noc le -
go we i kuch nię. W zi mie 1937/1938 r.
ze schro ni ska sko rzy sta ło po nad trzy sta
osób, głów nie nar cia rzy.

Na wnio sek Od dzia łu w No wym Są -
czu, Wal ny Zjazd De le ga tów PTT
w dniu 8 ma ja 1938 ro ku nadał schro ni -
sku imię prof. Ka zi mie rza So snow skie go,
mo że naj więk szej po sta ci w ca łej hi sto rii
pol skiej tu ry sty ki gór skiej. Był on pierw -
szym se kre ta rzem Od dzia łu i ini cja to rem
bu do wy schro ni ska na Prze hy bie.

Koń co we pra ce bu dow la ne pro wa -
dzo no jesz cze w 1939 ro ku, tak, że w ich
wy ni ku ilość ca ło rocz nych miejsc noc -
le go wych wzro sła do 52, a łącz nie z wy -
ko rzy sty wa nym w le cie pod da szem,
schro ni sko mo gło przy jąć 100 osób.

***
Po wy bu chu woj ny, roz po rzą dze niem

nie miec kich władz oku pa cyj nych, roz -
wią za ne zo sta ły wszyst kie pol skie sto -
wa rzy sze nia, a więc i PTT, a ich ma ją tek
uległ kon fi ska cie. Schro ni sko na Prze -
hy bie by ło jed nak czyn ne. Ruch był nie -
wiel ki, gdyż od wie dza li je przede
wszyst kim tu ry ści nie miec cy, głów nie
w so bo ty i nie dzie le. „Od wie dza li” je
też czę sto par ty zan ci, któ rym słu ży ło
za schro nie nie. Po cząt ko wo go spo da -
rzył tu Wa len ty Sy me la, a gdy wio -
sną 1941 ro ku obiekt prze szedł
pod za rząd nie miec ki, opie kę nad nim
spra wo wa li za rząd cy usta no wie ni przez
Niem ców. Nie ste ty, schro ni sko nie do -

cze ka ło koń ca oku pa cji. Kil ka ty go dni
wcze śniej, w pierw szych dniach grud -
nia 1944 ro ku, w cza sie ob ła wy na par -
ty zan tów zo sta ło spa lo ne. Spra wa ta nie
jest do koń ca wy ja śnio na. W li te ra tu rze
na ogół przy pi su je się to woj skom nie -
miec kim. Ale prof. Fe liks Rapf, po wo -
łu jąc się na Mie czy sła wa „Ob ła za”
Cho le wę, do wód cę od dzia łu Ba ta lio -
nów Chłop skich, twier dził, że uczy nił to
wy co fu ją cy się ze schro ni ska od dział
par ty zan tów so wiec kich.

PTT dzia łal ność wzno wi ło wpraw dzie
już w ma ju 1945 ro ku, ale re alia eko no -
micz ne nie po zwo li ły na pod ję cie tru du

od bu do wy schro ni ska. 16 grud nia 1950
ro ku PTT zo sta ło roz wią za ne, a swój ma -
ją tek prze ka za ło po wo ła ne mu na stęp ne -
go dnia Pol skie mu To wa rzy stwu
Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze mu. No wo są -
dec ki Od dział „Be skid” PTTK, gdy tyl -
ko po zwo li ły na to wa run ki, wy bu do wał
na miej scu spa lo ne go schro ni ska nie wiel -
ki, po sia da ją cy oko ło 16 miejsc noc le go -
wych schron tu ry stycz ny, któ ry od da no
do użyt ku 19 lip ca 1953 ro ku. Od dział
po sia dał skrom ne środ ki fi nan so we i de -
cy du ją ca by ła tu pra ca spo łecz na. Wy -
star czy po wie dzieć, że ma te ria ły
bu dow la ne wy no szo ne by ły na ple cach
dro gą z Ga bo nia. Schron, pro wa dzo ny
przez Mi cha li nę Za ro tyń ską, po sia dał
izbę noc le go wą oraz nie wiel ką kuch nię.
Słu żył tu ry stom przez 5 lat, czy li do wy -
bu do wa nia no we go schro ni ska.

Pra ce nad je go bu do wą roz po czę to
w na stęp nym ro ku i 23 sierp nia 1958 ro -
ku zo sta ło ono od da ne do użyt ku. Zbu -
do wa ny z ka mie nia, kry ty gon tem obiekt
pięk nie był wpi sa ny w gór ski kra jo braz.
Jak na owe cza sy, był bar dzo no wo cze -
sny. Po sia dał cen tral ne ogrze wa nie, a tu -
ry ści mie li do stęp do cie płej wo dy.
Po sia dał oświe tle nie elek trycz ne z za in -

Na wnio sek Od dzia łu
w No wym Są czu, Wal ny
Zjazd De le ga tów PTT
w dniu 8 ma ja 1938 ro ku
nadał schro ni sku imię
prof. Ka zi mie rza So -
snow skie go
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sta lo wa nych agre ga tów, te le fon i du żą,
sty lo wą ja dal nię. W wie lo oso bo wych
po ko jach znaj do wa ło się 60 miejsc noc -
le go wych. W trak cie bu do wy usta wio no
wy ciąg li no wy, któ rym z Ga bo nia trans -
por to wa no ma te ria ły bu dow la ne. Gdy
schro ni sko zo sta ło ukoń czo ne, słu żył aż
do 1997 ro ku ja ko wy ciąg to wa ro wy.

W 1963 ro ku do ko na no istot nych
zmian. Po wsta ły sa ni ta ria ty, do dat ko wy
bu fet w ho lu i nar ciar nia oraz za mon to -
wa no no we agre ga ty.

Pierw szym go spo da rzem schro ni ska
był Al fred La sta wi ca, któ ry pro wa dził
je przez osiem lat. Za rów no on, jak
i Ma rian Pa tyk, któ ry gaz do wał tu łącz -
nie sie dem lat, bar dzo do brze za pi sa li się
w hi sto rii obiek tu. Do dzi siaj wspo mi -
na ni są przez star szych tu ry stów.

Ale od 1 paź dzier ni ka 1976 ro ku ze
schro ni skiem zwią za ne jest na zwi sko
Ja na Bie la ka, a wła ści wie ca łej je go ro -
dzi ny. Bez zbyt niej prze sa dy mo żna po -
wie dzieć, że po pu lar ny Ja siek stał się
nie mal sy no ni mem Prze hy by. Po tra fił
on wy two rzyć spe cy ficz ną gór ską at -
mos fe rę. W pro wa dze nia obiek tu wkła -
dał ca łe swo je ser ce i sku tecz nie
re ali zo wał wie le wła snych po my słów.
Był nie tyl ko go spo da rzem, ale też po -
my sło daw cą i or ga ni za to rem wie lu im -

prez. Wspie ra ła go żo na Ol ga, pro wa -
dzą ca część ga stro no micz ną.

Da tę 17 grud nia pa mię ta ją chy ba
wszy scy mi ło śni cy Prze hy by. Te go dnia
w 1991 ro ku w obiek cie wy buchł po żar.
Spło nę ła cał ko wi cie część drew nia -
na i wy strój, a po zo sta ła część by ła pra -
wie cał ko wi cie wy pa lo na. Jed nak
szyb ko za pa dła de cy zja o od bu do wie.

W 1992 ro ku prze pro wa dzo no pra ce
wy bu rza ją ce i roz po czę to trwa ją ce sześć
lat pra ce bu dow la ne. Jed nak dzia łal ność
tu ry stycz na na Prze hy bie, m.in. dzię ki
ol brzy mie mu za an ga żo wa niu Ja na i Ol -
gi Bie la ków, zo sta ła prze rwa na tyl ko
na kil ka mie się cy. W koń co wym sta -
dium bu do wy by ła tzw. „Jaś ków ka”,
ma ją ca we dług pier wot nych za ło żeń
uzu peł niać w peł ni se zo nu wła ści we

Bez zbyt niej prze sa dy
mo żna po wie dzieć, że po -
pu lar ny Ja siek stał się
nie mal sy no ni mem Prze -
hy by. Po tra fił on wy two -
rzyć spe cy ficz ną gór ską
at mos fe rę. 
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schro ni sko. Pierw szych tu ry stów przy -
ję to tam już wio sną, a ofi cjal ne otwar -
cie obiek tu od by ło się 13 czerw ca,
a więc sześć mie się cy po po ża rze. „Jaś -
ków ka” mo gła przy jąć na noc le gi 32 tu -
ry stów. Obok po sta wio no bu fet „U Oli”.

Trze ba tu do dać, że oprócz ol brzy -
mie go za an ga żo wa nia Bie la ków
przy od bu do wie schro ni ska nie oby ło
się bez du żych środ ków i pra cy lu dzi
z PTTK (wte dy OZGT PTTK). Tak
„Jaś ków ka” jak i bu dy nek głów ny
schro ni ska sfi nan so wa ne zo sta ły w czę -
ści z od szko do wa nia i ze środ ków
PTTK. Wy ni ki „zbiór ki, ja ką za ini cjo -
wał śp. Jan Bie lak, cen ne, bo mo bi li zu -
ją ce i przy cią ga ją ce sym pa ty ków, to
jed nak tyl ko nie wiel ki pro cent w kosz -
tach ogó łem.

Ale zno wu da ła o so bie znać fe ral -
na da ta 17 grud nia. Te go dnia, w 1994
ro ku, a więc do kład nie po trzech la tach
od po ża ru schro ni ska, tra gicz nie zgi nął
Jan Bie lak, wra ca jąc do obiek tu sku te -
rem śnie żnym. Je go dzie ło prze ję ła żo -
na Ol ga przy po mo cy dzie ci Kin gi
i Pio tra, a póź niej też Ka si. Jesz cze
przed ukoń cze niem od bu do wy schro ni -
ska, Ol ga do pro wa dzi ła do uru cho mie -
nia ga stro no mii oraz noc le gów
na pierw szym pię trze.

Cał ko wi te od da nie bu dyn ku do użyt -
ku na stą pi ło 31 grud nia 1997 ro ku.
Schro ni sko zo sta ło od bu do wa nie w pra -
wie nie zmie nio nej for mie. Za sad ni czą ró -
żni cą by ło do bu do wa nie od po łu dnio wej
stro ny ta ra su wi do ko we go. Mo żna z nie -
go po dzi wiać wspa nia łą pa no ra mę gór -
ską z Ta tra mi w ro li głów nej. Naj pierw
Ta try Wy so kie, po cząw szy od sło wac kiej
Łom ni cy, przez Lo do wy, Gier lach, Ry sy,
Kry wań i Świ ni cę, da lej Ta try Za chod nie
z Ka spro wym, Czer wo ny mi Wier cha mi
i Gie won tem. Tro chę ni żej to Ta try Biel -
skie z Haw ra niem i Mu ra niem. Wy bu do -
wa no ta kże no we uję cie wo dy oraz no wą
bio lo gicz ną oczysz czal nię ście ków. Przy -
go to wa no też GOPR -ów kę dla peł nią -
cych dy żu ry ra tow ni ków.

***
Od kil ku na stu mie się cy do schro nisk,

w tym i na Prze hy bę, wkra cza no wo cze -
sność. Je rzy Ka la rus, pre zes Spół ki
PTTK „Kar pa ty”, za rzą dza ją cej kar pac -
ki mi schro ni ska mi, z du mą in for mu je
o re ali zo wa nym pro gra mie „Zie lo ne

Schro ni ska”, współ fi nan so wa nym przez
Unię Eu ro pej ską. Dzię ki kwo cie po -
nad 6,3 mln zło tych, 11 be skidz kich
schro nisk bę dzie bar dziej przy ja znych
lu dziom i śro do wi sku. Pro gram jesz cze
się nie za koń czył, ale Prze hy ba zy ska ła
już ko lek to ry sło necz ne, kuch nię tu ry -
stycz ną i su szar nię. W naj bli ższym cza -
sie zo sta nie uru cho mio na pra sa
do śmie ci. Ma być ta kże przy go to wa ny
po kój z sa ni ta ria ta mi dla nie peł no spraw -
nych oraz spe cjal ny pod jazd dla nich.
Pla no wa ne jest też udo stęp nie nie in ter -
ne tu. Zmie ni ła się rów nież „Jaś ków ka”.
Na par te rze urzą dzo no ka pli cę, w któ rej
od czerw ca do wrze śnia co nie dzie lę
o godz. 13.30 od pra wia ne są Msze św.
W osob nym po ko ju po wstał „Ga bi net
prof. Ka zi mie rza So snow skie go” – pa -
tro na schro ni ska. W naj bli ższym cza sie
zo sta nie tam też uru cho mio ny Ośro dek
Kul tu ry Tu ry sty ki Gór skiej z eks po zy -
cją do ty czą cą za go spo da ro wa nia Be ski -
du Są dec kie go oraz hi sto rii tu ry sty ki.

Obiekt ca ły czas tęt ni ży ciem. Ol ga
Bie la ko wa mó wi, że okre sie let nim naj -
wię cej jest tu ry stów in dy wi du al nych,
na to miast je sie nią do mi nu ją gru py
szkol ne. Schro ni sko ofe ru je za rów no
noc le gi na przy zwo itym po zio mie, jak
i po sił ki przy go to wy wa ne przez kuch -
nię. Naj po pu lar niej szy ze staw to żu rek
z jaj kiem, na le śni ki z bo rów ka mi
i na de ser szar lot ka w śmie ta nie. Wie le
się też tu dzie je. Nie daw no, bo 15 sierp -
nia, w ra mach Fe sti wa lu Kar pa ty OF Fer
od był się kon cert „Mu zy ka na Prze hy -
bie” z udzia łem m.in. łem kow skiej ka -
pe li oraz słyn nej od lat Wol nej Gru py
Bu ko wi na. Wie lu lu dzi gór nie wy obra -
ża so bie by nie uczest ni czyć tu w syl we -
stro wej Mszy św. 

Schro ni sko go ści ło wie lu zna ko mi -
tych go ści, z Ka ro lem Woj ty łą na cze le.
W la tach 1959–1969 przy szły pa pież
prze by wał tu sze ścio krot nie pod czas
swo ich wy praw nar ciar skich. O Prze hy -
bie nie za po mniał w cza sie swo jej wspo -
mnie nio wej „po wtór ki z geo gra fii”
na sta ro są dec kich Bło niach 16 czerw -
ca 1999 ro ku. Ma ło kto wie, że te go dnia
by ło za pla no wa ne lą do wa nie pa pie skie -
go he li kop te ra na Prze hy bie i ca ły per -
so nel cze kał wów czas w schro ni sku
na do stoj ne go go ścia. Nie ste ty, z po wo -
dy fa tal nych wa run ków at mos fe rycz -

nych, ta wi zy ta Oj ca Świę te go nie do -
szła do skut ku. Pa miąt ką po nim jest
Szlak im. Ja na Paw ła II pro wa dzą cy ze
Sta re go Są cza przez Prze hy bę do Kro -
ścien ka, bę dą cy obec nie czę ścią Ma ło -
pol skie go Szla ku Pa pie skie go.

I je że li o szla kach mo wa, to Prze hy -
ba jest chy ba re kor dzist ką, je że li cho dzi
o ich ilość. Trze ba by po świę cić przy -
naj mniej dwa ty go dnie, by co dzien nie
od wie dzać schro ni sko bez po wta rza nia
tra sy. Mo żna więc wyjść od stro ny Do -
li ny Po pra du ze Sta re go Są cza (szlak
żół ty), Przy siet ni cy (zie lo ny, a po tem
nie bie ski), Ry tra (czer wo ny, Głów ny
Szlak Be skidz ki, lub nie bie ski), czy
z Piw nicz nej (żół ty, a po tem czer wo ny).
Od stro ny Do li ny Du naj ca mo żna za -
cząć w Ja zow sku (szlak zie lo ny), Łąc ku
(żół ty, a po tem czer wo ny), Tyl ma no wej
(zie lo ny, a po tem żół ty i czer wo ny),
Kro ścien ka (czer wo ny, Głów ny Szlak
Be skidz ki) oraz Szczaw ni cy aż trze ma
szla ka mi (żół ty, a po tem czer wo ny, nie -
bie ski oraz zie lo ny a po tem znów nie -
bie ski). Po nad to jest wie le mo żli wo ści
wej ścia szla ka mi nie zna ko wa ny mi. Naj -
po pu lar niej sze, naj ła twiej sze i naj krót -
sze to dro ga jezd na z Ga bo nia, nie ste ty

w więk szo ści as fal to wa. Uatrak cyj nie -
niem jej jest po pro wa dzo ny tam tę dy
szlak przy rod ni czy z usta wio ny mi 10 ta -
bli ca mi oraz znaj du ją ce się ko ło dro gi
miej sce po świę co ne św. Kin dze
z „Krze słem św. Kin gi”. A są prze cież
jesz cze szla ki ro we ro we, nar ciar skie,
czy kon ne. Są też te ma tycz ne, jak Szlak
Par ty zanc ki w Be ski dzie Są dec kim.

Mo żna więc śmia ło po wie dzieć, że
wszyst kie dro gi pro wa dzą na Prze hy bę.

MA CIEJ ZA REM BA
Autor jest honorowym prezesem 

Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
Oddział „Beskid” w Nowym Sączu. 

Schro ni sko go ści ło wie lu
zna ko mi tych go ści, z Ka -
ro lem Woj ty łą na cze le.
W la tach 1959-69 przy -
szły pa pież by wał tu pod -
czas swo ich wy praw
nar ciar skich. 
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Mo ją po przed nią pszcze lar ską
opo wieść na ła mach „Są de cza -
ni na” za koń czy ło wspo mnie nie
o św. Kin dze – Pa ni Zie mi Są -
dec kiej, któ ra na de wszyst ko
upodo ba ła so bie tu tej sze mio dy
spa dzio we. 

M
o że wła śnie dla te go skie ro -
wa łem tym ra zem swój
kro ni kar ski wzrok pszcze -
lar skie go skry by w kie run -

ku Sta re go Są cza. Ser ce Be ski du
Są dec kie go bi je tu taj w spe cy ficz ny
spo sób, roz no sząc to ny, któ rych pró żno
szu kać gdzie in dziej. I je śli do brze nad -
sta wić ucho, to nad roz le gły mi te re na mi
Du naj ca i Po pra du, usły szy my naj pięk -
niej szą dla pszcze la rzy mu zy kę – brzę -
cze nie pszczół.

Mó wią, że nie da le ko pa da jabł ko
od ja bło ni. I mu si tak być, bo przy sło -
wie to, jak ulał pa su je do Cze sła wa
Śmier cia ka, są de cza ni na z krwi i ko ści.
Uro dzo ny w 1944 ro ku w Świ niar sku
nie za mie nił Zie mi Są dec kiej na żad ną
in ną. Krót ki, przy mu so wy epi zod, kie -

dy wy je chał do po mor skie go Mi ro sław -
ca, że by od być słu żbę woj sko wa w la -
tach 1964-1966, sta no wi tyl ko le d wie
wspo mnie nie w je go ży cio ry sie.
Przed i po tem by ła tyl ko Są dec czy zna.
Pra cę na dłu gie la ta Cze sła wo wi Śmier -
cia ko wi za pew ni ły Za kła dy Na praw cze
Ta bo ru Ko le jo we go w No wym Są czu.
Żo ny ta kże nie szu kał da le ko, bo wy -
bran kę swo je go ser ca spo tkał w Ptasz -
ko wej. I kie dy z Kry sty ną z Ba gnic kich
za wie ra li zwią zek ma łżeń ski w 1967 ro -
ku wia do mo już by ło, że te go są dec kie -
go sta dła nikt i nic nie mo że prze nieść
w in ne re gio ny. Bo – jak mó wią – sta -
rych drzew nie mo żna prze sa dzać.

Pszczo ły w ży ciu ro dzi ny Śmier cia -
ków po ja wi ły się jak by przy pad kiem.
W la tach 70. i 80. ubie głe go wie ku
ZNTK w No wym Są czu udo stęp niał
swo im pra cow ni kom dział ki, na któ rych
w wol nych chwi lach od da wa li się
ogrod ni czym pa sjom. I wte dy wśród
dział ko wi czów ro ze szła się wieść, że
plo ny mo gły by być znacz nie więk sze,
gdy by na dział kach po sta wić na wet ma -
łą pa sie kę. I Cze sław Śmier ciak „ku pił”
ten po mysł. Tyl ko, gdy oznaj mił są sia -
dom, że na był trzy ule (war szaw skie po -
sze rza ne) od pew nej pszcze lar ki,
nad Po pra dem, nikt już nie był za in te re -
so wa ny roz wi ja niem pa sie ki na dział -
kach pra cow ni czych ZNTK. Cóż by ło
ro bić! Trze ba by ło na uczyć się pszcze -
lar skie go fa chu. Te pierw sze pszczo ły,
a ta kże ka pe lusz pa siecz ny, wi rów ka
do mio du i pod ku rzacz, zo sta ły osta tecz -
nie nad Po pra dem, a pan Cze sław na -
wią zał kon takt z pre ze sem ko ła
pszcze lar skie go w Sta rym Są czu, Fran -
cisz kiem Mir kiem. Przy stą pił
do pszcze lar skiej or ga ni za cji i tak, krok
po kro ku, sta wał się wy bit nym pszcze -
la rzem. W pszcze lar skim fa chu wier nie
se kun do wa ła mu żo na Kry sty na.
W 1992 ro ku ku pi li w Kra ko wie 40 ro -

dzin pszcze lich i pa sie ka Śmier cia ków
na bra ła pro fe sjo nal ne go wy ra zu. Dzi siaj
li czy ok. 80 ro dzin pszcze lich, roz sta -
wio nych na kil ku pa sie czy skach, m.in.
w Bia łej Wy żnej. Śmier cia ko wie ho du -
ją mat ki pszcze le, przy go to wu ją tzw. od -
kła dy (czy li ma łe ro dzin ki pszcze le,
któ re – jak mó wią pszcze la rze – do cho -
dzą w pierw szym ro ku „do si ły”, że by
po zi mow li stać się peł no war to ścio wy -
mi, mio do daj ny mi, ro dzi na mi), wi ru ją
mio dy wie lo kwia to we, li po we, spa dzio -
we i po ła wia ją py łek pszcze li. Fan ta -
stycz na re no ma tej pa sie ki spra wia, że
lu dzi ska wa lą drzwia mi i okna mi po py -
łek i mio dy do pań stwa Śmier cia ków
na Wrzo so wą 14 w Sta rym Są czu.

Kry sty na i Cze sław wraz z dwój ką
dzie ci: Be atą i Da riu szem w 1991 ro ku
za miesz ka li wła śnie pod tym ad re sem.
Tam bo wiem wy bu do wa li pięk ny dom.
Od tej chwi li za czę li ta kże uno wo cze -
śniać swój pszcze lar ski do by tek. Dzi siaj
ta osiem dzie się ciop nio wa pa sie ka po sia -
da nie wiel kie, ale no wo cze sne za ple cze.
Ule (wiel ko pol skie) sty ro pia no we (lek -
kie i ła twe w trans por cie), pra cow nia
pszcze lar ska, w któ rej zgod nie z unij ny -
mi dy rek ty wa mi (sprzęt wy ko na ny ze
sta li nie rdzew nej) mo żna wi ro wać i roz -
le wać miód, sa mo chód do staw czy, a ta -
kże nie zwy kłej uro dy ga le ria mio dów

i pył ku pszcze le go, ofe ro wa nych przez
Go spo dar stwo Pa siecz ne „Wrzos”, to
pa siecz na wi zy tów ka Kry sty ny i Cze sła -
wa Śmier cia ków.

Nie dzi wi, że ta sta ro są dec ka pa sie ka
wie lo krot nie by ła na gra dza na w kon kur -
sie pa siek or ga ni zo wa nym przez Kar pac -
ki Zwią zek Pszcze la rzy w No wym Są czu.

***
Cze sław Śmier ciak, ja ko wy bit ny pa -

siecz nik, do brze wie, że swo ją wie dzę
i po zy cję wśród pszcze lar skiej bra ci na -
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Po czet pszcze la rzy są dec kich

Czesław Śmierciak 
ze Starego Sącza

Mó wią, że nie da le ko pa -
da jabł ko od ja bło -
ni. I mu si tak być, bo
przy sło wie to, jak ulał
pa su je do Cze sła wa
Śmier cia ka, są de cza ni -
na z krwi i ko ści.
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Pod ró że kształ cą. Spo rą część
mi nio nych wa ka cji po świe ci -
łem chwa stom. Zwy czaj nym
po lnym ma kom, bła wat kom
i ró żnym in nym. U nas ich peł -
no, ale pro szę so bie wy obra zić,
że na Po mo rzu, Ku ja wach czy
Wiel ko pol sce cię żko je wy pa -
trzeć. 

S
pe cjal nie je cha łem bocz ny mi
dro ga mi wy pa tru jąc oczy
w po szu ki wa niu kwia tów
w ko lo rze czer wie ni i błę ki tu.

Nic z te go: al bo po tę żne, wy pie lę gno -
wa ne do gra nic mo żli wo ści po la, gdzie
prócz zbo ża nic nie ro śnie, al bo za -
pusz czo ne aż do bó lu nie użyt ki. Po lne
chwa sty za czy na ją u nas wy mie rać tak
sa mo, jak w Za chod niej Eu ro py. Naj -
pierw pa dły cie szą ce się złą sła wą bi -
blij ne ką ko le, po tem cha bry, na koń cu
po lne ma ki. Pierw szy cios za da ła im
do kład na se lek cja ma te ria łu siew ne go
i sta ran ne od dzie la nia zbo ża od na sion
chwa stów. Po tem za ora no mie dze.
Osta tecz ną za gła dę przy nio sły her bi cy -
dy: che mia oszczę dza źdź bła zbóż,
bez li to śnie nisz cząc wszyst kie in ne ro -
śli ny. Pew nie ktoś po wie, że nie ma
cze go ża ło wać. Ką kol jest tru ją cy, na -
sio na po lne go ma ku psu ją mą kę, zaś
bła wat ki, cóż tyl ko ład nie wy glą da ją.
To praw da, ale bar dzo ich ża łu ję. Ma -
ło te go, we wła snym ogro dzie za ło ży -
łem wła sną ko lek cję po lnych kwia tów,
czy li nie gdy siej szych chwa stów. Re -
we la cyj nie spraw dza ją się w ro li ro ślin
ozdob nych. W czerw cu kwit ną czer -
wo ne ma ki, chwi lę póź niej po ja wia ją
się błę kit ne cha bry, w koń cu lip ca ró -
żo we ką ko le. Przy odro bi nie wy sił ku
od po cząt ku la ta do po cząt ku je sie ni
mo żna mieć tuż za oknem ba jecz nie
ko lo ro wy dy wan. I co naj wa żniej sze,
sta re chwa sty awan su ją do ro li wspa -
nia łych ro ślin ozdob nych. Po trzeb ne są

na sio na, któ re bez więk sze go tru du
znaj dzie cie na są dec kich mie dzach.
Wła śnie doj rze wa ją ma ki i cha bry. Ko -
nia z rzę dem te mu, kto znaj dzie ką ko -
le. Za pa rę zło tych mo żna w in ter ne cie
za mó wić go to we mie szan ki. Nie bar -
dzo mo gę re kla mo wać, ale w Re dak cji
zo sta wi łem dla za in te re so wa nych ad -
res. Póź niej wy bie ra cie miej sce na ra -
ba tę, do kład nie usu wa cie war stwę
zie mi z ro śli na mi (chwa sty nie zno szą
kon ku ren cji!) i na lek ko roz drob nio ną,
na gą gle bę sy pie cie na sio na. I pod żad -
nym po zo rem nie wol no ani gra bić ani
tym bar dziej za sy py wać zie mią. Ro śli -
ny po ja wią się wio sną, a póź niej łą ka
od na wia się sa ma. Żad nej ko siar ki,
ple wie nia czy in nych kło po tli wych za -
bie gów. Dzi ka łą ka, jak ma lo wa -
na. I na za koń cze nie: w nie któ rych
kra jach Unii Eu ro pej skiej po wsta ły
spe cjal ne pro gra my ochro ny ma ków,
cha brów i in nych chwa stów. Naj pierw
wy tę pi li, a te raz pła cą cię żkie pie nią -
dze, by zno wu wró ci ły na mie dze…

GRZE GORZ TA BASZ

Przy ro da we dług Ta ba sza (2) 

Prze pis na chwa sty
le ży spo żyt ko wać dla do bra wspól ne -
go. I dla te go od 2005 ro ku peł ni funk cję
pre ze sa Ko ła Pszcze la rzy w Sta rym Są -
czu. Ko ło li czy 36 pa siecz ni ków. Jest
wśród nich ta kże syn Cze sła wa Śmier cia -
ka, Da riusz (uro dzo ny w 1971 r.), któ ry
już daw no po łknął pszcze lar skie go bak -
cy la i sa mo dziel nie pro wa dzi pięć dzie -
się ciop nio wą pa sie kę. A po dob no nie jest
to je go ostat nie sło wo. I tak wła śnie ro -
dzi się bart ni cza tra dy cja, gdy rze mio sło
pszcze lar skie dzie dzi czy syn po oj cu. Ileż
to ra zy, jak Pol ska dłu ga i sze ro ka, wy -
słu chi wa łem na rze kań pszcze la rzy, że nie
ma ją spad ko bier ców, że ich dzie ci, czy
wnu ki uni ka ją pszcze la rze nia jak dia beł
świę co nej wo dy, że mło dzi nie gar ną się
do prze ję cia pszcze lar skiej sche dy
po dziad kach i oj cach. Kto wie, mo że to
lek ce wa że nie (czy taj od rzu ce nie) oka zy -
wa ne przez mło de po ko le nia Po la ków
dla rze miosł upra wia nych przez dziad -
ków i oj ców, nie sta no wi o przy czy nach
naj głęb sze go w dzie jach, w mo im mnie -
ma niu, kry zy su świa do mo ści ide owej
i dez in te gra cji wię zi po ko le nio wych mo -
ich ro da ków. Tu nie cho dzi tyl ko o to, że
z kra jo bra zu pol skie go znik nę li ko ło dzie -
je, bed na rze czy ko wa le, tyl ko, że ja ko
spo łe czeń stwo od wró ci li śmy się od tej
tra dy cji, od tych sym bo li i wsty dzi my się
swo ich ko rze ni. Spójrz cie na tzw. „mło -
dych, wy kształ co nych z wiel kich miast”.
To oni z upo rem god nym lep szej spra wy
wy zna cza ją co raz bar dziej miał kie stan -
dar dy ide owe, przy oka zji de pra wu jąc
tzw. Pol skę „B”. No cóż, ale le ni now com
wszel kiej ma ści, a dzi siaj bruk sel skim
eu ro kra tom wła śnie ta ka przy świe ca ła
za wsze idea. I wy glą da na to, że po wo li
ga szą świa tło!

Dla te go z go ścin ne go do mu Kry sty -
ny i Cze sła wa Śmier cia ków w Sta rym
Są czu wy je żdża łem pe łen otu chy. Tu taj,
na Wrzo so wej, nad Du naj cem, nad Po -
pra dem, nad Bia łą, na zbo czach Ra dzie -
jo wej, na ptasz kow skim Ja wo rzu
i na Ro so chat ce pszcze lar skie ser ce Zie -
mi Są dec kiej bę dzie cią gle bi ło jed no -
staj nym ryt mem, a brzę cze nie pszczół
nie usta nie! I z te go punk tu wi dze nia
bart ni cze rze mio sło ja wi się ja ko je den
z ostat nich ba stio nów du szy i tra dy cji
pol skiej. A mo że jed nak uda nam się ten
sza niec obro nić?

MA CIEJ RY SIE WICZ
FOT. GRZEGOSZ TABASZ
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Nie tyl ko mną wstrzą snę ła wia do mość o sa -
mo bój czej śmier ci Krzysz to fa Cy co nia spod
Gó ry Par ko wej, po grze ba ne go 18 sierp nia.
Zmar ły bar dzo ko chał Kry ni cę. Miał za le d -
wie 49 lat i jak by jesz cze ca łe ży cie przed so bą!

N
ie źle zna łem Krzyś ka, choć o je go ży ciu pry wat -
nym mia łem bla de po ję cie i nie wiem, czy skrzyw -
dził bli skich itd. W pra cy dzien ni kar skiej po zna łem
go głów nie ja ko dzia ła cza spo łecz ne go i sa mo rzą -

dow ca. Był stra ża kiem z za wo du. Za kła dał i prze wod ni czył
„So li dar no ści” w kry nic kiej jed no st ce Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej. Cho dzi o koń ców kę lat 80. mi nio ne go wie ku, w re sor -
cie MSW, kie dy ta ka dzia łal ność wy ma ga ła spo rej od wa gi.

Był rad nym po wia to wym mi nio nej ka den cji, wy bra nym
w okrę gu kry nic kim. Im po no wa ła mi je go bez kom pro mi so -
wość w tro pie niu nie pra wi dło wo ści w po wie cie. Uwa żam, że
był naj lep szym rad nym w dzie jach od ro dzo ne go w 1999 ro -
ku po wia tu no wo są dec kie go. Nie chcę tu przy po mi nać, co śp.
Krzysz tof Cy coń tro pił, z czym wal czył i co wy krył; za in te -
re so wa nych od sy łam do pra sy lo kal nej z te go okre su. W ka -
żdym ra zie Cy coń na sto pro cent nie kan dy do wał do Ra dy
Po wia tu No wo są dec kie go dla die ty i lap to pa.

Za ło żył w in ter ne cie i pro wa dził bar dzo po pu lar ny w swo im
cza sie pod Gó rą Par ko wą por tal (kry ni cza nie. pl), co go za pro -
wa dzi ło nie je den raz na sa lę są do wą, ale też przy spo rzy ło mu
po pu lar no ści. Wal czył w sie ci z przy sło wio wy mi dziu ra mi w dro -
dze i usta wia ny mi prze tar ga mi w urzę dzie, a to lu dzi bo li.

Nie kła niał się lo kal nym bos som i nie uzna wał żad nych au -
to ry te tów, wy ro słych na po wia to wej, nie za wsze zdro wej gle -
bie. Dla te go w ko lej nych wy bo rach nie zna la zło się dla nie go
miej sca na li ście par tyj nej, z któ rej zdo był man dat rad ne go
po wia to we go – „nie bez piecz ny, nie prze wi dy wal ny”. Szyb ko
też wy le ciał z ra dy spo łecz nej pew ne go re sor to we go sa na to -
rium kry nic kie go, gdyż bły ska wicz nie do brał się do skó ry dy -
rek cji obiek tu – nie umiał iść na ukła dy.

Od trą co ny przez „swo ich”, w ak cie de spe ra cji utwo rzył
wła sny, nie za le żny ko mi tet wy bor czy, z któ re go kan dy do wał
na bur mi strza Kry ni cy -Zdro ju, bo chciał da lej być w grze
na ni wie pu blicz nej. W wy bo rach w 2010 ro ku po niósł do -
tkli wą po ra żkę – po szła fa ma, że „pie niacz” – i po tej ka ta -
stro fie już się nie pod niósł. Prze stał od bie rać te le fo ny, uni kał
spo tkań, to już był in ny Krzysz tof Cy coń: zga szo ny, przy bi -
ty. Pa mię tam na szą ostat nią roz mo wę. „Wszyst ko mi się w ży -
ciu po kieł ba si ło” – wy znał. Nie dał ra dy…

Nic już dla Krzyś ka nie mo gę zro bić po za mo dli twą i na -
pi sa niem w „Są de cza ni nie”, że mo im zda niem był do brym
czło wie kiem. Być mo że po wie lo kroć się my lił. Być mo że nie
wszyst kie je go spo łecz ne kru cja ty by ły traf ne (wsz czął
na przy kład sku tecz ną kam pa nię prze ciw ko bu do wie to ru sa -
necz ko we go na Gó rę Par ko wą, wal czył z wy so ki mi apar ta -
men tow ca mi w uzdro wi sku), ale uwa żam, że źle się dzie je
w „pań stwie są dec kim”, gdy lu dzie w si le wie ku, uczci wi, od -
da ni pra cy na rzecz ogó łu, nie pa trzą cy swe go, lecz szu ka ją cy
do bra wspól ne go, owi „pie nia cze” w po zy tyw nym zna cze niu
te go sło wa – tra cą sens ży cia.

Bę dzie mi bra ko wa ło śp. Krzysz to fa Cy co nia pod czas
wrze śnio we go XXII Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy -
-Zdro ju, po nie waż był nie od łącz ną po sta cią kon fe ren cji. Pra -
co wał na za ple czu Fo rum, w trans por cie, lo gi sty ce, ale też
z pro mien nym uśmie chem spa ce ro wał po Dep ta ku w ocze ki -
wa niu wa żnych go ści z ca łe go świa ta, gdyż to prze cież pro -
mo cja Kry ni cy, a Kry ni cy był od da ny bez resz ty.

Śpij Krzy chu w spo ko ju.
HEN RYK SZEW CZYK

Wol na try bu na

Pamięci
Krzysztofa
Cyconia
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Kto to są rdzen ni
Po la cy? 

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Uwia do mio ny, że „Są de cza nin” do -

strze ga po czy na nia To wa rzy stwa Li te rac -
kie go im. Cy pria na Nor wi da (dzię ku ję),
się gną łem po nu mer sierp nio wy. Z uzna -
niem od no to wu ję sub tel ną iro nię, ukry tą
w sło wie „sa me go”, któ re od naj du ję
na stro nie 61. Jed nak nie o tym chcę pi sać.

Z oka zji omó wie nia ksią żki Je rze go
Le śnia ka „101 Są de czan” zna la złem
na stro nie 67. tekst nie pod pi sa ne go au to -
ra (być mo że za tem re dak cyj ny?), za wie -
ra ją cy w szpal cie III sło wa: „Do mi nu ją,
rzecz ja sna, rdzen ni Po la cy.”

Był bym cie kaw eg ze ge zy my śli tu za -
war tej, bo wiem jej nie zro zu mia łem. Czy
to ci, co po sia da ją rdzeń krę go wy
– w prze ci wień stwie do bez krę gow ców?
Czy – idę in nym tro pem – ci, co le gi ty mu -
ją się drze wem ge ne alo gicz nym (po twier -
dzo nym przez ba da nia an tro po lo gicz ne),
się ga ją cym św. Świe ra da lub choć by Za -
wi szy Czar ne go, a ich pra bab ki nie by ły
wy sta wio ne na po ku sy cu dzo łó stwa lub
nie po ko je, szcze gól nie pod czas licz nych
wo jen z Ta ta ra mi, ro ko szy, kon fe de ra cji?
A mo że – jak wska zu je In ter net – „rdzen -
ny” jest tu sy no ni mem sło wa „tu byl czy”?
Bę dę wdzięcz ny za krót kie ob ja śnie nie
na ła mach Pań skie go po czyt ne go pi sma.

Z po wa ża niem
WI TOLD KA LIŃ SKI

Od re dak cji: W paź dzier ni ko wym
„Są de cza ni nie” uka że się od po wiedź au -
to ra „101 Są de czan”. 

W sprawie 
ks. Pieprznika 

Szanowny  Pan Hen ryk Szew czyk 
Re dak tor „Są de cza ni na” 
W mie sięcz ni ku „Są de cza nin” nr 8

(55) z sierp nia r. 2012, na stro nach 48-52
za mie ścił Pan ar ty kuł o ks. pra ła cie Ma -
ria nie Stęp niu, by łym pro bosz czu par.
Trze trze wi na pt. „Zło ty Ju bi le usz ks. Ma -
ria na Stęp nia”, na stęp cy na tym pro bo -
stwie po ks. Sta ni sła wie Pie prz ni ku,
któ ry pro bosz czo wał w Trze trze wi nie
„przez 46 lat”.

Pa nie Re dak to rze Hen ry ku – to jest
nie praw da! Ks. Sta ni sław Pie prz nik mógł
pro bosz czo wać w Trze trze wi nie do pie ro
od ro ku 1945 do ro ku 1987, to jest lat 42,
a naj wy żej 43. (…)

Sza now ny Pa nie
W ro ku 1944 ks. St. Pie prz nik był eta -

to wym wi ka riu szem w par. Lip ni ca Mu -
ro wa na i jesz cze był tam w so bo tę dnia 28
paź dzier ni ka r. 1944. W no cy z so bo ty
na nie dzie lę 28/29 paź dzier ni ka 1944 r.
znik nął, przez co unik nął aresz to wa nia
przez SS pod czas pa cy fi ka cji przez tę for -
ma cję gmi ny i pa ra fii Lip ni ca Mu ro wa na,
ja ka mia ła miej sce w nie dzie lę dnia 29
paź dzier ni ka 1944 r. Po ja wił się jesz cze
w ko ście le w Lip ni cy Mu ro wa nej w nie -
dzie lę 11 lu te go 1945 r. i ni gdy wię cej.
A za tem po słu gę dusz pa ster ską w par.
Trze trze wi na roz po czął w r. 1945. 

I dru gi błąd; na str. 57 gdzie oma wia -
na jest ksią żka ks. Ja na Ku del ki pt. „Ko -
ściół na Są dec czyź nie w go dzi nie
pró by 1939 – 1945” wy mie nio ny jest

roz strze la ny przez ge sta po 21 sierp -
nia 1941 r. w Dą brów ce „ks. Ta de usz
Kacz ma rek”, ma być: ks. Ta de usz Kacz -
mar czyk. 

CZY TEL NIK Z BAR CIC 
Od re dak cji: „Czy tel nik z Bar cic” nie

przed sta wił się, ale z uwa gi na wa gę po -
da nych w li ście fak tów, po sta no wi li śmy
go wy dru ko wać.

Chwała
Sądeczaninowi!

Wy braw szy się la tem do Mu szy ny,
zwie dzi łem nie tyl ko ten pięk ny nad po -
pradz ki gród, lecz ta kże Sta ry Sącz, Ry -
tro, Piw nicz ną, Ty licz, Mu szyn kę,
Kry ni ce i No wy Sącz. Ob cho dząc ry nek
sta ro są dec ki, ku pi łem w kio sku sierp nio -
wy nu mer „Są de cza ni na”. Wró ciw szy
do Kra ko wa prze czy ta łem go od de ski
do de ski. Prze wer to wa łem rów nież ju bi -
le uszo wy 50. ze szyt pi sma, któ ry po da -
ro wał mi ce nią cy bar dzo „Są de cza ni na”
mój przy ja ciel dr Ju rek Bu kow ski, prze -
wod ni czą cy kra kow skie go Ko mi te tu
Opie ki nad Kop cem Jó ze fa Pił sud skie go. 

Nie mam wąt pli wo ści, że to naj lep sze
obec nie cza so pi smo re gio nal ne w Pol sce!
Ubo le wam, że mój ro dzin ny Rze szów,
z któ re go 32 la ta te mu wy emi gro wa łem
do Kra ko wa za cho wu jąc nie zmien ny sen -
ty ment do stron ro dzin nych, nie mo że po -
chwa lić się tak cie ka wym i war to ścio wym
cza so pi smem. Co jest tak po cią ga ją ce go
w „Są de cza ni nie”? Chy ba je go sta ro -
świec kość w do dat nim zna cze niu te go sło -
wa. Jest tu miej sce i na kro ni kę wy da rzeń
bie żą cy, ob szer ny re por taż, wy ni ki sen sa -
cyj nych nie kie dy do cie kań hi sto rycz nych
oraz to co mnie uj mu je naj bar dziej, przed -
sta wia nie syl we tek osób zwią za nych z Są -
dec czy zną; tych ży ją cych i tych zmar łych,
tych zna nych w ca łym kra ju i tych, któ re
zna tyl ko ich ro dzin na wieś, mia stecz ko,
pa ra fia. Te pi sa ne syl wet ki są nie do prze -
ce nie nia. Dzię ki nim wy do by wa się z za -
po mnie nia i utrwa la w pa mię ci oso by,
któ re ina czej nie do cze ka ły by się przy po -
mnie nia. Ze szcze gól nym wzru sze niem ze
wzglę du na sen ty ment do stron ro dzin -

Z LISTÓW DO REDAKCJI
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nych czy ta łem np. tekst Wal de ma ra Bał -
dy o po cho dzą cym z Są dec czy zny ks. Lu -
dwi ku Rucz ce, któ ry po tem dzia łał
w Kol bu szo wej na Rze szowsz czyź nie (nie
zno szę na zwy Pod kar pa cie, któ rą wbrew
geo gra ficz ne mu i hi sto rycz ne mu zna cze -
niu roz cią ga się sztucz nie na ca ły te ren
daw ne go wo je wódz twa rze szow skie go
znaj du ją cy się obec nie w gra ni cach wo je -
wódz twa pod kar pac kie go). Po sierp nio -
wym po by cie w Sta rym Są czu i Ty li czu
z cie ka wo ścią prze czy ta łem ta kże tek sty
o sta ro są dec kim ma la rzu Jó ze fie Racz ku
oraz o ju bi le uszu Ty li cza, któ ry pa mię tam
z 1991 r., gdy jesz cze nie by ło tu no we go
ko ścio ła.

Cie szy rów nież, że na ła mach pi sma
po ru sza ne są rów nież spra wy łą czą ce ak -
tu al ność z hi sto rią np. pro blem usu nię -
cia z cen trum No we go Są cza po mni ka
Ar mii Czer wo nej czy też spra wy szer sze
po za re gio nal ne np. w tek ście „Bądź my
dziś wszy scy Wę gra mi” Je rze go Gi zy. 

Tym co po cią ga w „Są de cza ni nie” jest
rów nież sta ro świec kość do bre go rze mio -

sła dzien ni kar skie go. To przede wszyst -
kim za słu ga red. Hen ry ka Szew czy ka,
któ re go wspo mi nam bar dzo mi le ja ko
ko le gę re dak cyj ne go z nie za po mnia ne -
go „Cza su Kra kow skie go”. 

Ja zaś chciał bym czy tać „Są de cza ni -
na” re gu lar nie. Nie wiem jed nak czy
mo żna go gdzieś do stać w Kra ko wie.
Po zo sta je więc od wie dza nie stro ny in -
ter ne to wej pi sma. 

Wspo mnę jesz cze na mar gi ne sie, że
z Są dec czy zną łą czą mnie po sta cie mo ich
dwóch star szych ko le gów z łań cu cha po -
ko leń wy cho wan ków za ło żo ne go w 1658
r. Li ceum im. Ko nar skie go w Rze szo wie:
Szczę sne go Mo raw skie go (1818-1898)
i Jó ze fa Bie nia sza (1892-1961). Mo raw -
ski, któ re go grób na wie dzi łem nie daw no
na cmen ta rzu w Sta rym Są czu jest słusz -
nie uzna wa ny za wiel kie go dzie jo pi sa Są -
dec czy zny. Był on jed nak z uro dze nia
rze szo wia ni nem, wy cho wan kiem tu tej -
sze go gim na zjum, au to rem hi sto rycz nej,
do ku men tal nej po wie ści „Po bit na, wieś
pod Rze szo wem. Po wieść z cza sów Kon -

fe de ra cji Bar skiej”. Jest więc wa żny dla
obu re gio nów. Bie niasz zaś to zna ny li te -
rat, au tor wie lu po wie ści o Kar pa tach
Wschod nich oraz au to bio gra ficz nej try lo -
gii o ży ciu gim na zja li stów w Rze szo wie,
No wym Są czu i stu den tów we Lwo wie:
„Edu ka cja Jó zia Ba rą cza” – „Ma tu ran ci”
– „Kor po ran ci”. Au tor po „wy la niu”
z gim na zjum rze szow skie go, uczył się
przez ja kiś czas w II Gim na zjum w No -
wym Są czu, co barw nie opi sał na ła mach
po wie ści. Zetk nął się wów czas m.in.
z miesz ka ją cą wów czas w No wym Są czu
ma lar ką Bro ni sła wą Rych ter -Ja now ską.
Za bie gam o wzno wie nie tej bar dzo cie ka -
wie na pi sa nej try lo gii. Mo że „Są de cza -
nin” włą czy się w przy po mnie nie
li te rac kie go ob ra zu No we go Są cza z po -
cząt ków XX wie ku?

Po zdra wiam ży cząc co naj mniej ko -
lej nej 50. nu me rów „Są de cza ni na”

BOG DAN GAN CARZ 
historyk, dziennikarz z krakowskiej

redakcji „Gościa Niedzielnego”, członek
redakcji dwumiesięcznika „ARCANA”

PRENUMERATA ROCZNA (10 NUMERÓW + 2 GRATIS)
(prenumerata obejmuje okres – X 2012 – IX 2013)

1 egzemplarz: 69,00 zł (w tym koszt przesyłki 1,90 zł)

2 egzemplarze: 123,00 zł (w tym koszt przesyłki 2,30 zł)

PŁATNOŚĆ:
– przelew bankowy
– wpłata gotówką w siedzibie Fundacji Sądeckiej,

ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz w godz. 8-15.

ODBIÓR:
– za pośrednictwem Poczty Polskiej
– w siedzibie Fundacji Sądeckiej, ul. Barbackiego 57,

33-300 Nowy Sącz w godz. 8-16.

Zamówienie należy zgłosić przed dokonaniem wpłaty
telefonicznie – Kamila Jeleń-Kumor (18) 475 16 22
e-mail: k.jelen@sadeczanin.info, listownie – Fundacja Sądecka,
ul. Barbackiego 57, 33-300 Nowy Sącz.

Zamów prenumeratę miesięcznika
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