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NOWY SĄCZ STRACI DYSPOZYTORNIĘ
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Irena Kurzeja od wielu lat jest dyspozytorką w Sądeckim
Pogotowiu Ratunkowym, z czego w ratownictwie medycznym
pracuje już od ponad dwudziestu lat – pisze Bogumił Storch.
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LEKARZE NIE DAWALI MI NADZIEI 
Zamiast przeszczepu szpiku kostnego jedna tabletka dziennie
i działasz, jak byś nie miał raka? To już możliwe! Przynajmniej
w przypadku przewlekłej białaczki szpikowej – pisze
Bernadeta Waszkielewicz.
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Bez kom plek sów

W
ie rzę w pra co wi tość
i go spo dar ność Są de -
czan, a nie w ad mi ni stra -
cyj ne ran gi i urzęd ni cze

pa ten ty. Dla te go nie wpa dłem w de pre -
sję z po wo du za li cze nia No we go Są cza
przez mą dra li z War sza wy do ka te go rii
tzw. sub re gio nów, a nie do I li gi pol -
skich miast.

Z te go wzglę du od pa ru ty go dni
trwa la ment w Są czu i oko li cy. Sza ty
roz dzie ra ją głów nie sa mo rzą dow cy,
par la men ta rzy ści i … dzien ni ka rze. Ja -
ko win nych „de gra da cji” No we go Są -
cza wska zu je się naj czę ściej obec nych
go spo da rzy ra tu sza, że ni by za ma ło się
sta ra li. Nie je stem ich fa nem, ale cóż,
ten bied ny pre zy dent No wak nie za wi -
nił, że Sącz jest ta ki, ja ki jest. Że nie
jest mia stem lud niej szym, że le ży
na głę bo kich ru bie żach kra ju, wci śnię -
ty pod gra ni cę z ma ło wa żną Sło wa cją,
że tu się nie krzy żu ją głów ne trak ty
z po łu dnia na pół noc i ze wscho du
na za chód, że Uni wer sy tet Ja giel loń ski
jest w Kra ko wie, a ku ria die ce zjal -
na w Tar no wie, zaś z są dec kie go Ryn -
ku wi dać Prze hy bę, a nie Gie wont.

Czyż nik czem nej po stu ry żoł nierz
sto ją cy ostat ni w sze re gu mo że mieć
pre ten sję do ko le gi, dry bla sa, któ ry
otwie ra sze reg? Al bo mu cha wi nić sło -
nia, że jest ta ki wiel ki?

No wy Sącz jest li li pu tem przy Kra -
ko wie i wy raź nie mniej szy od Tar no wa.
Sto li cą wo je wódz twa stał się w wy ni ku
re for my gier kow skiej w 1975 ro ku, two -
rzą cej 49 sztucz nych wo je wództw, nie
od po wia da ją cych hi sto rycz nym zie -

miom i kra inom pol skim. Po upad ku
ko mu ny i re ak ty wa cji po wia tów,
za czym po szła li kwi da cji urzę dów
o sta tu sie wo je wódz kim, na stą pił po -
wrót do nor mal no ści. No wy Sącz wró -
cił do ka te go rii miast śred niej wiel ko ści.

Nad du naj co wy gród jest sto li cą po -
wia tu no wo są dec kie go i to nam po win -
no wy star czyć. Być mo że kie dyś się
po więk szy te ry to rial nie i lud no ścio wo
po przez przy łą cze nie są sied nich wio -
sek, za mie nia ją cych się po wo li w sy -
pial nię mia sta, ale to po wi nien być
na tu ral ny pro ces. Po wo li też za cie ra się
gra ni ca po mię dzy No wym i Sta rym
Są czem i po tra fię so bie wy obra zić je -
den or ga nizm miej ski, ale to też do pie -
ro za ja kiś czas.

No wy Sącz jest po tę gą pod in nym
wzglę dem. Wy ró żnia nas przy ro da,
pięk no i ma low ni czość te re nu. Ma ło
jest miast oto czo nych ze wszyst kich
stron gó ra mi, przez któ re prze pły wa ją
aż czte ry rze ki, bo do Du naj ca, Ka mie -
ni cy i Łu bin ki do li czam Po prad. Ale to
też nie jest naj wa żniej sze. Są de cza nie
są pra co wi ci, go spo dar ni i przed się -
bior czy, jak chy ba żad na in na spo łecz -
ność re gio nal na w Pol sce. Wy star czy
wy chy lić no sa po za Są dec czy znę, aby
do strzec ró żni ce w obej ściu, schlud no -
ści do mów i ogród ków. Ma my też in ne
skar by, któ re nas wy ró żnia ją od resz ty
kra ju. Są ni mi przy wią za nie do tra dy -
cji, ro dzi ny i re li gii. Dla te go nie mam
żad nych kom plek sów. Na sze mia sto
mo że być ośrod kiem sub re gio nal nym,
czy jak to zwał, a ja i tak bę dę dum ny,
że tu się uro dzi łem i tu miesz kam.

Henryk Szewczyk
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WYDARZENIA

BANK PO MY SŁÓW
Są dec ka We ne cja, Wę gier ska Bis, ob -

wod ni ca pół noc na i od bu do wa zam ku
na sie dzi bę Mu zeum Okrę go we go – to naj -
wa żniej sze no wo są dec kie po my sły in we sty -
cyj ne, któ re tra fi ły do ban ku pro jek tów
re gio nal nych, two rzo ne go przez mar szał ka
wo je wódz twa. W la tach 2013–2020 in we sty -
cje z tej li sty bę dą mo gły li czyć na unij ne do -
fi nan so wa nie bez ko niecz no ści udzia łu
w kon kur sach.

Gmi na Cheł miec zgło si ła bu do wę mo stu
nad Du naj cem na kwo tę 60 mln zł oraz bu -
do wę ob wod ni cy Chełm ca wraz z es ta ka dą
przez Du na jec za 120 mln zł. Gmi na Gró dek
nad Du naj cem chce za go spo da ro wać za 23
mln zł oko li ce Je zio ra Ro żnow skie go. Bur -
mistrz Kry ni cy -Zdro ju zgło sił pro jekt bu do -
wy ob wod ni cy wart aż 430 mln zł,
a bur mistrz Mu szy ny przy mie rza się do bu -
do wy kry te go sto ku nar ciar skie go.

O naj wa żniej szych in we sty cjach dla Są -
dec czy zny dys ku to wa li w Mia stecz ku Ga li -
cyj skim w No wym Są czu uczest ni cy dru giej
edy cji kon fe ren cji sub re gio nal nej. 

– Środ ków do po dzia łu bę dzie spo ro, ale
tyl ko te sta ran nie do pra co wa ne ma ją szan -
sę na re ali za cję – zwra cał uwa gę mar sza łek
Ma rek So wa. 

KRY NI CA ZNO WU 
NAJ LEP SZA 

W ran kin gu roz wo ju spo łecz no-go spo -
dar cze go gmin Ma ło pol ski, or ga ni zo wa nym
po raz trze ci przez Ma ło pol ski In sty tut Sa -
mo rzą du Te ry to rial ne go i Ad mi ni stra cji we
współ pra cy z Urzę dem Sta ty stycz nym
w Kra ko wie, wśród 20. naj lep szych gmin Kry -
ni ca za ję ła – po dob nie jak przed ro kiem
– pierw sze miej sce. Na dru gim miej scu
upla so wa ły się Nie po ło mi ce, a na trze cim
– My śle ni ce. Z po wia tu no wo są dec kie go
w „dwu dzie st ce” zna la zła się jesz cze tyl ko
Mu szy na, skla sy fi ko wa na na 14 po zy cji.

Oce nie pod da wa ne są wszyst kie gmi ny
wo je wódz twa ma ło pol skie go z wy łą cze niem
miast na pra wach po wia tu (Kra ko wa, No we -
go Są cza i Tar no wa).

WRÓ CIŁ PO MYSŁ 
LI KWI DA CJI KOSG?

Po seł An drzej Ro ma nek (So li dar na Pol -
ska) alar mu je, że wró cił po mysł li kwi da cji
Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej
w No wym Są czu. 

„Wg mo ich in for ma cji, w Mi ni ster stwie
Spraw We wnętrz nych zo stał po wo ła ny
spe cjal ny ze spół, któ ry ma opra co wać sche -
mat zmian w struk tu rze or ga ni za cyj nej
Stra ży Gra nicz nej na po łu dnio wej gra ni cy”
–na pi sał po seł Ro ma nek w in ter pe la cji
do sze fa MSW. Po seł py ta mi ni stra, na ja kim
eta pie są pra ce ze spo łu i przy po mi na pla ny
re or ga ni za cji struk tu ry Stra ży Gra nicz nej
na po łu dniu Pol ski sprzed dwóch lat, któ re
mia ły skut ko wać m.in. li kwi da cją KOSG
w No wym Są czu i pod po rząd ko wa niem je -
go struk tur Ko men dzie Ślą skie go Od dzia łu
SG w Ra ci bo rzu, co wy wo ła ło pro te sty są -
de czan, m.in. spe cjal ne uchwa ły w tej spra -
wie pod ję ła Ra da Mia sta No we go Są cza
i Ra da Po wia tu No wo są dec kie go.

RE DUK CJE W SA NE PI DZIE 
Po wia to wą Sta cję Sa ni tar no -Epi de mio lo -

gicz ną w No wym Są czu cze ka ją zwol nie nia
gru po we. Z pra cą po że gna się wkrót ce 15
osób. Trze ba też bę dzie za mknąć dwa la bo -
ra to ria. 

– Nie mam wy bo ru, wo je wo da ka zał mi
po pro stu wy ko nać za da nie – przy znał St.
Mo raw ski, po wia to wy in spek tor sa ni tar ny.

Wo je wo da ogra ni cza środ ki na ob słu gę
ad mi ni stra cyj ną, więk szość pie nię dzy prze -
zna czo na zo sta nie na za da nia me ry to rycz ne. 

NIE BĘ DZIE 
WY RÓW NA NIA PŁAC

Sąd Re jo no wy w No wym Są czu od da lił
po zwy ok. 200 by łych pra cow ni ków są dec -
kie go PKS, do ma ga ją cych się wy rów na nia
wy na gro dze nia, któ re we dług nich by ło na -
li cza ne nie zgod ne z za kła do wym ukła dem
zbio ro wym pra cy.

– Po wódz two zo sta ło od da lo ne, po nie waż
sąd uznał, że pra cow ni cy pod pi sa li no we
umo wy i za ak cep to wa li za war te w nich wa -
run ki – tłu ma czy sę dzia Zbi gniew Kru pa,
rzecz nik pra so wy ds. cy wil nych Są du Okrę -
go we go w No wym Są czu. – Pra cow ni cy zgo -

dzi li się na gor sze wa run ki pła co we – do dał.

LE GAL NA NIA NIA
Są dec ki ZUS za re je stro wał 257 niań. Dzię -

ki no wym re gu la cjom praw nym, za wód nia -
ni wy cho dzi z sza rej stre fy. Od 1 paź dzier ni ka
ub. r. z bu dże tu pań stwa do pła ca się ro dzi -
com le gal nie za trud nia ją cym opie kun ki
do dzie ci.

– Z tych środ ków opła ca ne są skład ki
na ubez pie cze nia eme ry tal ne, ren to we, wy -
pad ko we i zdro wot ne. W ge stii ro dzin za -
trud nia ją cych nia nie jest już tyl ko wy pła ta
wy na gro dze nia – in for mu je Da riusz Ko wal -
czyk, rzecz nik są dec kie go ZUS.

Nia nią nie mo że być je den z ro dzi ców,
a ta kże ro dzic sa mot nie wy cho wu ją cy dziec -
ko. Ale mo że już nią być bab cia, ma ma, ku -
zyn, sio stra czy brat. Mo żna też za trud nić
eme ry ta. 

OPE RU JĄ PRZE PU KLI NĘ
ME TO DĄ LA PA RO SKO PO WĄ

We wrze śniu pierw szą la pa ro sko pię
prze pu kli ny na Są dec czyź nie prze pro wa dzi li
chi rur dzy Ro bert Wi tow ski i Ra fał Ma zur
z Od dzia łu Chi rur gii Ogól nej i Na czy nio wej
Szpi ta la Spe cja li stycz ne go im. J. Śnia dec kie -
go w No wym Są czu. Ope ro wa li po nad 70-
let nie go mę żczy znę z prze pu kli ną
po ope ra cyj ną, po wsta łą po wy cię ciu pę che -
rzy ka żół cio we go. Ma ła bli zna, krót ki po byt
w szpi ta lu, mniej za ka żeń i na wro tów,
a przede wszyst kim mniej szy ból w okre sie
po ope ra cyj nym – to za le ty ope ra cji la pa ro -
sko po wych. No wo cze sna tech ni ka ope ro -
wa nia prze pu klin z wy ko rzy sta niem
wi de ochi rur gii jest sto so wa na w Pol sce
od kil ku lat. Na świe cie od kil ku na stu.

WIĘ ZIE NIA W BART KO WEJ
NIE BĘ DZIE

Pla no wa ny za kład pół otwar ty dla więź niów
w Bart ko wej -Po sa do wej nie zo sta nie uru cho -
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mio ny – zde cy do wał mi ni ster spra wie dli wo ści
Ja ro sław Go win. Na po cząt ku czerw ca miesz -
kań ców Bart ko wej wzbu rzy ła in for ma cja pan -
to flo wa, póź niej ofi cjal nie po twier dzo na, że
w miej scu zli kwi do wa ne go Ośrod ka Do sko -
na le nia Ka dry Słu żby Wię zien nej nad Je zio rem
Ro żnow skim zo sta nie utwo rzo ny Od dział
Zew nętrz ny Za kła du Kar ne go w No wym Są -
czu. Miesz kań cy oba wia li się, że obec ność
więź niów od stra szy tu ry stów.

UR SZUL KA 
ZNÓW PA TRO NU JE

Rad ni No we go Są cza jed no gło śnie
uchwa li li nada nie no wej ha li spor to wej
przy Szko le Pod sta wo wej nr 3 i Gim na zjum
nr 2 (otwar tej z wiel ką pom pą 3 wrze śnia)
imię Ur szu li Ko cha now skiej. Z ta kim wnio -
skiem do Ra dy wy stą pi ło 99 miesz kań ców
No we go Są cza.

„Ur szul ka” przez pra wie sto lat pa tro no wa -
ła Szko le Pod sta wo wej nr 4, któ rą prze kształ -
co no w Gim na zjum nr 2. W 2009 r. Ra da Mia sta,
na wnio sek spo łecz no ści szkol nej, zmie ni ła pa -
tro na pla ców ki na ks. Ja na Twar dow skie go.
Pro te sto wa li ab sol wen ci i eme ry to wa ni na -
uczy cie le szko ły, ale ta kże są de cza nie przy wią -
za nych do hi sto rii i tra dy cji.

HO TE LE Z SĄ DEC KĄ MAR KĄ
Pięć ho te li otrzy ma ło cer ty fi ka ty Są dec -

kiej Mar ki Tu ry stycz nej. Jest to wy ró żnie nie
przy zna wa ne na pięć lat pod mio tom tu ry -
stycz nym, któ re ja ko ścią świad czo nych
usług oraz ich po wią za niem z dzie dzic twem
przy rod ni czo -kul tu ro wym re gio nu, za słu gu -
ją na naj wy ższe uzna nie. Or ga ni za to ra mi
kon kur su są: sta ro sta no wo są dec ki, pre zy -
dent No we go Są cza, Ra da Kon sul ta cyj na ds.
Tu ry sty ki przy pre zy den cie mia sta No we go
Są cza i sta ro ście no wo są dec kim, No wo są -
dec ka Izba Tu ry stycz na, Są dec ka Or ga ni za -
cja Tu ry stycz na oraz Są dec ka Izba
Go spo dar cza.

Cer ty fi ka tem mo gą się obec nie po słu gi -
wać: Ho tel Kli mek**** Mu szy na, Ho tel Kry ni -
ca**** Kry ni ca -Zdrój, Ho tel Be skid**** No wy
Sącz, Die ce zjal ne Cen trum Piel grzy mo wa -
nia im. Ja na Paw ła II Sta ry Sącz, Ho tel Pa no -
ra ma No wy Sącz.

POR TRET SI CHRA WY
W DO BRYCH RĘ KACH

Adam Orze chow ski, pro wa dzą cy sa lon
z an ty ka mi przy są dec kim Ryn ku, od ku pił
od spad ko bier ców Bo le sła wa Bar bac kie go
por tret le gen dar ne go pre zy den ta No we go
Są cza Ro ma na Si chra wy. Zda niem an ty kwa -
riu sza, to naj więk sze dzie ło Bar bac kie go, któ -
re po win no wi sieć w sa li ob rad ra tu sza. 

– Bar bac ki spor tre to wał Si chra wę
w 1936 ro ku, rok póź niej ten ob raz otrzy mał
srebr ny me dal w kon kur sie war szaw skiej
Za chę ty – mó wi Orze chow ski.

Niem cy roz strze la li Bar bac kie go w eg ze -
ku cji w Bie go ni cach 21 sierp nia 1941 ro ku.
Pre zy dent Si chra wa, na zy wa ny „Lor dem
znad Du naj ca”, po wkro cze niu hi tle row ców
do No we go Są cza od mó wił po da nia na -
zwisk 10 za kład ni ków, wy pi su jąc 10 ra zy swo -
je na zwi sko. Wró cił na urząd po wy par ciu
Niem ców z mia sta przez Ro sjan w stycz -
niu 1945 r., po trzech mie sią cach zmarł.

PO DWÓJ NY JU BI LE USZ 
1 wrze śnia pa ra fia św. Sta ni sła wa Bi sku -

pa i Mę czen ni ka w Za brze ży, gm. Łąc ko, ob -
cho dzi ła po dwój ny ju bi le usz: 30-le cie
ist nie nia i 40-le cie ka płań stwa swo je go pro -
bosz cza – ks. pra ła ta Jó ze fa Ka siń skie go.
Uro czy stość za szczy cił or dy na riusz die ce zji
tar now skiej bp. An drzej Jeż.

RE MONT CMEN TA RZA
NA WSZYST KICH 
ŚWIĘ TYCH

Oczysz cze nie, za bez pie cze nie i kon ser wa -
cja obe li sku tzw. Śpią ce go Ry ce rza oraz nad -

zór nad pra cą dwóch więź niów, któ rzy
oczysz czą i za kon ser wu ją 44 ste le na grob ne,
to za da nia, któ re wy ko na wy bra na w prze -
tar gu fir ma w ra mach pierw sze go eta pu re -
mon tu cmen ta rza wo jen ne go z I woj ny
świa to wej nr 350 na cmen ta rzu ko mu nal -
nym przy ul. Rej ta na w No wym Są czu.

NAJ WIĘ CEJ KLE RY KÓW
W TAR NO WIE

Naj wię cej kan dy da tów do ka płań stwa
zgło si ło się w tym ro ku w Tar no wie, nie ma ło
wśród nich Są de czan. „Cie szy my się z ka żde -
go po wo ła nia” – za pew nia rek tor tar now skie -
go se mi na rium ks. prof. Ja cek No wak.
Pierw szy rok roz pocz nie w se mi na rium tar -
now skim 49 alum nów – ty lu, ilu przed ro kiem.

Ogó łem 860 mło dych mę żczyzn przy ję to
na pierw szy rok for ma cji do pol skich se mi na -
riów du chow nych: die ce zjal nych i za kon nych.

PRZY BY WA 
ZWIE DZA JĄ CYCH

Mia stecz ko Ga li cyj skie i Skan sen by ły naj -
chęt niej od wie dza ny mi od dzia ła mi są dec kie -
go Mu zeum Okrę go we go w mi ja ją cym
se zo nie tu ry stycz nym.

– Fre kwen cja w od dzia łach pla ców ki sta le
ro śnie – in for mu je Zo fia Pu lit, z -ca dy rek to ra
ds. fi nan so wych mu zeum. Ze sta ty styk z ostat -
nich 3 lat wy ni ka, że licz ba od wie dza ją cych fi -
lie mu zeum wzro sła o 40 pro cent. Przy by wa
też uczest ni ków ró żnych zda rzeń kul tu ral -
nych. Tyl ko Mia stecz ko Ga li cyj skie przez ostat -
nie 8 mie się cy od wie dzi ło 57 tys. osób.

***
Me da le Glo ria Ar tis otrzy ma ło dwóch

pra cow ni ków Mu zeum Okrę go we go w No -
wym Są czu. Srebr ną wer sją me da lu zo sta ła
od zna czo na Ma ria Bry lak -Za łu ska. Do ce nio -
no jej wkład w ara nża cję skan se nów na po -
łu dniu Pol ski, w tym eks po zy cje w Są dec kim
Par ku Et no gra ficz nym. Brą zo wy me dal Glo -
ria Ar tis otrzy mał Woj ciech Śli wiń ski, au tor
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wie lu pu bli ka cji, ar ty ku łów i wy staw w są -
dec kim Skan se nie.

FO TO RA DAR 
TO ŻY ŁA ZŁO TA

Prze no śny fo to ra dar, dzia ła ją cy w gmi nie
Cheł miec od 7 sierp nia, w cią gu mie sią ca za -
re je stro wał oko ło 800 kie row ców, któ rzy
prze kro czy li do zwo lo ną pręd kość.

– Już wi dać pierw sze efek ty dzia ła nia
urzą dze nia. Da je się za uwa żyć spa dek pręd -
ko ści, z ja ką po ru sza ją się kie row cy na ozna -
czo nych od cin kach – mó wi Ra fał Maj da,
ko men dant Stra ży Gmin nej w Chełm cu

Śred nio ka żdy przy ła pa ny na zbyt szyb -
kiej jeź dzie kie row ca za pła ci 200 zł man da -

tu, co ozna cza, że gmi na za ro bi ła w cią gu
mie sią ca 160 tys. zł. Sa mo rzą dow cy za mie -
rza ją wy dać te pie nią dze na po pra wę bez -
pie czeń stwa w ru chu dro go wym, m.in.
in sta la cję sy gna li za cji świetl nej i pro gów
zwal nia ją cych. 

SĄ DEC KA WE NE CJA 
DWA RA ZY DRO ŻSZA

Fir ma Re mon to wo -Bu dow la na IN TER -
-BUD z Kra ko wa ja ko je dy na zło ży ła ofer tę
w prze tar gu na bu do wę Są dec kiej We ne cji.
Chce dwa ra zy wię cej, niż pla no wał pre zy -
dent. O tym, czy ofer ta zo sta nie przy ję ta,
zde cy du je ko mi sja prze tar go wa. Kra kow ska
fir ma za pro po no wa ła ce nę 51.233.704,14 zł

brut to, tym cza sem mia sto za bez pie czy ło
w bu dże cie na re wi ta li za cję pra wo brze żne -
go od cin ka rze ki Du na jec 26 mln zł.

Je śli ofer ta IN TER -BUD zy ska ak cep ta cję,
to pierw sze efek ty bę dzie mo żna zo ba czyć
we wrze niu 2014 r. Wg wy tycz nych prze tar -
gu, do te go cza su ma po wstać m.in. tor ka -
ja ko wy, mo lo wi do ko we oraz am fi te atr.

OGRO DY BI BLIJ NE 
W MU SZY NIE

Ogro dy Bi blij ne – po mysł ks. pro bosz cza
Paw ła Sta ba cha – otrzy mał po nad 2,5 mln zł
unij nej do ta cji, co umo żli wi za go spo da ro wa -
nie oto cze nia pa ra fii św. Jó ze fa Ob lu bień ca
w Mu szy nie.

Pro jekt zna lazł się na li ście wnio sków wy -
bra nych przez Za rząd Wo je wódz twa Ma ło -
pol skie go do do fi nan so wa nia w ra mach
kon kur su „Roz wój pro duk tów i ofer ty tu ry -
stycz nej re gio nu”. Cał ko wi ta war tość pro jek -
tu wy no si 3.705.121,31 zł. In we sty cja obej mu je
pra ce bu dow la ne, ada pta cyj ne, kształ to wa -
nie te re nów zie lo nych, a ta kże wy po sa że nie
w środ ki trwa łe ko niecz ne do pro fe sjo nal nej
ob słu gi ru chu tu ry stycz ne go, jak par kin gi
i pla ce za baw dla dzie ci.

– Dla wszyst kich bę dzie to miej sce spo -
tka nia z Pi smem Świę tym i z Bo giem. Znaj -
dą tam bo wiem ci szę, spo kój, sku pie nie, to
wszyst ko, co przy no si ro ślin ność bi blij na i sa -
ma Bi blia – tłu ma czy ks. Sta bach.

OB RA ZY TA LAR CZY KA W ŁĄC KIM 
BAN KU SPÓŁ DZIEL CZYM
17 wrze śnia w sie dzi bie Łąc kie go Ban ku Spół dziel cze go przy ul. Ja giel loń skiej 55 w No wym
Są czu od był się wer ni saż wy sta wy ma lar stwa Wła dy sła wa Bart ka Ta lar czy ka, po cho dzą -
ce go z Czar ne go Po to ku w gm. Łąc ko. Wer ni saż za szczy ci ło wie lu zna ko mi tych gó ra li łąc -
kich, na cze le z wiel kim ad mi ra to rem, a za ra zem kra ja nem ar ty sty prof. Bo le sła wem
Fa ro nem, któ ry otwo rzył wy sta wę i przed sta wił twór czość Ta lar czy ka. Je go re tro spek tyw -
ną wy sta wę „W stro nę mar twej na tu ry” mo żna oglą dać w ŁBS do po ło wy paź dzier ni ka.

Wła dy sław Bar tek Ta lar czyk (ur. 1949) ukoń czył Aka de mię Sztuk Pięk nych w Kra ko wie
na Wy dzia le Ma lar stwa, ze spe cjal no ścią tka ni na ar ty stycz na; dy plom u prof. Ste fa na Gał -
kow skie go w 1979, stu dia ma lar skie w pra cow ni prof. Bucz ka. Od 1981 r. czło nek zwy czaj ny
ZPAP. Sty pen dy sta mi ni stra kul tu ry i sztu ki w 1981. Od 2007 czło nek Sto wa rzy sze nia twór -
cze go „Po lart”, od ćwierć wie cza miesz ka w Kra ko wie, ale ni gdy nie ze rwał z zie mią ro dzin ną. 

Upra wia ma lar stwo szta lu go we, tka ni nę uni ka to wą i pa stel. W je go twór czo ści ma -
lar skiej mo nu men tal ne abs trak cje two rzo ne szpa chlą i la se ro wa ne są sia du ją z mniej -
szy mi for ma mi, utrzy ma ny mi w es te ty ce świa do me go igra nia z ki czem. Je go pra ce
znaj du ją się w mu ze ach i ko lek cjach pry wat nych w Pol sce i za gra ni cą: we Fran cji,
w Niem czech, USA, RPA, Da nii, Szwe cji. Miał 27 wy staw in dy wi du al nych, brał udział w po -
nad 40 wy sta wach zbio ro wych, kra jo wych i za gra nicz nych, m.in. w Ham bur gu (1990),
Berg ka men (1994), No wym Jor ku (1996), Fa rum (2005).

W 2009 zo stał od zna czo ny Me da lem „Ho no ris Gra tia” przy zna wa nym przez pre zy -
den ta Kra ko wa za szcze gól ne za słu gi dla mia sta. (HSZ)
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FON TAN NA NA PÓŁ ETA TU
Otwar ta na po cząt ku wrze śnia fon tan -

na na dep ta ku w Kry ni cy ma wy zna czo ny
okres pra cy – od kwiet nia do paź dzier ni ka.
Dni pra cy – od po nie dział ku do nie dzie li.
Z po dzia łem na pra cę sta łą w go dzi nach
od 8 do 22.30 i pra cę sa me go oświe tle nia
od 22.30 do 23.30. Po ka zy z mu zy ką od by wa -
ją się w pią tek, so bo tę i nie dzie lę. Oświe tle -
nie fon tan ny to ener go osz częd ne,
ró żno ko lo ro we dio dy LED. Ca łość jest po łą -
czo na z no wo cze śnie wy po sa żo ną ma szy -
now nią, sys te mem uzdat nia nia i fil tra cji
wo dy, czuj ni ka mi wia tru, sys te mem na gło -
śnie nia i mo ni to rin gu. W swo im mu zycz nym
re per tu arze fon tan na ma czte ry utwo ry:
„Clas si cal Gas” Va nes sy Mae, „Dro gę” Mi cha -
ła Lo ren ca, czy li utwór z fil mu „300 mil
do nie ba”, „Wio snę” z „Czte rech Pór Ro ku”
An to nio Vi val die go i „Ori no co Flow” Enyi.

„NIE” DLA ANDRZEJA KITY
Wnio sek pre zy den ta Ry szar da No wa ka

o przy zna nie Tar czy Her bo wej „Za słu żo ny
dla Mia sta No we go Są cza” An drze jo wi Ki cie,
wie lo let nie mu pre ze so wi Są dec kie go To wa -
rzy stwa Bu dow nic twa Spo łecz ne go, a wcze -
śniej m.in. rad ne go i wi ce pre zy den ta mia sta,
ne ga tyw nie za opi nio wa ła Ko mi sja Kul tu ry
i Edu ka cji Ra dy Mia sta. W efek cie te go pro -
jekt uchwa ły zdję to z po rząd ku ob rad sto -
sun kiem gło sów 18 do 23.

– Czy ta ki ho no ro wy ty tuł ma być przy -
zna ny tyl ko za wy ko ny wa nie po wie rzo nych,
za nie ma łe prze cież pie nią dze, obo wiąz ków?
To by zna czy ło, że Tar cza Her bo we na le ży się
zna ko mi tej więk szo ści miesz kań ców, a po -
win na być tyl ko dla per son wy jąt ko wych
– stwier dził w dys ku sji Grze gorz Fec ko.

RE KUL TY WA CJA POD LU PĄ
Zwią zek Gmin Je zio ra Ro żnow skie go szu -

ka fir my, któ ra prze pro wa dzi au dyt ze -
wnętrz ny re ali zo wa ne go od dwóch lat
dru gie go eta pu re kul ty wa cji zbior ni ków
wod nych Ro żnów i Czchów.

„Efek tem au dy tu po win no być uzy ska nie
ra cjo nal ne go za pew nie nia, że wy dat ki po -
nie sio ne w ra mach pro jek tu są kwa li fi ko wal -
ne, a re ali zo wa ne pra ce są zgod ne z umo wą”
– czy ta my w ogło sze niu.

ZGJR two rzą gmi ny: Ło so si na Dol na, Gró -
dek nad Du naj cem, Czchów i Cheł miec. Pro -
jekt wart 40 mln zł współ fi nan su je Unia
Eu ro pej ska w ra mach Ma ło pol skie go Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go na la -
ta 2007–2013. Za kła da ny ter min za koń cze nia
prac to li sto pad 2014. Je śli au dyt wy ka że nie -
pra wi dło wo ści, to unij ną do ta cję trze ba bę -
dzie zwró cić.

SA BAT CZA ROW NIC
Po nad sie dem dzie siąt pi lo tek wzię ło

udział w ju bi le uszo wym XV Zlo cie Pol skich
Pi lo tek Sa bat 2012, któ ry od był się w Ło so si -
nie Dol nej. Pi lot ki, za rów no te, któ re la ta ją,
i te, któ rym li cen cja wy ga sła już wie le lat te -
mu, po raz dru gi za wi ta ły na Są dec czy znę.
Wśród nich by ły pa nie po sia da ją ce na swo -
im kon cie wie le pre sti żo wych ty tu łów, osią -
gnięć i na gród. Przy je cha ły z ca łej Pol ski.
Do tar ły rów nież te miesz ka ją ce w ró żnych
za kąt kach świa ta, na wet z od le głej Au stra lii.
Przez trzy dni pa nie la ta ły na szy bow cach
i sa mo lo tach, a naj od wa żniej sze ska ka ły ze
spa do chro nem.

Im pre za wpi sa ła się w ob cho dy ju bi le -
uszu 80-le cia są dec kich skrzy deł oraz 55-le -
cia Ae ro klu bu Pod ha lań skie go w Ło so si nie
Dol nej. Zor ga ni zo wa ło ją są dec kie ma łżeń -
stwo pi lo tów: An na Szcze pa nik -Dzia do wicz
i Mie czy sław Dzia do wicz.

MLE KO I OWO CE 
DLA DZIE CI W SZKO ŁACH

25 tys. uczniów ze 150 przed szko li, szkół
pod sta wo wych oraz gim na zjów na Są dec -
czyź nie uczest ni czy ło w pro gra mie

„Szklan ka mle ka”. Do staw cą by ła Okrę go -
wa Spół dziel nia Mle czar ska z No we go Są -
cza. Po nad 8 tys. uczniów z klas 1-3 ze 115
szkół pod sta wo wych ja dło w szko le owo -
ce i wa rzy wa, któ re do star cza ła Spół dziel -
nia Ogrod ni cza Zie mi Są dec kiej. We
wrze śniu po now nie ru szy ły oba pro gra my.
Mle ko, wa rzy wa i owo ce dla uczniów do -
fi nan so wy wa ne są z bu dże tu pań stwa
i środ ków unij nych.

AK CJA JAK NA FIL MIE
W bia ły dzień, przy uży ciu for te lu z „in -

wa li dą o ku lach”, funk cjo na riu sze Cen tral -
ne go Biu ra Śled cze go za trzy ma li na Ryn ku
w Sta rym Są czu tak sów ka rza z czar ne go
mer ce de sa. Wi do wi sko wej ak cji an ty ter -
ro ry stów przy glą dał się tłum ga piów. Wg
nie ofi cjal nych in for ma cji, cho dzi o zor ga -
ni zo wa ną gru pę prze stęp czą na Są dec -
czyź nie, trud nią cą się m.in. prze my tem
i han dlem nar ko ty ka mi.
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8 wrze śnia, po dłu giej
cho ro bie, zmarł Sta ni -
sław Ze lek, prze wod ni -
czą cy za rzą du osie dla
Prze ta ków ka w No wym
Są czu. Miał 69 lat.

W ka den cji 2002 -2006
peł nił funk cję rad ne go
miej skie go, a w sa mo rzą -

dzie osie dlo wym pra co wał przez 24 la ta, m.in.
or ga ni zo wał spo tka nia no wo rocz ne dla se nio -
rów z Prze ta ków ki i za wo dy węd kar skie dla naj -
młod szych; udzie lał się rów nież w Pol skim
Związ ku Węd kar skim Ko ło Za ka mie ni ca.

***
16 wrze śnia zgi nął

tra gicz nie w Ta trach
sło wac kich (Po śred ni
Ga nek) Ry szard Pa tyk,
prze wod nik Pol skie go
To wa rzy stwa Ta trzań -
skie go Od dział No wy
Sącz, dy rek tor Cen trum
Me dycz ne go „Ba to re go”

w No wym Są czu. Miał 63 la ta. Na cmen ta -
rzu ko mu nal nym przy ul. Rej ta na trum nę
nie śli ko le dzy z gór skich szla ków w czer wo -
nych, prze wod nic kich po la rach. (czyt. rów -
nież na str. 48).

Oprac. (HSZ)
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OBECNA WŁADZA WALCZY Z „SOLIDARNOŚCIĄ”
An drzej Szka ra dek, szef są dec kiej So li dar no ści, pod obe li skiem So li dar no ści w No wym Są -
czu 31 sierp nia, w 32. rocz ni cę Po ro zu mień Sierp nio wych:

– Dzię ki „So li dar no ści” speł ni ły się ma rze nia Po la ków o wol no ści, de mo kra cji, o god nym ży -
ciu. Ale za wsze po zo sta je py ta nie: czy wszyst ko się uda ło? Czy zda li śmy ten naj trud niej szy eg za -
min z ży cia na wła sny ra chu nek? Czy nie za po mnie li śmy, co to zna czy sło wo „So li dar ność”?

Otóż nie: dzi siaj „So li dar ność” jest za wie dzio na spo so bem upra wia nia po li ty ki. Trud no
jej zna leźć opar cie w ugru po wa niach po li tycz nych. Obec na wła dza wal czy z „So li dar no -
ścią”, wal czy ze związ ka mi za wo do wy mi, ogra ni cza ich upraw nie nia do nie za le żno ści. 

Dzi siaj są pro ble my z ni ską pła cą mi ni mal ną, z ni ski mi kry te ria mi do cho do wy mi nie pod -
wy ższa ny mi od lat, pro ble my z umo wa mi o pra cę na czas okre ślo ny, tak zwa ny mi umo wa mi
śmie cio wy mi, któ rych licz ba w Pol sce prze kro czy ła 3 mln osób, co jest naj wy ższym wskaź ni -
kiem w Eu ro pie, a ta kże sta le ro sną cym bez ro bo ciem. I co dziw niej sze, że ten pro blem za -
wsze do ty ka lu dzi uczci wych, moc no za an ga żo wa nych w prze mia ny, kie dyś two rzą cych
„So li dar ność”, a dzi siaj to ich wnu ko wie prze wa żnie po zo sta ją bez pra cy i nie po tra fią się
przy sto so wać do tej, ja kże bru tal nej rze czy wi sto ści. (HSZ)

POL SKA PO TRZE BU JE WŁA SNE GO SA TE LI TY!
Mi ro sław Her ma szew ski pod czas XXII Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy Zdro ju: 

– Ko smo nau ty ka to biz nes. Wy szła ze stre fy pro pa gan dy, funk cjo nu je jej mi li tar na część,
na uko wa też, ale na czo ło wy su nął się biz nes. Ka żda dzie dzi na go spo dar ki po trze bu je ko -
smo nau ty ki, ma łe i śred nie przed się bior stwa, na sze miesz ka nia i sa mo cho dy. Je ste śmy zwią -
za ni z tech ni ką ko smicz ną. Kie dy Ro sja nie w 1957 ro ku wy strze li li pierw sze go sztucz ne go
sa te li tę Sput ni ka 1, wszy scy zda li so bie spra wę, że to po czą tek wiel kiej ry wa li za cji. Sa te li ta
mógł prze la ty wać nad do wol nym kra jem nie py ta jąc o po zwo le nie i stwier dzo no, że to są
ide al ne wa run ki do ob ser wa cji państw. Ro bi li to i Ro sja nie, i Ame ry ka nie. Mon to wa li na sa -
te li tach apa ra ty fo to gra ficz ne czy ra dio lo ka cyj ne. A kie dy wy my śli li, że w ko smos mógł by
po le cieć czło wiek, wy mon to wa li je i wy strze li li 12 kwiet nia 1961 ro ku Wo sto ka z Ju ri jem
Ga ga ri nem na po kła dzie. Po my śle li, że czło wiek mo że te ich apa ra tu ry ob słu gi wać: włą -
czać, prze sta wiać na in ny obiekt, na pra wiać. Wkrót ce za czę to jed nak wy ko rzy sty wać ob ser -
wa cje do ce lów nie tyl ko mi li tar nych, bo prze cież z sa te li ty wi dać chmu ry, a pro gno zy po go dy
słu żą nam wszyst kim. Dzię ki fo to re la cjom ak tu ali zo wa no ma py. Kie dyś trwa ło to dzie siąt ki
lat, dziś po pra wia się je na bie żą co. Zdję cia z sa te li ty wy ko rzy stu ją kar to gra fo wie, geo lo -

dzy, urba ni ści, ochro na śro do wi ska. Po przez sa te li ty prze sy ła się da ne, sy gnał ra dio wy i te le wi zyj ny, mo ni to ru je za gro że nia.
Pol ska po trze bu je wła sne go sa te li ty i ma swo je miej sce na or bi cie, tyl ko nie po tra fi zde cy do wać, ja kie funk cje ma wy ko ny wać.

(BW)

CHWA ŁA BO HA TE ROM!
1 wrze śnia gru pa fa nów San de cji, przed me czem bia ło -czar nych
z Olim pią Gru dziądz, od wie dzi ła cmen tarz ko mu nal ny przy ul. Rej ta na.
Ki bi ce zło ży li wie niec i za pa li li zni cze na kwa te rze żoł nie rzy Wrze -
śnia 1939 ro ku, a na stęp nie uda li się na gro by dwóch są dec kich ku rie -
rów. Przy na grob ku Ro ma na Stram ki za pło nę ły ra ce, a mło dzi lu dzie
dłu go sta li w mil cze niu. Przy gro bie Le opol da Kwiat kow skie go, ozdo -
bio nym śmi głem sa mo lo to wym, krót ki wy kład na te mat są dec kich ku -
rie rów wy gło sił Piotr Ka za na, stu dent III ro ku hi sto rii Uni wer sy te tu
Rze szow skie go.

– Przez la ta nie mó wi ło się, że wy bit ni Po la cy by li za wod ni ka mi San -
de cji. Ma ło kto pa mię ta, że więk szość bo ha ter skich ku rie rów są dec kich
wy wo dzi ła się z czyn nych spor tow ców San de cji i in nych klu bów są dec -
kich, któ rzy przed woj ną gra li w pił kę, upra wia li lek ko atle ty kę i nar -
ciar stwo, bo cho dze nie przez zie lo ną gra ni cę wy ma ga ło tę ży zny
i spraw no ści fi zycz nej. Klu czo wą po sta cią w tym gro nie był Le opold
Kwiat kow ski, 10 lat star szy od Ro ma na Stram ki, któ ry był ich wy cho waw cą i tre ne rem nar ciar stwa oraz szy bow ni cwa, a w cza -
sie woj ny bar dzo ofiar nym ku rie rem pod ziem ne go pań stwa pol skie go. Mu si my pa mię tać o tych na szych chło pa kach, któ rzy
w go dzi nie pró by sta nę li w obro nie Oj czy zny i trzy ma li się te go do koń ca, bez wzglę du na kon se kwen cje. (HSZ)
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N
a gro dzi ła go Ra da Pro gra mo -
wa Fo rum Eko no micz ne go.
Wcze śniej pre zy dent wy gło -
sił pół go dzin ną mo wę, w któ -

rej opi sał źró dła świa to we go kry zy su
oraz ro lę, ja ką w nim od gry wa nasz kraj.
– Pol ska nie jest źró dłem kry zy su ani

cząst ką eu ro pej skie go kło po tu. Nie
strasz my się nad mier nie w Pol sce kry -
zy sem. Lęk jest za wsze wro giem roz -
sąd nych roz wią zań, a nam po trzeb ne są
mą dre dzia ła nia, któ re wzmoc nią na szą
go spo dar kę – za zna czył Bro ni sław Ko -
mo row ski otwie ra jąc XXII Fo rum Eko -

no micz ne. Do dał, że za cie ra ją się po -
dzia ły na „sta rą” i „no wą” Unię i po -
wstał no wy po dział na „Eu ro pę kra jów
dziel nych i tych mniej od wa -
żnych”. I wska zy wał rzą do wi, co po wi -
nien zro bić, by wzmoc nić pod sta wy
eko no micz ne Pol ski.

XXII Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju

Trzy emocjonujące dni
pod Górą Parkową
To by ły trzy emo cjo nu ją ce dni w Kry ni cy Zdro ju pod czas XXII Fo rum Eko no micz ne go (4-6 wrze -
śnia). Dep tak za peł ni ły tłu my po li ty ków z pierw szych stron ga zet, biz nes me nów i dzien ni ka rzy.
Swo iste expo se o tym, jak Pol ska po win na się od na leźć w kry zy sie, wy gło sił pre zy dent Bro ni sław
Ko mo row ski, na gro dzo ny ty tu łem Czło wie ka Ro ku 2011.
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Te go rocz ne Fo rum od by wa ło się
pod ha słem „No we wi zje na trud ne cza -
sy. Eu ro pa i świat wo bec kry zy su”. Zna -
nych go ści przy je cha ło na Fo rum bar dzo
wie lu: by li pre mie rzy oraz obec ni i by li
mi ni stro wie, eko no mi ści, spe cja li ści,
kon sul tan ci, lu dzie me diów. Z oko ło set -
ki kra jów świa ta, bo by li dzien ni ka rze
moł daw scy, ro syj scy, ame ry kań scy,
chiń scy i z wie lu in nych państw, nie
wspo mi na jąc o tym, że fo ru mo wą ka -
wia ren kę pro wa dzi ła ame ry kań ska
agen cja in for ma cyj na Blo om berg.

Do Kry ni cy przy je chał wiel ki pol ski
ak tor Je rzy Stuhr. Nie przy je chał pre -
zen to wać swój ta lent, tyl ko z zu peł nie
in ną mi sją – opo wia dał o swo jej wal ce
z ra kiem. (Czy taj na str. 33).

W su mie za re je stro wa nych uczest ni -
ków Fo rum by ło ok. 2300. Pod czas Fo -
rum pra co wa ła set ka tłu ma czy
sy mul ta nicz nych, któ rzy prze kła da li
na ję zy ki pol ski, an giel ski i ro syj ski wy -
stą pie nia uczest ni ków 6 de bat ple nar nych

i 160 pa ne li dys ku syj nych, po dzie lo nych
na 12 ście żek te ma tycz nych. Przy ob słu -
dze kon fe ren cji pra co wa ło 220 wo lon ta -
riu szy – stu den tów z War sza wy,
Kra ko wa, No we go Są cza i in nych ośrod -
ków. By ło też wie le ho stess roz no szą -
cych ma te ria ły re kla mo we wie lu firm.
W na mio tach tych form mo żna by ło
skosz to wać wie lu po traw, wy śmie ni tej
ka wy czy wi na.

Wie czo ra mi od by ło się kil ka dzie siąt
im prez kul tu ral nych. By ły kon cer ty, jak
Ma cie ja Ma leń czu ka, „Di va for rent”

śpie wacz ki ope ro wej Ali cji Wę go rzew -
skiej (jest od te go ro ku am ba sa dor ką Fe -
sti wa lu im. Ja na Kie pu ry w Kry ni cy
Zdro ju), Or kie stry Ope ry Kra kow skiej
pod ba tu tą To ma sza To kar czy ka, łem -
kow skiej pie śniar ki Ju lii Do szny. Al bo
ener ge tycz ny wy stęp łódz kie go pol sko -
-ro syj skie go ze spo łu Sa mo khin Band
(mie szan ka jaz zu, fun ky, rock&rol la
i wschod nie go fol ku) czy bał kań skie
sza leń stwo z or kie strą cy gań ską Fan fa -
ry z Tran syl wa nii.

(BW, HSZ)

PRO MO CJA I ZY SKI DLA MIEJ SCO WYCH
Set ki uczest ni ków, dzien ni ka rzy i pie nię dzy wy da nych na or ga ni za cję im pre zy – Fo rum
Eko no micz ne wzbo ga ca Są dec czy znę.

– To, co sta no wi o na szej obec no ści, to rów nież środ ki, któ re prze zna cza my na za -
kwa te ro wa nie go ści i ob słu gi. W 2011 ro ku zo sta wi li śmy w Kry ni cy Zdro ju po nad 2 mln zł
– mó wi Zyg munt Ber dy chow ski.

Z or ga ni za cji im pre zy ka żde go ro ku zy ski czer pie wie le firm i przed się biorstw od po -
wie dzial nych m.in. za przy go to wa nie sal kon fe ren cyj nych, wy po sa że nie wnętrz, przy go -
to wa nie wy daw nictw na po trze by im pre zy i tras bie go wych dla fe sti wa lu. Pod czas
trwa nia Fo rum Eko no micz ne go oraz Fe sti wa lu Bie go we go za trud nia nych jest wie le re -
gio nal nych ka wiar ni i re stau ra cji, firm trans por to wych oraz ob słu ga me dycz na.

Fo rum Eko no micz ne to rów no cze śnie trud na do prze ce nie nia pro mo cja dla re gio -
nu. Oprócz ty się cy go ści, któ rzy w tym cza sie od wie dza ją Kry ni cę, na uzdro wi sko zwra -
ca ją się oczy pol skich i świa to wych me diów. Fo rum re la cjo nu ją za gra nicz ne te le wi zje
m.in. Blo om berg TV, ARD -Niem cy, te le wi zje z Ukra iny, Ro sji, Gru zji i Moł da wii oraz ro dzi -
me TVP, TVP In fo, TVN 24 i Pol sat i set ki dzien ni ka rzy pra so wych. O Fo rum Eko no micz -
nym pi sa ły naj więk sze za gra nicz ne me dia, m.in. agen cja Reu ters, „The Wall Stre et Jo ur nal”
i „Fi nan cial Ti mes”. War tość ma te ria łów me dial nych do ty czą cych Kry ni cy In sty tut Mo ni -
to ro wa nia Me diów w 2011 r. wy ce nił na 8,5 mln zł. (ED)

FO
T. 

JE
C
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K
o ra le od trzech lat są sym bo -
lem Ma ło pol ski. Kam pa nia zo -
sta ła bar dzo do brze przy ję ta,
co świad czy, że dzie dzic two

kul tu ro we wpi su je się bar dzo do brze
w ofer tę re gio nal ną – mó wił mar sza łek,
de ko ru jąc ko bie ty sznu ra mi czer wo nych
ko ra li. – Dziś przy go to wa li śmy ko ra le
nie co więk szych roz mia rów, by tak mo -
żna by ło zaj rzeć do dusz Ma ło po lan i zo -
ba czyć to, co Ma ło pol ska pre zen tu je. To

re gion, gdzie czło wiek się nie nu dzi. Jest
co ro bić ca ły czas – za chwa lał.

Cho dzi o wy sta wę pod ha słem „Ko -
ral Ma ło pol ski przy ozdo bi Pol skę”.
Kry nic ki dep tak zo stał przy ozdo bio ny
wy jąt ko wym, ogrom nych roz mia rów
„na szyj ni kiem” zło żo nych z 30 kul
– ko ra li. W czę ści z nich pre zen to wa ne
by ły zdję cia 3D na za sa dzie fo to pla sty -
ko nu. Za glą da ją cy do wnę trza ko ra la
go ście Fo rum Eko no micz ne go oglą da li

trój wy mia ro we zdję cia te go, czym chlu -
bią się Ma ło po la nie: wy jąt ko wych
w ska li świa ta ko pal ni so li, uro kli wych
zam ków, ta trzań skiej przy ro dy i folk lo -
ru oraz skar bów kró lew skie go Kra ko wa.

***
Mar sza łek pod kre ślał, że sa mo rząd

wo je wódz ki za wsze bę dzie wspie rał
i part ne ro wał Fo rum Eko no micz ne mu
w Kry ni cy Zdro ju. – Dwa la ta te mu by -
ła dys ku sja, czy Fo rum po zo sta nie
w Kry ni cy, po nie waż by ło spo ro ba rier
unie mo żli wia ją cych je go roz wój. Wo je -
wódz two moc no się za an ga żo wa ło w to,
by te ba rie ry zli kwi do wać – po wie dział
Ma rek So wa, de kla ru jąc, że za kil ka
mie się cy zo ba czy my grun tow nie zmo -
der ni zo wa ną Pi jal nię Głów ną. Do sto so -
wa nie jej m.in. do po trzeb du żych
kon fe ren cji (sa la na 1200 osób, z mo żli -
wo ścią dzie le nia na mniej sze prze strze -
nie, sa la mul ti me dial na) bę dzie

kosz to wa ło oko ło 31 mln zł. Mi ni ster -
stwo Skar bu do ka pi ta li zo wa ło w tym
ce lu wła ści cie la obiek tu, spół kę Uzdro -
wi sko Kry ni ca -Że gie stów na po nad 28
mln zł. Urząd Mar szał kow ski przy znał
na re no wa cję obiek tów kry nic kich 10
mln zł ze środ ków unij nych. Gmi -
na Kry ni ca Zdrój po sta ra ła się o oko ło 6
mln zł na re no wa cję Dep ta ku.

– Pra ce mo der ni za cyj ne po chło ną
oko ło 45 mln zł i zre ali zu je my pro gram

Mar sza łek Ma rek So wa
de ko ro wał ko bie ty ko ra la mi

– Sa mo rząd Ma ło pol ski za wsze bę dzie part ne rem Fo rum Eko no -
micz ne go. Sta ra my się usu wać ba rie ry w je go roz wo ju, mo der ni -
zu je my obiek ty w Kry ni cy i chce my, by część im prez
to wa rzy szą cych Fo rum się usa mo dziel ni ła, wte dy Kry ni ca bę dzie
ży ła ca ły rok – de kla ro wał mar sza łek Ma rek So wa pod czas brie fin -
gu, na któ rym pre zen to wał nie ty po wą ozdo bę „pol skie go Da vos”.

– Jest szan sa, by Kry ni ca
ży ła nie tyl ko podczas Fo -
rum Eko no micz ne go i Fe -
sti wa lu Bie go we go, czy
pod czas Fe sti wa lu Kie pu -
rowskiego, ale by sta ła
się miej scem tu ry sty ki
ak tyw nej.

MA REK SO WA

FO
T. 

BK
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do 2013 ro ku – de kla ro wał mar sza łek.
Wy li czał, że w Kry ni cy po wsta je też
mnó stwo in we sty cji pry wat nych, jak np.
od da ny nie daw no do użyt ku czte ro -
gwiazd ko wy kom pleks wy po czyn ko wy
i Spa Czar ny Po tok. JW Con struc tion
wy da ła na nie go po nad 200 mln zł.
– Ma my w Kry ni cy po nad trzy ty sią ce
miejsc noc le go wych. Jest szan sa, by
Kry ni ca ży ła nie tyl ko przez ten ty dzień
Fo rum Eko no micz ne go i Fe sti wa lu Bie -
go we go, czy pod czas Fe sti wa lu im. Ja -
na Kie pu ry, ale by sta ła się miej scem
tu ry sty ki ak tyw nej – mó wił mar sza łek.

***
Dni Fo rum Eko no micz ne go to dla

mar szał ka był bar dzo pra co wi ty czas.
Jak mó wił, sta rał się bo wiem wy ko rzy -
stać to, że do Kry ni cy przy je cha ło wie -
lu przed sta wi cie li rzą du i de cy den tów.
Spo ty kał się z ni mi i roz ma wiał o przy -
szło ści uzdro wi ska oraz ca łe go re gio nu.
Ma rek So wa de kla ro wał, że sta ra się
o po pra wie nie do stęp no ści ko mu ni ka -
cyj nej do miast Są dec czy zny. Po wsta je
pro jekt do ce lo we go ukła du ko mu ni ka -

cyj ne go Ma ło pol ski do 2030 ro ku. Tej
je sie ni ma zo stać pod da ny kon sul ta cjom
spo łecz nym, a ca ły do ku ment go to wy
w 2013 ro ku. – Ro bi my to za Ge ne ral ną
Dy rek cję Dróg Kra jo wych i Au to strad,
bo tam nie by ło zro zu mie nia. Układ ko -
mu ni ka cji do No we go Są cza i Gor lic
mu si być zu peł nie no wy, nie ma mo żli -
wo ści po pra wie nia go na sta rej pod sta -
wie – za zna czył Ma rek So wa.

Py ta ny, czy po twier dza su ge stie Zyg -
mun ta Ber dy chow skie go, twór cy Fo -
rum Eko no micz ne go i sze fa Ra dy
Pro gra mo wej, że w na stęp nym ro ku
jed na z fir mo wych im prez zo sta nie zor -
ga ni zo wa na w Kra ko wie, mar sza łek
stwier dził, że to na ra zie ta jem ni ca. Wy -
mie niał, że wy da rze nia zwią za ne z Fo -
rum są już or ga ni zo wa ne w Kry ni cy,
Mu szy nie, No wym Są czu, Tar no wie,
Rze szo wie. I owych im prez w na szym
re gio nie jest wie le: Fo rum Eko no micz -
ne, Re gio nów, Mło dych Li de rów, Trze -
cie go Wie ku, Ochro ny Zdro wia, do te go
co raz po pu lar niej szy Fe sti wal Bie go wy
i Kon fe ren cja „Eu ro pa Kar pat”.

– Część tych ini cja tyw chce my usa mo -
dziel nić, że by Kry ni ca ży ła ca ły rok. Nie -
któ re ma ją po ten cjał du że go wy da rze nia
mię dzy na ro do we go – za zna czył Ma rek
So wa. – Przy po mnę, że Fo rum Eko no -
micz ne za czy na ło 22 la ta te mu od 100
uczest ni ków i dwu dnio wej kon fe ren cji, ja -
kich wie le. Nikt nie prze wi dy wał, że to się
tak roz wi nie, bo dziś jest naj więk szym
wy da rze niem te go ty pu w kra ju.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

FOT. JEC
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T
ym sa mym im pre za wy my ślo -
na przez Zyg mun ta Ber dy chow -
skie go, ja ko spor to wy „od dech”
po ma ra to nie kon fe ren cyj nym

lu dzi w gar ni tu rach, oka za ła się strza łem
w dzie siąt kę. W dniach Fe sti wa lu Bie -
go we go Kry ni ca ki pia ła zdro wiem,
ener gią, ra do ścią.

Fre kwen cji na pew no po mo gła zma -
so wa na ak cja pro mo cyj na im pre zy
w me diach pa pie ro wych i elek tro nicz -
nych. Otwo rzy ło się ga ze tę, włą czy ło
się te le wi zor, ra dio, czy in ter net i wy -
ska ki wał… Zyg munt Ber dy chow ski
w stro ju ma ra toń czy ka.

W trak cie Fe sti wa lu na kry nic kim
dep ta ku by ło obec nych kil ka sta cji te le -
wi zyj nych i ra dio wych, któ re na bie żą -
co re la cjo no wa ły prze bieg ró żnych
bie gów. Trud no wy obra zić so bie lep szą

re kla mę re gio nu i per ły pol skich uzdro -
wisk. Zda niem ob ser wa to rów, moc ną
stro ną Fe sti wa lu Bie go we go jest to, że
skie ro wa ny jest do wszyst kich, któ rzy
lu bią bie gać – za wo dow ców i ama to -
rów, a na wet ro dzin z dzieć mi.

– My ślę, że wła śnie ta ka przy ja zna,
ro dzin na for mu ła wy ró żnia na sza im pre -
zę od in nych – uwa ża Zyg munt Ber dy -
chow ski. – Z jed nej stro ny to po wa żna,
spor to wa ry wa li za cja, z dru giej – miej -
sce, gdzie spo ty ka ją się ta kże po cząt ku -
ją cy bie ga cze. Na kry nic kim dep ta ku
bie ga li do ro śli i dzie ci. Ma my z dzieć mi
za rę kę.

Dla tych ostat nich by ły też zor ga ni zo -
wa ne za ję cia pro wa dzo ne przez in struk to -
rów. Ro dzi ce bie gli, a ma lu chy ry so wa ły
i bra ły udział w ró żnych kon kur sach. By -
ły bie gi na Ja wo rzy nę, ma ra ton i ul tra ma -

ra ton. Obok sie bie ry wa li zo wa li za wo -
dow cy i ama to rzy. War to przy po mnieć, że
w przy szłym ro ku w ra mach fe sti wa lu od -
bę dą się mi strzo stwa świa ta w bie gach
gór skich, bę dzie też kon gres po świę co ny
tej dys cy pli nie. Im pre za się roz wi ja, są też
no we po my sły, ale już na 2015 rok. Wie -
le wska zu je na to, że Fe sti wal od bę dzie się
na wio snę i we wrze śniu. Ale nad tym pro -
jek tem or ga ni za to rzy do pie ro pra cu ją.

– War to przy po mnieć, że w cią gu
trzech lat po tro ili śmy za in te re so wa nie
bie ga niem w Kry ni cy. Kie dy mó wię, że
bę dzie nas 20 tys., to je stem pew ny, że
tak bę dzie. Oczy wi ście nie sta nie się to
od ra zu. Na to po trze ba lat i więk sze go
za in te re so wa nia lo kal nych sa mo rzą dów.
Je stem jed nak prze ko na ny, że to się uda
– do dał Zyg munt Ber dy chow ski.

JE RZY CE BU LA, (HSZ)

Bę dzie nas 20 ty się cy!
III Fe sti wal Bie go wy Fo rum Eko no micz ne go, zor ga ni zo wa ny w dniach 6-8 wrze śnia w Kry ni -
cy -Zdro ju, oka zał się wiel kim suk ce sem. Na star cie do pra wie 20 bie gów na ró żnych dy stan -
sach sta nę ło po nad 5000 osób z bli sko 30 kra jów.

FOT. JEC
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Nie by ło nie spo dzian ki pod czas te -
go rocz ne go Ko ral Ma ra to nu. Ke -
nij czy cy za ję li czte ry pierw sze
miej sca i – jak by te go by ło ma ło
– zro bi li to w zna ko mi tym cza sie.
Oka za ło się, że bie ga nie po gó rach
nie sta no wi dla nich pro ble mu.

Przez pierw szych 10 ki lo me trów
na cze le by ła kil ku na sto oso bo wa gru pa.
Jed nak im wię cej me trów przy by wa ło
w no gach, tym za wod ni ków pro wa dzą -
cych ma ra ton by ło mniej. Na pół met ku
na prze dzie by li Ke nij czy cy, tuż za ni -
mi An drzej La chow ski, a w trze ciej gru -
pie z du żą stra tą biegł Grze gorz Czyż
z Tar no wa, któ ry był jed nym z fa wo ry -
tów. Wie le obie cy wa no so bie po pod -
bie gu pod „Ro mę”. Nic z te go.
Zwy cięz ca z du żą ła two ścią ode rwał się
od gru py i już do koń ca kon tro lo wał
prze bieg wy da rzeń na tra sie.

– To był do bry bieg – mó wił na me -
cie zwy cięz ca Ko ral Ma ra to nu Vin cent
Kip chir chir. – Je dy ne, cze go się oba -
wia li śmy, to pro fil tra sy, któ ra jest bar -
dzo po fał do wa na. Jed nak oka za ło się,
że by ło do brze, a i czas jest cał kiem
nie zły.

– Nie da ło się kon ku ro wać z Ke nij -
czy ka mi – do dał naj lep szy z Po la ków
i pierw szy bia ły czło wiek na me cie,
An drzej La chow ski. – Od po cząt ku
sta ra łem się trzy mać bli sko nich. By -
łem na pią tym miej scu i to chcia łem
mieć na me cie. Za bra kło mi sił by do -
go nić czo ło wą gru pę.

– W tym ro ku ma ło tre no wa łem dłu -
gich dy stan sów i dla te go nie li czy łem
na wy so kie miej sce – po wie dział Grze -
gorz Czyż z Tar no wa – Tyl ko raz star -
to wa łem na 30 km i kil ka ra zy
na krót szych dy stan sach. Ale i tak je -
stem za do wo lo ny.

– Cie szę się z osią gnię te go wy ni ku
– opo wia dał Ry szard Ko baj ło z Gród ka
nad Du naj cem. – Za ją łem 33 miej sce

z cza sem 2:57:46. Bie gło się do brze. Nie
by ło upa łu, a kon ku ren cja du ża.

– Ale mam wy nik, po nad 40 mi nut
szyb ciej niż przed ro kiem! – cie szył się
twór ca Fe sti wa lu Bie go we go Zyg munt
Ber dy chow ski. – Je stem za sko czo ny
re zul ta tem, ale bar dzo, bar dzo za do -
wo lo ny. Od dzi siaj mam czas 3:34:22.
Mu szę po wie dzieć, że bie gło się bar dzo
do brze, ale sprzy ja ła też po go da.

(JEC)

Afrykańskie show, 
czyli trzech Kenijczyków
na podium, a czwarty tuż za

WY NI KI KOŃ CO WE:
Mężczyźni:
1. Vin cent Kip chir chir (Ke nia) 2:24:12
2. Ndu su Da vid Kip ko ech (Ke nia) 2:25:56
3. Bi wot Wy clif fe Kip ko rir (Ke nia) 2:26:16
4. Sa we Eli sha Ki pro tich (Ke nia) 2:26:32
5. An drzej La chow ski (Kra ków) 2:29:29
6. Oleg Gur (Ukra ina) 2:30:02.
Ko bie ty:
1. Wa len ti na Po ltaw ska (Ukra ina) 2:55:36
2. Na ta lia Ma la ia (Ukra ina) 2:58:41
3. Ju dit Fol ding – Na gy (Wę gry) 3:04:19.

Fiat 500
pojechał
na Kujawy
Uczest nik Ko ral Ma ra to nu – miesz ka -
niec Ko pa ni na, ma łej miej sco wo ści
w wo je wódz twie ku jaw sko -po mor -
skim – miał ogrom ne szczę ście.
W wy ni ku lo so wa nia stał się po sia da -
czem no wiut kie go sa mo cho du. 

Lo so wa nie sa mo cho du wzbu dzi ło wiel -
kie emo cje. Kry nic ki dep tak wy peł ni li
bie ga cze z ro dzi na mi, a w sa mym ma -
ra to nie po bie gło ich 485. W szkla nej ku -
li zna la zły się pa ski z nu me ra mi
za wod ni ków, któ rzy ukoń czy li bieg.
O wy lo so wa nie jed ne go po pro szo no
ma łą dziew czyn kę. Na sce nę nie śmia ło
we szła Ba sia, któ ra do koń ca nie zda wa -
ła so bie spra wy, przed ja kim wy zwa -
niem stoi. Za chę co na przez wi dow nię
wło ży ła ma łą rącz kę do ku li z pa ska mi
i wy lo so wa ła szczę śli wy nu mer: 464.

Z tłu mu po wy wo ła niu nu me ru star -
to we go i na zwi ska za wod ni ka da ło się
sły szeć od gło sy ra do ści. Truch tem
na sce nę wbiegł Ol gierd Zie liń ski z Ko -
pa ni na (woj. ku jaw sko -po mor skie).

– Obie ca łem cór ce ten sa mo chód
na osiem na ste uro dzi ny, no i uda ło się
– mó wił szczę śli wy po sia dacz sa mo cho du.
– Ma ra ton po ko na łem we wła snym tem pie,
mo im ce lem by ło do tar cie do me ty i tak się
sta ło. Mój wy nik to 5:06:14 – do dał. Klu -
czy ki do wo zu ode brał z rąk przed sta wi cie -
la fir my Ko ral, dy rek to ra ge ne ral ne go
Bog da na Wor kie wi cza. (ALF)

FOT. JEC
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Chwała
pokonanym!
Ostat nie miej sce w Ko ral Ma ra to nie
za jął 73-let ni Wo ło dy mir Ry żhi ze
Lwo wa z nu me rem star to -
wym 4927. Star szy pan wbie gał
na me tę przy ogłu sza ją cym do pin -
gu ki bi ców, na ostat niej pro stej asy -
sto wa ła mu dwój ka or ga ni za to rów,
za grze wa jąc ma ra toń czy ka
do ostat nie go wy sił ku.

Po prze kro cze niu li nii me ty Ukra iniec
otrzy mał me dal ukoń cze nia ma ra to nu
i bu tel kę z wo dą oraz zo stał tro skli wie
okry ty fo lią. Na stęp nie pod szedł do ba -
rier ki, za któ rą sta li ki bi ce i uto nął w ra -
mio nach żo ny. Obo je pła ka li ze
szczę ścia. Po ochło nię ciu pan Wo ło dy -
mir zbie rał gra tu la cje od ki bi ców, a po -
tem opo wia dał, że bie gło mu się lek ko
i jest bar dzo za do wo lo ny ze swo je go re -
zul ta tu, a naj wa żniej sze, że w ogó le
ukoń czył ma ra ton. Bar dzo mu się Kry -
ni ca po do ba i na pew no tu wró ci za rok
na ko lej ny Fe sti wal Bie go wy.

Wo ło dy mir Ri żhi uro dził się w 1939
ro ku, od daw na jest na eme ry tu rze, pra -
co wał w spo rcie szkol nym we Lwo wie.
To był je go 25. bieg ma ra toń ski w ży -
ciu, m.in. za li czył w tym ro ku trud ny
Ma ra ton Wy szeh radz ki w Ry trze. Tra -
sę Ko ral Ma ra to nu pan Wo ło dy mir
prze biegł w cza sie 5 go dzin, 40 mi nut
i 30 se kund, od naj lep szych dzie li ło go
po nad 3 go dzi ny, ale on tych go dzin nie
prze spał, truch tał w swo im tem pie, by le
do przo du. (HSZ)

W so bo tę, 8 wrze śnia o go dzi -
nie 3: 00 nad ra nem z kry nic kie go
dep ta ka wy star to wa li za wod ni cy
Bie gu 7 Do lin. 500 bie ga czy ry wa -
li zo wa ło na dy stan sie 100 km
w naj trud niej szym bie gu ca łe go
Fe sti wa lu. Bo ga ta w licz ne pod bie -
gi i zbie gi tra sa, bie gną ca gó rzy -
stym te re nem Be ski du Są dec kie go
(pa smo Ja wo rzy ny Kry nic kiej i pa -
smo Ra dzie jo wej), sta no wi ła du że
wy zwa nie na wet dla do świad czo -
nych bie ga czy.

Za raz po pierw szej gru pie wy star to wa -
li uczest ni cy Ul tra ma ra to nu na dy stan -
sie 66 km z me tą w Piw nicz nej, a 10
mi nut po nich na tra sę wy bie gli ci, któ -
rzy star to wa li na dy stan sie 33 km.
Pierw si z nich do tar li na me tę w Ry trze
oko ło 6: 00 ra no.

W Ul tra ma ra to nie pierw szy na me cie
po ja wił się Wę gier, Csa ba Ne neth, któ -
ry od sa me go po cząt ku prze wo dził staw -
ce bie ga czy. Uzy skał czas 8 go dzin, 51
mi nut i 10 se kund, bi jąc tym sa mym
w im po nu ją cym sty lu ze szło rocz ny re -
kord aż o 44 mi nu ty. Po prze kro cze niu
me ty nie krył swe go za do wo le nia.

– Na wet nie wiem, ja ki czas osią -
gną łem. Sły sza łem, że po ni żej 9 go dzin.
Je śli rze czy wi ście, to uwa żam, że to do -
bry wy nik – stwier dził. Wę gier zdra -
dził, że bie gnąc, nie zwra cał uwa gi

na swo ich ry wa li. Ani raz nie ob ró cił
się do ty łu.

– Pa trzę przed sie bie. Nie my ślę
o ry wa lach. Sku piam się na wła ści wym
od dy cha niu. Pod czas te go bie gu my śla -
łem o ró żnych spra wach, sto ki lo me -
trów to na praw dę spo ry dy stans. Ale
naj wię cej my śla łem o mo jej ro dzi nie,
dzie ciach. Po dzi wia łem pięk ne wi do ki,
bo ta tra sa przez las by ła na praw dę cu -
dow na – do dał.

Dru gim bie ga czem, któ ry zmie ścił
się w cza sie po ni żej 9 go dzin (8:55:09)
był Mar cin Świerc, któ ry – po mi mo, że
nie miesz ka w gó rach – pod kre ślał, że
je ko cha. Bie gi są dla nie go ca łym ży -
ciem, choć nie daw no skoń czył stu dia
i obec nie po szu ku je pra cy. Nie mo gąc
jej zna leźć, sku pił się jesz cze moc niej
na spo rcie.– Jest to te raz też dla mnie
ja kiś spo sób za rob ku. Bie gi tre nu ję
od 10 lat, a ka żdy tre ning, ka żdy start
w za wo dach po wo du je mój roz wój –
stwier dził. – Na tra sie mia łem je den
mo ment zwąt pie nia. Wy prze dzi łem Wę -
gra, co kosz to wa ło mnie du żo sił i na fi -
ni szu ich za bra kło. Tra sa nie by ła
ła twa, ale na pew no szyb ka, w po rów -
na niu z in ny mi tra sa mi Ul tra ma ra to -
nów – do dał.

Ja ko trze ci na me tę, w bie gu na dy -
stan sie 100 km, do tarł Jan Wy dra uzy -
sku jąc czas 9:35:46.

(S)

100 km po górach 
i dolinach

FO
T. 
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N
ie któ rzy mó wią, że to wa riac -
ki po mysł, a ja uwa żam, że in -
no wa cyj ny. Tak sa mo by ło
z ko lej ką gon do lo wą. Jak

na tam te cza sy – rok 1995 – by ła to śmia -
ła in we sty cja, któ ra spo tka ła się z pro te -
sta mi i nie do wie rza niem. Mó wio no, że
gmi na zban kru tu je, a ko lej ką nikt nie bę -
dzie jeź dził – opo wia da Jan Gol ba, bur -
mistrz Mia sta i Gmi ny Uzdro wi sko wej
Mu szy na. – Sam mu sia łem so bie po ra dzić
z tak in no wa cyj nym przed się wzię ciem, jak
ko lej ka gon do lo wa. Ale uda ło się i Kry ni -
ca tyl ko na tym zy ska ła – do da je.

Gol ba prze pro wa dził ba da nia, któ re
po ka za ły, że po otwar ciu ko lej ki gon do -
lo wej na Ja wo rzy nę – je dy nej na tam te
cza sy w Pol sce – roz wój go spo dar czy
Kry ni cy -Zdro ju wzrósł o 500 proc. To
dzię ki atrak cji, któ ra za czę ła przy cią gać
tu ry stów i stwo rzy ła po trze bę no wych
ho te li, obiek tów ga stro no micz nych,
a wkrót ce tras nar ciar skich.

– Je śli ma my mó wić o roz wo ju tu ry -
sty ki w na szym re gio nie, to mu si my dzia -
łać, in we sto wać w ta kie pro jek ty, któ re
bę dą atrak cyj ne dla lu dzi – za zna cza
bur mistrz uzdro wi ska. – Już nie wy star -

czy ład ny po ko ik, do bre je dze nie i gó ry.
Tu ry ści chcą cze goś wię cej.

Na roz wój tu ry sty ki wpływ ma ją nie
tyl ko po sia da ne na tu ral ne za so by, ale
przede wszyst kim atrak cje in fra struk tu -
ral ne, któ re te za so by na tu ral ne wzbo ga -
ca ją. Świat i Eu ro pa prze ści ga ją się
w two rze niu co raz to bar dziej nie wia ry -
god nych in we sty cji, któ re ścią gną rze -
sze tu ry stów na wet w miej sce nie
ob da rzo ne spe cjal ny mi wa lo ra mi tu ry -
stycz ny mi. We dług bur mi strza Mu szy -
ny wła śnie ta kim po my słem jest kry ty
stok nar ciar ski, któ ry po wi nien zo stać

Bur mistrz z gło wą

Na nartach pod dachem
Jan Gol ba, bur mistrz Mu szy ny, po tra fio nym przed kil ku na stu la ty po my śle z ko lej ką gon do lo wą
na Ja wo rzy nę Kry nic ką, kie dy go spo da rzył w Kry ni cy, chce re ali zo wać ko lej ny in no wa cyj ny pro -
jekt – kry ty stok nar ciar ski w Mu szy nie. Zwró cił się do mar szał ka wo je wódz twa o wpi sa nie
przed się wzię cia na li stę pro jek tów re gio nal nych na la ta 2013-2020.

FOT. ARCH.
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wpi sa ny do stra te gii roz wo ju wo je wódz -
twa ma ło pol skie go na naj bli ższe la ta ja -
ko pro jekt re gio nal ny. Przed się wzię cie
to mo gło by być re ali zo wa ne w part ner -
stwie pu blicz no - pry wat nym.

– Sza cun ko wy koszt tej in we sty cji
to 120–150 mln zł. Bez po śred nio da
ona 50 no wych miejsc pra cy. Sza cu je -
my, że po śred nio mo że przy nieść oko -
ło 500 ko lej nych miejsc – za zna cza
Gol ba. – Ta ki stok w Mu szy nie wy peł nił -
by ni szę, bo ta kiej atrak cji nie ma ani
na Sło wa cji, ani w Au strii, ani na Wę -
grach. Je stem prze ko na ny, że dzien nie
ko rzy sta ło by z nie go od dwóch do trzech
ty się cy osób – do da je.

Pro jekt obej mu je bu do wę kry te go
sto ku nar ciar skie go, ryn ny snow bo ar do -
wej, par kin gów, sto ku otwar te go
(w okre sie zi mo wym), sys te mu sztucz -

ne go na śnie ża nia, obiek tu ga stro no mii,
sys te mu re zer wa cji i in for ma cji elek tro -
nicz nej. Na da chu kry te go sto ku by ły by
za mon to wa ne ba te rie fo to wol ta icz ne,
któ re wy twa rza ły by ener gię elek trycz ną
po trzeb ną do ob słu gi urzą dzeń i ob słu gi
in sta la cji sztucz ne go na śnie ża nia.

Bur mistrz Mu szy ny przy zna je, że
po raz pierw szy o ta kiej in we sty cji mó -
wił 10 lat te mu pod czas jed ne go z Kon -

gre sów Uzdro wisk Pol skich. Je go po -
mysł wcie lo no w ży cie na Wi leńcz czyź -
nie (Li twa), w słyn nym uzdro wi sku
Dru skien ni ki, gdzie przed woj ną wy po -
czy wa ła eli ta II RP.

–Ten stok to nie jest mój ka prys.
Uwa żam, że na praw dę wpły nie na roz -
wój tu ry sty ki w re gio nie i bę dzie jed ną
z naj więk szych atrak cji w ca łym wo je -
wódz twie – pod kre śla Gol ba. – My ślę, że
mar sza łek Ma rek So wa my śli przy szło -
ścio wo i po prze mój wnio sek, któ ry
do nie go prze sła łem.

Sa mo wy bu do wa nie ta kie go obiek tu
za ję ło by rok. Wcze śniej jed nak bę dzie
trze ba uzy skać wszel kie wy ma ga ne
przy in we sty cji po zwo le nia. Gmi na po -
sia da już na wet miej sce na kry ty stok
nar ciar ski.

ALI CJA FA ŁEK

R E K L A M A

OGŁOSZENIA
MODUŁOWE

Kontakt do biura reklamy

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

2 moduły

118 x 55 mm
miejsce

które czeka
na Twoją reklamę

– Ta ki stok w Mu szy nie
wy peł nił by ni szę, bo ta -
kiej atrak cji nie ma ani
na Sło wa cji, ani w Au -
strii, ani na Wę grach. 

JAN GOLBA
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Uro czy stość za czę ła się nie -
dziel ną, uro czy stą mszą
św. w in ten cji pra cow ni -
ków i człon ków „Skład ni -
cy”, a ta kże za zmar łych

spół dziel ców, któ ra od by ła się w gry bow -
skim ko ście le pa ra fial nym św. Ka ta rzy -
ny Alek san dryj skiej. Na stęp nie wszy scy
prze nie śli się do Go spo dar stwa Pa siecz -
ne go „Są dec ki Bart nik” w Stró żach,
gdzie w ple ne rze, w oto cze niu drzew, od -
by ła się ofi cjal na część ju bi le uszu.

Wszyst ko za czę ło się 28 wrze -
śnia 1912 ro ku o go dzi nie szó stej po po -
łu dniu w sa li ma gi stra tu po wia to we go
mia sta Gry bo wa, gdzie gru pa 28 miej -
sco wych dzia ła czy spo łecz nych, lu dzi
do brej wo li na cze le z księ żmi: Ja nem
So la kiem, Do mi ni kiem Urba nem,
Edwar dem Gór skim i Win cen tym Śmia -

łow skim od by ła ze bra nie za ło ży ciel skie
„Skład ni cy To wa ro wej Kó łek Rol ni -
czych w Gry bo wie”. Od po cząt ku swe -
go ist nie nia spól dziel nia od gry wa ła
wa żną ro lę w ży ciu spo łecz no -go spo -
dar czym miej sco we go śro do wi ska.

W 1933 ro ku spól dziel nia zrze sza ła
juz 100 człon ków (udzia łow ców) i do -
ro bi ła się fi lii w Lip ni cy Wiel kiej, Mo -
gil nie i Kruź lo wej. W cza sie wiel kie go
kry zy su i bez ro bo cia lat trzy dzie stych
dziel nie wal czy ła o utrzy ma nie dzia łal -
no ści go spo dar czej. Sprze da no wte dy
ka mie ni cę pię tro wą w Gry bo wie (obec -
ny sklep che micz ny) oraz po ło wę drew -
nia ne go bu dyn ku w Bo bo wej. Do chód
ze sprze da ży prze zna czo no na wy pla ty
dla pra cow ni ków.

„Stu lat ka”, mi mo upły wu lat, wciąż
ma się świet nie i od no si suk ce sy. Wio sną

te go ro ku otrzy ma ła ty tuł Li de ra Ryn ku
na rok 2012 ja ko Naj lep sza w Pol sce Fir -
ma w za kre sie han dlu w re gio nal nej sie -
ci spół dziel czych pla có wek han dlo wych
oraz wy ró żnie nie Eu ro pej skie go Kon kur -
su Pro mo cyj ne go Eu ro Le ader.

– Te szcze gól ne wy ró żnie nia po twier -
dza ją, że na szej Spół dziel ni uda ło się,
po mi mo wie lu trud no ści, utrzy mać wy -
so ką po zy cję na ryn ku i to w ro ku ju bi -
le uszu 100-le cia ist nie nia – pod kre śla
z du mą pre zes „Skład ni cy” Ma rian
Chro now ski

– Tak się zło ży ło, że ten ju bi le usz
zbiegł się z Mię dzy na ro do wym Ro kiem
Spół dziel czo ści. To, że uda ło się na szej
spół dziel ni prze trwać ca ły wiek zna czy,
że jej za ło że nie by ło słusz ną i po trzeb ną
de cy zją – po wie dział Ma rian Chro now -
ski, pre zes „Skład ni cy”.

Od zna cze nia: zło te, srebr ne i brą zo -
we me da le, nada ne przez pre zy den ta
Bro ni sła wa Ko mo row skie go ode bra li
za słu że ni spół dziel cy: 

Zło te: An na Abram, Te re sa Gó ra,
Ma ria Gru ca, Zdzi sła wa Jan czyk, Mał -
go rza ta Je wu ła, Woj ciech Or le wicz.
Srebr ne: Mał go rza ta Ro la, Ka zi mierz
Ko gut, Bar ba ra Mi cha lik, Sta ni sła wa

Ju bi le usz: 100 lat Spół dz i
W Są dec kim Bart ni ku świę to wa no ju bi le usz 100-le cia Spół dziel ni Han dlo -
wo -Pro duk cyj nej „Skład ni ca” z Gry bo wa. Od zna cze nia i upo min ki otrzy ma -
li za słu że ni spół dziel cy: by li i obec ni pra cow ni cy, człon ko wie za rzą du oraz
oczy wi ście pre zes.”Skład ni cę” za ło żo no jed nak dla klien tów, więc i oni nie
wy szli ż ju bi le uszu z pu sty mi rę ka mi: głów ną na gro dą by ła ro man tycz -
na wy ciecz ka do Pa ry ża. „Skład ni ca” otrzy ma ła na to miast pre sti żo wy cer -
ty fi kat po świad cza ją cy świad cze nie usług naj wy ższej ja ko ści.
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Święs. Brą zo wy: Piotr Chro now ski,
Zbi gniew Gry boś,

Po tem Za rząd Kra jo wej Ra dy Spół -
dziel ców oraz „Sa mo po moc Chłop ska”
wrę czy li spół dziel com swo je od zna cze -
nia, a przed sta wi cie le Po wia tu No wo są -
dec kie go wrę czy li Zło te i Srebr ne
„Jabł ka Są dec kie”.. 

Od zna kę Za słu żo ny Dzia łacz Ru chu
Spół dziel cze go otrzy ma li: Zbi gniew
Ada mik, Ma ria Gru ca, Zdzi sła wa Jan -
czyk, Mał go rza ta Je wu ła, Jan Krok,
Bar ba ra Mi cha lik, He le na Mi ko łaj czyk,
Mi chał Ogo rza łek, Ta de usz Pa ry ło.

Od zna ki Za słu żo ny dla Spół dziel czo -
ści „Sa mo po moc Chłop ska” otrzy ma li:
Ali na Bo rzęc ka, Li dia Frą czek, Ce cy lia
Ko szyk, Ali na Krok, Te re sa Krok, Ma -
ria Mę żyk, Kry sty na Mo ty ka, Sta ni sław
Mo ty ka, Re na ta Mu cha, Ka zi mierz Nie -
psuj, Ma ria Ob rzut, Sta ni sła wa Ogo rza -
łek, Mał go rza ta Ptasz kow ska, Sta ni sław
Pa cio rek, Bo gu sła wa Skrab ska, Te re sa
Śred niaw ska.

Me dal z oka zji Mię dzy na ro do we go
Ro ku Spół dziel czo ści otrzy ma li: Fran -
ci szek Ra dziak, Mie czy sław Olech, Zo -
fia Gu cwa, Sta ni sław Gu cwa, Adam
Wiatr, Jan Ko cem ba, Ma ria Ko ścisz. 

„Zło te Jabł ko Są dec kie” otrzy ma li
Adam Wiatr, Ma ria Ko ścisz, Bar ba ra
Ja nuś, a „Srebr ne”: Elżbie ta Nie psuj
i Grze gorz Do mań ski. Naj więk sze okla -
ski ze bra li jed nak naj star si wie kiem
spół dziel cy – eme ry ci: Ste fa nia Bo ru sie -
wicz, Wła dy sław Sa pal ski, Mie czy sław
Bo chyń ski, Fran ci szek Ro mań czyk, Zo -
fia Mor dar ska i Ja ni na Igiel ska, któ rym
przy zna no Me da le „100 le cia Dzia łal no -
ści Spół zi le ni „Skład ni ca”.

Licz ne upo min ki od go ści tra fi ły też
na rę ce pre ze sa Chro now skie go.
W imie niu Fun da cji Są dec kiej Grze gorz
Pie chot ka, dy rek tor ds. mar ke tin gu,
prze ka zał pre ze so wi ksią żkę „101 Są de -
czan” z au to gra fem jej au to ra: Je rze go
Le śnia ka. Pre zen ty z oka zji ju bi le uszu
przy wieź li też przed sta wi cie le władz
gmi ny oraz mia sta Gry bów, a ta kże par -
la men ta rzy ści.

Spół dziel cy dba ją o tra dy cję, dla te go
na gro dy w po sta ci sprzę tu kom pu te ro -
we go otrzy ma li też ucznio wie z Gry bo -
wa, któ rzy by li naj lep si w kon kur sie
wie dzy o stu la tach hi sto rii „Skład ni cy”.
– Wy bór był trud ny a ich wie dza ogrom -
na – po wie dział Ka zi mierz So larz dy -
rek tor gry bow skie go li ceum.

Wrę czo no też na gro dy w kon kur sie
dla klien tów: „100 na gród na 100-le cie
Spół dziel ni Skład ni ca”. Na gro dę głów -
ną, wy ciecz kę do Pa ry ża, otrzy ma ła pa -
ni Ka zi mie ra Szwar kow ska z Gry bo wa. 

Na część mniej ofi cjal ną ju bi le uszu
zło ży ły się m.in. wy stę py „La chów”
z No we go Są cza oraz uro czy sty obiad. 

(BOS)

z iel ni „Skład ni ca”
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Eko no mia w po wszech nym od bio rze
ucho dzi za jed ną z nud niej szych na -
uk. Jak do szło do te go, że za in te re -
so wał się Pan go spo dar ką?

– To był przy pa dek. Or ga ni zo wa li śmy
w 1992 ro ku w Kry ni cy se mi na rium
o pierw szych trzech la tach po od zy ska niu
nie pod le gło ści, pierw szych trzech la tach
„So li dar no ści”, czy li okre sie 1989-1992.
Po za koń cze niu se mi na rium za czę li śmy
roz ma wiać w gro nie osób, któ re by ły
współ or ga ni za to ra mi, życz li wy mi ki bi ca -

mi, do rad ca mi. Za sta na wia li śmy się, czy
nie war to by, wo bec wie lu po zy tyw nych
re cen zji, któ re nas wte dy spo tka ły, ta kie
spo tka nia kon ty nu ować. Roz ma wia li śmy
wte dy w Kry ni cy: za pierw szym ra zem
o pod su mo wa niu „So li dar no ści”, ale ak -
cent po ło ży li śmy przede wszyst kim na re -
for my go spo dar cze, bo to one by ły
naj wa żniej szą czę ścią mi ja ją ce go trzech -
le cia. My ślę, że to, co wy da rzy ło się wte -
dy na tym pierw szym spo tka niu
w Kry ni cy, za de cy do wa ło o tym, że te

spo tka nia ma ją do dzi siaj rys eko no micz -
ny, go spo dar czy. Gdy by te spo tka nia by -
ły czy sto po li tycz ne, al bo mia ły
ja ki kol wiek in ny wy miar, to pew nie trud -
no by ło by zna leźć tych, któ rzy by je fi -
nan so wa li. Bo ja za wsze to pod kre ślam:
my or ga ni zu je my te spo tka nia nie dzię ki
do ta cjom, sub wen cjom, czy pie nią dzom
pu blicz nym, ale przede wszyst kim dzię ki
obec no ści bar dzo wie lu wiel kich, mniej -
szych, śred nich firm, kor po ra cji, dla któ -
rych na tu ral nym, pierw szym ob sza rem
za in te re so wa nia jest oczy wi ście go spo -
dar ka. Stąd Fo rum, na prze strze ni tych
dwu dzie stu lat sta wa ło się co raz bar dziej
go spo dar cze, nie za le żnie od te go, czy bra -
li w nim udział po li ty cy bar dzo zna ni,
mniej zna ni, czy ma na ge ro wie, ana li ty cy,
na ukow cy, lu dzie kul tu ry i me diów. To
ko ja rzo ne by ło wła śnie w ten spo sób
i my ślę, że do brze. Roz mo wa o go spo dar -
ce, o biz ne sie, jest mniej ide olo gicz na,
mniej po li tycz na. Bar dziej prag ma tycz na,
pro fe sjo nal na, tech no kra tycz na.
Ja ka jest głów na idea Fo rum? Czy
są to dys ku sje o eko no mii, czy ak -
cent jest po ło żo ny bar dziej prak -
tycz nie – na na wią zy wa nie re la cji,
współ pra cy go spo dar czej?

– Zaw sze to pod kre śla łem i pod kre -
ślam, że dla nas, ja ko or ga ni za to rów,
naj wa żniej sze jest to, aby do brze przy -

go to wać sa mą kon fe ren cję. Aby lu dzie,
któ rzy tu przy je żdża ją, mo gli z so bą roz -
ma wiać, aby two rzyć opty mal ne wa run -
ki do tych roz mów, któ re w cza sie tych
kon fe ren cji ma ją miej sce. Tyl ko ty le, al -
bo aż ty le. Nie je ste śmy i nie bę dzie my
or ga ni za cją, któ ra bę dzie chcia ła dyk to -
wać po li ty kom, co ma ją ro bić. Nie je ste -
śmy i ni gdy nie bę dzie my or ga ni za cją,
któ ra chcia ła by ich z cze go kol wiek roz -
li czać, któ ra chcia ła by wska zy wać kie -
ru nek mar szu, w któ rym mia ły by się

Ża den do bro byt
nie ro dzi się 
bez pra cy
Rozmowa z ZYGMUNTEM BERDYCHOWSKIM,
organizatorem Forum Ekonomicznego
w Krynicy-Zdroju

– Or ga ni zu je my te spo -
tka nia nie dzię ki do ta -
cjom, sub wen cjom, czy
pie nią dzom pu blicz nym,
ale przede wszyst kim
dzię ki obec no ści bar dzo
wie lu firm i kor po ra cji.
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uda wać eli ty po li tycz ne, in te lek tu al ne
tej czę ści Eu ro py. Je ste śmy szczę śli wi
tyl ko i wy łącz nie wte dy, kie dy uda się
nam do brze zor ga ni zo wać to spo tka nie,
kie dy lu dzie, któ rzy tu przy je żdża ją, wy -
je żdża jąc z Kry ni cy, mó wią, że opła ci ło
się przy je chać, bo spo tka li tak wie le wa -
żnych osób, że w War sza wie mu sie li by
stra cić bar dzo wie le cza su, że by te spo -
tka nia, któ re od by li w Kry ni cy, od być
w cią gu kil ku mie się cy.
Czy dziś, w ob li czu świa to we go kry -
zy su go spo dar cze go, kie dy wie le
świa to wych au to ry te tów eko no micz -
nych przy zna je, że nie ma go to we go
roz wią za nia te go pro ble mu jest sens
roz ma wia nia o go spo dar ce?

– Ge ne ral ne prze sła nie, któ re to wa rzy -
szy ło te go rocz nym roz mo wom na Fo rum
Eko no micz nym jest ta kie, że ża den do -
bro byt nie ro dzi się bez pra cy. Żad na po -
myśl ność nie przy cho dzi bez wy sił ku.
Nie mo żna w nie skoń czo ność bu do wać
dzię ki kre dy tom, dzię ki po ży czo nym pie -
nią dzom, ja kiejś ilu zji, że bę dzie le piej.
Wcze śniej czy póź niej przy cho dzą ta kie
mo men ty, w któ rych te go ro dza ju fi lo zo -
fia się roz sy pu je. My ślę, że war to, aby -
śmy pod su mo wu jąc te go rocz ne Fo rum
Eko no micz ne w Kry ni cy zwra ca li uwa -
gę przede wszyst kim na tę część wy po -
wie dzi, na ten ton, któ ry po brzmie wał
w bar dzo wie lu wy po wie dziach wy raź -
nie i gło śny.
Co Pa na zda niem le ży u pod staw
kry zy su, któ ry roz po czął się w 2008

ro ku – ludz ka chci wość czy nie -
umie jęt ność go spo da ro wa nia fi nan -
sa mi w ska li ma kro?

– My ślę, że na le ży zu peł nie ina czej
oce nić to, co sta ło się w Sta nach Zjed -
no czo nych w 2008 ro ku i póź niej w nie -
któ rych kra jach Eu ro py Za chod niej,
a zu peł nie ina czej to, cze go je ste śmy ob -
ser wa to ra mi obec nie na po łu dniu Eu ro -
py, szcze gól nie w Gre cji. Ta pierw sza
część glo bal ne go kry zy su to jest roz mo -

wa o tym, jak mo żna, funk cjo nu jąc bez
ja kiej kol wiek spo łecz nej, pu blicz nej,
pań stwo wej kon tro li, do pro wa dzić
do roz chwia nia fi nan sów, na wet naj po -
tę żniej sze go kra ju świa ta. Upa dek ban -
ku Leh man Bro thers, sta no wi do sko na łą
ilu stra cję te go, co mo że się wy da rzyć,
kie dy nie ma żad nych re gu la cji, nie ma
żad nej od po wie dzial no ści, kie dy li czy
się tyl ko in te res in dy wi du al nych ma na -

ge rów. Wy da je się, że wte dy mie li śmy
do czy nie nia z kry zy sem mo ral no ści, ale
wi dzia nym przez pry zmat firm i kor po -
ra cji. Tam ten kry zys za że gnać by ło sto -
sun ko wo ła two. Nie któ re in sty tu cje
upa dły, nie któ re zo sta ły po łą czo ne, in ne
prze szły pro ce du rę sa na cji. Na to miast
to, co ob ser wu je my dzi siaj, to jest kry -
zys, ale od no szą cy się do ca łych państw,
w któ rych przez bar dzo dłu gi okres cza -
su po ży cza no pie nią dze ze świa do mo -
ścią, że mo żna ro bić wszyst ko, że
mo żna na spła tę po przed nich kre dy tów
za cią gać ko lej ne kre dy ty, że tak na praw -
dę te mu po ży cza niu nie bę dzie koń ca.
Aż wresz cie przy cho dzi go dzi na praw -
dy i oka zu je się, że ktoś jed nak zwra ca
uwa gę na to, czy ob li ga cje grec kie mo -
gą być sprze da ne, czy nie, że ktoś
wresz cie za czy na py tać o to, czy ogrom -
ne por tu gal skie, hisz pań skie, ir landz kie
za dłu że nie mo że być przy czy ną ban -
kruc twa, czy nie. I my ślę, że to jest ta
za sad ni cza ró żni ca mię dzy pierw szą fa -
lą kry zy su, a tym, co wi dać te raz. Nie -
za le żnie bo wiem od te go, jak bę dzie my
roz ma wiać o tym, co wy da rzy ło się
w ro ku 2008, co wi dać go łym okiem
w Eu ro pie, zwłasz cza te raz, to ta ró żni -
ca na rzu ca się sa ma.
Pol ska we dług Pa na jest jesz cze Zie -
lo ną Wy spą pro spe ri ty na tle Eu ro -
py czy już tra ci ten uni kal ny
cha rak ter?

– Na wet naj więk si pe sy mi ści, udzie -
la jąc od po wie dzi na to py ta nie, mu szą
spoj rzeć na to, jak wy glą da ją sta ty sty ki.
W tej chwi li w Eu ro pie Pol ska, obok Li -
twy, Sło wa cji, czy Es to nii, to je den z kil -
ku kra jów, któ re no tu ją nie wiel ki, co
praw da, ale jed nak wzrost pro duk tu kra -
jo we go brut to. War to o tym pa mię tać,
wte dy, kie dy się po rów nu je Pol skę,
choć by do Włoch, Fran cji, Hisz pa nii
i in nych wy so ko roz wi nię tych kra jów
Za cho du. Na wet do Nie miec, w któ rych
już w ubie głym ro ku wi dać by ło istot ne
spo wol nie nie, je że li cho dzi o roz wój go -
spo dar czy, a w tym ro ku wi dać wy raź -
ny spa dek PKB. Czy Pol ska jest Zie lo ną
Wy spą? Pó ki co no tu je my wzrost go -
spo dar ki, wzrost PKB – to pierw sza
część od po wie dzi na to py ta nie. Dru ga
część jest ta ka, że za wsze, kie dy Pol ska
roz wi jać się bę dzie w tem pie po ni żej
pię ciu pro cent, to nie ste ty, bę dzie my

– Nie mo żna w nie skoń -
czo ność bu do wać dzię ki
kre dy tom, dzię ki po ży -
czo nym pie nią dzom, ja -
kiejś ilu zji, że bę dzie
le piej. Wcze śniej czy póź -
niej przy cho dzą ta kie
mo men ty, w któ rych te -
go ro dza ju fi lo zo fia się
roz sy pu je.
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mie li spo rą emi gra cję za pra cą na za -
chód Eu ro py, trud no bę dzie ocze ki wać
opty mi stycz nych pro gnoz do ty czą cych
za cho wa nia się Po la ków. Po pro stu nie
ma pra cy, trze ba ucie kać z Są dec czy zny,
ze wsi są dec kiej do War sza wy, Kra ko -
wa, na Śląsk, czy po za gra ni ce kra ju, bo
tej pra cy nie mo żna zna leźć u nas. Do -
pie ro wte dy, kie dy ten wskaź nik roz wo -
ju, o któ rym roz ma wia my, bę dzie
więk szy niż pięć pro cent, to pew nie ta -
kich kło po tów z pra cą nie bę dzie. Ta kie
fir my jak Ne wag, Fa kro, Wi śniow ski,
czy Kon spol bę dą za trud nia ły lu dzi, któ -
rzy w związ ku z tym nie bę dą mu sie li
wy je żdżać po za gra ni ce re gio nu. Ale te
fir my bę dą mo gły za trud niać do pie ro
wte dy, kie dy po ja wią się no we za mó -
wie nia, kie dy na ryn ku po ja wi się na tu -
ral ne za po trze bo wa nie na pro duk ty tych
firm. A to bę dzie mo żli we, kie dy go spo -
dar ka pol ska ru szy moc no z ko py ta.
Jed nak eko no mi ści stra szą ra czej
nad cho dzą cym spo wol nie niem go -
spo dar czym.

– Tak, to spo wol nie nie już wi dać
w dru gim kwar ta le te go ro ku i my ślę, że
ni cze go lep sze go nie na le ży spo dzie wać
się w trze cim. Na to miast, jesz cze raz
pod kre ślam: i tak je ste śmy na tle in nych
kra jów Eu ro py, szczę śliw ca mi. Cho ciaż

to wca le nie ozna cza, że ta kon sta ta cja
zmie nia w ja ki kol wiek spo sób pro blem
tych lu dzi, któ rzy mu szą wy je chać
do Nor we gii, do Fran cji, do Nie miec,
że by szu kać pra cy.
A te raz z in nej becz ki: bie ga Pan
na dłu gich dy stan sach i upra wia tu -
ry sty kę wy so ko gór ską, jak te spor -
ty prze kła da ją się na ko rzy ści
w ży ciu za wo do wym?

– Naj wa żniej szą ko rzy ścią z bie gów
jest to, że w chwi lach gi gan tycz ne go
stre su, ja kie prze ży wa my wspól nie z ca -
łą gru pą, z pra cow ni ka mi In sty tu tu Stu -
diów Wschod nich, przy go to wu jąc
ko lej ne Fo rum Eko no micz ne, mam ta -
kie miej sce, do któ re go mo gę ucie kać.
My ślę, o tym, ja ki osią gam czas na tre -
nin gu, ile trze ba prze biec, ile wa żę i co
mo gę osią gnąć za ty dzień w ma ra to nie.
Bie ga nie sta no wi pró bę uciecz ki od te -
go, co na co dzień naj bar dziej czło wiek
przy gnę bia, de ner wu je, co mu od bie ra
swo bo dę, co go stra szy, ró żni lu dzie ró -
żnie, o tym mó wią. Dla mnie ostat nie
dwa, trzy dni przed roz po czę ciem Fo -
rum by ły by nie do wy trzy ma nia, gdy by
nie bie gi. W związ ku z tym je stem
szczę śli wym czło wie kiem, że mo gę
wejść na bie żnię, przez dwie go dzi ny
my śleć tyl ko o tym, czy do brze bie gnę,
czy wszyst ko jest w po rząd ku z ko la na -
mi, mię śnia mi, rę ka mi, mo gę zu peł nie
za po mnieć o tym wszyst kim, co wią że
się z nie praw do po dob ny mi emo cja mi
i na pię cia mi tuż przed Fo rum.
Or ga ni zu je Pan Fo rum od po nad dwu -
dzie stu lat, tym cza sem w Pol sce wy -
ra sta ją Pa nu kon ku ren ci?

– Cóż mo gę w tej sy tu acji po wie -
dzieć. Nie za le żnie od te go, czy ja ich bę -
dę trak to wał w ta ki czy in ny spo sób, czy
to co kol wiek zmie ni, je że li cho dzi o ich
funk cjo no wa nie, ich pra cę, je że li cho dzi
o ich po goń za szan są, że by swo je ży cie
ukła dać po przez or ga ni zo wa nie kon fe -
ren cji? No, nie. Nie za le żnie od te go, co
ro bią in ni, my ma my swój ja sno okre -
ślo ny plan. Sta ra my się ten plan re ali zo -
wać. Je że li bę dzie my kon se kwent ni,
wy trwa li, je że li bę dzie my cię żko pra co -
wać, to jest szan sa, że się nam uda. A je -
że li cze goś tam za brak nie, to pew nie
in ni bę dą or ga ni zo wać więk sze wy da -
rze nia kon fe ren cyj no-kon gre so we. To,
co jest naj więk szym atu tem Fo rum Eko -

no micz ne go w Kry ni cy, na któ ry ob ser -
wa to rzy na ra zie nie zwra ca ją uwa gi, to
jest przede wszyst kim cha rak ter te go
spo tka nia. Kie dy spoj rzy my na li stę
dwóch i pół ty się cy go ści, któ ry przy je -
żdża ją do Kry ni cy, to po ło wa z nich to
są go ście z za gra ni cy. Kil ku dzie się ciu
mi ni strów, pre mie rów, pre zy den tów,
któ rzy nas od wie dzi li na prze strze ni 22
lat, po ka zu je, jak nie sa mo wi te, nie praw -
do po dob ne jest to zja wi sko w kra ju,
w któ rym cykl po li tycz ny wy ty cza
wszyst ko. W kra ju, gdzie w rzą dze niu
le wi ca wy mie nia się z pra wi ca, gdzie
par tie są gi gan tycz nie skon flik to wa ne,
nie po tra fią z so bą roz ma wiać, prze trwa -
ło coś, co za sa dza się na wy mia nie ar -
gu men tów i ra cji. Fo rum Eko no micz ne
prze trwa ło ty le lat, po mi mo, iż za ka -
żdym ra zem, kie dy zmie nia ła się wła -
dza, na sza kon fe ren cja by ła na li ście
naj bar dziej po dej rza nych, bo prze cież to
jest „ich” im pre za, nie za le żnie od te go,
kto tu wcze śniej przy je żdżał. W związ -
ku z tym nie wy pa da przy je chać, nie
wy pa da do strzec, nie wy pa da roz ma -
wiać, nie wy pa da w ża den spo sób

wspie rać i tak da lej. To jest pew no dru -
ga uni kal na ce cha Fo rum w Kry ni cy.
Ka żdy, kto prze ży je dwa dzie ścia lat
w kra ju, w któ rym po li ty ka wy zna cza
wszyst ko, co wią że się z am bi cja mi,
emo cja mi, wszyst ko, co dzie li Po la ków,
co dzie li ży cie pu blicz ne, spo łecz ne, do -
pie ro wte dy do ce ni, to, co jest na szą za -
słu gą, ja ko or ga ni za to rów kry nic kich
kon fe ren cji: stwa rza my płasz czy znę
do swo bod nych de bat i dys ku sji o naj -
wa żniej szych pro ble mach Pol ski, Eu ro -
py i świa ta.

Roz ma wia ła AN NA PAW ŁOW SKA

– Kil ku dzie się ciu mi ni -
strów, pre mie rów, pre zy -
den tów, któ rzy nas
od wie dzi li na prze strze -
ni 22 lat, po ka zu je, jak
nie sa mo wi te, nie praw -
do po dob ne jest to zja wi -
sko w kra ju, w któ rym
cykl po li tycz ny wy ty cza
wszyst ko.
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Do Na wo jo wej przy je cha li
przed sta wi cie le firm,
przed się biorstw, za kła dów

ga stro no micz nych (re stau ra cje, karcz -
my, za jaz dy), wła ści cie le go spo darstw
agro tu ry stycz nych, ko ła go spo dyń wiej -
skich, mi ło śni cy re gio nal nej kuch ni. Za -
pre zen to wa li sma ko ły ki przy go to wa ne
we dług sta rych, czę sto już za po mnia -
nych prze pi sów, prze ka zy wa nych w ro -
dzi nach z po ko le nia na po ko le nie.

– To jest kon kurs na naj lep sze pro duk -
ty re gio nal ne i naj lep sze da nie obia do -
we przy go to wa ne przez przed sta wi cie li
ga stro no mii – po wie dzia ła na sze mu re -
por te ro wi Lu cy na Kmak, spe cja list ka ds.
wiej skie go go spo dar stwa do mo we go
i agro tu ry sty ki w Ma ło pol skim Ośrod ku
Do radz twa Rol ni cze go w Kar nio wi cach.

W tym ro ku w ka te go rii – ga stro no -
mia bra ło udział pięć pod mio tów:
Karcz ma „Młyn” z Ka mie ni cy, Karcz -
ma Ga li cyj ska „U Suł ków” z No we go
Są cza, pro wa dzo na przez Ka ta rzy nę
Suł kow ską, Dom We sel ny „Akro pol”
z Gor lic, pro wa dzo ny przez Ma rię Ol -
czyk, Go spo dar stwo Agro tu ry stycz ne
Mag da le ny Zyg munt z Ju ra szo wej i Ko -
ło Go spo dyń Wiej skich z Ptasz ko wej.

W dru giej ka te go rii na naj lep szy pro -
dukt re gio nal ny star to wa ło 30 pod mio tów
(oso by fi zycz ne, ale ta kże za kła dy prze -
twór cze). Dwie nie za le żne ko mi sje oce nia -
ły wy sta wio ne do de gu sta cji sma ko ły ki.

Ko mi sji pro duk tów tra dy cyj nych,
któ ra sma ko wa ła pro duk ty re gio nal ne
po cho dze nia zwie rzę ce go i ro ślin ne go,
na po je i in ne pro duk ty, prze wod ni czy ła

Iza be la By szew ska, pre zes Pol skiej Izby
Pro duk tu Re gio nal ne go i Lo kal ne go.

Ko mi sji, oce nia ją cej da nia, przy go to -
wa ne przez ga stro no mi ków, sze fo wa ła
Han na Szy man der ska, au tor ka kil ku dzie -
się ciu po rad ni ków i ksią żek ku li nar nych.

Oce nie pod le ga ło ta kże sie dem pro -
duk tów, któ re zo sta ły na gro dzo ne
w ubie głych la tach, a w tym ro ku by ły
kan dy da ta mi do „Per ły” – głów nej na -
gro dy wrę cza nej na tar gach Po la gra
w Po zna niu. O ten ty tuł ubie ga ły się: Fa -
so lów ka – wód ka z Fa so li Pięk ny Jaś
– Ja ni ny i Wła dy sła wa Mol ków
z Tro pia, pasz tet z dzi czy zny – Ba ców -
ki L. Szot Sp. z Raj bro tu, szyn ka z ko -
ścią Sta ni sła wa Mą dre go z No wej Wsi
Szla chec kiej, po lę dwi ca wie przo wa fa -
sze ro wa na su ską se chloń ską – Ka ta rzy -

Agro pro mo cja 2012

Nasze
dziedzictwo
kulinarne
– Smaki
regionów
Od pro duk tów tra dy cyj nych z ca łej Ma ło pol ski ugi na ły się
w nie dzie lę 9 wrze śnia, w dru gim dniu Agro pro mo cji 2012 sto ły
w Pa ła cu Stad nic kich w Na wo jo wej. Pod czas naj więk szej
na po łu dniu Pol ski wy sta wy pro duk tów i sprzę tu rol ne go zor -
ga ni zo wa no XII kon kurs „Na sze ku li nar ne dzie dzic two – Sma ki
re gio nów”, cie szą cy się ol brzy mim za in te re so wa niem go ści.
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ny Ja snos ze Sto wa rzy sze nia na Śliw ko -
wym Szla ku z Iw ko wej, orze chów ka
Lesz ka Hor wa tha ze Sta re go Są cza,
bryn dza pod ha lań ska Ka zi mie rza Fur -
czo nia – Ba ców ka „U Kaz ka” z Le śni -
cy i ka płon Ja dwi gi Krok z Bia łej Ni żnej
ko ło Gry bo wa.

– Do kon kur su zgła sza ją się ró żne
oso by – mó wi Lu cy na Kmak. – Nie jed -

no krot nie jed ni dru gim go po le ca ją.
Cześć osób do wia du je się o nim ze stron
in ter ne to wych. Ta kże na si do rad cy, pra -
cu ją cy w te re nie, in for mu ją o tym pro -
du cen tów, wy szu ku ją cie ka we i god ne
po le ce nia pro duk ty i za chę ca ją oso by,
któ re je wy twa rza ją, do wzię cia udzia łu
w kon kur sie.

***
Do kon kur so wej ry wa li za cji sta nął

m.in. Le szek Hor wath, re dak tor na czel -
ny po pu lar ne go por ta lu po tra wy re gio -
nal ne. pl. Do Na wo jo wej przy wiózł
po wi dło z orze chów wło skich.

– W kon kur sie „Na sze ku li nar ne
dzie dzic two – Sma ki re gio nów” bio rę
udział już ko lej ny raz – mó wi pan Le -
szek. – W po przed nich edy cjach przy -
wio złem do Na wo jo wej żur z ki szo nych

ry dzów i na lew kę z orze chów wło skich,
któ ra zdo by ła pierw szą na gro dę
przed dwo ma la ty. Żur z ki szo nych ry -
dzów zdo był na to miast trze cią na gro dę
przed czte re ma la ty. W tym ro ku wy sta -
wiam po wi dło z zie lo nych orze chów
wło skich, któ re zbie ram na prze ło mie
czerw ca i lip ca. To bar dzo cza so chłon -
na pra ca. Po trze ba na to od 10 do 14
dni. Sma ży się je na tra dy cyj nym pie cu.
Po wi dło jest ukło nem w kie run ku mo je -
go pra pra dziad ka. Prze pis po cho dzi
z Kre sów. Zo stał przy wie zio ny przez mo -
je go dziad ka. To po wi dło to coś sta re go,
pie kiel nie pra co chłon ne go i smacz ne go.

Ka ta rzy na Suł kow ska z Karcz my Ga -
li cyj skiej w Mia stecz ku Ga li cyj skim
w No wym Są czu przy wio zła do kon kur -
so wej de gu sta cji po lew kę kmin ko wą

Ko mi sji, oce nia ją cej da -
nia, przy go to wa ne przez
ga stro no mi ków, sze fo wa -
ła Han na Szy man der ska,
au tor ka kil ku dzie się ciu
po rad ni ków i ksią żek ku -
li nar nych.

FOT. MIGA
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z po krzy wą, per licz kę ga li cyj ską z ziem -
nia ka mi w mun dur kach i su rów ką
z czer wo nej ka pu sty z czar ną po rzecz ką.

– W tym kon kur sie bra łam udział kil -
ka krot nie i wra ca łam z suk ce sa mi – mó -
wi pa ni Ka ta rzy na Suł kow ska – Mam
na dzie ję, że i tym ra zem tak bę dzie i ko -
mi sja do ce ni da nia, któ re za ser wo wa li -
śmy. Do na sze go me nu chcie li by śmy
w tym se zo nie wpro wa dzić dzi czy znę. To
bar dzo de li kat ne, bez tłusz czo we mię so.
Udział w tym kon kur sie jest oka zją
do spraw dze nia się, jak rów nież oka zją
do wy mia ny do świad czeń z in ny mi oso -
ba mi, któ re w nim uczest ni czą, wy mia -
ny prze pi sów na ró żno rod ne sma ko ły ki.

Kon kur so wi to wa rzy szy ły za ję cia
warsz ta to we w ra mach pro jek tu „Żyw -

ność wy so kiej ja ko ści. Krót sza dro ga
od pro du cen ta do kon su men ta”. Dys ku -
to wa no na te mat „Jak na wią zać i sku -
tecz nie pro wa dzić lo kal ną współ pra cę
re stau ra tor – pro du cent?”. Or ga ni za to -
ra mi spo tka nia by ły: Pol ska Izba Pro -
duk tu Re gio nal ne go i Lo kal ne go,
Eu ro pej ski Fun dusz Roz wo ju Wsi Pol -
skiej, Ma ło pol ski Ośro dek Do radz twa
Rol ni cze go.

***
Tym cza sem obie ko mi sje de gu sto wa -

ły przy wie zio ne pro duk ty, by wy ło nić te
naj lep sze, a po tem ich przed sta wi cie le
uda li się na na ra dę. Na resz cie ogło szo -
no koń co wy wer dykt. Ra dość na twa -
rzach zwy cięz ców mie sza ła się
z roz cza ro wa niem prze gra nych.

Ko mi sja oce nia ją ca część ga stro no -
micz ną przy zna ła pierw sze miej sce eki pie
Do mu We sel ne go „Akro pol” z Gor lic
za po lew kę na ser wat ce z wkład ką i sa -
kiew kę ziem nia cza ną dziad ka w ka pu ście.

– Je stem szczę śli wa, że do ce nio no mo -
ją fir mę i po tra wy, któ re przy go to wa łam

FOT. MIGA
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do oce ny ko mi sji – po wie dzia ła na sze mu
re por te ro wi Ma ria Ol czyk, wła ści ciel ka
Do mu We sel ne go „Akro pol”. – Po przez
te po tra wy wra cam do lat dzie ciń stwa.
Moi dziad ko wie szczy ci li się po lew ką
na ser wat ce z że ber ka mi.

Jak na pi sa ła w opi sie tej po tra wy pa -
ni Ma ria, po lew kę go to wa no na wy wa -
rze z włosz czy zny i że be rek, któ re przez
ty dzień ma ry no wa ły się w zio łach: lub -
czy ku, ba zy lii, ty mian ku i ore ga no.
Oczy wi ście nie za bra kło w niej ce bu li,
czosn ku, so li i pie przu do sma ku.
Do wy wa ru do da wa ło się jesz cze ser -
wat kę.

Ma ria Ol czyk mia ła jesz cze je den po -
wód do ra do ści. Dru ga za pro po no wa -
na przez nią po tra wa – sa kiew ka
ziem nia cza na dziad ka w ka pu ście
– otrzy ma ła no mi na cję do na gro dy
„PER ŁA 2012” 

Ra do ści ze zdo by tych pierw szych
miejsc w pre sti żo wym kon kur sie nie
kry ła rów nież An na Po znań ska z Go -
spo dar stwa Agro tu ry stycz ne go „Za ci sze

Bab ci Lu dwi si” z Wy skit nej w gm. Gry -
bów. Pa ni An na zdo by ła pierw szą na -
gro dę w ka te go rii pro duk tów

i prze two rów po cho dze nia ro ślin ne go
(pod ka te go ria prze two ry owo co we)
za kon fi tu rę z ko gut ków.

– Co to ta kie go ko gut ki?
– To owoc dzi kiej ró ży – tłu ma czy

An na Po znań ska. – W re gio nie, w któ -
rym miesz kam, tak ją na zy wa ją. Ja zbie -
ram ró żę w le sie i z niej ro bię pysz ną
kon fi tu rę z do dat kiem mio du. Trze ba się
spo ro na pra co wać. Z owo cu dzi kiej ró -

ży, po oczysz cze niu, po zo sta je nie wie le.
Dla te go trze ba go na rwać du żo. A kon -
fi tu ra ma nie sa mo wi ty za pach, smak
i mnó stwo wi ta min. W kon kur sie bra łam
udział już ko lej ny raz. Mi ło, że na ścia -
nie do po przed nich dy plo mów do łą czy
ko lej ny.

Za sko czo na zdo by tym pierw szym
miej scem w ka te go rii pro duk tów re gio -
nal nych po cho dze nia zwie rzę ce go (pod -
ka te go ria pro duk ty mlecz ne) by ła ta kże
Ja ni na Koch niar czyk z Łę to we go w gmi -
nie Msza na Dol na za bundz z zio ła mi.

– Jesz cze w to nie mo gę uwie rzyć
– mó wi pa ni Ja ni na. – Pierw szy raz po -
je cha łam na ten kon kurs i zdo by łam
na gro dę. Je stem za sko czo na, ale szczę -
śli wa. Ro bię bundz kro wi tra dy cyj ny,
z płyn ną pod puszcz ką. Do se ra do da ję
ziół: szczy pio rek zmie sza ny z czosn kiem,
kmi nek. Jest też ta ki z czer wo ną pa pry ką,
któ rą wcze śniej pa rzę. Ser z zio ła mi tra -
fia na 12 go dzin do so lan ki. W przy szłym
ro ku mu szę przy go to wać coś in ne go.

IGA MI CHA LEC

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Produkty regionalne pochodzenia zwierzęcego
Podkategoria: produkty i przetwory mięsne
I nagroda: 1. P. P. H. U „Wyrobek” Marianna i Ryszard Wyrobek
za PRZYSMAK BABCI WŁADZI; 2. Szczepan Gawor – „Produkcja
Wędlin Jakość i Tradycja” za SZYNKĘ PODSTOLEGO.
Wyróżnienie: 1. Jadwiga Krok za PERLICZKĘ EKOLOGICZNĄ;
2. Stanisław Mądry za ROLADĘ BOCZKOWĄ.
Podkategoria: produkty mleczne
I nagroda: 1. Janina Kochniarczyk za BUNDZ Z ZIOŁAMI;
2. Jolanta Kramarczyk za GOMÓŁKI.
Wyróżnienie: 1. Maria Klimek za SER SOLONY Z ZIOŁAMI.
Podkategoria: miody
I nagroda: 1. Jacek i Emilia Nowak – Pasieka BARĆ za MIÓD
Z PYŁKIEM KWIATOWYM.
Produkty i przetwory pochodzenia roślinnego
Podkategoria: przetwory owocowe
I nagroda: 1. Anna Poznańska za KONFITURĘ Z KOGUTKÓW;
2. Maria Karolska za MARMOLADĘ Z RENETY SZAREJ.
Wyróżnienia: 1. Leszek Horwath za POWIDŁO ORZECHOWE; 2.
Janina Zborowska za BRUSZNICĘ Z GRUSZKĄ; 3. Elżbieta Zięba
za MARMOLADĘ Z PAPIERÓWEK.
Podkategoria: przetwory warzywne
I nagroda: 1. Bartłomiej Niemas za MORDONIE.
Podkategoria: wyroby cukiernicze
I nagroda: 1. Bernadeta Argasińska, Dominik Kopeć – Argasiński
za LODY SĄDECKIE.

Wyróżnienie: 1. Ludwika Zwolenik za PIERNiK ŚWIĄTECZNY; 2.
Maria JAWORECKA za PIERNIKI KORZENNE.
Napoje regionalne
Podkategoria: napoje alkoholowe
I nagroda: 1. Koło Gospodyń Wiejskich Ptaszkowa za „KONIAK
BESKIDZKI”.
Wyróżnienie: 1. Wiesława Szymonek za NALEWKĘ Z OGRODU;
2. Ewa Tomasik za WINO WIŚNIOWO-PORZECZKOWE.
Inne produkty regionalne
I nagroda: 1. Danta Luboch za „JAŚKOWE USZKA”.
Komisja Konkursowa nominowała do nagrody „Perła 2012”
następujące produkty: 1. PASZTET Z DZICZYZNY – Bacówka
L. Szot Rajbrot; 2. POLĘDWICA WIEPRZOWA FASZEROWANA
SUSKĄ SECHLOŃSKĄ – Zakład Przetwórstwa Mięsnego
Kazimierz Motak; 3. BRYNDZA PODHALAŃSKA – bacówka
U KAZKA, Kazimierz Furczoń; 4. KAPŁON – Jadwiga Krok, Biała
Niżna.

CZĘŚĆ GASTRONOMICZNA
1. DOM WESELNY AKROPOL za polewkę na serwatce
z wkładką i sakiewkę ziemniaczaną dziadka w kapuście; 
2. KARCZMA GALICYJSKA za polewkę kminkową z pokrzywą
i perliczkę galicyjską; 3. KGW PTASZKOWA za barszcz czerwony
z uszkami i karczek wieprzowy z kopytkami.
Nominację do nagrody „PERŁA 2012” otrzymał DOM
WESELNY AKROPOL za sakiewkę ziemniaczaną dziadka
w kapuście.

Kon kur so wi to wa rzy -
szy ły za ję cia warsz ta -
to we w ra mach
pro jek tu „Żyw ność wy -
so kiej ja ko ści. Krót sza
dro ga od pro du cen ta
do kon su men ta”. 
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J uż za ki la dni wszyst ko się zmie -
ni. De cy zją wo je wo dy ma ło pol -
skie go, Je rze go Mil le ra, ka ret ki
bę dą wy sy ła ne w te ren przez dys -

po zy to rów z Tar no wa, a nie z No we go
Są cza. Po dob ny los cze ka też dys po zy -
tor nie w Li ma no wej i w Gor li cach Nie -
wy klu czo ne, że część są dec kich

dys po zy tów stra ci pra cę. Nie to jed nak
mar twi naj bar dziej pa nią Ire nę, któ ra
oba wia się te go, że po pla no wa nych
zmia nach ży cie i zdro wie miesz kań ców
bę dzie za gro żo ne.

– Dzwo ni do mnie mę żczy zna w sta -
nie naj praw do po dob niej wska zu ją cym,
któ ry nie wy raź nie mó wi, że je go ko le ga

najadł sie le karstw i pił al ko hol. Gdy -
bym nie wi dzia ła, o któ rą me li nę cho dzi,
to bym się z nim nie do ga da ła. Mat ka,
któ rej dziec ko się du si, też nie opo wie
spo koj nie dys po zy to ro wi, gdzie się znaj -
du je, tym bar dziej, je śli jest tu ryst ką i sa -
ma nie do koń ca zna oko li cę. Dzię ki
wie lo let nie mu do świad cze niu po tra fię

Nowy Sącz straci
dyspozytornię pogotowia
ratunkowego
Ire na Ku rze ja od wie lu lat jest dys po zy tor ką w są dec kim po go to wiu ra tun ko wym, z cze go
w ra tow nic twie me dycz nym pra cu je już od po nad dwu dzie stu lat. Pod czas dy żu ru prak tycz nie
na okra gło od bie ra te le fo ny. Zda rza się, że są to głu pie żar ty, lub na wet obe lgi, ale naj czę ściej
lu dzie dzwo nią, by we zwać po moc. Wy pad ki dro go we, nie szczę śli wie zda rze nia w do mu, wy -
pad ki przy pra cach rol ni czych, za wa ły. – Lu dzie dzwo nią cza sem bar dzo zde ner wo wa ni, trze ba
wte dy ze zbit ku po zor nie dziw nych słów wy ło wić bar dzo szyb ko lo ka li za cję, ob ja wy i pod jąć
de cy zję o wy sła niu ka ret ki – opo wia da.
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bar dzo szyb ko zlo ka li zo wać do kład ny
ad res wzy wa ją ce go i wy słać – mó wi
dys po zy tor ka.

Na tym sa mym dy żu rze, ra zem z pa -
nią Ire ną, pra cu je Wi told Ba nach. W Po -
go to wiu od 30 lat, od 5 lat jest jed nym
z kil ku na stu za trud nio nych tu dys po zy -
to rów i jed no cze śnie ra tow ni kiem me -
dycz nym. 

Ba nach tłu ma czy, że uży wa nie przez
star szych miesz kań ców wzy wa ją cych
ka ret kę po go to wia nazw po tocz nie przy -
ję tych w no wo są dec kich miej sco wo -
ściach, bez do kład ne go i pre cy zyj ne go
po da nia nazw urzę do wo przy ję tych,
znacz nie opóź ni do tar cie ka ret ki
na miej sce, al bo je wręcz unie mo żli wi. 

– Ja po wie lu la tach pra cy na ka ret -
ce znam nie mal ka żdą dziu rę na wiej -
skich dró żkach i je stem w sta nie
wska zać punkt orien ta cyj ny: ka plicz kę,
most itp. Za nim dys po zy tor z Tar no wa
usta li miej sce, w któ re ma wy słać ka ret -
kę, mo że dojść do zgo nu. Wte dy wszy scy
bę dą mieć pre ten sje do za ło gi ka ret ki
– opo wia da dys po zy tor.

Je go zda niem dys po zy to rzy z Tar no -
wa bar dzo czę sto nie bę dą mo gli na wet
skon tak to wać się z ze spo łem ka ret ki,
któ ry wyj dzie z No we go Są cza do wzy -
wa ją ce go.

– Ma my nie ustan ne pro ble my z za się -
giem sy gna łu sie ci ko mór ko wej
na znacz nej czę ści ob sza ru na sze go po -
wia tu. Ta kie miej sco wo ści jak Stań ko -
wa, czy Obi dza, to bia łe pla my, tam
pra wie wca le nie ma za się gu sie ci ko -
mór ko wej. W sy tu acji, gdy na mie rze nie
ka ret ki przez dys po zy tor nię z Tar no wa
bę dzie nie mo żli we, za pa nu je cha os, któ -
ry mo że kosz to wać ludz kie ży cie. Mo że
też być tak, że w jed no miej sce po ja dą
dwie ka ret ki, a w in nym jej za brak nie
– tłu ma czy Ba nach. 

Za po wia da ne zmia ny ma ją wejść
w ży cie od 15 paź dzier ni ka. Pra cow ni -
cy po go to wia chcie li, by dys po zy tor nie
by ły czte ry: w Tar no wie, No wym Są -
czu, Kra ko wie i No wym Tar gu. Urząd
Wo je wódz ki ma jed nak in ne pla ny.

– Za pa nu je cha os. Zmia ny, któ re chce
wpro wa dzić wo je wo da, mia ły by sens,
gdy by cho dzi ło o te re ny ty po wo miej skie,
ta kie jak Kra ków czy Tar nów. Są dec czy -
zna, gdzie do mi nu ją te re ny gó rzy ste, jest
trud na do opa no wa nia dla dys po zy to rów

spo za re gio nu, nie zna ją cych te re nu. Sa -
ma tech ni ka i ma py sa te li tar ne nie wy -
star czą, a wpro wa dza ny sys tem
wspo ma ga nia do wo dze nia ze spo ła mi ra -
tow nic twa me dycz ne go nie funk cjo nu je
pra wi dło wo na na szym te re nie. Je ste śmy
za sko cze ni li kwi da cją dys po zy tor ni, tym
bar dziej, że No wy Sącz dys po nu je za ple -
czem w po sta ci no wej sie dzi by Ko men dy
Miej skiej Stra ży Po żar nej na uli cy Wi to -
sa, któ ra nie ba wem bę dzie od da -
na do użyt ku i ma my wy kwa li fi ko wa ną
ka drę dys po zy tor ską – mó wi Krzysz tof
Olej nik, rzecz nik pra so wy są dec kie go
Po go to wia Ra tun ko we go.

Wszyst ko za cze ło się w sierp niu, gdy
Je rzy Mil ler, wo je wo da ma ło pol ski
przy je chał do No we go Są cza i zwie dzał
no wą ko men dę stra ży po żar nej, któ rej
od da nie do użyt ku jest prze wi dzia ne
na ko niec te go ro ku. Przy oka zji oświad -
czył na szym sa mo rzą dow com, że li kwi -
du je są dec ką dys po zy tor nię. Na sa li
po dob no za wrza ło. 

Na spo tka niu nie by ło przed sta wi cie li
me diów, je go prze bieg re la cjo nu je nam
je den z je go uczest ni ków. – Wo je wo da
tłu ma czył, że aby roz wią zać wąt pli wo -
ści co do lo ka li za cji dys po zy tor ni, py tał
Wo je wódz kie go Ko men da ta Stra ży Po -
żar nej o wa run ki lo ka lo we w No wym
Są czu i miał od nie go usły szeć, że przy -
go to wa ne już sta no wi ska dys po zy to rów
w no wej sie dzi bie nie speł nia ją wa run -
ków, bo jest tam za ma ło miej sca. To
oczyw sta nie praw da, ale pi kan te rii ca -
łej spra wie do da je fakt, że Ko men dant
Wo je wódz ki po cho dzi z Tar no wa. Nic
dziw ne go, że wy dał ta ką opi nię. Lo kal ni
po li ty cy z Tar no wa otrą bią te raz suk ces
i za plu su ją u wy bor ców, a po mi nie na -
sze go wi ce sta ro sty by ło wi dać, że szlag
go tra fił, jak to usły szał – twier dzi nasz
roz mów ca.

An drzej Mróz, Ma ło pol ski Ko men -
dant Wo je wódz ki Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Kra ko wie, usta mi swo ich
pod wład nych, sta now czo de men tu je te
po gło ski.

– Za rzu ty o rze ko mym lob bo wa niu
ko men da ta na rzecz dys po zy tor ni w No -
wym Są czu nie na da ją się na wet do ko -
men to wa nia. Sy tu acja wy glą da ła tak
na praw dę cał kiem ina czej. Wio sną wo -
je wo da za py tał na sze go ko men dan ta
o wa run ki lo ka lo we w No wym Są czu,
a ten prze ka zał da ne do ty czą ce me tra żu
do Urzę du Wo je wódz kie go i ty le. Nie
miał wpły wu na de cy zję wo je wo dy – tłu -
ma czy Pa weł Kna pik, na czel nik wy dzia -
łu ope ra cyj ne go WPSP

Roz cza ro wa ni li kwi da cją dys po zy -
tor ni są są dec cy sa mo rzą dow cy. Sta ro -
sta no wo są dec ki Jan Go lon ka
przy po mi na też, że za rów no Po wiat No -
wo są dec ki jak i mia sto No wy Sącz do -
fi nan so wa ło bu do wę no wej sie dzi by
stra ży po żar nej, gdzie jest miej sce
na dys po zy tor nię, kwo tą 4 mi lio nów
zło tych, nie li cząc bez płat nie prze ka za -
nej dział ki pod bu do wę. W ślad za rad -
ny mi po wia to wy mi to sa mo uczy ni li
raj cy miej scy a ta kże, pod ko niec wrze -
śnia, rad ni wo je wódz cy.

Od siecz przy szła też z za gra ni cy. -
Nisz cze nie dzia ła ją ce go spraw nie sys te -
mu ra tow nic twa to ka ta stro fa dla
miesz kań ców – po wie dział Ra iner Strat -
mann, dy rek tor po wia tu Un na, któ ry od -
wie dził Są dec czy znę. – Prze cież chodzi
o ludz kie zdro wie i ży cie. Ka żdy dys po zy -
tor do kład nie zna to po gra fię da ne go te -

– Lo kal ni po li ty cy z Tar -
no wa otrą bią te raz suk -
ces i za plu su ją
u wy bor ców, a po mi nie
na sze go wi ce sta ro sty
by ło wi dać, że szlag go
tra fił, jak to usły szał.FO

T. 
BO

S
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re nu. Nie wy obra żam so bie, że by
na przy kład ktoś z Do rt mun du dys po no -
wał ka ret kę na te ren po wia tu Un na. To
nie tyl ko wpro wa dzi ło by wiel kie za mie -
sza nie, ale też znacz nie wy dłu ży ło czas
ocze ki wa nia na po moc. Istot ne jest rów -
nież, że dys po zy tor cen trum ma wszyst kie
wia do mo ści z te re nu w jed nym miej scu
i tym sa mym dys po nu je peł ną wie dzą.
Mo że szyb ko pod jąć traf ną de cy zję,
a wia do mo, że czas jest naj wa żniej szy
pod czas ra to wa nia ludz kie go ży cia.

Wszyst ko wska zu je na to, że li kwi -
da cji są dec kiej dys po zy tor ni po go to wia
ra tun ko we go nie da się już za trzy mać.
Mi mo pro te stu dy rek cji tej pla ców ki,
rad nych mia sta i po wia tu oraz par la -
men ta rzy stów, ma chi na, któ rą uru cho -
mi ła de cy zja wo je wo dy Je rze go Mil le ra,
już ru szy ła. Je dy ne, na co miesz kań cy
Są dec czy zny mo gą li czyć, to okres
przej ścio wy, któ ry mógł by na krót ko
przed łu żyć ży wot dys po zy tor ni. Trwa ją
wła śnie ostat nie usta le nia tech nicz ne,
a od 1 paź dzier ni ka do Cen trum Po wia -
da mia nia Ra tun ko we go w Tar no wie
pod pię ta bę dzie ja ko pierw sza Dą bro wa
Tar now ska, a na stęp nie sys te ma tycz nie
włą cza ne bę dą ko lej ne po wia ty ze
wschod niej i po łu dnio wej Ma ło pol ski. 

W Są dec kim Po go to wiu Ra tun ko -
wym na dal mó wi się o ko niecz no ści

wal ki o zmia nę tej de cy zji, jed nak po -
dej mo wa ne dzia ła nia wska zu ją, że nie
ma na to zbyt wiel kich szans.

– By ły już pro wa dzo ne roz mo wy
tech nicz ne zwią za ne z pro ce du rą li kwi -
da cji na szej dys po zy tor ni. W Tar no w wie
był już nasz za stęp ca dy rek to ra i roz ma -
wiał o tech nicz nych aspek tach prze pię -
cia jej z No we go Są cza do Tar no wa.
Trwa ją wstęp ne ana li zy tech nicz ne. Jest

to spo wo do wa ne tym, że na dal pod trzy -
ma na jest de cy zja sta no wią ca, że od 15
paź dzier ni ka na sza dys po zy tor nia bę -
dzie li kwi do wa na. Mi mo iż nie zga dza -
my się z nią, to jed nak mu si my
wy ko ny wać wszyst kie po le ce nia w tro -
sce o zdro wie osób, któ re po mo cy po go -

to wia bę dą po trze bo wać – przy zna je
rzecz nik są dec kie go Po go to wia.

De cy zja o prze nie sie niu dys po zy tor -
ni po cią ga za so bą też kosz ty fi nan so we.
Bu do wa na wła śnie w Tar no wie sie dzi -
ba CPR kosz tu je tam tej sze sta ro stwo
po wia to we pra wie 2 mln zł. Na za kup
spe cja li stycz ne go sprzę tu do łącz no ści
pie nią dze da wo je wo da. Wy dat ki i tak
po nio są więc po dat ni cy. Urząd Wo je -
wódz ki tłu ma czy, że nie ma po wo dów
do obaw, bo jed nym z ar gu men tów
za wpro wa dze niem te go sys te mu by ło
wła śnie pod nie sie nie po zio mu bez pie -
czeń stwa oraz efek tyw niej sze wy ko rzy -
sta nie ze spo łów ra tow ni czych. 

– Cen tra li za cja dys po zy tor ni wpro -
wa dza na jest w ca łej Pol sce, nie tyl ko
w na szym wo je wódz twie. Dla ocze ku ją -
ce go po mo cy nie ma zna cze nia w ja kim
mie ście od bie rze te le fon dys po zy tor, tyl -
ko jak szyb ko do je dzie na miej sce, a no -
wy sys tem opar ty na wy so kiej
tech no lo gii to umo żli wi. Nie wy klu c zo ne,
że po cząt ko wo dys po zy tor nie w No wym
Są czu i Tarn wo wie bę dą funk cjo no wać
ró wo no cze śnie, że by zmia na prze bie ga -
ła płyn nie. De cy zja jest jed nak osta tecz -
na i jest re ali za cją pla nów sprzed dwóch
lat – wy ja śnia Mo ni ka Fren kiel, rzecz -
nik pra so wy wo je wo dy ma ło pol skie go.

BO GU MIŁ STORCH

– Nie wy obra żam so bie,
że by na przy kład ktoś
z Do rt mun du dys po no -
wał ka ret kę na te ren po -
wia tu Un na. To nie tyl ko
wpro wa dzi ło by wiel kie
za mie sza nie, ale też
znacz nie wy dłu ży ło czas
ocze ki wa nia na po moc.

RA INER STRAT MANN

FO
T. 

BO
S

SADECZANIN 10.2012_SADECZANIN 10.2012  27-09-2012  11:38  Strona 32



PAŹDZIERNIK 2012 33
WWW.SADECZANIN.INFO

WOKÓŁ NAS

Za miast prze szcze pu szpi ku kost ne go jed na ta -
blet ka dzien nie i dzia łasz, jak byś nie miał ra ka?
To już mo żli we! Przy naj mniej w przy pad ku
prze wle kłej bia łacz ki szpi ko wej, choć – nie ste ty
– nie jest to te ra pia dla wszyst kich cho rych.
O in no wa cjach w le cze niu no wo two rów de ba -
to wa no pod czas XXII Fo rum Eko no micz ne go
w Kry ni cy-Zdro ju.

S
am so bie mu sia łem za ło żyć plan wal ki. Ku la wy, krok
do przo du, dwa do ty łu, mia łem chwi le za ła ma nia,
ale ani przez mo ment nie mia łem my śli, że to prze -
gram – opo wia dał zna ny ak tor Je rzy Stuhr pod czas

pa ne lu „Czy to, co nie mo żli we dziś, sta nie się mo żli we? – in -
no wa cje w le cze niu no wo two rów”. Sam zma ga się z cho ro bą
no wo two ro wą od kil ku na stu mie się cy.

***
Co ro ku w pań stwach Unii Eu ro pej skiej od no to wu je się oko -

ło 3,2 mi lio na no wych przy pad ków za cho ro wań na no wo two -
ry zło śli we. Naj now szy ra port Cen trum On ko lo gii In sty tu tu im.
Ma rii Skło dow skiej -Cu rie w War sza wie po da je, że w 2009 r.
w Pol sce na cho ro by no wo two ro we za pa dło po nad 138 ty się -
cy osób, a bio rąc pod uwa gę nie za re je stro wa ne przy pad ki – na -
wet 156 tys. Te go ro ku zmar ło na ra ka 93 ty sią ce cho rych.
Obec nie z cho ro bą no wo two ro wą ży je w Pol sce 320 tys. osób.
A w cią gu naj bli ższych 20 lat licz ba za cho ro wań na no wo two -
ry zło śli we wzro śnie aż o 75 pro cent! – ostrze ga Mię dzy na ro -
do wa Agen cja Ba dań nad Ra kiem (IARC).

Ale są też do bre wia do mo ści. Część no wo two rów po tra fi -
my co raz sku tecz niej le czyć: pa ra metr okre śla ją cy sku tecz ność
te ra pii, czy li wskaź ni ki prze żyć pię cio let nich, w przy pad ku
chło nia ka Hodg ki na wy no si już 74 proc., ra ka pier si – 75 proc.,
ra ka trzo nu ma ci cy – 77 proc., ostrej bia łacz ki szpi ko wej u dzie -
ci – 80 proc., ra ka ją dra – 88 proc., a ra ka tar czy cy – 89 proc.

Do cho dzi my do co raz mniej in wa zyj nych, szko dli wych
czy ry zy kow nych te ra pii. Kie dyś po ope ra cji na ra ka krta ni

pa cjent nie mó wił, dziś le czy się ten no wo twór w spo sób ła -
god niej szy dla pa cjen ta. Jed ną z naj bar dziej spek ta ku lar nych
in no wa cji jest ta do ty czą ca prze wle kłej bia łacz ki szpi ko wej.

– To rzad ka cho ro ba, za pa da na nią oko ło 350 osób co ro -
ku. Ale od tej cho ro by wzię ła się ca łą na sza no wo cze sna wie -
dza o no wo two rach – mó wił Wie sław Ję drzej czak, kie row nik
Ka te dry i Kli ni ki He ma to lo gii, On ko lo gii i Cho rób We wnętrz -
nych z War szaw skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, kra jo wy
kon sul tant ds. he ma to lo gii. – Wcze śniej po cho dze nie tych
cho rób by ło nie zna ne, czło wiek cho ro wał, zo stał wy le czo ny
lub nie, ale nie by ło po dej ścia przy czy no we go. Aż za uwa żo -
no, że w ko mór kach no wo two ro wych są no śni ki chro mo so -
mu, któ re nie wy stę pu ją gdzie in dziej – opi sy wał.

Oka za ło się, że bia łacz kę mo żna wy le czyć prze szcze pem
szpi ku kost ne go. Nisz czy się wszyst ko w or ga ni zmie, do star -
cza zdro wy szpik i on wszyst ko od twa rza. Pierw sza oso ba,
któ rej prze szcze pio no szpik w Pol sce i prze ży ła, dzię ki te mu
czu je się do brze już 25 lat. Ale koszt sto so wa nia tej me to dy
był wy so ki: 26 pro cent cho rych umie ra ło z po wo du le cze nia,
a nie bia łacz ki. – W koń cu więc sam twór ca tej me to dy oka -
zał się jej gra ba rzem. Za czął za le cać za nie cha nie trans plan -
ta cji – wspo mi nał prof. Ję drzej czak.

Wy my ślo no więc me to dę ha mo wa nia do tknię tych cho ro -
bą ge ne tycz ną ko mó rek kom ple men tar ną do nich se kwen cją
DNA, tzw. an ty sens. Do sko na le nie tej me to dy w koń cu do -
pro wa dzi ło do wy pusz cze nia w 2001 ro ku le ku. Jed na ta blet -
ka dzien nie ha mo wa ła ob ja wy cho ro by do koń ca ży cia.

Je rzy Stuhr w Kry ni cy-Zdroju

Le ka rze 
nie da wa li 
mi na dziei
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Przed łu ża ła je o oko ło 20 lat, a now sza ge ne ra cja – być mo że
na wet o 30 lat. Cho ro ba ze śmier tel nej sta ła się prze wle kłą.
Co wię cej, w ba da niach pro wa dzo nych od 2010 ro ku oka za -
ło się, że u po ło wy osób, któ re z ja kichś po wo dów od sta wi ły
ten lek, w cią gu przy naj mniej tych dwóch lat nie na stą pił po -
wrót cho ro by. Być mo że więc u nie któ rych cho ro ba ta w ten
spo sób zo sta ła by wy le czo na.

Na dal, rzecz ja sna, sto su je się prze szcze py szpi ku, po nie waż
część cho rych nie to le ru je no we go le ku, nie dzia ła on na nich,
a też swo ją dro gą i ta te ra pia jest udo sko na la na – śmier tel ność
z jej po wo du spa dła z 26 do po ni żej 10 pro cent.

Sto so wa nie le ków in no wa cyj nych na dal nie jest po wszech -
ne. Koszt wy pro du ko wa nia ta kie go le ku mo że bo wiem wy -
nieść na wet 1 mi liard eu ro. Dla te go le ka rze, ale też
or ga ni za cje pa cjen tów ape lu ją o pro wa dze nie i wy my śla nie
co raz bar dziej do kład nych ba dań, któ re pre cy zyj niej wska żą
oso by, któ rym no we me to dy ma ją szan sę na praw dę po móc.
Dzię ki te mu sku tecz ność tych te ra pii bę dzie więk sza. Ina czej
trze ba za sto so wać ów bar dzo dro gi lek u 10 – 20 pa cjen tów,
a ule czy tyl ko jed ną oso bę z te go gro na.

***
– Cie szę się więc, że bio rę udział w tym zgro ma dze niu, któ -

re da je na dzie ję. Przez ostat ni rok nie wie le mia łem na dziei
z krę gów me dycz nych – pod kre ślał pod czas dys ku sji Je rzy
Stuhr. Jak mó wił, miał cza sem po czu cie wi ny wo bec le ka rzy,
że za cho ro wał. – Kie dyś je den mi po wie dział, że jak za czy nał
pra cę, to naj bar dziej bał się pa cjen tów. Ich re ak cji. Le ka rze
cmo ka li i mó wi li mi, że za póź no przy sze dłem, póź no od kry te,
że zro bią, co mo gą, „ale…”. Cią gle to by ła mo ja wi na. A jak
zro bić, że by nie by ła mo ja wi na i że by śmy ra zem wal czy li
o mnie? – py tał re to rycz nie.

Spo ty kał le ka rzy, któ rzy po słu gi wa li się sta ty sty ka mi:
„Prze ży wa tyl ko 70 pro cent. Na od dzia le 50 pro cent le czy my
wy łącz nie pa lia tyw nie, ale nie mó wi my te go”. Al bo na wstę -
pie ude rza li lu dzi wia do mo ścią: „Jest pan śmier tel nie cho ry”.
Cho re mu od bie ra no na dzie ję i sam mu siał o sie bie wal czyć.

– My śla łem, czy ja też je stem w tych 50 pro cen tach. Mó wi łem
więc, ale pa nie dok to rze, umie ra 70 pro cent, ale prze ży wa 30.
Cze mu ja nie mam być w tych 30 pro cen tach? Wal kę mu szę
pod jąć sam ze so bą – pod trzy my wał sie bie na du chu ak tor.

Za cy to wał frag ment ksią żki Alek san dra So łże ni cy na „Od -
dział cho rych na ra ka”, w któ rym ktoś opi su je, że ist nie ją
przy pad ki nie wy le cze nia, ale wręcz sa mo ist ne go ozdro wie -
nia. „Do te go trze ba mieć czy ste su mie nie” – sko men to wał
ów fakt je den z bo ha te rów po wie ści. – I tak my śla łem: ca łe
ży cie prze pra co wa łem dla lu dzi, że by dać im tro chę ra do ści.
By łem od da ny ca ły lu dziom, przez chwi lę. To chy ba mam czy -
ste su mie nie – roz wa żał Stuhr.

Wspie rał go Ja cek Gu gul ski, pre zes Pol skiej Ko ali cji Or -
ga ni za cji Pa cjen tów On ko lo gicz nych: – Ży je czło wiek, a nie
sta ty sty ki. Bo są trzy błę dy: ma ły, du ży i sta ty sty ka. Wa żny jest
aspekt psy chicz ny, wspar cie. Ten plan, któ ry trze ba mieć
na wal kę. Ta oma wia na tu jed na ta blet ka dzien nie od 10 lat
po zwa la mi żyć i pra co wać. I wie pan, co ja so bie mó wię? Że
nie mam cza su cho ro wać!

Krzysz tof Łan da, pre zes Fun da cji Watch He alth Ca re, za -
pro po no wał stwo rze nie fun du szu pu blicz no -pry wat ne go,
z któ re go mo żna fi nan so wać ba da nia nad in no wa cja mi. Je śli
któ reś przy nio są efekt i no wy lek był by sto so wa ny, to in no -
wa cja za ro bi na ko lej ne ba da nia.

Je rzy Stuhr prze ko ny wał, że w Pol sce są zna ko mi ci spe -
cja li ści i on ko lo gia na do brym po zio mie. Nad je go te ra pią gło -
wi ło się wie le osób, opar ło się o Mi ni ster stwo Zdro wia
i po my sły wy jaz du za gra ni cę, a skoń czy ło na szpi ta lu w Pie -
ka rach Ślą skich. Bo tu le cze nie by ło naj lep sze.

– A ja chcę za ape lo wać o przy kła da nie więk szej wa gi do die -
ty! – za bra ła głos żo na ak to ra Bar ba ra Stuhr. – Zwie dzi li śmy
wie le szpi ta li i wszę dzie die ta by ła lek ce wa żo na. Je dze nie za -
ma wia ne w ca te rin gu, w pla sti ko wych po jem ni kach, od grze wa -
ne w mi kro fa li. Opa da ją rę ce. Czło wiek jest tym, co je.

– Jesz cze na jed no chcę zwró cić uwa gę: na cho re go czy ha
świat me dy cy ny al ter na tyw nej. Na mnie był zma so wa ny atak.
Dzwo ni li i mó wi li: „Tyl ko nie pod da waj się che mii!” Opo -
wia da li, że od 15 lat są na wo dzie utle nio nej i ży ją. Cią gle jest
dy le mat: mo że oni ma ją ra cę? – za uwa żył Stuhr.

Ma ciej Krza kow ski, kie row nik Kli ni ki No wo two rów Płu ca
i Klat ki Pier sio wej z Cen trum On ko lo gii – In sty tut im. Ma rii
Skło dow skiej-Cu rie w War sza wie, za pew niał, że le ka rze sta ra -
ją się z tym wal czyć. – Jest mnó stwo przy kła dów, że za nie cha -
nie te ra pii się źle koń czy. Jed nym z nich jest, nie ste ty, Ja cek
Kacz mar ski. Dzię ku je my pa nu, że nie stał się pan wi zy tów ką
ja kiejś wo dy utle nio nej czy naf ty – zwró cił się do ak to ra.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ

– Wa żny jest aspekt psy chicz ny,
wspar cie. Ten plan, któ ry trze ba mieć
na wal kę. Ta oma wia na tu jed na ta blet -
ka dzien nie od 10 lat po zwa la mi żyć
i pra co wać.

JERZY STUHR
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Me dia in for mu ją co raz czę ściej
o mniej, lub bar dziej dra stycz nych
przy pad kach znę ca nia się fi zycz ne -
go i psy chicz ne go przez spraw cę
nad bli ski mi. Gdzie ma szu kać ra -
tun ku ofia ra prze mo cy?

– Te re sa Woj tas -Kiel jan: – U nas,
w Są dec kim Ośrod ku In ter wen cji Kry -
zy so wej w No wym Są czu, gdzie pro wa -
dzo ny jest spe cjal ny pro gram
edu ka cyj no -ko rek cyj ny dla spraw ców
prze mo cy w ro dzi nie. Jest on re ali zo wa -
ny cy klicz nie od 2007 ro ku w Za kła dzie
Kar nym w No wym Są czu oraz na wol -
no ści w Śro do wi sko wym Huf cu Pra cy
w No wym Są czu.
Do ja kie go krę gu osób ten pro gram
jest skie ro wa ny?

– Te re sa Woj tas -Kiel jan: Przede
wszyst kim do osób, któ re sto su ją prze -
moc wo bec swo ich naj bli ższych, ale ta -
kże do osób, któ re ma ją trud no ści
w pa no wa niu nad swo imi emo cja mi,
z tru dem kon tro lu ją swo je za cho wa nie
wo bec bli skich. Pro gram re ali zo wa ny
w są dec kim wię zie niu ad re so wa ny jest
do spraw ców prze mo cy, któ rzy za jej
sto so wa nie zo sta li pra wo moc nie ska za -
ni. Obej mu je on za rów no za ję cia warsz -
ta to we, jak rów nież i in dy wi du al ne
spo tka nia ze spraw ca mi prze mo cy.
Po za koń cze niu re ali za cji cy klu pro gra -
mo we go, li czą ce go 64 go dzi ny, w za kła -
dzie kar nym ro bi my na bór do ko lej nej
gru py. Nie są to już tyl ko ska za ni. Są to
oso by, któ re do strze ga jąc pro blem u sie -
bie i chcą wziąć udział w tym pro gra mie.
Na czym to po le ga?

– Ka ta rzy na Ście płek: Na pro gram,
obej mu ją cy 64 go dzi ny, skła da ją się wy -

kła dy i wspól na pra ca w gru pie. Na ta -
kich za ję ciach du żo mó wi się o ko mu -
ni ka cji in ter per so nal nej, o ra dze niu
so bie ze stre sem, me to dach kon tro lo wa -
nia agre sji i zło ści, a ta kże o uza le żnie -
niach. Dla cze go? Bo bar dzo czę sto ten
pro blem to wa rzy szy zja wi sku prze mo -
cy. Pro gram ten obej mu je rów nież tre -
ning wnio sko wa nia mo ral ne go.
Tre ning?

– Ka ta rzy na Ście płek: Naj pro ściej
mó wiąc jest to for ma za jęć, pod czas,
któ rych uświa da mia my uczest ni kom

pro gra mu, że są oni od po wie dzial ni
za swo je za cho wa nie, aby zro zu mie li, że
są w więk szym, czy mniej szym stop niu,
od po wie dzial ni za sto so wa ną prze moc.
Mó wi my o kon se kwen cjach ta kich za -
cho wań. U więk szo ści spraw ców za -
uwa ża my pew ną pra wi dło wość:
zrzu ca ją od po wie dzial ność za ta kie,
a nie in ne ich za cho wa nia na oto cze nie.
Nie szu ka ją ich źró dła w so bie. Ce lem
te go pro gra mu jest nie tyl ko pra ca
nad tym, aby do strze gli ten pro blem
w so bie, ale ta kże nad od bu do wą sys te -

Edukacja – panaceum
na przemoc w rodzinie?
Rozmowa z psychologami TERESĄ WOJTAS-KIELJAN, kierownikiem Działu
Interwencyjnego i KATARZYNĄ ŚCIEPŁEK z Sądeckiego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Nowym Sączu

Teresa Wojtas-Kieljan i Katarzyna Ściepłek FOT .MIGA

SADECZANIN 10.2012_SADECZANIN 10.2012  27-09-2012  11:38  Strona 35



PAŹDZIERNIK 201236 WOKÓŁ NAS
WWW.SADECZANIN.INFO

mu war to ści, uświa do mie niu tym oso -
bom, co jest w ży ciu wa żne. 

Te re sa Woj tas -Kiel jan: – Pra cu jąc
z uczest ni ka mi pro gra mu przy po mi na -
my im, że ich żo ny ma ją obo wiąz ki, ale
rów nież i pra wa.
Jak spraw cy prze mo cy po strze ga ją
swo je żo ny?

– Te re sa Woj tas -Kiel jan: – W przy -
pad ku osób ska za nych, prze by wa ją cych
w Za kła dzie Kar nym w No wym Są czu,
któ re uczest ni czą w tym pro gra mie, czę -
sto spo ty ka my się z ich stro ny z na sta -
wie niem, że zna leź li się w wię zie niu,
po nie waż żo ny ich tam „wsa dzi ły”. Tak
po strze ga ją sy tu acje, w któ rej się zna -
leź li. Na po cząt ku pro gra mu sły szy my
od nich „sie dzę tu za ba bę”. Póź niej ich
na sta wie nie zmie nia się i to mo żna do -
strzec. Oczy wi ście, nie u ka żdej oso by.
Są jed nak ska za ni, któ rzy za czy na ją do -
strze gać, iż to oni ma ją pro blem, a jest
nim sto so wa nie prze mo cy wo bec naj bli -
ższych. Czę sto spraw cy znę ca nia się
nad bli ski mi wy wo dzą się z ro dzin,
gdzie prze moc by ła spo so bem roz wią -
zy wa nia ró żnych trud no ści. I – nie ste ty

– ten wzór po wie la ją we wła snych ro -
dzi nach. Bar dzo czę sto ta cy spraw cy nie
przyj mu ją do sie bie, że sto su jąc ją wo -
bec bli skich, wy rzą dza ją im krzyw dę, że
to, co ro bią, jest nie do pusz czal ne i na -
gan ne. Oni tak te go nie oce nia ją.
Ilu osa dzo nych w są dec kim Za kła -
dzie Pra cy bie rze udział w pro gra -
mie?

– Ka ta rzy na Ście płek: W tym ro ku
gru pa li czy ła je de na ście osób, ale pro -
gram ukoń czy ło osiem. W je go trak cie

nie któ re oso by zo sta ły prze nie sio ne
do in nych wię zień. Pro gram roz po czął
się w mar cu, a za koń czył w lip cu br.

Uczest nic two w nim jest do bro wol ne.
Chęt nych re kru tu je my spo śród tej gru py
ska za nych, któ rzy od by wa ją wy ro ki
za znę ca nie się nad ro dzi ną. Pro gram re -
ali zu je my we dwie: Ewa Pa nek i ja.
Jak wy glą da pra ca ze spraw ca mi
prze mo cy za wię zien nym mu rem?

– Ka ta rzy na Ście płek: – Gdy roz po -
czy na my pro gram, ska za ni ma ją ró żne
ocze ki wa nia i wła sne po glą dy na to, dla -
cze go zna leź li się w za kła dzie kar nym.
Jak już mó wi li śmy, ge ne ral nie ich na sta -
wie nie jest ta kie, że zna leź li się tu nie
z wła snej wi ny, ale z wi ny żo ny, kon ku -
bi ny, ku ra to rów, są du, po li cji. Na pierw -
szych za ję ciach mu si my im po ka zać,
gdzie le ży pro blem. W roz mo wach in -
dy wi du al nych, któ re pro wa dzi my z ka -
żdą z tych osób, py ta my o sy tu ację
w do mu. Póź niej sta ra my się wy two rzyć
w gru pie ta ką at mos fe rę, aby ka żdy
uświa do mił so bie wła sny pro blem.
Czy więź nio wie chęt nie się „otwie -
ra ją”?

– Ka ta rzy na Ście płek: Po cząt ko wo
mia ły śmy oba wy, że z tym „otwie ra -
niem” nie pój dzie tak ła two. W wię zie -

niu pa nu je at mos fe ra ogra ni czo ne go za -
ufa nia. Od po cząt ku by ły ja sno okre ślo -
ne za sa dy pra cy i to przy nio sło efek ty.
Są dzę, że kil ka osób zdo ła ło się otwo -
rzyć i w swo ich wy po wie dziach by ły
szcze re, a przez to mo gły pra co wać
nad swo imi trud no ścia mi.

Te re sa Woj tas -Kiel jan: W pra cy ze
spraw ca mi prze mo cy nie zwy kle istot ną
kwe stią jest to, by ta kie oso by nie od -
nio sły wra że nia, że są oce nia ne za swo -
je po stę po wa nie, że są ska za ne przez
nada nie ety kiet ki „spraw ca”. Oczy wi -
ście, ta kie a nie in ne za cho wa nia trze ba
na zwać po imie niu i uświa da miać im, że
nie są zły mi ludź mi, ale ta ki mi, któ rzy
nie ra dzą so bie ze swo imi emo cja mi, za -
cho wa nia mi. I ten me cha nizm trze ba
zmie nić.
Co oni z te go wy nie śli?

– Ka ta rzy na Ście płek: – Wie lu ska -
za nych mó wi ło, że gdy by wcze śniej
wie dzie li, jak ra dzić so bie z wła snym
pro ble mem, to nie zna leź li by się w wię -
zie niu, nie roz pa dła by się im ro dzi na, że
wie lu pro ble mów mo żna by unik nąć.
Ge ne ral nie pra co wa ły śmy z więź nia mi
ska za ny mi po raz pierw szy za ta kie prze -
stęp stwo, ale wśród uczest ni ków pro gra -
mu by ła też oso ba, któ ra od sia dy wa ła już
dru gi wy rok za znę ca nie. Z ta ki mi pra -
cu je się naj cię żej. Więź nio wie otrzy mu -
ją za świad cze nie ukoń cze nia pro gra mu,
któ re mo gą póź niej przed sta wić w są -
dzie, bądź w in nych in sty tu cjach.
Kto mo że sko rzy stać z pro gra mu
edu ka cyj no -ko rek cyj ne go dla
spraw ców prze mo cy re ali zo wa ne go
spo za za kła dem kar nym?

– Te re sa Woj tas -Kiel jan: – Są dec ki
Ośro dek In ter wen cji Kry zy so wej
współ pra cu je z wie lo ma in sty tu cja mi,
w tym z Miej ski mi Ośrod ka mi Po mo cy
Spo łecz nej. Zgod nie z usta wą o prze -
ciw dzia ła niu prze mo cy, są pro wa dzo ne
gru py ro bo cze dla ro dzin, ma ją cych za -
ło żo ną nie bie ską kar tę. W ra mach tych
grup pro wa dzo ne są spo tka nia, w któ -
rych bio rą udział ofia ry, jak i spraw cy
prze mo cy. Po moc świad czo na jest nie
tyl ko ofia rom, ale pro po nu je się ją rów -
nież spraw com. Pro po nu je się im roz -
mo wę z psy cho lo giem i udział w ta kim
wła śnie pro gra mie ko rek cyj no -edu ka -
cyj nym. Zda rza się też, że ktoś przy cho -
dzi in dy wi du al nie i chce z nie go

– Gdy roz po czy na my pro -
gram, ska za ni ma ją ró -
żne ocze ki wa nia
i wła sne po glą dy na to,
dla cze go zna leź li się
w za kła dzie kar nym.
Na pierw szych za ję ciach
mu si my im po ka zać,
gdzie le ży pro blem.
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sko rzy stać. Zgła sza ją się też oso by, po -
sia da ją ce po sta no wie nie są do we o ko -
niecz no ści sko rzy sta nia z te go
pro gra mu, ja ko wa ru nek za wie sze nia
wy ko na nia ka ry, orze czo nej za znę ca nie
się nad ro dzi ną.
Rów nież ku ra to rzy są do wi, z ty tu łu
pro wa dzo ne go nad zo ru, mo gą skie -
ro wać ta ką oso bę.

Ka ta rzy na Ście płek: Cza sa mi do -
cie ra my do spraw ców po przez ko bie ty,
bę dą ce ofia ra mi prze mo cy. Obej mu jąc
opie ką psy cho lo gicz ną ofia rę, wy sy ła -
my ta kże za pro sze nie do spraw cy, by się
do nas zgło sił.
I co, chęt nie się zgła sza ją?

– Te re sa Woj tas -Kiel jan: – To jest
ró żnie. Nie któ rzy w ogó le nie od po wia -
da ją, nie któ rzy przy cho dzą z pre ten sja -
mi, a my wte dy za pra sza my ich
do roz mo wy. To cza sa mi po wo du je, że
sil ne emo cje są zo sta wia ne za drzwia mi
i ta ka oso ba na wią zu je z na mi kon takt,
bo chce coś w swo im ży ciu zmie nić. Ta -
ki spraw ca jest w kon tak cie in dy wi du -
al nym z psy cho lo giem, ale by wa też tak,
że bie rze udział w za ję ciach gru po wych.
Ta kich sy tu acji jest jed nak nie wie le.

Pro gram „na wol no ści” re ali zo wa ny
jest od 2009 ro ku i do tej po ry sko rzy -
sta ło z nie go oko ło 20 osób, a w za kła -
dzie kar nym oko ło 60. Oso by
za in te re so wa ne pro gra mem mo gą się
skon tak to wać z na szym dzia łem in ter -
wen cyj nym w Są dec kim Ośrod ku In ter -
wen cji Kry zy so wej w No wym Są czu
(tel.: 18 44 90 490 od po nie dział ku
do piąt ku w godz. od 7 do 15). Spo tka -
nia od by wa ją się w Śro do wi sko wym
Huf cu Pra cy przy uli cy Rej ta na.

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC

E
u cha ry stii prze wod ni czył i pło -
mien ne ka za nie wy gło sił ks.
Hen ryk Mi cha lak, dusz pa sterz
śro do wisk nie pod le gło ścio -

wych w War sza wie. Mszę kon ce le bro -
wa ło m.in. dwóch ka pła nów są dec kich:
ks. To masz Szew czyk z pa ra fii św. Ro -
cha w Dą brów ce i o. An to ni Drag SJ
z pa ra fii ko le jo wej.

Mo dlo no się ta kże za zmar łą w li -
sto pa dzie ze szłe go ro ku Da nu tę Su -
cho row ską, au tor kę pierw szej,
wy da nej w pod zie miu w 1987 r., ksią -

żki o ka pe la nie PPAN (Gur gacz – Po -
pie łusz ko lat sta li now skich i wspól ni -
cy je go lo su), za zmar łe go tra gicz nie 4
wrze śnia w Ta trach prof. Jó ze fa Sza -
niaw skie go, hi sto ry ka i so wie to lo ga
oraz zmar łe go dwa dni póź niej prof. Je -
rze go Urba no wi cza, ma te ma ty ka zwią -
za ne go z In sty tu tem „Pol ska Ra cja
Sta nu” im. Le cha Ka czyń skie go.

***
– Py ta ją mnie, po co cho dzi cie

do te go la su? – mó wił w ho mi lii ks.
Mi cha lak. – Je stem na Ha li Ła bow -

Pamięci ks. Gurgacza i partyzantów Polskiej
Podziemnej Armii Niepodległościowej

Lekcja
patriotyzmu w lesie
Po nad 200 osób wię cej, niż w po przed nich la tach, uczest ni -
czy ło w so bo tę 8 wrze śnia na Ha li Ła bow skiej w Be ski dzie
Są dec kim we mszy św. od pra wio nej w in ten cji ks. Wła dy sła -
wa Gur ga cza SJ i po le głych par ty zan tów Pol skiej Pod ziem nej
Ar mii Nie pod le gło ścio wej. 

R E K L A M A

FOT. HSZ
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skiej czter na sty raz, by uczyć się tu, w le -
sie, mi ło ści Bo ga i Oj czy zny, że na le ży
być wier nym swe mu po wo ła niu na ka -
żdy dzień i do koń ca.

Ka zno dzie ja wy ra ził na dzie ję, że bli -
ski jest dzień, kie dy „Słu ga Bo ży ksiądz
Wła dy sław Gur gacz zo sta nie wy nie sio -
ny do chwa ły oł ta rza i za li czo ny przez
Ko ściół w po czet bło go sła wio nych”.

– Gdy by nie ich ofia ra, nie by ło by
Pol ski wier nej Bo gu i chrze ści jań stwu
– do dał ks. Mi cha lak, któ ry na stęp nie
w moc nych sło wach skry ty ko wał sto -
sun ki pa nu ją ce w III RP. – Po dam tyl ko
je den przy kład, bez na zwi ska: dzia dek
był dy gni ta rzem ko mu ni stycz nym, oj ciec
był za rząd cą te le wi zji, a wnuk jest dzi -
siaj wzię tym pre zen te rem te le wi zyj nym”.

Ka za nie ks. Mi cha la ka ze bra ni na -
gro dzi li okla ska mi.

Przy oł ta rzu po lo wym stał po czet
sztan da ro wy Związ ku Żoł nie rzy AK
Od dział w No wym Są czu, któ re mu pre -
ze su je Zbi gniew Ob tu ło wicz, je den
z ostat nich człon ków PPAN (wię zio ny

w okre sie sta li now skim). By ły też sztan -
da ry szkol ne z Ma cie jo wej i Ła bo wej.
War tę przy obe li sku peł ni li ucznio wie
z Ma cie jo wej, a wo kół oł ta rza ze brał się
za stęp har ce rek, przy pro wa dzo nych
na Ha lę Ła bow ską przez sio stry słu żeb -
nicz ki z Gry bo wa. Do Ko mu nii św.
przy stą pi ło 180 osób (li czo no chęt nych,
że by nie za bra kło ko mu ni kan tów).

Opra wę mu zycz ną uro czy sto ści
po raz 14. stwo rzył chór „Im ma cu la ta”
pod dy rek cją Te re sy Pach z pa ra fii Mat -
ki Bo żej Nie po ka la nej w No wym Są -
czu. Pusz cza no też przez gło śni ki pie śni
pa trio tycz ne i żoł nier skie. Na gło śnie -
niem za jął się, też nie pierw szy raz, mąż
pa ni Te re sy, Jó zef Pach.

***
Po mszy prze mó wił po seł An to ni

Ma cie re wicz.
– Jak dłu go bę dzie my po zwa la li, by

śmierć pre zy den ta Rzecz po spo li tej i in -
nych lu dzi, któ rzy zgi nę li w Smo leń sku,
po zo sta wa ła bez żad nej pa mię ci i re ak -
cji? – py tał par la men ta rzy sta. – Gi ną
na stęp ni lu dzie. Je ste śmy wiel kim i sil -
nym na ro dem i chce my być wier ni Bo -
gu i Oj czyź nie. Niech ci, któ rzy są
w ma lut kiej mniej szo ści, nie na rzu ca ją
nam swo ich po my słów nisz cze nia na szej
tra dy cji i kul tu ry. Czas do koń czyć okres
wal ki o Rzecz po spo li tą nie pod le głą, sil -
ną i spra wie dli wą, któ rą oni za czę li: żoł -
nie rze Ar mii Kra jo wej, ksiądz Gur gacz,
par ty zan ci Pol skiej Pod ziem nej Ar mii
Nie pod le gło ścio wej i in ni żoł nie rze wy -
klę ci – stwier dził Ma cie re wicz.

– Czas do koń czyć okres
wal ki o Rzecz po spo li tą
nie pod le głą, sil ną i spra -
wie dli wą, któ rą oni za -
czę li: żoł nie rze AK, ksiądz
Gur gacz, par ty zan ci i in ni
żoł nie rze wy klę ci.

AN TO NI MA CIE RE WICZ
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Na stęp nie głos za brał Ma rek Bu da,
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej im. św.
Kin gi w Ma cie jo wej, gdzie w ub. r. urzą -
dzo no Izbę Pa mię ci PPAN. Dy rek tor po -
in for mo wał, że w po ło wie paź dzier ni ka
te go ro ku przy szko le w Ma cie jo wej sta -
nie po pier sie bo ha ter skie go ka pła na.

W spra wę za an ga żo wa ny jest rad ny
po wia to wy Wie sław Pió ro, cio tecz ny
wnuk Sta ni sła wa Pió ro, ps. „Emir”, za -
ło ży cie la i do wód cy PPAN, za mor do -
wa ne go w za sadz ce w Wy żnych
Ru żba chach na Sło wa cji w 1949 ro ku
(grób od na le zio no do pie ro w 2000 ro ku,
a na stęp nie szcząt ki prze nie sio no
na cmen tarz w Na wo jo wej).

– Oto, jak bę dzie wy glą dał po mnik
przy szko le – po ka zy wał rad ny wi zu ali -
za cję mo nu men tu.

Ma rek Bu da i Wie sław Pió ro
w przed dzień uro czy sto ści ozna czy -
li 15-mi nu to wą tra sę, pro wa dzą cą
do obo zu par ty zanc kie go PPAN
pod Ha lą Ła bow ską. Wy ko pa ne w zie -
mi gu zi ki i ma nier ki żoł nier skie tra fi -
ły do szko ły w Ma cie jo wej.

Wśród ze bra nych na Ha li Ła bow skiej
do strze gli śmy wie lu lu dzi „So li dar no ści”
z No we go Są cza na cze le z An drze jem
Szka rad kiem i Pio trem Ma słow skim
z Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy przy pa -
ra fii ko le jo wej w No wym Są czu. By li
też sta li by wal cy tych uro czy sto ści: po -
seł Piotr Na im ski, prof. Le szek Bed nar -
czuk, ję zy ko znaw ca oraz Ja ro sław Ro la,
na uczy ciel hi sto rii w Ze spo le Szkół Sa -

mo cho do wych w No wym Są czu. Przy -
wóz kom ba tan tów na Ha lę Ła bow ską
(ma ją po 80 i wię cej lat) zor ga ni zo wał,

jak co ro ku, Je rzy Ba sia ga. Jed ne go bu -
sa wy po ży czył UM No we go Są cza,
a dru gie go – Sta ro stwo Po wia to we.

Więk szość uczest ni ków uro czy sto ści
po le ga ła jed nak na wła snych no gach.
Wdra pa li się na Ła bow ską ze wszyst -
kich stron: Ma cie jo wej, Ła bo wej, Piw -
nicz nej, czy Łom ni cy, jak np. Bro ni sław
Ru si niak, rad ny Piw nicz nej.

Na Ha lę Ła bow ską przy by ło wie lu
go ści z War sza wy i Kra ko wa, ta kże Ma -
ria Kucz ma, sio strze ni ca ks. Gur ga cza,
któ ra w imie niu ro dzi ny ode bra ła 14
czerw ca 2008 ro ku w ko ście le Du cha
św. w No wym Są czu przy zna ny po -
śmiert nie ks. Gur ga czo wi przez pre zy -
den ta Le cha Ka czyń skie go Krzyż
Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Uro czy stość na Ha li Ła bow skiej od -
by wa się tra dy cyj nie w pierw szą so bo tę
wrze śnia od 1997 ro ku. Pierw szą zor ga -

ni zo wa li dzia ła cze są dec kie go ROP.
W na stęp nym ro ku od sło nię to po mnik
na Ha li Ła bow skiej, po ło żo ny
przy czer wo nym, Głów nym Szla ku Be -
skidz kim, pro wa dzą cym do Ry tra.

W przy szłym ro ku, jak za po wie dział
ks. Mi cha lak, w Par ku Jor da na w Kra -
ko wie zo sta nie od sło nię te po pier sie ks.
Gur ga cza. Bo ha ter ski je zu ita pa tro nu je
uli com w Kra ko wie, Kry ni cy i No wym
Są czu, gdzie je go imię no si też je zu ic ka
bur sa dla chłop ców przy ul. Św. Du cha.
Zbio ry pa mią tek po ks. Wła dy sła wie
Gur ga czu – ob ra zy olej ne i akwa re le je -
go au tor stwa, wła sno ręcz nie zdo bio -
na stu ła, krzy żyk no wi cjac ki, kie lich,
pa te na, ryn graf oraz ta blicz ka na grob -
na z pierw sze go gro bu za mor do wa ne go
ka pła na – pre zen to wa ne są na sta łej eks -
po zy cji Mu zeum To wa rzy stwa Je zu so -
we go Pro win cji Pol ski Po łu dnio wej
w Sta rej Wsi k. Brzo zo wa.

(HSZ)

KS. WŁA DY SŁAW 
GUR GACZ
(ur. 2 kwiet nia 1914 w Ja bło ni cy Pol skiej 
k. Brzo zo wa na Pod kar pa ciu) w 1931 r.
wstą pił do To wa rzy stwa Je zu so we go
w Sta rej Wsi, a w 1942 r. otrzy mał świę -
ce nia ka płań skie. W la tach 1945–1947 był
ka pe la nem szpi tal nym w Gor li cach,
a póź niej (1947–1948) u sióstr słu żeb ni czek
w Kry ni cy. Tu zwią zał się z od dzia łem
zbroj nym an ty ko mu ni stycz nej Pol skiej
Pod ziem nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej,
zło żo nej pra wie w ca ło ści z mło dzie ży są -
dec kiej. Ja ko ka pe lan od dzia łu o ps. „Oj -
ciec” oraz „Sem”, od pra wiał w le sie msze
św., spo wia dał, ota czał opie ką du chow ną
mło dych par ty zan tów. W 1948 r. zo stał
aresz to wa ny przez UB w Kra ko wie, a na -
stęp nie w pro ce sie po ka zo wym ska za ny
na ka rę śmier ci przez sę dzie go Lu dwi ka
Kieł ty kę (wraz z ka pe la nem wy rok śmier -
ci otrzy ma li dwaj żoł nie rze PPAN: Sta ni -
sław Szaj na i Ste fan Ba lic ki). Wy rok
wy ko na no przez roz strze la nie 14 wrze -
śnia 1949 w wię zie niu przy ul. Mon te lu -
pich w Kra ko wie. Grób ks. Gur ga cza,
od na le zio ny przez b. żoł nie rzy PPAN do -
pie ro w 1964, znaj du je się na Cmen ta rzu
Ra ko wic kim w Kra ko wie.

Uro czy stość na Ha li Ła -
bow skiej od by wa się tra -
dy cyj nie w pierw szą
so bo tę wrze śnia od 1997
ro ku. Pierw szą zor ga ni -
zo wa li dzia ła cze są dec -
kie go ROP. 
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W
uro czy sto ściach wzię li
udział licz ni go ście: or -
dy na riusz tar now ski bp
An drzej Jeż, wła dze gmi -

ny Ka mion ka Wiel ka na cze le z wój tem
Ka zi mie rzem Sie dla rzem, przed sta wi -
cie le władz po wia to wych, du chow ni,
na uczy cie le, by li ab sol wen ci szko ły
w Mszal ni cy, dzie ci i mło dzież szkol na,
ro dzi ce oraz spo łecz ność lo kal na. Uro -
czy stość roz po czę ła się mszą świę tą

w ko ście le pa ra fial nym pw. św. św.
Apo sto łów Fi li pa i Ja ku ba, od pra wio nej
przez bp. An drze ja Je ża. Pod czas mszy
zo stał po świę co ny sztan dar szko ły ufun -
do wa ny przez Ra dę Ro dzi ców.

Po na bo żeń stwie ze bra ni prze szli
do szko ły, aby wziąć udział w uro czy -
sto ści prze ka za nia sztan da ru oraz po -
świę ce nia po pier sia bł. Ka ro li ny. Część
ofi cjal ną roz po czę ło prze mó wie nie dy -
rek tor Da nu ty Mar sza łek, któ ra po przy -

wi ta niu zgro ma dzo nych, przed sta wi ła
prze bieg prac zwią za nych z wy bo rem
pa tron ki szko ły.

– Wy bór pa tro na po prze dzi ły dłu gie
i sta ran ne przy go to wa nia – mó wi ła pa ni
dy rek tor. – Ucznio wie, ro dzi ce i na uczy -
cie le jed no gło śnie wska za li na bło go sła -
wio ną Ka ro li nę Kóz kę.

– War to przy bli żyć tę po stać – kon ty -
nu owa ła Da nu ta Mar sza łek – i od po wie -
dzieć na py ta nie, dla cze go wła śnie jej
po sta wa jest god na na śla do wa nia rów -
nież dziś. 

Dy rek tor ka mó wi ła da lej, że bł. Ka -
ro li na z pew no ścią mo że sta no wić wzór
dla mło dzie ży. Ka żdy, kto ob ser wu je
mło dych lu dzi, wie do sko na le, że szu -
ka ją oni wzor ców. Są przy tym bar dzo
wy czu le ni na fałsz, brak au ten ty zmu,
prze ma wia ją do nich nie ty le sło wa, co

kon kret ne po sta wy. Na le ży za tem po ka -
zy wać dzie ciom i mło dzie ży po zy tyw -
ne wzor ce, aby póź niej mo gli oni
sa mo dziel nie do ko nać wy bo ru po sta wy
ży cio wej, ro zu mie li, że nie ule ga nie mo -
dzie, ale wy bie ra nie te go, co do bre,
spra wia że sa mi sta ją się war to ścio wy -
mi ludź mi. Da nu ta Mar sza łek za cy to wa -
ła księ dza Ire ne usza Wer biń skie go,
któ ry pi sząc o Ka ro li nie Kóz ce, ja ko
wzo rze ży cia w czy sto ści, pod kre ślił, że

Wiel kie świę to w ma łej Mszal ni cy 

Błogosławione Karolina
patronką szkoły
W so bo tę 15 wrze śnia 2012 r. Mszal ni ca, gm. Ka mion ka Wiel ka,
prze ży wa ła wiel kie świę to. Te go dnia od by ła się uro czy stość
nada nia miej sco we mu Ze spo ło wi Szkół imie nia Bło go sła wio nej
Ka ro li ny Kóz ków ny. Po świę co no rów nież sztan dar szko ły i od -
sło nię to po pier sie pa tron ki. 

– Wy bór pa tro na po prze -
dzi ły dłu gie i sta ran ne
przy go to wa nia. Ucznio -
wie, ro dzi ce i na uczy cie -
le jed no gło śnie wska za li
na bło go sła wio ną Ka ro li -
nę Kóz kę.

DA NU TA MAR SZA ŁEK
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„Czy stość i dzie wic two to dwie ró żne
war to ści. Bi blia przez „czy stość” ro zu -
mie pra wość ser ca, po le ga ją cą na do -
sko na łym po słu szeń stwie wo li Bo ga.
Teo lo gia opi su je czy stość, ja ko spraw -
ność (cno tę), któ ra po ma ga opa no wać
ró żne po żą da nia ro dzą ce się w czło wie -
ku. (...) War to pod kre ślić per so nal ny
wy miar czy sto ści, co ozna cza przej rzy -
sty sto su nek do dru giej oso by, a w spe -
cy ficz nym uję ciu do dru giej płci”.

Ka ro li na Kóz ka zgi nę ła bro niąc dzie -
wic twa. Nie po win ni śmy jed nak za po -
mi nać o tym, jak ży ła. By ła ona pro stą
dziew czy ną, któ ra swo je ży cie po tra fi ła
bu do wać zgod nie z okre ślo ną hie rar chią
war to ści. Jej co dzien ność wy peł nia ły
mo dli twa i pra ca. Nie by ły one od dzie -
lo ne, ale się prze ni ka ły. Ka ro li na pa mię -
ta ła o tym, że Bóg jest ca ły czas obec ny
w jej ży ciu, pra cę trak to wa ła zaś, ja ko
słu żbę, dzię ki któ rej mo gła wy ra żać mi -
łość wo bec in nych.

***
W trak cie czę ści ofi cjal nej Ra da Ro -

dzi ców prze ka za ła ufun do wa ny przez sie -
bie sztan dar pa ni dy rek tor, któ ra z ko lei
od da ła go w rę ce uczniów. Od tej po ry
sztan dar ten bę dzie sym bo lem to żsa mo -
ści uczniów oraz bę dzie jed no czyć wo kół
sie bie ca łą szkol ną spo łecz ność. 

Na stęp nie głos za bie ra li za pro sze ni
go ście. Wszy scy pod kre śla li nie tyl ko
traf ność do ko na ne go przez na szą szkol -
ną spo łecz ność wy bo ru pa tron ki szko ły,
ale rów nież fakt, iż po win ni śmy te raz
jak naj wię cej wzo rów czer pać z jej oso -
bo wo ści i war to ści, któ re w swo im ży -
ciem re pre zen to wa ła. 

Po czę ści ofi cjal nej ucznio wie za pre -
zen to wa li krót ki pro gram ar ty stycz ny
po świę co ny bło go sła wio nej Ka ro li nie.
Ca łość zaś uzu peł ni ły pio sen ki wspa nia -
le za śpie wa ne przez szkol ny chór. Go -
ście mo gli rów nież obej rzeć
przy go to wa ne na szkol nych ko ry ta rzach
wy sta wy po świę co ne bło go sła wio nej,
a ta kże zwie dzić sa le lek cyj ne. Wy da rze -
niom te go dnia to wa rzy szy ła uro czy sta
at mos fe ra i pod nio sły na strój. Wzru sze -
nie, emo cje i mi łe wspo mnie nia na dłu -
go po zo sta ną w pa mię ci, przy wo łu jąc
nie zwy kłą at mos fe rę te go do nio słe go
wy da rze nia w hi sto rii szko ły. Po ezja,
mu zy ka, pie śni wy wo ła ły wśród za pro -
szo nych go ści łzy wzru sze nia.

***
Sta now cze spoj rze nie, lek ko za ci -

śnię te usta, z twa rzy bi je zde cy do wa nie
od wa ga, go to wość do po świę ceń i si ła
wo li. Tak naj kró cej mo żna by opi sać
wy gląd bło go sła wio nej Ka ro li ny Kóz -
ków ny, któ ra mia ła nie ca łe 17 lat, gdy
od da ła ży cie w obro nie swe go dzie wic -
twa. Pro sta a za ra zem nie zwy kła dziew -

czy na z oko lic Tar no wa jest cią gle
ak tu al nym wzo rem dla pol skiej mło -
dzie ży, a zwłasz cza dla uczniów Ze spo -
łu Szkół w Mszal ni cy.

Bło go sła wio na Ka ro li na po nio sła
śmierć mę czeń ską nie dłu go po wy bu chu
pierw szej woj ny świa to wej. 10 li sto pa -
da 1914 ro ku Ro sja nie za ję li Tar nów,
a po tem kie ro wa li się na za chód, w ślad
za wy co fu ją cy mi się Au stria ka mi. 17 li -
sto pa da by li już w Ra dło wie, Za ba wie
i Wał Ru dzie. Dzień póź niej do do mu
Kóz ków wtar gnął ro syj ski żoł nierz, py -
ta jąc, gdzie są Au stria cy. Gdy Ka ro li -
na i jej oj ciec zgod nie od po wie dzie li, że
nie wie dzą, żoł dak, chcąc za stra szyć ro -

dzi nę, za czął szar pać oj ca, chwy cił go
za gar dło i krzy cząc na nie go żą dał
wska za nia miej sca, gdzie znaj du ją się
au striac kie woj ska. Za raz po tem trzy
oso by – żoł nierz, oj ciec i Ka ro li na zna -
leź li się na ze wnątrz. Oj ciec bła gał, by
Ka ro li na zo sta ła w do mu. Ro sja nin był
jed nak nie wzru szo ny. Skie ro wa li się
do la su. Żoł nierz na ka zał oj cu wró cić.
Ten pro sił, by pu ścił wol no Ka ro li nę,
żoł dak był jed nak nie ugię ty. Tym cza sem
dwaj kil ku na sto let ni chłop cy – Fran ci -
szek Za le śny i Fran ci szek Bro da, któ rzy
by li wte dy w le sie, wi dzie li z da le ka żoł -
nie rza, któ ry pę dził przed so bą mło dą
dziew czy nę. Ta sta wia ła mu opór, od py -
cha jąc od sie bie je go rę ce. Pró bo wa ła
ucie kać… Jak się oka za ło tą dziew czy -
ną by ła Ka ro li na. Żoł nierz zmu szał
dziew czy nę do po peł nie nia z nim grze -
chu prze ciw czy sto ści. Gdy na po tkał
opór, pró bo wał ją zgwał cić. Opór
dziew czy ny tak go roz ju szył, iż za czął
na oślep siec sza blą – ude rzył w gło wę,
rę kę, no gę, oboj czyk, aż w koń cu w szy -
ję, co spo wo do wa ło śmierć.

Przez dwa ty go dnie nikt nie wie dział,
gdzie jest Ka ro li na. Pro boszcz pa ra fii,
ks. Wła dy sław Men dra la, udał się na wet
do ko men dy wojsk ro syj skich z pro te -
stem. Naj bli żsi Ka ro li ny prze ży wa li
ogrom ny dra mat. Do pie ro 4 grud nia
miesz ka niec Wał Ru dy, Fran ci szek
Szwiec, na tknął się na skra ju la su na cia -
ło dziew czy ny. Le ża ła tak bli sko do -
mu… Te go do mu, któ ry na zy wa ny był
przez są sia dów „ma łym ko ścio łem”,

Przez dwa ty go dnie nikt
nie wie dział, gdzie jest
Ka ro li na. Pro boszcz pa -
ra fii, ks. Wła dy sław
Men dra la, udał się na wet
do ko men dy wojsk ro syj -
skich z pro te stem.

FOT. ARCH.
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„Be tle jem ką”, al bo „Je ro zo lim ką”. Pa -
no wa ła w nim bo wiem at mos fe ra nad -
zwy czaj nej po bo żno ści. Mat ka Ka ro li ny
– Ma ria i oj ciec – Jan po tra fi li ka żdy
dzień zor ga ni zo wać w ryt mie mo dli twy
i ży cia re li gij ne go. Uro dzo ną w 1898 ro -
ku Ka ro li nę Kóz kę na zy wa li zna jo mi
„gwiaz dą lu du”, „praw dzi wym anio -
łem”, „pierw szą du szą do nie ba”. Za sad -
ność tych okre śleń po twier dza ło jej
ży cie. By ła gor li wa w mo dli twie, na uce
i pra cy. Po ma ga ła po trze bu ją cym. Mó -
wi li o niej „uro dzo na ka te chet ka”, bo
zna ko mi cie po tra fi ła wy ja śniać praw dy
wia ry i spra wy re li gij ne nie tyl ko ró wie -
śni kom, ale też star szym. 

Bło go sła wio na Ka ro li na – jak wie lu
świę tych – szcze gól ną czcią ota cza ła Mat -
kę Bo żą. Mi łość do Ma ryi zbli ża ła ją
do Zba wi cie la. I od wrot nie: im bli żej by -
ła Chry stu sa po przez przyj mo wa nie Ko -
mu nii świę tej, tym bar dziej lgnę ła
do Mat ki Naj święt szej. Po dziw dla Nie -
po ka la nej i wpa try wa nie się w Jej cno ty
by ły ude rza ją ce. Ob da rzo na da rem kon -

tem pla cji kil ku na sto let nia Ka ro li na zgłę -
bia ła ta jem ni ce ró żań co we, dzie ląc się
swy mi prze my śle nia mi z są sia da mi i ró -
wie śni ka mi. Na le ża ła do Ży we go Ró żań -
ca, no si ła ró ża niec na szyi, ja ko znak
szcze gól ne go przy wią za nia do Nie po ka -
la nej. Ka ro li na szcze gól nie umi ło wa ła
cno tę czy sto ści. By za cho wać czy stość
czu wa ła nad so bą. Czę sto się spo wia da ła.
Przyj mo wa ła Ko mu nię świę tą, od ma wia -
ła co dzien nie ró ża niec i in ne mo dli twy, by
tyl ko za cho wać nie win ność. Dzię ki te mu,
ma jąc nie ca łe 17 lat, po zo sta ła nie tknię tą.
Nie zła mał jej na wet uzbro jo ny ro syj ski
żoł dak. Ka ro li na uzbro jo na w trzy cno ty

Bo skie: Wia rę, Na dzie ję i Mi łość, wy -
trwa ła i zwy cię ży ła.

Kult Ka ro li ny po ja wił się nie mal za -
raz po jej śmier ci. Już jej po grzeb, któ ry
od był się 6 grud nia 1914 ro ku, był oka -
zją do za ma ni fe sto wa nia prze ko na nia
o jej he ro icz nych cno tach. Z bie giem lat
ten kult się na si lał. De kret o mę czeń -
stwie Ka ro li ny pod pi sał Oj ciec Świę ty
Jan Pa weł II 30 czerw ca 1986 ro ku,
a be aty fi ka cji do ko nał w Tar no wie 10
czerw ca 1987 ro ku. Po wie dział wów -
czas m. in.: „Mło dziut ka cór ka Ko ścio -
ła tar now skie go, któ rą od dzi siaj
bę dzie my zwać bło go sła wio ną, swo im
ży ciem i śmier cią mó wi przede wszyst -
kim do mło dych. Do chłop ców i dziew -
czyn. Do mę żczyzn i ko biet. Mó wi
o wiel kiej god no ści ko bie ty: o god no ści
oso by ludz kiej, o god no ści cia ła…”.

Jan Pa weł II w ho mi lii pod czas be aty -
fi ka cji Ka ro li ny pod kre ślił czte ry war -
to ści, w któ rych Ka ro li na mo że być
wzo rem, szcze gól nie dla mło dzie ży żeń -
skiej: mo dli twę, pra cę, czy stość i ofia rę.
Jej re li kwie spo czy wa ją w Ko ście le pa -
ra fial nym w Za ba wie.

JÓ ZEF ORACZ
Opra co wa ne na pod sta wie: Ks. J. Bia ło bok,

Bło go sła wio na Ka ro li na Kóz ków na, Rze -
szów 2005; Ks. I. Wer biń ski, Bło go sła wio -

na Ka ro li na Kóz ka ja ko wzór oso bo wy dla
współ cze snej mło dzie ży żeń skiej,

www.pz.lap.pl; Ks. W. Pio trow ski, Kult bło go -
sła wio nej Ka ro li ny Kóz ków ny w die ce zji tar -

now skiej; Bo gu sław Ba jor, Mę czeń stwo
Bło go sła wio nej Ka ro li ny.

Po ma ga ła po trze bu ją -
cym. Mó wi li o niej „uro -
dzo na ka te chet ka”, bo
zna ko mi cie po tra fi ła wy -
ja śniać praw dy wia ry
i spra wy re li gij ne nie tyl -
ko ró wie śni kom, ale też
star szym. 
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O
b cho dy 35-le cia ma tu ry roz -
po czę ły się od uro czy stej
mszy świę tej w ko ście le św.
Trój cy przy klasz to rze sióstr

kla ry sek. Eu cha ry stii w in ten cji zmar -
łych ko le gów prze wod ni czył nie by le
kto, bo je den z uczest ni ków zjaz du ko -
le żeń skie go, re demp to ry sta o. Jó zef Sła -
by, od trzech lat bi skup die ce zji
w Esqu el w Pa ta go nii (Ar gen ty na).

– Mo ja ro dzin na pa ra fia – Że leź ni ko -
wa Wiel ka – jest sil nie zwią za na ze sta -
ro są dec kim klasz to rem. Tu taj
roz po czą łem po słu gę mi ni stran ta, a ja -
ko uczeń li ceum czę sto przy cho dzi łem
na mo dli twę. My ślę, że mo ja cio cia, któ -

ra miesz ka ła tu taj, za klau zu rą, wy mo -
dli ła mo je po wo ła nie – po wie dział nam
bp Jó zef Sła by.

***
O. Jó zef Sła by CssR uro dził się

w 1958 ro ku w Że leź ni ko wej Wiel kiej
ja ko dru gie dziec ko w ro dzi nie. Po -
za nim jesz cze dwóch bra ci po czu ło po -
wo ła nie do ka płań stwa. Ma
dzie wię cio ro ro dzeń stwa. Uczęsz czał
do Szko ły Pod sta wo wej w Że leź ni ko -
wej, a po jej ukoń cze niu roz po czął na -
ukę w Li ceum Ogól no kształ cą cym
w Sta rym Są czu. Je go ka te che tą był ks.
pra łat Al fred Ku rek – dziś eme ry to wa -
ny pro boszcz pa ra fii św. Elżbie ty.

W 1977 ro ku wstą pił do Zgro ma dze nia
Naj święt sze go Od ku pi cie la i pod jął stu -
dia fi lo zo ficz no -teo lo gicz ne w Wy -
ższym Se mi na rium Du chow nym
Re demp to ry stów w Tu cho wie. Sie dem
lat póź niej, z rąk ks. bp. Je rze go Able -
wi cza przy jął świę ce nia ka płań skie.

Bp Sła by swo ją ka płań ską po słu gę
zwią zał z pra ca mi syj ną.

– Za raz po świę ce niach wy je cha łem
do War sza wy na spe cjal ny kurs, któ ry
przy go to wu je księ ży do pra cy mi syj nej
i na po cząt ku 1985 ro ku by łem już w Ar -
gen ty nie, w Qu il mes – wspo mi na.

Po cząt ko wo opie ko wał się kle ry ka mi
stu diu ją cy mi w Wy ższym Se mi na rium
Du chow nym w La Pla ta. Póź niej zo stał
prze nie sio ny do pra cy w San Vi cen te,
by na stęp nie zno wu wró cić do Qu il mes
i prze jąć od po wie dzial ność za szko łę
św. Al fon sa i Mat ki Bo żej z Lo ur des.
W tym sa mym cza sie zo stał człon kiem
zwy czaj nym Ra dy Wi ce pro win cji Re si -
sten cia i wi ka riu szem wi ce pro win cja ła.

Z Patagonii do Starego Sącza

Na 35-lecie matury
Od cza su, kie dy ostat ni raz za sie dli w szkol nej ła wie, mi nę ło
35 lat. Ab sol wen ci I Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ma rii Cu -
rie -Skło dow skiej w Sta rym Są czu, któ rzy zda wa li ma tu rę w 1977
ro ku, spo tka li się w so bo tę 15 wrze śnia, by po wspo mi nać bez -
tro skie cza sy li ce al ne i na cie szyć się wła snym to wa rzy stwem.

FOT. KB
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W ro ku 2005 zo stał wy bra ny przez
swo ich współ bra ci na prze ło żo ne go
Wi ce pro win cji Re si sten cia. Funk cję tę
peł nił do 2007 ro ku.

– Pra ca dusz pa ster ska wśród Ar gen -
tyń czy ków znacz nie ró żni się od tej
w Pol sce. Tam jest o wie le mniej sza
ilość ka pła nów, w związ ku z tym księ ża

w więk szo ści zaj mu ją się gło sze niem
Sło wa Bo że go, od wie dza niem wspól -
not, sza fo wa niem Sa kra men tów Świę -
tych, mniej or ga ni zo wa niem grup
dusz pa ster skich, czy ka te che zy. Na do -
da tek ich wia ra jest – po wie dział bym
– bar dzo ży wio ło wa. Ar gen tyń czy cy
dość czę sto ule ga ją in nym i od cho dzą
z Ko ścio ła ka to lic kie go. To ta kże trze -
ba mieć na uwa dze po dej mu jąc się pra -
cy dusz pa ster skiej w tym kra ju
– opo wia da bp Sła by.

W 2008 ro ku zo stał ko or dy na to -
rem wspól nej mi sji Pro win cji War -
szaw skiej Re demp to ry stów

i Wi ce pro win cji Re si sten cia w Esqu -
el w Pa ta go nii. Peł nił tam funk cję
prze ło żo ne go wspól no ty re demp to ry -
stów i pro bosz cza pa ra fii pw. Mat ki
Bo żej Aniel skiej. Rok póź niej – 14
mar ca, pa pież Be ne dykt XVI mia no -
wał go bi sku pem no wo po wsta łej
Pra ła tu ry Esqu el.

– Jej ob szar to osiem dzie siąt ty się -
cy ki lo me trów kwa dra to wych. Mam sto
ty się cy wier nych w pięt na stu pa ra -
fiach, w któ rych pra cu je obec nie pięt -
na stu księ ży – wy ja śnia hie rar cha.

No mi na cja na bi sku pa przy szła
w ro ku 25-le cia świę ceń ka płań skich o.
Jó ze fa Sła be go. Uro czy sty in gres od -
był się 8 ma ja 2009 ro ku, zaś 12 lip ca
w ro dzin nej pa ra fii w Że leź ni ko wej
Wiel kiej bp Sła by od pra wił z tej oka -
zji mszę świę tą.

Obec nie ks. bi skup prze by wa
na urlo pie w Pol sce, ale je go wy po czy -
nek łą czy się ta kże z pew ną mi sją.

– Chciał bym utwo rzyć dwie no we pa -
ra fie, tak, aby księ ża nie mu sie li po ko -
ny wać sza lo nych, cza sa mi na wet
trzy stu ki lo me tro wych od le gło ści mię dzy
miej sca mi, gdzie od pra wia ją Eu cha ry -
stię. Dla te go szu kam księ ży, któ rzy ze -
chcie li by się pod jąć pra cy
dusz pa ster skiej w Pa ta go nii. W tym ce lu
spo tkam się mię dzy in ny mi z bi sku pem
na szej die ce zji tar now skiej – mó wi.

KIN GA BED NAR CZYK

– Mam sto tysięcy
wiernych w piętnastu
parafiach, w których
pracuje obecnie
piętnastu księży.

O. JÓ ZEF SŁA BY CSSR

W
śród ini cja to rów po sta -
wie nia mar szał ko wi Pił -
sud skie mu po mni ka
w No wym Są czu jest

Piotr Kruk. To on po pro wa dził 15 wrze -
śnia ze bra nie ko mi te tu. W za ry sie przed -
sta wił związ ki mar szał ka z Są dec czy zną
i plan upa mięt nie nia set nej rocz ni cy
nada nia mu ho no ro we go oby wa tel stwa
mia sta w 1916 r. Spo łecz ny Ko mi tet Bu -
do wy Po mni ka Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go chce zor ga ni zo wać uro czy sto ści
w 2016 r. Do te go cza su li czy na zy ska -
nie spo łecz ne go po par cia dla tej ini cja -
ty wy, a ta kże na to, że uda się
zgro ma dzić środ ki na ten cel.

Ko mi tet pro wa dzi już sze ro ko za kro -
jo ną ak cję po szu ki wa nia są dec kich pa -
mią tek po mar szał ku. Emi sa riu sze
wer tu ją ar chi wa i bi blio te ki, nie tyl ko
w Pol sce, ale i za gra ni cą. Po szu ki wa nia
do tar ły do No we go Jor ku (USA) i wła -
śnie dzię ki nim ko mi tet ma dzi siaj go -
to wą ma kie tę po mni ka.

– Efek tem no wo jor skich po szu ki wań
był te le fon od ar ty sty rzeź bia rza Woj cie -
cha Ma łe ty, któ ry pra cu je w USA, a do -
wie dziaw szy się o są dec kiej ini cja ty wie
bu do wy po mni ka prze ka zał nam w da -
rze rzeź bę swo je go oj ca Ja na Ma łe ty,
któ ry oso bi ście znał mar szał ka. W 1921
ro ku, za ży cia Pił sud skie go, wy ko nał
dzie ło, któ rym obec nie dys po nu je my
– mó wi Piotr Kruk.

Ma kie tę po mni ka z wy ko rzy sta niem
rzeź by Ma łe ty za pre zen to wa no pod czas
po sie dze nia Ko mi te tu. Pu blicz ny po kaz
rzeź by za pla no wa no na li sto pad.

Po nie waż przed ofi cjal ną pre mie rą
obie ca li śmy nie pu bli ko wać zdję cia
rzeź by, po zo sta je nam opis. Jest ona wy -
ko na na w brą zie, w spo sób re ali stycz ny
przed sta wia idą ce go mar szał ka w mun -
du rze le gio ni sty z rę ka mi za ło żo ny mi
z ty łu. Ma kie tę po mni ka, z wy ko rzy sta -
niem rzeź by oj ca, wy ko nał Woj ciech
Ma łe ta. Po mnik po wsta ły w opar ciu
o ten pro jekt miał by sześć me trów wy -
so ko ści. Po stać mar szał ka – 3/4 syl wet -
ki, w uję ciu ob cię tym po ni żej ko lan,
mia ła by być osa dzo na na gra ni to wym
po stu men cie z wy ku tym na pi sem o tym,
że Pił sud ski to ho no ro wy oby wa tel No -
we go Są cza. W to ku dys ku sji po ja wi ła
się pro po zy cja Jó ze fa Go ście ja z Mar -
cin ko wic, że by za cy to wać na po stu men -
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cie sło wa mar szał ka do ty czą ce zie mi są -
dec kiej i li ma now skiej: „Tu czu łem się
w oj czyź nie”. Ta pro po zy cja przy ję ta
zo sta ła z en tu zja zmem.

W oce nie ar ty sty ma la rza Jó ze fa Po -
gwiz da, wie lo let nie go pre ze sa Związ ku
Pol skich Ar ty stów Pla sty ków w No wym
Są czu, rzeź ba Ja na Ma łe ty, choć nie co
XIX -wiecz na w sty lu, jed nak po wsta ła
w XX wie ku i od da je du cha epo ki, w któ -
rej żył mar sza łek Pił sud ski. Jest na do -
brym ar ty stycz nym po zio mie i ide al nie
na da je się na po mnik. – Są dzę, że my, są -
de cza nie, po trze bu je my bo ha te rów.
A Pił sud ski nie wąt pli wie jest na tym te -
re nie da rzo ny wiel kim sza cun kiem. Mu -
si my tyl ko zna leźć do bre miej sce, bo ta ki
po mnik po trze bu je od po wied niej prze -
strze ni – mó wi ar ty sta.

***
Spo łecz ny Ko mi tet Bu do wy Po mni -

ka pro po nu je wstęp nie trzy lo ka li za cje.
Pierw sza to skwer przy Mo ście Pił sud -
skie go na Du naj cu, zde cy do wa nie bar -
dziej zna ne go, niż most he leń ski. Dru ga
pro po zy cja to skwe rek przy zjeź dzie
z ryn ku w kie run ku zam ku, za sy na go -
gą. Trze cia su ge ro wa na lo ka li za cja to

zie lo ny skwer mię dzy dwor cem PKP,
a ho te lem „Be skid” przy Alei Ba to re go.

Naj bar dziej sen sow na wy da je się
pierw sza z pro po zy cji, głów nie ze
wzglę du na bli skość mo stu, któ ry no si
imię mar szał ka, choć w obec nym sta nie
chlu by swe mu pa tro no wi nie przy no si.

I tu po ja wia się cie ka wa pro po zy cja
by łe go rek to ra WSB -NLU, dr. Krzysz -
to fa Paw łow skie go, jed ne go z człon ków
spo łecz ne go Ko mi te tu Bu do wy Po mni -
ka. Za pro po no wał on po wią za nie po -
mni ko wej ini cja ty wy z bu do wą no we go
mo stu na Du naj cu. – To był by naj więk -
szy po mnik dla mar szał ka Pił sud skie go,

Pomnik 
i nowy most 
dla marszałka
Piłsudskiego
Spo łecz ny Ko mi tet Bu do wy Po mni ka Mar szał ka Jó ze fa Pił sud -
skie go chce upa mięt nić set ną rocz ni cę nada nia ho no ro we go
oby wa tel stwa mia sta No we go Są cza mar szał ko wi, sta wia jąc
mu po mnik. Po ja wi ła się też pro po zy cja bu do wy no we go mo stu
im. Pił sud skie go. Ta dru ga ini cja ty wa mo że li czyć na spo łecz ny
aplauz. Czy jed nak zy ska po par cie władz mia sta?

– Pił sud ski nie wąt pli wie
jest na tym te re nie da rzo -
ny wiel kim sza cun kiem.
Mu si my tyl ko zna leźć do -
bre miej sce, bo ta ki po -
mnik po trze bu je
od po wied niej prze strze ni.

JÓZEF POGWIZD
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któ re go je stem wiel bi cie lem. Są dzę, że
gdy by śmy głów nym ce lem na sze go ko -
mi te tu uczy ni li bu do wę mo stu, a je go
ele men tem był by po mnik, zmie nił by się
spo łecz ny od biór tej ini cja ty wy – mó -
wi Krzysz tof Paw łow ski. Je go zda -
niem, ta kie uję cie te ma tu mo gło by stać
się dla władz mia sta im pul sem, któ ry
wy mu sił by na nich bu do wę no wej
prze pra wy przez Du na jec.

Tę ini cja ty wę en tu zja stycz nie przy -
jął by ły stu dent WSB -NLU, obec nie
rad ny miej ski Pa tryk Wi cher (PiS):

– To ge nial ny po mysł. Lu dzie po pie ra -
ją cy na szą ideę, bę dą wal czy li ta kże
o most, a to ma więk szą szan sę zy ska -
nia po par cia miesz kań ców – mó wił.

Bar dziej scep tycz nie do tej pro po -
zy cji po de szła dr An na Dzia do wicz,
rów nież za an ga żo wa na w dzia łal ność
ko mi te tu. – Trzy la ta, to wy star cza ją cy

czas na ze bra nie środ ków na bu do wę
po mni ka, ale za ma ło cza su na bu do -
wę mo stu.

– Je śli pod cze pi my pod most ideę,
ma my szan sę wy mu sić na za rzą dzie
wo je wódz twa część pie nię dzy na bu do -
wę mo stu – bro ni po my słu Krzysz tof
Paw łow ski. – Ten most stał by się rze -
czy wi stym po mni kiem.

Zda niem in ne go z człon ków ko mi -
te tu – Krzysz to fa Tu lei, mo żna zna leźć
kom pro mis: – W dniu od sło nię cia po -
mni ka w 2016 r., mo gli by śmy wbu do -
wać ka mień wę giel ny pod most
– pro po nu je.

Na ra zie ini cja ty wa Krzysz to fa Paw -
łow skie go to tyl ko głos w dys ku sji
na te mat for my upa mięt nie nia Jó ze fa
Pił sud skie go. Je go po my sło wi z pew -
no ścią przy kla sną licz ni miesz kań cy
Są dec czy zny, któ rzy z nie cier pli wo ścią
cze ka ją na no wą prze pra wę przez Du -
na jec, lub choć by so lid ny re mont ist -
nie ją ce go mo stu, no men omen, imie nia
Jó ze fa Pił sud skie go.

Przed sta wi cie le Spo łecz ne go Ko mi -
te tu Bu do wy Po mni ka Mar szał ka Jó -
ze fa Pił sud skie go w No wym Są czu
spo tka ją się wkrót ce z wła dza mi mia -
sta. Mo że uda się im uzy skać po par cie
pre zy den ta dla obu ini cja tyw.

MONIKA KOWALCZYK 
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– Je śli pod cze pi my
pod most ideę, ma my
szan sę wy mu sić na za -
rzą dzie wo je wódz twa
część pie nię dzy na bu -
do wę mo stu.

KRZYSZ TOF PAW ŁOW SKI

Na mszy świę tej o godz. 12.
zgro ma dzi li się ka pła ni
z ca łe go de ka na tu sta ro są -

dec kie go. Obec ni by li ks. pra łat Al fred
Ku rek – eme ry to wa ny pro boszcz pa ra -
fii św. Elżbie ty w Sta rym Są czu i obec -
ny pro boszcz ks. Ma rek Ta bor. Przy by li
ks. Jó zef Wa ła szek – dzie kan de ka na tu
sta ro są dec kie go, ks. Hen ryk Ho mon cik
– pro boszcz pa ra fii w Kro ścien ku
nad Du naj cem, 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 i ks. Jó zef
Za brzeń ski – eme ry to wa ny pro boszcz
pa ra fii w Łu żnej, któ ry – po dob nie jak
ks. pra łat Grze go rzek – po cho dzi z pa -
ra fii w Uja no wi cach. To on w ho mi lii
przy po mniał trud ną dro gę do ka płań -
stwa księ dza -ju bi la ta, któ ra przy pa da ła
na czas woj ny i oku pa cji hi tle row skiej.

***
Ks. pra łat Jó zef Grze go rzek uro dził

się 6 kwiet nia 1916 ro ku w Uja no wi cach
w wie lo dziet nej ro dzi nie chłop skiej.
W ro dzin nej pa ra fii był mi ni stran tem.
Jak wspo mi na, na fakt, że zo stał ka pła -
nem, wpływ miał je go ów cze sny pro -
boszcz – ks. Ber nar dyn Dzia dziak.

Dzię ki cię żkiej pra cy i wy trwa ło ści
ukoń czył gim na zjum w No wym Są czu,
a w 1937 ro ku wstą pił do Wy ższe go Se -
mi na rium Du chow ne go w Tar no wie.
Przy go to wa nia do ka płań stwa prze rwał
jed nak wy buch II woj ny świa to wej.
Rek to ra se mi na rium – ks. Ro ma na Sit -
ko (dziś bło go sła wio ne go) – aresz to wa -
no, a kle ry cy zmu sze ni zo sta li
do po wro tu do do mu. Ksiądz Grze go -
rzek, po dob nie jak in ni kan dy da ci
do ka płań stwa, kon ty nu ował więc na ukę
w kon spi ra cji.

– Świę ce nia otrzy mał 9 sierp nia 1942
ro ku. Nie od by ły się one tak jak dzi siaj,
w ka te drze tar now skiej, przy udzia le ca -
łej ro dzi ny, ale w ka pli cy bi sku piej,
do któ rej trze ba by ło wcho dzić po je dyn -
czo – wspo mi nał ks. Jó zef Za brzeń ski.

Przez pierw sze sześć lat ks. Grze go -
rzek peł nił po słu gę dusz pa ster ską ja ko
wi ka riusz w Bo bo wej. Je go za słu gą by -
ło od re stau ro wa nie za byt ko we go ko -
ścio ła św. Zo fii, przy du żym
zro zu mie niu miej sco wych pa ra fian i sil -
nym po par ciu Ame ry ki. W 1948 ro ku
zo stał mia no wa ny pro bosz czem w po -
łem kow skiej wio sce Ło sie. Tam peł niłFO

T. 
M

IN
KA

SADECZANIN 10.2012_SADECZANIN 10.2012  27-09-2012  11:38  Strona 46



PAŹDZIERNIK 2012 47
WWW.SADECZANIN.INFO

SĄDECZANIE

swo ją po słu gę dusz pa ster ską, aż
do przej ścia na eme ry tu rę w 1991 ro ku.

Ks. pra łat Jó zef Grze go rzek od po -
nad 21 lat miesz ka w Sta rym Są czu
i do dziś z du żym od da niem i pa sją słu -
ży je go miesz kań com, przede wszyst -
kim ja ko spo wied nik w klasz to rze sióstr
kla ry sek. Mi mo swo ich 97 lat na dal jeź -
dzi sa mo cho dem, choć te raz już tyl ko
oka zjo nal nie.

Ju bi le usz 70-le cia je go ka płań stwa
był dla sta ro są dec kich pa ra fian oka zją
do wy ra że nia ogrom nej wdzięcz no ści
za tę po słu gę. Z ży cze nia mi po spie szy li
przed sta wi cie le Ak cji Ka to lic kiej, Pa ra -

fial ne go Od dzia łu Ca ri tas i Klu bu Se -
nio ra, któ ry ks. Grze go rzek ota cza
szcze gól ną mo dli twą i wspar ciem. Wie -
le ser decz no ści pa dło z ust ka pła nów
z ca łe go de ka na tu i sta ro są dec kiej mło -

dzie ży. Nie za bra kło ta kże cie płych słów
od bur mi strza Sta re go Są cza – Jac ka
Lel ka i po sła Ma ria na Cy co nia. Gra tu -
la cje przy szły ta kże z sa me go Wa ty ka -
nu, od abp. Zyg mun ta Zi mow skie go,
prze wod ni czą ce go Pa pie skiej Ra dy ds.
Dusz pa ster stwa Słu żby Zdro wia, w któ -
rych za pew niał o mo dli twie i pa mię ci
swo jej i Oj ca Świę te go Be ne dyk ta XVI.

Uro czy stość uświet nił Chór Pa ra fial -
ny i Sta ro są dec ka Mię dzysz kol na Or kie -
stra Dę ta pod dy rek cją Sta ni sła wa
Dą brow skie go.

KIN GA BED NAR CZYK

Ks. Jó zef Grze go rzek – naj star szy ka płan 
die ce zji tar now skiej

70 lat słu żby
Bo gu i lu dziom
Nie zwy kły ju bi le usz świę to wa no w nie dzie lę (2 wrze śnia) w ko -
ście le pw. św. Elżbie ty Wę gier skiej w Sta rym Są czu. 70-le cie ka -
płań stwa prze ży wał bo wiem ks. pra łat Jó zef Grze go rzek. 
To naj star szy ka płan w die ce zji tar now skiej.

Ks. pra łat Jó zef Grze go -
rzek od po nad 21 lat
miesz ka w Sta rym Są czu
i do dziś z du żym od da -
niem i pa sją słu ży je go
miesz kań com.

FOT. KB
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Nie by łem na po grze bie. Nie lu bię tych ce re -
mo nii. Kil ka dni póź niej po sze dłem na cmen -
tarz i za pa li łem znicz. By łem sam. Tyl ko wte dy
mo żna się sku pić, po wspo mi nać.

A by ło co.
Po zna li śmy się ze 40 lat te mu. Ry siek w nie ist nie ją cym już

Klu bie Zie mi Są dec kiej przy Al. Wol no ści pil no wał ga zet, bę -
dą cych wła sno ścią są dec kiej bi blio te ki. Póź niej wy po ży czał
ksią żki ma lu chom w fi lii przy ul. Du na jew skie go. Koń czył
pra cę o godz. 19 – i wte dy szli śmy pić. Ale co wte dy się pi ło
w „Mar ki zie”, czy „Ra tu szo wej”? Her bat kę, al bo pół czar nej!
Od wiel kie go dzwo nu krup ni czek. Pro cen ty nas nie in te re so -
wa ły. Ani dziew czy ny. Do pie ro póź niej ze szli śmy na psy...

Ra zem – z rów nież nie ży ją cym już – Ant kiem (Jont kiem)
Dą brow skim za ło ży li śmy Klub Mło dych Ka wa le rów. Jon tek
sam mia no wał się pre ze sem. No i ja ko pierw szy zdra dził – bo
się oże nił z Alą. Ja by łem dru gi w ko lej ce... Ry siek trze ci.

A po gó rach cho dzi li śmy „od za wsze”. Bo co by ło ro bić?
Te le wi zji jak by nie by ło (tyl ko je den pro gram), o kom pu te -
rach i in nych wy na laz ków sza ta na nikt wte dy nie wie dział – to
co by ło zro bić z wol nym cza sem?

Ano – „w gó ry, mi ły bra cie”.
Chy ba nie ma szla ku. któ re go w trój kę nie prze szli śmy.

Oczy wi ście po gó rach nam bli skich: pa smo Prze hy by, Ja wo -
rzy ny itp. Kto wte dy jeź dził w Al py, czy in ne Hi ma la je?

Z tam tych lat wła śnie po cho dzi zdję cie, któ re za łą czam.
Zro bio ne na Ha li Ła bow skiej, po rze czy wi ście mor der czym
po dej ściu. Ry siek to jest ten z le wej. A na pis u gó ry to nie jest
na sze dzie ło. Ale je go treść by ła dla nas w peł ni zro zu mia ła.

Nie umiem się sta rzeć. Umy sło wo cią gle czu ję się na sto -
lat kiem. Gdy by nie ten krę go słup i in ne przy pa dło ści...

Ry siek też czuł się mło do. Nie wiem, jak by się za cho wy -
wał, bę dąc sta rusz kiem na in wa lidz kim wóz ku.

Z na szej trój ki zo sta łem już tyl ko ja. I co ja kiś czas przy -
cho dzi mi że gnać ko goś bli skie go. Ale my śląc o Ryś ku nie
mo gę się oprzeć osą do wi, że był nie tyl ko tu ry stą, nie tyl ko
mi ło śni kiem gór. Był do brym czło wie kiem.

Chciał bym, aby na mo im po grze bie ktoś wy po wie dział ta -
kie sło wa. JA CEK ZA REM BA

Wspo mnie nie o Ry szar dzie Pa ty ku

Ry siek
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P
od nio sła msza świę ta, nada nie
imie nia gen. Fran cisz ka Gą go ra
szla ko wi tu ry stycz ne mu, od sło -
nię cie ta bli cy pa miąt ko wej, I rajd

tu ry stycz ny – to naj wa żniej sze punk ty
uro czy sto ści z oka zji pierw szej rocz ni cy
nada nia imie nia Ze spo ło wi Szkół w Ko -
niu szo wej. Rok te mu za pa tro na tej pla -

ców ki ob ra no Fran cisz ka Gą go ra – Sze fa
Szta bu Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go,
tra gicz nie zmar łe go w ka ta stro fie smo leń -
skiej 10 kwiet nia 2010 ro ku.

Ge ne rał uro dził się i wy cho wał
w Ko niu szo wej, po ło żo nej ma low ni czo
kil ka na ście ki lo me trów na pół noc ny
wschód od No we go Są cza. Miesz kań cy

wsi oraz oso by, któ re zna ły oso bi ście
ge ne ra ła Gą go ra, po wta rza ją, że był na -
uczy cie lem ży cia, a te raz jest wzo rem
do na śla do wa nia.

By uczcić wy da rze nia sprzed ro ku,
spo tka no się w ro dzin nych stro nach gen.
Fran cisz ka Gą go ra. Naj pierw w ko ście -
le pw. Pod wy ższe nia Krzy ża w Mo gil -
nie, po tem na szla ku i w szko le
w Ko niu szo wej ze bra li się miesz kań cy
pa ra fii Mo gil no, ro dzi na zmar łe go
na cze le z je go żo ną Lu cy ną oraz gro no
pe da go gicz ne z Ja ro sła wem Gliń skim,
dy rek to rem ZS w Ko niu szo wej. Nie za -
bra kło ko le gów i ko le ża nek ge ne ra ła
z lat szkol nych, m.in. z I LO im. Ja -
na Dłu go sza w No wym Są czu. Obec ni
by li przed sta wi cie le władz, re pre zen tan -
ci Woj ska Pol skie go oraz de le ga ci PTTK
Od dział „Be skid” w No wym Są czu wraz
z ka pe la nem ks. Ja nem Wą cha łą.

Pod czas mszy świę tej, od któ rej roz -
po czę to ob cho dy, ks. dr An drzej Je dy -
nak za pew niał o du cho wej obec no ści śp.
ge ne ra ła. – Ciesz się Ko niu szo wo, Zie -
mio Mo gil ska i Zie mio Są dec ka, że wy -
da łaś tak wiel kie go sy na! Wy da łaś nie
tyl ko ge ne ra ła, ale i wiel kie go czło wie -
ka! – po wie dział pod czas ho mi lii ksiądz
dr An drzej Je dy nak.

Po na bo żeń stwie zło żo no kwia ty
i zni cze na gro bie śp. Emi lii Gą gor
– mat ki ge ne ra ła. Na stęp nie uda no się
na szlak tu ry stycz ny, któ re mu nada no
imię gen. Fran cisz ka Gą go ra. Od sło nię -

to ta bli cę pa miąt ko wą, któ rą po świę cił
ks. Emil Mysz kow ski, pro boszcz pa ra -
fii Mo gil no. W tym miej scu głos za bra li
za pro sze ni go ście.

– Wo kół Ge ne ra ła Gą go ra za wsze
gro ma dzi li się lu dzie, gdyż był on czło -
wie kiem otwar tym. Dzie lił się wie dzą
i do świad cze niem. Zaw sze in te re so wał

Pa mię ci gen. Fran cisz ka Gą go ra

Ciesz się 
Ko niu szo wo!
– Ciesz się Ko niu szo wo, Zie mio Mo gil ska i Zie mio Są dec ka, że
wy da łaś tak wiel kie go sy na, ja kim był Fran ci szek Gą gor – to sło -
wa, któ re pa dły pod czas uro czy sto ści rocz ni co wych w ro dzin -
nej miej sco wo ści śp. ge ne ra ła. Od 8 wrze śnia ge ne rał Gą gor
jest pa tro nem ko lej ne go obiek tu na Są dec czyź nie: szla ku tu ry -
stycz ne go No wy Sącz – Ko niu szo wa – Ptasz ko wa.

– Ciesz się Ko niu szo wo,
Zie mio Mo gil ska i Zie -
mio Są dec ka, że wy da -
łaś tak wiel kie go sy na!
Wy da łaś nie tyl ko ge ne -
ra ła, ale i wiel kie go
czło wie ka!

KSIĄDZ DR AN DRZEJ JE DY NAK
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się na szą gmi ną – tak Le szek Skow ron,
wójt Gmi ny Ko rzen na, wspo mi nał ge ne -
ra ła Fran cisz ka Gą go ra. Wdo wa po ge -
ne ra le, Lu cy na Gą gor, wy ra zi ła swo je
uzna nie wo bec ini cja ty wy, pod trzy mu ją -
cej pa mięć o mę żu. Uczniom Ze spo łu
Szkół w Ko niu szo wej gra tu lo wa ła wy -
ni ków w na uce. Na stęp nie prze wod nik
PTTK Jan Olek sy, roz po czy na jąc rajd,
po pro wa dził chęt nych no wym szla kiem
do szko ły w Ko niu szo wej. Tam kil ka na -
ście mi nut przed go dzi ną 14 roz po czę ła

się te ma tycz na aka de mia przy go to wa -
na przez uczniów i na uczy cie li. By ły
wier sze, in for ma cje bio gra ficz ne o ge ne -
ra le Gą go rze oraz pa trio tycz ne pie śni.

O bez pie czeń stwo zgro ma dzo nych
za dba li dru ho wie Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej w Mo gil nie. Uro czy stość zo -
sta ła uświet nio na wy stę pem gmin nej or -
kie stry dę tej pod prze wod nic twem
ka pel mi strza An drze ja Bog da ła. Po czę -

ści ofi cjal nej, za pro sze ni go ście uda li się
na wspól ny obiad. W Ze spo le Szkół
udo stęp nio no księ gę pa miąt ko wą,
w któ rej ka żdy mógł zło żyć swój pod -
pis. Go ście otrzy ma li ta kże pa miąt ki
z wi ze run kiem gen. Fran cisz ka Gą go ra.
Dy rek tor Ja ro sław Gliń ski za pro sił
obec nych na ob cho dy ko lej nej rocz ni cy
w przy szłym ro ku.

JA DWI GA JE LIŃ SKA

DO BRZE SŁU ŻYŁ POL SCE 
Ge ne rał Fran ci szek Gą gor (ur. 8 wrze śnia 1951 w Ko niu szo wej) był ab sol wen tem I Li -

ceum Ogól no kształ cą ce go im. Ja na Dłu go sza w No wym Są czu (ma tu ra w 1969). W la -
tach 1969–1973 stu dio wał w Wy ższej Szko le Ofi cer skiej Wojsk Zme cha ni zo wa nych we
Wro cła wiu. Był ta kże ab sol wen tem fi lo lo gii an giel skiej na Uni wer sy te cie im. Ada ma Mic -
kie wi cza w Po zna niu (1983) oraz stu diów stra te gicz nych w Aka de mii Obro ny NA TO w Rzy -
mie (2001). W1998 r. wAka de mii Obro ny Na ro do wej wWar sza wie uzy skał sto pień na uko wy
dok to ra na uk woj sko wych. W 2002 r. od był po dy plo mo we Stu dia Stra te gicz no -Ope ra cyj -
ne na Na ro do wym Uni wer sy te cie Obro ny Sta nów Zjed no czo nych w Wa szyng to nie.

Po pro mo cji ofi cer skiej zo stał skie ro wa ny do 2. Puł ku Czoł gów Śred nich, w któ rym słu -
żył na sta no wi sku do wód cy plu to nu roz po zna nia, a na stęp nie do wód cy kom pa nii roz po -
zna nia. W1978 r. wy zna czo no go star szym wy kła dow cą wWy ższej Szko le Ofi cer skiej Wojsk
Zme cha ni zo wa nych. Od 1988 do 1990 ro ku był star szym ofi ce rem ope ra cyj nym ds. kon -
tyn gen tów woj sko wych w Głów nym Za rzą dzie Szko le nia Bo jo we go Woj ska Pol skie go,
a na stęp nie pra co wał w Za rzą dzie Woj sko wych Spraw Za gra nicz nych.

W la tach 1976–1990 brał udział w mi sjach po ko jo wych ONZ w Egip cie i na Wzgó rzach
Go lan, w 1991 r. był za stęp cą do wód cy pol skie go kon tyn gen tu, a w 1992 r. słu żył ja ko za -
stęp ca do wód cy sek to ra Mi sji Ob ser wa cyj nej ONZ w Ira ku i Ku wej cie.

W 1992 r. ob jął sta no wi sko sze fa Od dzia łu Ope ra cji Po ko jo wych Za rzą du Woj sko wych
Spraw Za gra nicz nych. W 1999 r. zo stał sze fem Ge ne ral ne go Za rzą du Ope ra cyj ne go P -3
w Szta bie Ge ne ral nym Woj ska Pol skie go w War sza wie.

W 2003 r. kie ro wał Mi sją Ob ser wa cyj ną ONZ w Ira ku i Ku wej cie, po czym peł nił funk cję
do wód cy Sił Na ro dów Zjed no czo nych ds. Nad zo ru Roz dzie le nia Wojsk na Wzgó rzach Go -
lan. W la tach 2004–2006 był pol skim przed sta wi cie lem woj sko wym przy Ko mi te tach Woj -
sko wych NA TO i Unii Eu ro pej skiej w Bruk se li. 27 lu te go 2006 r. zo stał sze fem Szta bu
Ge ne ral ne go Woj ska Pol skie go.

Zgi nął 10 kwiet nia 2010 r. w ka ta stro fie pol skie go sa mo lo tu Tu -154M w Smo leń sku.
Trum na z je go cia łem przy by ła do Pol ski 16 kwiet nia 2010 ro ku o godz. 22: 00. 21 kwiet nia
zo stał po cho wa ny w kwa te rze smo leń skiej na Cmen ta rzu Woj sko wym na Po wąz kach
w War sza wie.

***
20 kwiet nia 2010 r. od sło nię to po świę co ną mu ta bli cę pa miąt ko wą w sie dzi bie Szta bu

Ge ne ral ne go WP, a 15 sierp nia 2010 r. ta bli cę pa miąt ko wą na te re nie Mi ni ster stwa Obro -
ny Na ro do wej Is lam skiej Re pu bli ki Afga ni sta nu w Ka bu lu.

4 wrze śnia 2011 r. gen. Fran ci szek Gą gor zo stał pa tro nem Ze spo łu Szkół w Ko niu szo -
wej, gdzie znaj du je się po świę co na mu Izba Pa mię ci oraz ta bli ca pa miąt ko wa.

11 paź dzier ni ka 2011 r. na te re nie Woj sko wej Aka de mii Tech nicz nej im. Ja ro sła wa Dą -
brow skie go w War sza wie od sło nię to ta bli cę pa miąt ko wą po świę co ną pa mię ci gen. Fran -
cisz ka Gą go ra, a 25 paź dzier ni ka 2011, z oka zji 93. rocz ni cy od ro dze nia Szta bu Ge ne ral ne go
WP, po świę co ną mu ta bli cę pa miąt ko wą od sło nię to w sie dzi bie Szta bu Ge ne ral ne go WP.

27 kwiet nia 2012 r. imię gen. Gą go ra otrzy ma ła sa la wi do wi sko wo -kon fe ren cyj na w sie -
dzi bie AON. (za Wi ki pe dią)
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Uro czy sto ści po grze bo we roz po czę -
ły się 20 wrze śnia o godz. 13 wpro wa -
dze niem cia ła do ko ścio ła pw.
Pod wy ższe nia Krzy ża Świę te go w Mo -
gil nie. Go dzi nę póź niej od by ła się msza
św. ża łob na, któ rą ce le bro wał pro boszcz
pa ra fii – ks. Emil Mysz kow ski w asy -
ście ks. dzie ka na Ka zi mie rza Mar ko wi -
cza, wi ka riu sza ks. Łu ka sza
Paw łow skie go oraz ks. Ma riu sza Flor -
ka, któ ry po słu gi wał w Mo gil nie
w ubie głych la tach.

Pod czas ka za nia ks. Mysz kow ski
pod kre ślił, że zmar ły, po dob nie jak je go
świę tej pa mię ci żo na Emi lia, był przy -
kła dem wia ry, mo dli twy i po bo żno ści.

– Świę tej pa mię ci ge ne rał Fran ci szek
wy szedł z do brej szko ły swo ich ro dzi -
ców. To oni, mi mo nie wiel kich mo żli wo -
ści, ale na mia rę swo ich sił i tak jak im
ser ce dyk to wa ło, po zwo li li mu roz wi nąć
je go ta len ty. Wy ra ża my dzi siaj wdzięcz -
ność świę tej pa mię ci Ja no wi oraz świę -
tej pa mię ci je go żo nie Emi lii za dar
wy cho wa nia ich dzie ci i po chy la my
przed ni mi gło wy – po wie dział pro -
boszcz pa ra fii w Mo gil nie.

W ostat niej dro dze Ja no wi Gą go ro wi
to wa rzy szy li je go bli scy, a wśród nich
wdo wa po ge ne ra le – Lu cy na Gą gor,
któ ra na po grzeb te ścia przy je cha ła
z War sza wy z sy nem Mar ci nem. Obec -
ni by li są sie dzi, zna jo mi oraz tłum nie
przy by li pa ra fia nie. W uro czy sto ściach
bra li też udział przed sta wi cie le Woj ska
Pol skie go, wła dze sa mo rzą do we na cze -
le z wój tem Gmi ny Ko rzen na Lesz kiem
Skow ro nem oraz de le ga cje i pocz ty
sztan da ro we ze szkół w Ko niu szo wej
i Mo gil nie.

JA DWI GA JE LIŃ SKA

R E K L A M A

OGŁOSZENIA
MODUŁOWE

Kontakt do biura reklamy

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

2 moduły

118 x 55 mm

Pa ra fia Mo gil no po że gna ła Ja na Gą go ra 
– oj ca ge ne ra ła

Wyszedł z dobrej
szkoły swoich
rodziców
W ty dzień po uro czy stym otwar cia w Ko niu szo wej szla ku tu ry -
stycz ne go im. gen. Fran cisz ka Gą go ra 15 wrze śnia, zmarł je go
oj ciec Jan Gą gor. Prze żył 92 la ta. W kwiet niu ubie głe go ro ku
po cho wa no mat kę ge ne ra ła – Emi lię Gą gor. Mąż spo czął w gro -
bow cu przy swo jej żo nie.
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na Twoją reklamę
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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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Ja kie są naj wa żniej sze po trze by
Wa sze go so łec twa?

– W tej chwi li bar dzo pil na jest spra -
wa bu do wy mo stu na dro dze po mię dzy
Kad czą, a Ła za mi Brzyń ski mi. Po nie -
waż dro ga, któ ra pro wa dzi z Obi dzy
do Ła zów, jest w bar dzo złym sta nie,
osu nę ła się w la tach po wo dzio wych.
Jest pro jekt mo stu, tyl ko wszyst ko się
bar dzo roz cią ga w cza sie, ja koś się wle -
cze. Most po wi nien już być wy bu do wa -
ny. Gdy dro ga od stro ny Obi dzy,
Ja zow ska się urwie, to my nie bę dzie -
my mie li żad ne go do jaz du do wsi.
W tym ro ku dzie ci do szko ły do wo zi li -
śmy du żo dłu ższą dro gą, od stro ny Goł -
ko wic, do Ja zow ska. To jest kil ka
ki lo me trów do szko ły, do Ja zow ska,
do ośrod ka zdro wia. Pro jekt jest, ale
bar dzo du żo spraw wy ma ga za ła twie -
nia. W grę wcho dzi pro gram Na tu -
ra 2000. We dług pier wot nych pla nów
most miał być do 2013 ro ku wy bu do -
wa ny, a tu nie wi dać na wet po cząt ku,
wlo ką się spra wy z do ku men ta mi. Most
powstanie na te re nie na le żą cym
do wspól no ty wiej skiej, nie mu si my
pła cić, ani ku po wać dział ki. Tro chę
obrze że in we sty cji chwy ci dział ki pry -
wat nych wła ści cie li. Bę dą mu sie li wy -
ra zić zgo dę, że by po pro wa dzić most.
Bar dzo się dzi wię, dla cze go to się tak
dłu go wle cze, już rok te mu te spra wy
po win ny być za ła twio ne.

Most i ko mu ni ka cja to spra wa
pierw szej po trze by. Co jesz cze po -
trzeb ne jest Ła zom Brzyń skim?

– Pro ble mów nie bra ku je, zo sta ło
jesz cze wie le dróg do wy bu do wa nia,
jesz cze są ta kie osie dla, do któ rych nie
ma do jaz du, nie do je dzie po go to wie ani
straż po żar na. Tam jest du żo osób star -
szych, bo mło dzież wy je żdża, star si po -
zo sta li na go spo dar stwach i w ra zie
nie szczę ścia trud no tam do je chać. Już
bar dzo du żo po ro bio nych jest dróg, du -
żo „smo łó wek”, czy li dróg as fal to -

wych, ale są jesz cze przy siół ki, gdzie
dro gi są bi te, al bo wy sy py wa ne gru -
bym żwi rem. Da lej, za miast świe tli cy
w bla sza ku, przy dał by się nam „Dom
Soł ty sa” z praw dzi we go zda rze nia. Wi -
dzia łem, że ta kie do my bu du je się
w Pol sce na te re nach gmin nych, mo żna
tam ro bić we se la, ró żne za ba wy dla
mło dzie ży. Ta ka lep sza świe tli ca. Wieś
się roz bu do wu je, jak przyj dzie ze bra -

nie zro bić, to obec na świe tli ca jest
za ma ła.
A czym mo że się Pan w Ła zach po -
chwa lić, w sen sie kul tu ral nym cho -
cia żby?

– Ma my Ko ło Go spo dyń Wiej skich.
Jeź dzi my na Owo co bra nie do Łąc ka,
póź niej na Świę to Kwit ną cej Ja bło ni.
Bie rze my udział w za wo dach, ta kich jak
prze cią ga nie li ny. Pre zen tu je my i sprze -
da je my swo je pro duk ty re gio nal ne, ta -
kie daw ne je dze nia. Gro chów kę
z klu ska mi ku dła ty mi, swoj ski chleb ze
smal cem.
Co to są klu ski ku dła te?

– To klu ski z ziem nia ków. Trze się
ziem nia ki, go tu je od dziel nie i po tem do -
kła da do gro chów ki.
Aha, wrzu co ne do wrzą cej wo dy, bę -
dą ta kie po strzę pio ne?

– Tak, dla te go na zwę ma ją „klu ski
ku dła te”.
Jak czę sto spo ty ka cie się w swo im
Ko le Go spo dyń Wiej skich?

– Pod czas ró żnych uro czy sto ści. Jak
tyl ko ma my ja kiś wy jazd – wte dy się or -
ga ni zu je ko bie ty, usta la się, co, któ ra ma
ro bić, co go to wać itd.
Ile ma Pan pod opiecz nych w Ko le?

– Te raz bar dzo ma ło, ze sześć. A by -
ło ich po nad pięć dzie siąt. Po wy mie ra ły
nie któ re, mło de się nie chcą or ga ni zo -
wać. „Po co?” – py ta ją, „za co?”. Zo sta -

Zna lekarstwo
na kłótnie
małżeńskie
Rozmowa ze STEFANEM KOZIKIEM, sołtysem
Łazów Brzyńskich w gminie Łącko, prezesem…
Koła Gospodyń Wiejskich

Most po wi nien już być
wy bu do wa ny. Gdy dro ga
od stro ny Obi dzy, Ja zow -
ska się urwie, to my nie
bę dzie my mie li żad ne go
do jaz du do wsi.

FOT. AP
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ły pa nie w śred nim wie ku, jak pa ni Sta -
ni sła wa To kar czyk, któ ra bar dzo się
udzie la.
Na po ka zy wy jaz do we oprócz gro -
chów ki z klu ska mi ku dła ty mi, co
jesz cze przy go to wu je cie?

– Żu rek, chleb ze smal cem, ko ła cze,
ka pu śniar kę, ju chę.
A co to ju cha?

– To ser wat ka pod trze pa na śmie ta ną
i przy pra wio na czosn kiem, lek ko za -
gęsz czo na. Mo żna ją pić, lub po lać nią
ziem nia ki.
Jak do szło do te go, że mę żczy zna
jest sze fem ko ła go spo dyń wiej -
skich? Na zwa mó wi, że w sto wa rzy -
sze niu po win ny być sa me pa nie?

– Ja za kła da łem to ko ło, jesz cze nie
bę dąc soł ty sem, w pry wat nym do mu.

Pod trzy mu ję te tra dy cje. Był czas, że
ko ła go spo dyń wiej skich umie ra ły, mó -
wi ło się, że to wy mysł ko mu ni stycz ny,
a ja jed nak pod trzy ma łem to na sze Ko -
ło. Kie dy nie mie li śmy świe tli cy, wy -
świe tla li śmy fil my u mnie w do mu.
Ko ło zaj mo wa ło się roz pro wa dza niem
kur cząt do cho wu, za ma wia li śmy kur -
cza ki ma łe, kil ku dnio we i roz pro wa dza -
li śmy je po wsi. Scho dzi ły się ko bie ty
na Dzień Ko biet. Nie raz pe łen po kój
był.
No do brze, a co Pa na ro dzi na na to?

– Żo na też na le ża ła do na sze go ko ła
go spo dyń, też po ma ga ła. Do nie daw na,
pó ki da ła ra dę, jeź dzi ła z na mi. Ukła da -
li śmy pio sen ki o na szej wsi, na po cząt -
ku mie li śmy na wet ze spół, chło pów ze
wsi, któ ry nam przy gry wał. By ły za ba -
wy na Dzień Ko biet, Dzień Chło pa. Te -
raz już te go nie ma, co raz mniej tych
ko biet. W tym ro ku zor ga ni zo wa li śmy
tyl ko Dzień Bab ci i Dzień Dziad ka, ra -
zem z eme ry ta mi, bo w tej chwi li zno -
wu je stem pre ze sem Związ ku

Eme ry tów i Ren ci stów w Łąc ku. Zor ga -
ni zo wa li śmy uro czy stość pięć dzie się -
cio le cia dla jed ne go z ma łżeństw, wójt
gmi ny Łąc ko przy znał im od zna cze nia,
póź niej by ła za ba wa, tań ce.
Sły sza łam, że jest Pan spe cja li stą
od na le wek. Ja kie na lew ki Pan ro bi
i kie dy to się za czę ło?

– Pra wie trzy dzie ści lat, od kie dy je -
stem soł ty sem, za czą łem ro bić na lew ki.
Prze pis prze ją łem po dziad ku. Dzia dek
ro bił na lew ki: z owo cu ja łow ca i ga łą -
zek ja łow co wych. Po pi ja li te na lew ki,
mia ły być bar dzo do bre na ner ki, al bo
się sma ro wa li na ró żne cho ro by,
na przy kład na bó le nóg. Roz sze rzy łem
ten asor ty ment i ska lę. Te raz bar dzo du -
żo ro bię tych na le wek, nie kie dy na wet
po dwa dzie ścia sma ków.

Pro szę opo wie dzieć, ja kie ma ją sma ki?
– Jest na lew ka so sno wa, mo drze wio -

wa, ja łow co wa, ma li no wa, tru skaw ko -
wa, brzo zo wa, lub czy ko wa – mó wią, że
to na mi łość, dzi ka ró ża, kwiat ró ży.
Ma ją wa lo ry zdro wot ne, czy ra czej
sma ko we?

– Sma ko we i zdro wot ne. Mo żna pić
przy ka żdej oka zji.
Któ ra jest Pa na ulu bio ną?

– Cza sem uży wam orze cho wej.
Z zie lo nych orze chów się ją ro bi, jest
bar dzo do bra na żo łą dek. So sno wa, so -
sno wo–po krzy wo wa jest do bra na dro -
gi od de cho we, na kasz le, dro gi
mo czo we, bo to po krzy wa.
Jak się ro bi ta ką na lew kę?

– To jest mo ja ta jem ni ca. Naj pierw
mu szę sam zro bić spi ry tus z ziem nia -
ków go to wa nych i ze zbo ża. Je śli na -
lew ka ma być o sma ku kwia tu ró ży, to
mu szę do dać do becz ki, w któ rej po -
wsta je spi ry tus, kwiat ró ży. Do becz -
ki wsy pu ję kwiat, do da ję ziem nia ki,
do da ję zbo że, to ki śnie ra zem i prze -
ra bia się w na spi ry tus. Wy cho dzi
gdzieś tak 80-90 pro cen to wy, już
o za pa chu ró ży. Osob no ro bię sok
z kwia tu ró ży. Do tej na lew ki, że by
mia ła ko lor i sło dycz, do da ję sok
z kwia tu ró ży. I tak wszyst kie na lew -
ki wy cho dzą, wszyst kie na wła snym
spi ry tu sie, ja ko pro dukt re gio nal ny.
Mo ja na lew ka w kon kur sie na pro -
dukt re gio nal ny w Na wo jo wej do sta -
ła trze cią na gro dę.
Gra tu lu ję, jest już za re je stro wa -
na ja ko pro dukt re gio nal ny?

– Jesz cze nie, ale wójt gmi ny Łąc ko
czy ni sta ra nia, że by ją za re je stro wać, tak
sa mo jak śli wo wi cę. Mo ja na lew ka no si
na zwę „Na lew ka Ła zow ska”, od na zwy
mo jej wsi. Na niej na pi sa ne jest „Na kło -
po ty i fra sun ki do bre są ła zow skie trun -
ki”. Uwa żam, że je śli ma łżeń stwo się
po kłó ci, po win no so bie wziąć ode mnie
na lew kę, wy pić i po win na za pa no wać
z po wro tem zgo da mię dzy ni mi.
Mu szę jesz cze Pa na za py tać o szcze -
gól ny wi ze ru nek. Jak Pan dba o swo -
je wą sy?

Przy czer niam je spe cjal ną far bą
do wą sów, pod krę cam spe cjal nym że -
lem. Mu szą być pod krę co ne, ele ganc -
kie, jak Pa ni wi dzi.

Roz ma wia ła AN NA PAW ŁOW SKA

– Był czas, że koła
gospodyń wiejskich
umierały, mówiło się, 
że to wymysł
komunistyczny, a ja
jednak podtrzymałem
to nasze Koło.
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11 li sto pa da te go ro ku mi -
nie 20. rocz ni ca śmier ci po ety
są dec kie go Ja na Pie trza ka. 

N
ie wie lu o nim pa mię ta, dla te -
go war to przy po mnieć tę cie -
ka wą po stać i je go
in te re su ją cą twór czość. Bo

wier sze „Jaś ka z Są cza”, jak na zy wa no
Ja na Pie trza ka, wy pły wa ły z mi ło ści
do Są dec czy zny.

Uro dził się 18 paź dzier ni ka 1939 r.
w Kra snem Po toc kiem. Po cho dził
z wie lo dziet nej ro dzi ny. Miał dzie wię -
cio ro ro dzeń stwa. Brat Ja sia, ks. Sta ni -
sław Pie trzak, był ku sto szem, a obec nie
jest re zy den tem Sank tu arium Świę te go
Świe ra da w Tro piu. Sio stra, Zo fia Se -
we ry na, jest za kon ni cą w za ko nie mi -
cha li tek w Miej scu Pia sto wym.

Z wy kształ ce nia tech nik ko mu ni ka -
cji. Ukoń czył Pań stwo wą Szko łę Tech -
nicz ną w Kra ko wie. Pra co wał w PKP,
SZEK, Spół dziel ni „Du na jec”, SZEW
Bie go ni ce. Od 1983 r. był na ren cie.
Prze szedł dwa wy le wy do mó zgu.
Po dru gim, w ma ju 2000 r., przez dłu gi
czas spa ra li żo wa ny, prze by wał w Do mu
Opie ki Spo łecz nej w Za wa dzie.

Prze wod nik be skidz ki I kla sy i te re -
no wy od 1976 r. w Od dzia le PTTK „Be -
skid” w No wym Są czu. Kil ka krot nie
uczest ni czył w Kon kur sach Kra so mów -
czych dla Prze wod ni ków w Go lu biu -
-Do brzy niu, uzy sku jąc I na gro dy
i na gro dy pu blicz no ści. Wy stę po wał
wie lo krot nie w ra diu i te le wi zji w stro -
ju re gio nal nym, de kla mu jąc swo je wier -
sze i opo wia da jąc o Zie mi Są dec kiej.

Na pi sał oko ło ty siąc wier szy na ró -
żne te ma ty: hi sto ria, przy ro da itp. Pi sał
je pięk ną pol sz czy zną, ale i gwa rą są -
dec ką, uro dził się prze cież na Są dec -
czyź nie. De kla ma cją swo ich wier szy
umi lał wszel kie uro czy sto ści i ze bra nia
prze wod nic kie. Uło żył wiersz „Ka mian -
na”, któ ry w sto li cy pszcze lar stwa wi ta
przy by szów w ga blo cie obok ko ścio ła
za most kiem. 

„Ja siek z Są cza” był chęt nie an ga żo -
wa ny do pra cy prze wod nic kiej przez
klien tów, bo wiem oprócz fak tów, uprzy -
jem niał tu ry stom czas cie ka wy mi opo -
wiast ka mi i wier szy ka mi.

W jed nym z wier szy „Nie bu duj cie
mi kur ha nu z be to nu” na pi sał, iż
po śmier ci chciał by spo cząć „pod wan tą
w zło ci stej bu czy nie”. Nie by ło jed nak
da ne mu tam spo cząć. Le żąc jed nak
w naj wy ższym punk cie go łąb ko wic kie -
go cmen ta rza ma wi dok na uko cha ny
Be skid Są dec ki i w da li ma ja czą ce Ta try.

WIE SŁAW PI PREK
Autor jest przewodnikiem PTTK Odział

„Beskid” Nowy Sącz. Utwory Jana Pietrzaka
pochodzą ze zbioru „Wiersze wybrane

– Jaśka ze Sącza”, wydanego w 2004 r. przez
Koło Przewodników PTTK

Wspo mnie nia o Jaś ku z Są cza

Tu ry sta, po eta,
ga wę dziarz

KAMIANNA

Tu znajdziesz ciszę, chwilę wytchnienia, 
Tu spotkasz uśmiech życzliwych ludzi.
Tu świerszcz Cię uśpi, a ptak obudzi 
Odnajdziesz siebie, swój sens istnienia.

Pszczoły napełnia puchar nektarem, 
By wzmocnić serce rozkołatane. 
Namaścisz ciało żywic balsamem, 
Okrasisz lica słonecznym żarem.

Tu troski zmyjesz w rześkim strumieniu, 
Szeptu skalistej ziemi posłuchasz.
W małej świątyni w skrytości ducha, 
Zrobisz remanent własnego sumienia.

Tu drzwi przed ludźmi nie zamykają, 
Tu dłoń przyjazną rodak Ci poda.
A odjeżdżając pomyślisz - szkoda, 
Że mamy tylko jedną Kamianną.

Czerwiec 1986 r.

Jan Pietrzak (pierwszy z prawej) FOT. MACIEJ GUTOWSKI
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W
Dą bro wej je go ro dzi ce
mie li skrom ne, 4-hek ta -
ro we go spo dar stwo rol ne
i sied mio ro dzie ci do wy -

kar mie nia. Przed woj ną oj ciec na sze go
bo ha te ra – Jan Ko żuch – pra co wał
w wy twór ni nart w Kra snem Po toc kim,
dla te go w do mu by ły za wsze nar ty
i mie li na czym szu so wać z Gó ry Dą -
brow skiej.

– Ta ta wy ra biał nar ty z drew na je sio -
no we go. W wo dzie go to wał wy stru ga ne
de ski, po tem for mo wał czub ki i su szył, to
by ła ca ła tech no lo gia – wspo mi na oj ca.

Miesz ka li na od lu dziu, pod la sem.
Z opo wie ści ro dzin nych wie, że pod czas
woj ny w zie mian ce ko ło do mu ukry wał
się nie ja ki Mie tek. Ka ra bin i gra na ty
cho wał w sto gu sło my, o czym do mow -
ni cy nie wie dzie li.

– Ktoś do niósł i kie dy go Niem cy zła -
pa li, to wzię li na ge sta po w Są czu rów -
nież na sze go ta tę. I ten Mie tek, po mi mo
że go ge sta pow cy bi li i szczu li psem, to
po wie dział zgod nie z praw dą, że go spo -
darz o bro ni nic nie wie dział i oj ca wy -
pu ści li. To był rzad ki wy pa dek, że by
wyjść ca ło z rąk ge sta po. Po uwol nie niu
ta ta pierw sze kro ki skie ro wał do Prze -

mie nia Pań skie go w ko ście le far nym
– opo wia da go spo darz.

Po woj nie ich dom jesz cze dłu go na -
cho dzi li „roz ma ite par ty zan ty”. W tam -
tych cza sach trud no by ło od ró żnić
praw dzi wych bo jow ni ków o wol ność
i nie pod le głość Pol ski od zwy kłych ban -
dzio rów. Wszy scy rów no ogo ła ca li ubo -
gą ro dzi nę chłop ską z za pa sów
żyw no ści: – Prze wa żnie po ja wia li się,
kie dy w do mu by ło świ nio bi cie. Ra bo -
wa li też odzież.

Na oj co wiź nie w Dą bro wej obec nie
go spo da ru je bra ta nek pa na Jó ze fa, je den
z ostat nich praw dzi wych rol ni ków
w oko li cy. W obo rze ma kil ka na ście
krów mlecz nych, go spo dar stwo jest
w peł ni zme cha ni zo wa ne, po pro stu du -
ma ro dzi ny.

***
Do sied mio kla so wej szko ły pod sta -

wo wej cho dził w Wie lo gło wach. Dro ga
do i ze szko ły to by ły 3 km z gór ki
i 3 km pod gór kę. Uczył się pil nie
przy lam pie naf to wej i po pod sta wów ce
w 1955 ro ku prze szedł do II Li ceum
Ogól no kształ cą ce go w No wym Są czu,
gdzie dy rek to ro wał prof. An to ni Bu lan -
da. Dy rek tor trzy mał w szko le dys cy pli -

nę. Wy cho waw cą kla sy był prof. Fran -
ci szek Wy śmier ski.

– Do sko na ły hi sto ryk, bar dzo od wa -
żnie uczył nas hi sto rii, a cza sy nie by ły
ła twe. Re li gię mie li śmy w ko ściół ku
na Sta rym Cmen ta rzu – wspo mi na.

Sącz wte dy zu peł nie ina czej wy glą -
dał, niż dzi siaj. Na przy kład pod ra tu -

szem od by wa ły się tar gi, fur man ki sta ły
na Pla cu Bó żni czym. Ko mu ni ka cja sa -
mo cho do wa do pie ro racz ko wa ła.

Ma tu rę zdał w 1959 ro ku, a po tem
stu dio wał bio che mię we Wro cła wiu.
Cze mu tak da le ko, a nie w Kra ko wie?
– ro dzi się py ta nie.

– Umó wi li śmy się z ko le ga mi z kla sy,
że po je dzie my ra zem do Wro cła wia, tam
rów nież wy bie ra ła się na far ma cję Ania,
mo ja przy szła żo na – uśmie cha się go -

Jó zef Ko żuch ob lał tyl ko jed ną uczen ni cę

Ży cie
na uczy cie la

– Jest ta kie miej sce na Gó rze Dą brow skiej skąd wi dać po -
nad set kę wsi i przy siół ków Są dec czy zny: do li nę Du naj ca, Gó ry
Gry bow skie, Po gó rze Ro żnow skie, Be skid Wy spo wy. Mo żna
ma pę otwo rzyć i wy mie niać po ko lei na zwy miej sco wo ści.
Stam tąd po cho dzę – mó wi z du mą Jó zef Ko żuch. Eme ry to wa ny
na uczy ciel są dec kich szkół śred nich kil ka ra zy w ro ku od wie dza
miej sce uro dze nia, aby kon tem plo wać pięk no zie mi są dec -
kiej. I ni gdy nie mo że się na pa trzyć.

Na oj co wiź nie w Dą bro -
wej obec nie go spo da ru je
bra ta nek pa na Jó ze fa, je -
den z ostat nich praw dzi -
wych rol ni ków
w oko li cy. 
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spo darz. Po bra li się pod ko niec stu diów,
w 1963 ro ku.

Kil ka na ście lat po woj nie Wro cław to
by ła jesz cze ku pa gru zów, do pie ro za -
bie ra no się za od bu do wę znisz czo ne go
mia sta. W Uni wer sy te cie Wro cław skim
uczy li wów czas pro fe so ro wie ze Lwo -
wa, wspa nia li lu dzie, pa trio ci: – Spo ty -
ka łem swo ich pro fe so rów po wy kła dach
w ko ście le, za to pio nych w mo dli twie.
Da wa li stu den tom pięk ny przy kład.

Dy plom ma gi stra uzy skał w 1964 ro -
ku, a pierw szą pra cę pod jął w li ceum
w Gry bo wie, po tem uczył che mii w Sta -
rym Są czu, aż zna lazł pra cę w No wym
Są czu. Naj dłu żej, bo 21 lat, uczył w Ze -
spo le Szkół Ga stro no micz nych, gdzie
też dłu go peł nił funk cję wi ce dy rek to ra.

– Ła pa łem pół e ta ty i go dzi ny po ró -
żnych szko łach, bo ro dzi na by ła du ża,
pię cio ro dzie ci i dom w bu do wie. Po lek -
cjach prze bie ra łem się i sta wa łem
przy be to niar ce – mó wi.

Naj pierw uro dzi ła się Mał go sia, po -
tem Ja nek, na stęp nie Woj tek i znów
dziew czy na – Be at ka, a na koń cu Adaś.
Ca ła piąt ka ukoń czy ła stu dia wy ższe.
Wszy scy są już na swo im: żo na ci, dzie -
cia ci. Fa mi lia jest zży ta ze so bą, je den

za dru gim w ogień by sko czył, jak to by -
wa w ro dzi nach wie lo dziet nych. Dzie ci
mia ły w oj cu wzór pra we go, pra co wi te -
go i od po wie dzial ne go czło wie ka.

– Pa rę kie lisz ków nie raz się wy pi ło,
ale pi ja ne go dzie ci ni gdy mnie nie wi -
dzia ły – pod kre śla.

Ni gdy też nie za pi sał się do par tii ko -
mu ni stycz nej, za to przez 5 lat uczył
w szko le ga stro no micz nej sióstr nie po ka -
la nek w Bia łym Klasz to rze. Z za kon ni -
ca mi od bł. Mar ce li ny Da row skiej
do dzi siaj utrzy mu je ser decz ne kon tak ty.

Kie dy był po cząt ku ją cym na uczy cie -
lem w Gry bo wie, to pró bo wa li go ka pe -
ro wać do PZPR. „Słu chaj cie ko le go, my
tu ma my POP!” – za cze pił go raz pe -
wien to wa rzysz w po ko ju na uczy ciel -
skim. „A co to jest pop?” – spy tał bez
szy der stwa mło dy che mik, bo na praw -
dę nie znał jesz cze te go skró tu.

– W koń cu ko le ga mi do ra dził – opo -
wia da pan Jó zef – że bym się za pi sał
do Stron nic twa De mo kra tycz ne go, to
mnie zo sta wią w spo ko ju. Da łem mu 10
zło tych na skład ki i zdję cie do le gi ty ma -
cji. I gdy na stęp nym ra zem ten se kre tarz
mnie na ga bu je: „Czy ko le ga już doj rzał
do par tii?”, to mu po wie dzia łem, że nie

mu szę do ni cze go doj rze wać, bo ja już
je stem człon kiem par tii. Zro bił wiel kie
oczy, a gdy się do wie dział, że cho dzi
o SD, to wark nął, że to nie jest żad -
na par tia tyl ko stron nic two, ale już się
mnie wię cej nie cze piał.

Kie dy pan Jó zef prze niósł się do szko -
ły w No wym Są czu, to już na wet do SD
nie na le żał: – Skre śli li mnie za brak ja -
kiej kol wiek ak tyw no ści i to by ła ca ła
przy go da z po li ty ką w mo im ży ciu.

Ja kim był na uczy cie lem? – Wy ma ga -
ją cym – mó wi. – Na piąt kę trze ba by ło
u mnie moc no po pra co wać, ale chy ba
mło dzież mnie lu bi ła. Do dzi siaj by li

ucznio wie kła nia ją mi się na uli cy. Tyl ko
jed na uczen ni ca przez mnie re pe to wa ła.

To cie ka wa hi sto ria. Ob lał pew ną
pan ni cę, bo ina czej się nie da ło.
Przed eg za mi nem po praw ko wym
pod ko niec wa ka cji dał dziew czy nie ze -
staw py tań, że by so bie trzy wy bra ła
i wy ku ła od po wie dzi, ale ona na wet te -
go nie zro bi ła. Po pa ru la tach, na wy wia -
dów ce sy na w pod sta wów ce, pan Jó zef
spo tkał się z mat ką tej uczen ni cy. Ro le
się od wró ci ły, to ona by ła na uczy ciel ką
je go sy na, a na wet wy cho waw czy nią
kla sy. – Ba łem się, że bę dzie się od gry -
wa ła na sy nu za ob la nie cór ki, ale to by -
ła mą dra na uczy ciel ka, nie mia ła
do mnie ża lu – mó wi.

W 2000 ro ku, po 36. la tach nie na gan -
nej pra cy pe da go gicz nej i zgro ma dze niu
po kaź nej ko lek cji od zna czeń za „za słu gi
dla oświa ty”, prze szedł na eme ry tu rę. „Ga -
stro nom” pa mię ta o swo ich by łych na -
uczy cie lach. Jó zef Ko żuch do sta je
za pro sze nia do szko ły przy ró żnych oka -
zjach. Na pew no bę dzie na paź dzier ni ko -
wym ju bi le uszu 60-le cia „Ga stro no ma”.

Pa ni An nie ży cie za wo do we ze szło
na przy rzą dza niu ró żnych mik stur far -
ma ceu tycz nych i wy da wa niu le karstw

W 2000 ro ku, po 36. la -
tach nie na gan nej pra cy
pe da go gicz nej i zgro ma -
dze niu po kaź nej ko lek cji
od zna czeń za „za słu gi dla
oświa ty”, prze szedł
na eme ry tu rę. 
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na re cep ty. Naj dłu żej pra co wa ła w ap te -
ce w Przy chod ni Ko le jo wej przy Al. Ba -
to re go, gdzie wsła wi ła się wy cią ga niem
pi ja wek ze sło ika go łą rę ką. Je den z zię -
ciów po szedł w śla dy te ścio wej i pro wa -
dzi ap te kę.

***
Je sień ży cia Pań stwo Ko żu cho wie

spę dza ją we wła sno ręcz nie wy bu do wa -
nym do mu, ob ro śnię tym wi no ro ślą,
przy uli cy Emi lii Pla ter. Ni by śro dek
mia sta, a tam ci sza i spo kój, lecz ja kże
mo gło by być ina czej, sko ro za są sia dów

ma ją Dom Spo koj nej Sta ro ści. Ogród to -
nie w kwia tach i zie le ni. Po sześć dzie -
siąt ce, w pa nu Jó ze fie obu dzi ła się du sza
rol ni ka. W przy do mo wej szkla ren ce
upra wia po mi do ry i nie tyl ko. Co dzien -
nie pod le wa wa rzy wa desz czów ką, bo
nie lu bi, aby się co kol wiek zmar no wa ło.

– Ta kie go ro ku na po mi do ry, jak te -
raz, nie pa mię tam. Od ma ja za ja da my
się swo imi po mi do ra mi, bez opry sków
i kon ser wan tów – chwa li się pan Jó zef,
po ka zu jąc do rod ne wa rzy wa. Pa ni An -
na, gdy go tu je mę żo wi obiad, ma
pod rę ką wła sną pie trusz kę, mar chew -
kę, ce bu lę, czo snek i szczy pio rek. Słod -
kie wi no gro na zbie ra ją je sie nią
wia der ka mi, a ciast ka po cho dzą z po bli -
skiej cu kier ni, choć pa ni do mu też po -
tra fi upiec pysz ne cia sto.

Dru ga pa sja go spo da rza to mo de lo -
wa nie ko rze ni i rzeź bie nie w drew nie.
Na eme ry tu rze od krył w so bie ta lent
pla stycz ny. Spa ce ru je po le sie, wy pa tru -
je cie ka wych, fan ta stycz nie po skrę ca -
nych ko rze ni i ga łę zi drzew, a po tem
za sta na wia się, co z te go mo żna zro -
bić? I w rę kach Jó ze fa Ko żu cha ko rze -
nie prze kształ ca ją się w wy myśl ne
lamp ki, świecz ni ki, ka plicz ki, świąt ki.
Rzeź bi w li pie i ol szy. Dom za peł nia już
bo ga ta ko lek cja dzieł gło wy ro dzi ny.

Dzie ci na ma wia ją ta tę do wyj ścia ze
swo ją twór czo ścią na ze wnątrz i urzą -
dze nia wy sta wy, ale się nie mo że zde cy -
do wać.

– To tyl ko ta kie dłu ba nie w drew nie
– mó wi skrom nie nasz ar ty sta. W ka -
żdym ra zie pre zen ty imie ni no we
i uro dzi no we od Jó ze fa Ko żu cha spra -
wia ją ob da ro wa nym ogrom ną przy jem -
ność. Ta kich świecz ni ków w skle pie się
nie ku pi. War to, aby ja kiś znaw ca ze
związ ku twór ców nie pro fe sjo nal nych
obej rzał pra ce pa na Jó ze fa. Nam się
w ka żdym ra zie bar dzo po do ba ły.

Jak przy sta ło na po rząd ne go eme ry -
ta, w do dat ku na uczy cie la, ży wo in te re -
su je się ży ciem pu blicz nym i przej mu je
tym, co się dzie je w War sza wie, ale też
na są dec kim po dwór ku. Na tu ral nie, de -
ner wu ją pa na Jó ze fa kor ki w mie ście,
choć ja ko czło wiek, któ ry pa mię ta Sącz
sprzed po nad pół wie cza – do ce nia to,
co dla upięk sze nia mia sta zro bi li je go
obec ni go spo da rze. Zer ka też po -
za miej skie opłot ki.

– Je stem z wiel kim sza cun kiem dla pa -
na wój ta Chełm ca, że w pa rę dni, nie
oglą da jąc się na ni ko go, udro żnił prze -
jazd w Wo li Ku row skiej. Po mógł lu dziom,
a ile miał z te go po wo du nie przy jem no -
ści – ko men tu je.

Dzie ci i wnu ki (trzy na ście, czter na ste
w dro dze) od wie dza ją nie tyl ko od świę -
ta dziad ków, choć rzad ko uda je się ca łą
ro dzi nę zgro ma dzić przy jed nym sto le,
gdyż są po roz rzu ca ni po ca łej Pol sce,
a Ja nek na wet miesz ka ze swo ją ro dzi -
ną w Niem czech. I wszyst ko by ło by
pięk nie, gdy by nie kło po ty ze zdro -
wiem, a po my śleć, że do 70. ro ku ży cia
pan Jó zef nie wie dział, co to jest cho ro -
ba. Przez ca ły okres je go pra cy za wo do -
wej nie uzbie ra ło by się na wet 30 dni
cho ro bo we go!

– Nie pod da ję się cho ro bie, Są dec -
czy zna jest ta ka pięk na – roz ma rzył się
go spo darz. Na Gó rze Dą brow skiej skąd,
jak wspo mnie li śmy na po cząt ku, wi dać
Zie mię Są dec ką w peł nej kra sie,
przed pa ro ma la ty wy bu do wał so bie
na ka wał ku oj co wi zny do mek re kre -
acyj ny, któ ry obec nie naj młod szy syn
prze kształ cił w ca ło rocz ne sie dli sko. Pan
Jó zef ma gdzie jeź dzić w wol nych chwi -
lach i oby jak naj dłu żej.

HEN RYK SZEW CZYKFO
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TRO CHĘ HI STO RII
De cy zję o po wo ła niu do ży cia Za sad -

ni czej Szko ły Ga stro no micz nej w No -
wym Są czu pod ję to w 1952 ro ku.
Po cząt ko wo mie ści ła się ona przy ul.
Grodz kiej. Pierw szym dy rek to rem szko -
ły zo stał Ta de usz Ho da kow ski, z któ re go
ini cja ty wy już w ro ku szkol -
nym 1953/1954 zo sta ło utwo rzo ne Tech -
ni kum Ga stro no micz ne. Szko ła li czy ła
wów czas sie dem od dzia łów. W tym sa -
mym ro ku utwo rzo no in ter nat w wy dzie -
rża wio nych po miesz cze niach „So ko ła”.

Nie ste ty, rok póź niej Mi ni ster stwo
Han dlu We wnętrz ne go za mknę ło na bór

do pla ców ki, a jej dy rek to ro wi na ka za -
no zor ga ni zo wać Tech ni ków Sa mo cho -
do we Mi ni ster stwa Trans por tu
Dro go we go i Lot ni cze go. Ta de usz Ho -
da kow ski nie re zy gno wał jed nak z re ak -
ty wo wa nia „Ga stro no ma” i przy go to wał
sze ro ką kam pa nię na rzecz uzy ska nia
dla nie go no wej sie dzi by. Kie dy w 1955
jed nost ka woj sko wa opu ści ła ko sza ry
przy ul. Ja giel loń skiej, po zo sta wia jąc ta -
kże za bu do wa nia go spo dar cze, za czął
czy nić sta ra nia o po zy ska nie tych bu -
dyn ków. 4 kwiet nia 1956 ro ku zde cy do -
wa no o przy zna niu ich szko le. Je den
z nich zo stał prze zna czo ny na miej ski

żło bek, dru gi na szko łę ga stro no micz ną.
W no wym bu dyn ku ucznio wie roz po -
czę li na ukę we wrze śniu 1957 ro ku.

W 1973 szko ła przy ję ła imię Ko mi -
sji Edu ka cji Na ro do wej, dwa dzie ścia lat
póź niej utwo rzo no Ze spół Szkół nr 1,
w skład któ re go, po za Za sad ni czą Szko -
łą Za wo do wą i Tech ni kum we szło rów -
nież Li ceum Ogól no kształ cą ce.

Z DU CHEM CZA SU 
W prze cią gu kil ku ostat nich lat wie -

le się w szko le zmie ni ło. Po ja wi ła się
no wa sa la gim na stycz na, sa le ję zy ko we,
pra cow nie tech no lo gicz ne, a na wet si -
łow nia. Zwięk szy ła się też ofer ta za jęć
po za lek cyj nych dla mło dzie ży tech ni -
kum i szkół za wo do wych. Pro wa dzo ne
by ły kur sy bar mań stwa, zdob nic twa cu -
kier ni cze go, pra wa jaz dy, a na wet ob słu -
gi kas fi skal nych.

– Wła ści wie od czte rech lat nie ma
ucznia kla sy za sad ni czej i tech ni kum,

60 lat są dec kie go Ga stro no ma

Szko ła wy pu ści ła
16 726 mi strzów pa tel ni

Zmie nia się po dej ście spo łe czeń stwa do szkół za wo do wych, bo
na ryn ku są po trzeb ni fa chow cy z kon kret ny mi umie jęt no ścia -
mi. Dla te go Ze spół Szkół nr 1 im. Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej
w No wym Są czu nie ma pro ble mu z re kru ta cją. Po pu lar ny „Ga -
stro nom” ob cho dzi wła śnie 60-le cie ist nie nia.

Bar ba ra Świę toń, obec na dy rek tor Ze spo łu Szkół nr 1
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któ ry je że li tyl ko chce, nie wy cho dził by
z na szej szko ły z ja kimś do dat ko wym
cer ty fi ka tem – mó wi Bar ba ra Świę toń,
obec na dy rek tor Ze spo łu Szkół nr 1.

Szko ła współ pra cu je z po dob ny mi
pla ców ka mi w Niem czech, na Sło wa cji,
a ta kże w Ser bii. Dzię ki pro gra mo wi
„Le onar do da Vin ci”, w la tach 2009-11
re ali zo wa no pro gram prak tyk za wo do -
wych w Tu ryn dze we Wło szech.

– Ucznio wie nie tyl ko od by wa li kur -
sy ję zy ko we, mie li opła co ny prze jazd
i od by li prak ty ki w ho te lach, ale na po -
twier dze nie swo ich umie jęt no ści otrzy -
ma li spe cjal ne cer ty fi ka ty, któ re są
re spek to wa ne w ca łej Unii Eu ro pej skiej.
Mie li też oka zję zo ba czyć Tu ryn gę – do -
da je dy rek tor ka.

Naj więk szym ka pi ta łem szko ły są
jed nak lu dzie: pra co wi ty ze spół na uczy -
cie li, ucznio wie i ich ro dzi ce.

– Ma my świet ną, od po wie dzial ną
i kul tu ral ną mło dzież. Są za an ga żo wa ni
w wo lon ta riat, w szkol ny te atr, nie któ rzy
pi szą wier sze. Nie by ło by to mo żli we,
gdy by nie ich ro dzi ce i wy cho waw cy
– pod kre śla Bar ba ra Świę toń.

Ze spół Szkół nr 1 współ pra cu je też
z Za kła dem Kar nym w No wym Są czu.
Ucznio wie przy cho dzą tam na lek cje
wy cho waw cze, a przy oka zji świąt pa -
trio tycz nych przy go to wu ją dla więź -
niów oko licz no ścio we aka de mie.
Osa dze ni na to miast w cza sie wa ka cji
po ma ga ją w pra cach re mon to wych i po -
rząd ko wych w szko le.

– Ma my spo ro so jusz ni ków. Miej sco -
wi re stau ra to rzy i ho te la rze, z któ rych
du ża część to na si ab sol wen ci, przyj mu -
ją uczniów na prak ty ki. To, co ta kże jest

dla nas wa żne, to fakt, że przy sy ła ją
do nas swo je dzie ci. Po ma łu sta je my się
więc szko łą wie lo po ko le nio wą – do da je
dy rek tor.

SUK CE SY UCZNIÓW 
Ucznio wie Ze spo łu Szkół nr 1 z po -

wo dze niem star tu ją w kon kur sach,
olim pia dach przed mio to wych i za wo do -
wych. – Co ro ku ma my fi na li stę, al bo

lau re ata Olim pia dy Wie dzy o Ży wie niu.
Dzię ki te mu jed na z na szych uczen nic
do sta ła szan sę, aby stu dio wać far ma cję
na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim – mó wi
Bar ba ra Świę toń.

Szko ła mo że po chwa lić się suk ce sa -
mi uczniów w Ma ło pol skim Kon kur sie
Ga stro no micz nym, Wo je wódz kim Kon -
kur sie na Naj lep sze go Ucznia w Za wo -
dzie Cu kier nik, Mię dzysz kol nych
Mi strzo stwach Pol ski w ca rvin gu owo -
ców i wa rzyw, w kon kur sie „Lo sy żoł -
nie rza i dzie je orę ża pol skie go”,
mię dzy na ro do wym kon kur sie ma te ma -
tycz nym „Ma te ma ty ka bez gra nic”, ale
też w Ma ło pol skim Mię dzysz kol nym
Kon kur sie Or to gra ficz nym, Olim pia dzie

Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol skie go, czy Olim -
pia dzie Ję zy ka Ro syj skie go.

– Krzysz tof Ba jer ski, zwy cięz ca Olim -
pia dy Mło dych Bar ma nów, cią gle wy -
wy my śla no we kok taj le, pre zen tu je nam
swo je umie jęt no ści bar mań skie, a te
cza sa mi by wa ją bar dzo efek tow ne – do -
da je dy rek tor.

Sa ma szko ła otrzy ma ła cer ty fi kat
„Szko ły bez prze mo cy” (2010 i 2011)
oraz Szko ły z kla są (2011). Ostat nio zo -
sta ła ta kże lau re atem III edy cji kon kur -
su „Ma ło pol ska Mo ja Ma ła Oj czy zna
– mo je miej sce na zie mi”, za któ ry
wkrót ce otrzy ma cer ty fi kat „CI VIS ET
PA TRIA”.

ZA PRO SZE NIE 
NA JU BI LE USZ

„Gstro nom” ukoń czy ło w prze cią gu
tych 60 lat 16 726 uczniów. Jest więc co
świę to wać. Ju bi le usz ob cho dzo ny bę -
dzie w po nie dzia łek – 15 paź dzier ni ka.
Uro czy stość roz pocz nie się prze mar -
szem do ko ścio ła św. Ka zi mie rza, gdzie
zo sta nie od pra wio na msza świę ta w in -
ten cji pra cow ni ków i uczniów szko ły.
Po tem go ście zgro ma dzą się na sa li
gim na stycz nej, na czę ści, któ rą dy rek -
tor opi su je ja ko ar ty stycz no -wspo mnie -
nio wą.

– Spo ty ka my się z eme ry to wa ny mi
na uczy cie la mi i ab sol wen ta mi, aby ze -
brać naj cen niej sze fak ty z hi sto rii ży cia
szko ły i za pre zen to wać pod czas ju bi le -
uszu. Pla nu je my ta kże przy go to wać sa -
le te ma tycz ne, w któ rych na si ucznio wie
po ka żą, co po tra fią – mó wi Bar ba ra
Świę toń.

KIN GA BED NAR CZYK

Szko ła współ pra cu je
z po dob ny mi pla ców ka mi
w Niem czech, na Sło wa -
cji, a ta kże w Ser bii. 
W la tach 2009–11 re ali zo -
wa no cykl pro gram prak -
tyk za wo do wych we
Wło szech.

FO
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W
i tam ser decz nie wszyst -
kich by łych i obec nych
człon ków To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Zie mi Łąc -

kiej i ży czę wszyst kim, że by śmy mo gli
spo tkać się za 25 lat – mó wi ła Ja dwi ga
Ja strzęb ska, pre zes to wa rzy stwa. – No to

w gó rę ser ca – wznio sła to ast szam pa -
nem punk tu al nie o godz. 12, kie dy w łąc -
kim ko ście le ode zwa ły się dzwo ny.

Wśród go ści zna leź li się Na ta lia Jó -
ze fów i Sta ni sław My jak, człon ko wie
pierw sze go za rzą du Mi ło śni ków Zie mi
Łąc kiej, ta kże pro fe so ro wie Bo le sław

Fa ra on i Ju lian Dy biec z Kra ko wa.
Na uro czy sto ści nie za bra kło re pre zen -
ta cji łąc kie go od dzia łu Związ ku Pod ha -
lan w stro jach re gio nal nych, księ dza
Hen ry ka Maj chrza ka („na sza du cho wa
pod po ra”, jak po wie dzia ła pa ni pre zes),
oraz za przy jaź nio nych wy daw ców „Al -
ma na chu Mu szy ny”.

***
– Wy stę pu ję w imie niu wła snym oraz

sta ro sty po wia tu no wo są dec kie go Ja -
na Go lon ki – mó wił przy stę pu jąc
do wrę cza nia Zło te go Jabł ka Są dec kie -
go Zbi gniew Cze pe lak, dy rek tor wy -
dzia łu edu ka cji Sta ro stwa Po wia to we go.
– Tak się skła da, że oby dwaj miesz ka my
na zie mi łąc kiej. Pan sta ro sta, ja ko czło -
nek To wa rzy stwa, jest rów nież szcze gól -
nie za in te re so wa ny tą uro czy sto ścią.
Nie ste ty, w związ ku z tym, że jest
na urlo pie dość da le ko, nie mógł w dzi -
siej szej uro czy sto ści uczest ni czyć, ale
jesz cze wczo raj dzwo nił i pro sił, aby
prze ka zać wszyst kim pań stwu po dzię ko -
wa nia za to, co ro bi cie dla zie mi łąc kiej,
dla to żsa mo ści kul tu ro wej te go re gio nu.

– Tak się pięk nie skła da, że na Są dec -
czyź nie jabł ka ko ja rzą się z re gio nem
łąc kim – cią gnął Cze pe lak.

Bo że na Mści wu jew ska -Kruk i Ry -
szard Kruk, wy daw cy „Al ma na chu Mu -
szy ny”, ko lek cjo ne rzy dzieł sztu ki,
w swo ich zbio rach zna leź li sta rą fo to gra -
fię Łąc ka, któ rą spre zen to wa li go spo da -
rzom. Mu szy nia nie są dzi li, że znaj du je
się na niej bu dy nek szko ły w Łąc ku, jed -

nak łąc ko wia nie po zbio ro wych kon sul -
ta cjach – fo to gra fia krą ży ła z rąk do rąk
wo kół sto łu – orze kli, że przed sta wia
daw ny bu dy nek re mi zy stra żac kiej.

– Ma my wpraw dzie ma łą sie dzi bę, ale
są dzę, że to bę dzie jej wiel ka ozdo ba
– dzię ko wa ła pre zes Ja strzęb ska.

Miłośnicy
Ziemi Łąckiej
Wrę cze nie Zło te go Jabł ka – naj wy ższej na gro dy sta ro sty po wia tu
no wo są dec kie go – uświet ni ło ju bi le usz 25- le cia To wa rzy stwa Mi -
ło śni ków Zie mi Łąc kiej w ostat nią so bo tę sierp nia. By ła msza
świę ta, a po niej szam pan i wy staw ny obiad. Przy by ła spo ra część
spo śród 84 człon ków To wa rzy stwa oraz ich przy ja ciół. Wie lu łąc -
ko wian przy je cha ło z da le ka: z Kra ko wa, Kro sna i in nych miast.

Na uro czy sto ści nie za -
bra kło re pre zen ta cji od -
dzia łu Związ ku Pod ha lan
w stro jach re gio nal nych,
księ dza Hen ry ka Maj -
chrza ka, oraz za przy jaź -
nio nych wy daw ców
„Al ma na chu Mu szy ny”.

FOT. AP
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– A mam na dzie ję, że przy tak wspa nia -
łej współ pra cy z Urzę dem Gmi ny i z pa -
nem wój tem, mo że w nie da le kiej
przy szło ści, do sta nie my coś więk sze go,
że by śmy mo gli na sze zbio ry gdzieś zgro -
ma dzić.

Wy wo ła ny zza sto łu wójt Ja nusz
Klag nie dał się zbić z tro pu.

– Dzi siej szy dzień jest dniem wy jąt -
ko wym dla wszyst kich nas. Srebr ny ju -
bi le usz to 25 lat cię żkiej pra cy
i pie lę gno wa nia hi sto rii. Po ka za li ście
to do bit nie w wie lu wy daw nic twach,
w wie lu nu me rach „Al ma na chu Łąc -
kie go” – mó wił Ja nusz Klag. – A je że li
cho dzi o ja kieś po miesz cze nie, to mu -
szę przy znać, że ró żne go ro dza ju sto -
wa rzy szeń na te re nie gmi ny Łąc ko jest
wię cej i rów nież ubie ga ją się o po -
miesz cze nia, rów nież chcia ły by w jed -
nym miej scu zgro ma dzić wszyst kie
pa miąt ki i zbie rać się na spo tka niach.
Być mo że w nie da le kiej przy szło ści bę -
dzie my mo gli o tym po roz ma wiać.

– Sta ro stwo wspie ra nas pew ną kwo -
tą, na to miast od dwóch lat je ste śmy
wręcz roz piesz cza ni przez Urząd Gmi ny
– od da ła spra wie dli wość wój to wi Ja dwi -
ga Ja strzęb ska. – Do ta cje na „Al ma nach
Łąc ki” z Urzę du Gmi ny gwa ran tu ją nam
wy da wa nie pu bli ka cji bez więk szych
pro ble mów fi nan so wych.

AN NA PAW ŁOW SKA

Jest Pa ni w To wa rzy stwie Mi ło śni -
ków Zie mi Łąc kiej od sa me go po -
cząt ku?

– Nie, w To wa rzy stwie je stem
od 1994 ro ku, na to miast pre ze sem
od 2000 ro ku. Nie je stem ro do wi tą łąc -
ko wian ką. Je stem przy by szem na tej
zie mi, ale tak się ja koś skła da, że lu -
dzie, któ rzy tu przy by wa ją, tak ko cha -
ją tę zie mię i po świę ca ją jej ty le cza su,
że prak tycz nie wszyst kie sto wa rzy sze -
nia na te re nie gmi ny pro wa dzą lu dzie
nie po cho dzą cy stąd.

Je stem „po mor skim śle dziem”. Uro -
dzi łam się w Słup sku, tam miesz ka łam
do 16. ro ku ży cia. Po tem prze pro wa -
dzi łam się z ro dzi ca mi do Ko sza li na,
gdzie zda łam ma tu rę. Na stu dia wy je -
cha łam do Lu bli na. Na Są dec czy znę
przy je cha łam za mę żem, le ka rzem.
Mąż do stał tu taj pra cę. To by ły bar dzo
za mierz chłe cza sy, kie dy jesz cze dzia -
ła ła Izba Po ro do wa w Łąc ku. Mąż zo -
stał kie row ni kiem Izby oraz przy chod ni
gi ne ko lo gicz no -po ło żni czej. Przy szedł
tu z per spek ty wą do sta nia miesz ka nia.
To miesz ka nie, fak tycz nie, po sze ściu
la tach do sta li śmy. I tak osie dli śmy tu -
taj. Od 1978 ro ku miesz ka my w Łąc ku
na sta łe.
A co Pa ni ro bi ła za wo do wo?

– Skoń czy łam hi sto rię sztu ki, ale ni -
gdy w za wo dzie nie pra co wa łam. Tak
ja koś wy szło, ale mu szę po wie dzieć, że
nie od czu wam z te go po wo du dys kom -
for tu. Jak już dzie ci po szły z do mu,
wnu ki pod ro sły, psa nam otru li, to mo -
głam za brać się za dzia łal ność spo łecz -

ną. Stwier dzi łam, że bę dzie to naj lep sze
wy ko rzy sta nie wol ne go cza su. Po zna -
łam tu wspa nia łych lu dzi i oni mnie
wcią gnę li do To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Zie mi Łąc kiej, szcze gól nie ro dzi -
na Urbań ców. Mąż pra co wał i w szpi ta -
lu w No wym Są czu i tu, w przy chod ni,
a ja by łam ta ką ku rą do mo wą, do dys -
po zy cji mę ża i dzie ci. Mąż jest już
na eme ry tu rze, ale na dal pra cu je, ja też
pra cu ję. Mam swój świat, któ ry uwiel -
biam, bo ko cham kon tak ty z ludź mi, lu -
bię spę dzać czas z po żyt kiem.
Co Pa nią urze kło w Łąc ku?

– Przez pierw sze la ta nie mia łam
cza su, że by po oko li cy po cho dzić, zo -
ba czyć, co tu jest cie ka we go. Na to -
miast w ogó le lu bi łam Są dec czy znę.
Bę dąc jesz cze dziec kiem, przy je żdża -
łam cza sa mi na wa ka cje do cio tecz nej
bab ki do Kry ni cy. Ro biąc wy pa dy
po Są dec czyź nie, tro chę po zna łam te
stro ny, ale spe cjal nie się tym nie in te -
re so wa łam ja ko dziec ko i ni gdy nie
przy pusz cza łam, że bę dę tu taj kie dyś
miesz ka ła. Ale, jak wi dać, los pła ta
czło wie ko wi psi ku sy. Po zna łam mę ża,
osia dłam tu taj i za czę łam się ja koś bar -
dziej in te re so wać. Za czę ło się od te go,
że mąż miał pry wat ną prak ty kę. Cza -
sa mi przy cho dzi ły do nie go star sze ko -
bie ty, na pie cho tę, z gór. Ro bi łam im
her ba tę, one wy ża la ły się, bo nie mia -
ły z kim so bie w do mu po roz ma -
wiać. I tak po ma łu za czę łam wra stać
w to śro do wi sko. Za czę ły mnie in te re -
so wać lo sy tych lu dzi, czy mo żna im
po móc w ja kiś spo sób.

Mo je pro chy
roz syp cie
w Du naj cu
Roz mo wa z JA DWI GĄ JA STRZĘB SKĄ, pre ze sem
To wa rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi Łąc kiej.
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Czy li za czę ło się od pań stwa Urbań -
ców?

– Wia do mo jak to jest: le karz, ple ban
i wójt two rzą „ter cet eg zo tycz ny”
na wsi. Wpa dli śmy w śro do wi sko in te -
li gen cji wiej skiej. Po zna łam mię dzy in -
ny mi pań stwa Urbań ców. Oni by li
za ło ży cie la mi To wa rzy stwa, ra zem ze
świę tej pa mię ci He le ną Mo ry to, któ ra
by ła pierw szą pre ze ską. W su mie,
w pierw szym za rzą dzie by ło 17 osób.
Więk szość z nich już nie ży je. Ci, któ -
rzy ży ją, zo sta li z oka zji 25-le cia To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi Łąc kiej
wy ró żnie ni – An drzej Urba niec, Ma ria
Urba niec, Na ta lia Jó ze fów, Sta ni sław
My jak, obaj pro fe so ro wie – Bo le sław
Fa ra on i Ju lian Dy biec. To jest trzon To -
wa rzy stwa.
Jak zo sta ła pa ni pre ze ską?

– Wraz ze zmia ną ustro ju, zmie nił się
spo sób re je stra cji sto wa rzy szeń. Pa ni
Mo ry to wa by ła już oso bą star szą, nie
bar dzo jej to wy cho dzi ło. Nie mia ła
zdro wia, że by zaj mo wać się spra wa mi
ad mi ni stra cyj ny mi. Na któ rymś ze bra -
niu w 2000 ro ku, świę tej pa mię ci pan

Pod hal ski za pro po no wał mo ją kan dy da -
tu rę. Po wie dzia łam od ra zu, że ja za bar -
dzo nie znam tu tej szej tra dy cji, hi sto rii,
ale ow szem, mo gę po świę cić swój czas
dla To wa rzy stwa. I tak się za czę ło mo je
pre ze so wa nie.
Czym zaj mu je się To wa rzy stwo Mi -
ło śni ków Zie mi Łąc kiej?

– To mo że ba nał, ale zaj mu je my się
kul ty wo wa niem tra dy cji lu do wych, kul -
tu ral nych, a czę ścio wo na wet na ro do -
wych. Zaj mu je my się też pra cą
cha ry ta tyw ną w ró żnych ob sza rach i wy -
da je my „Al ma nach Łąc ki”. A przy oka -

zji tych ró żnych spraw wy cho dzi kul ty -
wo wa nie tra dy cji na sze go re gio nu.
Na czym po le ga to kul ty wo wa nie
tra dy cji, co ro bi cie szcze gól ne go?

– Zbie ra my gdzie tyl ko mo że my sta -
re sprzę ty, nie ste ty jest ich co raz mniej.
A zwią za ne jest to z tym, że w la tach 70.
gra so wa ła tu taj gru pa lu dzi z Kra ko wa,
któ rzy mie li zro bić w Łąc ku mu zeum
re gio nal ne i zbie ra li te wszyst kie sta re
rze czy. Był też ta ki pęd, że lu dzie bu do -
wa li no we do my i nie chcie li ni cze go
sta re go, więc po zby wa li się sta ro ci. Póź -
niej oka za ło się, jak otwo rzo no tę sta rą
szo pę, że tam ni cze go nie by ło. Te reszt -
ki, któ re jesz cze zo sta ły, po pro stu zbie -
ra my. Po cząw szy od stro ju – ma my
stu let ni strój re gio nal ny, kom plet ny
w tej chwi li. Sta re sprzę ty, któ rych nie
ma gdzie trzy mać, po nie waż nie ma mu -
zeum re gio nal ne go. Nie chce my się te -
go po zby wać prze ka zu jąc do in nych
mu ze ów, bo jak prze ka że my, to już nie
od zy ska my. No więc trzy mam część
rze czy u sie bie na stry chu, a część w sie -
dzi bie To wa rzy stwa.
Ma cie kło po ty lo ka lo we?

– Dys po nu je my bar dzo ma łą prze -
strze nią, to le d wie dwa na ście me trów
kwa dra to wych, łącz nie z po ko jem so -
cjal nym i w -c. Na sza sie dzi ba mie ści się
w blo ku pod nu me rem 512. To blok wy -
bu do wa ny w la tach 80. dla ścią gnię cia
tu taj spe cja li stów: na uczy cie li, le ka rzy.
Przy ko tłow ni, znaj do wa ło się w nim
po miesz cze nie so cjal ne dla pa la czy. Do -
sta li śmy je, mu szę z wdzięcz no ścią
wspo mnieć, od by łe go wój ta Fran cisz -
ka Mły nar czy ka, któ ry przy sto so wał je
tak, że ma my cia sne, ale wła sne.
Na więk sze spo tka nia mu si my wy naj -
mo wać sa lę, ale że by się za rząd To wa -
rzy stwa ze brał – wy star czy.
Co dla Pa ni zna czy Zło te Jabł ko?

– Dla nas to nie sym bo licz ne wy ró -
żnie nie, tyl ko na praw dę bar dzo wa żna
na gro da, któ ra nas mo bi li zu je do te go,
by śmy so lid niej o tej zie mi mó wi li, pi -
sa li, od da wa li to, co ma my naj lep sze go,
te mu naj lep sze mu za kąt ko wi na świe -
cie, ja tak uwa żam. Uwiel biam Są dec -
czy znę, ko cham Łąc ko, to jest mo je
miej sce na zie mi. Już wszyst kim po wie -
dzia łam, że jak umrę, to ma ją mnie spa -
lić i mo je pro chy roz sy pać w Du naj cu.

Roz ma wia ła AN NA PAW ŁOW SKA

– Uwiel biam Są dec czy -
znę, ko cham Łąc ko, to
jest mo je miej sce na zie -
mi. Już wszyst kim po -
wie dzia łam, że jak umrę,
to ma ją mnie spa lić
i mo je pro chy roz sy pać
w Du naj cu.

JA DWI GA JA STRZĘB SKA

FO
T. 

AP

SADECZANIN 10.2012_SADECZANIN 10.2012  27-09-2012  11:38  Strona 63



PAŹDZIERNIK 201264 KULTURA
WWW.SADECZANIN.INFO

Z NO WE GO JOR KU 
DO NO WE GO SĄ CZA

An net te Ma ry an zmar ła w kwiet niu
te go ro ku, nie mal 35 lat po śmier ci Ma -
ry ana. Od te go cza su nie wie le zmie nia -
ła w wy stro ju swo je go no wo jor skie go
miesz ka nia. Eks po na ty z nie go przez
Atlan tyk tra fi ły do są dec kie go Sto wa -
rzy sze nia Ma ry an, któ re przed la ty po -
wo łał do ży cia Krzysz tof Bo jar czuk,
ar ty sta ma larz, gra fik i na uczy ciel.

– Ca łe go miesz ka nia nie da ło się
prze nieść. Do Pol ski tra fi ło kil ka dzie siąt

pu deł, łącz nie czte ry pa le ty pa mią tek
po Ma ry anie – mó wi Bo jar czuk.

O przed mio ty oso bi ste po ar ty ście za -
bie ga ły współ twór czy nie sto wa rzy sze -
nia: Ewa An drze jew ska i Ju lie
Bo udre aux, któ rym uda ło się od wie dzić
wcze śniej wdo wę po ar ty ście. To z ich
re la cji i dzię ki fo to gra fiom mo żna by ło
od two rzyć coś, co sta no wi po kój – pra -
cow nię Bur ste ina.

– Po 35 la tach An net te prak tycz nie
nic nie zmie ni ła w miesz ka niu w tej czę -
ści, gdzie Ma ry an pra co wał i dla te go za -

cho wa ła się je go pa le ta, pa ste le su che
i tłu ste, akwa re le, ołów ki, gum ki, wiel -
ka bu tel ka chiń skie go tu szu, przy bo ry
– szpa chle, far by, pędz le, sta lów ki, stół
sto lar ski i szaf ka do ma lo wa nia. Wszyst -
ko to ma my do dys po zy cji i znacz -
na część rze czy ar ty sty jest na wy sta wie.
Dzię ki do ku men ta cji fo to gra ficz nej od -
two rzy li śmy to na wy sta wie w sy na go -
dze –wspól nie z Ewą An drze jew ską – to,
co jest pra cow nią – miesz ka niem – wy -
ja śnia pre zes Sto wa rzy sze nia.

Wy sta wa w są dec kim mu zeum jest
czę ścią pro jek tu „Ga li cja. To po gra fie
mi tu” re ali zo wa ne go przez Ma ło pol skie
Cen trum Kul tu ry SO KÓŁ, któ re go
ostat nią wy sta wę „VO ID” przy go to wa -
ła An da Rot ten berg.

– Przy oka zji ostat niej wy sta wy Ga -
li cja pa ni An da Rot ten berg zwró ci ła się
do nas, że by włą czyć „Po kój Ma ry ana”
do te ma tu wie lo kul tu ro wo ści wy sta wy
„VO ID”. My ślę, że do brze się sta ło. Ma -
ry an wró cił do Pol ski – wska zu je Bo jar -
czuk, któ ry – za nim eks po zy cja za czę ła
być kom ple to wa na w mu zeum – pro jek -
to wał po kój Ma ry ana w swo im do mu.
Na po cząt ku trze ba by ło spi sać pro to kół
zdaw czo -od bior czy, wszyst ko po mie -
rzyć, wcze śniej za pla no wać. Do pie ro
póź niej mo żna by ło otwo rzyć skrzy nie
ze skar ba mi i „klu czem” do świa ta ar ty -
sty. Bo jar czuk ro bił to po wo li, jak by eta -
pa mi, z na le ży tym re spek tem, wiel ką
fa scy na cją i cie ka wo ścią.

– Za czą łem od ksią żek, któ rych by ło
bar dzo du żo. To po zy cje bar dzo cen ne
jak na tam te la ta, bo jest to i ma lar stwo
wło skie, Goya, Velázqu ez, du żo ksią żek,
któ re zo sta ły ofia ro wa ne ar ty ście z de -
dy ka cja mi. Oglą da łem, co czy tał, co go
in spi ro wa ło. Do pie ro póź niej za czą łem
roz pa ko wy wać bar dziej oso bi ste rze czy
– zdra dza są dec ki ma larz.

Do No we go Są cza tra fi ła na wet cy -
no wa mi sa, w któ rej – jak ze zdjęć wia -
do mo – Ma ry an ga sił pa pie ro sy. Te
na wy sta wie to nie do pał ki „ro bot ni -
ków”, któ rzy przy niej pra co wa li. Ale to
nie ona jest naj wa żniej szym ele men tem
oso bli we go po ko ju ar ty sty...

PO KÓJ PE ŁEN BÓ LU
Pin chas Bur ste in, jest au to rem dzieł

bu dzą cych nie po kój od bior cy, za peł nio -
nych przez prze dziw ne po sta ci. Ar ty sta

Pin chas Bur ste in wró cił do No we go Są cza

Pokój malarza
Koń na sto ja ku, gi ta ra, ra dio, kil ka sto li ków, far by, ksią żki, krze -
sła... W Ga le rii Daw na Sy na go ga po ja wił się po kój Pin cha sa
Bur ste ina, „Ma ry ana”, ży dow skie go ma la rza ro dem z No we go
Są cza. Pa miąt ki po ar ty ście przy je cha ły z miesz ka nia na Man -
hat ta nie, a prze ka za ła je wdo wa An net te Ma ty an. W trzech
ścia nach mię dzy ko lum na mi bi my w sy na go dze za trzy mał się
czas z lat sie dem dzie sią tych.

FO
T. 

JB

SADECZANIN 10.2012_SADECZANIN 10.2012  27-09-2012  11:38  Strona 64



PAŹDZIERNIK 2012 65
WWW.SADECZANIN.INFO

KULTURA

uro dził się w 1927 ro ku w No wym Są -
czu w ro dzi nie pie ka rza, miesz ka ją ce go
– jak usta li ła Ewa An drze jew ska
– przy uli cy Ży wiec kiej. Pod czas woj ny
prze by wał w get tach, cu dem oca lał
z Au schwitz. W 1945 ro ku am pu to wa -
no mu za ka żo ną gan gre ną no gę.
Po dwóch la tach od za koń cze nia woj ny
wy je chał do Pa le sty ny. Stu dio wał
w New Bez a lel Scho ol of Art w Je ro zo -
li mie, na stęp nie w l`Eco le Na tio na le
Supérieu re des Be aux -Arts w Pa ry żu.
Ka rie ra ma lar ska Ma ry ana roz po czę ła
się w koń cu lat 50. W 1959 ro ku otrzy -
mał Prix des Cri ti qu es d`Art à la Bien -
na le de Pa ris. W 1962 ro ku prze niósł się
do USA. W 1976 mi ni ster kul tu ry Re -
pu bli ki Fran cu skiej przy znał mu „Che -
va lier de l`Or dre des arts et let tres”.
Ma ry an zmarł 15 czerw ca 1977 ro ku
w No wym Jor ku. Je go sztu ka by ła cią -
głym zma ga niem się z trau mą.

– Prze żył pie kło ho lo cau stu, stra cił
ro dzi nę. Był in wa li dą fi zycz nym i psy -
chicz nym. Na tych gru zach stwo rzył ob -
raz czło wie ka od wąt ków oso bi stych
do uni wer sal nych, czło wie ka, któ ry cier -
pi – mó wi Bo jar czuk o Ma ry anie.

Po kój Ma ry ana jest w pe wien spo sób
po dob ny do je go sztu ki i nie co gro te sko -
wy. Na gro ma dzo ne me ble, ozdo by i in -
ne wy po sa że nie sta no wią trzy
per spek ty wy: po ko ju dzien ne go, świa ta
ar ty sty i utra co ne go dzie ciń stwa. Dla te -
go obok na rzę dzi do ma lo wa nia i me bli
w po ko ju po ja wia ją się plu szo we mi sie,
sa mo cho dzi ki, kil ka za ba wek, z naj bar -

dziej przy ku wa ją cym wzrok ko ni kiem
na sto ja ku.

– Te go ko nia roz pa ko wa łem na sam
ko niec, do pie ro na wy sta wie. Kto wie,
czy nie był dla nie go naj cen niej szą rze -
czą. To je go nie speł nio ne dzie ciń stwo,
prze rwa ne przez oku pa cję, utra tę ro -
dzeń stwa i ro dzi ców wpły nę ło na to, jak
wy glą da ło je go miesz ka nie. Wszyst kie
ele men ty, któ re są na wy sta wie są au -
ten tycz ne – wy ja śnia Krzysz tof Bo jar -
czuk. – Jest w nim oczy wi ście też duch
An net te, te wszyst kie ko szycz ki i in ne ko -
bie ce ele men ty – do da je.

Dla lu dzi po stron nych, nie zna ją cych
twór czo ści Ma ry ana, je go oso bi ste rze -
czy to coś w ro dza ju se cond han du, dla
Sto wa rzy sze nia są za to bez cen ne,
w wy pad ku, kie dy trud no do No we go
Są cza spro wa dzić ob ra zy ar ty sty, po nie -
waż ma ją one swo ją fi nan so wą war tość.

PRO JEKT Z NA DZIE JĄ
„Po kój Ma ry ana” oglą dać mo żna do 7

paź dzier ni ka te go ro ku, po dob nie jak ca -
łą wy sta wę „VO ID”, czy li pią tą od sło nę
„Ga li cji. To po gra fii mi tu”. Póź niej eks -
po zy cja mo gła by być pre zen to wa -
na w miej scu, któ re człon ko wie
Sto wa rzy sze nia chcie li by na zwać Cen -
trum Ma ry ana, o któ rym my ślą już
od pię ciu lat. Sto wa rzy sze nie sta rać się
bę dzie o grant, bo za rok w paź dzier ni ku
bę dzie du ża, re tro spek tyw na wy sta wa
prac Ma ry ana w Pa ry żu i ku ra tor pro jek -
tu mo że chcieć, że by po kój ar ty sty, cho -
ciaż w czę ści mógł być tam po ka za ny.

– Po tem na szym ma rze niem jest, że -
by ta wy sta wa z Pa ry ża przy wę dro wa ła
do Pol ski, do War sza wy, do No we go Są -
cza – mó wi Bo jar czuk.

Po tym mię dzy na ro do wym to -
urnée Ma ry an mógł by znów za miesz kać
w No wym Są czu, bo mo że w pe wien
spo sób już tu jest?

– Kie dy re kon stru owa li śmy po kój, od -
czu wa li śmy, że kie ru je na mi si ła du cha

ar ty sty. I tak by ło, bo kil ka dni po tem do -
wie dzia łem się o przy go to wy wa nej wy -
sta wie w Pa ry żu. W Ga le rii Clau de
Ber nar da po ja wią się 53 dzie ła Ma ry -
ana. Prze glą da łem je w in ter ne cie
i więk szość z nich wi dzia łem po raz
pierw szy. Już je stem tam my śla mi. Wi dzę
jak prze cha dzam się obok to te micz nych
ry sun ków z lat pięć dzie sią tych, po dzi -
wiam kil ka na ście pa ste lo wych „Per son -
na ge”, za chwy cam się – do da je
Krzysz tof Bo jar czuk.

JA NUSZ BO BREK

– Prze żył pie kło ho lo cau -
stu, stra cił ro dzi nę. Był in -
wa li dą fi zycz nym
i psy chicz nym. Na tych
gru zach stwo rzył ob raz
czło wie ka od wąt ków oso -
bi stych do uni wer sal nych,
czło wie ka, któ ry cier pi.

KRZYSZ TOF BO JAR CZUK

FOT. JB
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K
to wie, ale mo że de cy zja Au -
to ra o uwiecz nie niu w tej pu -
bli ka cji bio gra mów lu dzi,
któ rzy ży ją i dzia ła ją „tu i te -

raz” by ła błę dem. Bo oce na ich do ko nań
przez pry zmat te raź niej szo ści w su biek -
tyw nym prze cież zwier cia dle Je rze go
Le śnia ka, sta ła się miej sca mi zu peł nie
nie straw na. Za po zna jąc się na przy kład
z dzie ja mi ży cia Jó ze fa Olek se go, mia -
łem wra że nie, że sąd hi sto rycz ny nad tą
po sta cią już się do ko nał. A sę dzią, któ -

ry wy dał pra wo moc ny, unie win nia ją cy
wy rok, był Je rzy Le śniak. Jó zef Olek sy,
jak zwał tak zwał, wie lo let ni czło nek
PZPR, czy ta jąc ksią żkę Je rze go Le śnia -
ka, bę dzie z sa tys fak cją za cie rał rę ce. Je -
śli ta ki był cel Je rze go Le śnia ka i je go
pa ne gi ry ku na te mat Jó ze fa Olek se go, to
nie ste ty nie mo gę Au to ro wi ser decz nie
po gra tu lo wać. Oce na „do ko nań” Jó ze fa
Olek se go, mó wiąc tyl ko eu fe mi stycz nie,
nie jest tak jed no znacz na,. Pro szę wy ba -
czyć, bo nie chcę ni ko go ura zić, ale

w praw dzi wie wol nej Oj czyź nie Jó zef
Olek sy, ja ko by ły funk cjo na riusz to ta li -
tar nej wła dzy, zo stał by wy pchnię ty po -
za mar gi nes ży cia po li tycz ne go. I nie
mia ło by w tym wy pad ku naj mniej sze go
zna cze nia, że po cho dzi z No we go Są -
cza. Gdy by Je rzy Le śniak znał bal la dę
Bar to sza Ka li now skie go (a mo że ją zna)
pt. „Ry ce rze par te ru” o słyn nym spo tka -
niu Jó ze fa Olek se go z Alek san drem Gu -
dzo wa tym, to mo że do opo wie ści
o Olek sym wkra dły by się bar dziej kry -
tycz ne to ny.

Po dob ne wier no pod dań cze bio gra my
(jak Olek se mu) Je rzy Le śniak na pi sał
Ja no wi Go lon ce, Ma ria no wi Cy co nio -
wi, Krzysz to fo wi Paw łow skie mu, czy
bra ciom Jó ze fo wi i Ma ria no wi Ko ra lom.
Ka żdy z nich za słu gu je oczy wi ście
na naj wy ższą uwa gę, ale w ksią żce Je -
rze go Le śnia ka za bra kło mi tej szczyp -
ty, a mo że gar ści wąt pli wo ści, któ rą
ka żdy au tor, do ko nu jąc oce ny po sta ci,
wszak już hi sto rycz nych, po wi nien bez -
względ nie za wrzeć.

Ra żą w dzie le Le śnia ka ta kże pro -
win cjo nal ne kom plek sy, jak epa to wa nie
Czy tel ni ków zdję cia mi rolls -roy ce’ów
bra ci Ko ra lów, ozdo bio nych czer wo ny -
mi szar fa mi. Ob raz, wy pisz wy ma luj,
jak z „We se la” Woj cie cha Sma rzow -
skie go. Brrr… No, ale ta ka scen ka fo to -
gra ficz na, z dru giej stro ny, po sia da
swo je wa lo ry do ku men tal ne. Oto na sza
Pol ska! Dla te go wy co fu ję za rzut. Tyl ko,
czy Je rzy Le śniak miał te go świa do -
mość? Oto jest py ta nie!

Au tor nie ustrzegł się ta kże (nie ste ty)
ka ry god nych błę dów fak to gra ficz nych.
Ksiądz dr Hen ryk Ostach z Ka mian nej
ni gdy nie był pre ze sem świa to wej or ga -
ni za cji Api mon dia. War to by ło ta kże na -
pi sać przy tej oka zji, że ja ko pre zes
Pol skie go Związ ku Pszcze lar skie go ks.
Hen ryk Ostach struk tu ral nie skon flik to -
wał pol skie śro do wi sko pszcze lar skie
(a po kło sie te go kon flik tu trwa do dzi -
siaj) do te go stop nia, że Kar pac ki Zwią -
zek Pszcze la rzy w No wym Są czu
w 2011 ro ku nie wziął udzia łu w ostat -
niej dro dze „wład cy pszczół” na ka -
miań ski cmen tarz. Wiem, że to nie
brzmi krze pią co, ale ta kie są fak ty! Czy
z te go punk tu wi dze nia do ko na nia ks.
Hen ry ka Osta cha nie na bie ra ją przy pad -
kiem in ne go wy mia ru? Ale Je rzy Le -

„101 są de czan” – praw da, czy fałsz? 

Bar dzo stron ni cza
re cen zja!

Ksią żka Je rze go Le śnia ka „101 są de czan” ma dwa ob li cza, jak dr
Je kyll i mr Hy de. Z jed nej stro ny urze ka wie dzą i roz le gły mi, mo -
żna to te atral nie wy ra zić, di da ska lia mi (vi de bio gra my Ni ki fo ra,
Sza flar skiej, Ro me ra), a z dru giej stro ny ra zi ka ry god nym
(z dzien ni kar skie go, czy hi sto rycz ne go punk tu wi dze nia) ser wi li -
zmem (mo że to za moc ne sło wo, ale jed nak pa dło) wo bec wie lu
oso bi sto ści, skąd inąd na tu ral nie zwią za nych z Zie mią Są dec ką. 
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śniak wo lał prze mil czeć te hi sto rycz ne,
w koń cu, wy da rze nia.

„101 są de czan” Je rze go Le śnia ka, to
ksią żka na pi sa na głów nie pod dyk tan -
do tzw. po praw no ści po li tycz nej. Sym -
bo licz nie mo żna po wie dzieć, że
pa tro no wa ła jej „Ga ze ta Wy bor cza”
– choć de fac to nie pa tro no wa ła. To jest
ten sam lu kro wa ny styl i sznyt „upra wia -
nia” dzien ni kar stwa i ura bia nia świa do -
mo ści spo łe czeń stwa.. Bo bo ha te ro wie
nie mo gą być zmę cze ni, bo ha te ro wie
pra gną sa tys fak cji; Olek sy, Pa zgan, Flo -
rek, Ko ra lo wie, Olek siń ski, No wak,
Klu ska, Czer wiń ski, Ber dy chow ski ma -
ją swo je laur ki i ka plicz ki. Czy są praw -
dzi we? I z tym mam, ja ko czy tel nik tej
ksią żki, naj więk sze pro ble my… a po tem
na su wa ją mi się ko lej ne wąt pli wo ści!

Jed nak jed no jest pew ne: Je rzy Le -
śniak po zo sta nie w pa mię ci Czy tel ni -
ków swo jej ksią żki, ja ko wiel ki
pro pa ga tor Są dec czy zny. Na do bre
i na złe. Któ re ak cen ty prze wa żą z bie -
giem dni i lat? „101 są de czan” sta nie
na pół kach ta kże w szko łach i w bi blio -
te kach. Po tę ksią żkę bę dą się ga ły ko lej -
ne po ko le nia są dec kich Czy tel ni ków,
choć ży czył bym so bie, że by z po dob nie
kry tycz nym spoj rze niem jak mo je! Ale
my lił by się ten, któ ry po prze czy ta niu
mo jej stron ni czej re cen zji, uzna, że dzie -
ło Je rze go Le śnia ka mo żna zlek ce wa -
żyć. Nic bar dziej błęd ne go. Bo roz mia ry
te go przed się wzię cia wy daw ni cze go

(war tość do ku men tal na, hi sto rycz na, fo -
to gra ficz na) bu dzą, co naj mniej, re spekt.
A, że ja ko nie po kor ny re cen zent, nie
mo gę przy stać na wi zję ide ową, po li -
tycz ną a pew nie ta kże to wa rzy ską Au -
to ra? Ja kżeż w tej ksią żce wi docz ną…
Dla te go nie po le cę tej ksią żki mo je mu
sy no wi ja ko ka no nu ide owe go na szej
ma łej są dec kiej oj czy zny.

MA CIEJ RY SIE WICZ
Je żów, 1 wrze śnia 2012 r.

Jednak jedno jest pewne:
Jerzy Leśniak pozostanie
w pamięci Czytelników
swojej książki, jako
wielki propagator
Sądecczyzny. 

W
cią gu pra wie 47 lat
w ze spo le śpie wa ło
i tań czy ło oko ło 400
osób, za war to 19 ma -

łżeństw, zaś licz bę wy stę pów okre śla
się na pra wie 1500. Na ju bi le usz ze -
spo łu przy go to wa no cie ka we pod su -
mo wa nie:

Naj czę ściej „Do li na Po pra du” wy -
stę po wa ła na Ty go dniu Kul tu ry Be -
skidz kiej – aż 24 ra zy.

Naj licz niej sze ro dzi ny w ze spo le:
Gu mu la ko wie i Si kor scy – 19 osób, za -
war te 2 ma łżeń stwa mię dzy człon ka mi
ze spo łu; Gru ce lo wie, Sta wiar scy i Bo -
ga czy ko wie – 22 oso by i 5 ma łżeństw
sko ja rzo nych w ze spo le.

Naj licz niej sze ro dzeń stwo – Gu mu -
la ko wie z Pól – 7 osób.

Trzy po ko le nio wa ro dzi na: Ma ria
Du lak -No sal, sy no wa Ewe li na Alek -
san der -No sal oraz wnu ki Wik to ria
i Ka mil (z tej ro dzi ny Kin ga No sal po -
zna ła w ze spo le przy szłe go mę ża Tom -
ka Ku li ga).

Naj dłu ższy staż w kie ro wa niu ze -
spo łem – Edward Gru ce la – 35 lat.

Naj dłu żej wy stę pu ją cy tan ce rze
– Lu dwik Gór ka (38 lat), Je rzy De ryng
(36 lat). Wśród ko biet: Kry sty na Pu -
stuł ka -Dur lak (34 la ta) i Ma ria Gu mu -
lak -Si kor ska (28 lat).

Naj star szą uczest nicz ką wy stę pów
by ła pa ni Ku li go wa z Mło do wa, bio rą -
ca udział w II Ple ne ro wym We se lu

Piw ni czań skim. Nie dłu go po tem koń -
czy ła 100 lat!

Naj młod szym uczest ni kiem wy jaz -
du na MFFZG w Za ko pa nem był
w 1993 ro ku kil ku mie sięcz ny syn Ire -
ny Gru ce li -Sta wiar skiej i Jó ze fa Sta -
wiar skie go – Ma ciek (obec nie
mu zy kant w ka pe li Błan ko wia ny).

***
Jak do szło do po wsta nia „Do li ny

Po pra du”? W la tach 60. XX wie ku
gru pa na uczy cie li piw ni czań skich sta -
ra ła się wy do być z ludz kiej pa mię ci już
pra wie za po mnia ne zwy cza je, tań ce
i pie śni. Te, ro dzą ce się na piw ni czań -
skiej zie mi, ale też te przy no szo ne tu
w ra mach mi gra cji lud no ści, czy przez
mę żczyzn wra ca ją cych ze słu żby
„w re kru tach”.

Edward Gru ce la – mu zyk i rzeź biarz,
Eu ge niusz Leb do wicz – po lo ni sta, czło -
wiek o sze ro kich za in te re so wa niach,
Mie czy sław Łom nic ki – mu zyk i hi sto -
ryk – za ło ży li w Piw nicz nej ze spół re -
gio nal ny. Od po cząt ku in spi ra cją
i po mo cą słu żył im et no graf Ka zi mierz
Bo guc ki, zaś nad cho re ogra fią czu wał
Jó zef Unold.

Od pra wie 47 lat ze spół pre zen tu je
folk lor gó ra li nad po pradz kich, zwa -
nych cza sem Czar ny mi Gó ra la mi, bo
– jak mo żna zo ba czyć na sta rych
fo to gra fiach – gu nie i ho ło śnie ma ją
ciem ną bar wę. Ogrom ną za słu gą twór -
ców ze spo łu i je go człon ków jest za -

Masz ta kie pięk ne ko rze nie (2) 

„Do li na Po pra du”
ura to wa ła folk lor
Czar nych Gó ra li
Wszyst ko, co wa żne dla tej zie mi, od za ra nia zwią za nej z gór -
ską rze ką Po prad, ma w na zwie, lub sym bo li ce jej imię. Za tem
i ze spół re gio nal ny na zwa no „Do li na Po pra du”. Ist nie je w Piw -
nicz nej od 1965 ro ku i oca la folk lor gó ra li nad po pradz kich.
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cho wa nie, a ra czej ura to wa nie wła śnie
te go stro ju gó ra li piw ni czań skich. Jest
on zu peł nie od mien ny od stro ju gó ra li
pod ha lań skich czy be skidz kich, od zna -
cza się pro sto tą i oszczęd nym zdo bie -
niem.

Mę żczyź ni no si li por t ki zwa ne ho ło -
śnia mi i kurt ki na zy wa ne gu nia mi, wy -
ko na ne z czar ne go lub brą zo we go
suk na sa mo dzia ło we go. Ho ło śnie mia ły
wą ski, czer wo ny lam pas, na to miast gu -
nie – ob szy cia z czar ne go, gra na to we go,
cza sem zie lo ne go ma te ria łu. Za koń cze -
nie rę ka wów i kla py kie sze ni gu ni prze -
szy wa ne by ły ni kłym, ko lo ro wym
wzo rem geo me trycz nym. Naj star si lu -
dzie w oko li cy wspo mi na ją, że oprócz
brą zo wych por tek i gu ni, mę żczyź ni no -
si li rów nież bia łe ho ło śnie z czer wo ny -
mi wy pust ka mi i gu nie dłu gie, bia łe,
z tzw. skrzy dła mi i nie co in nym zdo bie -
niem. Był to strój od święt ny, któ ry, nie -
ste ty, się nie za cho wał. In ne ele men ty
mę skie go stro ju: czar na lub ciem no nie -
bie ska ka mi zel ka z me ta lo wy mi gu zi ka -
mi, przy ho ło śniach wą ski pas skó rza ny
opa da ją cy na bio dro, wy bi ja ny ozdob -
ny mi ćwie ka mi. Na no gach no si li kierp -
ce z dłu gi mi na wło ka mi opa su ją cy mi
ho ło śnie nad kost ką. Ka pe lusz po dob ny
do gó ral skie go, oto czo ny pęcz kiem
czer wo nej weł ny w miej sce mu sze lek.
Za miast ciu pa gi uży wa li gię tych la sek
z ja łow ca, zwa nych ku la mi.

Ko bie ty no si ły ob ci słe ka fta ni ki (ka -
tan ki), z rę ka wa mi o kro ju uwy dat nia ją -
cym fi gu rę, szy te z cien kiej,

jed no ko lo ro wej weł ny, lub kwie ci ste go
per ka lu, zdo bio ne skrom ny mi wzo ra mi
geo me trycz ny mi z barw nych ta sie mek.
Pod ka fta nik wkła da no bia łą bluz kę.
Ozdo bą ko bie ce go stro ju by ło kil ka
sznu rów ko ra li na szyi, a na gło wie
chust ka „ty be to wa” w kwia ty, uży wa -
na w cza sie chło dów. Chu s ty no szo ne
na ple cach dla cie pła by ły czar ne, lub
wzo rzy ste, z frędz la mi, uży wa ne tyl ko
od świę ta. Sze ro kie i dłu gie spód ni ce
z płót na dru ko wa ne go, tzw. błą ki cio ry,
lub far ba ni ce, no si ły dziew czę ta; ko bie -
ty czę ściej jed no barw ne, dłu gie spód ni -
ce weł nia ne, ob szy te ta siem ka mi u do łu.
Naj czę ściej wy stę pu ją cym wzo rem błą -
ki cior by ły drob ne kwiat ki, lub or na -
men ty ro ślin ne. Na spód ni ce na kła da no
bia łe, lub ko lo ro we za pa ski. Kierp ce
z dłu gi mi na wło ka mi, tak jak u mę -
żczyzn, ko bie ty wią za ły nad kost ką.

***
Ura to wa no strój, ura to wa no też pie -

śni, któ re przez la ta nio sły się po ha lach
i zbo czach. Do dziś skła da ją się one
na pro gram ze spo łu pie śni – śpiew ki,
daw niej śpie wa ne przy pa sie niu by dła,
czy owiec. By ły też pie śni ryt micz ne,
do tań ca, żar to bli we przy śpiew ki śpie -
wa ne w karcz mie, na we se lu, czy „mu -
zy ce”. Przy śpiew ki świad czą
o po my sło wo ści, wy obraź ni i ta len tach
osób je ukła da ją cych. Żar to bli we, z do -
cin ka mi, nie raz zło śli wy mi. Osob ną
gru pę sta no wią przy śpiew ki i pie śni re -
kruc kie, zwią za ne z po bo rem gó ra li
do woj ska. W tej gru pie by ły też pie śni

opi su ją ce nie chęć do opusz cze nia zie mi
ro dzin nej i tę sk no tę za nią. Wła śnie to,
co ro bi li, czym ży li, gó ra le wy ra ża li
w śpie wie i tań cu. Tań ce upra wia no naj -
czę ściej ze spo ło we, jak paw, pi jo wec ka,
ha nok, bła siok, po lka bez sto łek, ma -
dziar, obyr ta ny, koń ski. Ale by wa ją też
tań ce ini cjo wa ne, lub w ca ło ści wy ko -
ny wa ne przez po je dyn cze pa ry, np. za -
mia ta ny, śta je rek, po lka na ła wie.

Pro gra my wy ko ny wa ne przez ze spół
to „Na ho li”, „Po że gna nie re kru tów”,
„Mu zy ka po koś bie”, „Wi li ja u cor nyk
gó ro li” i pro gram ko lęd ni czy, a ta kże
„We se le piw ni czań skie”, „Ło bi grow ka”,
„Rzniont ki na Sko ru paf” i „Świen ty
Sce pon u Ła zia nof”.

Przy pa sie niu na ha li roz ryw ką by ły
za ba wy zręcz no ścio we chłop ców: ko cu -
ry, du pek, ło ma nie na rę ce i in ne.

Bar dzo wa żnym dla ka żdej spo łecz no -
ści ob rzę dem jest we se le. Dzię ki pra cy
ze spo łu pod kie run kiem Edwar da Gru ce -
li oraz bez cen nym in for ma cjom m.in. 90–
let niej Ma rii Sko ru py i Ge no we fy Ku lig,
zo stał opra co wa ny sce na riusz „We se la
piw ni czań skie go”. W Piw nicz nej i oko -
li cach zna ni i po wszech nie sza no wa ni
by li sta ro sto wie we sel ni. Wie lu z nich
wy ró żnia ło się wiel ką wy obraź nią,
w cza sie tzw. ło bi grow ki po tra fi li na tych -
miast zry mo wać dow cip ną i ob ra zo wą
przy śpiew kę, a ich ora cje i mo wy we sel -
ne by ły dzie ła mi sztu ki słow nej.

***
Ze spół wie lo krot nie kon cer to wał

na Sło wa cji, przed sta wiał gó ral ski
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folklor w Cze chach, Fin lan dii, Fran cji,
Buł ga rii. Ży wio ło wo ścią za dzi wiał Wę -
grów nad Ba la to nem. Re pre zen tan ci
Do li ny Po pra du wy stę po wa li ta kże
w An glii i w Niem czech, a w 1999 ro ku
człon ki nie gru py śpie wa ły na Pla cu Św.
Pio tra w Rzy mie utwo ry z na gra nej
wcze śniej pły ty „Ży czy my, ży czy my”.

Dzię ki wy trwa łej pra cy lu dzi ko cha -
ją cych folk lor, zwy cza je gó ra li nad po -
pradz kich by ły pre zen to wa ne na wie lu
fe sti wa lach, kon kur sach i prze glą dach
w ró żnych mia stach Pol ski. W ko lek cji
na gród ze spo ło wych zna la zły się kil ka -
krot nie „Zło te ser ca” z Fe sti wa lu Gó ra li
Pol skich w Żyw cu (1988, 1995), „Zło ta
Ciu pa ga” (2011) i „Srebr na Ciu pa ga”
z Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Folk lo -
ru Ziem Gór skich w Za ko pa nem (1995),
„Brą zo wa ciu pa ga” (1988), I miej sce
w Prze glą dzie Do rob ku Kul tu ral ne go
Wsi „Przy tocz na `87”, „Brą zo we ser ca
ży wiec kie”, na gro da za ura to wa nie stro -
ju Czar nych Gó ra li w Żyw cu, pu cha ry
„Je sie ni Ta trzań skiej”, II na gro da
w Kon kur sie Tań ca Lu do we go w Rze -
szo wie, II na gro da w Kon kur sie Ob rzę -
dów We sel nych „Ka dzi dło 2002”
i wie le in nych. Od po nad 40 lat pra wie
co ro ku Do li na Po pra du wy stę pu je też
na kon cer tach Ty go dnia Kul tu ry Be -
skidz kiej.

Gru py śpie wa cze ze spo łu – żeń ska,
mę ska i mie sza na – oraz ka pe la wie lo -
krot nie by li lau re ata mi kon kur sów Mu -
zyk, In stru men ta li stów, Dru żbów
i Śpie wa ków Dru zbac ka w Po de gro dziu
oraz kon kur su Sa ba ło we Ba ja nia w Bu -
ko wi nie Ta trzań skiej, Serc na Fe sti wa lu
Folk lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu
i ostat nio Fe sti wa lu w Ka zi mie rzu. 

Kie dy osią gnę li naj więk szy chy ba
suk ces w hi sto rii ze spo łu – Zło tą Ciu pa -
gę w Za ko pa nem w sierp niu 2011 r.
– w 43. Mię dzy na ro do wym Fe sti wa lu
Folk lo ru Ziem Gór skich uczest ni czy ła,
jak za wsze, eli ta ze spo łów re gio nal nych
z wie lu kra jów Eu ro py i Pol ski. Wśród
czter na stu ze spo łów by ły czte ry pol skie,
w tym wła śnie Do li na Po pra du. Przed -
sta wi ła wy do by ty z za po mnie nia zwy -
czaj zwią za ny z przy go to wa niem opa łu
przed zi mą pt. „Rzniąt ki na Sko ru paf”.
Au to rem po my słu jest Sta ni sław Źrał ka,
tan cerz, śpie wak i ga wę dziarz, od wie lu
lat wy stę pu ją cy w ze spo le, a au tor ką

sce na riu sza wi do wi ska Wan da Łom nic -
ka–Du lak, po et ka, au tor ka słow ni ka
gwa ry piw ni czań skiej oraz wie lu sce na -
riu szy, nie tyl ko dla Do li ny Po pra du.
Od naj star szych miesz kań ców oko li cy
ze bra ła wie le wspo mnień opi su ją cych
ró żne, drob ne na wet, de ta le te go zwy -
cza ju i stwo rzy ła sce na riusz z cie ka wą
ga wę dą o drew nie i je go war to ściach, ja -

ko nie zwy kłe go ma te ria łu to wa rzy szą -
ce go lu dziom gór. Wi do wi ska
z mu zy ką, pie śnią, tań cem, hu mo rem
i dow ci pem. Ca łość – przy go to wa ną
pod kie row nic twem Da riu sza Rzeź ni ka,
przy wspar ciu kie row ni ka ka pe li Pio tra
Ku li ga i za an ga żo wa niu ca łe go ze spo łu
– wy sta wio no na II Ma ło pol skim Kon -
kur sie Ob rzę dów, Oby cza jów i Zwy cza -
jów Lu do wych „PO GÓR ZAŃ SKIE
GO DY” Łu żna 2010, gdzie uzy ska -
ła II miej sce. Na stęp nie na XXVI Sej -
mi ku Wiej skich Ze spo łów Te atral nych
w Bu ko wi nie Ta trzań skiej, któ ry to wy -
stęp za owo co wał I miej scem i kwa li fi -
ka cją do Tar no gro du – tam na Sej mi ku
Te atrów Wsi Pol skiej ze spół otrzy mał
na gro dę Na ro do we go Cen trum Kul tu ry.
W ro ku 2011 „Do li na Po pra du” przed -
sta wi ła ten pro gram na Fe sti wa lu Folk -
lo ru Gó ra li Pol skich w Żyw cu i zo sta ła
na gro dzo na za pięk ny śpiew i tań ce.
Tam za kwa li fi ko wa no ze spół (ja ko re -
zer wo wy) do wy stę pu na Mię dzy na ro -
do wym Fe sti wa lu Folk lo ru Ziem
Gór skich w Za ko pa nem. A w sto li cy
Tatr ju ry w mię dzy na ro do wym skła dzie
przy zna ło w ka te go rii ze spo ły tra dy cyj -
ne naj wy ższą na gro dę wła śnie Do li nie
Po pra du.

***
W ro ku 1996 piw ni czań scy śpie wa -

cy, mu zy cy i tan ce rze wy stą pi li w Fil -

har mo nii Na ro do wej w War sza wie
na kon cer cie Epo pe ja Kar pac ka z cy klu
„Pie śni zie mi oj czy stej”. A w 1999 r.
w da le kim Sierp cu z ogrom nym wzru -
sze niem od bie ra li Lu do we go Oska ra,
czy li Na gro dę im. Oska ra Kol ber ga.

Ze spół wie lo krot nie na gry wał swo je
utwo ry dla Pol skie go Ra dia (I pro gram
oraz Ra dio Kra ków), a ta kże dla te le wi -
zji, m. in. w cy klu „Ob rzę dy i zwy cza -
je”, fil my „Po że gna nie re kru tów„(1986)
i krót ko me tra żo wy „Tryp tyk są dec -
ki„(1971).

Pra wie 40 lat ist nie nia Do li ny Po pra -
du to po nad ty siąc wy stę pów w ró żnych
mia stach Pol ski, od Szcze ci na po Lu -
blin, od Ma zur po Książ, od Łe by
po Prud nik. Udział w im pre zach lo kal -
nych, jak Dni Piw nicz nej, ale też
w ogól no pol skich, jak np. Do żyn ki Cen -
tral ne w Opo lu. To ta kże ogrom na pro -
mo cja Zie mi Piw ni czań skiej
na prze glą dach, tar gach, wy sta wach. To
łą cze nie się pie śnią z mniej szo ścia mi
na ro do wy mi pod czas kon cer tów Łem -
kow skiej Wa try, Od Ru sal do Ja -
na i Wrzo so wi ska. To rów nież ogrom ny
wkład w kul tu rę, szcze gól nie lu do wą
i mu zycz ną Zie mi Piw ni czań skiej, cen -
ny dar kil ku po ko leń piw ni czan wnie -
sio ny do skarb ni cy pol skie go folk lo ru.

Przez 35 lat ze spo łem kie ro wał
Edward Gru ce la. Pod ko niec 2000 ro ku
funk cję kie row ni ka Re gio nal ne go Ze -
spo łu Do li na Po pra du ob jął Woj ciech
Bo guc ki, a w dru giej po ło wie 2001 r.
za stą pił go Lu dwik Gór ka. W la tach
od 2003–2009 ze spo łem kie ro wał Ma -
ciej Je żow ski, zaś od 2009 ro ku funk cję
tę peł ni Da riusz Rzeź nik. Od wie lu lat
kie row nic two wspie ra ją star si człon ko -
wie ze spo łu. Ka pe lą przez 35 lat kie ro -
wał Edward Gru ce la, na step nie
Woj ciech Bo guc ki, Sta ni sław Dud ka
i do chwi li obec nej Piotr Ku lig. Grą
na he li gon ce ze spo ło wi po ma ga li An to -
ni To czek oraz Alek san der Leb do wicz.
Ze spół wspie ra ją lo kal ne za kła dy,
od Wa try po przez Gmin ną Spół dziel nię,
aż po Spół dziel nię Piw ni czan ka.

BER NA DE TA WASZ KIE LE WICZ 
Tekst pochodzi z publikacji pt. „Masz takie

piękne korzenie”, opisującej zespoły
folklorystyczne Sądecczyzny, wydanej

w ramach „Sądeckiego Festiwalu Kultury”
przez Fundację Sądecką.

Ze spół wie lo krot nie kon -
cer to wał na Sło wa cji,
przed sta wiał gó ral ski
folklor w Cze chach, Fin -
lan dii, Fran cji, Buł ga rii.
Ży wio ło wo ścią za dzi wiał
Wę grów nad Ba la to nem.
Wy stę po wa li ta kże w An -
glii i w Niem czech.
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14. SĄ DEC KIE TA LEN TY
Nie w wi ry da rzu oj ców Je zu itów, a w ko ście le

pod we zwa niem Du cha Świę te go od był się ko lej ny
kon cert z cy klu „Są dec kie Ta len ty”. Wszyst kie mu win -
na by ła desz czo wa po go da, któ ra nie zdo ła ła jed nak za -
kłó cić pre zen ta cji ta len tów są dec kiej mło dzie ży.

Tra dy cyj nie kon cert roz po czął się „Pio sen ką Są -
dec ką” do słów Je rze go Ma sio ra z mu zy ką Alek san -
dra Po rzuc ka, któ rą wy ko na ła An na Ko żuch. Po tem
na sce nie za pre zen to wa li się: Ja go da Bar ci szew ska
– śpiew i re cy ta cja, Ju lia Wil czek – śpiew i re cy ta -
cja, Ar ka diusz Sie dlarz – akor de on, Agniesz ka
Kra jew ska – śpiew, Wik to ria Próch nic ka – gi ta ra
i śpiew, Wik to ria Tracz – skrzyp ce i śpiew.

W cza sie wy stę pów trwa ła rów nież wy sta wa prac
pla stycz nych pod opiecz nych Pa ła cu Mło dzie ży.

Kon cert po pro wa dzi li: Mar ta Bo la now ska -Raj ca
oraz Ja kub Bul zak, zaś sce no gra fię przy go to wa ła
Kin ga Kunz. 

Fun da cja im. dr. Je rze go Ma sio ra ma na ce lu kon -
ty nu ację dzie ła, ja kie mu swo je ży cie po świę cił pa -
tron fun da cji. Dok tor Je rzy Ma sior (1924-2003)
– le karz, po eta, ma larz, re ży ser, że glarz, mi ło śnik
Lwo wa, har cerz, żoł nierz, pa trio ta i spo łecz nik – lu -
bił pra cę z mło dzie żą, i pro mo wał mło de ta len ty.
Fun da cja kon ty nu uje je go dzia łal ność, m.in. po przez
sty pen dia dla uzdol nio nej mło dzie ży, na gro dy
na kon kur sach i fe sti wa lach kre so wych, na gro dę im.
dr Je rze go Ma sio ra dla wy bit nych mło dych ta len tów
oraz cy klicz ne kon cer ty pn. „Są dec kie Ta len ty”.

90 LAT TE ATRU RO BOT NI CZE GO
Dzia ła ją cy pod pa tro na tem Miej skie go Ośrod ka

Kul tu ry w No wym Są czu Te atr Ro bot ni czy im. Bo -

le sła wa Bar bac kie go ob cho dzi w tym ro ku za cny ju -
bi le usz 90-le cia. Z tej oka zji od by ła się uro czy sta pre -
mie ra spek ta klu oraz wy sta wa fo to gra fii.

W foy er MOK za wi sły czar no -bia łe fo to gra fie:
„Te atr Ro bot ni czy w obiek ty wie Je rze go Ce bu li
i Da nie la Ja ni szy na”, przed bu dyn kiem roz ście lo no
czer wo ny dy wan. Wszyst ko to z oka zji ju bi le uszu
są dec kiej sce ny i pre mie ry ko me dii „Klub Ka wa le -
rów” Mi cha ła Ba łuc kie go. Re ży se rem spek ta klu
i za ra zem od twór cą jed nej z ról jest Ja nusz Mi cha -
lik, w po zo sta łe po sta ci wcie li li się: Do ro ta Kacz -
mar czyk, Ju lia Kacz mar czyk, Bar ba ra Klim czak,
Mo ni ka Śle piak, Mie czy sław Fi lip czyk, Sta ni sław
Cho czew ski, Sła wo mir Bo dzio ny, Mar cin Król, Ja -
kub Bul zak, Ery ka Twar dow ska, Adam Śle piak,
Woj ciech Ka czor i Alek san der Ka czor. Sce no gra fię
przy go to wał Ja cek Mi cha lik, a ko stiu my są dzie łem
Iza be li Wia trak. Nad dźwię kiem w spek ta klu czu -
wa Da riusz Smo leń a nad świa tła mi – To masz Do -
mi nik.

VO ID
Mię dzy na ro do wa wy sta wa „VO ID” to pią ta, ostat -

nia już od sło na cy klu „Ga li cja. To po gra fie mi tu”. Ku -
ra to rem ar ty stycz ne go pro jek tu, któ ry oglą dać mo żna
w Ga le rii BWA SO KÓŁ, Do mu Go tyc kim i Ga le rii
Daw na Sy na go ga jest An da Rot ten berg.

Na wy sta wie po dzi wiać mo żna dzie ła: Mi ro sła wa
Bał ki, Lászlo Féhe ra, Ha das sa Gol dvich ta, Di ny Got -
tlieb, Ste pha na Hu be ra, Ni ki fo ra Kry nic kie go, To ma -
sza Kul ki, Ni had Ni no Pušija, Zo ra na To do ro vi ća,
Urban Art (An ne Pe sch ken & Ma rek Pi sar sky), Bro -
ni sła wy „Pa pu szy” Wajs i An dy War ho la – to w Ga -
le rii BWA SO KÓŁ, zaś w Ga le rii Daw na Sy na go ga
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14. Są dec kie Ta len ty 90 lat Te atru Ro bot ni cze go
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po kój -pra cow nię Ma ry ana, czy li Pin cha sa Bur ste ina, ma la rza
po cho dzą ce go z No we go Są cza; w Do mu Go tyc kim twór -
czość zwią za ną ze sztu ka łem kow ską.

Sam wer ni saż wy sta wy „VO ID” był wiel kim wy da rze niem,
w któ re za an ga żo wa ły się oprócz Ma ło pol skie go Cen trum
Kul tu ry SO KÓŁ licz ne śro do wi ska kul tu ral ne i ar ty stycz ne.
Przed otwar ciem od był się hap pe ning „Łą ka”, upa mięt nia ją -
cy za gła dę są dec kich Ży dów w obo zie kon cen tra cyj nym
w Be łżcu, zaś w trak cie – kon cert „Mu zy ka 4 kul tur” w wy -
ko na niu Ka pe li Bro dów, Ada ma Stru ga oraz Te re sy Mir gi.

Cykl „Ga li cja. To po gra fie mi tu” re ali zo wa ny był w ra mach
pro jek tu pn. „Sztu ka współ cze sna na ro dów daw nej mo nar chii
au stro wę gier skiej”. Pro jekt uzy skał współ fi nan so wa nie przez
Unię Eu ro pej ską w ra mach Ma ło pol skie go Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go na la ta 2007-2013. W je go ra mach od -
by ły się na stę pu ją ce wy sta wy: „Pa sja or ni to lo ga. Two rze nie
mi tu” (ku ra tor – Adam Bu jak), „Ryt mi ka ćwi czeń” (ku ra tor
– Mi chal Ko leček), „Utra co ne hi sto rie” (ku ra tor – Bar nabás
Benc sik), „Ga li cia, mon amo ur. Sza leń stwo, fan ta zja i fan ta -
zmat” (ku ra tor – Dan na Hel ler), „Vo id” (ku ra tor – An da Rot -
ten berg).

GRA FI KI RO BER TA OL SZOW SKIE GO
„Czas i prze strzeń” to płót na i kart ki pa pie ru, na któ rych

au tor kre śli set ki me trów po gma twa nych li nii i wkom po no -
wa nych w nich twa rzy. Z wa żnych po wo dów ro dzin nych Ro -
bert Ol szow ski nie po ja wił się na wer ni sa żu wy sta wy, któ ry
wspól nie otwo rzy li Ja nusz Wój cik, dy rek tor Ga le rii Sztu ki
Współ cze snej BWA SO KÓŁ oraz Ewa Rams, ku ra tor eks po -
zy cji. Za miast ar ty sty głos za brał dr Piotr Więc kow ski, wy -
kła dow ca Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko wie.

Sztu ka Ro ber ta Ol szow skie go to za rów no ob ra zy akry lo -
we na płót nie, kre ski na pa pie rze jak i wy dru ki kom pu te ro -
wych gra fik, na któ rych prze pla ta ją się ze so bą li nie i krzy żu ją

dzie siąt ki czy też set ki uprosz czo nych, ko mik so wych twa rzy.
Jed ne przy cią ga ją wzrok wi dza z dal szej od le gło ści, in ne zaś
trze ba dłu go szu kać spo śród po plą ta nych kształ tów.

–Te twa rze są za ska ku ją co ró żne, mi mo że pra wie w ten
sam spo sób po da ne – mó wi Piotr Więc kow ski. – Przy glą da -
jąc się im na le ży roz po znać ich cha rak ter i na strój tak, jak by -
śmy przy glą da li się oso bom w tłu mie i pró bo wa li roz po znać
zna jo mą i przy ja zną nam po stać.

SĄ DEC KIE MU ZEUM ZA KOŃ CZY ŁO 
PO NADMI LIO NO WY PRO JEKT

Do biegł koń ca re ali zo wa ny przez Mu zeum Okrę go we
w No wym Są czu pro jekt VIA GA LI CIA. Ostat nią wy sta wę
„Są dec czy zna w ar chi wa liach” oglą dać mo żna do koń ca te go
ro ku w Mia stecz ku Ga li cyj skim.

VIA GA LI CIA to dwu let nie przed się wzię cie za po nad 1,1
mln zł, na któ re skła da ły się wy sta wy, im pre zy ple ne ro we,
wie czo ry au tor skie i fil mo we, a ta kże pro po zy cje wy daw ni -
cze pre zen tu ją ce te ma ty kę ga li cyj ską. Głów nym od nie sie niem
pro jek tu jest Są dec czy zna z jej ogrom nym bo gac twem hi sto -
rycz nym i wie lo kul tu ro wo ścią, ale wi dzia na przez pry zmat
szcze gól ne go ko lo ry tu Ga li cji sprzed stu lat.

– Wszel kie re ali za cje w pro jek cie to ogrom na pra ca ze spo -
ło wa i my ślę, że jej efekt był pod czas tych dwóch lat wi docz -
ny – mó wi Ma ria Mar ci now ska, ko or dy na tor pro jek tu.
– Wszyst kie im pre zy ple ne ro we i wy sta wy kon cen tro wa ły się
wo kół ja kieś kon kret nej po sta ci, bądź zja wi ska ga li cyj skie go.

I tak jed ny mi z bo ha te rów by li: Ma ciej Bo gusz Stę czyń -
ski, Woj ciech Mi gacz i Mie czy sław Or ło wicz, któ rym po -
świę co no spo tka nia, wy sta wy i wy daw nic twa. W Są dec kim
Par ku Et no gra ficz nym i Mia stecz ku Ga li cyj skim z dba ło ścią
o de ta le od two rzo no kli ma ty i wy da rze nia sprzed stu lat, któ -
rym z za cie ka wie niem przy glą da li się go ście od dzia łów Mu -
zeum Okrę go we go w No wym Są czu.

VO ID Gra fi ki Ro ber ta Ol szow skie go
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IKO NY W KRY NI CY
„Kry nic kie spo tka nia kul tu ral ne – wer ni saż wy sta wy ikon

współ cze snych” to wa rzy szył XXII Fo rum Eko no micz ne mu
w Kry ni cy -Zdro ju. Na ścia nach Mu zeum Ni ki fo ra oprócz
prac kry nic kie go pry mi ty wi sty mo żna oglą dać iko ny po -
wsta łe w cią gu trzech lat pod czas warsz ta tów iko no pi sa nia
w No wi cy. Ta ma ła miej sco wość w po wie cie gor lic kim jest
miej scem szcze gól nym, w któ rym gro ma dzą się lu dzie szu -
ka ją cy od po wie dzi na wie le py tań, a szcze gól nie w kon tek -
ście du cho wym.

Ka żde go ro ku uczest ni cy warsz ta tów pi szą iko ny na in ny
te mat. W 2009 r. na iko nach umiesz cza li Zba wi cie la, rok póź -
niej Mat kę Bo żą i ostat nio po sta ci Sta re go Te sta men tu. W tym
ro ku pod czas warsz ta tów iko no pi sa nia ich uczest ni cy zmie -

rzy li się z apo sto ła mi – po słań ca mi No we go Te sta men tu. Wy -
sta wę ikon w Mu zeum Ni ki fo ra uzu peł nia ją fo to gra fie
au tor stwa gor lic kie go fo to gra fi ka Wa cła wa Bu gno. Na swo -
ich zdję ciach uwiecz nił uczest ni ków trzech do tych cza so wych
edy cji warsz ta tów w No wi cy. Wer ni saż wy sta wy uświet nił
na to miast kon cert pie śni sa kral nych w ję zy ku łem kow skim
w wy ko na niu Ju lii Do szny, któ rej to wa rzy szył na akor de onie
Mi ro sław Bo go nia.

W Mu zeum Ni ki fo ra mo żna też oprócz ikon oglą dać pra ce
te go kry nic kie go pry mi ty wi sty. Obie wy sta wy w cy klu „Kry -

nic kie spo tka nia kul tu ral ne” by ło mo żli we dzię ki Fun da cji Są -
dec kiej, któ ra jest or ga ni za to rem przed się wzię cia.

SCHE RZO W NAR VI KU
Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia są dec ki chór „Sche rzo”

od wie dził za przy jaź nio ny z No wym Są czem Nar vik. Ucznio -
wie i ab sol wen ci Li ceum i Gim na zjum im. Ja na Dłu go sza
w nor we skim mie ście by li już po raz trze ci. Wa ka cyj ny pro -
jekt no sił na zwę Spo tka nie Mu zycz ne Miast Part ner skich No -
wy Sącz – Nar vik.

Wy jazd był or ga ni zo wa ny w ra mach trzech ju bi le -
uszy: 720-le cia No we go Są cza, 110-le cia po wsta nia Nar vi ku
i 25-le cia Chó ru Sche rzo.

– By ła to już trze cia pod róż do Nar vi ku. Pierw sza od by ła
się 10 lat te mu wraz z de le ga cją są dec kich śro do wisk twór czych
– mó wi dr An drzej Ci tak, opie kun chó ru. Dru ga przy pa dła
na 2006 rok. Chór wraz z wła dza mi mia sta udał się tam z mi -
sją dy plo ma tycz ną. – Prze wo zi li śmy zie mię z pól bi tew nych i zo -
sta ła ona zło żo na na cmen ta rzu Ha kvik, gdzie wcze śniej sta ła
pu sta urna. Ostat nia wi zy ta mia ła rów nież wy miar pa trio tycz -
ny, chó rzy ści zło ży li kwia ty na cmen ta rzu i za śpie wa li na daw -
nych po lach bi tew nych. Spo tka li śmy się rów nież z bur mi strzem
mia sta oraz z part ner ską szko łą – do da je na uczy ciel.

Są dec ki chór dał kon cert dla Po lo nii i uczest ni czył we
wspól nej mszy św. Ucznio wie i ab sol wen ci „Dłu go sza” mie li
rów nież oka zję zwie dzić mia sto i je go oko li ce, po pły nąć
wzdłuż fior dów szla kiem bi tew nym z II woj ny świa to wej.
Łącz nie do Nor we gii po je cha ło 46 osób, w tym 36 chó rzy -
stów. Pod róż ze zwie dza niem miast na tra sie (Gdańsk, Sztok -
holm, Ro va nie mi, czy li sie dzi ba św. Mi ko ła ja, Hel sin ki,
Wil no, Kow no) trwa ła ty dzień. Ty le sa mo cza su chó rzy ści
spę dzi li w Nar vi ku, gdzie za kwa te ro wa ni by li u ro dzin part -
ner skie go chó ru San gvir ke la get. JA NUSZ BO BREK

PAŹDZIERNIK 201272 KULTURA
WWW.SADECZANIN.INFO

Ka żde go ro ku uczest ni cy warsz ta tów
pi szą iko ny na in ny te mat. W 2009 r.
na iko nach umiesz cza li Zba wi cie la,
rok póź niej Mat kę Bo żą i ostat nio po -
sta ci Sta re go Te sta men tu.

Iko ny w Kry ni cy Sądecczyzna w archiwalich FOT. JB
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HISTORIA

– Prze pra szam, nie po wie dzia łem, że
ten ksiądz wy kła da w se mi na rium pol -
sko -ame ry kań skim w Or chard La ke
teo lo gię mo ral ną i ję zyk pol ski. Po szu -
ku je ko goś, kto mógł by na pi sać pod -
ręcz nik do na ucza nia gra ma ty ki
pol skiej ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem rze czow ni ka i cza sow ni ka. Po na -
wiam proś bę.

– Mo gę to zro bić do pie ro w wa ka cje
– od par łam po chwi li na my słu. Na tym
roz mo wa się za koń czy ła.

W mo men cie, gdy za czę łam spraw -
dzać pra ce, te le fon za dzwo nił po now nie.

– Słu cham!
– Tu ksiądz Pesz kow ski. Czu waj! Sły -

sza łem od mo wę, ale te raz ja bez po śred -
nio pro szę o spo tka nie. Cho dzi mi
o bar dzo po wa żną spra wę. Na po dwór -
ku stoi sa mo chód mo je go pa na kie row -
cy, pra wie pod pa ni oknem. Za bie rze
pa nią i przy wie zie do let niej re zy den cji
Pry ma sa Pol ski księ dza Ste fa na Wy szyń -
skie go, z któ rym prze by wam na let ni sku
w oko li cach War sza wy. Pro szę nie od -
ma wiać. Bę dę cze kać. Czu waj!

Za nim ochło nę łam po roz mo wie
z dwo ma ka pła na mi, sły szę do drzwi
pu ka nie. Otwie ram. W pro gu stoi mę -
żczy zna i szyb ko mó wi:

– Je stem z po le ce nia księ dza pra ła ta
Zdzi sła wa Pesz kow skie go. Mam pa nią
przy wieźć do re zy den cji pry ma sa.

Wy szedł, nie cze ka jąc na mo ją zgo -
dę, lub od mo wę.

Wsia dłam do sa mo cho du. Za mo że
nie ca łe pół to rej go dzi ny zna leź li śmy się
na miej scu. Wo ko ło las, łą ka i pa rę do -
mów. Krę ci ły się w tym kra jo bra zie
dziew czę ta, jak się do wie dzia łam, by ły
to prak ty kant ki In sty tu tu Pry ma sow -
skie go w War sza wie. One to po bie gły
szu kać bę dą ce go na spa ce rze w le sie
księ dza. Za chwi lę wra ca ły, pro wa dząc
mę żczy znę nie ubra ne go w su tan nę,
więc pew nie nie był to ksiądz. Ale gdy
krzyk nął „Czu waj!” tak gło śno, że bie -
gną cy przy nim wy żeł za czął szcze kać,
do my śli łam się, że to jed nak jest ksiądz.
Nasz wi ka ry po wie dział mi żar to bli wie:
– Niech pa ni uwa ża tyl ko na je go oczy!

– Nie wi do my?

– Ależ nie. Tyl ko dla pań mo że być
nie bez piecz ny.

Te je go sza fi ro we oczy! Rze czy wi -
ście. By ły to pięk ne oczy, zwłasz cza
w ze sta wie niu z reszt ka mi czar nych
wło sów. Roz ma wiał z kie row cą krót ko,
chy ba pła cąc mu za kurs, a po tem, pra -
wie bie gnąc, pro wa dził mnie do swo je -
go po ko ju. Po kój był nie wiel ki,
pach ną cy ży wicz nym drze wem.

Za nim usie dli śmy, za wo łał już zgod -
nie z ame ry kań skim ty tu ło wa niem:

– Chodź, po ka żę ci po kój księ dza pry -
ma sa. Ale nie bój się, ksiądz pry mas
na dłu go wy je chał.

Le d wie spoj rza łam na ten po kój, ks.
Pesz kow ski otwie rał już drzwi do swo -
je go. Za sie dli śmy przy nie wiel kim sto -
le. Ośmie lo na pra wie mło dzień czym
za cho wa niem księ dza, po wie dzia łam:

– Kto po sta wił tę ol brzy mią wa li zę
na śnie żno bia łej po ście li?.

Nie od po wie dział, tyl ko się roz ra do -
wał i śmiał się, śmiał z ca łe go ser ca. Za -
py ta łam:

– Po co mnie tu ksiądz ścią gnął?
A on na to: – Nie wi dzisz, że tu jest

ład nie, pach nie świer ka mi, tra wą i swo -
bo dą? I … jest tu bli żej Bo ga, Stwór cy
te go pięk na.

Zau wa żył, że zga dzam się z je go od -
po wie dzią. Spoj rzał na mnie po wa żnie:

– A te raz, je śli po tra fisz po móc mi
w na pi sa niu pod ręcz ni ka do gra ma ty ki
pol skiej, bę dę ci bar dzo wdzięcz ny.

– Je śli wie leb ny ksiądz nie bę dzie mi
prze szka dzał, to, je śli po tra fię, na pi szę
– od par łam. Ksiądz na to dow cip nie:
– Je śli po zwo lisz – bę dę prze szka dzał.

I ta ką „in wo ka cją” roz po czę li śmy
współ pra cę na rzecz Po la ków w Ame -
ry ce.

***
W dzień szko ła, w no cy pi sa nie pod -

ręcz ni ka. Oczy wi ście też współ pra ca
z księ dzem, któ ry al bo dzwo nił, al bo
przy je żdżał z na szym mi łym wi ka rym
Jó ziem. Gdy po sie dzie li dłu żej, wy pa -
da ło ich po ży wić, ale czym? Ugo to wa -
łam gar ka pu sty z gro chem, lub fa so lą.
Mię so by ło nie osią gal nym ra ry ta sem.
Na kle iłam lu bel skich pie ro gów z se rem
i ka szą gry cza ną. Mo żna je by ło jeść ze
śmie ta ną, lub sma żo ną ce bu lą i sło ni ną,
we dle upodo bań. Ty mi spe cja ła mi tak
się za ja da li, że dla mnie i cór ki nie wie -

Wspo mnie nie o ka pe la nie Ro dzin Ka tyń skich 

Zdzisław
Peszkowski
– harcerz,
żołnierz, kapłan
Był czer wiec 1980 ro ku. W go dzi nach po ran nych za dzwo nił te -
le fon. Zgło sił się wi ka ry z na szej pa ra fii, dziś już bi skup, po eta.
Czę sto przy sy łał do mnie na kon sul ta cje nie za mo żnych
uczniów, stu den tów, sio stry za kon ne czy księ ży. Te raz za py tał,
czy wy ra żam zgo dę na spo tka nie z ame ry kań skim księ dzem,
z po cho dze nia Po la kiem. – Ależ pro szę księ dza! Ko niec ro ku
szkol ne go, ma tu ry, eg za mi ny wstęp ne… Przy kro mi. Nie, nie!
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le zo sta wa ło. Po więk szy łam więc ilość
tych po traw. Zwłasz cza, ame ry kań ski
Po lak się ni mi ra do wał. A gdy upie kłam
cia sto z jabł ka mi, lub tru skaw ka mi, pra -
wie się nań rzu ca li. Mia łam wię cej pra -
cy, lecz kon takt z ty mi prze mi ły mi
ka pła na mi uroz ma icał mo je ży cie. By li
to lu dzie bez po śred ni, cie ka wi, roz ko -
cha ni w swo im Bo żym i oj czyź nia nym
po wo ła niu. A ich ape ty ty? Mo że mi łą
for mą po chwa ły dla mnie?

Z owy mi księ żmi spo ty ka łam się też
na mszach świę tych w ko ście le św. Sta -
ni sła wa Kost ki na war szaw skim Żo li bo -
rzu. Kie dyś ks. Zdzi sław przy niósł, ja ko
pre zent dla ko ścio ła, ob ra zy Mat ki Bo -
skiej Ka tyń skiej i Ko ziel skiej. Pi szę
o tym w mo jej ksią żecz ce po świę co nej
ks. Je rze mu Po pie łusz ce i ks. Bo guc kie -
mu (pro bosz czo wi ko ścio ła oraz oj cu du -
cho we mu ks. Je rze go). Ob ra zy te
znaj du ją się w dol nym ko ście le. Ma rzę,
by umiesz czo no je w ko ście le gór nym.
Ty tuł mo jej ksią żecz ki brzmi: „Jest wciąż
wśród nas”. Zo sta ła wy da na w oko ło 700
eg zem pla rzach i roz da łam ją lu dziom
uczest ni czą cym w co mie sięcz nych
mszach świę tych za Oj czy znę. Pi sa łam
– i na dal to czy nię – wier sze pa trio tycz -
ne. Przed sa mym po rwa niem ks. Je rze go

w je go dło nie od da łam 50 wier szy.
Ksiądz pro sił, aby wier sze pod pi sy wać
pseu do ni mem. Pod pi sy wa łam się „Klon”
al bo „Jan”. Z wier szy tych ko rzy stał ks.
Po pie łusz ko pod czas gło sze nia swo ich
słyn nych ka zań.

***
Ks. Zdzi sław Pesz kow ski da wał mi

z pięk ny mi de dy ka cja mi swo je ksią żki.
Ja re wa nżo wa łam mu się swo imi. Prze -
by wa jąc za gra ni cą, w ró żnych kra jach
świa ta, wy sy łał mi pięk ne kart ki. Po po -

wro cie do Pol ski, pod czas spra wo wa -
nych przez sie bie mszy św. za Oj czy znę,
gdy chciał du żo i szyb ko się wy po wie -
dzieć, mo żna by ło za uwa żyć pew ne
trud no ści. La ta po by tu za gra ni cą zro bi -
ły swo je. Jed nak szyb ko to nad ro bił. Lu -
bił, jak przy sta ło na har ce rza, ga wę dzić.
A te ga wę dy by ły pięk ne, ob ra zu ją ce
w peł ni je go pol skość, a ta kże żoł nier -
ską oso bo wość.

Kie dyś za gu bił mi się mój krzyż har -
cer ski. Pod czas ja kie goś spo tka nia ze
smut kiem po wie dzia łam o tym ks. Pesz -
kow skie mu. Nic nie mó wiąc, wy szedł
do kuch ni. By ło mi przy kro, że ksiądz
jak by nie za uwa żał mo je go smut ku. Ale
gdy wró cił z kuch ni, uj rza łam w su tan -
nie nie wiel ką dziu rę i brak har cer skie go
krzy ża.

– Co ksiądz zro bił?! – krzyk nę łam.
– Nic, wstań, do sta niesz mój krzyż

– i za czął mi przy krę cać do blu zy swój
umi ło wa ny krzyż. Pod czas tej ce re mo -
nii sta łam na bacz ność. Z oczu po le cia -
ła mi łza.

In nym ra zem po pro si łam księ dza,
aby z la su ka tyń skie go przy wiózł mi ja -
kiś pa tyk. Za my ślił się. Był mo ją proś -
bą wzru szo ny. W je go sza fi ro wych
oczach zo ba czy łam łzy. Po po wro cie
z Ka ty nia za dzwo nił: – Je śli mo żesz,
wpad nij.

Wpa dłam. Po wie dział wte dy: – Za -
mknij oczy i otwórz dłoń.

Zro bi łam to. Coś mi na dłoń po ło żył
i za ci snął moc no. Po tem po wie dział:
– Otwórz oczy.

Otwo rzy łam i na dło ni zo ba czy łam
ma ły krzy żyk z nie cio sa ne go drze wa
o ja sno żół tej bar wie. Na nim na pis:
„KA TYŃ 1940 ROK”.

Tym ra zem ja po łknę łam łzę, uca ło -
wa łam krzyż z ka tyń skie go drze wa
i dłoń jeń ca z Ko ziel ska. Po we se la ły je -
go zmę czo ne wie kiem i prze ży cia mi
oczy. Za nu cił pieśń: „Pło nie ogni sko
i szu mią knie je”- a ja do koń czy łam:
„Do bry harc mistrz jest wśród nas”.
Na ko niec ksiądz za śpie wał: „Oto jest
dzień, któ ry dał nam Pan”.

By łam kie dyś przy księ dzu, gdy że -
gnał uczest ni ków Mo to ro we go Raj du
Ka tyń skie go. By ło to w po bli żu Gro bu
Nie zna ne go Żoł nie rza przy Pla cu Mar -
szał ka Jó ze fa Pił sud skie go. Wszyst kich
bło go sła wił, ży czył szczę śli wej dro gi

i ka żde mu mo to cy kli ście da wał na dro -
gę ró ża niec. Ja otrzy ma łam ró ża niec
nie zwy kły – je go wła sny, na któ rym
mo dlił się od wie lu lat. Te trzy otrzy ma -
ne od nie go rze czy ma ją szcze gól ne
miej sce w mo im do mu i trak tu ję je jak
bez cen ny skarb.

Gdy wraz z gru pą za przy jaź nio nych
lu dzi je cha łam au to ka rem do ko ścio ła
Opatrz no ści Bo żej w Wi la no wie na po -
grzeb księ dza, w je go in ten cji mo dli li -
śmy się bio rąc ko lej no do rę ki ten
ró ża niec. Przy po mnia łam, że ksiądz
czę sto mó wił o pięk nej praw dzie wia ry
za war tej w na szym cre do: wia ry
w Świę tych Ob co wa nie ła go dząc ból ro -
dzin po mor do wa nych w ró żnych ła -
grach. Wie rzył, że po mor do wa ni na dal
ży ją w Bo żej prze strze ni.

Księ że Ka pe la nie Gol go ty Wscho du,
czy sły szysz mnie? Wie rzę w Świę tych
Ob co wa nie, o któ rym cią gle mó wi łeś.
A jak przy ję li ście tych ze Smo leń ska,
z roz trza ska ne go sa mo lo tu? Czy ście się
spo dzie wa li ta kiej po wtór nej mę ki ka -
tyń skiej? O tak czę sto mó wi łeś o lu do -
bój stwie, o mor dzie, o bol sze wii!

***
Swo je cie ka we ży cie ks. Pesz kow ski

uka zał w ksią żce: „Wspo mnie nia jeń ca
z Ko ziel ska”. Do mnie czę sto po wta rzał:
– Cią gle ci coś opo wia dam, bo my ślę, że
gdy ja umrę, a ty jesz cze zo sta niesz
na zie mi to prze ka żesz to lu dziom.

Więc na ile mo gę, sta ram się wy peł -
niać tę Je go proś bę. Jak wie le mo żna pi -
sać o księ dzu? Pod czas jed nych
od wie dzin na Dzie ka nii po zna łam pre zy -
den ta Ry szar da Ka czo row skie go z ma -
łżon ką. Ksiądz Pesz kow ski przed sta wił
mnie nie ocze ki wa nie cie pło pa rze pre zy -
denc kiej, mó wiąc, że je stem har cer ką
huf ca ło wic kie go bę dą ce go pod opie ką
Sza rych Sze re gów, któ re po upad ku po -
wsta nia zna la zło się na wy gna niu ko ło
Ło wi cza. Tam wła śnie uczy łam się
pod okiem pro fe so rów -har ce rzy. Cią gle
by łam pod uro kiem har cer stwa ło wic kie -
go, lu bel skie go i wresz cie pod uro kiem
ks. Zdzi sła wa Pesz kow skie go, któ ry
wraz z pre zy den tem Ry szar dem Ka czo -
row skim sta no wi li dla mnie du et wiel -
kich Po la ków. Obaj spo czy wa ją
w świą ty ni Opatrz no ści Bo żej w Wi la no -
wie. Nikt już ich w Bo żej prze strze ni nie
roz dzie li. Spo tka li się na wiecz no ści.
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Ja otrzy ma łam ró ża niec
nie zwy kły – je go wła sny,
na któ rym mo dlił się
od wie lu lat. Te trzy
otrzy ma ne od nie go rze -
czy ma ją szcze gól ne
miej sce w mo im do mu
i trak tu ję je jak bez cen ny
skarb.
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By łam za pra sza na przez księ dza
na ró żne spo tka nia z na uczy cie la mi
i mło dzie żą. Naj czę ściej przy po mni ku -
-wa go nie w War sza wie przy uli cy Mu -
ra now skiej. Tam, ja ko har cerz, ksiądz
ga wę dził o wy wóz kach Po la ków do ró -
żnych ła grów w Ro sji i kra jów przez nią
znie wo lo nych. Zwy kle by ły to spo tka -
nia rocz ni co we, uro czy ste. Do te go wy -
mow ne go w tre ści i for mie po mni ka
przy był prze cież w cza sie swo jej piel -
grzym ki do Pol ski Oj ciec Świę ty Jan Pa -
weł II. By ło to z oka zji 60. rocz ni cy
zbrod ni ka tyń skiej. Pocz ta Pol ska wy -
da ła wte dy oko licz no ścio wy zna czek.
Z księ dzem i Ro dzi ną Ka tyń ską spo tkał
się pa pież rów nież w Wa ty ka nie, otrzy -
mał od nich wów czas ob raz Mat ki Bo -
skiej Ka tyń skiej. Ksiądz wte dy już
bar dzo cho ro wał i wi dać by ło, że gdy
klę czał w stro ju har cer skim, wrę cza jąc
pa pie żo wi ob raz, ten pa trzył w je go
twarz ze współ czu ciem i wiel ką tro ską.

Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, że za -
rów no Oj ciec Świę ty Jan Pa weł II, jak
i pry mas Ste fan Wy szyń ski da rzy li ks.
Zdzi sła wa Pesz kow skie go wiel ką sym -
pa tią i mi ło ścią. On sto krot nie mi łość tę
od wza jem niał.

Pa mię tam ostat nie spo tka nie ks. Zdzi -
sła wa przy po mni ku -wa go nie. Był już

bar dzo cho ry, choć cho ro bę tę i On, i je -
go przy ja cie le ukry wa li. Przy wie zio no
mu fo tel. Sie dział na nim, ale w pew nym
mo men cie pod niósł się, by zło żyć swo ją
dłoń na ra mio nach sto ją cych w dwu sze -
re gach uczniów i har ce rzy. Z lę kiem pa -
trzy łam, bo jąc się, że upad nie. My ślę, że
On miał te sa me oba wy, ale hart du cho -
wy i fi zycz ny ka zał mu mi mo wszyst ko
wy trwać, mo że w myśl pie śni Sy bi ra -
ków: „A oni szli i szli nie po ko na ni…”.

Uro czy stych spo tkań by ło wie le. Jed -
nym z nich był marsz lu dzi zwią za nych
z Gol go tą Wscho du, idą cy uli ca mi
od ko ścio ła Wszyst kich Świę tych
w War sza wie, gdzie pro bosz czem był
ks. Zdzi sław Król (zgi nął pod Smo leń -
skiem 10.04.2010 r.), zwią za ny z Ka ty -
niem. Marsz roz po czął się po Mszy
świę tej w tym ko ście le, a za koń czył
przy Gro bie Nie zna ne go Żoł nie rza
na Pla cu Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie go.
Ksiądz cie szył się jak dziec ko, że Gol -
go ta Wscho du ma sze ru je po raz pierw -
szy uli ca mi sto li cy Pol ski, któ rą tak
bar dzo ko chał. A ksiądz szedł w ten
mar co wy, dżdży sty, zim ny, wietrz ny
dzień w płasz czu wia trem pod szy tym
i w pół bu tach, do któ rych z mo kre go
ubra nia ście ka ła wo da. Mo ja sio stra,
któ ra przed la ty na ma szy nie prze pi sy -

wa ła opra co wa ny prze ze mnie wie lo -
stro ni co wy tekst [za wie ra ją cy dłu gie
roz bio ry zdań dla stu den tów w Or chard
La ke] w pew nym mo men cie po wie dzia -
ła: „Prze cież ksiądz się za zię bi!” Nic nie
od po wie dział. Ale jak ka żdy czło wiek
lu bił do stać ja kiś pre zent. Kie dyś chwa -
lił się do mnie, że do stał cie pły dres
od przy ja ciół, in nym ra zem po ka zy wał
gó ral ską ka mi zel kę. Mó wił: „Zo bacz,
do tknij, do sta łem!” By ło w nim coś
z dziec ka. W ogó le my ślę, że mę żczyź -
ni, im bar dziej mę scy, tym bar dziej
uczu cio wi, spra gnie ni opie ki jak ma li
chłop cy. Ni gdy nie za po mnę też na sze -
go spo tka nia przy po mni ku ofi ce rów
na Pla cu Zam ko wym. Ty opo wia da łeś,
księ że pra ła cie, a ja re cy to wa łam na pi -
sa ny prze ze mnie wiersz:

Czy ich szu kasz, Mat ko Ko ziel ska,
Po ob sza rach nie obe schłej zie mi.
Nie masz jesz cze wszyst kich przy so bie,
bo do ró żnych do łów są wrzu ce ni.
Przy śpiesz kro ku, po sta raj się, Dro ga,
Bo ich trze ba z bło ta oczy ścić.
Ja kże sta ną przed ob li czem Bo ga?
Jak się Chry stus na mę czy, gdy ich spo -
tka w ta kim nie ła dzie.
Po si nia łe od pię ści po wie ki, wy krzy -
wio ne z bó lu twa rze.
Ja kże sznu ry roz plą cze z rąk, nóg
i spuch nię tej szyi?
Czy nad ka żdą roz trza ska ną gło wą
Swo je ser ce go rą ce po chy li…?
Krew wa sza z zie mią zmie sza na.
Czym od ce dzi kro ple od kon chy?
Jak klęk nie cie przed Nim na ko la na,
Kie dy po was do do łów zstą pi..?

***
Choć kil ka zdań na pi sać mu szę

o spra wie są do wej, któ rą ks. Pesz kow -
ski wy to czył dzien ni ka rzo wi „Try bu -
ny”. Rzecz do ty czy ła Oj ca Świę te go
Ja na Paw ła II, któ re go re dak tor na czel -
ny tej ga ze ty na zwał „pro stac kim wi ka -
rym z Nie go wi ci” a je go wy po wie dzi
„nie chluj nym beł ko tem”. Pro ces trwał
aż 5 lat. Na ka żdej roz pra wie by łam
wraz z przy je żdża ją cą z Lu bli na mo ją
sio strą oraz pa trio ta mi z ca łej Pol ski. Sę -
dzio wie by li, nie ste ty, po stro nie dzien -
ni ka rza. Spra wę pro wa dzi li ka to lic cy
me ce na si z Lu bli na. Osta tecz nie ksiądz
wy grał, ale wy rok był sym bo licz ny. CzyFO

T. 
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dziś w są dow nic twie coś się zmie ni ło?
Czy w men tal no ści Po la ków coś się
zmie ni ło? Uwa żam, że nie. Co się dzie -
je z krzy żem z Kra kow skie go Przed mie -
ścia? Jak wy glą da sto su nek do ro dzin
ofiar smo leń skich? Dla cze go pa ni pre -
zy dent War sza wy wy da je roz po rzą dze -
nia do ty czą ce usu wa nia krzy ży z miejsc
wy pad ków? Wciąż ty le złe go w na szym
uko cha nym kra ju.

***
Ksiądz trak to wał mnie jak młod szą sio -

strę, har cer kę. Je go je dy na sio stra zmar ła
w dzie ciń stwie. Kie dyś, jak by do sie bie,
w za my śle niu po wie dział: „Zo bacz, ja ka
nas łą czy pięk na przy jaźń”. Gdy wy je -
żdżał za gra ni cę dzwo nił do mnie, choć
na sło wo i przy sy łał pięk ne kart ki, nie raz
pi sa ne w sa mo lo cie, za wsze w po śpie chu.
Jesz cze pra cu jąc w Or chard La ke przy wo -
ził do oj czy zny mło dzież, by – jak mó wił
– „na ły ka li” się Pol ski.

Wcze śniej, ja ko ułan i har cerz, ks.
Pesz kow ski zo stał mia no wa ny dru hem
opie ku ją cym się tzw. „tu ła czy mi dzieć -
mi”, sie ro ta mi wo jen ny mi. Wśród nich
by ła pa ni Ma ria Gu bi nie wicz (pra co wa -
ła póź niej w In sty tu cie Pry ma sow skim)
oraz jej ro dzeń stwo. Te dzie ci tu ła cze,
już ja ko do ro słych lu dzi, spo ty ka łam
pod czas mo je go po by tu w Ka na dzie. Ale
zde cy do wa nie naj wię cej ro bił w kie run -

ku, by nie za gi nę ła pa mięć o Po la kach
po mor do wa nych na Wscho dzie. Pra gnął
w pod zie miu czę sto chow skie go sank tu -
arium wy bu do wać Mu zeum Ka tyń skie.
Nie zdą żył. Wie rzę go rą co, że kie dyś i to
uda się zre ali zo wać.

Kie dyś, na za pro sze nie ks. Pesz kow -
skie go, ra zem z Ro dzi ną Ka tyń ską, by -
łam na Ja snej Gó rze. W sa li
Ja na Paw ła II od by wa ły się uro czy sto ści.
Czy ta łam wte dy frag ment ksią żki: „Oj -
cze Świę ty pra gnie my Ci po wie dzieć.
Li sty Po la ków do Ja na Paw ła II”.
Na proś bę księ dza, na po czą tek prze czy -
ta łam swój list za miesz czo ny w tej ksią -
żce w pierw szym roz dzia le. Uczy ni łam
to z wiel kim wzru sze niem. Du cho wa
Sto li ca Pol ski – Ja sna Gó ra – zaj mo wa -
ła szcze gól ne miej sce w ser cu te go nie -
zwy kłe go ka pła na. Był kon fra trem
ja sno gór skim i bar dzo był z te go dum ny.

W wie lu mia stach w Pol sce i na świe -
cie z ini cja ty wy księ dza sta wia ne by ły
ka tyń skie krzy że. Przy kil ku z nich by -
łam. Na Świę tym Krzy żu znaj du je się
du ży ko piec, na któ rym są wy pi sa ne na -
zwy ła grów sta li now skich. By łam tam
na piel grzym ce. Ksiądz też tam był.
Przy kop cu opo wia dał o Ko ziel sku,
w któ rym był wię zio ny, ale też o in nych
ła grach, wy pi sa nych przy po mni ku - wa -
go nie w War sza wie. Krzy że ta kie są też

w Gó rach Świę to krzy skich, Lu bli nie
i wie lu, wie lu miej scach przy ko ścio łach
i cmen ta rzach, chy ba na ca łym świe cie.
W Sta nach Zjed no czo nych naj więk szy
krzyż, do któ re go piel grzy mo wał ksiądz
pra łat, umiesz czo ny był w Bal ti mo re.
Sta rał się utrwa lać i roz po wszech niać
wie dzę o mę czeń stwie Po la ków w wię -
zie niach ro syj skich ta kże po przez fil my.
Współ pra co wał w tym za kre sie z dzien -
ni ka rza mi ka to lic ki mi. Mie wał kon tak -
ty z ludź mi oświa ty i kul tu ry. Był
czło wie kiem nie zwy kle przy ja znym
i otwar tym. W je go do mu mi łym go -
ściem był ta kże dy rek tor bar dzo ce nio -
ne go przez księ dza Ra dia Ma ry ja.
Zna jo mych i przy ja ciół miał w ró żnych
pań stwach świa ta. Ko chał gó ry, ja ko gó -
ral w nich uro dzo ny. W Ame ry ce na zy -
wa no Go hra bią i ty tu ło wa no: „Księ że
hra bio”. U nas ta ki ty tuł by śmie szył, ale
tam nie. Co kraj, to oby czaj. Ktoś, kto
był w Or chard La ke, twier dził, że ks.
Pesz kow ski był naj więk szym pa trio tą
wśród tam tej szych Po la ków.

***
Księ że Pra ła cie, by ły la ta, że ba łam się

o Two je ży cie. Opa no wy wał mnie ja kiś
lęk. Tłu ma czy łam so bie, że mo je my śle -
nie jest bez pod staw. Ni gdy o tym nie roz -
ma wia li śmy, ale chy ba ro zu mie li śmy się
bez słów. Jak ina czej wy tłu ma czyć, gdy
na mo je te le fo ny od po wia da łeś: „Czu waj!
Ży ję!”. A ten Twój po śpiesz ny wy jazd
do Ame ry ki? Dziw nie się za cho wy wa łeś.
Zro bi łeś mi krzy żyk na gło wie, a z oczu
po pły nę ły Ci łzy. Łzy u ry ce rza…? Póź -
niej do wie dzia łam się, że na ci ska no
na Cie bie, że byś wró cił do Sta nów. Ko mu
po trzeb ny był ja kiś ame ry kań ski ksiądz,
któ ry po la tach wra ca do kra ju i od grze -
bu je ni by za bliź nio ne ka tyń skie ra ny?

Gdy w pew nej pra wi co wej ga ze cie
prze czy ta łam ar ty kuł o tym, że ks. Pesz -
kow skie go od lat pla no wa no zgła dzić,
zro zu mia łam, że mo je lę ki i prze czu cia
by ły jed nak uza sad nio ne. Za co Cię
chcie li za bić? Ano, za pol skość.

Szczęść Bo że! Czu waj!
JO AN NA ŚLE DZIEW SKA, 

War sza wa, kwie cień 2012 r.
Autorka jest cenioną polonistką

i bibliografem. Poetka, napisała m.in. wiele
wierszy dla ks. Jerzego Popiełuszki, które
późniejszy błogosławiony wykorzystywał

głosząc swoje słynne kazania. 
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N
a si przod ko wie tłu ma czy li to
so bie ja sno. Sko ro wiel cy te -
go świa ta na ogół są bo ga ci,
to czy mże gor szym od nich

jest Pan Bóg? Wład ca ca łe go świa ta?

Cze mu żby wła śnie ON nie miał by po -
sia dać wła sne go skarb ca? Tak uza sad -
niał ten po gląd XVIII -wiecz ny mę drek:
„Ia ko ce sa rzo wie i kró lo wie te go świa -
ta zwy czay nie swo ie skar by w moc nych

mu rach i ob wa ro wa niach trzy ma ią
i strze gą, da le ko więcéy Pan Bóg nasz
swo ie skle py śnie go wy mi po ra mi, tur -
nia mi, pusz cza mi i pro ga mi ob ło żył
i mię dzy niémi za mknął”.

To zna czy – w gó rach. Ta kże i w pol -
skich.

SKAR BY TU SĄ DWO JA KIE
Po pierw sze – bo skie, i o nich bę dzie

tu mo wa. Po dru gie – zbój nic kie. O tych
– in nym ra zem. Bo skich skar bów strze -
gą – o dzi wo! – du chy nie czy ste i ró żne
po two ry. W tym smo ki. Jesz cze w ubie -
głym stu le ciu gó ra le twier dzi li, że
„smok za wsze przy naj mniej je den w Ta -
trach być mu si”. Po twier dzał to swo im
au to ry te tem nie ja ki Sta ni sław Duń czew -
ski, XVII -wiecz ny geo graf, któ ry twier -
dził, że „w Ta trach ko ści znaj du ią
nie zmier ney wiel ko ści, ogrom no ści
i for my, któ re że do żad nych zwie rząt

i by dląt po dob ne nie by ły [...] wie lu osą -
dzi li, że smo ków by ły ko ści, iesz cze
od po to pu ge ne ral ne go tam zo sta ią ce”.

Zresz tą na wet wie dzia no, skąd się
bio rą: „... smok po wsta ie z jasz czur ki,
a wzma ga iąc się la ta mi, do ra sta nad -
zwy czaynéj wiel ko ści y dłu go ści, po -
dob ny cał kiem pier wot ne mu swe mu
by ciu, od mien ny w tém tyl ko, iż skó ra
ie go po kry wa się łu ską twar dą, iż mu ża -
den strzał z ręcz nej, by naj moc niey szey
bro ni, nie szko dzi”.

A w ogó le to wszy scy wie my, że smo -
ki by ły. Skąd bo wiem wzię ła by się Smo -
cza Ja ma pod kra kow skim Wa we lem?

Skar bów strze gą ta kże roz ma ici dia -
bło wie. 

PSTRO KA CI ZNA DIA BŁÓW
Rzad ko uka zu ją się w swo jej praw -

dzi wej po sta ci, ra czej „w prze bra niu”:

Szukajcie, 
a znajdziecie

Kto z nas w dzie ciń stwie nie słu chał z wy pie ka mi na po licz kach
opo wie ści o za klę tych skar bach? Kto nie ku lił pod sie bie nóg,
sły sząc o po two rach ich strze gą cych? Kto z nas nie ma rzył, że
ta ki wła śnie skarb od na lazł? W mia rę do ra sta nia, więk szość
z nas za po mi na o tych ba śniach. A je śli na wet nie, lek ce wa żą co
je trak tu je – ja ko zmy śle nia, do bre co naj wy żej dla ma łych dzie -
ci. A nie słusz nie. Bo skar by są.

Daw ni po szu ki wa cze skar bów

Bo skich skar bów strze gą
– o dzi wo! – du chy nie czy -
ste i ró żne po two ry.
W tym smo ki. Jesz cze
w ubie głym stu le ciu gó -
ra le twier dzi li, że „smok
za wsze przy naj mniej je -
den w Ta trach być mu si”.
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ko gu ta, je le nia, li si cy, nie dźwie dzia,
my śli we go, ład nej pan ny, szpa ka, sro ki,
kru ka, pa pu gi, wę ża, ko ta, psa, ko zła.
Od praw dzi wych, ta trzań skich ko zic od -
ró żnia ją się tym, że wie sza ją się ro ga mi
na ska łach.

Na świe cie wie le jest miejsc z za klę -
ty mi skar ba mi, ale i dia błów też jest nie -
ma ło. W XVIII wie ku oce nia no ich ilość
od 15 mi liar dów do 10 bi lio nów. Star cza
więc dia bel skiej „ka dry” i na pil no wa -
nie, i na ku sze nie lu dzi. Szcze gól nie
w Pol sce, bo – jak twier dził znaw ca
wszel kie go dia bel stwa i ciem nych spraw
je go, ksiądz Be ne dykt Chmie low ski
– „W żad nej na cyi tak wie le cza rów, cza -
row nic i cza row ni ków nie masz, iak
u nas w Pol sz cze, a oso bli wie w gó rach”.

Dia beł spe cjal nie upodo bał so bie Ta -
try. Naj czę ściej by wa i po ka zu je się
w oko li cach Do li ny Mię gu szo wiec kiej,
a szcze gól nie na Dia blej Tur ni, Dia blej
Prze łę czy, Dia blo wi nie, Pie kiel ni ko wej

Prze łącz ce, Pie kiel ni ko wej Tur ni, Sza -
ta niej Prze łę czy, Sza ta nim Źle bie,
wresz cie (no men, omen)

NA SZA TA NIE SIĘ PO ZNAĆ
W Sza ta nim Źle bie do dziś znaj du je

się skarb: Cho dził po nie kie dyś pe wien
ba ca z czar no księ żni kiem, któ ry obie cał
mu te skar by wska zać, jed na kże dia beł
strą cał na nich ka mie nie i le d wie uszli
z ży ciem. 

Mo żli we, że pil nu je te go skar bu spe cjal -
ny dia beł ta trzań ski, zwa ny Pod skar bim.

Ale cze go pil nu je? Do wiedz my się
wresz cie, że: zło ta, ka mie ni dro gich,
dia men tów, szma rag dów, sza fi rów, ru -
bi nów, gra nat ków i in szych klej no -
tów. I to w nie prze bra nej ilo ści.

Nie tak ła two jest jed nak zdo być owe
za klę te skar by. Oprócz zwy kłe go, tu ry -
stycz ne go ekwi pun ku, po szu ki wacz po -
wi nien mieć ze so bą: dłu gi i moc ny
sznur na sy co ny pod grza nym wę żo wym
sa dłem i szczu pa ko wą żół cią („od tych
dwu tłu sto ści du cho wie ziem ni ucie ka -
ją”), po nad to „śpil ki sta lo we, do brze
har to wa ne i mło tek do tych rze czy słu -
żą cy”, „ma gnes” (kom pas), „per spek ty -
wę” (lu ne tę), świe cę grom nicz ną,
pal mę, wę gle świę co ne do za pa la nia
świa tła, dzwo nek lo re tań ski, wo dę po -
świę co ną w dzień Trzech Kró li, kre dę
świę co ną, mir rę i ka dzi dło oraz nóż, któ -
rym nikt ni gdy nie kro ił chle ba.

KO LEJ NY STO PIEŃ 
WTA JEM NI CZE NIA

„Ka żdy kto chce w zie mi wi dzieć ia -
kie skar by lub pi nią dze, niech we źmie
oley ku z bia łe go ma ku, sa le try, so li
białéj, sa dła wę żo we go i skó ry z wy le -
nia łe go wę ża i z te go ma maść zro bić
i dłoń po sma ro wać. Po sma ro wa ne tym,
ku te mu trzy ma iąc w dru giey rę ce pi -
ścior nik [pier ścio nek] i po krzy wę, a tak
zo ba czysz wszyt ko w zie mi, iak
w źwier cia dle”.

Ko lej ny sto pień wta jem ni cze nia po -
le ga na wy bra niu od po wied niej po ry, ja -
ko że są ta kie dni: w któ re złe du chy
„od skar bów od stę pu ią y wolnémi ie
czy nią”. Jest to więc: Dzień ŚŚŚ Trzech
Kró lów od pół no cy do pół no cy, Dzień
Grom nicz ny NP Ma ryi, dzień Zwia sto -
wa nia NP Ma ryi, Dzień Wiel ko piąt ko -
wy, Ty dzień Wiel ka noc ny, Dni 3

Wnie bo wzię cia PM, Dzień Ró żań co wy
NMP, itd.

To jesz cze nie ko niec wie dzy, któ ra
mo że z nas uczy nić bo ga czy. Nie bę -
dzie my prze cież szu kać na śle po, sko ro
na uka zwa na „me tal lo gno mią” wska że
nam miej sca war te zba da nia. Otóż tam,
gdzie znaj du je się skarb ukry ty „tra wa
na tém miey scu nie mo że róść wiel ka,
ro sy na tém miey scu nie znać, bo ią
ostry wa por wy su sza, zie lo no ści na tém
miey scu nié masz, ale jak upa łem sło -
neczném wy pa lo ne i wy tra wio ne pre -
zen tu ie się. Znak wiel ki za ko pa nych
skar bów iest nie spo koy ne du chy na tém
miey scu, kto re do tąd po ka zu ią się al bo
się od zy wa ią, pó ki kto skar bu te go nie
od nay dzie i nie we źmie. Strach i drę -

twie nie cia ła zim ne przez czło wie ka
prze cho dzą ce go na tém miey scu by wa”.

Na strach oraz „nie spo koy ne du chy”
nie zwy kle po ma ga

RO ŚLI NA ZWA NA LU NA RIĄ
Kło pot tyl ko w tym, że „wa żna” jest

wy łącz nie lu na ria wy ko pa na w no cy
z 30 wrze śnia na 1 paź dzier ni ka. Kto ją
jed nak no si na go łym cie le: „źli du cho -
wie szko dzić mu nie mo gą. Kto to zie le
przy so bie ma, skarb znaj dzie”. Oprócz
te go umie ona wy zwa lać z wię zień i po -
zwa la ła roz ma wiać z do bry mi du cha mi.

Po zo sta je nam już tyl ko spra wa za klęć.
Nie któ re są bar dzo dłu gie i na je żo ne ró żny -
mi zro zu mia ły mi i nie zro zu mia ły mi sło wa -
mi (Em ma nu el, Sa bo ath, Agia,
Te tra gra ma ton, Agias, Athan tos, Je ho va,
Ado nai, So dai, He mo usion, Mes sias, Al -
pha i Ome ga), a ta kże wzy wa ją Chry stu sa,
Pio tra i Paw ła, św. Szcze pa na itp. Ist nie ją
jed nak ta kże krót kie i pro ste, na przy kład:
„Przez ra ny Chry stu sa ży we go, przez Bo -
ga, za kli nam cię, dziu ro, po raz pierw szy,
i dru gi, i trze ci, co byś się ode mknę ła”. I ta -
kie po noć rów nież dzia ła ją!
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Zna ki po szu ki wa czy skar bów

Na świe cie wie le jest
miejsc z za klę ty mi skar -
ba mi, ale i dia błów też
jest nie ma ło.
W XVIII wie ku oce nia no
ich ilość od 15 mi liar dów
do 10 bi lio nów. 
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GDZIE SZU KAĆ SKAR BÓW?
Miejsc „po dej rza nych” o ist nie nie

skar bów jest wie le. Oto krót ki wy kaz
tych naj bar dziej „mod nych”, a w ka -
żdym ra zie od wie dza nych przez po szu -
ki wa czy od nie mal 200 lat: W Gor cach
– Bor su czy ny, Ja wo rzy na Ka mie nic ka,
Wietrz na Dziu ra, Zbó jec kie Dziu ry;
w Pie ni nach – Ak sa mit ka, Ho mo le,
Rabsz tyn, Świ nia Ska ła, w Ta trach
wresz cie: Czar ny Staw, Sza ta ni Źle bi,

Wy my te, Zam czy sko, Ża bie Je zior ko,
Źleb Wy sran ka, Wą wóz Kra ków (ja ski -
nia Po szu ki wa czy Skar bów).

Naj bli żej No we go Są cza za klę ty
skarb znaj du je się w Ry trze. Dro gę
do nie go prze ka zu je nam Jan Dłu gosz,
cy tu ją cy tzw. „Te sta ment Wy dźgi”: „...
pod tym hra dem, pod Ry trem, sto ji jed -
na karcz ma, a je den młyn, a tam jed -
na wo da wpa da, co jej dzie ją Roz to ka.
Po fol gu jże wo dzie tej, a jidź po niej,

a gdy bu dziesz w le sie dal je ko, tej dy
przyj dzie tam dru ga wo da z lie wej ren -
ki, opuść tą na pra wo, a fol guj tej na le -
wo, a ta idzie aż do wirz chu. A pod tym
wirz chem jest łancz ka, ta wo da ji dzie
przez nią. A przy tej wo dzie ja ski nia
pod zie mią...”.

A w tej ja ski ni? No cóż: kto z nas ją
pierw szy od naj dzie – opo wie. Al bo
i nie...

JA CEK ZA REM BA

R E K L A M A

M I E S I Ę C Z N I K  R E G I O N A L N Y

NOWY SĄCZ | GORLICE | STARY SĄCZ | LIMANOWA | KRYNICA-ZDRÓJ | GRYBÓW | MSZANA DOLNA | PIWNICZNA-ZDRÓJ | MUSZYNA | BIECZ

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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P
rzed się wzię cie do sko na le wpi -
sa ło się w trwa ją ca wów czas
wy sta wę „Vo id” w Ga le rii BWA
SO KÓŁ. Pod czas pierw sze go

dnia kon fe ren cji w sa li mul ti me dial nej
„So ko ła” wy kła dy wy gło si li: dr Pa weł
Fiał kow ski z Ży dow skie go In sty tu tu Hi -
sto rycz ne go, dr Kry sty na Star czew ska,
dy rek tor Spo łecz ne go Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go Bed nar ski z War sza wy,
Ewa An drze jew ska ze Sto wa rzy sze nia
Ma ry an z No we go Są cza oraz Ali na Pa -
te na (Pe da go gicz na Bi blio te ka Wo je -
wódz ka z No we go Są cza), któ ra
wy gło si ła wpro wa dze nie do wy sta wy

Ju sty ny Po la kow skiej „Ja nusz Kor czak
– Mi łość”. Po re fe ra tach uczest ni cy kon -
fe ren cji, m.in. ucznio wie są dec kich szkół
mo gli obej rzeć film An drze ja Waj dy pt.
„Kor czak”.

Te ma tem ko lej nych wy kła dów by ła
m.in. dzia łal ność pe da go gicz na Ja nu sza
Kor cza ka. O jej uni wer sal no ści prze ko -
ny wa ła dr Star czew ska. War szaw ska
pre le gent ka przy bli ży ła po glą dy na te -
mat wy cho wa nia au to ra „Kró la Ma ciu -
sia Pierw sze go” i opo wia da ła jak
przed po nad dwu dzie sto ma la ty za kła -
da ła w sto li cy pierw sze li ceum spo łecz -
ne opar te na idei Kor cza ka.

– W szko le mu si pa no wać de mo kra -
cja – mó wi ła – bo tyl ko ona za pew nia
do bre po ro zu mie nie mię dzy na uczy cie -
la mi i ucznia mi. Ja ko dy rek tor sa ma sta -
wa łam przed szkol nym są dem, któ ry
po wo ła li śmy, i na wet raz prze gra łam
– do da ła.

W in nym z re fe ra tów Ewa An drze -
jew ska przy bli ży ła hi sto rię są dec kie go
sie ro ciń ca dla Ży dów, a wła ści wie dzie -
ciń ca, bo tak był wte dy okre śla ny.

Dru gi dzień kon fe ren cji otwo rzył Ro -
bert Ku wa łek z Mu zeum na Maj dan ku,
któ ry mó wił o „Ak cji Re in hardt” w Pol -

sce. Z ko lei Łu kasz Po łom ski wraz z Ar -
tu rem Fran cza kiem opo wia da li o dwóch
get tach są dec kich. Póź niej Pa weł Fiał -
kow ski wy gło sił wy kład na te mat cmen -
ta rzy ży dow skich w Pol sce. Na ko niec
mło dzież uda ła się na cmen tarz ży dow -
ski przy uli cy Ry bac kiej, gdzie spe cjal -
ne warsz ta ty po pro wa dził To masz
Ko cur. (JB)

Idee Korczaka 
są uniwersalne
Prze sła nie pe da go gi ki Kor cza ka i hi sto ria są dec kie go sie ro ciń ca
by ły głów ny mi te ma ta mi dwu dnio wej (19-20 wrze śnia) kon fe -
ren cji „Ja nusz Kor czak – idee wy cho waw cze wo bec współ cze -
sne go świa ta”. Jej or ga ni za to ra mi by ło Sto wa rzy sze nie
Pro fe sjo nal ne go Sa mo rzą du wraz z Pe da go gicz ną Bi blio te ką
Wo je wódz ką oraz Mu zeum Okrę go wym w No wym Są czu. – W szko le mu si pa no wać

de mo kra cja, bo tyl ko ona
za pew nia do bre po ro zu -
mie nie mię dzy na uczy -
cie la mi i ucznia mi.

DR KRY STY NA STAR CZEW SKA

Ar tu r Fran cza k i Łu kasz Po łom ski Dr Kry sty na Star czew ska

FO
T. 

JB
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A
by prze trwać kosz mar po by tu
w obo zach pra cy trze ba by ło
być do brym fa chow cem, przy -
dat nym oku pan to wi. Uda ło

się to nie licz nym są de cza nom. Re kru ta -
cją do obo zów zaj mo wał się Ar be it samt,
na cze le któ re go w No wym Są czu stał
Hans Swo bo da. Oca la ły Hen ryk Speling

pi sał: „Pod czas re je stra cji ro bot ni ków
bar dzo okrut nie się do nich od no sił.
Czę sto bił lu dzi do nie przy tom no ści”.
Ży dów osa dza no w obo zach okre śla -
nych ja ko Ar be it sla ger für Ju den, czę -
ściej ja ko Ju den la ger, w skró cie Ju lag.
Więź niów do obo zów wy wo żo no, kie -
dy w No wym Są czu by ło jesz cze get to.

Na te re nie po wia tu No wy Sącz po wsta -
ło kil ka na ście obo zów, w tym oko ło
dzie wię ciu, w któ rych pra co wa li Ży dzi. 

Pod sta wą praw ną or ga ni zo wa nia nie -
mal wszyst kich obo zów pra cy (np. Kon -
zen tra zion sla ger, Ar be it sla ger,
Ver nich tung sla ger, Ju den la ger itd.)
na te re nie Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa,
sta no wi ło roz po rzą dze nie Han sa Fran ka
z 26 paź dzier ni ka 1939 r. wpro wa dza ją -
ce obo wią zek pra cy dla Po la ków w wie -
ku od 18 do 60 ro ku ży cia (roz sze rzo ne
póź niej na mło do cia nych w wie ku od 14
do 18 lat) oraz roz po rzą dze nie z te goż
sa me go dnia, wpro wa dza ją ce przy mus
pra cy dla Ży dów w wie ku od 14 do 60
ro ku ży cia, z mo żli wo ścią wy dłu że nia
go, w ra zie ko niecz no ści. Do ku men ty te
zo sta ły uzu peł nio ne dwo ma po sta no -
wie nia mi wy ko naw czy mi wy ższe go do -
wód cy SS i po li cji w GG z grud nia 1939
r. Unor mo wa no w nich czas pra cy.
„Okres pra cy przy mu so wej usta la się
za sad ni czo na dwa la ta. Okres ten zo sta -
nie przed łu żo ny, je że li w tym cza sie nie
zo sta nie osią gnię ty cel wy cho waw czy
pra cy przy mu so wej. [...] Win ni przy mu -
su pra cy zo sta ną za trud nie ni we dług za -
wo dów [...] i zo sta ną umiesz cze ni
w obo zach”.

We dług usta leń hi sto ry ków, na te re -
nie GG w okre sie 1939-1945 funk cjo no -
wa ło 491 obo zów pra cy przy mu so wej
dla Ży dów, z 850 ja kie w ogó le tu taj
utwo rzo no. Okres naj więk sze go roz wo -
ju obo zów przy padł na rok 1942. Or ga -
ni zo wa ły je ad mi ni stra cja GG, po li cja
oraz od dzia ły SS dla po trzeb bu dow nic -
twa, prze my słu, go spo dar ki rol nej, We -
hr mach tu, Luft waf fe, Ko lei Wschod nich
oraz sa mej SS i po li cji.

Pierw sze obo zy po ja wi ły się w dys -
tryk cie lu bel skim. Tam naj wcze śniej
wy ko rzy sty wa no si łę ro bo czą miej sco -
wych Ży dów osa dzo nych w get tach.

Obo zy pra cy dla Ży dów two rzo no
z my ślą peł nej eks plo ata cji, dys kry mi na -
cji i eks ter mi na cji zgro ma dzo nych
w nich więź niów. Cię żkie wa run ki ży cia
i pra cy spra wia ły, że sta wa ły się one
miej sca mi stop nio we go wy nisz cza nia
umiesz czo nych w nich osób. Naj go rzej
by ło w obo zach za rzą dza nych przez SS

OSTAT NIE LA TO SĄ DEC KICH ŻY DÓW (VII) 

Obozy 
pracy Żydów
na Sądecczyźnie
„Zabr nę li śmy ko cha ni moi, strasz li wie. Prze ra ża ją ca rzecz, nie
ma na to słów! Chcia łem po wie dzieć: ze zwie rzę ce nie... lecz nie!
Je ste śmy od zwie rząt o ca łe pie kło gor si!” – tak w 1945 ro ku nie -
miec kie obo zy opi sy wał Wi told Pi lec ki. Dla Ży dów by ła to jed -
na z wie lu dróg do za gła dy, znacz nie rza dziej do wol no ści.
Oca le nie po rów ny wa ne by ło z cu dem. Jed ni mó wi li, że za wdzię -
cza ją je Bo gu, in ni, że po pro stu mie li szczę ście.

Kobiety pracujące w obozie w Płaszowie FOT. ARCH. IPN
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i po li cję, któ re od po cząt ku przy po mi na -
ły obo zy kon cen tra cyj ne. Ze wzglę du
na ich, ilość wła dze zmu szo ne by ły po -
wie rzyć ob słu gę rów nież Son der dien sto -
wi, Ży dow skiej Słu żbie Po rząd ko wej.
Zmia na na stą pi ła po ro ku 1942, kie dy to
peł ną wła dzę prze ję ła SS.

Pra ca sta no wi ła pod sta wo wy ele ment
ży cia w obo zie. Mia ła ona na ce lu re ali -
za cję wy zna czo ne go za da nia, w krót -
kim, bądź dłu ższym okre sie. Cel
eko no micz ny był wspól nym wy znacz -
ni kiem dzia łań we wszyst kich obo zach,
po dob nie jak bio lo gicz ne wy nisz cze nie,
po przez mor der cze tem po prac i ter ror.
Wła dze SS w okre sie re ali za cji „Ak cji
Re in hard” roz sze rzy ły po wy ższe ce le
na wszyst kie ro dza je obo zów, czy niąc
z nich miej sce to tal nej za gła dy. Zmia -
na po li ty ki w sto sun ku do Ży dów na stą -
pi ła do pie ro w 1943 ro ku, kie dy to brak
re zerw ro bot ni ka przy mu so we go, czy
też kar ne go, a ta kże po gar sza ją ca się
z dnia na dzień sy tu acja na fron cie
wschod nim, zmu si ła SS do ra cjo nal ne -
go wy ko rzy sta nia si ły ro bo czej więź -
niów. Do pie ro wte dy na stą pi ła
zmia na wa run ków pra cy i zła go dze nie
re żi mu.

Obo wią zek do star cza nia więź niów
do obo zów spo czy wał na po wia tach,
mia stach, a w przy pad ku Ży dów na Ju -
den ra tach, któ re nie rzad ko wy ko rzy sty -
wa ły to dla wła snych in te re sów.

***
Pierw szy obóz pra cy dla Ży dów

na Są dec czyź nie po wstał wio sną 1940 r.
w Ro żno wie, na pra wym brze gu je zio -
ra. W szczy to wym okre sie pra co wa ło
w nim oko ło 1000 Ży dów. Obóz skła dał
się z trzech ba ra ków. Pra ca w nim sku -
pia ła się głów nie na bu do wie za po ry i jej
in fra struk tu ry. Kie row ni kiem obo zu był
Jo sef Schmidt, bądź Fe liks Woj tas (obaj
volks deut sche z Po znań skie go). Ro bo -
ta mi kie ro wał maj ster Wurst. Prze ło mo -
wym mo men tem w ży ciu obo zu by ła
epi de mia czer won ki. Cho rych roz strze -
la no na gó rze Ła zi ska, pod okiem sze fa
są dec kie go ge sta po He in ri cha Ha man -
na. Wię zień ro żnow skie go obo zu – Er -
nest Stat ten ze Sta re go Są cza
– wspo mi nał, że pra co wa ło w nim

od 300 do 400 osób. Dzień pra cy trwał
osiem go dzin. We dług Mar ku sa Lu sti ga
nie by ło tam ge sta pow ców. Więź nio wie
jeź dzi li do Mar cin ko wic i Czcho wa,
skąd po bie ra li ce ment. W sierp niu 1942
r. prze pro wa dzo no w No wym Są czu se -
lek cję. Do obo zu tra fi ła set ka no wych
pra cow ni ków, któ rzy pier wot nie mie li
zo stać wy wie zie ni do Be łżca. „Od sierp -
nia wa run ki zmie ni ły się na gor sze. Co
nie dzie la przy je żdża ło z No we go Są cza
ge sta po, prze pro wa dza jąc „za ba wy”,
do ko nu jąc eg ze ku cji…” – pi sał Stat ten.
W grud niu 1942 r. zli kwi do wa no obóz.
Wszyst kich więź niów roz wie zio no
do in nych obo zów. Część, tak jak Stat -
ten, tra fi ła do get ta w Tar no wie.

Ko lej ny obóz ży dow ski po wstał
w Li piu, rów nież w 1940 ro ku. Utwo -
rzo no go z my ślą stwo rze nia in fra struk -
tu ry dro go wej pod bu do wę za po ry
ro żnow skiej. W obiek cie funk cjo no wał
ta kże warsz tat szew ski, kra wiec ki i sto -
lar ski. Po cząt ko wo pra co wa ło w nim
od 250 do 300 Ży dów, na to miast przez
ca łą woj nę licz ba ta się gnę ła 1200 osób.
Pra ca w obo zie trwa ła 10 go dzin dzien -
nie, sześć dni w ty go dniu. Po cząt ko wo
w week en dy więź nio wie mo gli po wra -
cać do swo ich do mów ro dzin nych.
Z cza sem Niem cy ode bra li im jed nak

ten przy wi lej. Wy na gro dze nie za pra cę
by ło na śmiesz nie ni skim po zio mie
(w za le żno ści od wie ku: 15-lat ko wie 26
gro szy, 17-lat ko wie 37 gro szy za dzień).

Kie row ni kiem obiek tu był Żyd, inż.
Sie gel hu bert, przed sta wi ciel fir my Ing.
Hel l muth Swie tel sky. Stat ten wspo mi -
nał, że nie dba no o wy ży wie nie. Więź -
nio wie do sta wa li je den bo che nek chle ba
na ca ły ty dzień. W oce nie Iza ka Gold fin -

ge ra, nad zór w obo zie nie był do kład ny,
szcze gól nie kie dy pa dał śnieg, bądź był
mróz. Wte dy mo żna by ło uciec, bądź
han dlo wać z ludź mi zza pło tu. Póź ną je -
sie nią 1941 r. ucie kło tak aż osiem osób.

Pi naks Korn hau ser z Ochot ni cy, któ -
ry zgło sił się tu do bro wol nie przed li -
kwi da cją get ta są dec kie go, wspo mi nał,
iż Niem cy i Po la cy znę ca li się nad Ży -
da mi. Pi sał o czę stych se lek cjach. Ra -
zem z więź nia mi jeź dził na ro bo ty
do Grom ni ka. Po dro dze prze ku py wa li
kie row cę, któ ry za trzy my wał się w Za -
kli czy nie, gdzie po zo sta li przy ży ciu
człon ko wie Ju den ra tu da wa li im odzież,
któ rą za brał im pol ski maj ster. Ma ło nie
do szło do bój ki pol sko -ży dow skiej. Do -
pie ro ła pów ka roz wią za ła kon flikt. Wio -
sną 1943 ro ku obóz zli kwi do wa no.
Więk szość więź niów tra fi ła do in nych
obo zów, prze wa żnie do Rab ki.

Na stęp ny z obo zów ży dow skich
znaj do wał się w Mu szy nie, mię dzy to -
ra mi ko le jo wy mi, a ul. Pił sud skie go.
Zwią za ny był z dzia ła ją cym tam tar ta -
kiem. Za rzą dza ła nim fir ma Ho bag, któ -
ra po wią za na by ła z Del ta
Flug zeu ghal len und Ba rac ken bau. Kie -
row ni kiem obo zu był Da wid Schlüssel
z get ta w No wym Są czu. W 1942 r.
obóz po więk szo no, do cze go wy ko rzy -

Pierw szy obóz pra cy
dla Ży dów na Są dec -
czyź nie po wstał wio -
sną 1940 r. w Ro żno wie.
W szczy to wym okre sie
pra co wa ło w nim oko -
ło 1000 Ży dów.

Sortowanie odzieży w Poniatowej
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sta no oko licz nych miesz kań ców. Po sta -
wio no trzy drew nia ne ba ra ki. Ca łość
ogra dzał drew nia ny płot. Na wio -
snę 1942 r. przy by li tu więź nio wie
z gett, głów nie z No we go Są cza. Po cząt -
ko wo by ło ich nie wię cej niż 200. Pra -
co wa li w osob nych ba ra kach, któ re by ły
od izo lo wa ne od tar ta ku pol skich pra -
cow ni ków. Jak wy ni ka z do ku men tów,
w obo zie pa no wał po twor ny głód.
Kuch nia by ła czyn na w za le żno ści
od te go, czy do star czo no żyw ność. Co
cie ka we, w 1942 r. wła dze, oba wia jąc
się uciecz ki za bra ły wszyst kim więź -
niom obu wie. Więź nio wie po zba wie ni
ja kiej kol wiek po mo cy me dycz nej ape -
lo wa li o zor ga ni zo wa nie ap tecz ki. Po -
cząt ko wo więź niom po ma gał Ju den rat
w No wym Są czu. Po li kwi da cji get ta są -
dec kie go, w obo zie by ło już znacz nie
go rzej. W tym okre sie, we dług Sa mu ela
Kau fe ra, przy by ło do Mu szy ny 50 do -
dat ko wych więź niów. We dług do ku -
men tów, od sierp nia do paź dzier ni ka
prze by wa ło w nim 14 Ży dów. Część
z nich jesz cze w tym sa mym ro ku wy -
wie zio no, praw do po dob nie do Au -
schwitz. Kil ku oso bom uda ło się uciec.
Obóz zli kwi do wa no na sku tek cho rób
i ucie czek.

W ro ku 1942 po wstał rów nież obóz
pra cy w Ry trze. W tam tej szym tar ta ku
pra co wa ło oko ło 100 Ży dów. Obiek tem
kie ro wał Hen ryk Gold se gner i Wie sner.
W kie row nic twie był ta kże nie ja ki Her -
tel. We dług Mar ku sa Lu sti ga, któ ry tu
prze by wał, jed nym z nad zo ru ją cych

pra ce był Żyd Ja kub Führer. W lu -
tym 1944 ro ku więź niów obo zu wy wie -
zio no w nie zna nym kie run ku.

Od lip ca 1944 r. w Chełm cu ist niał
obóz pol sko -ży dow ski dla 250 więź -
niów. Mie ścił się w za bu do wa niach go -
spo dar czych. Więź nio wie wy ko ny wa li
tu taj pra ce rol ne i for ty fi ka cyj ne. Obóz
zli kwi do wa no 17 stycz nia 1945. Ży dzi
pra co wa li rów nież w in nych obo zach
– w Gry bo wie (od sierp nia 1944
do stycz nia 1945), Mar cin ko wi cach
i Na wo jo wej (sier pień 1942 – lu ty 1943)
oraz w Sow li nach (1942).

Są dec cy Ży dzi tra fia li rów nież
do osła wio nej szko ły po li cji w Rab ce,
miesz czą cej się w wil li „Te re ska”, kie ro -
wa nej przez Wil hel ma Ro sen bau ma. In -
struk to ra mi szko ły by li Ukra iń cy. To oni
ob ser wo wa li przy cho dzą ce z no wo są -
dec kie go get ta trans por ty więź niów.

Swo bo da od ma ja do lip ca 1942 r. wy -
słał tu trzy trans por ty Ży dów. Od 15
sierp nia 1942 r. do wrze śnia 1943 r. mie -
ścił się w Rab ce ta kże obóz pra cy. Pierw -
szy trans port przy był 9 ma ja (120 osób).
Do ko na no se lek cji, we dług któ rej po ło -
wa z przy by łych nie by ła zdol na do pra -
cy. Ci, któ rzy prze ży li se lek cję, tra fi li
do szko ły. Tam, po spraw dze niu obec no -
ści, Ro sen baum wy gło sił pre lek cję
o zna cze niu pra cy dla ich ży cia. Wy bra -
no pięć grup, ka żdej prze wo dził ka po.
Rów na li te ren ko ło szko ły, bu do wa li
piw ni ce i strzel ni cę. Cho rych roz strze la -
no w le sie ko ło „Te re ski”. Więź nio wie
by li bru tal nie bi ci do krwi (tyl ko to sa -
tys fak cjo no wa ło Ro sen bau ma). Oca le li
mu sie li grze bać ofia ry eg ze ku cji. Le on
Trze śnio wer pi sał, że wi dząc w gro bach
zna jo me twa rze, my ślał, że ju tro on zaj -
mie ich miej sce. We dług ze znań Men de -
la Brau na, Swo bo da wy sy łał tu taj
spe cjal nie trans por ty lu dzi, któ rzy by li

prze zna cze ni do roz strze la nia. Ja kub
Buchs baum po da je licz by ko lej nych
trans por tów – po 170 osób. Po woj nie
Swo bo da wszyst kie go się wy pie rał, mó -
wił, że nic nie wie dział o ich lo sie.
Miesz ka niec Rab ki Jó zef Gro cho wal ski
tak wspo mi nał se lek cję trans por tu zło żo -
ne go głów nie z Ży dów ze Sta re go Są cza:
„Przy sto le za siadł Ro sen baum i dwaj
pod ofi ce ro wie SS. Ski nie niem rę ki
wska zy wa no lu dziom stro nę. (…) Cel tej
se lek cji był wy raź ny”. Zo fia Pi tek wi -
dzia ła Ży dów trans por to wa nych na cię -
ża rów kach z No we go Są cza: „Naj pierw
wzię li tych, któ rzy wy ko pa li te do ły,
a na stęp nie bra li po dzie się ciu i jak za -
strze li li, to za sy py wa li. Po pew nym cza -
sie wy pły wa ła ta ka su ro wi ca z krwią”.

Pod ko niec lip ca 1942 r. do Rab ki
przy był ko lej ny stu oso bo wy trans port
z No we go Są cza. By li to głów nie or to -
dok si. Mie li To ry i pej sy. Sła bych od ra -
zu za strze lo no. Trze śnio wer sprzą tał ich
cia ła, by ły tak zma sa kro wa ne, że ich nie
po znał. W tym cza sie Ukra iń cy dla za -
ba wy ka za li wo zić or to dok sów na tacz -
kach. Mie li tań czyć z to ra mi
na gło wach, a opraw cy rzu ca li do nich
ka mie nia mi, szczu li psa mi, bi li, nisz czy -
li księ gi, a Ro sen baum py tał: „Gdzie jest
te raz wasz Bóg?”. Wie lu z nich roz strze -
la no te go sa me go dnia. Ko lej na eg ze ku -
cja Ży dów z No we go Są cza i Kra ko wa
mia ła miej sce 17 lip ca. Je den z więź -
niów szko ły, ze gar mistrz z No we go Są -
cza, po si wiał tej no cy. Jak wspo mi nał
Gro cho wal ski: „Nic nie mó wił. Nie
mógł wy do być ani sło wa. Po dłu ższej
prze rwie wy szep tał, że zo stał skie ro wa -
ny do po mo cy ge sta pow com przy li kwi -
da cji trans por tu”. Chciał wte dy od dać
ży cie za ja kąś mat kę. Niem cy ją za strze -
li li a je go po bi li. Li kwi du jąc obóz
Niem cy więź niów roz strze li bądź wy -
wieź li do Pła szo wa.

Są dec cy Ży dzi tra fia li do wie lu ró -
żnych obo zów. Jed nym z nich był Au -
schwitz. Zgi nę ło tam po nad mi lion
Ży dów. Grze gorz Ol szew ski w pra cy pt.
„Więź nio wie KL Au schwitz z po wia tu
no wo są dec kie go” na pi sał, iż więź nio -
wie ży dow scy w licz bie 990 sta no wi -
li 43 proc. wszyst kich są de czan, któ rzy
się tam zna leź li. 

ŁU KASZ PO ŁOM SKI
AR TUR FRAN CZAK

„Naj pierw wzię li tych,
któ rzy wy ko pa li te do ły,
a na stęp nie bra li po dzie -
się ciu i jak za strze li li, to
za sy py wa li. Po pew nym
cza sie wy pły wa ła ta ka
su ro wi ca z krwią”.

Obóz pracy w dystrykcie lubelskim
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H
u go Ste in haus przy je chał
do Stróż 11 lip ca 1942 ro ku
ze Lwo wa (via Dę bi ca, Tar -
nów) w na dziei, że ja ko oby -

wa te lo wi pol skie mu ży dow skie go
po cho dze nia uda mu się, pod przy bra -
nym na zwi skiem (Grze go rza Kroch mal -
ne go – a więc uda jąc rdzen ne go Po la ka),
prze trwać tu taj woj nę. Schro nie nia
udzie lił mu Jan Cie luch – wła ści ciel fol -
war ku na stró żow skim Ber de cho wie,
dzia łacz Pol skie go Stron nic twa Lu do -
we go, przy ja ciel Win cen te go Wi to sa,
wi ce mar sza łek po wia tu gry bow skie go
w cza sach II RP, po seł na Sejm II RP.

Jan Cie luch, po stać dzi siaj zu peł nie
za po mnia na, już w cza sach au striac kich
był jed nym z twór ców i ani ma to rów
pol skie go ru chu lu do we go. Przy jaźń Ja -

na Cie lu cha z Win cen tym Wi to sem, ro -
dem z pod tar now skich Wierz cho sła wic,
a ta kże z Jó ze fem Ste in ho fem (ta kże po -
słem na Sejm II RP) z nie od le głej Woj -
na ro wej (zo stał za mor do wa ny
w Au schwitz), sta no wi ła ugrun to wa ny
w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym
ba stion po li tycz nej dzia łal no ści chłop -
skiej w tej czę ści Są dec czy zny. Dla po -
rząd ku tyl ko przy po mnę dla przy szłych
twór ców drzew ge ne alo gicz nych, że
sio strą Ja na Cie lu cha by ła mo ja pra bab -
ka – Apo lo nia Cie luch, za mę żna z Ma -
cie jem Krzysz to niem z Wil czysk. Tak
wła śnie ko ja rzy ły się wów czas są dec kie
ro dzi ny! Nie ja ko przez mie dzę.

Ale wróć my do Hu go Ste in hau sa.
A więc, ja ko się rze kło, 11 lip ca 1942
ro ku wy siadł wraz z ma łżon ką Ste fa nią

na sta cji w Stró żach i dzię ki po mo cy na -
po tka ne go wiej skie go chłop ca ma łżeń -
stwo do tasz czy ło swo je ma nat ki
do miej sca no we go za miesz ka nia w fol -
war ku Ja na Cie lu cha. Jak wspo mi -
na Alek san der Gar lic ki, wnuk
Ja na Cie lu cha, któ ry ja ko dziec ko po bie -
rał na uki ję zy ka fran cu skie go u Hu go
Ste in hau sa (tak, tak, Dro gi Czy tel ni ku,
pod czas II woj ny świa to wej by ła szan -
sa na po bie ra nie ta kich na uk), Ber de -
chów to by ła dziw na miej sco wość
„oso bli wa en kla wa wci śnię ta po mię dzy
Stró że, Wy skit ną i Po lną. Ad mi ni stra -
cyj nie Ber de chów na le ży do wsi Wy -
skit na, pa ra fial nie do ko ścio ła w Po lnej,
a ko mu ni ka cyj nie (sta cja PKP) i cy wi -
li za cyj nie (skle py, za kła dy rze mieśl ni -
cze, urzę dy itp.) – do miej sco wo ści
Stró że” – to są wspo mnie nia wu ja Alek -
san dra Gar lic kie go z 1993 ro ku, ale dzi -
siaj spra wy ma ją się chy ba już nie co
ina czej.

***
Dla cze go Ste fa nia i Hu go Ste in hau -

so wie ucie kli z Lwo wa do pod są dec kie -
go Ber de cho wa? Otóż w fol war ku
Ja na Cie lu cha miesz ka li i pra co wa li

O wspomnieniach nie tylko emerytowanego zegarmistrza słonecznego

Stróże Hugo Steinhausa
Ma ło kto dzi siaj wie, że Hu go Ste in haus – je den z naj wy bit niej -
szych pol skich ma te ma ty ków XX wie ku, o świa to wej re no mie,
uro dzo ny w 1887 ro ku w Ja śle, pro fe sor uni wer sy te tów we
Lwo wie i Wro cła wiu – prze żył i prze trwał cię żkie cza sy oku pa cji
nie miec kiej pod czas II woj ny świa to wej w Stró żach k. Gry bo wa
na Zie mi Są dec kiej.
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mat ka Ste fa nii Ste in hau so wej i za ra zem
te ścio wa Hu go na – Pau li na Szmo szo wa
z sy nem Adol fem. Ste in hau so wie, za -
gro że ni aresz to wa niem przez nie miec -
kie wła dze oku pa cyj ne, mu sie li
ucho dzić ze Lwo wa i szczę śli wie od na -
leź li, przy po mo cy naj bli ższej ro dzi ny,
miej sce swo je go oca le nia w Stró żach.

Czy ta jąc „Wspo mnie nia i za pi ski”
Hu go na Ste in hau sa, opu bli ko wa ne
w lon dyń skim wy daw nic twie „Aneks”
w 1992 ro ku, a do ty czą ce je go po by tu
w Stró żach pod czas nie miec kiej oku pa -
cji w la tach 1942-1945, przed na szy mi
ocza mi, a ta kże w wy obraź ni, roz ta cza
się prze ra ża ją cy ob raz oku po wa nej przez
Niem ców Pol ski. Bo spo strze że nia Ste -
in hau sa są w grun cie rze czy za pi sem
– mo żna by po wie dzieć – try wial nej
co dzien no ści jed nej z wie lu pol skich
wio sek. Nie ma w tej opo wie ści wła ści -
wie he ro izmu i bo ha ter stwa tak ty po we -
go dla, na przy kład, kom ba tanc kich,
par ty zanc kich wspo mnień z tam tych lat,
któ rych tak wie le opu bli ko wa no. Cza sa -
mi za po mi na my, że w pol skim ru chu
opo ru, jak kol wiek po tę żnym i do brze
zor ga ni zo wa nym, dzia ła ło tyl ko (a mo -
że aż) kil ka set ty się cy lu dzi. Na dzień
po wsze dni oku po wa nej Pol ski skła da ła
się czę sto zwie rzę ca w in stynk tach, ale
chęć zwy kłe go prze trwa nia. Za to mi zo -
wa ne i upodlo ne przez oku pan ta spo łe -
czeń stwo re ago wa ło na tę prze moc
w ró żny spo sób. I Ste in hau so wi, ja ko
wy bit ne mu in te lek tu ali ście, uda ło się na -
ma lo wać ten ob raz per fek cyj nie. W tej

opo wie ści o Stró żach i oko li cy prze wi -
ja ją się na przy kład volks deut sche
i szpic le, któ rzy wy słu gi wa li się nie -
miec kim opraw com, przy czy nia jąc się
czę sto do fi zycz nej eks ter mi na cji swo ich
zna jo mych i są sia dów. Te re la cje miej -
sca mi są wstrzą sa ją ce. Oto przy kła dy: 

„W sa mych Stró żach zna lazł się nie -
ja ki Szczyp ta, by ły urzęd nik pocz to wy,
któ ry łą czył w jed nej oso bie funk cję
szpic la, pi sa rza po kąt ne go i volks deut -
scha. Ten pod po zo rem in ter wen cji
u Niem ców brał od ro dzin chło pów
aresz to wa nych al bo prze zna czo nych
na wy wóz do Nie miec, gru be opła ty
w psze ni cy i ziem nia kach, ale nic za to
nie ro bił. (…) Na dwor cu ko le jo wym,
obok Niem ców, by li ta kże i pol scy „ban -
szu ce”; nie ja ki Emil, by ły rzeź nik
z Gry bo wa i Ma rian Pro szek, któ ry zna -
ny był daw niej ja ko nie do ro zwi nię ty
umy sło wo, a te raz ubra ny w mun dur
uznał się za urzęd ni ka Trze ciej Rze szy
i prze ści gał się w gor li wo ści z żan dar -
ma mi (…). Po ma ga li [im] w tym co
głup si pra cow ni cy ko le jo wi, jak por tier
Se ra fin. Od dał on w rę ce po li cji pew ne
ma łżeń stwo, le ka rza z żo ną, któ rzy ucie -

kli z get ta kra kow skie go; po li cja roz -
strze la ła ich za raz po tem przy dro dze
do Gor lic”.

Ta kich prze ra ża ją cych opo wie ści,
uwiecz nio nych przez Ste in hau sa w la -
tach 1942-1945 w Stró żach, jest wię cej.
Szcze gól ne wra że nie ro bią re la cje do ty -
czą ce eks ter mi na cji Ży dów w Bo bo wej,
we wsi Bia ła k. Gry bo wa nad rze ką Bia -
łą, czy mar ty ro lo gia Ży dów wę gier -
skich, któ rzy wła śnie przez Stró że
je cha li w by dlę cych wa go nach do pie -
ców kre ma to ryj nych w Au schwitz. Dzi -
siaj wie my, że tą tra są ko le jo wą Niem cy
prze wieź li z Wę gier bli sko 400 ty się cy
bez bron nych lu dzi. Sce ny z dwor ca ko -

le jo we go w Stró żach, opi sa ne przez Ste -
in hau sa, gdy wy cień cze ni i bli scy sza -
leń stwa lu dzie za ku bek wo dy na je den
by dlę cy wa gon od da wa li żan dar mom
ze gar ki, pie nią dze i wszel kie kosz tow -
no ści, wy da ją się być nie rze czy wi stym
sen nym kosz ma rem. Te do ku men tal ne
ob ra zy do peł nia ją tyl ko mrocz ne go
świa dec twa tam tych lat. 

Ale na kar tach tych za pi sków mo żna
zna leźć jed nak pięk ne hi sto rie. O praw -
dzi wej przy jaź ni, o mi ło ści i de ter mi na -
cji, dzi siaj wie lu już bez i mien nych
lu dzi, któ rzy nie śli so bie ka żde go dnia
wza jem nie po moc i wy ba wie nie. I sta -
ra li się żyć, jak gdy by Pol ska nie by ła
w szpo nach bru nat ne go to ta li ta ry zmu.
Spró buj cie wy obra zić so bie ta ki oto siel -
sko -aniel ski ob ra zek:

„(…) do żyn ki na Ber de cho wie
w sierp niu 1943 ro ku od by wa ły się
w opty mi stycz nym na stro ju. Za sia dła
ca ła ro dzi na, słu żba, na ję ci ko sia rze
i my ja ko go ście – by ło ze trzy dzie ści
osób (…). Bi go su, dro biu, pi wa i wód ki
by ło ile kto za pra gnął, by ły ta kże tor ty,
cia sta i her ba ta. U pań stwa Cie lu chów
wę dli na do mo we go wy ro bu by ła lep sza,
niż ją gdzie kol wiek ja dłem. Chłop cy
śpie wa li, pa ni Bier na to wa szła z ni mi
o lep sze, pan Ta de usz Cie luch i pan
Bier nat prze pi ja li do sie bie ajer ko nia -
kiem, a naj lep si żni wia rze Wilk i Ko -
szyk kłó ci li się se rio o ty tuł mi strza.
Obok sta re go pa na Cie lu cha (Ja -

Na kar tach tych za pi -
sków mo żna zna leźć jed -
nak pięk ne hi sto rie.
O praw dzi wej przy jaź ni,
o mi ło ści i de ter mi na cji,
dzi siaj wie lu już bez i -
mien nych lu dzi.
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na – przyp. M. R.) sie dzia ła pa ni Kru ko -
wa peł na god no ści, a co raz czer wień sza
od pi wa. Dzie ci za ja da ły się tor ta mi
przy osob nym sto le, a pan ny Cie lu -
chów ny pra co wa ły w kuch ni i ob no si ły
pół mi ski”.

Praw da, że uro cze i ja kże nie przy sta ją -
ce do tam tych cza sów zbrod ni i po gar dy. 

***
Hu go Ste in haus wła ści wie przez ca -

ły okres swo je go po by tu w Stró żach
pro wa dził taj ne na ucza nie. To wła śnie
dzię ki nie mu, a ta kże dzię ki in ży nie ro -
wi Adol fo wi Szmo szo wi (szwa gier Ste -
in hau sa), wy kształ ce nie śred nie
uzy ska ło wie lu mło dych miesz kań ców
Stróż, że wy star czy wspo mnieć bra ci
Rzą ców (Sta ni sła wa, Ta de usza i Ka zi -
mie rza), Ste fa na Du dzi ka, Ja nu sza
Ocha li ka, czy Li dię Gar lic ką (star szą
sio strę wspo mnia ne go już w tym ar ty -
ku le Alek san dra Gar lic kie go – dzi siaj
eme ry to wa ne go pro fe so ra Aka de mii
Gór ni czo -Hut ni czej w Kra ko wie). Obaj
pa no wie pro wa dzi li za ję cia ogól no -
kształ cą ce: ma te ma ty ka, fi zy ka, che mia,
ję zyk pol ski, hi sto ria, na ucza li ję zy ków
ob cych (fran cu ski, an giel ski)... Po ka żcie
mi dzi siaj ta kich fa chow ców. A pa mię -
taj my, że za zor ga ni zo wa nie tzw. taj -
nych kom ple tów pod czas oku pa cji
gro zi ła wła ści wie ka ra śmier ci, a w naj -
lep szym ra zie obóz kon cen tra cyj ny. Ste -
in haus był jed nym z wie lu, któ rzy w ten
spo sób czyn nie prze ciw sta wi li się nie -

miec kie mu oku pan to wi choć nie z bro -
nią w rę ku, a z wiecz nym pió rem – je śli
mo żna to tak sym bo licz nie na zwać.

Wy bit ny re zy dent fol war ku Ja na Cie lu -
cha chciał ze wszyst kich sił od wdzię czyć
się swo je mu do bro czyń cy, dzię ki któ re mu
prze cież prze żył woj nę. Prze pięk nie opo -
wia da o tym jak uczest ni czył w co rocz -
nych żni wach, plótł po wró sła i wią zał
snop ki (jak mó wił, do ko sze nia się nie gar -

nął, bo te go trze ba się uczyć od dzie ciń -
stwa). Ze szwa grem Adol fem Szmo szem
do ko na li ta kże kom plet ne go roz gra ni cze -
nia i po mia rów fol war ku Ja na Cie lu cha
(ok. 60 mor gów). I tak o tej pra cy opo wia -
da w swo ich wspo mnie niach:

„Zna leź li śmy so bie ro bo tę na fol war -
ku: po sta no wi li śmy pa nu Cie lu cho wi
do star czyć ma py na le żą cych do nie go
ob sza rów upraw nych. Bez in stru men -
tów, je dy nie przy uży ciu koł ków drew -
nia nych i sta lo wej ta śmy mier ni czej
do ko na li śmy tej ro bo ty. Trwa ło to bar -
dzo dłu go, roz kła da li śmy par ce lę
na trój ką ty lub tra pe zy i ob li cza li śmy
po la trój ką tów re gu łą He ro na. W koń cu
– na wio snę ro ku 1943 – mój szwa gier
wy ry so wał pięk nie tu szem ca ły kom -
pleks, zo rien to wa ny i po nu me ro wa ny,
z po da niem po wierzch ni. Błąd nie wy -
no sił wię cej niż 1%”.

Nie zwy kle urze ka ją ca hi sto ria, opo -
wie dzia na przez Ste in hau sa we wspo -
mnie niach ze Stróż do ty czy ze ga ra
sło necz ne go. Nie spo sób jej nie przy to -
czyć, bo sta no wi świa dec two nie po wta -
rzal ne i je dy ne w swo im ro dza ju:

„Po tem za bra łem się do zro bie nia ze -
ga ra sło necz ne go dla fol war ku. Przy ją -
łem cy fer blat po zio my, a ja ko przed miot
rzu ca ją cy cień trój kąt pro sto kąt ny
o prze ciw pro sto kąt nej rów no le głej
do osi ziem skiej. Zna la złem spo sób,
któ ry po zwa lał od czy tać po ło że nie cie -

nia na cy fer bla cie w ta bli cy tan gen sów
(szkol ne ta bli ce A. Łom nic kie go) i do -
ko na łem szcze gó ło we go ob li cze nia dla
punk tu o sze ro ko ści geo gra ficz nej i dłu -
go ści Stróż. (…) Ze gar wy ko na łem
z po mo cą Zbi gnie wa Pa ją ka”.

We wspo mnie niach Hu go Ste in haus
pro si, aby na je go bi le cie wi zy to wym
pod imie niem i na zwi skiem pi sa no:
„eme ry to wa ny ze gar mistrz sło necz ny”.

***
Hu go Ste in haus, wraz z żo ną Ste fa -

nią, wy je chał ze Stróż w sierp niu 1945
ro ku i osie dlił się we Wro cła wiu. Umarł
w 1972 ro ku, do ko nu jąc w swo im pra -
co wi tym ży ciu wiel kich na uko wych
wy czy nów. No, ale to już jest zu peł nie
in na hi sto ria.

Nie ma już dzi siaj fol war ku Ja na Cie -
lu cha w kra jo bra zie Ber de cho wa. Nie
osta ło się żad ne z je go za bu do wań. Nie
prze trwał ta kże fol warcz ny ze gar sło -
necz ny Grze go rza Kroch mal ne go, choć
przez kil ka po wo jen nych lat opie ko wał
się nim wspo mi na ny już Alek san der
Gar lic ki, któ ry zresz tą do dzi siaj przy je -
żdża do Stróż i utrzy mu je więź ze swo -
ją naj bli ższą ro dzi ną Mać ków Świę sów,
a ta kże z dal szy mi ku zy na mi, czy li
na przy kład z Ry sie wi cza mi z Je żo wa.

I tak so bie po my śla łem, że mo że jed -
nak war to by ło „Wspo mnie nia i za pi ski”
Hu go Ste in hau sa ze Stróż od ku rzyć,
oca lić od za po mnie nia i dla te go skre śli -
łem tych kil ka słów. Je stem pe wien, że
w Stró żach po win na to być lek tu ra obo -
wiąz ko wa w ka żdej szko le, o czym
przy po mi nam z na dzie ją na wet gdy by
mia ła ona oka zać się płon ną.

MACIEJ RYSIEWICZ
Je żów, 2 wrze śnia 2012 ro ku

Hu go Ste in haus, wraz
z żo ną Ste fa nią, wy je chał
ze Stróż w sierp niu 1945
ro ku. Umarł w 1972 ro ku,
do ko nu jąc w swo im pra -
co wi tym ży ciu wiel kich
na uko wych wy czy nów.

ATRAKCYJNE 
POŻYCZKI bez BIK

512-459-973
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BANK CI ODMÓWIŁ
– ZADZWOŃ
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Z dniem 19 stycz nia 2013 wej dzie
w ży cie no wa usta wa o kie ru ją cych
po jaz da mi. Wpro wa dzi ona sze reg
zmian, któ re bę dą bar dzo wa żne dla
mło dych kie row ców. Po ni żej naj wa -
żniej sze spo śród nich. 

Ter mi no wość pra wa jaz dy
Pra wa jaz dy wszyst kich ka te go rii
bę dą wy da wa ne ter mi no wo, tzn.
po okre ślo nym okre sie stra cą swo ją
wa żność.
Pra wo jaz dy ka te go rii: AM, A1, A2,
A, B1, B, B+E oraz T bę dzie wy da -
wa ne na okres 15 lat
Pra wo jaz dy ka te go rii: C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz
D+E bę dzie wy da wa ne na okres 5
lat
Po upły wie te go okre su trze ba bę -
dzie zło żyć wnio sek do od po wied -
nie go sta ro sty o przed łu że nie
wa żno ści pra wa jaz dy. Od bę dzie się
ono w for mie wy mia ny na no we pra -
wo jaz dy. Przy ka te go rii C1,
C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E,
Sta ro sta do ko nu je w pra wie jaz dy
wpi su po twier dza ją ce go od by cie
kwa li fi ka cji czy też szko le nia okre -
so we go. Do dat ko wo przy przed łu ża -
niu wa żno ści pra wa jaz dy ka te go rii
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D
oraz D+E po trzeb ne bę dzie od po -
wied nie za świad cze nie le kar skie
i psy cho lo gicz ne.

Okres prób ny
No wa usta wa wpro wa dza okres
prób ny dla osób, któ re po raz pierw -
szy uzy ska ły pra wo jaz dy ka te go -
rii B. Okres prób ny bę dzie trwał 2
la ta, po cząw szy od dnia wy da nia
pra wa jaz dy. W trak cie okre su prób -
ne go mło dy kie row ca bę dzie mu siał:

mię dzy 4 a 8 mie sią cem, li cząc od dnia
otrzy ma nia pra wa jaz dy, od być:
kurs do kształ ca ją cy w za kre sie bez pie -
czeń stwa ru chu dro go we go

prak tycz ne szko le nie w za kre sie za gro -
żeń w ru chu dro go wym,
przez pierw sze 8 mie się cy kie ro wać
wy łącz nie po jaz dem sa mo cho do wym
ozna ko wa nym z ty łu i z przo du bia łą
okrą głą na lep ką z zie lo nym sym bo lem
li ścia klo no we go.

Oprócz te go przez pierw sze 8 mie -
się cy mło dy kie row ca nie mo że
prze kra czać pręd ko ści:

50 km/h na ob sza rze za bu do wa nym
80 km/h po za ob sza rem za bu do wa nym
100 km/h na au to stra dzie i dro dze eks -
pre so wej dwu jez dnio wej. W cza sie
trwa nia okre su prób ne go kie row cy nie
bę dzie wol no po dej mo wać pra cy
w cha rak te rze kie row cy po jaz du okre -
ślo ne go w pra wie jaz dy ka te go rii B.

Okres prób ny zo sta nie przed łu żo ny
de cy zją wy da ną przez Sta ro stę
na ko lej ne dwa la ta w przy pad ku po -
peł nie nia przez kie row cę dwóch wy -
kro czeń prze ciw ko bez pie czeń stwu
w ko mu ni ka cji.

Od 19 stycz nia 2013 ro ku wy da wa -
ne bę dą pra wa jaz dy ze zmo der ni -
zo wa ny mi ka te go ria mi AM, A1,
A2, A oraz B1, któ ra do ty czy ła bę -
dzie qu adów.
Zo sta ła ure gu lo wa na kwe stia QU -
ADÓW, we dług no we li za cji trze ba
bę dzie mieć od po wied nie upraw nie -
nia, przy naj mniej pra wo jaz dy kat.
AM, na to miast do jaz dy czte ro ko -
łow cem cię żkim co naj mniej kat. B1.
Po wej ściu w ży cie Usta wy o kie ru -
ją cych po jaz da mi zo sta nie ta kże za -
stą pio na kar ta mo to ro we ro wa no wą
ka te go rią pra wa jaz dy AM.

Mi ni mal ny wiek do kie ro wa nia po -
jaz da mi.

W usta wie okre ślo no mi ni mal ny
wiek do kie ro wa nia po jaz da mi. Wy -
no si on:
1) 14 lat – dla po jaz dów okre ślo nych
w pra wie jaz dy ka te go rii AM;

2) 16 lat – dla po jaz dów okre ślo nych
w pra wie jaz dy ka te go rii A1, B1 i T;
3) 18 lat – dla po jaz dów okre ślo nych
w pra wie jaz dy ka te go rii A2, B,
B+E, C1 i C1+E;
4) 20 lat – dla po jaz dów okre ślo nych
w pra wie jaz dy ka te go rii A, je że li
oso ba co naj mniej od 2 lat po sia da
pra wo jaz dy ka te go rii A2;
5) 21 lat – dla mo to cy kli trój ko ło -
wych o mo cy prze kra cza ją cej 15
kW, je że li oso ba po sia da pra wo jaz -
dy ka te go rii A;
6) 21 lat – dla po jaz dów okre ślo nych
w pra wie jaz dy ka te go rii C, C+E,
D1 i D1+E, 
7) 24 la ta – dla po jaz dów okre ślo -
nych w pra wie jaz dy ka te go rii:

a) A – je że li oso ba nie po sia da ła
co naj mniej przez 2 la ta pra wa jaz dy
ka te go rii A2,

b) D i D+E
8) 21 lat – dla tram wa ju;
9) 15 lat – dla po jaz du za przę go we go;
10) 10 lat – dla ro we ru;
11) 17 lat – dla ro we ru wie lo oso bo -
we go, ro we ru lub wóz ka ro we ro we -
go prze wo żą cych in ną oso bę;
12) 13 lat – dla ja dą ce go po jezd ni
wóz ka in wa lidz kie go;
13) 21 lat – dla ko lej ki tu ry stycz nej.

TA DE USZ WĘ GRZYN – eg za mi na tor
MORD No wy Sącz, wrze sień 2012 r.

Ważne zmiany dla
młodych kierowców!

MAŁOPOLSKI OŚRODEK RUCHU 
DROGOWEGO W NOWYM SĄCZU
29 Listopada 10, Nowy Sącz

Sekretariat: tel. 18 449-08-80
e-mail: sekretariat@mord.pl
Dział Obsługi: tel. 018.449-08-88
Rejestracja – Psycholog: tel. 18 449-08-95
Dział Szkoleń: tel. 18 449-08-99
Godziny pracy: pon.-pt. 7:30 – 14:30
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G
o sia pod ró żo wać po świe cie
za czę ła kil ka lat te mu. Zaw sze
cią gnę ło ją w miej sca, gdzie
nie ma wie lu tu ry stów. Tam

od kry wa ła bie dę i lu dzi po trze bu ją cych
wspar cia. Sa mot nie zwie dzi ła Ko so wo,
Al ba nię, czę śći Azji.

W ubie głym ro ku po raz pierw szy jej
sto pa sta nę ła w Afry ce. Ten kon ty nent
po chło nął ją bez resz ty. Za raz uda ła się
tam po now nie.

– Któ re goś dnia po pro stu stwier dzi -
łam, że chcę zo ba czyć ten dru gi co

do wiel ko ści kon ty nent na Zie mi i po -
znać tam tej szą kul tu rę – opo wia da Go -
sia Wań czyk. – Nie za sta na wia jąc się
wie le ku pi łam bi let, spa ko wa łam ple cak
i tak za czę ła się przy go da, a za ra zem ko -
lej ne, wiel kie wy zwa nie.

Nie ba ła się sa mot no ści, bo wie dzia -
ła, że gdzie kol wiek nie pój dzie, to ma ze
so bą wspa nia łe go Anio ła Stró ża – swo -
ją ko cha ną ma mę. Prze ra ża ła ją jed nak
bez rad ność na ludz ką bie dę, cho ro by
i wią żą ce się z tym cier pie nie. Wie dzia -
ła, że oprócz cie ka wej kul tu ry i pięk ne -

go kra jo bra zu, cze ka ją ta kże smut ne ob -
li cze Afry ki.

SLUM SY W NA IRO BI
Za pierw szym ra zem, we wrze -

śniu 2011 r., Go sia uda ła się do Ke nii.
Od wie dzi ła sto li cę kra ju – Na iro bi, po -
ło żo ną u pod nó ża gór Aber da re i źró deł
rze ki Athi. To mia sto skraj no ści. Z jed -
nej stro ny We stlands – luk su so wa dziel -
ni ca, z dru giej Ki be ra – cią gną ce się
kil ka na ście ki lo me trów slum sy.

– Do slum sów tra fi łam pierw sze go
dnia i ni gdy nie za po mnę mo je go prze ra -
że nia, smut ku, a za ra zem po dzi wu dla lu -
dzi, któ rzy na co dzień ży ją w ta kich
tra gicz nych wa run kach. Do my zbi te z bla -
chy są dla „bo ga czy”, ci naj bied niej si
miesz ka ją w kar to nach, lub na mio tach
zro bio nych z fo lii – wspo mi na wi dok, ja -
ki za sta ła w Ki be rze.

Sta ro są de czan ka od wie dzi ła w Na ro -
bi kil ka szkół i dom dziec ka. Wszę dzie
spo ty ka ła nę dzę i ubó stwo. Wszę dzie
peł no nie chcia nych dzie ci, któ re prę dzej
czy póź niej tra fia ją na uli cę.

DZIE CI ULI CY
Na sza bo ha ter ka pod czas pierw szej

pod ró ży uda ła się ta kże do mia sta El do -
ret, po ło żo ne go w za chod niej Ke nii.
Tam spę dzi ła trzy dni ze „Stre et Kids”
– dzieć mi uli cy, bez dom ny mi, co dzień
że brzą cy mi choć by o ka wa łek chle ba.

Ca łej Afry ce nie mo gę po móc, ale spró bu ję 
choć jed nej szko le...

Ze Starego Sącza
do Kenii
Mał go rza ta Wań czyk, po cho dzą ca ze Sta re go Są cza, a od kil -
ku lat miesz ka ją ca i pra cu ją ca w Zu ry chu, po ma ga bied nym
dzie ciom w Afry ce. Ten kon ty nent po chło nął ją do resz ty,
a jed no cze śnie wy zna czył ży cio we ce le. Te raz chce wy bu do -
wać dach w jed nej z ke nij skich szkół, ma rzy też o za fun do wa -
niu wio sce stud ni.
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Wspo mi na, że prze ra zi ła ją ich licz ba.
Nie spo dzie wa ła się, że na uli cy mo że
żyć ty lu nie let nich.

– Nie ma ją nic, ani je dze nia, ani pi -
cia, ani od po wied nie go obu wia, czy
ubrań – opo wia da Wań czyk. – Da wa -
łam im je dze nie, mle ko, czy my dło. A co
dzień by ło ich wię cej, bo do wia dy wa ły
się, że jest bia ła ko bie ta, któ ra po ma ga
– do da je. By ła zmu szo na li czyć ka żdą
krom kę chle ba, bo bu dżet wy jaz do wy
po wo li się koń czył.

– Na pierw szy wy jazd za bra łam pra -
wie ty siąc eu ro i my śla ła, że z ty mi pie -
niędz mi za wo ju ję świat. Roz cza ro wa łam
się, bo oka za ło się, że Ke nia jest bar dzo
dro gim kra jem – mó wi Mał go rza ta.
– Rzą dzą tam bo ga ci, to oni tam usta la -
ją ce ny. Przy kła do wo bo che nek chle ba
kosz tu je oko ło 3 zł. To jest tra ge dia!

Dzie ci uli cy za chwy ci ły ją tym, że
ży ją jak w ro dzi nie, dba ją o sie bie, po -
ma ga ją so bie na wza jem. Ale prze ra zi ło
ją, że więk szość jest uza le żnio na od nar -
ko ty ków. Są gru py, któ re ca ły mi dnia mi
po tra fią cho dzić po uli cy z bu tel ka mi
przy ustach i wdy chać klej. Ży cie jest im
to tal nie obo jęt ne, bo więk szość jest cho -
ra na AIDS i nie wie rzy w lep szą przy -
szłość.

– Wy słu cha łam i prze pro wa dzi łam
wie le roz mów. Smut nych, wzru sza ją cych
i szcze rych. O bez sen sie ist nie nia tych
ma łych osó bek. Łzy pły nę ły mi po po -
licz kach – wy zna je dziew czy na.

MI SJA „PU STYN NY DACH”
Po po wro cie z pierw szej afry kań skiej

wy pra wy Mał go rza ta Wań czyk by ła
wstrzą śnię ta.

– Ca łej Afry ce nie mo gę po móc, ale
spró bu ję choć jed nej szko le – po my śla -
ła. – Że by nie by ło bie dy, dzie ci mu szą
zdo być wy kształ ce nie. A że by je zy skać,
mu szą mieć ksią żki, ze szy ty i in ne przy -
bo ry szkol ne.

I tak roz po czę ła się mi sja, któ ra cią gle
trwa. Sta ro są de czan ka za czę ła od kła dać
pie nią dze, pro sić o nie zna jo mych, ro dzi -
nę. Po mo gło ta kże przed szko le z Ry tra.
Ma lu chy uzbie ra ły pie nią dze, za któ re
ku pi ły przy bo ry szkol ne. Na ma lo wa ły
też pla kat, na któ rym od bi ły swo je dło -
nie na znak przy jaź ni z afry kań ski mi ró -
wie śni ka mi. Na pi sa ły po nad to list
i do łą czy ły do nie go swo je zdję cie.

Go sia Wań czyk w li sto pa dzie 2011 r.
po raz dru gi uda ła się do afry kań skiej
szko ły w wio sce Kian za ni po ło żo nej
w tej czę ści Ke nii, gdzie jest bar dzo su -
cho i go rą co. Pa nu je tam bie da, a ku pie -
nie ołów ka, czy ze szy tu, jest wiel kim
wy dat kiem dla ro dzi ców. Za bra ła z so -
bą ba gaż wa żą cy 48 kg, wy peł nio ny
pre zen ta mi.

– Stoi tam nie do koń czo ny bu dy nek
szko ły, ufun do wa ny przez pry wat ne go
in we sto ra. Bra kło mu pie nię dzy na dach
– opo wia da Go sia. – Po sta no wi łam więc
tam wró cić i wy bu do wać ten dach.

Mi sję za koń czy ła w po ło wie w lu tym
te go ro ku. Uda ło się jej uzbie rać pie nią -
dze na za da sze nie jed ne go bu dyn ku. Po -
le cia ła więc po raz trze ci do Afry ki
z wy pcha nym, wa żą cym pra wie 50 kg
ba ga żem peł nym pre zen tów: przy bo rów
szkol nych, środ ków do hi gie ny itp.

– Wbrew po zo rom, bu do wa te go da -
chu nie by ła pro sta – opo wia da Go sia.
– Naj pierw otrzy ma łam kosz to rys
na kwo tę, któ ra zwa li ła mnie z nóg. Po -
tem jed nak, po wie lu za bie gach, kłót -
niach, proś bach i po szu ki wa niach,
uda ło się ku pić ma te riał po ni ższej ce -
nie. Sa mo spo tka nie z dzie ciacz ka mi
w wio sce by ło nie sa mo wi te i przy gnę -
bia ją ce. Przy ję ły mnie życz li wie, nie
opusz cza ły na krok. Ale też opo wia da ły
o ma rze niach, któ re dla nas są na wy -
cią gnię cie rę ki – do da je.

KO LEJ NA WY PRA WA 
JE SIE NIĄ

Mał go rza ta ma już ku pio ny bi let
na ko lej ną afry kań ską wy pra wę. Tym

ra zem spę dzi na Czar nym Lą dzie dwa
ty go dnie. Uda ło się jej na mó wić zna jo -
me go, któ ry bę dzie jej to wa rzy szył
w pod ró ży i po mo że na miej scu do koń -
czyć dach. 

– Zbie ram cią gle pie nią dze, mam na -
dzie ję, że uda mi się uzbie rać na do ro -
bie nie bra ku ją cej czę ści da chu. Jak nam
nie wy star czy fun du szy, to ku pi my ma te -
riał i zbi je my z de sek ław ki i sto ły, że by
dzie ci nie mu sia ły już sie dzieć na zie mi
– zdra dza pod ró żnicz ka. – Chcę też speł -
nić ma rze nia dzie ciacz ków z wio ski
Kian za ni – do da je z ta jem ni czym
uśmie chem.

Go sia chcia ła by też wy na jąć kil ka
ma tao (au to bu sów) i za brać dzie ci
do mia sta, że by obej rza ły film w te le wi -
zji, czy ki nie. Ni gdy te go wcze śniej nie
prze ży ły. Mo że uda się też zaj rzeć
do par ku na ro do we go, bo dzie cia ki, mi -
mo że miesz ka ją w Ke nii, ni gdy nie wi -
dzia ły dzi kich zwie rząt, któ re my
uto żsa mia my z Afry ką.

ALI CJA FA ŁEK
FOT. AR CHI WUM MAŁ GO RZA TY WAŃ CZYK
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R
ze ka Po prad dzie li Be skid Są -
dec ki na dwie czę ści. Za chod -
nią, czy li Pa smo Ra dzie jo wej,
gdzie kró lu je schro ni sko

na Prze hy bie, oraz wschod nią, czy li Pa -
smo Ja wo rzy ny, gdzie do mi nu je znaj du -
ją ce się w je go środ ko wej czę ści
schro ni sko na Ha li Ła bow skiej. Stoi
na skra ju roz le głej po la ny na wy so ko -
ści 1061 m npm, w ide al nie wy bra nym
miej scu, do stęp ne z wie lu stron. Rów no
za rok bę dzie my ob cho dzi li 60. rocz ni -
cę, gdy w tym pięk nym miej scu mo gli
za miesz kać pierw si tu ry ści. Oto, jak
do te go do szło.

Na je go uro dzie po znał się już Adam
hra bia Stad nic ki z Na wo jo wej, któ ry po -
sta wił tu do mek my śliw ski. I wła śnie
fun da men ty te go spa lo ne go przez Niem -
ców dom ku, dzia ła cze no wo są dec kie go
Od dzia łu PTTK „Be skid” po sta no wi li
wy ko rzy stać na wy bu do wa nie schro nu
tu ry stycz ne go, któ ry za spo ko ił by za po -
trze bo wa nie na noc le gi wzma ga ją ce go

się ru chu tu ry stycz ne go. Jak przy po mi -
na Le szek Mi gra ła w swej mo no gra fii
Od dzia łu PTTK „Be skid”, z oka zji „po -
głę bie nia przy jaź ni pol sko -ra dziec kiej
i rocz ni cy re wo lu cji paź dzier ni ko wej”
Za rząd Od dzia łu w dniu 1 wrze -
śnia 1953 ro ku pod jął uchwa łę o bu do -
wie schro nu. Nie wie dząc jesz cze o tym,
dzia ła cze Od dzia łu z ol brzy mim en tu -
zja zmem i za an ga żo wa niem roz po czę li
spo łecz nie bu do wę już kil ka ty go dni
wcze śniej. Ich pra cę wspo ma ga ło 2-3
płat nych cie śli. Jak pi sa ły w ar ty ku le
wspo mnie nio wym Ma ria Bi skup ska,
Elżbie ta Ko hut i Eu ge nia Ku czyń ska,
drze wo za ła twił w nad le śnic twie
za sym bo licz ną ce nę Sta ni sław Pu dło.
Wszyst ko wy no szo no do gó ry na ple -
cach. In ne ele men ty bu dow la ne, jak
gwoź dzie, śru by czy za wia sy, przy no -
szo no z do mów. We wspo mnie niach,
któ re na grał Sta ni sław Pu dło, a któ re
znaj du ją się w po sia da niu au to ra ni niej -
sze go ar ty ku łu, jest opis ostat nich kil ku -

dzie się ciu bar dzo ner wo wych go dzin
przed uro czy stym otwar ciem schro nu,
któ re wy zna czo no na go dzi nę 10.00
w nie dzie lę 11 paź dzier ni ka. Ma jąc
wstęp ne in for ma cje że bu dy nek jest
jesz cze „w prosz ku”, wraz z Eu ge nią
Ku czyń ską do tarł na Ha lę Ła bow ską
w po łu dnie w pią tek. Schron nie miał
gon tów, da chu, su fi tu. Po nie waż nie za -
ło żo no też pod ło gi, w środ ku by ło bło -
to. Pu dło zor ga ni zo wał ro bo ty trwa ją ce
pod czas nie przy jem nej, śnie żnej po go -
dy i pra cę za koń czo no w nie dzie lę, tuż
przed przy by ciem ofi cje li. Skrom ny
schron za czął słu żyć tu ry stom. Skła dał
się z izby noc le go wej mo gą cej po mie -
ścić kil ka na ście osób oraz kuch ni. Je go
go spo da rzem zo stał Woj ciech Bo łoz,
a po je go re zy gna cji obiekt nie miał
opie ku na.

***
W 1955 ro ku na Ha lę Ła bow ską przy -

był Jó zef Stec i gaz do wał tam – z rocz -
ną prze rwą – aż do 1973 ro ku. Nie wiel ki
schron nie był w sta nie za spo ko ić wzra -
sta ją ce go za po trze bo wa nia na noc le gi.
Pod ję to więc de cy zję o je go roz bu do wie.
Wio sną 1957 ro ku roz po czę to zwo zić
ma te ria ły i wy ko na no pra ce ziem ne. Bu -
do wa po stę po wa ła bar dzo szyb ko i 29
czerw ca te go ro ku schro ni sko zo sta ło
otwar te. Przy by ło wschod nie skrzy dło
z dwo ma po ko ja mi noc le go wy mi oraz
spo ra, oszklo na we ran da, peł nią ca jed -
no cze śnie funk cję ja dal ni i świe tli cy.

Są dec kie Schro ni ska Gór skie (3)

Schro ni sko 
na Ha li Ła bow skiej

FOT. MACIEJ ZAREMBA
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Obiekt mógł wów czas przy jąć już 40 tu -
ry stów i od tąd stał się miej scem re gu lar -
nie wy ko rzy sty wa nym przez
or ga ni za to rów raj dów w Be ski dzie Są -
dec kim, obo zów po by to wych i wę drow -
nych, wy cie czek szkol nych oraz
oczy wi ście przez tu ry stów in dy wi du al -
nych. Pod czas uro czy ste go otwar cia,
pod ję to uchwa łę o nada niu schro ni sku
imie nia prof. Fe lik sa Rap fa, oso by jak
żad na za słu żo nej dla są dec kiej tu ry sty ki,
pre ze sa Od dzia łu „Be skid” Pol skie go
To wa rzy stwa Ta trzań skie go w la -
tach 1924-1949, a wów czas dzia ła cza
PTTK. Ten skrom ny czło wiek nie wy ra -
ził jed nak na to zgo dy.

Roz bu do wa schro ni ska by ła da lej
kon ty nu owa na eta pa mi. W 1958 ro ku
do bu do wa no dwa po ko je, rok póź niej
po sta wio no bu dy nek go spo dar czy
a w 1960 ro ku wy ko na no prze wiąz kę łą -
czą cą te po ko je ze świe tli cą i kuch nią.
W 1963 ro ku wy bu do wa no sa ni ta ria ty
oraz do pro wa dzo no do obiek tu wo dę.
Póź niej roz bu do wa no kuch nię i ada pto -
wa no strych, two rząc tam dwa po ko je
noc le go we. W 1966 ro ku obiekt w se -
zo nie let nim był w sta nie przy jąć do 80
osób. I wresz cie ko lej na, naj dłu ższa
prze bu do wa, trwa ją ca od 1973 do 1981
ro ku. Wy bu rzo no za grzy bio ną część
środ ko wą, prze bu do wa no skrzy dła
obiek tu oraz wy bu do wa no ob szer ną ja -
dal nię. Mi mo tak po wa żnych prac,
schro ni sko – choć w ogra ni czo nym za -
kre sie – jed nak dzia ła ło. Pro wa dził je
Wa cław Ku dlik a na stęp nie Ka rol Kro -
kow ski. Po tej grun tow nej prze bu do wie
obiekt ob ję ła na dwa la ta Ewa Pie karz -
-Sob czyń ska. Dzię ki jej ener gii i pa sji
obiekt szyb ko zy skał po pu lar ność wśród
tu ry stów. Na stęp nie przez 10 lat kie ro -
wał nim An to ni Po rę ba.

***
Zło ty okres schro ni ska, do dziś wspo -

mi na ny przez tu ry stów, roz po czął się
w 1993 ro ku gdy na Ha lę Ła bow ską
wpro wa dzi li się Ire na i Ja cek Świ ca rzo -
wie. W oknach po ja wi ły się kwiat ki, to -
a le ty za czę ły lśnić czy sto ścią, a bo ga ty
ja dło spis by wal cy schro ni ska pa mię ta ją
do dziś. No i ta wspa nia ła, przy ja zna tu -
ry stom at mos fe ra. Dzię ki te mu „Ła bow -
ska”, jak mó wio no skró to wo – zo sta ła
uzna na za naj lep szy obiekt gór ski PTTK
w Pol sce.

Gdy w 2001 ro ku Ire na i Ja cek prze -
nie śli się do Wier chom li a po tem
„na swo je”, na Cyr lę, już nie by ło tak sa -
mo. W cią gu 9. lat dzie rżaw cy zmie nia li
się 8 ra zy a je den z nich kie ro wał schro -
ni skiem tyl ko kil ka mie się cy. Tak czę ste
zmia ny oczy wi ście nie słu ży ły obiek to -
wi. Obec nie mo żna mieć na dzie ję że
wresz cie na stą pi ła sta bi li za cja.
Od dwóch lat gaz du je tu Adam Syl ka
z Za ko pa ne go i schro ni sko ma do brą
opi nię wśród tu ry stów. Zbie ga się to
z ostat nio pro wa dzo ny mi pra ca mi mo -
der ni za cyj ny mi w ra mach pro gra mu
„Zie lo ne schro ni ska”, współ fi nan so wa -
ne mu ze środ ków unij nych. Wy ko na no
no wy dach, a na nim po ja wi ły się so la -
ry słu żą ce do bie żą ce go pod grze wa nia
wo dy. Uru cho mio no sta cję aku mu la to -

ro wą oraz po więk szo no ja dal nię, z któ -
rej okien mo że my po dzi wiać roz le głą
pa no ra mę Be ski du Ni skie go. W piw ni -
cy po wsta ła pięk na kuch nia tu ry stycz -
na oraz su szar nia. Smacz ne są po sił ki.
Pau li na Lu ber da, pra cu ją ca w kuch ni,
po le ca cie szą cą się du żym po wo dze -
niem zu pę cy gań ską z pa pry ką, ce bu lą,
bocz kiem, grosz kiem i zio ła mi pro wan -
sal ski mi, lub żu rek. Z dru gich dań tu ry -
ści czę sto za ma wia ją na le śni ki
z bo rów ka mi, ra cu chy oraz kieł ba sę
po ła bow sku. Naj po pu lar niej szy de ser to
oczy wi ście szar lot ka.

***
Od 1995 ro ku schro ni sko no si imię

Wła dy sła wa Sten de ry, pre ze sa Od dzia -
łu PTTK „Be skid” od 1955 ro ku aż
do śmier ci w 2000 ro ku. Do schro ni ska,
po ło żo ne go w cen trum pa sma Ja wo rzy -
ny, pro wa dzi wie le szla ków z wszyst -
kich stron. Naj po pu lar niej sze z Do li ny
Po pra du to żół ty z Piw nicz nej -Zdro ju
i czer wo ny – Głów ny Szlak Be skidz ki
– z Ry tra. Ale mo żna tam też dojść nie -
bie skim a po tem czer wo nym z Bar cic,
czy dwo ma z Łom ni cy -Zdro ju: żół tym

oraz słyn nym nie bie skim. Słyn nym
z bar dzo stro me go po dej ścia w je go gór -
nej czę ści. Przez kil ka na ście lat zmę cze -
ni po je go po ko na niu tu ry ści uśmie cha li
się, wi dząc na ścia nie sza ła su pro sty
w swej tre ści, ale do bit ny na pis wap nem
„o k… ale to by ła gó ra”. W ory gi na le
kro pek na tu ral nie nie by ło. Szla ki
do schro ni ska pro wa dzą też od stro ny
Ka mie ni cy Na wo jow skiej – nie bie ski,
a po tem zie lo ny i czer wo ny z Na wo jo -
wej, żół ty a po tem czer wo ny z Fry co -
wej, a ta kże nie bie ski z Ła bo wej. Część
tu ry stów ko rzy sta z dróg le śnych, np. ze
Skła dzi ste go któ rą do wo zi się to wa ry
do schro ni ska, czy naj krót szej – z Ła bo -
wej przez Fe le czyn. A dla am bit nych,
to 7-go dzin ny marsz z No we go Są cza
szla kiem zie lo nym a po tem czer wo nym.

Po za szla ka mi pie szy mi wy zna ko wa -
no rów nież ro we ro we, kon ne i nar ciar -
skie. Dla mi ło śni ków na tu ry Po pradz ki
Park Kra jo bra zo wy przy go to wał 22-ki -
lo me tro wy Szlak Przy rod ni czy im. Ada -
ma hr Stad nic kie go, pro wa dzą cy
z Ła bo wej przez Ha lę Ła bow ską do Ry -
tra. Uczczo no w ten spo sób po stać wy -
jąt ko wo za słu żo ną dla ochro ny przy ro dy
w Be ski dzie Są dec kim, wła ści cie la tu -
tej szych la sów, twór cy czte rech re zer -
wa tów le śnych, z któ rych pierw szy
po wstał jesz cze w 1906 ro ku.

MA CIEJ ZA REM BA

Od 1995 ro ku schro ni sko
no si imię Wła dy sła wa
Sten de ry, pre ze sa Od -
dzia łu PTTK „Be skid”
od 1955 ro ku aż do śmier -
ci w 2000 ro ku.

FOT. MACIEJ ZAREMBA
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P
ro bie rzem ja ko ści pszcze lar skie go se zo nu na Są dec -
czyź nie sta ło się od za ra nia wy stę po wa nie spa dzi. Bo
je śli nie ma mio du spa dzio we go, to za raz za czy na się
na rze ka nie bra ci pszcze lar skiej. I chy ba wszy scy bo -

ha te ro wie mo ich fe lie to nów pszcze lar skich, opu bli ko wa nych
na ła mach go ścin ne go „Są de cza ni na”, grom ko po twier dzą tę
smut ną kon sta ta cję. Nic nie jest w sta nie zre kom pen so wać pu -
stych w miód spa dzio wy ma ga zy nów pa siecz nych. A w tym
ro ku ta kże in ne po żyt ki nie do pi sa ły. Mni szek le kar ski, li pa,
aka cja z ró żnych wzglę dów nie nek ta ro wa ły, jak to drze wiej
by wa ło. Mo że cho ciaż na włoć, któ rej eks pan sja na co raz

więk szych po ła ciach są dec kich nie użyt ków do star czy na szym
pszczo łom w te cie płe i sło necz ne dni prze ło mu sierp nia
i wrze śnia 2012 ro ku, wy star cza ją co du żo pył ku, tak wa żne -
go dla pra wi dło wej eg zy sten cji ro dzin pszcze lich. A pierz ga,
któ rą z owe go pył ku po tra fią pszczo ły wy two rzyć, wspo mo -
że co raz licz niej sze gro no wy znaw ców api te ra pii. Py taj cie są -
dec kich pszcze la rzy o pierz gę w mio dzie. Wie lu z nich ofe ru je
już ten spe cjal ny pro dukt.

Zro bi ło się tro chę smęt nie w tym mo im fe lie to nie, ale tak
jest za wsze, gdy na sze pa sie ki przy go to wu je my do zi mow li.
Że by jed nak nie po pa dać w zbyt pe sy mi stycz ne na stro je, war -
to so bie uświa do mić, że te dłu gie póź no je sien ne i zi mo we wie -
czo ry trze ba so bie ja koś umi lić. W tym ce lu się gną łem
po kla sy kę li te ra tu ry pszcze lar skiej, a mia no wi cie po ksią żkę
Teo fi la Cie siel skie go pt. „Bart nic two czy li ho dow la pszczół
dla zy sku opar ta na na uce i wszech stron nym do świad cze niu”,
wy da ną we Lwo wie, a więc ta kże w Ga li cji, w 1890 ro ku. Po -
my śla łem so bie bo wiem, że war to Czy tel ni kom „Są de cza ni -

na” za pro po no wać ja kiś fan ta stycz ny prze pis ku li nar ny
do za sto so wa na nia we wła snym za kre sie – i oczy wi ście z mio -
dem w tle. Wy bór był trud ny, ale z ra cji mo jej aten cji do na -
po jów wy sko ko wych – mo że wstyd się by ło przy zna wać, ale
mam to po przod kach – zde cy do wa łem się na za re kla mo wa -
nie mio du pit ne go z wi śnia mi. Prze pis jest pro sty, wy tłu ma -
czo ny per fek cyj nie, a na pój po wsta nie na pew no kla row ny. Nie
był bym so bą, gdy bym nie zwró cił uwa gi na wy kwint ną, dzie -
więt na sto wiecz ną pol sz czy znę, któ rą wła dał Teo fil Cie siel ski:

„Nie mniej smacz nym na po jem jest wi śniak. W tym ce lu
na peł nia się ba rył kę wi śnia mi do po ło wy, a za go to waw szy sy -
tę z jed nej czę ści wo dy i jed nej czę ści pa to ki, a co naj wy żej
z jed nej czę ści wo dy i dwóch czę ści pa to ki, do le wa się becz -
kę zu peł nie. Otwór be czuł ki za kryj ka wał kiem płót na i umieść
ją w miej scu oko ło 16ºC cie pła ma ją cem, niech tam zu peł nie
prze fer men tu je; po tem za tkaj i wstaw do piw ni cy, gdzie po -
zo sta nie pó ty, aż się płyn zu peł nie zczy ści. Wte dy na le ży go
ścią gnąć do fla szek i po kor ko wać. Na po zo sta łe wi śnie na la -
ny miód pit ny da je po nie ja kim cza sie jesz cze wy bor ny wi -
śniak. Po dob nie ro bi się ma li niak, tyl ko że tu nie na le wa się
sy co ne go mio du na ma li ny, bo te by spły nę ły i skwa śnia ły,
lecz prze mie szu je się do sy ty sok, wy ci śnię ty z ma lin”.

Wy glą da na to, że już wia do mo, ja kim mio dem pit nym bę -
dzie my się już nie dłu go ra czyć. I sta ro pol skiej tra dy cji sta nie
się za dość. A gdy by tak na sze żo ny lub cór ki ze chcia ły nam
upiec pier nik i – wszyst ko jed no – mo że być to ruń ski al bo go -
spo dar ski, no, no… roz kosz dla cia ła, ale ta kże i du cha, by ła -
by wiel ka, bo prze cież ta kie chwi le spę dza my w ro dzin nym
i przy ja ciel skim gro nie. Cze go so bie i Pań stwu ży czę!

MA CIEJ RY SIE WICZ

PAŹDZIERNIK 201294 ROZMAITOŚCI
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No i ko lej ny pszcze lar ski se zon po wo li od cho -
dzi w prze szłość. Dla pszcze la rzy są dec kich nie
był jed nak to rok do bry, a więc ob fi ty w miód.
Zno wu przyj dzie nam po na rze kać w dłu gie, zi -
mo we wie czo ry.

Z cy klu „Pszczo ły i lu dzie”

Po sezonie
z garncem
miodu 
pitnego w tle

Wy glą da na to, że już wia do mo, ja kim
mio dem pit nym bę dzie my się już nie -
dłu go ra czyć. I sta ro pol skiej tra dy cji
sta nie się za dość.
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Zna le zio na nie daw no na zbo -
czach Ra dzie jo wej mo dlisz ka,
to nie tyl ko przy rod ni cza sen -
sa cja, lecz zna ko mi ty do wód
ocie ple nia kli ma tu. Kie dyś mo -
dlisz ki ży ły je dy nie w oko li cach
San do mie rza. 

D
zie sięć lat te mu po ja wił się bli -
sko nas, w Ma gur skim Par ku
Na ro do wym. Mam prze czu cia
gra ni czą ce z pew no ścią, że

zna le zie nie na stęp nych mo dli szek to już
tyl ko kwe stia cza su. Na do wód przy po -
mnę hi sto rię ty grzy ka pa sko wa ne go.
Du ży, pra wie dwu i pół cen ty me tro wej
dłu go ści cia ła cie pło lub ny pa jąk sie cio -

wy, do nie daw na był u nas rzad ko ścią,
a ka żde spo tka nie opi sy wa ły na pierw -
szych stro nach po wa żne cza so pi sma na -
uko we. Pierw sze go ty grzy ka zna la złem
w 2003 ro ku, póź niej był już wszę dzie.
Nie by łem wy jąt kiem, bo wiem en to mo -
lo dzy wkrót ce uzna li, że jest tak po spo -
li ty, iż nie wy ma ga ochro ny pra wa.
Za le żność jest pro sta: im cie plej, tym
wię cej ty grzy ków. Te go la ta pa ję czy nę
z pięk nym pa ją kiem zo ba czy łem
na oknie, wi dać na łą ce zro bi ło się już
cia sno. Ty grzyk jest uro dzi wy. Ja ko
pierw sze w oczy rzu ca się sre brzy sto -
-żół ty od włok w czar ne pa ski i dłu gie,
po dob nej bar wy nó żki. Je śli ktoś boi się
ośmio no gich stwo rów, pro szę wy pa try -
wać bar dziej neu tral nych pa ję czyn. Ty -

grzy ki bu du ją wiel kie sie ci z wy raź nym,
zyg za ko wa tym wzmoc nie niem z przę -
dzy. Wła ści cie le prze sia du ją gdzieś
w po bli żu, czy ha jąc na za plą ta ną zdo -
bycz. Ni ci są tak moc ne, że bez naj -
mniej sze go pro ble mu wi kła ją sil ne
pszczo ły i ko ni ki po lne, któ re rwą
w strzę py pa ję czy ny zwy czaj nych krzy -
ża ków. Dla za bi cia ofia ry star czy jed no
uką sze nie ja do wych szczę ko czu łek, co
wy mow nie świad czy o mo cy tru ci zny.
Bez obaw, dla nas ty grzy ki nie sta no wią
naj mniej sze go za gro że nia. Nie agre syw -

ne, spło szo ne szyb ko ucie ka ją, a gdy by
na wet chcia ły uką sić, to na sza skó ra jest
dla nich zbyt gru ba. 

To ostat nia chwi la na wy pa trze nie pa -
ją ka, bo la da chwi la za bi ją go pierw sze
przy mroz ki. Wte dy trze ba bę dzie szu -
kać ko ko nów. Ku li ste two ry z twar dej
przę dzy śred ni cy dwu dzie sto gro szów ki
wi szą na koń cach su chych traw. Tro skli -
wa ma mu sia ukry ła w nich ja ja i je śli
tyl ko pod pa la cze łąk nie ru szą w te ren
z za pał ka mi, na stęp nej wio sny wyj dą
z nich mło de pa jącz ki.

GRZE GORZ TA BASZ

Przy ro da we dług Ta ba sza (3) 

Pająk w paski, 
czyli coś
o ociepleniu klimatu

Te go la ta pa ję czy nę
z pięk nym pa ją kiem zo -
ba czy łem na oknie, wi -
dać na łą ce zro bi ło się
już cia sno. Ty grzyk jest
uro dzi wy.

Kokon tygrzyka

Tygrzyk paskowany
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Je stem mat ką wy cho wu ją cą sa mot nie dwój kę dzie ci. Za -
ra biam nie wie le. Mam za są dzo ne ali men ty w wy so ko -
ści 700 zł na dzie ci.

Ce ny utrzy ma nia miesz ka nia, opła ty, żyw ność i ubra nia
kosz tu ją co raz wię cej. Mój by ły mąż nie po czu wa się do obo -
wiąz ku do dat ko wej po mo cy w tej sy tu acji.

Pod czas roz pra wy są do wej przed sta wił za świad cze nie o za -
rob kach, jed na kże wiem, że za ra bia dwu krot nie wię cej. Do -
cho dy te nie ste ty nie są udo ku men to wa ne, są to pie nią dze
za ro bio na „na czar no”. Ja ką mam szan sę w tej sy tu acji na pod -
wy ższe nie kwo ty ali men tów? (Li dia, Gry bów)

OD PO WIEDŹ:
Ma Pa ni du żą szan sę na pod wy ższe nie ali men tów. We dług

prze pi sów pra wa, w ra zie zmia ny sto sun ków mo żna żą dać
zmia ny orze cze nia są du lub umo wy do ty czą cej obo wiąz ku
ali men ta cyj ne go. Ar ty kuł 135§1 Ko dek su Ro dzin ne go i Opie -
kuń cze go mó wi, że: „za kres świad czeń ali men ta cyj nych za -
le ży od uspra wie dli wio nych po trzeb upraw nio ne go oraz
od za rob ko wych i ma jąt ko wych mo żli wo ści zo bo wią za ne go”.

Jed ną z naj czę ściej spo ty ka nych sy tu acji zwią za nych ze
wzro stem uspra wie dli wio nych po trzeb nie let nich dzie ci jest
zmia na szcze bla kształ ce nia – roz po czę cie edu ka cji przed -
szkol nej, szkol nej czy pod ję cie stu diów. Jed no cze śnie na le ży
pa mię tać, że li czy się tu taj ta kże wzrost kosz tów utrzy ma nia
dziec ka zwią za ny z je go do ra sta niem (żyw ność, ubiór, za in -
te re so wa nia, na uka ję zy ków ob cych). Na zwięk sze nie po trzeb
mo że wpły nąć ta kże pod wy ższe nie ra chun ków za me dia, któ -
re pła ci mat ka, a któ re są dzie lo ne na ka żde go do mow ni ka,
czy wzrost czyn szu za wy na ję cie miesz ka nia.

Za kres świad czeń ali men ta cyj nych za le ży ta kże od za rob -
ko wych i ma jąt ko wych mo żli wo ści zo bo wią za ne go. Sa mo
oświad cze nie mę ża, iż nie ma wy star cza ją cych środ ków
nie ro dzi skut ków praw nych. Sąd bę dzie oce niał za rob ko -
we i ma jąt ko we mo żli wo ści zo bo wią za ne go.

Okre śla się je nie we dług fak tycz nie osią ga nych do cho -
dów, ale we dług te go, ja kie do cho dy mo że osią gnąć zo bo -
wią za ny przy za ło że niu, że do kła da wszel kich sta rań
i wy ko rzy stu je w peł ni swe mo żli wo ści za rob ko we. Ozna -
cza to, że zo bo wią za ny nie mo że twier dzić, iż nie po sia da wy -
star cza ją cych do cho dów na po kry cie kosz tów wy cho wa nia

i utrzy ma nia dziec ka, pod czas gdy ma re al ne mo żli wo ści za -
rob ko wa nia (do tąd nie wy ko rzy sta ne).

W ra zie zło że nia po zwu o pod wy ższe nie świad czeń ali men -
ta cyj nych Sąd bę dzie więc ba dać za rob ko we i ma jąt ko we mo -
żli wo ści zo bo wią za ne go do ich pła ce nia oj ca. Jak pod kre ślił
w jed nym z orze czeń Sąd Naj wy ższy, za kres obo wiąz ku ali -
men ta cyj ne go mo że i po wi nien być więk szy od wy ni ka ją ce go
z fak tycz nych za rob ków i do cho dów zo bo wią za ne go, je śli
przy peł nym i wła ści wym wy ko rzy sta niu je go sił i umie jęt no -
ści za rob ki oraz do cho dy by ły by więk sze, a ist nie ją ce wa run -
ki spo łecz no -go spo dar cze i wa żne przy czy ny ta kie mu
wy ko rzy sta niu nie sto ją na prze szko dzie.

Do osią ga nych za rob ków za li cza ją się też do cho dy uzy ski -
wa ne z tzw. pra cy na czar no. Pro blem w tym, że ta kie źró dło
naj czę ściej trud no udo wod nić, bo bra ku je do ku men tów po -
twier dza ją cych za trud nie nie, a zo bo wią za ny jest naj czę ściej
rów no cze śnie za re je stro wa ny w urzę dzie pra cy.

Na le ży rów nież mieć na uwa dze, że prze słan ki uspra wie -
dli wio nych po trzeb nie mo żna od ry wać od po ję cia za rob ko -
wych i ma jąt ko wych mo żli wo ści zo bo wią za ne go. Po ję cia te
w prak ty ce po zo sta ją we wza jem nej za le żno ści i obie prze -
słan ki wza jem nie na sie bie wpły wa ją, zwłasz cza przy usta le -
niu przez Sąd wy so ko ści ali men tów.

Spra wy o pod wy ższe nie, czy też ob ni że nie ali men tów nie
na le żą do ła twych. Dla te go ofe ru je my Pań stwu po moc w za -
kre sie pro wa dze nia ta kiej spra wy. Za pra sza my do Kan ce la rii
Praw nej „Ome ga” w No wym Są czu oraz Gor li cach. 

KAN CE LA RIA PRAW NA „OME GA”
Ewe li na Gą sior, praw nik

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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29 sierp nia 2012 ro ku chcia łem
ku pić bi let ko le jo wy na sta cji
Stró że. Mu szę przy po mnieć,
że bi le ty na by wa łem tam już
w la tach 60. XX wie ku. 

Je stem ta kże o tym głę bo ko prze -
ko na ny, że od chwi li zbu do wa nia
tra sy ko le jo wej tar now sko -le lu -
chow skiej w II po ło wie XIX wie -

ku nikt, kto po sia dał przy so bie
fi nan so we wa lo ry, nie od szedł z kwit -
kiem od ka sy bi le to wej w Stró żach.
Czy li mo żna są dzić, że sprze da wa no
w Stró żach bi le ty przez gru bo po -
nad 100 lat. Ale 29 sierp nia 2012 ro ku
zo ba czy łem i prze ży łem już zu peł nie in -
ną rze czy wi stość. Po cze kal nię za mknię -
to na czte ry spu sty i wy wie szo no
la ko nicz ne in for ma cje dla pod ró żnych,
że bi le ty mo żna na być tyl ko u kon duk -
to ra w po cią gu.

Dzi siaj mo żna po wie dzieć, że sta cja
ko le jo wa Stró że, od swo je go za ra nia, jed -
na z naj wa żniej szych sta cji wę zło wych
na po łu dniu Pol ski, łą czą ca Gdańsk, War -

sza wę, Kra ków. Lwów, Bu da peszt, Bu -
ka reszt, prze sta ła wła ści wie ist nieć.
Na sta cji STRÓ ŻE nie mo żna już ku pić
bi le tów ko le jo wych. Na sta cji STRÓ ŻE
nie mo żna wejść do tzw. po cze kal ni…
Na sta cji Stró że zli kwi do wa no ka sy bi le -
to we… Za tak zwa nej ko mu ny dzia ła ły
dwor ce ko le jo we w Bo bo wej, w Jan ko -
wej, w Wil czy skach… o Stró żach na wet
nie bę dę wspo mi nał. A dzi siaj mo że my
tyl ko po ma rzyć o nor mal nym Pań stwie
Pol skim w Stró żach, w Wil czy skach, czy
w Bo bo wej. Za to na bu dyn kach daw -
nych sta cji ko le jo wych w Stró żach, Wil -
czy skach i Jan ko wej wy wie szo no ta bli ce,
gło szą ce dum nie brzmią ce ogło sze nia:
„Sta cja ko le jo wa na tu ry stycz nym szla -
ku ko le jo wym przez Kar pa ty”. Tyl ko, że
praw dzi wych sta cji ko le jo wych „przez
Kar pa ty” w Stró żach, w Jan ko wej,
w Wil czy skach już nie ma. Gdzie nie -
gdzie stra szą wy bi te szy by al bo su szą ce
się za oknem ga cie! Gro za! I to wła śnie
jest wprost nie by wa łe! Wstyd i hań ba!
Zo bacz cie zdję cia, one nie kła mią.

Z dwor ca ko le jo we go w Stró żach
wy sze dłem zdru zgo ta ny. Po ciąg, na któ -

ry cze ka łem, jesz cze przy je chał, ale czy
przy je dzie? Za ty dzień, za rok? Nie chcę
być złym pro ro kiem, ale…

A po tem po sze dłem do skle pu i za -
nim zro bi łem za ku py, mo im oczom uka -
za ło się tzw. graf fi ti na ścia nie bu dyn ku
skle po we go: na zi stow ska swa sty ka,
sym bol mor der czej oku pa cji nie miec -
kiej sprzed po nad 60 lat. Kom plet -
na aber ra cja. Jak ma wiał to wa rzysz
Wie sław: „Ni pies, ni wy dra, coś
na kształt świ dra”. Czy ja cho ra wy -
obraź nia two rzy ta kie pu blicz ne ak ty
w dru giej de ka dzie XXI wie ku w Stró -
żach? Czy w szko łach za czy na ją pro pa -
go wać ta kie „war to ści”? Wy bacz cie ten
sar kazm, ale skąd wła ści wie bio rą się
po dob ne „wy da rze nia”? Na Bo ga, skąd?

Stró że ma ją swo ją dru ży nę pił kar ską
w tzw. I. li dze i na praw dę wy bit ne go
oby wa te la, se na to ra RP Sta ni sła wa Ko -
gu ta, „Są dec ki Bart nik” An ny i Ja nu -
sza Kasz te le wi czów sprze da je mio dy
na wet za oce ana mi, do Fun da cji im.
Oj ca Pio przy je żdża ją scho ro wa ni lu -
dzie z ca łe go Kra ju…

Tyl ko, że Pań stwo Pol skie tu taj
w Stró żach ab dy ko wa ło, usu nę ło się
w cień, bo rzą dzą nim, na gó rze, ró żnej
ma ści „am ber gol dy”, a na do le Cze re -
pa cho wie. A jak po rzą dzą jesz cze chwi -
lę, to nie bę dzie ko mu na wet zga sić
świa tła. I po zo sta nie tyl ko swa sty ka
na mu rze skle pu w Stró żach.

I coś mia łem jesz cze na koń cu ję zy -
ka, ale tym cza sem się wstrzy ma łem…

MA CIEJ RY SIE WICZ

Wolna trybuna

Stacja Stróżę 
jak koniec świata

FOT. MA CIEJ RY SIE WICZ
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PRENUMERATA ROCZNA (10 NUMERÓW + 2 GRATIS)
(prenumerata obejmuje okres – XI 2012 – X 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

PAŹDZIERNIK 201298 ROZMAITOŚCI
WWW.SADECZANIN.INFO

Ko re spon den cja z War sza wy

Odszedł 
ostatni więzień
polityczny PRL

Jó zef Sza niaw ski uro dził się 4 paź -
dzier ni ka 1944 ro ku we Lwo wie. Był
dzien ni ka rzem PAP do 1985 ro ku.
W tym cza sie prze ka zał po nad ty siąc in -
for ma cji dla Ra dia Wol na Eu ro pa. Za tę
pa trio tycz ną dzia łal ność za pła cił w 1985
ro ku aresz tem, a póź niej wię zie niem.
Zo stał przez ko mu ni stycz ny re żim oska -
rżo ny o szpie go stwo na rzecz CIA, a sąd
woj sko wy ska zał go na 10 lat wię zie nia.
Sie dział w cię żkich wię zie niach przy Ra -
ko wiec kiej w War sza wie i w Bar cze wie.
Uwol nio ny zo stał tuż przed Wi gi lią
AD 1989 ro ku. Do pie ro! W uza sad nie -
niu wy ro ku unie win nia ją ce go Sąd Naj -
wy ższy okre ślił go ostat nim więź niem
po li tycz nym PRL.

Wiel ką za słu gą Jó ze fa Sza niaw skie go
by ło upo rczy we sta ra nie o przy wró ce nie
na le żnej czci płk. Ry szar do wi Ku kliń -
skie mu i do pro wa dze nie do je go są do -
wej re ha bi li ta cji. Ja ko peł no moc nik płk.
Ku kliń skie go przy go to wał je go wi zy tę
w Oj czyź nie w 1998 ro ku. Po śmier ci
puł kow ni ka stwo rzył w swo im miesz ka -
niu Izbę Pa mię ci, a wła ści wie ma łe mu -
zeum Ry szar da Ku kliń skie go.

Wy kła dał m.in. na Uni wer sy te cie
War szaw skim, Uni wer sy te cie Kar dy na -
ła Ste fa na Wy szyń skie go i Wy ższej

Szko le Kul tu ry Spo łecz nej i Me dial nej
w To ru niu. Prze ka zy wa nie swo jej wie -
dzy mło dym lu dziom by ło je go wiel ką
pa sją. Wy kształ cił i wy cho wał wie le po -
ko leń mło dych Po la ków, któ rych uwra -
żli wiał na ta kie po ję cia jak pa trio tyzm
i umi ło wa nie wol no ści. Wie lu mó wi ło
o Zmar łym, że „był cho ry” na Pol skę.

W nie zli czo nych ar ty ku łach i fe lie to -
nach pi sa nych na prze strze ni kil ku na stu
lat prze ka zy wał ob raz Pol ski, ja ką wi -
dział. Współ pra co wał z me dia mi po lo -
nij ny mi w USA, a ostat nio z TV Trwam
i Ra diem Ma ry ja. Był au to rem ksią żek
przede wszyst kim o płk. Ry szar dzie Ku -
kliń skim oraz Jó ze fie Pił sud skim.

Ko chał gó ry, a szcze gól nie Ta try.
Zgi nął w nich 4 wrze śnia br., scho dząc
ze Świ ni cy.

***
15 wrze śnia w Ar chi ka te drze War -

szaw skiej św. Ja na Chrzci cie la bp Piotr
Ja rec ki od pra wił mszę św. po grze bo wą.

Oprócz ro dzi ny Jó ze fa Sza niaw skie go
wzię li w niej udział przed sta wi cie le
władz pań stwo wych i sa mo rzą do wych,
par la men ta rzy ści i przed sta wi cie le śro -
do wisk pra wi co wych, z któ ry mi zwią -
za ny był Zmar ły.

W ho mi lii bp Ja rec ki przy po mniał
wier nym, że na przy kła dzie nie spo dzie -
wa nej i tra gicz nej śmier ci dr. Sza niaw -
skie go mu si my być za wsze go to wi
na spo tka nie z Bo giem. Pod kre ślał wiel -
ki pa trio tyzm czło wie ka, któ ry przez ży -
cie szedł wła sną dro gą, na prze kór
tren dom współ cze sne go świa ta. 

Z przy kro ścią mu szę na pi sać, że
pod ko niec mszy gru pa wier nych usi ło -
wa ła za kłó cić wy stą pie nie mi ni stra
w Kan ce la rii Pre zy den ta (rów nież więź -
nia po li tycz ne go w cza sach PRL), któ -
ry chciał od czy tać po sta no wie nie
pre zy den ta RP o od zna cze niu Zmar łe go
Krzy żem Ka wa ler skim Or de ru Od ro -
dze nia Pol ski. Okrzy ków „hań ba!” oraz
wy kla ski wa nia mi ni stra nie prze rwa ły
na wet proś by o po wa gę kie ro wa ne
przez pro bosz cza ka te dry, ks. Bog da -
na Bar toł da, a póź niej rów nież bp. Ja -
rec kie go. Gdy pro sił o usza no wa nie
uro czy sto ści, ro dzi ny, a przede wszyst -
kim Zmar łe go, z tłu mu pa da ły nie wy -
bred ne epi te ty, z któ rych „ma son” by ło
naj ła god niej szym. Prze ra ża ją ce dla
mnie by ło to, że ci lu dzie przed chwi lą
przy stę po wa li do Ko mu nii świę tej…

Śp. Jó zef Sza niaw ski zo stał po cho wa ny
po mszy św. na Woj sko wych Po wąz kach,
w asy ście kom pa nii re pre zen ta cyj nej WP.

RO BERT SO BOL, WAR SZA WA

Z LISTÓW DO REDAKCJI

FO
T. 

RO
BE

RT
 S

O
BO

L
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Mszana Dolna olbego 19 K ul.,
tel/fax: 18 331 90 80
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