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ŚMIEJ SIĘ DO CZŁO WIE KA 
I KO CHAJ CZŁO WIE KA 39 
Te go od miesz kań ców An go li na uczył się wer bi sta ks. Sta ni -
sław Ole siak. Na mi sjach w Afry ce spę dził sie dem lat. Ze
wzglę du na zły stan zdro wia, po wró cił do kra ju, do ro dzin nej
Trze trze wi ny. Nie mal z dnia na dzień stał się nie peł no spraw -
ny – pi sze Kin ga Bed nar czyk 

KI BIC W EU FO RII, 
CZY KI BOL KI PIĄ CY AGRE SJĄ? 
Czy sza lik klu bo wy na twa rzy, nie źle uję ty wy raz agre sji
w oczach, za ci śnię ta pięść i za pa lo na ra ca w dru giej dło ni to
wy raz zdro we go do pin gu i spor to wej eu fo rii, czy mo że ob raz
sta dio no we go chu li gań stwa? – za sta na wia ją się Ali cja Fa łek
i Mo ni ka Ko wal czyk. 
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Z księdzem
Czachorem
w Nowy Rok

Henryk Szewczyk

„No wy Rok otwie ra przed na -
mi przy szłość, coś, co do -
pie ro na dej dzie. Ewan ge lia

i wy da rze nia w niej opi sa ne su ge ru ją
nam na dzie ję i wia rę. Dla te go nie mo -
żna za tru wać się pe sy mi zmem i na rze -
ka niem. Je zus mó wił do nas: Jam jest.
Nie bój cie się (J 6,20). Trze ba za bie -
gać o to, że by w okre ślo nych wa run -
kach nadać na sze mu ży ciu wła ści wy
kie ru nek, po ka zać od po wied nie ce le.
(…) Dla te go mu si my się zde cy do wać,
cze go chce my i trzy mać się te go wy -
trwa le. Je że li za le ży nam na przy szło -
ści, to mu si my wie dzieć, cze go
chce my ja ko po szcze gól ni lu dzie, ale
rów nież ja ko Na ród. Trud no jest czło -
wie ko wi dojść do po ro zu mie nia z sa -
mym so bą, a cóż do pie ro mó wić
o jed no ści na ro do wej: Oj cze spraw
aby śmy by li jed no (J 17, 22-23). Ta
mo dli twa po win na być na szą co dzien -
no ścią. 

Im bli żej sta je my Chry stu sa, tym
więk sza jest jed ność mię dzy na mi.
A my czę sto my śli my pod wpły wem
na stro ju lub chwi li. Z no wym ro kiem
trze ba coś po sta no wić, trze ba mieć cel
– nie przez chwi lę, ale przez ca ły czas.
Ten cel po wi nien mieć zna cze nie
w wy mia rze spo łecz nym. Ja ko spo łe -
czeń stwo bra ku je nam ak tyw ne go za -
an ga żo wa nia w spra wy pu blicz ne,
pol skie. To sa mi je ste śmy win ni czę -
sto kroć, że prze ży wa my ta ką rze czy -
wi stość. Ci, co oka zu ją ak tyw ność
– ja kże czę sto są da le cy od Bo ga i Pol -
ski – wy gry wa ją, bo są ak tyw ni.
W No wym Ro ku bę dzie my mu sie li
bro nić na szych praw, zwłasz cza mo ral -
nych i re li gij nych. Na „nie” pój dzie bo -

wiem atak. Nie mo że my się pod dać.
Mu si my przy nich trwać”.

Ten frag ment ka za nia ks. pra ła ta
Sta ni sła wa Cza cho ra, wy gło szo ne go
w stycz niu 2004 ro ku do lu dzi Fun -
da cji Są dec kiej na opłat ku w Mar cin -
ko wi cach de dy ku ję na szym
Czy tel ni kom u pro gu 2014 ro ku. Za -
czerp ną łem go ze zbio ru „Są dec kich
ho mi lii” eme ry to wa ne go pro bosz cza
pa ra fii św. Ka zi mie rza, Ho no ro we go
Oby wa te la Mia sta No we go Są cza,
na zy wa ne go „su mie niem Są cza”. Pi -
sze my o tej nie zwy kłej ksią żce za słu -
żo ne go ka pła na w środ ku nu me ru,
któ rej pro mo cja od by ła się w Świę to
Nie pod le gło ści. 

***
Do bie ga koń ca szó sty rok wy da wa -

nia „Są de cza ni na”. Przez ten czas do -
ro bi li śmy się wier nych Czy tel ni ków,
ale też chy ba sa mi, ja ko re dak cja, po -
zo sta li śmy wier ni de wi zie z pierw sze -
go nu me ru, któ ry uka zał się
w stycz niu 2008 ro ku. Przy po mnę, co
wte dy na pi sa łem we wstęp nia ku: 

„Chce my to wa rzy szyć na szym Czy -
tel ni kom z pió rem i apa ra tem fo to gra -
ficz nym. Przed sta wiać Wa sze suk ce sy
i po ra żki, pi sać o dum nej prze szło ści
Są dec czy zny, po ka zy wać wy bit nych
sy nów zie mi są dec kiej, zwra cać uwa -
gę na wy zwa nia przy szło ści, aby nam
świat nie uciekł”.

Na naj pięk niej sze, naj bar dziej ro -
dzin ne i naj bar dziej pol skie świę ta Bo -
że go Na ro dze nia ży czę Czy tel ni kom
wszyst kie go, co naj lep sze. Pre zen tów
pod cho in ką, su to za sta wio ne go sto łu,
a przede wszyst kim po ko ju du cha, któ -
ry pły nie ze sta jen ki be tle jem skiej.
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PO MNIK „ZA WOJ NY”
NA STA RYM CMEN TA RZU
Na Sta rym Cmen ta rzu w No wym Są czu od sło -
nię to 11 li sto pa da po mnik płk. Nar cy za Wia tra
„Za woj ny”, po cho dzą ce go ze Stróż ko men dan -
ta BCh w Ma ło pol sce i na Ślą sku pod czas oku -
pa cji nie miec kiej, za mor do wa ne go przez UB
w 1945 ro ku na kra kow skich Plan tach. Uro czy -
sto ści nie do cze kał ini cja tor upa mięt nia nia „Za -
woj ny” Sta ni sław Kołcz, kom ba tant BCh, zmar ły
w sierp niu br. w wie ku 90 lat. 

Uro czy stość roz po czę ła msza św. w ko -
ście le św. Ka zi mie rza. Po na bo żeń stwie im -
po nu ją cy po chód pocz tów sztan da ro wych
prze ma sze ro wał na Sta ry Cmen tarz. 

PO JE CHA LI DO WAR SZA WY
BEZ KO MI NIA REK 
W Mar szu Nie pod le gło ści w War sza wie,
zor ga ni zo wa nym 11 li sto pa da przez śro do wi -
ska na ro do we, uczest ni czy ła trzy dzie sto oso -
bo wa gru pa Są de czan. 

– Marsz był ma ni fe sta cją przy wią za nia
i mi ło ści do oj czy zny i w ta kim też ce lu po je -
cha li śmy do War sza wy. Przy gnia ta ją cą więk -
szość osób w na szym bu sie sta no wi ły oso by
mło de lub bar dzo mło de: stu den ci, li ce ali ści
– mó wi To masz Bed na rek, peł no moc nik ko ła
Mło dzie ży Wszech pol skiej w No wym Są czu.
Pod kre śla, że wśród uczest ni ków ma ni fe sta -
cji, prym wie dli przed sta wi cie le MW i ONR,
ale nie za bra kło rów nież po mniej szych or ga -
ni za cji pa trio tycz nych i na ro do wych. Na mar -
szu, oprócz mo rza pol skich flag, mo żna by ło
rów nież do strzec go ści z za gra ni cy. Bed na rek
sta now czo odże gnu je się od burd, do ja kich
do szło w War sza wie.

– My śmy by li w zu peł nie in nym miej scu
i nie wi dzie li śmy tych zajść. Do pie ro po po -
wro cie do do mu, w te le wi zji wi dzia łem te ob -
raz ki. Od nas nikt nie miał ko mi niar ki i nie
uczest ni czył w żad nym in cy den cie – twier -
dzi szef Mło dzie ży Wszech pol skiej w No wym
Są czu.

PRZEDSIĘBIORCY
ZA EKSPRESÓWKĄ
DO BRZESKA 
Pa weł Ku kla, pre zes Są dec kiej Izby Go spo -
dar czej, pod czas pre zen ta cji li sty 100. naj -
więk szych firm Są dec czy zny po wie dział, że
dla przed się bior ców są dec kich prio ry te tem
jest dro ga eks pre so wa do Brze ska.

– Dla nas naj wa żniej sza jest dro ga do au -
to stra dy w Brze sku, któ ra łą czy nas z Kra ko -
wem. Gdy by w za mian za pie nią dze na jej
bu do wę sa mo rzą dow cy zre zy gno wa li z po -
zo sta łych pla nów in we sty cyj nych – nikt nie
miał by im te go za złe – stwier dził Ku kla. – To
de ma go gia – ri po sto wał mar sza łek Ma ło pol -
ski Ma rek So wa. 

PENDOLINO
NA SĄDECKICH TORACH
Na tra sie ko le jo wej Gry bów – Ptasz ko wa te -
sto wa no wło ski po ciąg Pen do li no. Przy jazd
wzbu dził du że za in te re so wa nie mi ło śni ków
ko lei z ca łe go re gio nu. 

– Przez 37 lat by łem ma szy ni stą – opo wia -
da Eu ge niusz Szczyp ta z No we go Są cza.
– Te raz je stem na eme ry tu rze, ale mi łość
do PKP zo sta ła. Chcia łem z bli ska obej rzeć
ten po ciąg, o któ rym ty le się mó wi. Do sta -
łem też za da nie od wnu ka, by zro bić zdję cia.
Kie dy pra co wa łem – rów nież te sto wa łem
ró żne skła dy. Wie le osób py ta, dla cze go aku -
rat tu taj się te stu je Pen do li no, bo prze cież
w na szym re gio nie nie da się zbyt szyb ko je -
chać? Spra wa jest pro sta. Tyl ko tu taj w Pol -
sce, na od cin ku kil ku ki lo me trów nie ma
żad nej pro stej. Tra sa jest zło żo na z sa mych
za krę tów. Jed nym sło wem, ba da ją za cho wa -
nie się skła du w ta kich wa run kach. Na tej
tra sie mo żna je chać do 60 km/godz.

WYROK POGRĄŻY
REKULTYWACJĘ JEZIORA? 
Zwią zek Gmin Je zio ra Ro żnow skie go mu si
za pła cić fir mie Hal ler z Ka to wic dwa mi lio ny

zło tych za od stą pie nie od umo wy na wy ko -
na nie re kul ty wa cji brze gów Bart ko wej
w gmi nie Gró dek nad Du naj cem. Na prze -
gra nym pro ce sie Zwią zek mo że stra cić jed -
nak jesz cze wię cej, bo aż 33 mi lio ny zło tych
do ta cji z Unii Eu ro pej skiej. 

Do Związ ku Gmin Je zio ra Ro żnow skie go
na le ży Gró dek n. Du naj cem, Czchów, Ło so -
si na Gór na i Cheł miec. Do od szko do wa nia
nie chce się do ło żyć wójt Chełm ca Ber nard
Sta wiar ski, ar gu men tu jąc, że nie miał z tą
umo wą nic wspól ne go. 

PU STY SKWER
PRZED DWOR CEM PKS
Ze skwer ku przed dwor cem PKS w No wym
Są czu zni kła be to no wa masz ka ra, w któ rej
mie ści ło się kil ka punk tów han dlo wych. By -
ła to pierw sze, po prze ło mie ustro jo wym
w 1989 ro ku „sa mo wo la bu dow la na”, z któ -
rą ko lej ni pre ze si są dec kie go PKS nie umie li
so bie po ra dzić. Kon se kwen cją wy ka zał się
do pie ro no wy wła ści ciel dwor ca au to bu so -
we go, Re gio nal ny Dwo rzec Au to bu so wy sp.
z o.o. w Kra ko wie. 

ZBIORNIKI
BEZPIECZEŃSTWA 
Na te re nie Szpi ta la im. J. Śnia dec kie go w No -
wym Są czu, kosz tem pół to ra mi lio na zło tych
zbu do wa no trzy zbior ni ki wod ne o łącz nej
po jem no ści 300 ku bi ków.
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– Zo sta ły one po łą czo ne z hy dro for nią
i sie cią ru ro cią gów, któ ry mi do szpi ta la do -
star cza na jest wo da. Ta ki sys tem po zwo li za -
bez pie czyć za pas wo dy dla po trzeb lecz ni cy
w przy pad ku awa rii, lub prze rwy w do sta wie
wo dy z sie ci ko mu nal nej – mó wi Elżbie ta Ja -
siń ska, ko or dy na tor ze spo łu ds. sprze da ży
są dec kie go szpi ta la.

DZIEL NI CO WY 
NA PO DIUM
Sie rżant szta bo wy Ma ciej Kuź ma, dziel ni co -
wy z os. Woj ska Pol skie go w No wym Są czu,
za jął trze cie miej sce w VI Ogól no pol skich Za -
wo dach Po li cjan tów Dziel ni co wych „Dziel ni -
co wy Ro ku”. Są dec ki po li cjant re pre zen to wał
Ma ło pol skę w fi na le za wo dów w Ka to wi -
cach.

Pod czas dwu dnio wych zma gań naj lep si
dziel ni co wi ry wa li zo wa li w trzech kon ku ren -
cjach, ta kich jak m. in.: sy mu la cja przy ję cia
in te re san ta. Mu sie li się rów nież wy ka zać
wie dzą na te mat dzia ła nia po li cyj nych słu żb
pre wen cyj nych. 

SĄDECCZYZNA 
DLA BIEGACZY
I ROWERZYSTÓW 
Tra sy bie go we, ro we ro we, a ta kże za ple cze
z sa la mi do ćwi czeń ma ją pod nieść atrak cyj -
ność tu ry stycz ną re gio nu, a miesz kań com
dać mo żli wość ak tyw ne go spę dza nia wol -
ne go cza su – ta ki jest cel dzia łal no ści Kla stra
Ak tyw nej Tu ry sty ki, po wo ła ne go z ini cja ty wy
Fun da cji Są dec kiej 

Pro jekt obej mie bu do wę tras dla bie ga -
czy, nar cia rzy bie go wych, rol ka rzy, ro we rzy -
stów, nor dic wal king, utwo rze nie cen trów
tu ry sty ki bie go wej, or ga ni za cję im prez bie -
go wych, stwo rze nie stro ny in ter ne to wej
i new slet te ra dla ama to rów czyn ne go wy -
po czyn ku. Cen tra Ak tyw nej Tu ry sty ki ma ją
być ta kże za ple czem do or ga ni za cji im prez
spor to wych.

Kla ster jest na eta pie przy go to wy wa nia
do ku men ta cji nie zbęd nej do skła da nia wnio -
sków o do fi nan so wa nie pro jek tu z fun du szy
unij nych. Gmi ny mu szą te raz opra co wać
wstęp ne kon cep cje, wy ty czyć tra sy oraz
przy go to wać ma py. Oprócz Fun da cji Są dec -
kiej, w dzia łal ność Kla stra za an ga żo wa nych
jest kil ka na ście gmin i przed się biorstw z re -
gio nu.

PLA GI TU SKA
Suk ce sem or ga ni za to rów 27. Ty go dnia Kul -
tu ry Chrze ści jań skiej w No wym Są czu z Klu -
bu In te li gen cji Ka to lic kiej oka zał się kon cert
Ja na Pie trza ka w au li Prze mie nia Pań skie go
przy ul. Du cha Świę te go.

„Pan Ja nek” pod bił ser ca są dec kiej pu -
blicz no ści. Twór ca Ka ba re tu „Pod Egi dą” sy -
pał dow ci pa mi jak z rę ka wa, a przede
wszyst kim śpie wał swo je naj więk sze szla gie -
ry. Są de cza nie ra zem z Ja nem Pie trza kiem
nu ci li „Że by Pol ska by ła Pol ską” i „Za ka za ne
kwia ty, za ka za ny krzyż”, a po tem przy tu py wa li
do pio sen ki „Pla gi Tu ska”. Na wi dow ni po ja -
wi ły się na wet trans pa ren ty So li dar no ści.

SĄ DE CZA NIE 
NA ZJEŹ DZIE PTT 
Czter na stu de le ga tów Od dzia łu „Be skid” No -
wy Są czu uczest ni czy ło w IX Zjeź dzie Pol -
skie go To wa rzy stwa Ta trzań skie go
w Za ko pa nem.

Pod czas zjaz du uho no ro wa no za słu żo -
nych dzia ła czy PTT me da la mi i od zna ka mi.
Wśród od zna czo nych by li są de cza nie, m. in.:
Ta de usz Po gwizd (Srebr ny Krzyż Za słu gi)
i Zbi gniew Smaj dor (me dal „Za Za słu gi dla
Tu ry sty ki”). W no wych wła dzach PTT zna la -
zło się sze ściu Są de czan: Za rząd Głów ny
– Woj ciech Sza ro ta i Jo an na Dry la
-Bo guc ka, Głów na Ko mi sja Re wi zyj na – Jo -
an na Król i Wła dy sław Ło boz, Głów ny Sąd
Ko le żeń ski – Jo lan ta Au gu styń ska i Zbi gniew
Smaj dor. 

MUN DUR GE NE RA ŁA GI ZY
TRA FIŁ DO MU ZEUM
W dniu „uro dzin” No we go Są cza, 8 li sto pa -
da, mun dur ge ne ra ła Jó ze fa Gi zy (1887-1965)
po da ro wa ły Mu zeum Okrę go we mu dzie ci
nie złom ne go żoł nie rza Naj ja śniej szej Rzecz -
po spo li tej: Ma ria Pod gór ska (rocz nik 1921)
i Ta de usz Gi za (rocz nik 1929). Dy rek tor mu -
zeum Ro bert Ślu sa rek za po wie dział otwar -
cie w pla ców ce sa li wy bit nych Są de czan,
gdzie znaj dzie się ką cik ge ne ral ski. 

Płaszcz ge ne ral ski i po lo wy mun dur prze -
słał dar czyń com przed ro kiem z Lon dy nu
miesz ka ją cy tam brat Ka zi mierz wraz z cie ka -
wy mi do ku men ta mi z cza sów kam pa nii wło -
skiej oraz lon dyń skie go okre su ży cia gen. Gi zy.

FIL MY WIE SŁA WA 
SZKAR ŁA TA
Ar chi wum Na ro do we w Kra ko wie za ku pi ło
zdi gi ta li zo wa ne fil my Wie sła wa Szkar ła ta
z No we go Są cza, by łe go re por te ra TVP Kra -
ków i wła ści cie la Stu dia TVS. Szkar łat na gry -
wał re por ta że, fil my, in for ma cje i krót kie
pro gra my dla te le wi zji. Udo ku men to wał wie -
le wa żnych wy da rzeń, któ re roz gry wa ły się
na Są dec czyź nie; przy go to wy wał ma te ria ły
pro mo cyj ne dla sa mo rzą du, przed się bior -
ców, jak rów nież spo ty wy bor cze. Fil my po -
cho dzą z lat 1987-2010. Więk szość z nich
zo sta ło na krę co nych w pierw szej po ło wie
lat 90.
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STRZEL CY ŚLU BO WA LI
POD RA TU SZEM
W sze re gi Związ ku Strze lec kie go „Strze lec”
Or ga ni za cji Spo łecz no -Wy cho waw czej
w No wym Są czu przy ję to 32 oso by. Uro -
czy stość ślu bo wa nia kan dy da tów
na Strzel ców oboj ga płci od by ła się na są -
dec kim ryn ku, z udzia łem m.in. pre zy den ta
Ry szar da No wa ka, przed sta wi cie li słu żb
mun du ro wych, związ ków kom ba tanc kich
oraz dy rek cji Ze spo łu Szkół nr 2 im. Sy bi ra -
ków w No wym Są czu. Opra wę mu zycz ną
przy się gi strze lec kiej stwo rzy ła Or kie stra
Re pre zen ta cyj na Stra ży Gra nicz nej.

– Na sza or ga ni za cja szko li i wy cho wu je.
Gra tu lu ję Wam, ro dzi ce, tak wspa nia łych
dzie ci – mó wił insp. ZS Sła wo mir Szczer -
kow ski.

OB RA ZIŁ UCZU CIA 
RELIGIJNE? 
Po in ter wen cji se na to ra Sta ni sła wa Ko gu -
ta po li cja zde mon to wa ła z okien miesz ka -
nia ka mie ni cy przy ul. Pi jar skiej w No wym
Są czu „in sta la cję ar ty stycz ną” przed sta -

wia ją ca Chry stu sa na krzy żu, gdzie m.in.
za miast gło wy był glo bus, a z rąk zwi sa ły
czer wo ne bu tel ki. 

W tym sa mym bu dyn ku mie ści się biu ro
se na to ra Ko gu ta i ma sie dzi bę są dec ka So -
li dar ność. Za au to rem skan da li zu ją cej in sta -
la cji, do któ re go na le ży miesz ka nie
i o któ rym wcze śniej ma ło kto sły szał, uję li
się in ni „ar ty ści”, uża la ją cy się nad koł tuń -
stwem są de czan. Spra wa od bi ła się echem
w ogól no pol skich me diach. 

NO WY KO ŚCIÓŁ 
W SŁOP NI CACH 

Bi skup tar now ski An drzej Jeż po świę cił
no wy ko ściół w Słop ni cach, po wiat li ma -
now ski. Świą ty nia przy ję ła we zwa nie bł. Ja -
na Paw ła II. 

Ko ściół o baj ko wym wy glą dzie za pro jek -
to wał Se ba stian Pi toń, je go bu do wa trwa -
ła 5 lat. Ca ła pa ra fia by ła za an ga żo wa na w to
dzie ło; ks. pro boszcz Jan Gnie wek, har ley -
owiec, kwe sto wał na ko ściół pod czas pa rad
mo to cy klo wych. 

Do tąd wier ni mo dli li w po cho dzą cym
z XVIII wie ku ma łym drew nia nym ko ście le
św. An drze ja Apo sto ła. 

ZBU DU JĄ PO MNIK 
SMO LEŃ SKI 
Ob ra do wał Ho no ro wy Ko mi tet Bu do wy
w No wym Są czu Po mni ka Pa mię ci Ofiar

WSZYST KO 
PO DWA RA ZY 
Sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka
na se sji Ra dy Po wia tu No wo są dec kie -
go od pie ra za rzu ty o nie udol ność
przy re ali za cji sztan da ro wej in we sty cji
re gio nu – ob wod ni cy za chod niej No -
we go Są cza, któ ra utknę ła w tar now -
skim SKO:

– Po wiat zro bił wszyst ko, co mógł,
w spra wie bu do wy ob wod ni cy za chod -
niej No we go Są cza. I zro bi li śmy to na -
wet dwa ra zy: dwa ra zy by ły go to we
środ ki na bu do wę, dwa ra zy od był się
prze targ, dwa ra zy by ła wy da wa na de -
cy zja śro do wi sko wa. In we sty cja się od -
wle ka z po wo du pro te stów i od wo łań
kil ku miesz kań ców. Te raz mo że my tyl -
ko cze kać na to, jak Sa mo rzą do we Ko -
le gium Od wo ław cze w Tar no wie
roz strzy gnie ca łą spra wę.

Co te raz?
Ma my pie nią dze i wy ko naw cę. Jed nak

je śli spra wa nie roz strzy gnie się do koń -
ca stycz nia 2014 ro ku, to bę dzie my mu sie li
się za sta no wić, co ro bić da lej. Na pew no
tych pie nię dzy nie da się prze su nąć na in -
ne za da nie na Są dec czyź nie. (BOS)

Ka ta stro fy pod Smo leń skiem. Ar tur Czer -
nec ki, se kre tarz Ko mi te tu, po in for mo wał, że
do Ko mi te tu do łą czy ły no we oso by: m.in. Lu -
cy na Gą gor, wdo wa po śp. gen. Fran cisz ku
Gą go rze, i Zu zan na Kur ty ka, wdo wa po śp.
Ja nu szu Kur ty ce, pre ze sie IPN – obaj zgi nę li
w ka ta stro fie pol skie go sa mo lo tu w Smo leń -
sku 10 kwiet nia 2010 ro ku.

Dys ku to wa no o po wo ła niu Sto wa rzy sze -
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nia, któ re ogło si kon kurs na pro jekt mo nu -
men tu i prze pro wa dzi spo łecz ną zbiór ką
fun du szy na je go bu do wę. 

Wg wstęp nych pla nów, po mnik smo -
leń ski sta nie w są siedz twie ko ścio ła św.
Ka zi mie rza, vis a vis za wie szo nych w przed -
sion ku świą ty ni ta blic ka tyń skich. 

PARYŻ WYSTAWIA
MARYANA, A KIEDY 
NOWY SĄCZ?
Po nad 200 prac Pin cha sa „Ma ry ana” Bur -
ste ina, ży dow skie go ma la rza uro dzo ne go
w No wym Są czu, za wi sło w pa ry skim Mu -
zeum Sztu ki i Hi sto rii Ju da izmu. Wy sta wa
po trwa do 9 lu te go 2014 r. Ży dow ski In sty -
tut Hi sto rycz ny czy ni sta ra nia, aby w przy -
szłym ro ku prze nieść wy sta wę
do War sza wy. Sto wa rzy sze nie Ma ry an
z No we go Są cza chęt nie zo ba czy ło by dzie -
ła swo je go mi strza w są dec kim mu zeum. 

CY COŃ I CZER WIŃ SKI
PRZE CIW KO AGI TA CJI
W KO ŚCIO ŁACH 
Pro jekt SLD, wpro wa dza ją cy za kaz agi ta cji
wy bor czej w ko ścio łach i w miej scach kul -
tu re li gij ne go, po par ła m.in. trój ka po słów
PO z okrę gu 14 (no wo są dec kie go): An drzej
Czer wiń ski z No we go Są cza, Ma rian Cy coń
ze Sta re go Są cza i An drzej Gut -Mo sto wy
z Za ko pa ne go. Po zo sta ła sió dem ka po słów
z na sze go okrę gu (PiS i SP) gło so wa ła
za od rzu ce niem pro jek tu le wi cy.

„Ta kie po my sły są sprzecz ne z Kon sty tu -
cją i Kon kor da tem” – uwa ża praw nik, dr
Krzysz tof Wą sow ski. Je go zda niem, pro po -

zy cje SLD za wie ra ją błąd me to do lo gicz ny,
po nie waż naj pierw na le ża ło by zde fi nio wać,
co to jest „agi ta cja wy bor cza” oraz to, kto
ma oce niać ho mi lie gło szo ne w ko ście le
pod wzglę dem te jże agi ta cji.

SY NA GO GA W BO BO WEJ
OD KRY WA TA JEM NI CE
Pod czas prac kon ser wa tor skich w sy na go -
dze w Bo bo wej od kry to za byt ko we po li -
chro mie. W cen trum od no wio nej 10 lat
te mu bó żni cy znaj du je się Aron – ha Ko -
desz, czy li świę ta sza fa, gdzie prze cho wy -
wa ne są zwo je To ry. Wo kół te go miej sca
znaj du je się bez cen na stiu ko wa opra wa
z koń ca XVIII w., ko lum ny ople cio ne wi no -
ro ślą oraz wi ze run ki che ru bów, de ka lo gu
oraz ko ro ny wple cio ne w mo ty wy ro ślin ne.
Bo bo wa za sły nę ła pod ko niec XIX wie ku
dzię ki ca dy kom z ro dzi ny Hal ber sta mów.

POR NO ATAK NA STRO NĘ
IN TER NE TO WĄ PO SŁA
„Mo ja stro na in ter ne to wa do tknię ta zo sta -
ła dzia łal no ścią prze stęp czą” – oznaj mił
na spe cjal nej kon fe ren cji pra so wej po seł
An drzej Czer wiń ski. Jak stwier dził li der są -
dec kiej PO, od wrze śnia br. kil ka dzie siąt ty -
się cy ra zy pró bo wa no prze my cić na je go
stro nę in ter ne to wą tre ści por no gra ficz ne.
Je dy nie dzię ki sku tecz no ści za bez pie czeń
żad ne z nich nie po ja wi ły się na stro nie.

UCZMY MŁODYCH
WRAŻLIWOŚCI
I SAMODZIELNOŚCI 
Aga ta Król -Mi rek, dy rek tor Gim na zjum
Pu blicz ne go im. J. Die tla w Kry ni cy
Zdro ju o przy go to wa niach do ak cji
„Ser ce -Ser cu”, za an ga żo wa niu mło -
dych w wo lon ta riat i po trze bie uwra -
żli wia nia uczniów na krzyw dę in nych: 

– Wy ty po wa łam ze spół, któ ry od po -
wia da za prze bieg ak cji. Są to dwie pa nie
an glist ki, któ re ta kże w po przed nim ro ku
zaj mo wa ły się nią – Bar ba ra Bie lec ka i An -
na Ho ma. Pa nie wśród uczniów na szej
szko ły zor ga ni zo wa ły wo lon ta riu szy,
a zgło si ło się aż 80 dzie cia ków. To bar dzo
du żo, ale po sta ra my się za an ga żo wać
wszyst kich. Trze ba zwró cić uwa gę, że
gim na zjum tym ró żni się od szko ły śred -
niej, że ja w te ren nie mo gę pu ścić dzie ci
sa mo dziel nie, bez opie ki do ro słych. Tak
więc uczniom to wa rzy szyć bę dą na uczy -
cie le. Da ry zbie rać bę dzie my w week end
od 13 do 15 grud nia w punk tach han dlo -
wych, któ re zo sta ły udo stęp nio ne Fun da -
cji Są dec kiej. Gru pę bę dzie two rzyć dwo je
uczniów i je den na uczy ciel. Ja ta kże sto ję
z ucznia mi i zbie ram da ry. To łą czy, uczy
po mo cy in nym, wra żli wo ści, usa mo dziel -
nia i jed no cze śnie uczy te go, że obok są lu -
dzie, któ rzy po trze bu ją na szej po mo cy. To
jest wa żne, bo we dług mnie szko ła ma nie
tyl ko uczyć, ale ta kże wy cho wy wać. Sa ma
ak cja „Ser ce -Ser cu” jest bar dzo do brze
od bie ra ne w Kry ni cy, bo lu dzie, któ rzy de -
cy du ją się prze ka zać da ry, są przez nas in -
for mo wa ni, że zo sta ną one tu taj
– w na szym mie ście i gmi nie. (KB)



GÓ RAL UDA WAŁ LA CHA 
Ko mi sja kon kur so wa XXXIX Li ma now skiej
Sła zy zdys kwa li fi ko wa ła skrzyp ka Mar ka Du -
dę, któ ry wy stą pił w dwóch ka te go riach: mu -
zyk lu do wych i in stru men ta li stów lu do wych.

– Pan Du da po cho dzi ze Szcza wy, jest gó -
ra lem gor czań skim, a ubrał się w strój la -
chow ski i uda wał La cha, więc ko mi sja
uzna ła, że zła mał re gu la min, bo nie był au -
ten tycz ny i dla te go go nie oce nia ła. Ale za to
je go cór ka do sta ła na gro dę – mó wi Do ro ta
Ję drze jek z Li ma now skie go Do mu Kul tu ry.

OD SZKO DO WA NIE 
DLA KI BI CA 

Za do śću czy nie nie w kwo cie 120 tys. zło -
tych wraz z od set ka mi dla Mi cha ła G. za wy -
bi te oko za są dził Sąd Okrę go wy w No wym
Są czu od Skar bu Pań stwa, re pre zen to wa ne -
go przez ko men dan ta miej skiej po li cji. Sąd
uznał, że po szko do wa ny w po ło wie sam przy -
czy nił się do uszczerb ku na zdro wiu. Wy rok
jest nie pra wo moc ny.

Mi chał G. do ma gał się 500 tys. zł za dość -
uczy nie nia i co mie sięcz nej ren ty w wy so ko -
ści pół to ra tys. zło tych. Mło dy mę żczy zna
stra cił oko w czerw cu 2009 ro ku w Par ku
Strze lec kim pod czas im pre zy zor ga ni zo wa -
nej dla ki bi ców z oka zji awan su San de cji
do I li gi. Do szło wte dy do burd, in ter we nio -
wa ła po li cja. Mi chał G. do stał gu mo wym po -
ci skiem w oko.

AFE RA POD SŁU CHO WA
OSĄ DZO NA
Sąd Re jo no wy w No wym Są czu umo rzył wa -
run ko wo po stę po wa nie na okres jed ne go ro -
ku w spra wie Mar ty G., oska rżo nej o nie le gal ne
na gry wa nie Ry szar da Wa si lu ka, by łe go ko -
men dan ta Stra ży Miej skiej w No wym Są czu. 

Sąd wziął pod uwa gę do tych cza so wą
nie ka ral ność oska rżo nej i ni ski sto pień szko -
dli wo ści czy nu. Ko bie ta ma wpła cić 1000 zł
na ce le spo łecz ne i po kryć kosz ty pro ce su
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2 li sto pa da zmarł Mi chał
Woź niak, b. pre zes Ba rit po -
lu. Miał 78 lat. Po cho dził
z Mę ci ny, ab sol went I LO
im. J. Dłu go sza w No wym
Są czu, ma gi ster eko no mii.
Prze pra co wał 42 la ta w jed -

nej fir mie – Są dec kich Za kła dach Owo co wo -
-Wa rzyw nych, prze kształ co nych póź niej
w Ba rit pol.

***

6 li sto pa da ro ku br. zmarł
Wła dy sław Ma ziarz,
miesz ka niec Bia łej Wo dy
w gmi nie Ło so si na Dol na,
spo łecz nik, dzia łacz Sto wa -
rzy sze nia Ka sa Wza jem nej
Po mo cy, czło wiek wiel kie go

ser ca i nie zwy kłej skrom no ści. Miał 81 lat.
Był ab sol wen tem Li ceum im. Bo le sła wa

Chro bre go w No wym Są czu, kon ty nu ował
na ukę w szko le ofi cer skiej we Wro cła wiu,
z któ rej go usu nię to w 1952 r. z uwa gi na nie -
wła ści we po cho dze nie spo łecz ne. Ja ko syn
ku ła ka zo stał wcie lo ny do Woj sko wych Ba -
ta lio nów Pra cy, uży wa nych do pra cy przy -
mu so wej w ko pal niach na Ślą sku.
Po po wro cie w ro dzin ne stro ny zo stał sa -
dow ni kiem i przez wie le lat pro wa dził sad ja -
bło nio wy. Przez dwa dzie ścia ostat nich lat
ży cia pro wa dził cha ry ta tyw nie Ka sę Wza -
jem nej Po mo cy w gm. Ło so si na Dol na,
udzie la ją cą bez pro cen to wych po ży czek.

– Był bar dzo za an ga żo wa ny w pra cę spo -
łecz ną, za wsze chciał coś ro bić dla in nych,
da wać coś z sie bie oto cze niu, spo łecz no ści,
w któ rej żył, za kła dał Ka sę Wza jem nej Po mo -

cy, So li dar ność Rol ni ków In dy wi du al nych,
współ pra co wał ak tyw nie z Fun da cją Są dec -
ką. Bę dzie nam go bar dzo bra ko wa ło – mó -
wi Zyg munt Ber dy chow ski.

W na stęp nym nu me rze „Są de cza ni na”
uka że się ob szer ny ar ty kuł o ro dzi nie Ma zia -

rzów z Bia łej Wo dy.
***

17 li sto pa da, w wie ku 81, lat
zmarł An drzej Ho rosz kie -
wicz, in struk tor te atral ny,
re ży ser i ak tor. Po cho dził
z Biel ska. Pod czas woj ny
wraz z ro dzi ną (m. in. dziad -
kiem, gen. Ka zi mie rzem Ho -

rosz kie wi czem) zo stał wy wie zio ny na Sy bir.
Ukoń czył Tech ni kum Ko le jo we w No wym
Są czu, pra co wał w ZNTK. Przez nie mal pół
wie ku re ży ser i ak tor Te atru Ro bot ni cze go
im. Bo le sła wa Bar bac kie go, gdzie stwo rzył
wie le nie za po mnia nych ról. 

***
24 li sto pa da, pod czas sa mot nej wy ciecz ki
w Gor ce zmarł ks. pra łat Jan Wą tro ba, eme -
ry to wa ny pro boszcz pa ra fii Na ro dze nia
Najśw. Ma ryi Pan ny w Piw nicz nej. Miał 74 la -
ta (czyt. wię cej na str. 71).

***
29 li sto pa da zmar ła Ku ne -
gun da Le li to, lat 84, któ ra
przez kil ka dzie siąt lat pro -
wa dzi ła z mę żem Sta ni sła -
wem lo dziar nię
„Ora wian ka” przy ul. So bie -
skie go w No wym Są czu.

Oprac. HSZ na pod sta wie ser wi su por ta lu
Sa de cza nin. in fo.
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w wy so ko ści 22 tys. zł, co obej mu je m.in. ho -
no ra ria eks per ta fo no sko pii.

Pro ces to czył się z wy łą cze niem jaw no -
ści. Wy rok jest nie pra wo moc ny.

Afe ra pod słu cho wa wy bu chła w lu -
tym 2011 r., kie dy w są dzie pra cy (spra wa
o przy wró ce nie do pra cy R. Wa si lu ka), peł -
no moc nik Urzę du Mia sta do łą czył do ma -
te ria łu do wo do we go płyt ki CD z na gra niem
roz mów ko men dan ta, nie po chleb nie wy ra -
ża ją ce go się o wi ce pre zy den cie Je rzym
Gwi żdżu. Do na gry wa nia sze fa przy zna ła się
Mar ta G. 

TRA GE DIA W ZA BRZE ŻY 
Są dec czy zną wstrzą snę ła tra ge dia w Za -
brze ży, gm. Łąc ko, gdzie w jed nym z do mów
po li cja od na la zła cia ła mat ki i sy na, a póź niej
cia ło oj ca, któ ry praw do po dob nie się po wie -
sił. Dru gi z sy nów zo stał cię żko ran ny. Oj ciec
le czył się psy chia trycz nie.

OGRA BIO NE GRO BY
Z cmen ta rza Go łąb ko wic kie go w No wym Są -
czu skra dzio no trzy dzie ści krzy ży me ta lo -
wych. Do pro fa na cji gro bów do szło mię dzy 16
a 18 li sto pa da br. Po li cja szu ka spraw ców.
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Ak cja cha ry ta tyw na „Ser ce Ser cu”
to naj więk sza na Są dec czyź nie
przed świą tecz na ak cja cha ry ta tyw -
na, któ rej ce lem jest po moc naj ubo -
ższym ro dzi nom znaj du ją cym się
w trud nej sy tu acji ży cio wej, w tym
szcze gól nym cza sie. Po raz 19. wraz
z Fun da cją Są dec ką bę dzie my mo -
gli spra wić, że na set kach twa rzy
do ro słych i dzie ci pod czas Bo że go
Na ro dze nia za go ści uśmiech. 

A
k cja „Ser ce -Ser cu” w swo ich
za ło że niach wspo ma ga w cza -
sie Bo że go Na ro dze nia tych
wszyst kich, któ rzy z ró żnych

wzglę dów – za zwy czaj ma te rial nych
– nie mo gą god nie prze ży wać tych naj -
ra do śniej szych ze świąt. I wła śnie ta kim
lu dziom – miesz kań com Są dec czy zny,
zie mi li ma now skiej i gor lic kiej – sta ra się

po ma gać Fun da cja Są dec ka, or ga ni zu jąc
przed świą tecz ną zbiór kę żyw no ści.

W tym ro ku ak cja roz pocz nie się 7
grud nia i po trwa trzy ty go dnie. Zbiór ka
ar ty ku łów spo żyw czych bę dzie pro wa -
dzo na w kil ku dzie się ciu skle pach na te -
re nie No we go i Sta re go Są cza,
Kry ni cy -Zdro ju, Li ma no wej, Gor lic
i Gry bo wa. Przy ko szach, jak za wsze,
dy żu ro wać bę dą ucznio wie z za przy jaź -
nio nych z Fun da cją Są dec ką szkół
w No wym i Sta rym Są czu, Kry ni cy,
Gor li cach, Li ma no wej, Chełm cu, Po de -
gro dziu, Na wo jo wej i Mar cin ko wi cach.
Wo lon ta riu sze bę dą in for mo wać wcho -
dzą cych do skle pu o ce lu ak cji i wrę czać
ulot ki. Klien ci po zro bie niu za ku pów,
bę dą mo gli po dzie lić się z naj ubo ższy -
mi za ku pio ny mi ar ty ku ła mi spo żyw czy -
mi. Te naj bar dziej po żą da ne to sło dy cze
i owo ce dla dzie cia ków. Po trzeb ne są ta -

kże ta kie ar ty ku ły jak mak, cu kier, ka -
wa, her ba ta, kon ser wy i ma ka ro ny.

Po prze pro wa dzo nej zbiór ce mło dzież
po mo że ta kże w spo rzą dze niu pa czek
żyw no ścio wych, któ re jesz cze przed Wi -
gi lią tra fią do naj bar dziej po trze bu ją cych,
wie lo dziet nych ro dzin, osób sa mot nych
i cho rych. Pacz ki bę dą roz no szo ne przez
soł ty sów i pra cow ni ków so cjal nych
gmin nych ośrod ków po mo cy spo łecz nej.
W wie lu do mach to wła śnie one bę dą
pod sta wą sto łu wi gi lij ne go.

***
Tyl ko w ze szłym ro ku do ak cji przy -

łą czy ło się 40 skle pów, w tym 21 na te -
re nie No we go Są cza. Dzię ki ofiar no ści
miesz kań ców na sze go re gio nu uda ło się
przy go to wać 1347 pa czek, w tym 890
na te re nie No we go Są cza, 177 w Li ma -
no wej, 50 w Sta rym Są czu, 70 w Kry -
ni cy i 160 w Gor li cach. Pacz ki, o łącz nej
war to ści 105 tys. zło tych tra fi ły w su mie
do 1347 naj bar dziej po trze bu ją cych ro -
dzin. W ak cję „Ser ce -Ser cu” czyn nie
włą czy ło się 954 wo lon ta riu szy. 

W prze cią gu 18 lat dzia ła nia Fun da -
cja Są dec ka (d. Są dec ka Fun da cja Roz -
wo ju Wsi i Rol nic twa) roz da ła
po trze bu ją cym 13 tys. 156 pa czek.

KIN GA BED NARC ZYK

Naj więk szą w re gio nie przed świą tecz ną ak cję
cha ry ta tyw ną pro wa dzi Fun da cja Są dec ka

Ser ce -Ser cu 
dla po trze bu ją cych
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Z ak cją cha ry ta tyw ną „Ser ce Ser cu” nie od łącz nie ko ja -
rzy się po stać Wła dy sła wa Mat czu ka. W tym ro ku
po raz 17. za rzu ci przy sło wio wy wo rek na ple cy i bę dzie
zno sił do sie dzi by Fun da cji Są dec kiej ró żne ar ty ku ły
spo żyw cze, da ro wa ne w skle pach przez lu dzi do brej
wo li, że by po tem nad zo ro wać ich pa ku nek, a da lej
– wy sył kę do naj bied niej szych. 

K
to nie zna pa na Wład ka Mat czu ka? Wszy scy, ale kto
wie, że po cho dzi z Wro cła wia? Chy ba nie wie le
osób. Pra cu je przy bo ku Zyg mun ta Ber dy chow skie -
go od grud nia 1996 ro ku. Prze żył tłu ste i chu de la ta

w dzie jach Fun da cji Są dec kiej (daw niej: Są dec ka Fun da cja
Roz wo ju Wsi i Rol nic twa). 

– Gdy roz po czy na łem pra cę w Fun da cji Są dec kiej by łem
pięk ny i mło dy, a dzi siaj… – uśmie cha się nasz bo ha ter. 

Ro dzi ce pa na Wład ka po cho dzi li z Lu belsz czy zny, on uro -
dził się w sto li cy Dol ne go Ślą ska. 

– W dzie ciń stwie ba wi łem się w gru zach, bo Wro cław do -
pie ro od bu do wy wał się po znisz cze niach wo jen nych – wspo -
mi na. Ukoń czył Aka de mię Rol ni czą (Wy dział Eko no micz ny)
we Wro cła wiu. Po stu diach pra co wał w in sty tu cjach oko ło -
rol ni czych na Dol nym Ślą sku: spół dziel nie, kół ka rol ni cze,
fa bry ka ob ra bia rek, a w po ło wie lat 80. ze szłe go wie ku, gdy
na pół gwizd ka wła dze otworzy ły gra ni ce – jak ty sią ce in nych
Po la ków wy je chał na Za chód w po szu ki wa niu lep sze go ży -
cia. Po przez Fran cję, Gre cję, Izra el tra fił do Ka na dy, gdzie za -
ba wił na dłu żej (Van co uver). W 1996 ro ku wró cił do Pol ski
z żo ną Re na tą, za ko twi czy li w Chełm cu pod No wym Są czem,
skąd po cho dzi ła ma łżon ka, obec nie na uczy ciel ka ję zy ka pol -
skie go w Szko le Pod sta wo wej w Sta dłach. Ma ją trój kę dzie -
ci, naj młod sza 8-let nia Ka sia jest oczkiem w gło wie ta tu sia.

Gdy pan Wła dy sław zo stał pra cow ni kiem Fun da cji Są dec -
kiej, to od ra zu rzu cił się w wir ró żnych ak cji i przed się wzięć.
W tam cza sie, oprócz nie go, w Fun da cji Są dec kiej pra co wa ła
pa ni księ go wa, Da nu ta Wójs z Mar cin ko wic (prze szła już
na za słu żo ną eme ry tu rę) i mło da, by stra dziew czy na Ewa Ja -
nur ze Świ niar ska (obec nie w Urzę dzie Gmi ny w Po de gro dziu).
W trój kę ro bi li wiel kie rze czy, pre zes Fun da cji Są dec kiej – Zyg -
munt Ber dy chow ski – prze wa żnie urzę do wał w War sza wie.

Pan Wła dziu or ga ni zo wał ko lo nie let nie dla dzie ci z bied -
nych ro dzin wiej skich w ra mach ak cji „La to Wiej skich Dzie -

ci”, bu do wał z An to nim Ra pa czem i An to nim Łu ka si kiem
– oby dwaj już nie ży ją – Ma ło pol skie Sto wa rzy sze nie Soł ty -
sów, a po tem Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są dec kiej;
za kła dał Sto wa rzy sze nie św. Flo ria na, a jesz cze był Fun dusz
Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz ków, Sto wa rzy sze nia Ka sa
Wza jem nej Po mo cy, ple bi scyt na Są de cza ni na Ro ku itd. We

wszyst kim „ma czał pal ce”. Pra co wał w piąt ki i świąt ki, jeź -
dził na ze bra nia, cho dził po urzę dach i są dach, agi to wał, or -
ga ni zo wał, two rzył. Dzię ki te mu Mat czuk po znał
Są dec czy znę jak wła sną kie szeń, był w ka żdej „dziu rze”, roz -
ma wiał z ty sią ca mi ludź mi. Pa na Wład ka z Fun da cji Są dec -
kiej zna ją i ce nią wój to wie i pro bosz czo wie, pre ze si
i na czel ni cy ochot ni czych stra ży po żar nych, pa nie z kół go -
spo dyń wiej skich, biz nes me ni ró żne go ka li bru itp. 

O BRAK PRA CY NI GDY 
GO GŁO WA NIE BO LA ŁA

– Trud no jest na dą żyć za sze fem, Zyg mun tem Ber dy chow -
skim, któ ry ma ty sią ce po my słów na mi nu tę – wzdy cha czło -
wiek, któ ry naj lep sze la ta ży cia od dał Fun da cji Są dec kiej
i ni gdy nie li czył na or de ry i dy plo my. W tym, co ro bił, nie

Człowiek
z workiem
na plecach

– Trudno jest nadążyć za szefem,
Zygmuntem Berdychowskim, który
ma tysiące pomysłów na minutę.

WŁADYSŁAW MATCZUK

Władysław Matczuk z wolontariuszką akcji „Serce -Sercu” 
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szu kał swe go, aż pro si się w tym miej scu o du że sło wa – „słu -
żba do bru wspól ne mu”. Do te go spro wa dza ła się 17-let nia
pra ca Wła dy sła wa Mat czu ka w Fun da cji Są dec kiej. 

Do daj my, że brał udział w ko lej nych kam pa niach wy bor -
czych, w któ re za an ga żo wa ny był je go pryn cy pał. Zda rza ło
się, że sam kan dy do wał do ró żnych ciał przed sta wi ciel skich,
je że li by ła ta ka „po trze ba po li tycz na”, jak to na zy wa. „Brał
na kla tę”, jak to się mó wi, roz ma ite cio sy, aby nie na ra żać sze -
fa, ale naj wa żniej sza by ła za wsze ak cja „Ser ce – Ser cu”.

– Gdy za trud ni łem się w Fun da cji Są dec kiej, od by ły się dwie
edy cje ak cji – opo wia da pan Wła dy sław. – Wzią łem się za trze -
cią edy cję i za czę li śmy to ro bić z więk szym roz ma chem. Na po -
cząt ku zbie ra li śmy po fir mach ar ty ku ły spo żyw cze, z któ rych
ro bi li śmy oko ło 300-400 pa czek. Od 2000 ro ku za czę li śmy
urzą dzać zbiór kę żyw no ści w skle pach przy po mo cy wo lon ta -
riu szy. An ga żo wa li śmy też mło dzież do pa ko wa nia pa czek. 

– Trze ba by ło po sta wić wo lon ta riu szy w skle pach, nad zo -
ro wać i mo ni to ro wać ich pra cę, roz wieźć ulot ki, a po tem
zwieźć to war – wy li cza. – Ja to sam ro bi łem, pro wa dzi łem ak -

cję w No wym Są czu, Gor li cach, Kry ni cy, Sta rym Są czu, Gry -
bo wie, Li ma no wej, a przez je den rok na wet w Kra ko wie.
Na tych ple cach znio słem ka żde go ro ku po kil ka na ście ton ar -
ty ku łów spo żyw czych…

Z KAŻDYM ROKIEM AKCJA 
„SERCE – SERCU” NABIERAŁA ROZMACHU

W ubie głym ro ku uda ło się z ar ty ku łów ze bra nych w skle -
pach spo rzą dzić aż 1350 pa czek, ka żda o war to ści 50 zł, za -
tem ła two po li czyć, ja ką war tość ma po moc świą tecz na dla
po trze bu ją cych or ga ni zo wa na przez Fun da cję Są dec ką. W ze -
szło rocz ną ak cję za an ga żo wa nych by ło po nad 1000 uczniów,
ob sta wio no z ko sza mi pół set kę skle pów w No wym Są czu,
Gor li cach i Li ma no wej. Że by to wszyst ko ogar nąć i prze pro -
wa dzić – trze ba na praw dę du że go zmy słu or ga ni za cyj ne go
i nie ma łej lo gi sty ki. 

Pan Wła dy sław mó wi, że świet nie mu się współ pra cu je ze
szko ła mi. 

– Bar dzo do brze nam się ukła da współ pra ca ze szko łą pa -
ni Jo lan ty Gwóźdź z Na wo jo wej – chwa li. – Tak sa mo z pa nią
dy rek tor Lu cy ną Zyg munt z Gim na zjum nr 5, z pa nem dy rek -
to rem Alek san drem Ryb skim z I LO, ze szko ła mi w Mar cin -
ko wi cach i Po de gro dziu, z „odzie żów ką” i „ga stro no mem”,
któ ry tro chę póź niej do łą czył do nas. Żad nej szko ły nie chciał -
bym wy ró żniać, że by ni ko go nie po mi nąć. 

Złe go sło wa też nie po wie o li de rach wiej skich, jak ich na -
zy wa, któ rzy naj pierw spo rzą dza ją li stę po trze bu ją cych,
a póź niej roz wo żą pacz ki po do mach. Cho dzi o soł ty sów, rad -
nych gmin nych, dy rek to rów szkół, pra cow ni ków gmin nych
ośrod ków po mo cy spo łecz nej, dzia ła czy Sto wa rzy sze nia Ka -
sa Wza jem nej Po mo cy.

***
La tem te go ro ku Wła dy sław Mat czuk cię żko za cho ro wał.

By ło już z nim na praw dę kru cho, ale na szczę ście przy po mo -
cy le ka rzy i… mo dli twy – po ko nał cho ro bę. Po pół rocz nej
prze rwie pan Wła dek wra ca do pra cy w Fun da cji Są dec kiej,
cze ka na nie go ak cja „Ser ce Ser cu”.

HEN RYK SZEWC ZYK
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Choć tak na praw dę w ży ciu zaj mu ją
się czymś zu peł nie in nym, ale ma ją
czas i ocho tę, by ro bić coś wię cej,
po za wy uczo nym za wo dem. Pro wa -
dze nie wła snej fir my, re ali zo wa nie
się w dzie dzi nach znacz nie od bie -
ga ją cych od te go, cze go uczy li się
na stu diach, czy wresz cie – by cie
na ty le od wa żnym, by za cząć coś
nie ko niecz nie dla zy sku, ale przede
wszyst kim dla pa sji i za in te re so -
wań. Mło dzi lu dzie, go to wi na wy -
zwa nia i re ali zu ją cy się w ró żnych
dzie dzi nach, są nie tyl ko w fil mach,
czy ksią żkach.

E
tat na czas nie okre ślo ny to sta -
bi li za cja i bez pie czeń stwo. Co
mie siąc pew na pen sja, mo żli -
wość za pla no wa nia so bie wy -

dat ków. Dla nie któ rych jed nak jest to
rów nież po czu cie uwią za nia, pew ne
z gó ry na rzu co ne ogra ni cze nia, cho cia -
żby cza so we. Na ty le do skwie ra ją ce, że
osta tecz nie lu dzie de cy du ją się na ry zy -
kow ny krok i za ło że nie wła snej dzia łal -
no ści. Tak zro bił An to ni Kli mon tow ski,
któ ry w 2009 ro ku, bę dąc wciąż jesz cze
na eta cie, za ło żył wła sny, pry wat ny ga -
bi net psy cho lo gicz no -psy cho te ra peu -
tycz ny. Wziął kre dyt na sprzęt
do psy cho lo gicz nych ba dań kie row ców,
przez ja kiś czas cię żko pra co wał – już
na „swo im” i jesz cze na eta cie u ko goś
in ne go. Do pie ro po dwóch la tach zre zy -
gno wał z pra cy na etat.

– Przy wła snej dzia łal no ści ni gdy nie
wiesz, ile za ro bisz w da nym mie sią cu.
Ta ka sy tu acja wy ma ga więk szej sa mo -
kon tro li, or ga ni za cji i pla no wa nia. Zy -
sku je się jed nak to, co dla mnie jest du żo
wa żniej sze od po czu cia sta bi li za cji
– swo bo dę dzia ła nia i or ga ni za cji wła -
sne go cza su – mó wi An to ni.

Pro wa dze nie wła snej dzia łal no ści tak
mu się spodo ba ło, że po sta no wił ją roz -
wi nąć rów nież w in nych kie run kach.

Lo kal, któ ry wy bu do wał w Ko rzen nej,
miał po cząt ko wo być prze zna czo ny
pod wy na jem. Jed nak po sta no wił spró -
bo wać sił z wła snym biz ne sem. Ra zem
z żo ną dłu go za sta na wia li się, na ja ką
bra nżę po sta wić i – choć na co dzień
obo je za wo do wo zaj mu ją się zu peł nie
in ną te ma ty ką – zde cy do wa li się otwo -
rzyć stu dio uro dy. – Uzna li śmy, że bra -
ku je w Ko rzen nej ta kie go miej sca,
w któ rym klient mógł by nie tyl ko sko rzy -
stać z usług ko sme tycz nych i fry zjer -

skich, ale zre lak so wać się i po czuć wy -
jąt ko wo – mó wi pan An to ni.

Po sta wi li na wy so ki stan dard, za rów -
no w wy stro ju wnętrz, jak i w ja ko ści
świad czo nych usług, w po łą cze niu
z przy stęp ny mi ce na mi. Naj wię cej cza su
po świę ci li na zna le zie nie bar dzo do brych
pra cow ni ków, bo to oni przede wszyst kim
de cy du ją o re no mie za kła du. Po za le d wie
kil ku mie sią cach funk cjo no wa nia, TO TY
Stu dio Uro dy mo że się już po chwa lić
gro nem sta łych klien tów i klien tek.

– Od wie lu z nich sły szy my, że w koń -
cu po wsta ło w Ko rzen nej faj ne miej sce.
A my sta ra my się, aby TO TY Stu dio
Uro dy cią gle mia ło klien tom do za pro -
po no wa nia coś no we go – opo wia da pan
An to ni. Chcą też re ali zo wać ideę spo -
łecz nej od po wie dzial no ści biz ne su
– stąd po mysł kon kur su dla
pod opiecz nych Fun da cji MA DA, któ rzy
w na gro dę sko rzy sta li z usług Stu dia. 

– Ta kie dzia ła nia wie le nas nie kosz -
tu ją, a spra wia ją, że biz nes sta je się

Weź sprawy w swoje ręce
i rób to, co ci się podoba

– Przy własnej
działalności nigdy nie
wiesz, ile zarobisz
w danym miesiącu. Taka
sytuacja wymaga
większej samokontroli,
organizacji i planowania.

AN TO NI KLI MON TOW SKI
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czymś wię cej, niż źró dłem do cho du i in -
spi ru ją nas do cią gle no wych po my słów
– do da je.

***
Ka ta rzy na Sma ga po cho dzi z ro dzi -

ny ar chi tek tów. Trzy ma jąc się ro dzin nej
tra dy cji, ukoń czy ła ar chi tek tu rę na Po -
li tech ni ce Kra kow skiej, przy go to wu je
ta kże pra cę ma gi ster ską z ma lar stwa
na ASP w Kra ko wie. 

– Ta kie wy kształ ce nie da je wie le mo -
żli wo ści, przede wszyst kim spra wia, że

wiesz jak wy ko rzy stać swo je po my sły.
Dla te go ra zem z sio strą Ma ry sią, któ ra
po dob nie, jak ja, ko cha sztu kę, po sta no -
wi ły śmy po łą czyć swo je pa sje i spró bo -
wać sił w bra nży mo do wej – mó wi
Ka sia. Jak do da je, pro jek to wa nie odzie -
ży nie jest ani dla niej, ani dla sio stry,
źró dłem za rob ku. 

– Pro jek to wa nie mo dy w na szym wy -
pad ku wy ni ka ra czej z po trzeb es te tycz -
nych, niż ko mer cyj nych. Chcia ły śmy
zro bić coś, cze go brak na pol skim ryn -
ku, cze go nie da się ku pić w sie ciów -
kach. Tak po wsta ło COL LET.

Po dob ne po cząt ki mia ła in na mar ka
odzie żo wa ro dem z No we go Są cza. Jo -
an na Mu zyk, wła ści ciel ka stu dia ko sme -
tycz ne go, w któ rym naj wa żniej sze są
dło nie i sto py klien tek, kil ka mie się cy
te mu po sta no wi ła roz sze rzyć swo ją
dzia łal ność

– Po trze bo wa łam faj nych, wy god nych
ubrań do pra cy. Kie dyś ca ły mi dnia mi
bie ga łam w szpil kach i w bar dziej ele -
ganc kich rze czach. Ale przy szedł czas, że
prze rzu ci łam się na zde cy do wa nie wy -
god niej sze ciu chy – mó wi Jo an na. – Zaw -
sze po do ba ły mi się nie ty po we ubra nia,
wy jąt ko we. Ku pi łam któ re goś dnia kil ka
me trów dzia ni ny i uszy łam so bie blu zę.
Mo im klient kom się to spodo ba ło, mę żo -
wi też i to on mi pod po wie dział, że by za -
jąć się tym na szer szą ska lę. 

Jo. Mu. – bo o tej mar ce mo wa – to
przede wszyst kim wy god ne ubra nia
z dzia ni ny, za rów no dla ko biet, jak i dla
mę żczyzn. Bluz ki, blu zy, tu ni ki, spód ni -
ce, a na wet su kien ki, wszyst ko z naj lep -
szych, pol skich ma te ria łów. Ko lek cje
pro jek to wa ne są przez Asię i jej mę ża
Mar ka, jed nak ostat nie zda nie za wsze na -
le ży do te go, dla ko go szy te jest ubra nie. 

– Naj wa żniej sze są dla nas oso by,
któ re do nas przy cho dzą. To przede
wszyst kich z my ślą o nich two rzy my
– mó wi Asia.

No wa pa sja po chła nia jej mnó stwo
cza su i ener gii, jed nak ona nie ma za -
mia ru re zy gno wać z do tych cza so wej
dzia łal no ści. – Za bar dzo lu bię jed no
i dru gie mo je za ję cie, że by z któ re goś
móc zre zy gno wać. 

Z pro ble mem bra ku cza su bo ry ka się
rów nież Ka sia. – Na co dzień pra cu ję ja -
ko ar chi tekt, po po łu dnia mi stu diu ję,
a w wol nym cza sie wy sy łam pacz ki z za -
mó wie nia mi – mó wi Ka sia. – Wszyst ko
da się po go dzić, zwłasz cza, je śli ko chasz
to, co ro bisz.

***
Nie da się jed nak ukryć, że pro wa dze -

nie wła snej fir my wy ma ga du że go za an -
ga żo wa nia, po świę ce nia i po lu bie nia
wie lu rze czy, od któ rych czę sto chcia ło -
by się uciec – cho cia żby urzę dów, czy
po dat ków. An tek do ce nia jed nak to, że
sam mo że de cy do wać o tym, co i kie dy
ro bi. – Mo żli wo ści roz wo ju za le żą tyl ko
ode mnie, mo gę pod jąć de cy zję o re ali -
za cji no we go po my słu, nie cze ka jąc
na zgo dę i opi nię prze ło żo ne go.

– Nie za wsze jest ła two – do da je Ka -
sia. – Nic jed nak nie da je więk szej sa tys -
fak cji, niż czy nio ne po stę py. To da je
mo ty wa cję do dal szej pra cy.

IN EZ DU NI KOW SKA -KRU PA

Nie da się jed nak ukryć,
że pro wa dze nie wła snej
fir my wy ma ga du że go
za an ga żo wa nia, po świę -
ce nia i po lu bie nia wie lu
rze czy, od któ rych czę -
sto chcia ło by się uciec
– cho cia żby urzę dów, czy
po dat ków. 
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O świę tach we wło skim sty lu opo wia da Bar ba ra Ga bryś ab sol went -
ka ita lia ni sty ki na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim, wie le lat miesz ka ła
w Rzy mie. Fa scy na cja wło ski mi oby cza ja mi, kul tu rą i kuch nią po -
zwo li ły na roz wi ja nie tej pa sji w bra nży re stau ra tor skiej – W ro -
ku 2007 współ uczest ni czy ła w bu do wie Re stau ra cji & Piz ze rii u Zo si
w Szczaw ni cy, w któ rej ja ko wio dą ca sta łą się kuch nia wło ska. Tra fi -
ła tam na wet słyn na Mag da Ges sler ze swo imi Ku chen ny mi Re wo lu -
cja mi, a od nie daw na pro wa dzi wła sną re stau ra cję w No wym
Są czu, przy ul. Lwow skiej 3

Wło si ma ją ta kie po wie dze nie: „Na ta le con i tu oi e Pa squa con chi
vo ui”” co zna czy: Bo że Na ro dze nie spę dzaj z ro dzi ną, a Wiel ka noc
z kim chcesz. To co urze ka, co po przez wie le lat po by tu w tym pięk -

nym kra ju urze kło i mnie, co nie jed no krot nie wy peł nia ło mo je tę sk no ty, to to -
żsa my z pol skim oby cza jem, ro dzin ny cha rak ter świąt. Wspól ne bie sia do wa nie,
wspól ne gry i za ba wy czy li…Ro dzi na jest naj wa żniej sza. 

Mo ja mi łość do Włoch roz po czę ła się w Rzy mie. Kuch nia wło ska sta ła się
dla mnie mo de lem zdro we go ży wie nia. W swo jej pro sto cie jest bar dzo wy -
kwint na i opar ta na naj wy żej ja ko ści pro duk tach. Wło si nie po sia da ją tak ści -
słe go me nu wi gi lij ne go jak na sze. Ka żdy re gion Włoch wy ró żnia się swo ją
ty po wą kuch nią lo kal ną i w za le żno ści od re gio nu mo gą to być to spa ghet ti,
la sa gne, tor tel li ni, ra vio li, gnoc chi i in ne go ro dza ju klu ski przy rzą dzo ne z ry ba -
mi a ta kże z owo ca mi mo rza. We Wło szech do po sił ków pi je się wi no, któ re
w okre sie świąt po win no być jak naj wy ższej ja ko ści. Oczy wi ście nie za brak nie
rów nież Pro sec co, któ rym wzno si się za rów no to a sty oraz ser wu je się ja ko
wy kwint ny ape ri tif.

Tak jak wło skie me nu wi gi lij ne mo że ró żnić się od re gio nu do re gio nu, tak
w żad nym wło skim do mu nie za brak nie na sto le słyn ne go Pa net to ne czy li bab -
ki z ba ka lia mi, czy też po sy pa nej cu krem pu drem bab ki Pan do ro.

We Wło szech isto tą Świąt Bo że go Na ro dze nia jest przede wszyst kim ich
cha rak ter sa kral ny, ale to naj pięk niej sza oka zja do ku li nar nej uczty w gro nie
bli skich. W wi gi lij ny wie czór Wło si jed no czą się ro dzin nie przy wy twor nie za -
sta wio nym sto le, choć tak na praw dę bar dziej uro czy ście trak tu ją obiad
w dzień Bo że go Na ro dze nia. Po za koń czo nej ko la cji wi gi lij nej za sia da ją wspól -
nie do gry zwa nej tom bo la któ ra to wa rzy szy im przez ca ły okres świąt. 

Dla Wło chów wa żnym w tym dniu jest udział w uro czy stej Pa ster ce.
Zwłasz cza Rzy mia nie szczy cą się bli sko ścią Wa ty ka nu, szop ki na Pla cu św. Pio -
tra, ogrom nej cho in ki sta wia nej co ro ku od cza sów Ja na Paw ła II oraz uro -
czy stej Mszy św. z udzia łem Pa pie ża w Ba zy li ce św. Pio tra.

Sym bo le i tra dy cje są po dob ne jak w na szym kra ju. Z ma ły mi wy jąt ka mi:
Wło si ubie ra ją cho in kę 8 grud nia, w dzień Nie po ka la ne go Po czę cia Naj -

święt szej Ma rii Pan ny, a roz bie ra ją 6 stycz nia, w Trzech Kró li. Ogrom ną tra dy -

cją jest bu do wa nie szop ki, któ rej nie mo że za brak nąć w żad nym do mu. Ma ją
swo je go Bab bo di Na ta le, czy li po na sze mu Św. Mi ko ła ja, któ ry przy no si pre -
zen ty, ale 6 stycz nia dzie ci otrzy mu ją rów nież po da run ki od sym pa tycz nej la -
ta ją cej na mio tle cza row ni cy o imie niu Be fa na, któ ra grzecz nym dzie ciom
po zo sta wia w skar pe cie sma ko ły ki a urwi sy mo gą spo dzie wać się wę gla czy li
tak jak u nas przy sło wio wej ró zgi.

Rów nież Syl we ster, czy li Ca po dan no spę dza się wśród gro na zna jo mych
lub w gro nie ro dzin nym przy uro czy stej ko la cji. Ty po wym da niem spo ży wa -
nym w noc syl we stro wą jest so cze wi ca, nie tyl ko ze wzglę du na swo je wła -
ści wo ści odżyw cze, ale głów nie dla te go, że swo im wy glą dem
przy po mi na mo ne ty. Dla te go spo ży wa nie so cze wi cy w tym dniu ma przy -
nieść do sta tek w No wym Ro ku. W ostat nią noc w ro ku spo ży wa nie owo ców
gra na tu, któ ry jest sym bo lem płod no ści ma przy nieść po myśl ność. Na le ży
rów nież pa mię tać o ko lo rze bie li zny 31 grud nia ko niecz nie na le ży ubrać tą
ko lo ru czer wo ne go, tak jak sok z owo ców gra na tu co po win no gwa ran to -
wać szczę ście i mi łość w ko lej nym ro ku. Ten wło ski zwy czaj, mo żna ła two
prze nieść na pol ski grunt, więc wszyst kich czy w czer wo nej bie liź nie czy w in -

nej, za pra szam te go dnia do Re stau ra cji u Zo si na pysz ną ku li nar ną ucztę po -
łą czo ną z mu zy ką na ży wo.

Na Lwow skiej od kry je cie praw dzi we wło skie sma ki piz zy, ryb, mięs, ca łej
ga my ma ka ro nów oraz wy kwint nych win i al ko ho li wło skich. Za pra szam rów -
nież na spo tka nia wi niar skie oraz wie czo ry ku li nar no mu zycz ne z mu zy ką
na ży wo – szcze gó ło we in for ma cje na stro nie www.re stau ra cjau zo si.pl

Wszyst kim czy tel ni kom i miesz kań com No we go Są cza ży czę ro dzin ne go
zjed no cze nia przy wi gi lij nym sto le oraz We so łych Świąt Bo że go Na ro dze nia.

BAR BA RA GA BRYŚ
DO 30 GRUDNIA 2013 R. Z TYM WYDANIEM

SĄDECZANINA OTRZYMASZ RABAT 15%

RESTAURACJA U ZOSI UL. LWOWSKA 35, TEL. 514 514 187 – KUCHNIA WŁOSKA
ORGANIZUJEMY PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE ORAZ SPOTKANIA KULINARNE Z MUZYKĄ NA ŻYWO

Z ziemi włoskiej
na Lwowską... czyli moje
świąteczne fascynacje
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FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA

EDDAR EDYTA I DARIUSZ WIELOCHA
KRÓLOWA GÓRNA 135
TEL. 18 447-23-74

SKLEPY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE:
BINCZAROWA (SKLEP „ABC”)
KRÓLOWA GÓRNA (SKLEP „ABC” OBOK SZKOŁY)
KRÓLOWA GÓRNA 135 (SKLEP „ABC”)
KAMIONKA WIELKA (SKLEP „ABC”)
KRÓLOWA POLSKA (SKLEP „ABC”)
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P
rzy po mnij my, że za bu do wą
Par ku Tech no lo gicz ne go (wcie -
le nie w ży cie, za unij ną do ta cję
war tą po nad 100 mln zł po my -

słu za ło ży cie la WSB -NLU, dr. Krzysz -
to fa Paw łow skie go) stoi spół ka
Mia stecz ko Mul ti me dial ne. Choć trwa
w niej obec nie są do wy spór wła ści ciel -
ski, to przed sta wi cie le spół ki za pew nia -
ją, że więk szość po wierzch ni
(aż 12.000 m kw.) w wy kań cza nym wła -

śnie bu dyn ku, już zna la zła na jem ców,
a in we sty cja wkra cza na wła ści we to ry. 

Do wo dem na to ma być ta kże fakt, że
za czę ła się re kru ta cja pra cow ni ków
do lo ku ją cych się tam firm. Są dec ki
Urząd Pra cy szu kał nie daw no 16. pro gra -
mi stów PHP do pra cy w fir mach za in te -
re so wa nych dzia łal no ścią w są dec kiej
„Dol nie Krze mo wej”.

Pierw sze spo tka nie z pra co daw ca mi
od by ło się 12 li sto pa da. Wte dy re kru to -

wa ła fir ma z Wro cła wia: 6 umów
na okres prób ny z wy na gro dze niem: 8
tys. zł brut to. Do tych czas w ogło sze -
niach Są dec kie go Urzę du Pra cy nie pa -
da ły ta kie kwo ty.

Od kan dy da tów wy ma ga no wy kształ -
ce nia wy ższe go (pro gra mi sta apli ka cji),
mi ni mum rok do świad cze nia za wo do -
we go w pro gra mo wa niu i pro jek to wa niu
apli ka cji in ter ne to wych i de sk to po wych,
zna jo mość skom pli ko wa nych pro gra -
mów kom pu te ro wych, w tym ta kże
wzor ców pro jek to wych, zna jo mo ści za -
gad nień zwią za nych z te sta mi jed nost -
ko wy mi i oczy wi ście, ale to już
prak tycz nie stan dard nie tyl ko w tej bra -
nży, zna jo mo ści ję zy ka an giel skie go.

– Na sta no wi ska apli ko wa ło dzie więć
osób, w tym na wet jed na z An glii. By ły
pro wa dzo ne roz mo wy bez po śred nie
z przed sta wi cie lem fir my oraz test kom -
pu te ro wy, a ta kże kan dy da ci do sta li za -
da nie do mo we, na pi sa nie pro gra mu
– mó wi Sta ni sła wa Skwar ło, dy rek tor Są -
dec kie go Urzę du Pra cy, któ ra pod kre śla,
że pro po zy cja wro cław skiej fir my jest
atrak cyj na jak na są dec ki ry nek pra cy.

– To bar dzo do bra ofer ta – znik nę ła
wresz cie ma gicz na kwo ta 1600 zło tych
brut to, a po ja wi ło 8 ty się cy zło tych brut -
to – do da ła dy rek tor SUP.

Po dob ne go zda nia o ofer cie jest To -
masz Zwierz chow ski, pro gra mi sta
z War sza wy. – To do bre wy na gro dze nie,
na wet jak na war szaw skie wa run ki
– uwa ża.

– Pro gra mi ści z No we go Są cza by li
do tąd trak to wa ni przez fir my z Pol ski jak
Chi ny. Tu po szu ki wa no ta niej, ale wy -
kwa li fi ko wa nej si ły ro bo czej. Pła ce tu -
taj nie prze kra cza ją 2,5-3 tys. zł
na eta cie. Ow szem, w du żych mia stach
cze ka ją więk sze pie nią dze, ale dla ko goś
stąd, kto nie chce z No we go Są cza wy je -

Co się dzie je w Mia stecz ku Mul ti me dial nym? 

Dziecko Pawłowskiego 
kusi wysokimi pensjami
O 16 eta tów pro gra mi sty wal czy li in for ma ty cy z No we go Są cza. To pierw -
sza re kru ta cja do Par ku Tech no lo gicz ne go MMC Bra invi le, czy li są dec kiej
Do li ny Krze mo wej, któ ra nie ba wem zo sta nie otwar ta w Za beł czu. Dwie fir -
my (z Ka to wic i Wro cła wia) ofe ro wa ły po 4 i 8 tys. zło tych pen sji. Kan dy da -
tów nie by ło zbyt wie lu, bo wy ma ga nia by ły spo re, a więk szość fa chow ców
wy bie ra więk sze mia sta i ta kie też pie nią dze. Nie mniej zna leź li się i ta cy,
któ rzy go to wi są po rzu cić bez piecz ny etat w Kra ko wie, a na wet pra cę
w da le kim Chi le, by zna leźć za trud nie nie w ro dzin nym mie ście.

Mia stecz ko Mul ti me dial ne ku si przed się bior ców slo ga nem: „Naj lep szy ad -
res dla Two jej fir my!”



GRUDZIEŃ 201320 GOSPODARKA
WWW.SADECZANIN.INFO

żdżać, to bar dzo atrak cyj na pro po zy cja
pra cy – uwa ża Alek san der Ko wal, pro -
gra mi sta ze Sta re go Są cza.

Z ko lei 21 li sto pa da re kru to wa ła fir -
ma Ne ti zens Di gi tal In no va tion Ho use
z Ka to wic, któ ra po trze bu je 10 pro gra -
mi stów. Wy ma ga nia nie mal te sa me, ale
w grę wcho dzi już etat. Co w za mian?
Fir ma ofe ru je umo wę na czas nie okre -
ślo ny na na stę pu ją cych wa run kach: 40
go dzin pra cy w ty go dniu za 4 tys. zł
mie sięcz nie.

W sie dzi bie Są dec kie go Urzę du Pra -
cy przy ul. Wę gier skiej (no men omen
daw nej sie dzi bie kom pu te ro we go gi -
gan ta, Ro ma na Klu ski, czy li fir my Opti -
mus) sta wi ło się kil ku na stu kan dy da tów
(w tym jed na ko bie ta).

– Nie mam zbyt du że go do świad cze -
nia za wo do we go, ale ja kieś tam umie jęt -
no ści na by łem. Je stem bez pra cy –mó wi
Łu kasz (25 lat), któ ry nie ukry wa, że
pro po no wa ne wy na gro dze nie jest jak
na są dec kie wa run ki przy zwo ite, ale
i za mniej sze pie nią dze zgo dził by się
pra co wać.

Ja kub (27 lat) ma już, jak pod kre śla,
etat i nie złą pen sję, ale w Kra ko wie. Co -
dzien nie do je żdża do pra cy z No we go
Są cza.

– Dwie go dzi ny w bu sie w jed ną stro -
nę, ale da się wy trzy mać, choć ma się po -
czu cie stra ty cza su, bo to jed nak czte ry
go dzin ny dzien nie do jaz du w obie stro ny.
Dla mnie ko ron nym ar gu men tem

za zmia ną za trud nie nia by ła by pra ca
w ro dzin nym mie ście. W mo jej bra nży
naj le piej pła cą w sto li cy, nie co le piej
w Kra ko wie, a te czte ry ty sią ce to, jak
na No wy Sącz, do bra ofer ta. Nic na si łę.
Mam spo re umie jęt no ści i do świad cze -
nie. Je śli nie bę dą od po wia dać mi wa run -
ki do pra cy, to ja koś te co dzien ne do jaz dy
do Kra ko wa prze bo le ję – do da je.

Krzysz tof (w bra nży od 8 lat) też ma
nie ma łe do świad cze nie. – Wró ci łem
do No we go Są cza z Chi le, ję zy ki też
znam, roz glą dam się za czymś kon kret -
nym tu, na miej scu – mó wi.

Re kru te rzy naj pierw po ka zy wa li kan -
dy da tom do pra cy in for ma cyj ny fil mik,
a po tem in dy wi du al nie prze py ty wa li
chęt nych. Wy brań cy pra cę roz pocz ną
już od no we go ro ku.

***
Jed ni o pra cy w są dec kiej Do li nie

Krze mo wej ma rzą, a in ni się z niej wy -
co fu ją.

– Pro ces wy naj mu po wierzch ni jest
już za awan so wa ny. Dzia ła nia sprze da -
żo we wpie ra ne są przez kam pa nię mar -
ke tin go wą, któ ra obej mu je ca łą
Ma ło pol skę i Pod kar pa cie. Pra wie jed -
na trze cia po wierzch ni biu ro wej jest już
wy na ję ta. Wśród firm, któ re we wrze -
śniu 2012 ro ku roz pocz ną swo ją dzia łal -
ność na te re nie MMC Bra invil le, są
przed sta wi cie le za rów no du żych i dzia -
ła ją cych od lat na ryn ku przed się biorstw,
jak rów nież mło dych i in no wa cyj nych

star tu pów. Wszyst kich łą czy to sa mo, są
pa sjo na ta mi no wych tech no lo gii i two -
rzą pro jek ty z dzie dzi ny sze ro ko po ję te -
go IT – za pew niał w 2011 ro ku Krzysz tof
Wnęk, ów cze sny pre zes MMC Bra invil -
le, gdy pre zen to wał pierw szych na jem -
ców: są dec ką fir mę Fritz Gro up oraz
Yabess Gro up, czy li in no wa cyj ny star -

tup, któ re go wła ści cie le by li za ocz ny mi
stu den ta mi Wy dzia łu In for ma ty ki WSB -
-NLU. Ce na dla po ten cjal nych na jem -
ców wy no si ła wte dy ok. 40 zł za m kw. 

Jak usta li li śmy, fir ma zna ne go są dec -
kie go biz nes me na, Ry szar da Fry ca, już
na li ście na jem ców się nie znaj du je.
Wszyst ko dla te go, że pro ces bu do wy
obiek tu się opóź niał. Z na szych in for ma -
cji wy ni ka, że by ły wśród umów z na -
jem ca mi i ta kie, któ re za wie ra ły
klau zu lę, że je że li obiekt nie zo sta nie
od da ny do użyt ku do koń ca mar ca 2013
r., to umo wa au to ma tycz nie wy ga sa.
Kto chciał, mógł za tem sko rzy stać z tej
klau zu li, bo obiekt na dal (je sień 2013 r.)
jest w fa zie, choć koń co wej, to jed nak
bu do wy, a przed się bior cy mie li na dzie -
ję, że wpro wa dzą się do nie go, jak
wcze śniej za po wia da no, we wrze -
śniu 2012 ro ku.

Nie wy klu czo ne, że te fir my po wró cą
do Mia stecz ka, gdy in we sty cja zo sta nie
ukoń czo na, a spór wła ści ciel ski mię dzy
udzia łow ca mi: WSB - NLU a Ry szar -
dem Gór skim i Er be tem zo sta nie za że -
gna ny.

Czy Ry szard Fryc osta tecz nie po że -
gnał się z Par kiem Tech no lo gicz nym?
Czy po wo dem był kon flikt wła ści ciel -
ski w Ra dzie Nad zor czej spół ki? Za rząd
Mia stecz ka Mul ti me dial ne go w tej spra -
wie nie chce się wy po wia dać. 

– Umo wy naj mu za kła da ją po uf ność
i wy naj mu ją cy nie ma pra wa ujaw niać

Jak za pew nia spół ka,
pro ces wy naj mu mo żna
na zwać suk ce sem. W bu -
dyn ku ma ją się zna leźć
stu dia fil mo we, po tę żne
ser we ry i la bo ra to ria
do two rze nia ani ma cji
trój wy mia ro wych.
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li sty na jem ców. Spra wa skła du Ra dy
Nad zor czej nie ma żad ne go wpły wu
na po zy ski wa nie na jem ców, umo wy
pod pi su je Za rząd, a nie Ra da Nad zor -
cza – wy ja śnia Ta de usz Wę grzyń ski,
wi ce pre zes za rzą du.

Jak za pew nia spół ka, pro ces wy naj -
mu mo żna na zwać suk ce sem. W bu dyn -
ku ma ją się zna leźć stu dia fil mo we,
po tę żne ser we ry i la bo ra to ria do two rze -
nia ani ma cji trój wy mia ro wych. 

La tem te go ro ku po in for mo wa no o pod -
pi sa niu umów z no wy mi na jem ca mi.

– W par ku po wsta ją obec nie spe cja li -
stycz ne la bo ra to ria a sztab in for ma ty ków
do bie ra jak naj lep sze wy po sa że nie kom -
pu te ro we i je go opro gra mo wa nie. W tych
la bo ra to riach bę dzie mo żna przy go to wy -
wać ani ma cje i efek ty spe cjal ne w trój wy -
mia rze. Wy po sa że nie bę dzie
przy sto so wa ne do wy ko ny wa nia ob li czeń

i two rze nia ta kich wła śnie za awan so wa -
nych ani ma cji i efek tów spe cjal nych.
Oprócz te go umie ści my tam la bo ra to -
rium post pro duk cji, któ re prze zna czo ne
jest do ob rób ki ma te ria łu fil mo we go
w naj wy ższej kla sy opro gra mo wa niu. Bę -
dzie też la bo ra to rium wir tu al nej rze czy -
wi sto ści i ze spół ser we rów o wy so kiej
mo cy ob li cze nio wej, a ta kże stu dia:
dźwię ko we i te le wi zyj ne – wy li cza Mał -
go rza ta Szost kie wicz, pre zes za rzą du
Mia stecz ka Mul ti me dial ne go.

W mar cu 2014 ro ku Mia stecz ko ma
być już w peł ni wy po sa żo ne w sprzęt
i me ble. 

– Pro jekt jest wie lo wy mia ro wy.
Z jed nej stro ny jest tam In ku ba tor
Przed się bior czo ści i jest pro jekt 3.1,
w któ rym ma my już wy in ku bo wa nych
kil ka spół ek. Na pi sa li śmy wnio sek o ko -
lej ne ta kie pro jek ty. Z dru giej stro ny

w Mia stecz ku znaj dą się fir my, któ re bę -
dą pro wa dzić tam dzia łal ność – mó wi
rek tor, któ re mu ma rzy się rów nież coś
na mia rę Cen trum Na uki Ko per nik
w War sza wie, gdzie m.in. mło dzież mo -
gła by zo ba czyć, jak na uka mo że wią zać
się z biz ne sem – za pew nia dr Wik tor Pa -
te na, rek tor WSB -NLU.

***
Na ja kim eta pie jest obec nie in we sty -

cja? Jak wy glą da sy tu acja z na jem ca mi?
– Re ali zo wa ne są od bio ry koń co we,

Ge ne ral ny wy ko naw ca (Kon sor cjum
Cer bud -Pie tras) po twier dza, że ter min
uzy ska nia po zwo le nia na użyt ko wa nie
(30 li sto pa da 2013) zo sta nie do trzy ma -
ny. Co do na jem ców, to są spra wy ob ję -
te ta jem ni cą han dlo wą – tłu ma czy
wi ce pre zes MM Ta de usz Wę grzyń ski.

BO GU MIŁ STORCH
JA NUSZ BO BREK

BEZ RO BO CIE W MIE ŚCIE: 10,8 PROC.,
W PO WIE CIE 17,1
Licz ba bez ro bot nych, znaj du ją cych się w ewi den cji Są dec kie -
go Urzę du Pra cy, je sie nią spa dła. Z re je stru w cią gu mie sią ca
wy kre ślo no 150 osób. 

W koń cu paź dzier ni ka No wy Sącz miał 4699 za re je stro wa -
nych bez ro bot nych. To o 148 osób mniej, niż w koń cu po przed -
nie go mie sią ca. Na ko niec wrze śnia sto pa bez ro bo cia
w No wym Są czu wy no si ła 10, 8 proc., czy li o 0,2 proc mniej niż
na ko niec sierp nia.

– Licz ba bez ro bot nych spa dła już po raz ósmy z rzę du. Tak
znacz ny od pływ osób bez ro bot nych z ewi den cji za wdzię cza my
więk szej, niż we wrze śniu, licz bie wy łą czeń z ewi den cji. By ło
ich 705, o 60 wię cej, niż w po przed nim mie sią cu. Tu z ko lei no tu -
je my in ne po zy tyw ne zja wi sko: przy czy ną wspo mnia nych wy łą -
czeń by ło w więk szo ści pod ję cie pra cy, głów nie nie sub sy dio wa nej
– wy ja śnia Sta ni sła wa Skwar ło, dy rek tor SUP w co mie sięcz nym
pod su mo wa niu są dec kie go ryn ku pra cy.

W paź dzier ni ku z po wo du pod ję cia pra cy zo sta ło skre ślo nych
z ewi den cji 399 osób, o 102 wię cej, niż w po przed nim mie sią cu. 

– Bio rąc pod uwa gę lo kal ną ska lę, wzrost pod jęć pra cy mo -
żna okre ślić ja ko bar dzo znacz ny. In ną zna czą cą przy czy ną wy -
łą czeń z ewi den cji by ło nie po twier dze nie go to wo ści do pod ję cia
za trud nie nia, nie uczy ni ło te go 197 osób; in ne po wo dy ma ją mar -
gi nal ne zna cze nie – wy ja śnia ją urzęd ni cy z po śred nia ka.

W paź dzier ni ku pra co daw cy zgło si li 282 wol ne miej sca pra -
cy i ak ty wi za cji za wo do wej, o kil ka na ście mniej, niż w po przed -
nim, re kor do wym mie sią cu. Ten re kord był efek tem ma so we go
na bo ru do pla có wek han dlo wych, zlo ka li zo wa nych w no wo po -
wsta łej ga le rii han dlo wej Trzy Ko ro ny. 

Oso by znaj du ją ce się w tzw. szcze gól nej sy tu acji na ryn ku

pra cy to 4163 oso by. Aż 88,6 proc. ogó łu za re je stro wa nych i ten
od se tek utrzy mu je się na sta łym, bar dzo wy so kim po zio mie.

Miesz kań cy mniej szych miej sco wo ści Są dec czy zny ma ją po -
wo dy do zmar twień. Po za mia stem o pra cę jest znacz nie trud -
niej. Dla te go po wiat no wo są dec ki za no to wał wy nik sto py
bez ro bo cia po dob ny, jak w po przed nich mie sią cach: 17, 1 proc.

Eks per ci ryn ku pra cy prze ko nu ją, że sto pa bez ro bo cia na ko -
niec ro ku w Pol sce się gnie 13,7 proc. (obec nie 13,0 proc.),
a w przy szłym ro ku bę dzie spa dać. Na po ziom bez ro bo cia ma
wpływ ta kże ak ty wi za cja bez ro bot nych. Ogó łem z ró żnych form
wspar cia ko rzy sta ło w koń cu paź dzier ni ka 524 są de czan. Naj -
wię cej (195) tra dy cyj nie uczest ni czy ło w pro gra mie sta żów za -
wo do wych.
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Sta ni sław Wa len ty Re cho wicz, bu -
du jąc w 1936 ro ku za jazd „Ci chy Ką -
cik” na Krzy żów ce, przy wjeź dzie
do Kry ni cy, praw do po dob nie nie
spo dzie wał się, że po la tach sta nie
się ona naj lep szą karcz mą w Pol -
sce, któ rej sła wa się ga da le ko. Da -
riusz Mi kul ski, obec ny wła ści ciel
kul to we go lo ka lu, już po raz trze ci
z rzę du ode brał na gro dę dla zwy -
cięz cy w ka te go rii karcz ma „Po -
land 100 Best Re stau rants Awards
By Sel gros 2013”.

H
i sto ria „Ci che go Ką ci ka” jest
dłu ga i bo ga ta. Kry ni cza nie
– i nie tyl ko – wspo mi na ją
karcz mę ja ko miej sce za ba wy

elit PRL. Do le gen dy prze szły co dzien -
ne dan cin gi, za ba wy syl we stro we i ku -
li gi koń czo ne pod wie czor kiem wła śnie
w tej re stau ra cji. W cza sach, gdy skle -
po we pół ki świe ci ły pust ka mi, w „Ci -
chym Ką ci ku” ni gdy nie bra kło do bre go
je dze nia i wy bor nych trun ków. Dziś
o wy so kim po zio mie karcz my świad czy
mia no naj lep sze go te go ty pu lo ka lu
w Pol sce. Ale po ko lei.

„Ci chy Ką cik” po wstał w 1936 r. Bu -
dow ni czym karcz my, a za ra zem jej
pierw szym wła ści cie lem, był Sta ni sław
Wa len ty Re cho wicz, eme ry to wa ny ko -
men dant stra ży po żar nej w Kry ni cy. Re -
stau ra cja dzia ła ła do wy bu chu II woj ny
świa to wej. Przez ca ły okres oku pa cji nie -
miec kiej bu dy nek, choć pu sty, był pil no -
wa ny przez stró ża. Po woj nie „Ci chy
Ką cik” wy dzie rża wił Lu cjan Smo drzew -
ski z War sza wy, żoł nierz AK, od zna czo -
ny or de rem Vir tu ti Mi li ta ri
za bo ha ter stwo wy ka za ne w po wsta niu
war szaw skim (wal czył na Żo li bo rzu
w zgru po wa niu „Żbik”). Smo drzew ski
zaj mo wał się za opa trze niem i kel ne ro wał,
a je go żo na pro wa dzi ła kuch nię. W tym
cza sie re stau ra cja tęt ni ła ży ciem. Na pod -
wie czo rek, czy dan cing, przy je żdża li lu -
dzie ma jęt ni, któ rych by ło stać na ta kie
atrak cje. W la tach 50. XX wie ku go ściom
umi lał czas pan Ma rian, lwo wiak, któ ry
grał na akor de onie i śpie wał. Do sko na le
pro spe ru ją cy lo kal, przy no szą cy du że do -
cho dy, a jed no cze śnie bę dą cy wła sno ścią
oso by, któ ra na le ża ła do Stron nic twa De -
mo kra tycz ne go, stał się so lą w oku ów -
cze snej wła dzy. W pew nym mo men cie

Smo drzew ski nie był w sta nie za spo ko ić
ro sną cych na le żno ści wzglę dem pań stwa
i „Ci chy Ką cik” upań stwo wio no. Re stau -
ra cja włą czo na zo sta ła w kom pleks Kry -
nic kich Za kła dów Ga stro no micz nych,
któ re na stęp nie prze kształ co no w No wo -
są dec kie Za kła dy Ga stro no micz ne. Ten
za bieg oka zał się zgub ny dla no wych wła -
ści cie li, bo dwu krot nie więk szy per so nel
za czął – za miast zy sków – przy no sić stra -
ty. So cja li stycz na wła dza mu sia ła więc
do in te re su do pła cać.

Rok 1956 przy niósł od wi lż, a bur mi -
strzem Kry ni cy zo stał Ste fan Pół chło -
pek. No wy wło darz uzdro wi ska nie
go dził się na do pła ca nie do re stau ra cji,
w któ rej ba wi li się naj bo gat si lu dzie,
przy je żdża ją cy pod Gó rę Par ko wą
na wcza sy. Po uzgod nie niu z wo je wo dą,
„Ci chy Ką cik” od dał po now nie w rę ce
Lu cja na Smo drzew skie go i lo kal znów
stał się do cho do wy. 1 grud nia 1969 r.
po raz pierw szy za grał w nim Lu cjan
„Lu tek” Roj na, któ ry w „Ci chym Ką ci -
ku” prze pra co wał 15 lat, a swo je wspo -
mnie nia spi sał.

Prze łom lat 60. i 70. to by ły zło te la -
ta dla kry nic kiej re stau ra cji na dal pro -
wa dzo nej przez Smo drzew skie go.
Nie ży ją cy już mu zyk – Roj na – tak
wspo mi nał okres kar na wa łu: „To by ły
cza sy, gdy wi dać by ło, że jest kar na wał.
Co dzień peł ny lo kal. Lu dzie się ba wi li,
sza le li i jeź dzi li ku li ga mi. I za ba wa
do póź na w noc, a nie raz pra wie do go -
dzin po ran nych. By ło nie do po my śle -
nia, aby ktoś przy je chał na wcza sy

Sylwester 
w „Cichym Kąciku” 
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do Kry ni cy i nie był choć raz w „Ci -
chym Ką ci ku”.

Ko lej nym dzie rżaw cą lo ka lu zo stał
Ste fan Ba naś, a sze fo wą kuch ni Ma ria
Sza fra niec, któ ra póź niej dzie rża wi ła lo -
kal. A sześć lat te mu no wy mi wła ści cie -
la mi zo sta li Ma rze na i Da riusz
Mi kul scy, któ rzy od 1996 r. pro wa dzi li
w uzdro wi sku Pub -Re stau ra cję „Ad rię”.
– Po sta no wi li śmy z żo ną za in we sto wać
w tę karcz mę. Ku pi li śmy „Ci chy Ką cik”
i po wo li za czę li śmy go re mon to wać
– mó wi Mi kul ski.

Pa mię ta jąc o dłu giej hi sto rii karcz my,
jej no wi wła ści cie le sta ra li się stwo rzyć
miej sce na wią zu ją ce do re gio nu. Stąd
wy strój, ubra nia per so ne lu i ser wo wa ne
przez nich da nia ko ja rzą się z gó ra mi. 

– Nie któ re po tra wy w kar cie gosz czą
od lat i są na szym zna kiem roz po znaw -
czym, jak na przy kład do stęp ne ca ły rok
ry dze sma żo ne na pa tel ni, czy pstrąg
na ma śle – pod kre śla Mi kul ski, któ ry
sam jest z wy kształ ce nia tech no lo giem
ży wie nia, skoń czył Tech ni kum Ga stro -
no micz ne w No wym Są czu.

Karcz ma ofe ru je też ja gnię ci nę i ba -
ra ni nę a mię so po cho dzi od miej sco -
wych ho dow ców. Tu taj też mo żna na pić
się „Kry ni czan ki” i „so ków od Mau re -
ra”. Jak pod kre śla wła ści ciel, że by być
naj lep szym, trze ba da wać klien tom to,
co naj lep sze. 

– Od wie dza ją nas ro dzi ny z dzieć mi,
ale też zna ne oso bi sto ści z pierw szych

stron ga zet, pol scy i za gra nicz ni po li ty cy.
Nie daw no go ści ła u nas Iza be la Tro ja -
now ska i Mag da Mo łek. Był też wi ce pre -
mier Moł da wii i pre zy dent Chor wa cji
– wy li cza Mi kul ski. – Zna ny i ce nio ny re -
stau ra tor – Adam Ges sler – w swo jej
ksią żce „52 sma ki na ca ły rok” opi sał
na szą karcz mę i na sze dwa prze pi sy. Zna -
leźć w niej mo żna na sze słyn ne ry dze
i ozór w sza rym so sie. Ten ostat ni, co raz
rza dziej spo ty ka ny w pol skich re stau ra -
cjach, a prze pysz ny i zdro wy.

***
Sma ki, a ta kże kli mat „Ci che go Ką ci -

ka” zo stał po raz trze ci z rzę du do ce nio -
ny, a karcz ma zo sta ła uzna na za naj lep szą
w Pol sce w ran kin gu „Po land 100 Best
Re stau rants Awards By Sel gros 2013”.
Kon kurs ten jest za ra zem prze wod ni kiem
po naj lep szych re stau ra cjach w Pol sce.
Lo ka le są oce nia ne przede wszyst kim
przez kon su men tów na pod sta wie an kiet,
co po zwa la na obiek tyw ną i wia ry god ną
re cen zję. W te go rocz nej edy cji kon kur su
no mi no wa nych do pre sti żo we go ty tu łu
by ło 541 lo ka li z ca łej Pol ski. Ka żda re -
stau ra cja by ła oce nia na przez kon su men -
tów, któ rzy mo gli przy znać od ze ra do stu
punk tów w czte rech ka te go riach: po si łek,
ob słu ga, at mos fe ra i ogól ne wra że nia.
Do or ga ni za to rów kon kur su wpły nę ło
bli sko 18 tys. an kiet, a ich wy ni ki sta no -
wi ły 75 proc. koń co wej oce ny da ne go lo -
ka lu. Po zo sta łe 25 proc. sta no wi ła
oce na człon ków ka pi tu ły kon kur so wej,

do ko na na po kon tro li re stau ra cji – ba da -
niu My ste ry Shop per (tzw. ta jem ni czy
klient). Za po mo cą te go ba da nia oce nia -
no m.in. oto cze nie i wnę trze re stau ra cji,
kom fort, at mos fe rę po by tu, do stęp ność
re stau ra cji dla nie peł no spraw nych, ob słu -
gę kel ner ską, kar tę dań, po si łek i wa lo ry
sma ko we. 

– To ogrom ne wy ró żnie nie, z któ re go
je ste śmy dum ni, tym bar dziej, że kon ku -
ren cja by ła ogrom na. Zo sta li śmy bar dzo
do kład nie spraw dze ni. My ślę, że nasz
suk ces za wdzię cza my lo kal nym i za wsze
świe żym pro duk tom. Da nia przy go to wu -
je my od pod staw, nie ma u nas pół pro -
duk tów – mó wi Da riusz Mi kul ski. – Ale
pa mię ta my o hi sto rii te go miej sca i chce -
my w dal szym cią gu pro wa dzić „Ci chy
Ką cik” z mi ło ści do kuch ni i tra dy cji.

ALI CJA FA ŁEK

FOT. ARCH. CICHY KĄCIK
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Pa nie pro fe so rze, zwie dził Pan do -
kład nie ca łą wy sta wę Agro pro mo -
cja 2013 w Na wo jo wej. Czy na tej
pod sta wie mo żna wy snuć ja kieś
wnio ski na te mat sta nu pol skiej wsi
i rol nic twa?

– Są dzę, że stan pol skiej wsi jest mniej
opty mi stycz ny, niż wy sta wa. Wnio sko -
wa nie o sta nie pol skiej wsi na pod sta wie
tej wy sta wy by ło by tro chę zbyt opty mi -
stycz ne. Nie mniej jed nak wi dać wy raź nie
dwa tren dy. Pierw szy to jest ta ki, że wieś
się zmie nia, wieś jest co raz mniej rol ni -
cza. Przy kła do wo, jest tu taj co raz wię cej
rze czy, któ re jesz cze kil ka lat te mu by ły -
by uzna ne za luk su so we, przede wszyst -
kim do mi na cja nie ty le ro ślin rol ni czych,
ile ozdob nych, ta kich do ogród ków. Wieś
jest po pro stu co raz ład niej sza, a z dru giej
stro ny co raz mniej rol ni cza. Dru ga ob ser -
wa cja, to ja ko oso ba je żdżą ca po świe cie,
szcze gól nie po kra jach za chod niej Eu ro -
py i Sta nach Zjed no czo nych, wi dzę to, że
ma szy ny, ja kie są tu taj pre zen to wa ne, są
ta kie sa me, ja kie jesz cze kil ka lat te mu
by ły po ka zy wa ne i na dal są w kra jach Eu -
ro py za chod niej. Kie dyś uwa ża li śmy, że
to jest prze paść mię dzy na mi i ni mi. Nie
ma już te raz tej prze pa ści. Je ste śmy – i to
we dług mnie jest kom ple ment – prze cięt -
nym kra jem Unii Eu ro pej skiej. To jest ta
dru ga ob ser wa cja.
Cie ka wa jest rów nież re ak cja zwie -
dza ją cych wy sta wę. Od nio słem

wra że nie, że rol ni cy sta no wią tyl ko
ni kły pro cent?

– To do brze, że rol ni cy nie sta no wią
już ta kiej wiel kiej czę ści na sze go spo łe -
czeń stwa, dla te go, że we wszyst kich
kra jach roz wi nię tych rol nic two to jest
ja kiś nie znacz ny ka wa łek za trud nie nia.
W Unii Eu ro pej skiej sta no wi oko ło 5
pro cent, w USA to jest je den pro cent itd.
Więc to, że rol ni cy nie są do mi nu ją cą
gru pą, to pa ra dok sal nie do brze. Są dzę,
że wszyst kim nam by za le ża ło, że by rol -
ni ków nie by ło bar dzo du żo, tyl ko że by
im się do brze po wo dzi ło. To jest pro -
blem nr 1. Pod kre ślam gdzie tyl ko mo -
gę, że pro ble mem pol skiej wsi w ogó le
nie jest rol nic two, tyl ko brak pra cy po -
za rol nic twem. Mo im ma rze niem jest
wca le nie tak du żo go spo darstw rol ni -
czych, ma ją cych się do brze, bę dą cych
w do brej kon dy cji fi nan so wej i jak naj -

mniej sze bez ro bo cie na wsi. Więc to, że
jest tu ma ło rol ni ków wśród zwie dza ją -
cych, uwa żam za cał kiem nie naj gor szy
ob jaw. A dru gim ta kim przy jem nym
wnio skiem jest to, że lu dzie przy je żdża -
ją tu ca ły mi ro dzi na mi, ta kże z dzieć mi.
Wszy scy, ta kże Ośrod ki Do radz twa
Rol ni cze go, zwra ca ją uwa gę, że wieś się
zmie nia, a dzie ci jest co raz mniej. Mnie
szcze gól nie tu taj cie szą ro dzi ny z dzieć -
mi. Bar dzo do brze, że prze krój lu dzi od -
wie dza ją cych wy sta wę jest wła śnie ta ki.
Ro dzi ny z dzieć mi, to jest re we la cja
i oby tak da lej.
Ob ser wu jąc sto iska mo żna od nieść
wra że nie, że na wsi roz wi ja się ten -
den cja do zaj mo wa nia się ra czej
dzia łal no ścią po za rol ni czą?

– Tak, i bar dzo do brze, bar dzo się
z te go cie szę. Za nim przy stą pi li śmy
do Unii Eu ro pej skiej, już w ro ku 2000
za uwa żo no, że do cho dy z dzia łal no ści

Patriotyzm
może się
objawiać nawet
w kuchni...
Rozmowa z profesorem CZESŁAWEM NOWAKIEM
z Zakładu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Doradztwa
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

– Sądzę, że stan polskiej
wsi jest mniej
optymistyczny, niż
wystawa. Wnioskowanie
o stanie polskiej wsi
na podstawie tej
wystawy byłoby trochę
zbyt optymistyczne. 

Czesław Nowak
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po za rol ni czej na wsi są więk sze, niż do -
cho dy z rol nic twa. To jest do bry trend.
Unia da je pie nią dze na spe cjal ne
pro gra my roz wo ju dzia łal no ści po -
za rol ni czej na wsi.

– Oczy wi ście. Są dzę, że nie uczci wi
są po li ty cy, któ rzy twier dzą, że je że li
oni by li by przy wła dzy, gdy by oni mo -
gli de cy do wać, to wszy scy ży li by z rol -
nic twa i ży ło by im się do brze. To jest
nie mo żli we. Dla te go, że ni gdzie
na świe cie tak nie ma. Do brze jest
w tych kra jach, gdzie miesz kań cy wsi
ma ją rów nież in ne mo żli wo ści za rob ko -
wa nia. Pro ble mem pol skiej wsi jest
bez ro bo cie, a nie rol nic two. We dług
mo ich ob ser wa cji, czło wie ka je żdżą ce -
go po świe cie, pol skie rol nic two jest
na prze cięt nym po zio mie eu ro pej skim.
To jest kom ple ment. Pro ble mem jest
brak pra cy. Co z te go, że bez ro bo cie
na wsi jest ukry te, ale nie ste ty jest.
Re gion są dec ki jest spe cy ficz ny. Tu -
taj nie ma wa run ków do roz wi ja nia
rol nic twa, choć by upra wy zbóż,
z po wo du ukształ to wa nia te re nu.
Nie ma wiel kie go prze my słu. Na co
po wi nien ten re gion po sta wić?

– Lu dzie wy je żdża ją za gra ni cę, co
mnie bar dzo bo li, bo lu dzie go to wi
do pra cy, w naj bar dziej efek tyw nym
okre sie swo je go ży cia, da ją tam tym, bo -
ga tym spo łe czeń stwom swo ją ak tyw -
ność i efek tyw ność.
Co Są dec czy zna mo że za pro po no wać,
że by za trzy mać tu taj lu dzi? W ja kim
kie run ku po win na się roz wi jać?

– Trze ba wy wie rać pre sję na po słów,
na dzia ła czy, sa mo rzą dow ców, że by jed -
nak stwa rza li wa run ki do do brej przed -

się bior czo ści. Pol ska jest cią gle w ka ta -
stro fal nej sy tu acji pod wzglę dem ła two -
ści pro wa dze nia dzia łal no ści
go spo dar czej, pła ce nia po dat ków. Mo je
po ko le nie mo że jesz cze zwa lić wi nę
na ko mu nę, Ro sjan itd. Ale te raz nikt,
po za na mi, nie jest wi nien. Więc to, że
tak trud no się pro wa dzi dzia łal ność go -

spo dar czą, to jest na sza wi na. Ja nie
przyj mu ję do wia do mo ści po wszech ne -
go w Pol sce ar gu men tu, że to przez Unię
Eu ro pej ską. Ta sa ma Unia Eu ro pej ska
nie prze szka dza Da nii, Fin lan dii i in nym
kra jom, tyl ko prze szka dza ja koś nam.
Uwa żam, że to jest ar gu ment nie praw -
dzi wy, a wie lu na szych po li ty ków ma
skłon ność do je go nad uży wa nia, że my
je ste śmy świet ni, tyl ko ta Unia Eu ro pej -
ska nam bruź dzi. Pod kre ślam – Unia
Eu ro pej ska, to ta kże szan sa. Do bry Bóg
dał miesz kań com tej zie mi ta kie pięk ne
oko li ce, że to jest sa ma w so bie war tość.
Tu po win na roz wi jać się tu ry sty ka wiej -
ska, na wet nie chcę uży wać sło wa agro -
tu ry sty ka, bo to tro chę in ne za gad nie nie.
Ta ka tu ry sty ka wiej ska dla Po la ków.
Trze ba zo sta wić ma rze nia o bo ga tym
Niem cu czy Ame ry ka ni nie, któ ry tu
przy je dzie i za pła ci bar dzo du żo, tyl ko
to po win no być do stęp ne dla prze cięt nej

pol skiej ro dzi ny, ta ofer ta po win na być
do sto so wa na do mo żli wo ści prze cięt nej
pen sji. Więc na le ży iść w stro nę tu ry sty -
ki wiej skiej, sprze da ży bez po śred niej,
ma łe go prze twór stwa. Oczy wi ście dla
wie lu klien tów naj wa żniej szą in for ma -
cją o pro duk cie jest ce na, ale przy by wa
lu dzi, któ rzy chcą jeść zdro wo i mo gą

za pła cić wię cej i za dać so bie trud przy -
je cha nia bez po śred nio do wy twór cy, że -
by ku pić wa rzy wa, owo ce, swoj skie
wę dli ny, im nie jest obo jęt ne, co je dzą.
Chcie li by ku pić pro dukt zdro wy, lo kal -
ny. Jest to ta kże for ma pa trio ty zmu, pa -
trio tyzm to nie jest tyl ko ma cha nie
sztan da ra mi, ale ta kże ku po wa nie lo kal -
nych pro duk tów, co wspie ra roz wój lo -
kal nej przed się bior czo ści. Pa trio tyzm
mo że ob ja wiać się rów nież w kuch ni.
Sprze daż bez po śred nia i drob ne prze -
twór stwo, to przy szłość lo kal nej go spo -
dar ki. W Eu ro pie mo żna mno żyć
przy kła dy, jak to się ro bi. Re we la cyj -
nym przy kła dem jest Au stria, ale rów -
nież Wło chy, Fran cja. Trze ba tyl ko
uwol nić ini cja ty wę, zmie nić pra wo, któ -
re w tej chwi li moc no krę pu je lo kal ną
ak tyw ność go spo dar czą.
Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wiał JAN GA BRU KIE WICZ

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

– Nieuczciwi są politycy, którzy twierdzą, że jeżeli
oni byliby przy władzy, gdyby oni mogli decydować,
to wszyscy żyliby z rolnictwa i żyłoby im się dobrze.
To jest niemożliwe. Dlatego, że nigdzie na świecie
tak nie ma. 
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i kwi da cja w No wym Są czu la -
bo ra to rium Po wia to wej Sta cji
Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej,
dys po zy tor ni me dycz nej i Kar -

pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra nicz nej to
te ma ty, któ re zdo mi no wa ły dys ku sję to -
wa rzy szą cą przy ję ciu „Re zo lu cji
w spra wie stop nio wej li kwi da cji in sty -

tu cji i agend rzą do wych na ob sza rze
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go”. Do gło -
so wa nia nad pro jek tem jed nak nie do -
szło, bo dys ku sja prze cią gnę ła się
do no cy i prze wod ni czą cy ob rad za rzą -
dził prze rwę. Dys ku sja bę dzie kon ty nu -
owa na na na stęp nym po sie dze nia
Sej mi ku ma ło pol skie go.

– Sub re gion Są dec ki jest mar gi na li -
zo wa ny. Au to stra dy i dro gi szyb kie go
ru chu omi ja ją No wy Sącz. W wy ni ku ró -
żnych de cy zji, z No we go Są cza, Li ma no -
wej i Gor lic zni ka więk szość agend
rzą do wych. Te po czy na nia nie po ko ją
miesz kań ców, któ rzy tra cą po czu cie bez -
pie czeń stwa – mó wił An drzej Bul zak,
są dec ki rad ny wo je wódz ki z klu bu Pra -
wa i Spra wie dli wo ści.

Je go klu bo wa ko le żan ka, ta kże re pre -
zen tu ją ca w sej mi ku nasz re gion, Mar ta
Mor dar ska, za zna czy ła, że przy go to wa -
na przez PiS re zo lu cja jest wy ra zem
pro te stu wo bec de cy zji pod ję tych przez
wo je wo dę, po czym wy li czy ła li kwi da -
cję: Kar pac kie go Od dzia łu Stra ży Gra -
nicz nej, dys po zy tor ni me dycz nej oraz
la bo ra to rium w No wym Są czu. We dług
niej re zo lu cja to wo ła nie o to, aby pro -
ces li kwi da cji agend rzą do wych w ta -
kich mia stach, jak No wy Sącz nie był
po głę bia ny.

– Trze ba pa mię tać, że w tych miej -
scach pra co wa li nie tyl ko miesz kań cy
No we go Są cza, ale też po wia tu.
A na te re nie po wia tu pa nu je po nad 17-
pro cen to we bez ro bo cie. Te raz 18 pra -
cow ni ków la bo ra to rium są dec kie go
sa ne pi du otrzy ma ło wy po wie dze nia
– pod kre śli ła Mor dar ska. – Z czę ścią
tych ko biet, bo w więk szo ści pra cow ni -
ka mi la bo ra to rium są ko bie ty, mia łam
oka zję się spo tkać i po roz ma wiać. To
oso by z pra wie 30-let nim sta żem pra -
cy, po pięć dzie sią tym ro ku ży cia, któ re
nie wi dzą szans na po now ne za trud nie -
nie – do da ła.

Zyg munt Ber dy chow ski, są dec ki rad -
ny wo je wódz ki z ra mie nia Plat for my
Oby wa tel skiej z No we go Są cza za rzu cił
wo je wo dzie Mil le ro wi, że w je go po stę -
po wa niu, w kwe stii li kwi da cji dys po zy -
tor ni me dycz nej w No wym Są czu,
trud no do pa trzeć się śla du kom pro mi su.

– Ka żdy re for ma tor, dą żąc do osią -
gnię cia efek tu po zy tyw ne go, a nie ne ga -
tyw ne go, po wi nien uwzględ niać w swo im
po stę po wa niu osią gnię cie pew ne go spo -
łecz ne go kon sen su su, tak, aby za de cy -
zja mi, któ re są wa żne i istot ne, a ma ją
przy nieść kon kret ne zmia ny, mo gły się
pod pi sać te śro do wi ska i gru py spo łecz -
ne, któ rych te zmia ny spo łecz ne do ty czą
– stwier dził Ber dy chow ski i przy po -
mniał de ba tę, któ ra to czy ła się przy oka -

Awantura
w Sejmiku
o sądecki sanepid 

– Przed wa ka cja mi w 2012 ro ku po szło ostrze że nie do wszyst kich la bo ra -
to riów. Nie któ rzy zmniej szy li za trud nie nie i po czy ni li oszczęd no ści. No wy
Sącz nie zro bił żad ne go kro ku. Ka żdy z po wia to wych in spek to rów do stał
szan sę, ale są dec ki nie chciał da lej pro wa dzić la bo ra to rium – stwier dził 25
li sto pa da na po sie dze niu Sej mi ku Woj. Ma ło pol skie go Je rzy Mil ler, wo je -
wo da ma ło pol ski, w od po wie dzi na za rzu ty są dec kich rad nych wo je wódz -
kich o mar gi na li za cję Sub re gio nu Są dec kie go.

Wojewoda Jerzy Miller



GRUDZIEŃ 2013 27
WWW.SADECZANIN.INFO

GOSPODARKA

zji li kwi da cji dys po zy tor ni me dycz nej
w No wym Są czu. Wów czas wo je wo da
su ge ro wał, że wo kół la bo ra to rium sa ne -
pi du w No wym Są czu kon so li do wa ne
bę dzie funk cjo no wa nie sa ne pi du na te re -
nie Sub re gio nu Są dec kie go. – Lu dzie,
któ rzy przez 30 lat pra co wa li w Pań stwo -
wej In spek cji Pra cy w No wym Są czu zo -
sta li po in for mo wa ni, że nie na da ją się
do tej pra cy. Nikt nie roz ma wiał, nikt nie
po dzię ko wał – do dał rad ny.

Ber dy chow ski wspo mniał rów nież, że
jest w po sia da niu do ku men tów, któ re po -
ka zu ją, że od kąd na te re nie wo je wódz twa
ma ło pol skie go ist nie ją dwie dys try bu tor -
nie me dycz ne, czas ocze ki wa nia mię dzy
przy ję ciem zgło sze nia, a wy sła nia ka ret -
ki znacz nie się wy dłu żył. 

***
Do pod nie sio nych kwe stii w pra wie

go dzin nym wy stą pie niu od niósł się sam
Je rzy Mil ler, któ ry już na po cząt ku pod -
kre ślił, że Straż Gra nicz na nie le ży
w ge stii wo je wo dy. Przy po mniał, że ja -
ko by ły mi ni ster spraw we wnętrz nych
i ad mi ni stra cji, zna do sko na le Kar pac ki
Od dział Stra ży Gra nicz nej, a kie dy pia -
sto wał to sta no wi sko, de cy zje do ty czą -
ce od dzia łu w No wym Są czu by ły in ne.
Zaś de cy zja o li kwi da cji KOSG za pa dła
już po tym, jak zo stał wo je wo dą Ma ło -
pol ski, któ ry w tej kwe stii nie ma nic
do po wie dze nia.

– Dys po zy tor nia ra tow nic twa me -
dycz ne go to nie usłu ga, usłu gą jest przy -
jazd ka ret ki. Nie ma żad ne go zna cze nia,
czy dys po zy tor nia jest na te re nie wo je -
wódz twa ma ło pol skie go, czy gdzieś in -
dziej. Pod jed nym wa run kiem, je śli
dys po zy tor nia po słu gu je się jed nym ję -
zy kiem, a ten ję zy kiem jest geo gra fia,
wspo ma ga na przez in for ma ty kę – wy ja -
śniał wo je wo da ma ło pol ski. – Za osz czę -
dzi li śmy na zmia nie sy te mu spo re
pie nią dze. Ma my o sześć ka re tek wię cej,
bo za miast mar no tra wić pie nią dze
na dys po zy to rów, któ rzy cze ka li na te le -
fon w no cy i dys po no wa li śred nio dwa
wy jaz dy, w dzień – dzie więć, mo gli śmy
je wy dać na po jaz dy. To też 18 do dat ko -
wych eta tów – do dał.

Mil ler pod kre ślił, że spo łe czeń stwo
nie do ce nia pra cy sa ne pi du, bo je go pra -
cy nie wi dać na co dzień. A in sty tu cja ta
dzia ła przede wszyst kim pre wen cyj nie,
po przez nad zór obiek tów i kon tro lę.

W ubie głym ro ku pra cow ni cy Urzę du
Wo je wódz kie go w Kra ko wie zli czy li
i ska te go ry zo wa li obiek ty pod le ga ją ce
kon tro li po szcze gól nych sa ne pi dów. Jak
za zna czył wo je wo da, by ła to pierw sza
ak tu ali za cja od 24 lat, a to je go zda niem
ozna cza ło, że la bo ra to ria pra co wa ły
na hi sto rycz nych bu dże tach.

– Trze ba by ło prze li czyć te pie nią dze
na no we roz da nie, ade kwat nie do za dań
sto ją cych przed sa ne pi dem. Bez pie czeń -
stwo gwa ran tu je nam in spek tor pro wa -
dzą cy kon tro lę, a nie la bo ra to rium. To
in spek tor jest wa żny i to, że by nie za bra -
kło in spek to rów na mia rę po trzeb – mó -
wił wo je wo da. – Licz ba kon tro li nie
zmie ni ła się, jed nak nie któ rzy do sta li
wię cej pie nię dzy, nie któ rzy mniej. Ale
ka żdy we dług tych sa mych za sad. Są

obiek ty, pro szę bar dzo, nie ma obiek tów,
nie ma pie nię dzy – do dał.

W la bo ra to riach sa ne pi dow skich
na te re nie Ma ło pol ski rocz nie prze pro -
wa dza nych jest 200 tys. ba dań. Po ło wę
sta no wią ba da nia opła ca ne przez rząd,
dru gą od pry wat nych osób, przed się bior -
ców, któ rzy mu szą je wy ko ny wać obo -
wiąz ko wo, lub czy nią to fa kul ta tyw nie.
Pie nią dze za ro bio ne przez po szcze gól ne
la bo ra to ria na przed się bior cach naj pierw
prze ka zy wa ne są do Mi ni ster stwa Fi nan -
sów, po pew nym cza sie mi ni ster stwo
zwra ca je wo je wo dzie, a ten prze ka zu je
je znów do sa ne pi du, któ ry je za ro bił.

– Tych pie nię dzy nie mo żna wy dać
na pła ce. Z te go wy ni ka, że prób ka się
sa ma zba da ła, a czło wie ka w tym nie
ma. Lo gi ki w tym wiel kiej nie ma, ale tak
nie ste ty sta no wi pol skie pra wo od 2006
al bo 2007 ro ku. W związ ku z tym, z tych
pie nię dzy pła ci się za prąd, za ma lo wa -
nie ścia ny, ale nie mo żna za pła cić

za pra cę lu dzi – pod kre ślał wo je wo da.
– Wszyst kie la bo ra to ria są za dłu żo ne,
jest wię cej pra cow ni ków, niż pra cy.
Przed wa ka cja mi 2012 ro ku po szło
ostrze że nie do wszyst kich la bo ra to riów.
Nie któ rzy, jak Boch nia, zmniej szy li za -
trud nie nie i po czy ni li oszczęd no ści.
A No wy Sącz nie zro bił żad ne go kro ku.

Mil ler za zna czył, że nie in te re so wa ły
go po wo dy, dla cze go dy rek tor są dec kiej
sta cji nie po czy nił żad nych kro ków, że -
by po lep szyć sy tu ację la bo ra to rium, bo
– jak tłu ma czył – to nie on jest od po wie -
dzial ny za ob sa dza nie sta no wi ska po -
wia to we go in spek to ra sa ni tar ne go, lecz
sta ro sta po wia tu, w uzgod nie niu z wo je -
wódz kim in spek to rem sa ni tar nym.

– Gdy bym kie ro wał się tyl ko i wy łącz -
nie ce ną, to praw do po dob nie tyl ko jed no
la bo ra to rium na te re nie wo je wódz twa
ma ło pol skie go w zu peł no ści by wy star -
czy ło. Ja nie mo gę ry zy ko wać, mu szę mieć
za bez pie cze nie, stąd też Tar nów i Wa do -
wi ce. Dla cze go te la bo ra to ria? Od po -
wiedź jest pro sta. Ka żdy z po wia to wych
in spek to rów do stał szan sę, ale są dec ki nie
chciał da lej pro wa dzić la bo ra to rium. Po -
wie dział, że na ta kich wa run kach nie da
ra dy – stwier dził Je rzy Mil ler.

We dług wo je wo dy, po li kwi da cji la -
bo ra to rium m.in. w No wym Są czu nic
się nie zmie ni. Bo na dal in spek to rzy bę -
dą pro wa dzić kon tro le, a prób ki do ba -
dań bę dą wo żo ne do Kra ko wa, Tar no wa
i Wa do wic. Już wcze śniej prób ki po bie -
ra ne przez in spek to rów z Li ma no wej
i Gor lic wo żo ne by ły do ba dań do No -
we go Są cza.

– W tym ro ku Li ma no wa i Gor li ce
prze nio sły ba da nie pró bek do swo ich
szpi ta li, bo mie li dość współ pra cy z No -
wym Są czem. Nie ste ty, nie tyl ko ja nie
po tra fi łem zna leźć wspól ne go ję zy ka
z są dec kim la bo ra to rium. Oka zu je się,
że na wet ci, co przez kil ka lat ko rzy sta li
(z usług są dec kie go sa ne pi du – przyp.
Red.) ma ją już ser decz nie dość – po wie -
dział Mil ler.

Zwró cił uwa gę ta kże na to, że więk -
szość po wia to wych in spek to rów po ro zu -
mia ła się z miej sco wym szpi ta la mi, że to
one przej mą pro wa dze nie la bo ra to riów
wraz z pra cow ni ka mi. Na do god nych wa -
run kach wy dzie rża wią sprzęt i po miesz -
cze nia, a przy tym za cho wa ją akre dy ta cje. 

ALI CJA FA ŁEK

– W wy ni ku ró żnych de -
cy zji, z No we go Są cza, Li -
ma no wej i Gor lic zni ka
więk szość agend rzą do -
wych. Te po czy na nia nie -
po ko ją miesz kań ców,
któ rzy tra cą po czu cie
bez pie czeń stwa.

AN DRZEJ BUL ZAK
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Sta ni sław Mo raw ski uwa ża, że wo -
je wo da bez pod staw nie obar cza go
od po wie dzial no ścią za li kwi da cję
są dec kie go la bo ra to rium. Dy rek tor
są dec kie go Sa ne pi du wy ka zu je, że
wo je wo da okro ił mu te go rocz ny bu -
dżet o po ło wę. W 2014 r. pla nu je ko -
lej ne oszczęd no ści. To nie z wi ny
dy rek cji pra cę stra ci ło już 28 osób… 

P
o ni żej od po wiedź Pań stwo we go
Po wia to we go In spek to ra Sa ni -
tar ne go w No wym Są czu St.
Mo raw skie go na za rzu ty wo je -

wo dy Ma ło pol ski Je rze go Mil le ra, opu -
bli ko wa nej w por ta lu Sa de cza nin. in fo. 

***
(…) W mie sią cu czerw cu 2012 r.

Wo je wo da Ma ło pol ski do ko nał zmian
w pla nie wy dat ków Sta cji na rok 2012
zmniej sza jąc ją o kwo tę 100 tys. zł,
a w paź dzier ni ku 2012 o dal sze 690 tys.
zł. Po wy ższe ogra ni cze nie do ko na ne zo -
sta ło na pod sta wie usta lo nych przez
Wo je wo dę cza so chłon no ści dzia łań bez -
po śred nich i po śred nich wy ko ny wa nych
przez or ga ny PIS w związ ku z re ali za -
cją usta wo wych obo wiąz ków. Dla Po -
wia to wej Sta cji w No wym Są czu
Wo je wo da Ma ło pol ski przy dzie lił środ -
ki fi nan so we na 87 eta tów po wo du jąc
ko niecz ność zmniej sze nia sta nu za trud -
nie nia o 28 osób czy li o ¼ wszyst kich
za trud nio nych w Sta cji. W związ ku
z po wy ższym Dy rek tor PSSE w No -
wym Są czu pod jął dzia ła nia i prze pro -
wa dził re struk tu ry za cję ba zy
la bo ra to ryj nej uwzględ nia ją cą wy so -
kość przy dzie lo nych środ ków przez
Wo je wo dę, czy li za re ago wał jak to na -
zwał Wo je wo da na „ostrze że nie”.

W ro ku 2012 na sku tek w/w dzia łań
zli kwi do wa no La bo ra to rium Ana liz In -
stru men tal nych oraz La bo ra to rium Hi -
gie ny Pra cy. Zmia ny or ga ni za cyj ne
Sta cji prze pro wa dzo ne by ły z naj więk -
szą sta ran no ścią gwa ran tu ją cą re ali za cję
wszyst kich za dań usta wo wych.

W po ło wie ro ku 2013, pod czas na ra dy
z Wo je wódz kim In spek to rem Sa ni tar nym
wszyst kich PPIS wo je wódz twa ma ło pol -
skie go po in for mo wa no o dal szych ogra -
ni cze niach środ ków bu dże to wych
prze zna czo nych na dzia łal ność la bo ra to -
ryj ną PIS. W No wym Są czu bu dżet dla
la bo ra to rium pro gno zo wa no o 50 proc.
ni ższy niż w ro ku 2012 po re or ga ni za cji
i przy dzie lo no kwo tę 516 tys. zł z jed no -
cze sną in for ma cją, że od ro ku 2014 ba da -
nia wy ko ny wa ne do tych czas przez
la bo ra to rium są dec kie dla po wia tu gor lic -
kie go i li ma now skie go prze ję te zo sta ną
przez Wo je wódz ką Sta cję Sa ni tar no -Epi -
de mio lo gicz ną w Kra ko wie, co pro por -
cjo nal nie ogra ni czy de fac to środ ki
fi nan so we o 70 proc. Ta kie ogra ni cze nie
środ ków fi nan so wych unie mo żli wia ło
kon ty nu owa nie dzia łal no ści la bo ra to ryj -
nej, w związ ku z czym znaj du ją cy się
w po dob nej sy tu acji In spek to rzy z 11 Po -
wia to wych Sta cji z te re nu wo je wódz twa
ma ło pol skie go po in for mo wa li MWPIS dr
Mi cha ła Se we ry na o nie mo żno ści kon ty -
nu owa nia dzia łal no ści la bo ra to ryj nej
przy tak ogra ni czo nych środ kach.

W paź dzier ni ku 2013 r. za war te za -
sta ło po ro zu mie nie, na mo cy któ re go
ba da nia z 11 do tych czas funk cjo nu ją -
cych la bo ra to riów prze ka za ne zo sta ły
MPWIS, któ ry za de kla ro wał uprzed nio

go to wość prze ję cia ba dań ze wszyst kich
do tych czas funk cjo nu ją cych la bo ra to -
riów. Pan Wo je wo da w swo jej wy po wie -
dzi nie był uprzej mie wy ja śnić
na pod sta wie ja kich prze sła nek uznał, że
la bo ra to ria pra co wa ły na „hi sto rycz nych
bu dże tach”. 

Miesz kań com No we go Są cza na le ży
wy ja śnić, że sta cje sa ni tar no -epi de mio -
lo gicz ne fi nan so wa ne są z bu dże tu pań -
stwa, któ rych dys po nen tem obec nie jest
Wo je wo da. Ak tu ali za cja hi sto rycz ne go
bu dże tu po wo du je znacz ne ogra ni cze nia
fi nan sów pu blicz nych prze zna czo nych
na re ali za cję za dań przez PIS, a są to no -
wa tor skie i eks pe ry men tal ne dzia ła nia,
któ re w oce nie Wo je wo dy Ma ło pol skie -
go ma ją przy czy nić się do eko no micz ne -
go wy ko rzy sta nia środ ków fi nan so wych. 

Nie jest ta kże praw dą, że bez pie -
czeń stwo zdro wot ne miesz kań ców
No we go Są cza i po wia tu no wo są dec -
kie go gwa ran tu ją pra cow ni cy spra wu -
ją cy bie żą cy i za po bie gaw czy nad zór
sa ni tar ny, a nie ba da nia la bo ra to ryj ne.
Nie jed no krot nie zda rza się tak, że ba -
da nia la bo ra to ryj ne sta no wią bar dzo
istot ny, a cza sem naj istot niej szy ele -
ment po stę po wa nia pro wa dzo ne go
przez or ga ny PIS.

Pan Wo je wo da za rzu ca Dy rek to ro wi
PSSE w No wym Są czu, że nie po czy nił

Dyrektor sądeckiego Sanepidu
odpiera zarzuty wojewody 

FOT. ARCH.
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żad nych kro ków że by po lep szyć sy tu ację
la bo ra to rium, tym cza sem – po re struk tu -
ry za cji prze pro wa dzo nej w ro ku 2012
a ta kże i przed tą re struk tu ry za cją – są -
dec kie akre dy to wa ne la bo ra to ria re ali zo -
wa ły wszyst kie na ło żo ne usta wą
i sta tu tem obo wiąz ki w gra ni cach przy -
dzie lo ne go na ten cel bu dże tu. 

Nie jest ta kże praw dą ko lej na wy po -
wiedź Pa na Wo je wo dy Mil le ra, że prób -
ki ba dań la bo ra to ryj nych w ro ku
bie żą cym z po wia tów li ma now skie go
i gor lic kie go prze nie sio ne zo sta ły
do miej sco wych szpi ta li z po wo du bra -
ku od po wied niej współ pra cy z PPIS
w No wym Są czu, po nie waż ba da nia dla
tych po wia tów do koń ca 2013 r. wy ko -
nu je są dec kie la bo ra to rium i ni gdy In -
spek to rzy Po wia to wi tych Sta cji nie
zgła sza li żad nych za strze żeń do ty czą -
cych współ pra cy w tym za kre sie. 

Pan Wo je wo da twier dzi, że więk -
szość PPIS do ga da ła się z miej sco wy mi
szpi ta la mi, że to one przej mą pro wa dze -
nie la bo ra to riów wraz z pra cow ni ka mi,
a „In spek tor w No wym Są czu o lu dzi
nie za dbał”. (…) Dy rek tor Po wia to wej
Sta cji w No wym Są czu czy nił sta ra nia
o prze ję cie ba dań, o któ rych mo wa wy -
żej przez Szpi tal Spe cja li stycz ny im. J.
Śnia dec kie go w No wym Są czu. Jed na -
kże pod miot ten nie był za in te re so wa ny
ani prze ję ciem lu dzi ani też ba dań la bo -
ra to ryj nych. 

Po nad to pro wa dzo ne by ły roz mo wy
z in ny mi pod mio ta mi m.in. ze Są dec -
ki mi Wo do cią ga mi w spra wie zna le zie -
nia pra cy dla pra cow ni ków
li kwi do wa ne go la bo ra to rium, ale nie
przy nio sły one re zul ta tu za mie rzo ne go.
Nie trud no się dzi wić, bo wiem sy tu acja
na lo kal nym ryn ku pra cy jest wszyst -
kim do brze zna na.

Ko lej ną nie praw dą jest, że PPIS
w No wym Są czu miał zmniej szyć licz -
bę in spek to rów po przez prze rzu ce nie
ich do la bo ra to rium i tym spo so bem
„uto pić la bo ra to rium”. Nikt z pra cow ni -
ków Od dział Nad zo ru Sa ni tar ne go nie
zo stał prze nie sio ny na prze strze ni ostat -
nich lat do Od dzia łu La bo ra to ryj ne go,
a więc wy po wiedź Pa na Wo je wo dy jest
nie praw dzi wa. (…)

Pań stwo wy Po wia to wy In spek tor Sa -
ni tar ny w No wym Są czu

lek. wet. STA NI SŁAW MO RAW SKI

Ro dzi na to in sty tu cja po nad cza so -
wa, naj więk sza war tość, a obec -
ność obok nas osób, któ re
ko cha my i któ re nas ko cha ją, mo -
bi li zu je do dzia ła nia – ta kie prze -
sła nie po zo sta nie wśród
uczest ni ków i or ga ni za to rów kon -
kur su „Naj więk sza mi łość ro dzi się
w co dzien no ści. Opo wieść o mo jej
ro dzi nie”, któ rzy 22 li sto pa da spo -
tka li się w sie dzi bie Fun da cji Są -
dec kiej w No wym Są czu. 

U
ro czy stość wrę cze nia na -
gród dru giej edy cji kon kur -
su zgro ma dzi ła m.in. je go
lau re atów: We ro ni kę Ja cak,

Do ro tę Sta szak, Pau li nę Ry chel i Wik -
to rię Żmud ka, uczest ni ków: An nę

Fed ko, Ka ta rzy nę Bo ruch, Da riu sza
Ry che la i Ery ka Żmud ka, przed sta wi -
cie li ko mi sji kon kur so wej: Ma rio lę
Ber dy chow ską, dy rek to ra or ga ni za -
cyj ne go Fo rum Eko no micz ne go
i Kin gę Bed nar czyk, dzien ni ka rza
por ta lu Są de cza nin. in fo i na sze go
mie sięcz ni ka. 

Kon kurs pod su mo wa ła Ma rio la
Ber dy chow ska, prze wod ni czą ca ju ry.
Po tem od da li śmy głos na szym go -
ściom, któ rzy opo wia da li, w ja ki spo -
sób do wie dzie li się o kon kur sie i co ich
skło ni ło do po dzie le nia się z na mi swo -
imi re flek sja mi, prze ży cia mi i do -
świad cze niem zwią za nym z ro dzi ną.

Zwy cię żczy ni te go rocz nej edy cji
– We ro ni ka Ja cak – to uczen ni ca III kla -
sy o pro fi lu hu ma ni stycz nym II Li ceum

W Fun da cji Są dec kiej o ro dzi nie

Mi łość ro dzi się
w co dzien no ści
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Ogól no kształ cą cym im. M. Ko nop nic kiej
w No wym Są czu.

– Pod czas Jar mar ku Świę tej Mał go -
rza ty wpadł mi w rę ce mie sięcz nik „Są -
de cza nin”, gdzie prze czy ta łam
o kon kur sie. Po sta no wi łam opi sać mo ją
ro dzi nę, bo czu ję się w niej szczę śli wa,
bo dla mnie jest ona wy jąt ko wa – pod -
kre śla ła.

We ro ni ce to wa rzy szy ła ko le żan ka
z kla sy, ta kże uczest nicz ka na sze go kon -
kur su – Ka ta rzy na Bo ruch.

Pra ca Do ro ty Sta szak z Chom ra nic
zwią za na jest z prze ży cia mi, ja kich wraz
z mę żem i syn kiem do świad czy ła
w związ ku z przed wcze snym na ro dze -
niem có recz ki Le ny.

– Czu łam we wnętrz ną po trze bę, aby
się z kimś tym po dzie lić – mó wi ła. – Na -
pi sa łam opo wia da nie, któ re przez rok
sie dzia ło gdzieś tam na pół ce i cze ka ło.
Mo że ktoś kie dyś bę dzie po trze bo wał ta -
kie go wspar cia, mo że, jak prze czy ta
opo wia da nie, to so bie po my śli, że nie
war to tra cić na dziei. Na wet jak jest kry -
tycz nie i źle, to jed nak po tem przy cho -
dzą wspa nia łe mo men ty. Ta kim na szym
szczę ściem i cu dem jest Le na i oczy wi -
ście Mi ko łaj.

W kon kur sie wzię ło ta kże udział ma -
łżeń stwo z Piw nicz nej Zdro ju – Pau li -
na i Da riusz Ry chel oraz ro dzeń stwo
– Wik to ria i Eryk Żmud ka. Pań stwo Ry -
chel to szczę śli wi ro dzi ce dwój ki dzie -
ci: Eryk (ze rów ka) i Wik to ria (kla sa III)
są ucznia mi Szko ły Pod sta wo wej nr 21
w No wym Są czu. 

Swo ją obec no ścią za szczy ci ła nas ta -
kże pa ni An na Fed ko z No we go Są cza
– ma ma i bab cia.

Po uro czy stym wrę cze niu na gród
i wspól nym zdję ciu przy szedł czas
na roz mo wy – o ro dzi nie, o szczę ściu
i mi ło ści, o tym wszyst kim co na co
dzień przy no si ra dość, a cza sa mi smu ci.

***
Na dru gą edy cję kon kur su „Naj więk -

sza mi łość ro dzi się w co dzien no ści. Opo -
wieść o mo jej ro dzi nie” na de sła no 12
prac. Ich au to rzy – mło dzież i do ro śli z ró -
żnych re jo nów Są dec czy zny – po dzie li li

się z na mi swo imi do świad cze nia mi i re -
flek sja mi zwią za ny mi z ro dzi ną. Ich opo -
wie ści – praw dzi we i wzru sza ją ce,
a mo men ta mi za baw ne – po ru sza ją ser ca,
o czym na si Czy tel ni cy bę dą mo gli prze -
ko nać się oso bi ście, gdyż wszyst kie opo -
wia da nia, ese je i utwo ry o cha rak te rze
li rycz nym, któ re na de szły na kon kurs, zo -
sta ną opu bli ko wa ne w por ta lu www.sa de -
cza nin.in fo oraz w spe cjal nym do dat ku
mie sięcz ni ka „Są de cza nin”.

Po prze czy ta niu prac i prze ana li zo -
wa niu ich tre ści pod wzglę dem zgod no -
ści z te ma tem i re gu la mi nem, ko mi sja
kon kur so wa w skła dzie: Ma rio la Ber -
dy chow ska, Ha li na Czer wiń ska, pe da -
gog w są dec kich szko łach ka to lic kich
oraz Kin ga Bed nar czyk zde cy do wa ła
przy znać:

I miej sce i na gro dę o war to ści 2 tys.
zł – We ro ni ce Ja cak z No we go Są cza;

II miej sce i na gro dę o war to ści 700 zł
– Do ro cie Sta szak z Chom ra nic;

III miej sce i na gro dy po 400 zł – Pau -
li nie Ry chel z Piw nicz nej -Zdro ju oraz
Wik to rii Żmud ce z No we go Są cza.

Wy ró żnie nia – pre nu me ra tę mie sięcz -
ni ka „Są de cza nin” – otrzy ma li: Grze gorz
Sło wik z Ła zów Brzyń skich, Ar ka diusz
Sto sur z No we go Są cza i Ma rian Ba ran
z Piw nicz nej -Zdro ju. Dla po zo sta łych
uczest ni ków kon kur su przy go to wa no
upo min ki – ksią żki i ple ca ki.

KINGA BEDNARCZYK

Uczestnicy i organizatorzy drugiej edycji konkursu „Największa miłość rodzi się w codzienności” 
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Zbu do wa ny w 1982 ro ku z drew na i ka mie nia, w sty lu bu dow nic twa
pod ha lań skie go Za jazd Są dec ki, wrósł na sta łe w kra jo braz No we go
Są cza. To miej sce kul to we, któ re do tej po ry ser wu je spraw dzo ne i lu -
bia ne po tra wy. Ta tar, śledź, go lon ka, pla cek po zbój nic ku i scha bo wy
z ka pu stą – tu taj sma ku ją tak, jak ni gdzie in dziej.

Re stau ra cja ma już po nad 30-let nią hi sto rię, a sto ło wa li się w nim zna ni i lu -
bia ni ak to rzy, jak Ewa Szy kul ska, Da mian Da mięc ki, An drzej Ko pi czyń ski, czy nie -
ży ją cy już Mie czy sław Cze cho wicz (uży czał gło su Mi sio wi Uszat ko wi). Pe cha miał
Lech Wa łę sa, któ re go nie wpusz czo no do środ ka lo ka lu. Oby wa ło się tam we -
se le, więc by ły pre zy dent Pol ski, zo stał zmu szo ny do zje dze nia po sił ku w ogród -
ku let nim. I choć wła ści cie le lo ka lu się zmie nia li, to kli mat i me nu po zo sta je ta kie
jak przed trzy dzie sto ma la ty.

– Za jazd Są dec ki jest mo im dru gim do mem. Tu taj się wy cho wy wa łam, ja ko
ma łe dziec ko bie ga łam ko ry ta rza mi, zna łam ka żdy za ka ma rek. I od dziec ka ma -
rzy łam o wła snej knajp ce w ta kim, tro chę „bab ci nym” sty lu. Zy ska łam no wych
klien tów i choć bu dy nek jest sta ry nie na rze kam na brak go ści – opo wia da Mag -
da le na Rzoń ca, któ ra od ro ku wspól nie z ma mą Mał go rza tą pro wa dzi Za jazd
Są dec ki. – Ra zem z kil ko ma mło dy mi oso ba mi stwo rzy li śmy świet ny ze spół. Sa -
mi de ko ru je my, ma lu je my, na pra wia my i słu ży my go ściom. Na to miast kuch nię
i jej sma ki zo sta wi li śmy bar dziej do świad czo nym. Nasz „je dze nio wy” gu ru pa ni
Ula, sze fo wa kuch ni wpro wa dzi ła da nia, któ re pa mię ta my z do mów na szych
babć, ale i now sze, die te tycz ne i we ge ta riań ski. Wszyst ko bez sztucz nych za -
mien ni ków i kon ser wan tów – do da je.

Sta ry za jazd prze ży wa obec nie swój re ne sans. Co raz wię cej osób prze ko -
nu je się, że pol skie, tra dy cyj ne je dze nie jest du żo zdrow sze od wszech obec nych
Fast fo odów. W Za jeź dzie Są dec kim da nia są przy go to wy wa ne na bie żą co, bez
od sta wia nia w be ma rach, czy od grze wa nia. Wpraw dzie cze ka się na nie nie co
dłu żej, bo do 15 mi nut, ale dzię ki te mu gość ma pew ność, że da nie przy go to wy -
wa ne jest tyl ko dla nie go i z my ślą o nim. Do zje dze nia w za jeź dzie za chę ca nie
tyl ko nie po wta rzal ny smak, ale ta kże przy stęp na ce na. Co dzien nie za 9,99 zł gość
mo że zjeść „pro mo cyj ny” obiad – zu pę, dru gie da nie, naj czę ściej mię sne, a do te -
go wy pić ka wę lub her ba tę. Wie lu klien tów wy ku pu je abo na ment mie sięcz ny,
bo w do mo wej kal ku la cji wy cho dzi ta niej. Na obia dy naj czę ściej po da wa ne są
pol skie da nia jak: pie ro gi, kwa śni ca, żu rek, barszcz z kro kie tem, scha bo wy, ro la -
da, rumsz tyk itp. Fu ro rę ro bią na to miast pie ro gi pa ni Lu cy ny i pysz na szar lot ka
pa ni Ma rii.

– Tra dy cyj ne śle dzie, ta tar, go lon ka, pstrąg czy pla cek po zbój nic ku ma ją
swo ich sta łych wiel bi cie li. Przy cho dzą do nas ro dzi ny z dzieć mi, dla któ rych przy -
go to wa li śmy ką cik z za baw ka mi, ta bli cą i kart ka mi do ry so wa nia, a na ży cze nie
mo gą obej rzeć baj ki – za zna cza Mag da le na Rzoń ca. – By wa ją u nas ta kże ki bi -
ce, któ rzy przy cho dzą by wspól nie obej rzeć trans mi sje me czów. A śnia da nie
mo żna u nas zjeść już od go dzi ny siód mej – do da je.

Pro wa dzą ce Za jazd Są dec ki za uwa ży ły, że mi mo kry zy su i złych na stro jów,
a mo że wła śnie dla te go, gdy przy cho dzi week end lu dzie chcą ode rwać się
od sza rej rze czy wi sto ści. Dla te go też po sta no wi ły or ga ni zo wać dan cin gi. Go -
ściom do tań ca przy gry wa ze spół mu zycz ny, a od cza su do cza su ka pe la bie -
siad na. Już te raz wie czor ki ta necz ne cie szą się du żym za in te re so wa niem i le piej
re zer wo wać so bie wcze śniej miej sce.

Za jazd jest też ide al nym miej scem na or ga ni za cję we se la. Po wo dze niem cie -
szą się ma łe ka me ral ne uro czy sto ści, jak i te na sto lub wię cej osób. Wła ści ciel -
ki dba ją o szcze gó ły, do pa so wu jąc de ko ra cję do gu stu pa ry mło dej.

– Ma my trzy ró żnej wiel ko ści sa le, więc pra wie za wsze mo żna zna leźć wol -
ny ter min. Więk sze we se la na sto lub wię cej osób czę sto uroz ma ico ne są ele -
men ta mi re gio nal ny mi. Wnę trze Za jaz du jest na ty le cie ka we, że zwłasz cza
tu ry ści z in nych stron Pol ski i zza gra ni cy za chwy ca ją się sta rym drew nem su -
fi tów, scho dów, fo to gra fu jąc te ele men ty. Stąd je śli ktoś chce zro bić im pre zę
w nie ba nal nym miej scu, wy bie ra nasz lo kal – pod kre śla Mag da le na Rzoń ca.

Wszyst kie im pre zy oko licz no ścio we, jak chrzci ny, przy ję cia po Ko mu nii Świę -
tej, stud niów ki, imie ni ny, rocz ni ce, ban kie ty, obia dy po po grze bie usta la ne są
z klien tem in dy wi du al nie. Czę sto klient okre śla kwo tę, a pra cow ni cy Za jaz du
do niej do sto so wu ją me nu. Jak za zna cza ją, do tej po ry nie mie li jesz cze żad nej
re kla ma cji.

Obec nie Za jazd Są dec ki przy go to wu je się do Świąt Bo że go Na ro dze nia i no -
cy syl we stro wej. Są de cza nie, któ rzy nie ma ją cza su na przy go to wa nie wie cze rzy
wi gi lij nej już te raz mo gą za mó wić m.in. ka pu śniacz ki, pie ro gi ze śliw ka mi, uszka,
kro kie ty, ga la re ty schab ze śliw ka mi i ma sę in nych po traw. Ci na to miast, któ rzy
jesz cze nie ma ją pla nów na Syl we stra mo gą roz wa żyć pro po zy cję re stau ra cji.
Za 290 zł od pa ry ser wo wa ne bę dą trzy go rą ce da nia, za ką ski, de se ry, na po je i al -
ko hol. Bę dzie mu zy ka gra na na ży wo, po kaz sztucz nych ogni i in ne atrak cje.

– W pla nach ma my stwo rze nie pięk ne go ogro du, gdzie mo żna bę dzie od -
po cząć przy mu zy ce, al bo ro bić se sje miej sco we, bo miej sca jest spo ro. Zacz -
nie my na wio snę i to zo sta wię mo jej ma mie, któ rej pa sją jest ogrod nic two
– przy zna je Mag da le na Rzoń ca. – Wła ści cie le bu dyn ku – fir ma Po lme xTin, są
na przy chyl ni, więc cza sem przy my ka ją oko na zwło ki w płat no ściach, co jest
nam nie zmier nie po moc ne. W cią gu te go ro ku prze ko na łam się, że nie jest wa -
żne czy lo kal jest sta ry, czy no wo cze sny. Wa żne, że by miał „du szę”, a ją two rzą
do brzy, uśmiech nię ci, życz li wie na sta wie ni lu dzie. Ta cy wła śnie tu taj pra cu ją
i bar dzo im za to dzię ku ję.

Zajazd Sądecki – stały
gastronomiczny punkt
na mapie Nowego Sącza
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WOKOŁ NAS

O
kres Bo że go Na ro dze nia
roz po czy na się Wi gi lią,
a koń czy Świę tem Ob ja wie -
nia Pań skie go, czy li Świę -

tem Trzech Kró li. W daw nej tra dy cji
by ły one świę ta mi chrze ści jań ski mi, ale,
co war to pod kre ślić, mia ły one swo je
ko rze nie w tra dy cji przed chrze ści jań -
skiej, zwią za nej ze świę ta mi za dusz ny -
mi i agrar ny mi, ob cho dzo ny mi
w oko li cy prze si le nia zi mo we go.

– Mo żna po wie dzieć, że tra dy cja
chrze ści jań ska tych świąt wpi sa ła się
w daw niej szą tra dy cję zwią za ną z cza -
sem prze si le nia zi mo we go, a więc okre -
sem, kie dy koń czą się krót sze dni,
a póź niej za czy na ją się one stop nio wo

wy dłu żać. To czas zbli ża nia się ku wio -
śnie. To był prze ło mo wy czas – mó wi
Bo gu sła wa Bła że wicz, et no graf z Są -
dec kie go Par ku Et no gra ficz ne go w No -
wym Są czu. – W więk szo ści daw nych
re li gii przed chrze ści jań skich, okre sy
prze si le nia zi mo we go, let nie go, rów no -
no cy wio sen nej i je sien nej wią za ły się
z ró żny mi zwy cza ja mi i ob rzę da mi.

W lu do wej ob rzę do wo ści na Są dec -
czyź nie, za miesz ki wa nej przez ró żne
gru py et nicz ne – La chów (te re ny wo kół
No we go Są cza), Po gó rzan (wschod ni
re gion są dec ki), Gó ra li Są dec kich (oko -
li ce Łąc ka) i pra wo sław nych Łem ków
(Be skid Ni ski i za chod ni Be skid Są dec -
ki) za cho wa ło się du żo re lik tów wcze -

śniej szych zwy cza jów, zwią za nych
z daw ny mi świę ta mi za dusz ny mi
i agrar ny mi, pod czas któ rych z jed nej
stro ny od da wa no cześć du szom przod -
ków, z dru giej zaś wró żo no so bie, ja ki
bę dzie nad cho dzą cy rok.

Daw ne tra dy cje wi gi lij ne miesz kań -
ców Są dec czy zny wy ro sły wła śnie
na ba zie wie rzeń chrze ści jań skich i po -
gań skich oraz zwy cza jów tych czte rech
ży ją cych obok sie bie grup et nicz nych. 

– Te gru py lud no ści przez wie ki ży ły
obok sie bie – opo wia da są dec ka et no -
graf. – Wie le ich zwy cza jów by ło po dob -
nych, ale by ły też i ró żni ce.

***
Naj wa żniej szym mo men tem w bo żo -

na ro dze nio wej tra dy cji lu do wej by ła
Wi gi lia. Pod czas te go nie po wta rzal ne -
go wie czo ru za cho wa ło się w ob rzę do -
wo ści du żo daw nych oby cza jów
lu do wych, prze cho wy wa nych przez
wie ki. W Wi gi lię nie zwy kle istot ną
kwe stią by ło to, aby przez ca ły ten dzień
do brze się za cho wy wać. Wie rzo no bo -
wiem, że tak bę dzie i w nad cho dzą cym
ro ku. 

Bo że Na ro dze nie na Są dec czyź nie

Ma gicz ny czas wró żb
Pu ste miej sce przy wi gi lij nym sto le dla zbłą ka ne go wę drow ca, sian ko
pod bia łym ob ru sem, a na nim kil ka na ście świą tecz nych po traw, dzie le nie
się opłat kiem z bli ski mi i Pa ster ka – to tyl ko część zwy cza jów zwią za nych
z Wi gi lią i Bo żym Na ro dze niem, któ re kul ty wo wa ne są do dzi siaj. A jak
daw niej do te go szcze gól ne go okre su przy go to wy wa li się i jak ob cho dzi li
go miesz kań cy Są dec czy zny? Po świą tecz nej krzą ta ni nie był to dla nich
przede wszyst kim czas od po czyn ku od co dzien nych za jęć. Czas szcze gól -
ny, wy peł nio ny m.in. wró żba mi.
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Wi gi lia mia ła świad czyć o ca łym
nad cho dzą cym ro ku i w tym dniu
miesz kań cy Są dec czy zny prze strze ga li
zwią za nych z nią zwy cza jów i prze ko -
nań. Wła śnie Wi gi lia by ła spo śród
wszyst kich dni świą tecz nych cza sem,
któ ry ob fi to wał we wró żby, za klę cia
i za bie gi ma gicz ne, ma ją ce za pew nić
miesz kań com zdro wie, uro dzaj i do bro -
byt w nad cho dzą cym ro ku. U Łem ków
go spo dy ni, przy go to wu jąc w tym dniu
po tra wy, za kła da ła so bie pa sem ko lnu
za za pa skę, aby len da rzył się w przy -
szłym ro ku. U Łem ków też do mow ni cy
cho dzi li z ob wią za ny mi wo kół pa sa po -
wró sła mi ze sło my, co mia ło gwa ran to -
wać du ży uro dzaj. Łem ko wie, a ta kże
i Gó ra le Są dec cy, pil no wa li w tym dniu,
aby dzie ci „nie ła so wa ły po garn kach”
i... aby wil ki nie po ry wa ły owiec.

– W Wi gi lię dba no ta kże o to, aby lu -
dzie by li dla sie bie uprzej mi – pod kre śla
et no graf. – Ab so lut nie nie wol no by ło się
kłó cić, krzy czeć na dzie ci, a tym bar dziej
je kar cić. Wa żne by ło rów nież, aby
w Wi gi lię nie po ży czać ni cze go z do mu,
by do sta tek z nie go nie uciekł. Na to miast
mo żna by ło w Wi gi lię przy nieść do do -
mu tro chę pie nię dzy, na wet po ży czo nych
od Ży da, po to, by pie nią dze trzy ma ły się
do mu przez ca ły nad cho dzą cy rok.

In ną wró żbą, któ rej go spo dy nie prze -
strze ga ły pod czas przy go to wy wa nia
wie cze rzy wi gi lij nej, by ła ta zwią za -
na z wy gar nia niem z pie ca wę giel ków
pod czas pie cze nia chle ba. Po wy cią -
gnię ciu z pie ca ża ru go spo dy ni wy bie -
ra ła so bie kil ka wę giel ków. Ka żdy
ozna czał in ną ro śli nę. Po tem wę giel ki
ob ser wo wa ła. Je śli po kry ły się one gru -
bą war stwą po pio łu, ozna cza ło to, że da -
na ro śli na (wa rzy wo, czy zbo że) ob ro dzi
w przy szłym ro ku. W Wi gi lię go spo dy -
nie wy cie ra ły ta kże rę ce ob le pio ne cia -
stem chle bo wym, lub in nym, o pnie
drzew owo co wych w sa dzie, aby te do -
brze ro dzi ły w nad cho dzą cym ro ku.

Miesz kań cy Są dec czy zny ogrom ną
wa gę przy wią zy wa li do przy go to wa nia
wie cze rzy wi gi lij nej. Był w tym dniu
zwy czaj my cia się w rze ce, lub w po to -
ku. Wie rzo no bo wiem, że orzeź wia ją ca
ką piel za pew ni ta kiej oso bie zdro wie.

– U Łem ków był na wet zwy czaj, że
pod czas ta kiej ką pie li oso ba na bie ra ła
w usta lo do wa tej wo dy i szła z nią

do do mu – wy ja śnia et no graf. – Mia ło to
w przy szło ści chro nić ją przed bó lem zę -
bów. Go spo da rze wy bie ra li też z dna
rze ki, czy po to ku, garść pia sku, któ ry
na stęp nie mie sza li z ziar nem, któ re by ło
świę co ne w dniu św. Szcze pa na, by za -
pew nić so bie do sta tek.

W ten świą tecz ny czas bar dzo wa żny
był wy strój izby. W tym cza sie ży cie ro -
dzin ne kon cen tro wa ło się przy świą tecz -
nym sto le. W Wi gi lię kła dzio no na nim
sia no, sym bo li zu ją ce żłó bek Chry stu sa.
Stół na kry wa no bia łym ob ru sem,
na któ ry sy pa no ziar no. U La chów był
to naj czę ściej owies, czy mie sza ne ga -
tun ki zbo ża. Na sto le kła dzio no chleb
i bia łe opłat ki – dla lu dzi i ko lo ro we dla
zwie rząt, sta wia no jed ną mi sę z po tra -
wą. Wszy scy do mow ni cy z niej je dli.
Po spo ży ciu jed nej po tra wy, go spo dy ni
na kła da ła do mi sy na stęp ną.

– Oczy wi ście przy wi gi lij nym sto le
zo sta wia no jed no miej sce do dat ko we
dla zbłą ka ne go go ścia, ale nie jed no krot -
nie mó wi ło się też, że jest to miej sce dla
du szy ko goś zmar łe go – za zna cza Bo gu -
sła wa Bła że wicz. – Łem ko wie, pod czas
mo dli twy, gdy za sia da li do sto łu wi gi lij -
ne go, zwra ca li się: „Przyjdź du szo, któ -
ra je steś głod na i po sil się”. Ten ele ment
był wła śnie po zo sta ło ścią świąt za dusz -
nych, pod czas któ rych wspo mi na no du -
sze zmar łych. U Gó ra li Są dec kich
pod czas mo dli twy przed wie cze rzą ta kże
wspo mi na no zmar łych.

Pod wi gi lij nym sto łem ukła da no ta -
kże sia no zmie sza ne ze sło mą. Nie jed -
no krot nie go spo darz kładł na nie
jesz cze sło mia ne po wró sła, któ ry mi
w dzień św. Szcze pa na ob wią zy wał
drze wa owo co we w sa dzie, aby do brze
ro dzi ły w nad cho dzą cym ro ku. U Łem -
ków (na wschód od Gry bo wa) za cho -
wa ło się wspo mnie nie tra dy cji, że
pod stół kła dzio no przed mio ty że la zne
(sie kie rę, le miesz). Że la zo mia ło chro -
nić przed zły mi mo ca mi. 

W świą tecz nej izbie nie mo gło też za -
brak nąć oczy wi ście „dzia da”, czy li sno -
pa zbo ża. Sta wia ło się go w ką cie izby.
U La chów był to za zwy czaj snop żyt ni,
u Gó ra li Są dec kich – owsia ny a u Po gó -
rzan sta wia no czte ry sno py z czte rech
ga tun ków zbo ża, po jed nym w ka żdym
ką cie. Po wie cze rzy wi gi lij nej „dziad”
był roz bie ra ny, a sło ma tra fia ła na pod -
ło gę w izbie, lub w kuch ni. Póź niej ta -
rza ły się w niej dzie ci.

– Z tym zwy cza jem zwią za na jest
rów nież ko lej na wró żba – li cze nia kóp
– opo wia da na sza roz mów czy ni. – Go -
spo darz za ty kał część te go sia na, czy
sło my z „dzia da”, za głów ną bel kę
w izbie. Póź niej, w za le żno ści od te go,
ile tej sło my zo sta ło za bel ką, wie dział,
ile kóp zbo ża zbie rze w przy szłym ro ku.

***
– Tra dy cyj ną ozdo bą świą tecz ną by ła

pod łaź nicz ka. By ła to po przed nicz ka dzi -
siej szej cho in ki, któ ra – jak mó wi pa ni
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Bo gu sła wa Bła że wicz – na wsi są dec kiej
po ja wi ła się do pie ro w la -
tach 30. XX wie ku. U Po gó rzan, w re jo -
nie Gor lic, tra dy cja sta wia nia i ubie ra nia
cho in ki by ła nie co wcze śniej sza. Tam da -
tu je się ona na po czą tek XX wie ku, a to
z tej ra cji, że na tam tych te re nach znacz -
nie szyb ciej roz wi jał się prze mysł, zwłasz -

cza naf to wy i wpły wy miej skie wcze śniej
po ja wi ły się na wsi.

Pod łaź nicz kę wie sza no „do gó ry no -
ga mi” u po wa ły. Pier wot nie był to
po pro stu ucię ty czu bek jo dły. Póź niej,
u La chów Są dec kich, przy po mi na ła ona
bar dziej kon struk cję w kształ cie pa ra so -
la. Do jej wy ko na nia wy ko rzy sty wa no
na przy kład gięt ką wi kli nę, al bo drut,
któ ry na stęp nie okrę ca ło się sło mą.
Na wi kli no wą kon struk cję na kła da no je -
dli nę. W cza szy pod łaź nicz ki by ły za -
wie sza ne ró żne mi ster ne de ko ra cje,
wy ci na ne z bia łych i ko lo ro wych opłat -
ków (te ostat nie by ły one prze zna czo ne
dla zwie rząt). W cen tral nym punk cie
pod łaź nicz ki, nie co ni żej od ażu ro wych
ozdób opłat ko wych, wi siał „świat”. By -
ła to ozdo ba wy ko ny wa na ta kże z opłat -
ków, ale mia ła on kształt gra nia sty.
Oprócz tych ozdób na pod łaź nicz ce wie -
sza no ta kże jabł ka, zło co ne orze chy, łań -
cu chy zro bio ne ze sło my, lnu, bi buł ki
bia łej, al bo ko lo ro wej.

– Jabł ka, len, orze chy, mak by ły ro śli -
na mi i owo ca mi, któ re w tra dy cji lu do wej
sym bo li zo wa ły płod ność – pod kre śla et no -
graf z są dec kie go mu zeum. – Pod łaź nicz -
ka mia ła za pew nić do mo wi uro dzaj,
do bro byt w przy szłym ro ku. Ta ozdo ba wi -
sia ła w są dec kich izbach do 2 lu te go, czy li
mat ki Bo skiej Grom nicz nej. Dzi siaj pod -
łaź nicz ki mo żna oglą dać wła śnie w mu ze -
ach. Ośrod ki i do my kul tu ry or ga ni zu ją
kon kur sy na tra dy cyj ną pod łaź nicz kę.

Z za pad nię ciem zmierz chu, gdy
na nie bie po ja wi ły się pierw sze gwiaz -
dy, do mow ni cy za sia da li do wie cze rzy
wi gi lij nej. Naj pierw dzie lo no się opłat -
kiem. U Łem ków (grec ko ka to lic kich,
al bo pra wo sław nych) był to spe cjal nie
pie czo ny chleb „po ła znyk”. Wie cze rza
skła da ła się wy łącz nie z po traw po st -

nych. Ta tra dy cja jest kon ty nu owa -
na do dzi siaj. Po tra wy masz czo no ole -
jem. Daw niej był to po wszech nie
uży wa ny olej lnia ny. Len był po wszech -
nie upra wia ny i wy ko rzy sty wa ny
na wie le spo so bów. 

Na wi gi lij ny stół tra fia ły pro duk ty
z wiej skich upraw. Mia ło to ta kże swo -
ją sym bo li kę. Go spo da rze bar dzo o to
dba li. Wie rzo no bo wiem, że nie za brak -
nie ich na sto le w nad cho dzą cym ro ku.
Wśród nich by ły na przy kład ró żne go
ro dza ju pro duk ty zbo żo we, ka sze, bru -
kiew, ziem nia ki, któ re by ły, obok ka pu -
sty, pod sta wą wy ży wie nia w daw nej
kuch ni, a ta kże fa so la, groch, śliw ki su -
szo ne, grzy by, mak. Na przy kład u Po -
gó rzan na wi gi lij nym sto le „kró lo wa ły”
ka pu sta z gro chem, grzy ba mi i chle bem,
żur owsia ny z grzy ba mi i ziem nia ka mi,
żur owsia ny z fa so lą, groch okrą gły
z ole jem, pę cak z fa so lą na rzad ko, al bo
na pół gę sto, kar pie le z po lew ką pod bi -
te mą ką, klu ski z ma kiem na słod ko, ka -
sza ta tar cza na (gry cza na) ze śli wian ką
(wo dą, w któ rej go to wa ły się su szo ne
śliw ki) na słod ko. Po wszech nie też je -
dzo no na Są dec czyź nie go łąb ki z ka szą
i grzy ba mi, bu ra ki ćwi kło we, a ta kże
go to wa ny bób i kar pie le. U Łem ków
wie cze rza wi gi lij na za czy na ła się
od kosz to wa nia chle ba z czosn kiem,
a koń czo no ją je dząc jabł ka i orze chy.

Licz ba po traw na wi gi lij nym sto le
by ła nie pa rzy sta. Im ich by ło wię cej,
tym lep sza by ła wró żba dla go spo dar -
stwa na nad cho dzą cy rok. Po za koń czo -
nej wie cze rzy go spo dy ni zbie ra ła to, co
do mow ni cy po zo sta wi li na ta ler zach
i go spo darz da wał te reszt ki zwie rzę tom.
Dzie lił się rów nież z ni mi opłat kiem.
Wie rzo no, że w Wi gi lię zwie rzę ta mó -
wią ludz kim gło sem.

Po wie cze rzy czę sto wró żo no, ja ka
bę dzie po go da w nad cho dzą cym ro ku.
Go spo darz wbi jał we fra mu gę okna igłę
z dłu gą nit ką. Je śli po po wro cie z pa -
ster ki oka zy wa ło się, że nit ka jest wil -
got na, to na le ża ło się li czyć z ro kiem
desz czo wym. In ną wró żbą, z któ rej sta -
ra no się prze wi dzieć po go dę, by ła wró -
żba ce bu lo wa. Dzie lo no ce bu le
na łu pin ki, cza sem kro jo no ją na ta lar -
ki. Na ka żdą łu pin kę sy pa no sól. Dwa -
na ście łu pi nek, od po wia da ją cych ilo ści
mie się cy w ro ku, trzy ma no na pa ra pe -

Pod łaź nicz kę wie sza no
„do gó ry no ga mi” u po -
wa ły. Pier wot nie był to
po pro stu ucię ty czu bek
jo dły. Póź niej, u La chów
Są dec kich, przy po mi na ła
ona bar dziej kon struk cję
w kształ cie pa ra so la. 
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cie okna od św. Łu cji do Wi gi lii. Je śli
w któ rejś łu pin ce ze bra ła się wo da,
ozna cza ło to, że mie siąc, któ re mu od -
po wia da ła, bę dzie desz czo wy. Od św.
Łu cji do Wi gi lii wró żo no rów nież po -
go dę, ob ser wu jąc ją w po szcze gól ne
dni, któ re mia ły od po wia dać ko lej nym
mie sią com nad cho dzą ce go ro ku.

Po wie cze rzy ro dzi ny przed pół no cą
wy ru sza ły na pa ster kę, któ ra koń czy ła
Wi gi lię. Nie któ rzy miesz kań cy, za nim
do tar li do ko ścio ła, szli jesz cze ob myć
się w wo dzie w źró deł ku, czy w rze ce.
Wie rzo no, że o pół no cy wo da w po to -
kach mo że za mie nić się w wi no i wie -
rzo no ta kże, że te go wi na mo gą
skosz to wać je dy nie oso by, któ re nie ma -
ją grze chów. 

***
Bo że Na ro dze nie by ło naj więk szym

świę tem w tym okre sie. 

– Miesz kań cy bar dzo pil no wa li, by
w tym dniu nie pra co wać. Go spo dy nie
nie go to wa ły. W Bo że Na ro dze nie post
już nie obo wią zy wał, wiec dba no o to,
by so bie tłu sto pod jeść. Nie cho dzo no
ta kże w tym dniu w go ści. Spę dza no go
w ro dzin nym gro nie. Oczy wi ście, wy bie -
ra no się na mszę świę tą do ko ścio ła.

W dniu św. Szcze pa na, jak naj bar -
dziej mo żna by ło już od wie dzać są sia -
dów i zna jo mych. Z tym dniem
zwią za ny jest jesz cze je den zwy czaj.
Ra no dziew czę ta sprzą ta ły izbę z resz -
tek sło my i ziar na. Wy rzu ca jąc je na po -
dwór ko ob ser wo wa ły, ja kie pta ki
przy le cą do ziar na, bo to sym bo li zo wa -
ło, ja kie go bę dą mieć mę ża. Je śli ziar no
za czę ła dzio bać ku ra, to mąż dziew czy -
ny miał być go spo da rzem, je śli po ja wi -
ła się wro na –miał być szew cem, je śli
sro ka –miał być kraw cem, je śli wró bel
– to wy bra nek miał być ubo gi. Ist nia ła
też wró żba, że w dniu św. Szcze pa -
na do do mu mło dej dziew czy ny przy -
cho dził ra no z bu tel ką wód ki chło pak,
któ re mu się po do ba ła. Je śli dziew czy -
na zdą ży ła po sprzą tać izbę, wte dy mło -
dzie niec sta wiał wód kę do mow ni kom.
Je śli na to miast oka za ło się, że nie zdą -
ży ła po za mia tać, to wów czas ro dzi -
na dziew czy ny sta wia ła chło pa ko wi
al ko hol.

– W dzień świę te go Szcze pa na świę -
ci ło się w ko ście le ziar no, głów nie
owies, któ rym po za koń cze niu na bo żeń -
stwa mło dzież ob sy py wa ła księ dza
i wier nych. Ta kże go spo da rze w tym
dniu ob wią zy wa li w sa dzie drzew ka

owo co we po wró sła mi ze sło my. Nie któ -
rzy przy kła da li też do drze wek sie kie rę
i mó wi li, że je śli drze wo nie bę dzie do -
brze owo co wać w przy szłym ro ku, to zo -
sta nie ścię te.

Od św. Szcze pa na aż do Trzech Kró li
po wsiach, od do mu do do mu, cho dzi ły
gru py ko lęd ni cze. Na Są dec czyź nie by -
ły tyl ko chło pię ce i mę skie. Wśród nich
by ły gru py z gwiaz dą, szop ką z ru cho -
my mi fi gur ka mi, by li też tzw. pod łaź ni -
cy – czy li mło dzi chłop cy przy cho dzą cy
do do mów z ży cze nia mi, któ rzy za po -
win szo wa nia zbie ra li dat ki. Cho dzi ły ta -
kże Szczo dro ki, No wo lo cię ta. Ci ostat ni
cho dzi li z wier szo wa ny mi ży cze nia mi
m.in. w No wy Rok. Bar dziej roz bu do -
wa ną gru pa by ły „He ro dy”, któ re wy sta -
wia ły prze sta wie nia bi blij ne.
Nie jed no krot nie w po sta ci bi blij ne
– kró la He ro da, anio ła, dia bła, śmier ci,
Ży da, wcie la li się ak to rzy. Na Są dec -
czyź nie daw niej roz po wszech nio ne by -
ły bar dzo gru py z masz ka ra mi
zwie rzę cy mi, np. tu ro niem, któ ry w od -
wie dza nych do mach strasz nie har co wał,
stra szył dzie ci i dziew czę ta. Wszyst ko
po le ga ło na do brej za ba wie. Za po myśl -

ne ży cze nia dla do mu i go spo da rzy na -
le żał się oczy wi ście da tek.

– Wie rzo no, że je śli gru pa z tu ro niem,
czy ka żda in na, od wie dzi dom, to ta ka
wi zy ta go spo dar stwu do brze wró ży
– opo wia da Bo gu sła wa Bła że wicz.

Har co wa ły też i in ne gru py: z ko ni -
kiem, nie dźwie dziem, a w okre sie No -
we go Ro ku – dra by no wo rocz ne (te ren
La chów, Po gó rzan), któ rym to wa rzy -
szy ła po stać dzia da. Część z tej bo ga tej
tra dy cji lu do wej na Są dec czyź nie po zo -
sta ła do dzi siaj. IGA MI CHA LEC

Har co wa ły też i in ne gru -
py: z ko ni kiem, nie dźwie -
dziem, a w okre sie
No we go Ro ku – dra by no -
wo rocz ne, któ rym to wa -
rzy szy ła po stać dzia da.
Część z tej bo ga tej tra dy -
cji lu do wej na Są dec -
czyź nie po zo sta ła
do dzi siaj.
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Te go od miesz kań ców An go li na -
uczył się wer bi sta ks. Sta ni sław
Ole siak. Na mi sjach w Afry ce spę -
dził sie dem lat. Ze wzglę du na zły
stan zdro wia, po wró cił do kra ju,
do ro dzin nej Trze trze wi ny. Nie mal
z dnia na dzień stał się nie peł no -
spraw ny. Ale nie pod dał się i roz po -
czął no wą mi sję. Te raz po świę ca
się pra cy na rzecz osób cho rych,
star szych i nie peł no spraw nych.

N
ie mal za wsze uśmiech nię ty,
ob da rzo ny nie zwy kłym po -
czu ciem hu mo ru. Tyl ko nie -
licz ni wie dzą, jak ogrom nie

cier pi. Skąd czer pie ener gię? – Pew nie
od sa me go Pa na Bo ga – mó wią ci, któ -
rzy go zna ją.

Ale od po cząt ku.
Ka płań ska dro ga ks. Sta ni sła wa Ole -

sia ka roz po czę ła się w Wy ższym Se mi -
na rium Du chow nym w Tar no wie,
a po tem prze nio sła się do Mi syj ne go Se -
mi na rium Księ ży Wer bi stów w Pie nię -
żnie na War mii. – Chcia łem po je chać
na mi sje, po ma gać lu dziom w zma ga -
niach z bie dą i cho ro ba mi – mó wi.

Ma rze nie to uda ło się speł nić
i po przy ję ciu świę ceń ka płań skich
w 1979 ro ku i rocz nym kur sie ję zy ka
por tu gal skie go. Ce lem ks. Sta ni sła wa
sta ła się An go la w po łu dnio wo -za chod -
niej Afry ce. Pra ca tam oka za ła się nie -
zwy kle cię żka, nie tyl ko ze wzglę du
na ró żne wie rze nia jej miesz kań ców, ale
przede wszyst kim na kli mat. Przez sie -
dem lat po by tu ks. Ole siak pra co wał
w bar dzo trud nych wa run kach, pro wa -
dził bu do wę ośrod ka mi syj ne go, za bie -
gał o żyw ność dla gło du ją cych.

– Czę sto na rze ka my, jak bar dzie jest
nam źle. Ale do pie ro jak się wi dzi głód,
ubó stwo i cho ro by tam, w Afry ce, mo -
żna po jąć, czym jest nę dza – opo wia da
ka płan.

Jak mó wi ks. Ole siak, od miesz kań -
ców An go li, mo gli by śmy się wie le na -
uczyć.

– Przede wszyst kim mi ło ści do dru -
gie go czło wie ka, któ rej u nas – ka to li -
ków i chrze ści jan – bra ku je. Mi mo iż są

oni wy znaw ca mi in nych re li gii, po tra fią
po ko chać dru gie go czło wie ka. A to jest
naj wa żniej sze – pod kre śla.

We wspo mnie niach ka pła na po ja wia
się ta kże jed na z mszy świę tych, któ rą
od pra wiał z oka zji świąt Bo że go Na ro -
dze nia.

– Naj pierw trze ba by ło uzy skać spe -
cjal nie po zwo le nie, aby od pra wić mszę,
gdyż An go la by ła wte dy „pod opie ką”
Związ ku Ra dziec kie go i pa no wał tam ko -
mu nizm. Mu szę przy znać, że do pie ro tam
wi dzia łem, jak mo żna się ra do wać z fak -
tu na ro dze nia Chry stu sa. Miesz kań cy
ca łą noc tań czy li i po wta rza li „Chry stus
się na ro dził”. Au ra w ogó le nie przy po -
mi na ła tej, któ ra to wa rzy szy Po la kom
pod czas świąt, ale to by ło coś wspa nia -
łe go. W An go li nie ma szop ki, nie ma

Śmiej się do człowieka
i kochaj człowieka!

Nie mal za wsze uśmiech -
nię ty, ob da rzo ny nie zwy -
kłym po czu ciem hu mo ru.
Tyl ko nie licz ni wie dzą,
jak ogrom nie cier pi.
Skąd czer pie ener gię?
– Pew nie od sa me go Pa -
na Bo ga – mó wią ci,
któ rzy go zna ją.

Ks. Stanisław Olesiak z Trzetrzewiny 
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cho in ki, ale jest wiel ka ra dość z po wo du
na ro dze nia Zba wi cie la – opo wia da.

Po sied miu la tach ks. Ole siak zmu -
szo ny był po wró cić do Pol ski.

– Za czę ła mnie „tłuc” ma la ria.
W do dat ku przy wio złem so bie też ame -
bę w wą tro bie. W koń cu za czę ły po ja -
wiać się za bu rze nia wzro ku, pew ne lu ki
w pa mię ci – opo wia da. – W koń cu pa -
dła dia gno za – stward nie nie roz sia ne.
Na po cząt ku cho dzi łem o la sce, po tem
o ku lach, aż w koń cu zmu szo ny by łem
usiąść na wóz ku in wa lidz kim.

Po chwi lach bun tu przy szła re flek sja,
któ ra spra wi ła, że ks. Sta ni sław zna lazł
ko lej ny cel w swo im ży ciu. Po sta no wił
być z cier pią cy mi, ułom ny mi, osa mot -
nio ny mi w swo im nie szczę ściu i ich
wspie rać. Od na lazł swo ją dro gę, kon ty -
nu ację mi sji z Afry ki w no wym wy mia -
rze. Jest za wsze tam, gdzie dzie je się
krzyw da, po ma ga w po trze bie, nie sie
du cho wą po moc oso bom nie peł no -
spraw nym, do któ rych zmie rza nie mal
co mie siąc, aby spe cjal nie dla nich od -
pra wić mszę świę tą. Raz w mie sią cu
z ro dzin nej Trze trze wi ny przy je żdża
do pa ra fii pw. Mat ki Bo żej Nie po ka la -
nej w No wym Są czu, w in ną nie dzie lę
do pa ra fii pw. św. Elżbie ty w Sta rym Są -

czu. Choć cho ro ba go nie oszczę dza, nie
pod da je się i sta ra się być wpar ciem dla
tych, któ rzy – po dob nie jak on – cier pią
i nio są swój krzyż. Co wię cej, na je go
twa rzy nie mal za wsze go ści uśmiech,
a je go sa me go nie opusz cza po czu cie
hu mo ru. Jak mó wi, ma na to le kar stwo.

– To, o któ rym nie daw no zro bi ło się gło -
śno dzię ki pa pie żo wi Fran cisz ko wi
– „mi se ri cor di na”, czy li mo dli twa
ró żań co wa.

Ks. Ole siak cią gle z sen ty men tem po -
wra ca do cza sów, gdy po słu gi wał na mi -
sjach.

– Dziś bym tam wró cił, tym bar dziej,
że jesz cze nie za po mnia łem ję zy ka por -
tu gal skie go, to by ły prze pięk ne la ta.
Mam stam tąd wspa nia łe wspo mnie nia.
W 2002 ro ku pod czas Świę ta Dzie ci Gór
w No wym Są czu, od wie dził mnie ze spół
z An go li. Miesz ka łem już wte dy u ro dzi -
ców w Trze trze wi nie. To by ła wiel ka ra -
dość dla mnie – wspo mi na.

Dziś sam dla sie bie nie pra gnie zbyt
wie le. Ale przed świę ta mi Bo że go Na ro -
dze nia ży czył by so bie, aby nie opusz cza -
ło go po czu cie hu mo ru. Od miesz kań ców
An go li na uczył się bo wiem, aby śmiać
się do czło wie ka i ko chać czło wie ka.

– Czy tel ni kom mie sięcz ni ka „Są de -
cza nin” ży czę zdro wych, bło go sła wio -
nych świąt Bo że go Na ro dze nia. Oby
Chry stus ro dził się co dzien nie w ka żdym
czło wie ku, a szcze gól nie w tym do któ -
re go czu je my nie chęć. W koń cu wszy scy
od Bo ga wy szli śmy i do Bo ga zdą ża my
– do po wia da.

***
Ksiądz Ole siak otrzy mał wie le od -

zna czeń i wy ró żnień. Szcze gól nie wa -
żne jest dla nie go to przy zna wa ne
przez dzie ci – Or der Uśmie chu.
W 2006 ro ku Ra da Po wia tu No wo są -
dec kie go przy zna ła mu od zna kę „Za -
słu żo ny dla Zie mi Są dec kiej”. 24
li sto pa da, Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Osób Nie peł no spraw nych „Gniaz do”
ze Sta re go Są cza przy zna ło ka pła no wi
me dal „Przy ja ciel Gniaz da” za sło wa,
któ re uczą po ko ry i sza cun ku dla da ru
naj cen niej sze go, ja kim jest zdro wie
i ży cie, za sło wa „Al le lu ja i do przo -
du”, któ re in spi ru ją i mo ty wu ją do pra -
cy, za nie ustan ną, ci chą mo dli twę
w in ten cjach osób nie peł no praw nych
i za uśmiech pe łen na dziei, któ ry
otwie ra i jed no czy ser ca.

Sam ka płan o swo jej mi sji mó wi:
– Jed ni dru gim je ste śmy wciąż po trzeb -
ni. Ja też był bym ni kim i nic nie
zdzia łał bym bez po mo cy, opie ki i tro ski
mo ich bli skich, ro dzi ców, ro dzeń stwa,
bra to wej. To oni ze mną dźwi ga ją co -
dzien ny krzyż nio sąc je go brze mio -
na i zda ją eg za min z mi ło ści i do bro ci.

Księ dza Ole sia ka mo żna po znać bli -
żej dzię ki je go ksią żce „Mo cą Bo żą”,
wy da nej na kła dem Wy daw nic twa Księ -
ży Wer bi stów Ver bi num w 2009 ro ku.

KIN GA BED NARC ZYK

– Jed ni dru gim je ste śmy
wciąż po trzeb ni. Ja też
był bym ni kim i nic nie
zdzia łał bym bez po mo cy,
opie ki i tro ski mo ich bli -
skich, ro dzi ców, ro dzeń -
stwa, bra to wej. To oni ze
mną dźwi ga ją co dzien ny
krzyż nio sąc je go brze -
mio na i zda ją eg za min
z mi ło ści i do bro ci.
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Czy sza lik klu bo wy na twa rzy, nie źle
uję ty wy raz agre sji w oczach, za ci -
śnię ta pięść i za pa lo na ra ca w dru giej
dło ni to wy raz zdro we go do pin gu
i spor to wej eu fo rii, czy mo że ob raz
sta dio no we go chu li gań stwa?

M
u ral, któ ry po ja wił się w li -
sto pa dzie na ścia nie skle pu
na osie dlu Mi le nium
w No wym Są czu, wy wo łał

spo re emo cje. Przez ła my por ta lu Sa de -

cza nin. in fo prze to czy ła się dys ku sja
mię dzy zwo len ni ka mi i prze ciw ni ka mi
ob ra zu, na ma lo wa ne go przez i na zle ce -
nie ki bi ców San de cji.

Prze ciw ni cy „agre syw ne go” – ich
zda niem – graf fi ti wi dzą w nim na wo -
ły wa nie do prze mo cy. Pierw sza na mu -
ral zwró ci ła uwa gę miesz ka ją ca
po są siedz ku Ali cja Der kow ska, za ło ży -
ciel ka Ze spo łu Szkół Spo łecz nych
„Splot”. Zo ba czy ła w nim por tret agre -
syw ne go ki bo la: – To hań ba i skan dal,

że by glo ry fi ko wać ta ki ob raz, szcze gól -
nie po tym, co mia ło miej sce 11 li sto pa -
da w War sza wie – stwier dzi ła.

In ter nau ta pod pi su ją cy się pseu do ni -
mem Pan Ko wal ski bro ni mu ra lu: „Nie
by wa cie na me czach, ale wie cie, w ja ki
spo sób ki bic ra du je się ze zwy cię stwa
swo jej dru ży ny, jak do pin gu je i tra ci
głos oraz zdro wie, po to by wes przeć
pił ka rzy (…)”.

Zda niem in nej Czy tel nicz ki, któ ra za -
mie ści ła post pod pseu do ni mem Ew ka -

KONTROWERSJE: Graffiti Sandecji 

Kibic w euforii, 
czy kibol kipiący agresją?
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54, Klub San de cja to je dy ny „znak fir -
mo wy” No we go Są cza, któ ry po zwa la
mło dzie ży na ma ni fe sto wa nie lo kal ne go
pa trio ty zmu. „Nie wiem, co złe go i ko -
mu zro bi li ki bi ce San de cji w No wym
Są czu, czy ko goś po bi li, znie wa ży li,
okra dli? Wi dzę ich na to miast na uro czy -
sto ściach pa trio tycz nych, wi dzę, jak or -
ga ni zu ją ró żne go ro dza ju ak cje
spo łecz ne – in for mu je prze cież o tym
„Są de cza nin”. A więc sro ga mi na ki bi -
ca na graf fi ti skie ro wa na jest ra czej
do in nych dru żyn pił kar skich, a nie
do Są de czan”. 

Kry sty na Krzy ża now ska -Ga las, prze -
wod ni czą ca Za rzą du Osie dla Mi le nium
przy zna je, że graf fi ti znaj du je się
w miej scu rzad ko uczęsz cza nym przez
miesz kań ców i być mo że przez to je dy -
nie kil ka osób zwró ci ło na nie uwa gę. 

– Ja jed nak sa ma się za sta na wiam czy
tak wy glą da ki bic? Cze mu słu ży za sła -
nia nie twa rzy sza li kiem? Czy w na szym
mie ście mo żna ma lo wać i wy wie szać co

się chce, na wet jak to mo ja pry wat -
na wła sność? – py ta prze wod ni czą ca.
– W aspek cie te go, co się dzia ło
w War sza wie, to graf fi ti od bie ram ja ko
pro wo ka cję. Ja nie tak so bie wy obra żam
ki bi ca i jest co naj mniej kil ka osób, któ -
re my ślą po dob nie do mnie. Dla mnie ten
ob raz nie jest po zy tyw ny.

NAWOŁYWANIE
DO PRZESTĘPSTWA?

„Po słu gi wa nie się przez ki bi ców ra -
ca mi pod czas im prez ma so wych, ja ki mi
są me cze pił kar skie sta no wi zła ma nie
art. 8 usta wy z dn. 20.03.2009 ro ku
o bez pie czeń stwie im prez ma so wych,
któ ry to ar ty kuł stwier dza ja sno: „Za bra -
nia się wno sze nia na im pre zę ma so wą
i po sia da nia przez oso by w niej uczest -
ni czą ce bro ni lub in nych nie bez piecz -
nych przed mio tów, ma te ria łów
wy bu cho wych, wy ro bów pi ro tech nicz -
nych, ma te ria łów po ża ro wo nie bez -
piecz nych (…).” – za uwa ża w li ście
do pre zy den ta mia sta Fran ci szek Stel -
mach, miesz ka niec No we go Są cza.

– Pa trzę na to graf fi ti co dzien nie.
Mam wra że nie, że czło wiek z te go ma lo -
wi dła wy gra ża mi i ka żdej oso bie, któ ra
ko ło nie go prze cho dzi – mó wi Ewa An -
drze jew ska, są dec ka ar chi tekt i dzia łacz -
ka So li dar no ści.

Swo imi od czu cia mi po dzie li ła się
z pre zy den tem No we go Są cza za po -
śred nic twem li stu. W ko re spon den cji py -
ta Ry szar da No wa ka, czy na ma lo wa ny
ki bol ma być re kla mą MKS San de cja.
Za sta na wia się, czy mia sto i klub pro mu -
ją ki bol stwo, za miast pił ki no żnej.

– My ślę, że pre zy dent i za rząd klu bu
po win ni mieć coś do po wie dze nia w tym
wzglę dzie. Bo to graf fi ti to nie tyl ko re -
kla ma klu bu, ale też mia sta. Nie mo że
nią być ki bol z od pa lo ną ra cą. Niech nią
bę dzie ki bic cie szą cy się z suk ce su dru -
ży ny, ale z od kry tą twa rzą, bez za ci śnię -
tej pię ści i z uśmie chem na twa rzy
– pod kre śla Ewa An drze jew ska.

– Od daw na chcie li śmy w ten spo sób
po ka zać na sze od da nie dla klu bu. Po -
mysł był, ale nie by ło od po wied nie go
miej sca i środ ków. W koń cu się uda ło
i graf fi ti po wsta ło. Przez bli sko mie siąc
ni ko mu nie prze szka dza ło, aż na gle,
po re la cjach z Mar szu Nie pod le gło -
ści 11 li sto pa da, za czę ły się dziw ne pro -

te sty i sko ja rze nia. To szu ka nie te ma tów
za stęp czych, w tym mie ście jest o wie le
wię cej wa żniej szych pro ble mów – uwa -
ża Ja ro sław Wró blew ski, ki bic San de cji
i miesz ka niec osie dla Mi le nium, któ ry
miał swój udział w po wsta niu kon tro -
wer syj ne go ma lo wi dła. 

– Na wet ki bi ce z klu bów, z któ ry mi się
nie lu bi my, gra tu lu ją nam te go po my słu
i je go wy ko na nia. A czy ob raz jest agre -
syw ny? To kwe stia in ter pre ta cji. Kto bę -
dzie chciał, do szu ka się w nim agre sji,
kto bę dzie chciał, zo ba czy dzie ło sztu ki.
Ja nie wi dzę w nim nic nie po ko ją ce go.
Ow szem jest kon tro wer syj ny, jak ca łe
śro do wi sko ki bi cow skie, ale ta ki wła śnie
miał być – do da je.

Wró blew ski za zna cza, że graf fi ti po -
ka zu je ki bi ca wi dzia ne go ocza mi ki bi -
ca. Po ja wia ją ce się ko men ta rze
o ła ma niu pra wa uwa ża za śmiesz ne, bo
graf fi ti po wsta ło za pry wat ne pie nią dze,
na pry wat nym bu dyn ku, za zgo dą wła -
ści cie la. A rze ko me ła ma nie usta wy
o bez pie czeń stwie im prez ma so wych,
(któ re w na szym kra ju za bra nia ją od pa -
la nia rac w cza sie me czu – przyp. red.)
kwi tu je krót ko: – Po mi ja jąc ca ły ab surd
ła ma nia pra wa przez na ma lo wa ną po -
stać, gdzie na graf fi ti jest sta dion?

Do da je jed nak, że ki bi ce od lat wal -
czą o zmia nę pra wa, że by ra ca mo gła
być le gal nie od pa la na na sta dio nie, jak
to ma miej sce w in nych kra jach.

I KTO MA RA CJĘ?
Nie co roz ja śnia te mat ksią żka dr. Mar -

ka Ba bi ka, wy kła dow cy Aka de mii
„Igna tia num” w Kra ko wie, dok to ra teo -
lo gii, in struk to ra Szko ły dla Ro dzi ców
i Wy cho waw ców. To au tor wie lu ksią żek
do ty czą cych wy cho wa nia, m.in. „Szko ła
wo bec sub kul tu ry pseu do ki bi ców”.

Au tor po cząt ko we roz dzia ły po świę -
ca sym bo lom i zna kom roz po znaw czym.

Dla po szcze gól nych grup ki bi ców ta -
ki znak sta no wią ga dże ty: sza li ki, cho -
rą giew ki, fla gi, ta tu aże, wlep ki,
ma lo wa nie cia ła w bar wy klu bo we, czy
wła śnie graf fi ti. 

Jak daw ni wo jow ni cy, pre zen tu ją cy
groź ne smo ki i lwy na tar czach, tak
współ cze śni sza li kow cy pod grze wa ją at -
mos fe rę pod czas me czów, uży wa jąc
sym bo li od da ją cych du cha wal ki. Czę -
sto od wo łu ją się do mo ty wów zwie rzę -Ma riu sz Mor s Bro dow ski
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cych oraz bo ha te rów me dial nych. Te ma -
tem ki bi cow skich graf fi ti jest czę sto
rów nież mo tyw wal ki wręcz. „Sto so wa -
na jest sym bo li ka wo jen na opar ta na eks -
po no wa niu na rzę dzi wal ki, np. mie cza.
Naj czę ściej wi docz ne są na nich zna ki
uży cia w po sta ci ocie ka ją cej krwi” – pi -
sze w swo jej ksią żce dok tor Ba bik.

To nie ki bi ce, ale za dy mia rze za sła -
nia ją twa rze sza li ka mi. „Uczest ni cy za -
dym sta ra ją się osło nić twarz ró żne go
ro dza ju chust ka mi i kap tu ra mi w ce lu
zmniej sze nia szans na iden ty fi ka cję
przez po li cję. Mo tyw wal ki z wro giem,
ja kim jest po li cja, po ja wia się nie zmier -
nie czę sto i zwią za ny jest ze sto so wa -
niem pew nych skró tów zło żo nych
z pierw szych li ter wy ra zów…”.

Graf fi ti w klu bo wych bar wach to
w więk szych mia stach spo sób ozna ko -
wa nia te re nu wpły wu zwo len ni ków ry -
wa li zu ją cych dru żyn. W przy pad ku
mniej szych miast, jak No wy Sącz, ta kim
te re nem jest ob szar ca łe go mia sta. Wy -
ra ża ne tre ści ma ją cha rak ter agre syw ny,
gdyż ma ją być de mon stra cją si ły
i ostrze że niem dla „wro gów”. 

Je śli tak jest w isto cie, to ko go chce
prze stra szyć ki bol na są dec kim bu dyn ku?

Nie ma my tu dru ży ny prze ciw nej.
Mi le nium mu rem stoi za San de cją. Mo -
że to tyl ko sztu ka dla sztu ki?

– Graf fi ti pre zen tu ją ce lu dzi w ko mi -
niar kach, za kap tu rzo nych, czy z pał ka -
mi mo że szo ko wać. Ale nasz są dec ki
ki bic? Nie uwa żam, że by z tej po sta ci bi -
ła agre sja. My ślę, że w ca łej tej spra wie
nie po trzeb nie ktoś do szu ku je się dru gie -
go dna. Z dru giej stro ny ob raz bu dzi
emo cje, a to chy ba ma na ce lu sztu ka.
Emo cje to wa rzy szą ka żde mu me czo wi.
Je śli choć raz ktoś oglą dał mecz, na wet
w te le wi zji, to za uwa żył ele ment wal ki.
Te go nie da się unik nąć – za uwa ża
Krzysz tof Sacz ka, pre zes Sto wa rzy sze -
nia Ki bi ców San de cji. 

AGRE SJA CZY EU FO RIA?
Wspo mnia ny już dr Ma rek Ba bik

z Aka de mii „Igna tia num” w Kra ko wie
ko men tu je: – Gdy zo ba czy łem to graf fi -
ti, to od ra zu uru cho mi ła się we mnie
ska la, któ rą ry su ję w ksią żce. Tam
pod ha sła mi: ki bi ce, ki bi co wa nie, ki bo -
le, kry je się du ża gru pa osób, wśród nich
i ta kie, któ re w ogó le na me cze nie cho -

dzą, a luź na iden ty fi ka cja z klu bem słu -
ży im tyl ko do wsz czy na nia burd. W tej
chwi li naj czę ściej w po sta ci usta wek.
Graf fi ti na za łą czo nej fo to gra fii to jest
spo sób za zna cza nia swo jej obec no ści
ta kich de struk cyj nych grup, któ re ze
spor tem nie wie le ma ją wspól ne go, po -

za tym, że uży wa ją na zwy klu bu. To
pierw sza myśl, ja ka mi się na su nę ła
po zo ba cze niu zdję cia.

Tym cza sem pre zy dent mia sta Ry -
szard No wak, wie lo let ni ki bic MKS
San de cja zu peł nie ina czej od bie ra ten
sam ob raz: – Wy raz twa rzy na ma lo wa -

KOMENTUJE DARIUSZ PACZKOWSKI: 
Ja bym ta kie go graf fi ti nie na ma lo wał. Mo im zda niem utrwa la ne ga tyw ny prze kaz. Za -
kry wa nie twa rzy ko ja rzy się dość jed no znacz nie z agre sją. Za tą ma ską kry je się nie na -
wiść. Gdy ktoś cie szy się z suk ce su swo jej dru ży ny, to nie mu si za kry wać twa rzy. Mój
przy ja ciel Mors wła śnie tak na ma lo wał ki bi ca San de cji – z sza li kiem na twa rzy, nie po -
do ba mi się to. Na pi sa łem do nie go na Fa ce bo oku, da jąc te mu wy raz. We dług mnie, to
za własz cza nie prze strze ni pu blicz nej przez ki bo li, któ rzy wy zna cza ją swo je te ry to ria ta -
ki mi ob ra za mi. W tym wy pad ku wi dać czy tel ne prze sła nie, ko go to jest te ry to rium i do -
kąd się ga ją wpły wy oraz jak do brze ki bi ce są zor ga ni zo wa ni. 

Dla te go ma lu ję graf fi ti z prze sła niem spo łecz nym (prze ciw GMO, prze ciw fa szy zmo -
wi, za wol nym Ty be tem, czy hi sto rycz ne (np. po świę co ne Mar ko wi Edel ma no wi – przyp.
red.), bo mo im zda niem ono ma ko lo sal ne od dzia ły wa nie. Fre ski, któ re by ły ma lo wa ne
w ko ścio łach, też mia ły od dzia ły wać na lu dzi. Z nich czer pa li wzor ce do na śla do wa nia.
Trze ba wy cho dzić do lu dzi i mó wić o tym co do bre, uczyć od po wie dzial no ści.

Mors mu si być świa do my te go, bo wie lo krot nie brał udział w or ga ni zo wa nych prze -
ze mnie ak cjach. Mo że po szedł bar dziej w za po trze bo wa nie ki bi ców, niż prze my ślał, jak
sil nie to od dzia łu je. Uro ku by to graf fi ti nie stra ci ło, gdy by twarz by ła ca ła uśmiech nię -
ta, na wet wy cią gnię ta pią cha wte dy mia ła by in ne zna cze nie, w ge ście try um fu.

***
Da riusz Pacz kow ski jest dzia ła czem spo łecz nym, za ło ży cie lem i współ pra cow ni kiem

wie lu or ga ni za cji po za rzą do wych (Front Wy zwo le nia Zwie rząt, Gru pa Trze cia Fa la, Fun -
da cja In na Prze strzeń, Sto wa rzy sze nie Ni gdy Wię cej, Fun da cja Eko lo gicz na AR KA, Klub
Ga ja). Obec nie współ pre zes Fun da cji KLAM RA. Jest graf fi cia rzem, stre etar tow cem,
per for me rem, ani ma to rem ży cia kul tu ral ne go, ko or dy na to rem ogól no pol skich ak cji
na rzecz de mo kra cji i praw czło wie ka.
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nej po sta ci, jak i po sta wa ko ja rzy mi się
ze sta dio no wą eu fo rią, nie zaś z agre -
sją – mó wił w por ta lu Sa de cza nin.in fo.

– Dla mnie ta ka wy po wiedź jest bra -
kiem wie dzy o śro do wi sku ki bi cow -
skim, czy pseu do ki bi cow skim, bo
uży cie okre śle nia „śro do wi sko ki bi -
cow skie” mo że wie lu ob ra żać, po nie -
waż ki bi ce to lu dzie, któ rzy ści śle
śle dzą wy da rze nia spor to we – ko men -
tu je dr Ba bik. – Ist nie je też gru pa osób,
któ ra by wa na sta dio nach po to tyl ko,
że by wsz czy nać bój ki. W tej chwi li, gdy
w Pol sce ma my do bre za bez pie cze nia

na sta dio nach przed ró żne go ro dza ju
eks ce sa mi, to ci lu dzie wy szli naj pierw
na uli ce, te po li cja dość do brze za bez -
pie cza, więc prze nie śli się do po cią -
gów, z po cią gów wy szli do la sów, gdzie
uma wia ją się na bi ja ty kę (tzw. ustaw -
ki). To graf fi ti w mo im od bio rze re pre -
zen tu je wła śnie tam to śro do wi sko. Nie
ma nic wspól ne go z eu fo rią sta dio no -

wą. Jest mnó stwo fil mi ków w in ter ne -
cie z tzw. usta wek, gdzie mo żna zo ba -
czyć oso by w sza li kach na twa rzach
wal czą ce ze so bą w spo sób agre syw ny
i bez względ ny. Za sła nia nie twa rzy to
jed na z prób uni ka nia od po wie dzial no -
ści. Uwa żam, że nie po win no być przy -
zwo le nia na te go ro dza ju eks pre sję. Tu
prze kaz jest jed no znacz ny i brzmi:
chodź do nas i bądź jed nym z nas!
– mó wi Ba bik.

Krzysz tof Sacz ka przy zna je, że
przy zwy cza ił się, że jak coś złe go się
wy da rzy, to za wsze jest to wi na ki bo la
i win ne jest Sto wa rzy sze nie Ki bi ców.
Trud no mu wal czyć ze ste reo ty pa mi,
ja kie przy lgnę ły do ki bi ców. Za zna cza,
że wy ty ka im się błę dy, któ re się zda -
rza ją, ale nikt nie za uwa ża po zy tyw -
nych dzia łań.

– Je ste śmy pa trio ta mi i nie wsty dzi -
my się te go. Dla te go sa mi or ga ni zu je -
my ak cje pa trio tycz ne, bie rze my udział
w ró żnych uro czy sto ściach. Sta ra my
się, na ile mo że my, po ma gać in nym, jak
cho cia żby po przez udział w Szla chet nej
Pacz ce, czy ak cje krwio daw stwa – wy -
li cza Sacz ka. – Zau wa ża się tyl ko graf -
fi ti, któ re prze szka dza nie wiel kiej
gru pie lu dzi. A trze ba przy znać, że znaj -
du je się ono w ma ło wi docz nym miej -
scu, nie szo ku je, a od da je kli mat ru chu
ki bi cow skie go – do da je. 

ALI CJA FA ŁEK
MO NI KA KO WALC ZYK

Krzysz tof Sacz ka przy -
zna je, że przy zwy cza ił
się, że jak coś złe go się
wy da rzy, to za wsze
jest to wi na ki bo la
i win ne jest Sto wa rzy -
sze nie Ki bi ców. 

Roz mo wa z Ma riu szem Mor sem
Bro dow skim, ar ty stą two rzą cym
graf fi ti, współ au to rem kon tro wer -
syj ne go mu ra lu San de cji na os. Mil -
le nium w No wym Są czu. 

Pa na ostat ni mu ral „San de cja Mil le -
nium” wy wo łał sze ro ką dys ku sję. Li -
czył się Pan z tym?

– Po pierw sze to chcę za zna czyć, że
tej pra cy nie trak tu ję ja ko coś ar ty stycz -
ne go. To, że ja to na ma lo wa łem, nie
zna czy, że ma my tu do czy nie nia z dzia -
ła niem ar ty stycz nym. 
Ale prze cież jest to pra ca do bra
od stro ny ar ty stycz nej…

– Nie wszyst ko, co jest stwo rzo ne
w prze strze ni pu blicz nej, na ścia nie, jest
sztu ką. To tak, jak by po wie dzieć, że bil l -
bo ard re kla mo wy to dzie ło sztu ki. Pro wa -
dzę fir mę i re ali zu ję zle ce nia,
wy ko rzy stu jąc swo je umie jęt no ści w spo -
sób rze mieśl ni czy. Za ra biam tak na utrzy -
ma nie ro dzi ny. Ow szem, wy ko rzy sta łem

Czego mural
Sandecji
na Millenium
nauczył graficiarza
Morsa?
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swo je umie jęt no ści do te go, że by po ma -
lo wać tę ścia nę, tym cza sem spo łe czeń -
stwo ode bra ło to ja ko sztu kę w prze strze ni
pu blicz nej i roz pę ta ła się afe ra. 
Są dzi Pan, że nie słusz nie?

– Zmie rzam do te go, że to nie mia ło
być żad ne wiel kie dzie ło. Na ma lo wa łem
to wspól nie z chło pa ka mi, któ rym nie
za le ża ło na tym, że by stwo rzyć dzie ło
sztu ki, tyl ko że by zro bić so bie ścian kę
– wi zy tów kę pro mu ją cą klub San de cja.
To mia ła być dla nich przy jem ność. Po -
mo głem chęt nie. Ma lu jąc z ni mi nie bra -
łem pod uwa gę, że two rzę ob raz,
bar dziej skła nia łem się ku re kla mie.
Choć – pod kre ślam – nie wzią łem za to
ani gro sza, bo to są moi ko le dzy. Pod tą
pra cą się nie pod pi sa łem, bo nie ro bi łem
jej ja ko Mors, tyl ko ja ko ko le ga z po -
dwór ka, któ ry po tra fi ma lo wać i trze ba
to roz dzie lić. 
Jed nak kie dy po ja wi ły się kon tro wer -
sje umie ścił Pan ten mu ral na swo im
pro fi lu Fa ce bo oko wym chwa ląc się
suk ce sem ar ty stycz nym…

– Umie ści łem to graf fi ti na Fa ce bo -
oku dla te go, że wbrew mo im in ten cjom
zro bi ła się wo kół nie go afe ra i za rzu ca -
no mi w ko men ta rzach, że wzią łem za to
du żo pie nię dzy. Chcia łem pod kre ślić, że
zro bi łem to za dar mo, bo to bar dzo istot -
ne. Gdy bym zro bił to na zle ce nie, sy tu -
acja by ła by in na. Tak na praw dę nie
do koń ca ro zu miem ten ca ły szum, bo
wi dzia łem o wie le gor sze re ali za cje te -
go ty pu w Pol sce czy na wet w No wym
Są czu.
Czy wy bie ra jąc te mat i mo ty wy nie
miał Pan obiek cji, że ten prze kaz
– ki bic w sza li ku na twa rzy z unie -
sio ną pię ścią i za pa lo ną ra cą – nie
jest po zy tyw nym prze ka zem dla
spo łe czeń stwa?

– Dla mnie ten ob raz nie ma żad ne go
prze ka zu. To jest po pro stu ki bic San de -
cji, por tret mo je go ko le gi na ma lo wa ny
na ścia nie. Czy ta łem w ko men ta rzach
na por ta lu nie któ re in ter pre ta cje tej pra -
cy, by ły za baw ne. Ka żdy ina czej mo że
od czy ty wać ten ob raz, ale za pew niam,
że nie by ło na szą in ten cją sze rze nie
agre sji, czy na wo ły wa nie: ki bi cuj z na -
mi! itp. Przy naj mniej dla mnie. Ale mo -
że się my li łem i ten efekt osią gną łem nie
do koń ca świa do mie. Na praw dę nie spo -
dzie wa łem się, że mo że być ta ki od biór.

A czy ko le dzy za ma wia ją cy to graf -
fi ti su ge ro wa li jak ma być na ma lo -
wa ne, czy to Pań ska
swo bod na in ter pre ta cja te ma tu?

– Po pro stu wzią łem jed ne go z ko le -
gów, zro bi łem mu oko ło set ki zdjęć.
Wy bra łem naj lep sze. Ob ro bi łem w pho -
to sho pie i na ma lo wa łem na ścia nie. Nie
by ło do te go żad nej ide olo gii. Na po -
cząt ku by ła su ge stia, że by to by ły rę ce
wznie sio ne do gó ry. Ra ca, któ ra wy wo -
łu je ta kie emo cje, po wsta ła w trak cie
ma lo wa nia, to by ło zu peł nie spon ta nicz -
ne i przy pad ko we. Nikt nie su ge ro wał
mi: daj my mu ra cę, do daj my pięść. Co
cie ka we, ten ko le ga, któ re go wy bra łem
na mo de la, jest w rze czy wi sto ści ca ły
w ta tu ażach. Po sta no wi łem, że nie bę dę
go tak ma lo wał, bo to groź nie by wy glą -
da ło, choć nie jest agre syw ny, to bar dzo
do bry czło wiek. Tym cza sem…
Mo że nie by ło by tak gło śno o tej
ścian ce, na któ rą lu dzie przez kil ka
ty go dni pa trzy li i nie re ago wa li,
gdy by nie chu li gań skie wy czy ny
pseu do ki bi ców pod czas Mar szu Nie -
pod le gło ści 11 li sto pa da w War sza -
wie…

– Na pew no tam ta sy tu acja spo wo do -
wa ło ta ką re ak cję i u nas. Ale nie mo żna
ob wi niać ca łe go świa ta za ja kieś wy da -
rze nie w sto li cy. W No wym Są czu ki bi -
ce bar dzo sta ra ją się dbać o pro mo cję
klu bu. Nie bie ga ją z no ża mi. Wi dzę ki -
bi ców, któ rzy ro bią świet ne opra wy me -
czów, nie ma w tym agre sji, jest wie le
pa trio ty zmu.
Jed nak, ja ko ki bic San de cji, tro chę
zna Pan sym bo li kę sta dio no wą. Wie
Pan, że sza lik na twa rzy to nie jest
for ma eks pre sji czy de ko ra cja, tyl -
ko spo sób na to, że by pod czas usta -
wek za sło nić się przed po li cją i być
nie roz po zna wal nym. A z ko lei ra ce
są za bro nio ne na me czach. Tak to
wi dzą oso by pa trzą ce na Pań skie
graf fi ti z ze wnątrz. One nie wi dzą
tej spon ta nicz nej ra do ści two rze -
nia, któ rą Pan miał do ma lo wu jąc ra -
cę, tyl ko go to wy ob raz i ana li zu ją
po szcze gól ne je go ele men ty, któ re
skła da ją się na pe wien, ne ga tyw ny
jed nak prze kaz.

– Two rząc to graf fi ti ra zem z ko le ga -
mi nie za sta na wia li śmy się nad tym. Set -
ki ob ra zów wi dzia łem ty po wo

spor to wych i by ły od te go o wie le gor -
sze, wię cej w nich by ło agre syw nej
sym bo li ki. To mo że sta ło się nor mal ne
dla te go nie przy wią zy wa łem więk szej
wa gi do tych de ta li.
Ja ko twór ca stre et ar to wy ma Pan
du żą si łę ra że nia. Ar ty sta osią ga nie
tyl ko efekt wi zu al ny, sztu ka wią że
się też z od po wie dzial no ścią za to co
stwo rzył…

– Szcze rze po wiem, że du żo przy tej
pra cy się na uczy łem. Nie zda wa łem so -
bie spra wy, że jed nak to co po wsta je
z mo jej rę ki w prze strze ni pu blicz nej,
ma ta ki wpływ na od bior cę. Po pro stu
cza sa mi coś się two rzy i idzie się da lej,
do na stęp nych przed się wzięć. Te raz bę -
dę bar dziej zwra cał uwa gę na to, co ma -
lu ję. Za zna czam, że mo je ar ty stycz ne
pra ce są zde cy do wa nie bar dziej prze my -
śla ne. Przy tym graf fi ti mo że to zlek ce -
wa ży łem ze wzglę du na to, że
po trak to wa łem za da nie ja ko zwy kłą
ścian kę z chło pa ka mi, na wet nie ma tam
mo je go pod pi su. My śla łem „zro bię
– na wet nikt nie bę dzie wie dział czy ja
czy nie”. Przy tej ścia nie nie mia ło zna -
cze nia, kto to zro bi. Trak to wa łem to ja -
ko re kla mę. Te raz, wi dząc co się dzie je,
bar dziej bę dę zwra cał uwa gę na to, co
po wsta je z mo jej rę ki i gdzie to jest ma -
lo wa ne. Nie wiem w ja kich ka te go riach
mam to trak to wać.
Po pierw sze wy wo łał Pan spo ry fer -
ment i dys ku sję – sku tecz nie re ali -
zu jąc cel re kla mo wy, czy
ar ty stycz ny. Dru ga stro na me da lu
to od po wie dzial ność ar ty sty za to,
co two rzy w prze strze ni pu blicz nej,
bo dzie cia ki pa trzą nie, ma jąc czę sto
swo jej wła snej re flek sji: dla nich to
jest świet ne, więc bę dą się tym su -
ge ro wać. Trze cia rzecz: Mors, na wet
jak się nie pod pi sze pod swo im ob ra -
zem, to i tak się pod pi sał, już chy ba
zdał Pan so bie spra wę, że jest już
roz po zna wal nym ar ty stą. 

– Stwo rzy łem wie le cie kaw szych
dzieł, nie spo dzie wa łem się, że aku rat ta
ścia na bę dzie mia ła ta ki od biór. Nie
chcia łem ni ko go na wiać do złe go. Zro -
bi łem ją tech nicz nie do brze i pew nie
dla te go zwró ci ła ta ką uwa gę. Mo że i do -
brze, że tak się sta ło, choć te raz nie
wiem co z tym ro bić…

Roz ma wia ła MO NI KA KO WALC ZYK
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H
o no ry go spo da rzy ga li kon -
kur so wej peł ni li: pre zes Sto -
wa rzy sze nia Piotr Gnia dec ki
i je go za stęp ca Ma rian Kru -

czek, soł tys Ptasz ko wej. Kru czek nie
prze pu ścił oka zji do przed sta wie nia
swo jej uko cha nej wsi. 

– Ptasz ko wa li czy 3331 miesz kań ców,
wię cej niż ca ła gmi na Ry tro, choć ob -
sza ro wo je ste śmy oczy wi ście mniej si.
Ma my trzech rad nych gmin nych i sied -
miu człon ków Ra dy So łec kiej. We wsi
dzia ła wie le or ga ni za cji spo łecz nych…
– chwa lił się soł tys Ptasz ko wej. 

Do za szczyt ne go ty tu łu Soł ty sa Zie -
mi Są dec kiej 2012 Ro ku gmin ne ko ła
Sto wa rzy sze nia zgło si ły sie dem osób:
Jan Gru ca (soł tys Bia łej Ni żnej, gm.
Gry bów), Ma ria Wę grzyn (soł tys My śl -
ca – od 23 lat! – w gm. Sta ry Sącz, jej
pa sją jest pie cze nie chle ba w pie cu chle -
bo wym), Jó zef Jó zef czyk (soł tys Mu -

szyn ki – od 30 lat! – gm. Kry ni ca)
i moc na trój ka z gmi ny Ko rzen na: Ry -
szard Zy zak (soł tys Mił ko wej, je go prio -
ry tet to ka na li za cja wsi), Sta ni sław
Oracz (soł tys Ły cza nej, w wol nych
chwi lach zaj mu je się zio ło lecz nic twem)
i Jan Kli mek (soł tys Sie dlec, przy ja ciel
spor tu mło dzie żo we go). 

Na uro czy stość w Ptasz ko wej nie do -
tar ła, z po wo du cho ro by, rów nież no mi -
no wa na do na gro dy Agniesz ka
Sa wic ka, soł tys Moch nacz ki Ni żnej
w gm. Kry ni ca. Szko da, bo to cie ka wa
po stać. Ma 36 lat, po cho dzi ze Szcze ci -
na, gdzie ukoń czy ła uni wer sy tet (Wy -
dział Eko no mii), funk cjo na riusz Stra ży
Gra nicz nej w stop niu sie rżan ta, za ko -
cha na w Be ski dzie Są dec kim, do któ re -
go spro wa dzi ła się przed dzie się cio ma
la ty. Tchnę ła no wy ży cie w Moch nacz -
kę Ni żną, co miesz kań cy do ce ni li, wy -
bie ra jąc na soł ty sa. Pierw sze co pa ni

soł tys w zie lo nym mun du rze po gra nicz -
ni ka zro bi ła, to otwo rzy ła stro nę in ter -
ne to wą so łec twa, pro mu ją cą
Moch nacz kę w sze ro kim świe cie (www.
ni zna. moch nacz ka. com). 

Ka pi tu ła kon kur su na naj lep sze go
soł ty sa zie mi są dec kiej w2012 ro ku, ob -
ra du ją ca 19 li sto pa da w Sta ro stwie Po -
wia to wym pod prze wod nic twem Pio tra
Gnia dec kie go, przy uży ciu sze ściu kry -
te riów, oce nia ła do ko na nia pre ten den -
tów do ty tu łu (bra no pod uwa gę m.in.
in we sty cje wiej skie, współ pra cę z or ga -

Jan Gru ca, od 18 lat soł tys Bia łej Ni żnej w gmi nie Gry bów, wy grał kon kurs
na Soł ty sa Zie mi Są dec kiej 2012 Ro ku, zor ga ni zo wa ny po raz ósmy przez
Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są dec kiej. Uro czy stość ogło sze nia wy ni -
ków kon kur su od by ła się 28 li sto pa da w re mi zie OSP w Ptasz ko wej i zgro -
ma dzi ła kwiat są dec kich soł ty sów. „Je ste ście mar szał ka mi swo ich
wio sek” – kom ple men to wał soł ty sów se na tor Sta ni sław Ko gut ze Stróż.

Jan  Gru ca od bie ra na gro dę z rąk sta ro sty Ja n

Naj lep sze go soł ty sa m 
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ni za cja mi po za rzą do wy mi, dzia łal ność
kul tu ral ną). Wy grał bez a pe la cyj nie Jan
Gru ca, na dru gim miej scu upla so wa ła
się Ma ria Wę grzyn, a na trze cim Jó zef
Jó zef czyk. Po zo sta li kan dy da ci otrzy -
ma li mniej szą ilość punk tów, choć trze -
ba pod kre ślić, że ró żni ce by ły
mi ni mal ne i jak słusz nie za uwa żył se na -
tor Ko gut: „Ka żdy soł tys są dec ki mo że
się czuć zwy cięz cą kon kur su”.

Jan Gru ca pięk nie po dzię ko wał
za wy ró żnie nie i wzru sze nie ode bra ło
mu głos… 

Naj lep szy soł tys Są dec czy zny
w 2012 ro ku ma 54 la ta, uro dził się
w Gry bo wie, a od 30 lat miesz ka z ro -
dzi ną w Bia łej Ni żnej (wże nił się
w wieś). Od prze mian ustro jo wych
w 1989 ro ku jest obec ny w sa mo rzą dzie
gm. Gry bów (pra wa rę ka wój ta Kro ka).
Rad ny gmin ny w la tach 1993-2001,
a po tem dy rek tor Za kła du Wo do cią gów
i Ka na li za cji, „Ma czał pal ce” we
wszyst kich gmin nych in we sty cjach.
Funk cję soł ty sa Bia łej Ni żnej (2800
miesz kań ców) spra wu je od 1995 ro ku,
a ka rie rę wiej skie go spo łecz ni ka za czy -
nał za ko mu ny, w 1984 ro ku, ja ko prze -
wod ni czą cy Ko mi te tu Ga zy fi ka cji
Bia łej Ni żnej i Gród ka. Czło nek Ra dy
Pa ra fial nej, moc no za an ga żo wa ny w bu -
do wę no we go ko ścio ła, przy czy nił się

po nad to do roz bu do wy szko ły, bu do wy
sa li gim na stycz nej, roz bu do wy i wy po -
sa że nia re mi zy OSP. Ty tan pra cy, wul -
kan ener gii, ka żda wieś chciał by mieć
ta kiego spo łecz ni ka, jak Jan Gru ca. Żo -
na ty, dzie cia ty, bar dzo re li gij ny, jak
wszy scy miesz kań cy Gry bowsz czy zny. 

***
Pod czas ga li w Ptasz ko wej z ust go ści

pa dło wie le wznio słych słów na te mat in -
sty tu cji soł ty sa, ich od po wie dzial nej pra -
cy i ro li ja ką peł nią w spo łecz no ści
wiej skiej. Lau re atom kon kur su skła da li
gra tu la cje m.in. se na tor Sta ni sław Ko gut
i wój to wie: Piotr Krok (gm. Gry bów),
Le szek Skow ron (Ko rzen na) i Ka zi mierz
Sie dlarz (Ka mion ka Wiel ka). 

Sta ro sta Jan Go lon ka wy ko rzy stał
spo tka nie do ude ko ro wa nia kil ku na stu
soł ty sów swo im od zna cze niem – Zło -
tym i Srebr nym Jabł kiem Są dec kim,
w uzna niu za sług dla po wia tu no wo są -
dec kie go. Spe cjal ny dy plom otrzy ma li
od sta ro sty pre zes Sto wa rzy sze nia Soł -
ty sów Zie mi Są dec kiej Piotr Gnia dec ki
i wi ce pre zes Ma rian Kru czek. 

Ze bra ni w re mi zie w Ptasz ko wej
owa cyj nie po wi ta li Wła dy sła wa Mat -
czu ka, wie lo let nie go opie ku na Sto wa -
rzy sze nia Soł ty sów Zie mi Są dec kiej

z ra mie nia Fun da cji Są dec kiej. „Pan
Wła dziu” przez ostat nie mie sią ce pau -
zo wał, wal czył z cię żką cho ro bą. 

Na ko niec pa nie z Ko ła Go spo dyń
Wiej skich ura czy ły go ści krze pią cym
po sił kiem. Po tem na stał czas na soł ty sie
po gwar ki przy mi łej dla ucha mu zy ce
w wy ko na niu ze spo łu mło dzie żo we go.
Nad wszyst kim miał oko pro boszcz
Ptasz ko wej, ks. dzie kan Jó zef Kmak,
opie kun za byt ków, ani ma tor wie lu im -
prez kul tu ral nych i spor to wych m.in.
słyn nej spar ta kia dy nar ciar skiej.

(HSZ)

WAR TO WIE DZIEĆ
Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Zie mi Są -
dec kiej ist nie je od po nad 20 lat
(w tym cza sie dwu krot nie zmie ni ło
na zwę m.in. w związ ku z li kwi da cją
woj. no wo są dec kie go) i od po cząt ku
dzia ła przy Fun da cji Są dec kiej (d. Są -
dec ka Fun da cja Roz wo ju Wsi i Rol nic -
twa). Ho no ro wym pre ze sem
Sto wa rzy sze nia jest je go za ło ży ciel
Zyg munt Ber dy chow ski. 

Sto wa rzy sze nie re pre zen tu je soł ty -
sów wo bec władz sa mo rzą do wych
i pań stwo wych i dzia ła na rzecz pod -
nie sie nia ran gi naj ni ższe go szcze bla
sa mo rzą du te ry to rial ne go, ja kim jest
so łec two. Sto wa rzy sze nie or ga ni zu je
szko le nia dla swych człon ków, urzą -
dza piel grzym ki do Li che nia i lo kal -
nych sank tu ariów (Przy do ni ca, Sta ry
Sącz) oraz spo tka nia to wa rzy skie,
na któ rych soł ty si dzie lą się do świad -
cze nia mi w pra cy na rzecz lo kal nych
spo łecz no ści. No wo są dec ka or ga ni -
za cja soł ty sów (na le ży do niej 90 proc.
soł ty sów są dec kich) jest afi lio wa -
na przy Kra jo wym Sto wa rzy sze nia
Soł ty sów z sie dzi bą w Ko ni nie.

Naj lep szy soł tys Są dec -
czy zny w 2012 ro ku ma 54
la ta, uro dził się w Gry bo -
wie, a od 30 lat miesz ka
z ro dzi ną w Bia łej Ni żnej
(wże nił się w wieś). 

a na Go lon ki i wój ta gm. Gry bów Pio tra Kroka  

m a Bia ła Ni żna
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Z
za wo du pe da gog, z za mi ło wa -
nia ka ba re ciarz i harc mistrz,
Wie sław Buch cic, od szedł 22
wrze śnia te go ro ku po cię żkiej

cho ro bie, w wie ku 64 lat. Pa sjo nat
wszyst kie go, czym się zaj mo wał – po -
wta rza ją lu dzie, któ rzy go zna li. Był
czło wie kiem wie lu ta len tów i licz nych
za in te re so wań, dla te go ni ko go nie po -
win no dzi wić, że twór czość, któ rą
po so bie po zo sta wił, jest tak ró żno rod -
na. Buch cic zwią za ny był z no wo są dec -
kim Ka ba re tem Lach, był au to rem
pio se nek, wier szy, tek stów sa ty rycz nych
i sztuk. Przez wie le lat pro wa dził Ro -
dzin ny Dom Dziec ka, był też za ło ży cie -
lem Gru py Te atral nej „He ca”, a wie lu
przy ja ciół wspo mi na go rów nież z ta ter -
ni czych wy cie czek. Sym pa ty ków swo -
jej twór czo ści oraz oso by miał i wciąż
ma w ca łej Pol sce.

– Im po no wał mi przede wszyst kim in -
te li gen cją, był oczy ta ny, to wa rzy ski, ale
jed no cze śnie skrom ny. Nie ste ty nie przy -
wią zy wał wa gi do tek stów, któ re two -
rzył. Po wsta wa ły na luź nych kart kach,
tek tur kach od raj stop, sta rych ka len da -
rzach, bru lio nach. Kie dy ktoś za dzwo -
nił, że by Sła wek na pi sał pio sen kę, to ją
pi sał, wy sy łał i ślad po niej gi nął. Dla -
te go jest ca ła ma sa tek stów, któ re chcia -
ła bym od zy skać – mó wi Mo ni ka
Za gó row ska.

BAB KA W KLAP KACH
Wie sław Buch cic za sły nął przede

wszyst kim ja ko tek ściarz Wo ło sa tek
z Kielc. Dru gim ze spo łem by ły po znań -
skie Łe je ry, dla któ rych pi sał sce na riu -

sze te atral ne, a na wet hymn szko ły. „We
wto rek po se zo nie”, „Zi ma Wo ło sa tek”
czy wspo mnia na już „Bab ka w klap -
kach”, do któ rych mu zy kę stwo rzył Ry -
szard Po mor ski, to pio sen ki, ja kie tra fi ły
do wie lu śpiew ni ków, zna je ca ła tu ry -
stycz na Pol ska. Po tra fił na wet na pi sać
do bry tekst w cią gu 10 mi nut, czym im -
po no wał lu dziom, z któ ry mi współ pra -
co wał. O swo jej przy go dzie
z Woł sat ka mi na pi sał sa ty rycz ny ko -
men tarz „Wspo mnie nia tek ścia rza, czy li
jak z Wo ło sat ka mi nie zro bi łem ka rie ry
me dial nej i fi nan so wej”.

– Zna jąc Sław ka, wia do mo, że nie
cho dzi ło mu ani o pie nią dze, ani o sła -
wę. Był skrom nym czło wie kiem. W tych
wspo mnie niach opo wia da fik cyj ne oko -
licz no ści po wsta nia pio se nek, któ re ni -
jak nie ma ją się do rze czy wi sto ści
– mó wi Mo ni ka Za gó row ska. Zresz tą
część pio se nek o Wo ło sa tym po wsta ło,
za nim je od wie dził.

W przy szłym ro ku Wo ło sat ki bę dą
ob cho dzić ju bi le usz 40-le cia ze spo łu
i z tej oka zji wy da dzą pły tę tyl ko z pio -
sen ka mi je go au tor stwa. Przy ja dą ta kże
na kon cert do No we go Są cza. Na pre -
mie rę cze ka rów nież na gra na dla ra dia
pio sen ka o psiej ku pie, któ ra ma szan se
stać się gło sem w kam pa nii sprzą ta nia
po czte ro no żnych pu pi lach. W na gra -
niach uczest ni czy li m.in. Wik tor Zbo -
row ski i An drzej Si ko row ski. 

ZE SZYT Z RY MA MI
– Kie dy ktoś pro sił: Sła wek na pisz mi

wiersz, lub pio sen kę, on od po wia dał, że
mu si iść po „ze szyt z ry ma mi”. Ale ta kie -

go ze szy tu oczy wi ści nie by ło. To był je -
den z wie lu je go żar tów – mó wi Za gó row -
ska. – Był za to po rad nik „jak pi sać
pio sen ki”, ale nie mo gę go od na leźć.
Mam na dzie ję, że ni ko mu go nie dał. Jak
pi sać blu esy, bos sa no vy... Czy ta łam go,
ale nie wiem, gdzie się znaj du je – do da je.

Mo ni ce bra ku je rów nież ar chi wal -
nych na grań pro gra mu „Po 50 -ce”.

– Sła wek z Bob kiem Ciu łą i Zen kiem
Za łub skim pro wa dzi li w Te le wi zji In sat
pro gra my pod ty tu łem „Po 50-ce”. Coś
ta kie jak szkło kon tak to we, tyl ko że do -
ty czą ce są dec kiej rze czy wi sto ści – opo -
wia da.

Ze szy tu z ry ma mi ni 
Pio sen ki Wie sła wa „Sław ka” Buch ci ca dla Wo ło sa tek zna ca ła tu ry stycz -
na Pol ska. „Bab ka w klap kach” tra fi ła na wet do pod ręcz ni ka szkol ne go
dla gim na zja li stów. Hymn szko ły i sce na riu sze dla Łe je rów, tek sty są dec -
kich be ne fi sów, wspo min ki gór skich wę dró wek, fe lie to ny, tek sty przed -
sta wień i pro gra mów te le wi zyj nych, wier sze, pio sen ki... A więk szość
z te go w bru lio nach, tecz kach, na luź nych kart kach, tek tur kach, wy cin -
kach, z któ rych wdo wa po Wie sła wie Buch ci cu, Mo ni ka Za gó row ska, przy -
go to wu je wła śnie ksią żkę.

Wie sław Buch cic
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Był prze kor ny. Kie dy An drzej Górsz -
czyk na pi sał „Wróć do Są cza”, Sła wek
stwo rzył „Wy jedź z Są cza”. Przez pa rę
lat pi sał tek sty do ga zet pod pseu do ni -
mem, ale ta kże wy łącz nie dla sie bie ja -
ko Ma ryś z Pie kła. Z żar tem lu bił pi sać
rów nież o sa mym pi sa niu.

Nie uwie rzy cie jak mi się ma rzy
Że by szlag tra fił wszyst kich tek ścia rzy 
Że by nie słu chać co dzień z ra na
Wu. Mły nar skie go i Jot. Cy ga na.

Już czwar tą noc, nie śpię i zie wam
Pi szę i nie wiem, czy ktoś za śpie wa
Jak mam nie mo cy prze ła mać stan
Aby mnie w „trój ce” lan so wał Mann.

Pi sa łem sam by, pi sa łem blu esy
Blu esy miast plu sów, sa me mi nu sy
Tekst do bal la dy też wy my śli łem
Tak ry mo wa łem, że się spo ci łem.

Już czwar tą noc, nie śpię i zie wam
Pi szę i nie wiem, czy ktoś za śpie wa
Jak mam nie mo cy prze ła mać stan
Aby mnie w „trój ce” lan so wał Mann.

I nie prze sta nę i nie od pusz czę
Po ezję co tkwi we mnie wy łusz czę
I za nim dam się w trum nie po ło żyć
To bę dę two rzyć, to bę dę two rzyć!

CORAZ MI BLIŻEJ
DO STACYJKI

– Ostat ni swój tekst Sła wek na pi sał
na proś bę na sze go sy na i był to hymn
szko ły. Sła wek nie mógł już pi sać i mó -
wić. Je dy ny kon takt ze świa tem miał
za po mo cą kciu ka, któ rym pi sał na te le -
fo nie ko mór ko wym i pio sen kę wy sy łał mi
smsem. Je den z ta tów ma na pi sać mu zy -
kę i mo że bę dzie to hymn szko ły? „W na -
szej szko le faj nie jest, a wier sze fru wa ją
nad szko łą...” – opo wia da Mo ni ka.

Na po cząt ku te go ro ku do No we go
Są cza przy je chał Je rzy Ha mer ski, twór -
ca Łe je rów. 

– Chciał Sław ka pod nieść na du chu
w tej cho ro bie, na mó wić na pi sa nie
ksią żki, ale on już nie był w sta nie pi sać,
bo wszyst kie mię śnie od mó wi ły mu po -
słu szeń stwa. Stward nie nie bocz ne za ni -
ko we to naj gor sza cho ro ba, uwię zie nie
czło wie ka w cie le. Do koń ca lo gicz nie
my ślał, ale nie był w sta nie te go wy ar ty -
ku ło wać w ża den spo sób. Pod ko niec
cho ro by ko mu ni ko wa li śmy się za po mo -
cą al fa be tu na ry so wa ne go na kart ce,
po któ rym prze cią ga łam pal cem, a on
mru gał ocza mi – mó wi.

Wie sław Buch cic za cho ro wał i umarł
w prze cią gu ro ku.

– Dla czło wie ka, któ ry wspi nał się
po gó rach, ja ski niach, że glo wał, bo miał
pa tent ster ni ka jach to we go, to by ła naj -

gor sza z mo żli wych cho rób, za mknię cie
umy słu w cie le. Te raz dla mnie naj wa -
żniej sze jest to, że by utrwa lić te wszyst -
kie zna ko mi te rze czy, któ re po so bie
zo sta wił. Je śli się nie znaj dzie wy daw -
ca, to wy dam ksią żkę wła snym sump -
tem 100 eg zem pla rzy i bę dzie bia ły kruk
– za pew nia Za gó row ska.

Co raz mi bli żej do sta cyj ki
U któ rej kie dyś Woj tek sie dział.
Co raz pew niej szy je stem, że
Wiem co by dzi siaj mi po wie dział.

Czu ję ten bi let, któ ry ktoś
Wci snął mu w rę kę – że by je chał.
Nie wa żne gdzie, by le by stąd
I że by prze stał się uśmie chać.

 e by ło

PRZY JA CIE LE O BUCH CI CU
– Sym pa tycz ny, nie zwy kle in te li gent ny, uta len to wa ny, to wa rzy ski, a przede wszyst kim
skrom ny – wspo mi na ko le gę Ja nusz Mi cha lik. Pa no wie spo tka li się na po cząt ku lat 80
w Ka ba re cie Lach. – Gra li śmy wte dy wy mien nie ro lę No we go, czy li Woj cie cha Ja ru -
zel skie go. Po tem spo ty ka li śmy się wie lo krot nie pod czas licz nych pro jek tów w DKK,
czy już w MOK -u. Na 20-le cie Te atru NSA zre ali zo wa li śmy wspól nie sztu kę „Ak tor” Bo -
gu sła wa Scha ef fe ra. Ostat nio ra zem z dzieć mi i mło dzie żą z Miej skie go Ośrod ka Kul -
tu ry przy go to wa li śmy je go sztu kę „Grat ka, czy li uro dzi ny u bab ci i dziad ka”. Nie ste ty,
Sła wek nie mógł już być na pre mie rze, bo za czął cię żko cho ro wać – do da je Ja nusz
Mi cha lik, kie row nik ar ty stycz ny Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry, re ży ser i ak tor Te atru Ro -
bot ni cze go oraz No wo są dec kiej Sce ny Ama to ra

– Lot ność i styl tek stów Sław ka po rów ny wal ny jest z tek sta mi Ja ro mi ra No ha vi cy.
Du żo lu dzi zna go z tek stów har cer skich, czy tu ry stycz nych, ale on nie pi sał tyl ko pięk -
nie o ba ców kach, ale o ży ciu – mó wi Da wid Li stos, ani ma tor kul tu ral ny No wo są dec -
kiej Ma łej Ga le rii, wy cho wa nek gru py te atral nej He cy, pro wa dzo nej przez Buch ci ca.

– Dla wie lu osób wstą pie nie do gru py Sław ka to by ła wiel ka przy go da, lub po czą -
tek przy go dy z te atrem. To nie by ło kół ko pla stycz ne, na któ re cho dzi się, a po tem prze -
sta je. W wie lu z nas zo sta ło na dłu go, naj praw do po dob niej na ca łe ży cie. Sła wek nie
tyl ko re ży se ro wał i pi sał, ale two rzył też ży cie gru py. Tu by ły pierw sze mi ło ści, wy jaz -
dy. Do dziś pa mię tam za pach sta ni cy w Ko sa rzy skach: drew na, wy kła dzin i stę chli zny,
ale to pięk ne wspo mnie nie. Ten za pach się we mnie za do mo wił – wspo mi na Li stos.
Pa mię ta jesz cze ta ką hi sto rię: 

– Sła wek to nie był typ Pa na Tik -Ta ka i Ciot ki Klot ki. Trak to wał nas bar dzo uczci wie.
Pa mię tam ta ką hi sto rię. Po stu diach zdą ży łem się ode grać, ale... W Ko sa rzy skach był stół
ping pon go wy. Sła wek grał do brze w ping pon ga, a ja by łem ma ły i gra łem tak so bie. Ca -
ły czas prze gry wa łem i sta le chcia łem grać na dal. Sła wek po wie dział: „Do brze, ale jak
prze grasz, to wy nie siesz wszyst kie ko sze na śmie ci przed wy jaz dem”... no i mu sia łem te
ko sze wy nieść. Był mi strzem. Wie le ra zy mu to po wta rza łem, kie dy przy cho dził do Ma -
łej Ga le rii i za sia dał w ką cie z tym swo im chle ba kiem, że mu za wdzię czam za wód… 

***
Wie sław Buch cic, ur. 1949 ro ku w Sta rym Są czu, z za wo du pe da gog (twór ca ro -

dzin ne go do mu dziec ka w Za beł czu), z za mi ło wa nia ka ba re ciarz i harc mistrz. Je go
pio sen ki pu bli ko wa ne by ły w wie lu śpiew ni kach tu ry stycz nych i har cer skich. W trak -
cie przy go to wy wa ny jest zbiór je go wier szy, pio se nek i opo wia dań. (JB)
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Znam to cze ka nie, na ten gwizd
Po cią gu znie na wi dzo ne go,
Któ ry za trza śnie za mną drzwi
By wieźć mnie od złe go do złe go.

Bę dzie tur ko tem zim nych kół
Sen mi wy dzie rał, choć spać nie chcę
Ja wę i ma rę pół na pół
Mie szał mi za okien nym desz czem.

Ja dę bo je chać le piej niż być.
Ja dąc zo sta wiam wszyst ko w ty le.
Ja dąc nie mu szę ży cia żyć.
Ja dąc po fru wam jak mo ty le.

I nie chcę wie dzieć, gdzie jest ta
Sta cja, i czy mam do niej bi let.
Lecz wiem, że z ży ciem głu pia gra
Pod ró żą skoń czy się za chwi lę.

To je den z ostat nich tek stów Wie sła -
wa Buch ci ca, na pi sa ny dla Woj cie cha
Be lo na, jest czymś w ro dza ju po że gna -
nia po ety ze świa tem.

JA NUSZ BO BREK

Szcze pan Ko cę ba w No we go Ry bia
w po wie cie li ma now skim 11 li sto -
pa da skoń czył 106 lat. Ten pięk ny
wiek i jed no cze śnie ka wał hi sto rii,
któ rą no si w so bie, spra wia ją, że
sta je się on dla lu dzi po sta cią nie -
zwy kłą. Prze żył dwie woj ny świa -
to we, po znał oso bi ście
naj wa żniej szych po li ty -
ków II Rzecz po spo li tej Pol skiej,
w tym sa me go mar szał ka Pił sud -
skie go. Wkrót ce je go opo wieść
o żoł nier skim ży ciu bę dą mo gły
usły szeć mło dzi Po la cy. 

– Pan Szcze pan Ko cę ba bę dzie jed -
nym z naj bar dziej war to ścio wych
świad ków hi sto rii ze wzglę du na bo ga -
te do świad cze nia woj sko we, pa mięć
o przed wo jen nej Pol sce, ale rów nież
spo tka nia z pre zy den tem Igna cym Mo -
ścic kim i mar szał kiem Jó ze fem Pił sud -
skim – mó wi Mi chał Bro no wic ki,
ko or dy na tor pro jek tu Hi sto ria Mó wio -
na w Mu zeum Jó ze fa Pił sud skie go
w Su le jów ku. 

Trwa ją pra ce przy gro ma dze niu ma -
te ria łów, któ re wzbo ga cą no wą sie dzi bę
Mu zeum Jó ze fa Pił sud skie go. Po wsta -
nie do koń ca 2017 r., wła śnie w Su le -
jów ku. 106-let ni miesz ka niec po wia tu
li ma now skie go ma być jed ną z wa żnych
po sta ci, któ ra opo wie o ży ciu w dwu -
dzie sto le ciu mię dzy wo jen nym. 

– Chce my od wie dzić pa na Szcze pa -
na i na grać je go re la cję – za zna czył
Mi chał Bro no wic ki. – Re ali zu je my
pro gram, któ ry ma na ce lu re je stro wać
wy wia dy z naj star szym, ży ją cym po ko -
le niem Po la ków, pa mię ta ją cym przed -
wo jen ną Pol skę i po stać Jó ze fa
Pił sud skie go. Przez pry zmat in dy wi du -
al nych lo sów chce my za pi sy wać pa -
mięć na te te ma ty i móc zo bra zo wać
wy da rze nia sprzed 1939 ro ku. Pra cu -
je my nad wy sta wą, któ rej wer ni saż od -
bę dzie się za czte ry la ta wraz

z otwar ciem Mu zeum Jó ze fa Pił sud -
skie go w 150. rocz ni cę je go uro dzin. 

Szcze pan Ko cę ba był żoł nie rzem 1.
Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich, sta -
cjo nu ją cym w No wym Są czu. Do 1.
kom pa nii ckm -ów tra fił w wie ku 21
lat. Peł nił funk cję po moc ni ka ce low ni -
cze go. Brał udział w gór skich ma new -
rach puł ku.

– Wspo mi na, że by ło cię żko. Na ple -
cach no sił pod sta wę od ckm -u, któ ra
wa ży ła kil ka dzie siąt ki lo gra mów
– opo wia da Zbi gniew Cie kań ski, pre -
zes Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków
Hi sto rii z Ła bo wej, któ ry co ro ku od -
wie dza pa na Szcze pa na w rocz ni cę je -
go uro dzin.

106-la tek do sko na le pa mię ta jak
pre zy dent Igna cy Mo ścic ki wrę czał
sztan dar 1. Puł ko wi Strzel ców Pod ha -
lań skich w 1928 r. Uro czy stość mia ła
miej sce na ryn ku w No wym Są czu i to
by ło jed no z naj wa żniej szy wy da rzeń
w przed wo jen nej hi sto rii mia sta. 

W puł ku pa no wa ły ry gor i dys cy pli -
na. Żoł nie rze mie li licz ne szko le nia
i ćwi cze nia. Raz, z prze mę cze nia,
Szcze pan Ko cę ba za snął na słu żbie,
za co tra fił na pięć dni do aresz tu. Tę
ka rę mi ło jed nak wspo mi na, bo w koń -
cu mógł się wy spać.

– Wy ży wie nie w 1. Puł ku Strzel ców
Pod ha lań skich by ło bar dzo złe.
Na śnia da nie żoł nierz do sta wał po ło wę
bo chen ka czar ne go, ra zo we go chle ba
i ku bek gorz kiej ka wy. Chleb ten mu siał
po dzie lić tak, że by star czył na dru gie
śnia da nie. Na obiad by ły ziem nia ki lub
ka sza oraz ma lut ki ka wa łek mię sa – „ze
sta rej, woj sko wej kro wy”. Mię so by ło
po noć tak twar de, że rzu ca jąc nim
o ścia nę, mo żna by ło dziu rę zro bić.
Na ko la cję kuch nia wy da wa ła po ta le -
rzu zu py – opo wia da Cie kań ski.

Po sze ściu mie sią cach strze lec
Szcze pan Ko cę ba, ja ko wy ró żnia ją cy
się żoł nierz, zo stał skie ro wa ny do peł -

Świadek historii
z Nowego Rybia
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nie nia słu żby w Kor pu sie Ochro ny Po -
gra ni cza. Stam tąd tra fił na trzy mie sią -
ce do szko ły pod ofi cer skiej w Ska le
nad Zbru czem. Pla ców kę opusz czał już
w stop niu ka pra la. 

– Dal szą słu żbę w Kor pu sie Ochro ny
Po gra ni cza peł nił na wschod niej gra ni -
cy. Z te go okre su bar dzo źle wspo mi -
na wro gie na sta wie nie lud no ści
ukra iń skiej wo bec pol skich żoł nie rzy,
któ rzy wy cho dząc na słu żbę, nie mie li
pew no ści, czy wró cą z niej ży wi. Bar dzo
chwa lił so bie za to kuch nię. Stwier dził
na wet, że na Kre sach wresz cie się
najadł. W cza sie słu żby, któ rą peł nił bez -
po śred nio na gra ni cy z ZSRR, do sta wał
zwięk szo ne ra cje żyw no ścio we, więk szy
żołd oraz po dwój ny przy dział pa pie ro -
sów. Słu żbę w Kor pu sie Ochro ny Po gra -
ni cza za koń czył póź ną wio sną 1930 ro ku
– kon ty nu uje pre zes Sto wa rzy sze nia
Mi ło śni ków Hi sto rii z Ła bo wej. 

W 1939 r. ka pral Szcze pan Ko cę ba
zo stał zmo bi li zo wa ny przez Woj sko wą
Ko men dę Uzu peł nień w Tar no wie. Tra -
fił do Kra ko wa, gdzie ja ko pod ofi cer re -
zer wy zaj mo wał się szko le niem
żoł nie rzy. W trak cie kam pa nii wrze śnio -
wej wy co fał się ze swo ją jed nost ką
z Kra ko wa. W pa mię ci po zo sta ły mu
bez kar ne na lo ty nie miec kich sa mo lo tów
na ma sze ru ją ce i od po czy wa ją ce ko lum -
ny woj ska. Ko ło Ho ryń ca Ko cę ba do stał
się do nie wo li. Stam tąd tra fił do obo zu

przej ścio we go w Łań cu cie. Jak wspo mi -
na, Po la cy by li tam po ni ża ni i bi ci przez
Niem ców. Ko le ga pa na Szcze pa na,
za pró bę pod nie sie nia wa rzy wa z po la,
zo stał zma sa kro wa ny kol ba mi. On sam
zaś do dziś od czu wa skut ki ude rze nia
kol bą w ple cy przez Niem ca. W obo zie
w Łań cu cie żoł nie rze prze by wa li pięć
dni. W tym cza sie Niem cy nie da li im
nic do je dze nia i pi cia. Sys te ma tycz nie
wa go na mi to wa ro wy mi wy wo zi li ich
do Nie miec. W cza sie po sto ju po cią gu
w Boch ni, wspól nie z in nym jeń ca mi,
Szcze pan Ko cę ba zbiegł z trans por tu.
Ukry wa li ich uchodź cy po mię dzy to bo -
ła mi ze swo im do byt kiem. Do do mu
wra cał la sa mi, na po ty ka jąc in nych,
ukry wa ją cych się żoł nie rzy. Uda ło mu
się zdo być cy wil ne ubra nie. Wstą pił
do od dzia łu par ty zanc kie go AK. Dzia -
łał m.in. w oko li cach Tym bar ku, wy sa -
dzał mo sty i roz krę cał to ry ko le jo we.

Ja ko swe go do wód cę po da je Ju lia -
na Krze wic kie go ps. Fi lip.

Po po wro cie do do mu zaj mo wał się
go spo dar stwem. Upra wiał zie mię ra zem
żo ną.

– Te ściu ro bił też bu ty, me ble, grał
na we se lach. Te ścio wa tań czy ła „przod -
ki”. To był ich za ro bek. A lu dzie przy tym
zna ko mi cie się ba wi li – wspo mi na Da -
nie la Ko cę ba, sy no wa na sze go bo ha te ra. 

Żo na pa na Szcze pa na ode szła 10 lat te -
mu. Ży ją wszyst kie je go dzie ci, a ma ich
pię cio ro. – Nie któ rzy z nich ma ją po nad 80
lat. Po mię dzy naj star szym, a naj młod szym,
jest 17 lat ró żni cy – po wie dzia ła sy no wa. 

Ja ka jest re cep ta na dłu go wiecz ność?
– To trud no po wie dzieć. Jed no jest jed -
nak pew ne, że te ściu nie od ma wia so bie
ani pa pie ro sów, któ rych pa li oko ło 20
dzien nie, ani ka wy, a wy pi ja dwie – ra -
no i wie czo rem. Na noc wy pi ja kie li sze -
czek na lep sze krą że nie – opo wia da pa ni
Da nie la.

Naj star szy praw do po dob nie we te ran
Woj ska Pol skie go z na sze go re gio nu jest
ży wio ło wy, ma świet ną pa mięć i lu bi,
kie dy wo kół nie go wie le się dzie je.
Zwykł ma wiać, że „ze sta ry mi nie mam
co ga dać”.

MAŁ GOR ZA TA CY GNA RO WICZ 
Artykuł powstał dzięki pomocy

StowarzyszeniaMiłośników Historii z Łabowej
Fot. Stowarzyszenie Miłośników Historii

z Łabowej (106 urodziny Szczepana Kocęby)

– Z te go okre su bar dzo
źle wspo mi na wro gie na -
sta wie nie lud no ści ukra -
iń skiej wo bec pol skich
żoł nie rzy, któ rzy wy cho -
dząc na słu żbę, nie mie li
pew no ści, czy wró cą
z niej ży wi. 
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Tak po wie dział pe wien pro boszcz
– ku stosz sank tu arium, tuż po tym
jak przy jął do ta cję na ra to wa nie
dzieł sztu ki. W je go sło wach stresz -
cza się tak sa mo urok pra cy ku sto -
sza, jak kon ser wa to ra za byt ków.
Pięk ny ka mień też ma swo ją wa gę. 

J ó zef Stec, rocz nik 1961, ar ty sta -
-pla styk z No we go Są cza prze -
mie rzył już set ki ki lo me trów:
przez ma ło pol skie pa gór ki

i po scho dach i po rusz to wa niach ko -
ściel nych wież. Cza sem go dzi na mi sie -
dzi w swo jej pra cow ni na stry chu (więc,
mi mo że kon ser wa tor, ni ko mu do ni cze -
go się nie wtrą ca), a scho dzi na zie mię,
że by wresz cie coś zjeść. Kim jest kon -
ser wa tor za byt ków? Te go wła śnie chcę
się do wie dzieć, gdy za bie ra mnie
w pod róż kra jo znaw czą sa mo cho dem
z No we go Są cza przez Gry bów do Bie -
cza. My śla łam, że usły szę o ko lo rach
i bły skach, a on za czy na od syn te ty ków,
któ re źle re agu ją na kon takt z po wie -
trzem. 

DĄB? LI PA! 
Ukoń czył kra kow ską Aka de mię

Sztuk Pięk nych na Wy dzia le Kon ser -
wa cji Dzieł Sztu ki, w 1989 ro ku.
– Z po cząt ku pra co wa łem ja ko
kie row nik Pra cow ni Kon ser wa tor skiej
przy Mu zeum Okrę go wym w No wym
Są czu. Mu zeum – to już chy ba nie dla
mnie – wzru sza ra mio na mi. W 1995 ro -
ku po szedł na dwu let nie Po dy plo mo we
Stu dia Kon ser wa cji Ar chi tek tu ry
i Urba ni sty ki na Po li tech ni ce Kra kow -
skiej, miał na nie dość cza su. – Kie dyś
na kie ru nek kon ser wa tor ski na praw dę
trud no by ło się do stać, na wet dzie sięć
osób wal czy ło o jed no miej sce. Do pie -
ro w ostat nim dwu dzie sto le ciu po wsta -
ło tak wie le szkół ar ty stycz nych, że
trud no jest po wie dzieć, gdzie i na ja kim
po zio mie kształ cą kon ser wa to rów. My -
ślę, że na wet Ge ne ral ny Kon ser wa tor
Za byt ków RP miał by z tym pro blem
– pod su mo wu je są dec ki kon ser wa tor. 

Dzi siaj pro wa dzi wła sną pra cow nię
pla stycz ną i kon ser wa tor ską AR Stec.
Kon ser wu je, pro jek tu je, kon stru uje, ma -
lu je, szli fu je, rzeź bi, czy ści… Mo że się
zda wać, że ten za wód to świet na za ba -
wa, ba wie nie się ko lo ra mi i dłu tem.
– A tam che mia, fi zy ka, mi kro bio lo gia,
pe tro gra fia, den dro lo gia i tak da lej
– wy li cza Jó zef Stec. 

Do cie ra my wła śnie do Bi na ro wej ko -
ło Bie cza. – Ooo! XVI -wiecz ny ko śció -
łek wpi sa ny na li stę UNE SCO.
Kon ser wa tor wska zu je na sta reń kie
drzwi od za kry stii. – My śli pa ni, że to
XVI -wiecz ny dąb? – Dąb! – za pew nia
prze wod nicz ka, któ ra opro wa dza nas
po obiek cie. – O co za kład, że li pa?
– uśmie cha się Stec. Kon ser wa tor z chy -
trym uśmie chem wo dzi pal cem
po struk tu rze drew na. Słu cha jąc go, za -
sta na wiam się już, czy to jed nak nie sa -
mi kon ser wa to rzy po win ni opro wa dzać
wy ciecz ki. W są dec kiej pra cow ni oglą -
dam mo del ta bli cy ku pa mię ci pew ne go
le ka rza. Pro dukt iden tycz ny z brą zo -
wym ory gi na łem (któ ry już za mon to wa -
no w szpi ta lu). – To jest gips
pa ty no wa ny, ale wy star czy go pod bar -
wić i nikt się nie po zna – wy ja śnia Stec,
au tor dzie ła – ty le, że na da je się tyl ko
do po miesz czeń za mknię tych. Prze wod -
nik by mi te go na pew no nie po wie dział. 

SUB STAN CJĘ A DO DAĆ
DO SUB STAN CJI B 

Swo ją ma gi ster ską pra cę dy plo mo wą
re ali zo wał od 1987 ro ku w Opac twie
Ty niec kim. Miał przy wró cić pier wot ny
kształt pła to wi ma lo wi dła (z de ko ra cją
ro ko ko wą), któ ry kil ka lat wcze śniej zo -
stał zdję ty, spe cjal ną me to dą, ze skle pie -
nia ty niec kie go kru żgan ku.
Prze cho wy wa ny w nie wła ści wych wa -
run kach, z bie giem cza su uległ de for ma -
cji. W tym cza sie od bu do wa no
po łu dnio we skrzy dło kru żgan ków, więc
nada rza ła się oka zja, aby zdję te ma lo wi -
dło osa dzić w no wym miej scu.

– Pa mię tam do sko na le pod ró że ko le -
ją do Za kła dów Azo to wych w Kę dzie rzy -

nie -Koź lu. Tam, po oka za niu sto sow -
nych pism – opa trzo nych wie lo ma pie -
czę cia mi – otrzy my wa ło się „do ce lów
ba daw czych” po jem ni ki z sub stan cją
A i B. Na le ża ło je po łą czyć w od po wied -
nich pro por cjach, roz mie szać wier tar ką
w ści śle okre ślo nym cza sie i wy lać
na pod ło że. W ten spo sób wte dy ro bi li -
śmy pian kę po li ure ta no wą, któ ra by ła
czę ścią pod ło ża prze kład ko we go…
– tłu ma czy Jó zef Stec. Dzi siaj pian ki
po li ure ta no we (o ró żnym stop niu roz -
prę że nia) mo żna ku pić go to we do uży -
cia w ka żdym skle pie go spo dar czym,
bądź che micz nym. Ale wte dy…
Przy opra co wy wa niu me to dy kon ser wa -
tor skiej po trze ba by ło też kształ tow ni -

Za by tek? Ska ra nie bo skie!

Józef Stec 
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ków alu mi nio wych. Ma te riał ten, jak
więk szość ów cze snych pro duk tów, był
to wa rem de fi cy to wym (re gla men to wa -
nym). Mo żna go by ło zdo być w Za kła -
dach Me ta li Ko lo ro wych
w An dry cho wie. Za opa trzo ny w pi smo
prze wod nie dzie ka na Wy dzia łu Kon ser -
wa cji, po par te proś bą opa ta ty niec kie go
i dy rek to ra Wy dzia łu Kul tu ry Urzę du
Mia sta Kra ko wa (a ja kże), mło dy pan
Jó zef udał się au to bu sem do An dry cho -
wa. Tam na por tier ni za kła du pi smo
uwa żnie prze czy ta no, wa żny pan gdzieś
„po dzwo nił” i po pew nym cza sie za ko -
mu ni ko wał, że obec nie kształ tow ni ków
nie ma, bo „wie cie, ro zu mie cie…”, jest
re or ga ni za cja. – Na po że gna nie, w za -
ufa niu po wie dział mi, że wkrót ce otwie -
ra ją sklep ko mer cyj ny i tam mo żna
bę dzie je ku pić bez żad nych ze zwo leń,
ale po od po wied nio wy ższej ce nie. Tak
to przez re for my go spo dar cze mój dy -
plom znacz nie pod ro żał! – pod su mo wu -
je ar ty sta. 

PATRZ PRZED SIE BIE, 
BO PO MY SŁY ULE CĄ 

Przy od na wia niu bar dzo cen nych za -
byt ków pra cu je ca ły sztab lu dzi ró żnych
spe cjal no ści, któ rych kon ser wa tor jest
ko or dy na to rem. To wol ny za wód, więc
przy jed nym obiek cie ślę czy się nie -
raz 24 go dzi ny na do bę. W świą tek, pią -
tek i w nie dzie lę. – Bo do bre po my sły
– tłu ma czy Jó zef Stec – tra fia ją się cza -
sem w naj bar dziej nie spo ty ka nych miej -
scach. Co cie ka we, kre atyw ne mu
my śle niu sprzy ja spo kój i sku pie nie pod -
czas na bo żeń stwa. Mo że czło wiek na wet
przy sy piać na ka za niu, a wyj dzie z ko -
ścio ła z ge nial ną i twór czą my ślą
w środ ku. Trze ba ją chwy cić od ra zu.
Kon ser wa tor po ka zu je kart kę przy bi tą
gwoź dziem do ścia ny ro dzin ne go do mu
w Sioł ko wej ko ło Gry bo wa. Na kart ce
wiersz za czy na ją cy się od słów: „Nie
oglą daj się Ste cu, bo Ci po my sły ule cą”.
To ży cze nia od ko le gi. Pro ste, a ta kie
tra fio ne.

PRA CU JESZ W ZA BYT KU,
TO KO CHAJ SZTU KĘ 

Pra cę kon ser wa to ra wła ści wie mo żna
by po rów nać do za da nia sa pe ra: je den
nie ostro żny ruch i wszyst ko, nie od wra -
cal nie, idzie w drob ny mak (na ogół

z wy jąt kiem spraw cy). Po trze ba po ko ry
i sza cun ku dla od na wia ne go obiek tu.
Py ta nie, czy sa mi go spo da rze ko ścio -
łów, wpi sa nych na li stę za byt ków, są do -
brze przy go to wa ni do peł nie nia
zwią za nych z tym obo wiąz ków? – Oni
są u sie bie, ma ją swo je obo wiąz ki, więc
ja nie mam pra wa ich oce niać – mó wi
Stec. – Po wiem tyl ko, że go spo da rzem
za byt ku, tak sa mo jak kon ser wa to rem,
po wi nien być m i ł o ś n i k. Ta ki, któ ry
ko cha sztu kę, do ce nia ją, któ ry po pro -
stu jest ku sto szem po wie rzo ne go mu
skar bu. 

W opi nii Ste ca, współ pra ca z księ żmi
ukła da się do brze: – Roz ma wia my, cza -
sa mi się spie ra my, ale za wsze szu ka my
wspól nych roz wią zań, naj lep szych dla
sa me go obiek tu i dla wier nych. 

Je den z ta kich mi ło śni ków sztu ki zaj -
rzał do No we go Są cza, spodo ba ło mu
się, to, co zo ba czył, i ścią gnął Jó ze fa
Ste ca do Wro cła wia. To ks. pra łat Ka zi -
mierz Sro ka, pro boszcz pa ra fii pw. św.
Fran cisz ka z Asy żu. Wiel ki mi ło śnik
sztu ki wcze sno chrze ści jań skiej, znaw ca
an ty ku i re ne san su. Ksiądz pro boszcz
od lat no sił się z za mia rem re stau ra cji
wnę trza świą ty ni. Z Jó ze fem Ste cem
szyb ko zna leź li wspól ny ję zyk i pra ce
ru szy ły. 

Pra ce re stau ra tor skie jesz cze trwa ły,
gdy ko ściół od wie dził ks. ka no nik Wi -
told Hy la, pro boszcz in nej pa ra fii,
na Kle ci nie. Efek ty od na wia nia tak mu
się spodo ba ły, że nie ba wem z uli cy Bo -
row skiej pan Stec po wę dro wał na Kar -
mel ko wą. W ko ście le pw. NMP
Kró lo wej Pol ski zro bił tzw. od kryw ki,
a na stęp nie przy stą pił do re stau ra cji
wnę trza. Przy oka zji „od krył”, ja ki cie -
ka wy to ko ściół. Neo go tyc ki, daw ny
zbór ewan ge lic ki z po cząt ku XX wie ku
zo stał za adap to wa ny dla po trzeb ka to li -
ków bez uszczerb ku dla pier wot ne go
wy stro ju – co z ko lei – jak się oka zu je
– nie jest aż tak po wszech ne. 

ME DA LI STA 
Cza sem jest tak, że kon ser wu je się je -

den obiekt od gó ry do do łu, cze go przy -
kła dem ko ścio ły: pw. Na wie dze nia
NMP w Na wo jo wej (1991-1995), pw.
św. Jó ze fa w Mu szy nie (1999-2000), pw.
św. Ro cha w No wym Są czu (Dą brów -
ka; 2001-2005), pw. Du cha Świę te go

w No wym Są czu (2006-2010), pw. św.
Ka ta rzy ny w Gry bo wie (2007-2010),
i ka pli ca św. Mał go rza ty (ba zy li ka
w No wym Są czu). W za le żno ści od po -
trze by, Jó zef Stec od na wia ró żne ele -
men ty wy po sa że nia świą tyń, ele wa cje
ka mie nic i sta re na grob ki, jak w ra mach
ak cji „Ra tuj my są dec kie ne kro po lie”.

Z ko lei je go ma lar stwo ścien ne mo żna
po dzi wiać w ko ście le w Mu szy nie, Na -
wo jo wej i Sioł ko wej. Pro jek tu je licz ne
wi tra że, któ re zdo bią m.in. ko ściół pw.
Du cha Świę te go i wspo mnia ną ka pli cę
św. Mał go rza ty. Ostat nio pra cu je
nad cy klem 20. wi tra ży ró żań co wych
do ko ścio ła pa ra fial ne go w Łu ko wi cy.
Jest au to rem licz nych ta blic me mo ra -
tyw nych, a je go ostat ni pro jekt to wspo -
mnia na wcze śniej ta bli ca dla dr.
Sta ni sła wa Stu chłe go, dy rek to ra są dec -
kie go szpi ta la w la tach 1928-1944. 

Za swo ją pra cę Jó zef Stec do stał me -
dal 700-le cia No we go Są cza (1992),
me dal za słu żo ne go dla Zie mi Są dec kiej
(2011), roz ma ite wy ró żnie nia i dwu krot -
nie (2009, 2012) głów ną na gro dę na Do -
rocz nej Wy sta wie No wo są dec kich
Ar ty stów Pla sty ków, na gro dę Zło tej Ra -
my (ZPAP/Kra ków 2006) itd. Ale, jak
wy ni ka z je go do świad czeń, na wet za -
słu żo ny kon ser wa tor mo że ja wić się ja -
ko oso ba kon tro wer syj na, a cza sem
na wet obe rwie…

„WY ZŁO DZIE JE!” 
W la tach 90. XX wie ku, ja ko kie row -

nik dzia łu kon ser wa cji Mu zeum Okrę -
go we go w No wym Są czu, Jó zef Stec
za bez pie czał de ko ra cję ma lar ską w cer -
kwi pw. św. Dy mi tra w Czar nem w Be -
ski dzie Ni skim. Po prze sie dle niu
Łem ków w ra mach ak cji „Wi sła”, tu tej -
sze wsie wy lud ni ły się, a świą ty nie nisz -
cza ły i zni ka ły z pej za żu. Po wie lu

– Na po że gna nie, w za ufa -
niu po wie dział mi, że
wkrót ce otwie ra ją sklep
ko mer cyj ny i tam mo żna
bę dzie je ku pić bez żad -
nych ze zwo leń, ale po od -
po wied nio wy ższej ce nie. 

FO
T. 

JE
C
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sta ra niach uda ło się zdo być środ ki fi -
nan so we na trans lo ka cję cen nej cer kwi
pw. św. Dy mi tra do Są dec kie go Par ku
Et no gra ficz ne go. – Z per spek ty wy cza -
su de cy zja ta wy da je się słusz na i oczy -
wi sta. Dzi siaj, po pra wie dwu dzie stu
la tach, cer kiew wro sła w pej zaż skan se -
nu, na bra ła na tu ral nej pa ty ny i co jest
naj wa żniej sze, zo sta ła ura to wa -
na od znisz cze nia. Jed nak wów czas jej
trans lo ka cja bu dzi ła spon ta nicz ne re ak -
cje. Przez to Stec i je go ko le dzy zo sta li
bo ha te ra mi li te rac ki mi: „(…) Z cza sem
opusz czo na cer kiew za czę ła po chy lać
się na bok. Wil goć nad ja dła pół noc ne
pod wa li ny. Po mię dzy bel ka mi ry so wa ły
się szpa ry. Spod cien kiej war stwy wa -
pien ne go tyn ku prze zie ra ło próch no, de -
li kat ny, zło ta wy pył. My śla łem, że jest to
znak zwy cię stwa nie trwa ło ści. Ale to
prze cież ży we bak te rie, roz to cza i owa -
dy po ko ny wa ły ilu zo rycz ny mar mur.
Kon ser wa to rzy przy nie śli ze so bą za -
pach śmier ci. Za po mo cą che mi ka liów
o ostrej, nie przy jem nej wo ni za trzy my -
wa li roz kład. W sierp nio wym upa le
wszyst ko cuch nę ło jak ja kiś szpi tal. Po -
tem za wi ja li bel ki w spe cjal ne ma te ria -
ły i ła do wa li na sa mo cho dy ni czym
mu mie. 

Bar dzo szyb ko się uwi nę li. W dwa
mie sią ce. Po zo stał pro sto kąt sza rej, gli -
nia stej zie mi. W le si stym i bez lud nym
pej za żu ta na gość wy glą da jak pła tek
zdar tej skó ry. W przy szłym ro ku, pierw -
szy raz po dwu stu la tach, wy ro śnie tu taj
tra wa. Al bo ra czej po krzy wy – one naj -

prę dzej zja wia ją się w miej scach po rzu -
co nych przez lu dzi. 

– Co tu by ło? – za py tał mnie mę żczy -
zna. Miał ple cak, w rę ku ma pę, a na szyi
apa rat fo to gra ficz ny. 

– Cer kiew – od po wie dzia łem.
– I co się sta ło? 
– Nic. Za bra li ją do mu zeum. 
– Ca łą?
– Ca łą, ale po ka wał ku”. 
(An drzej Sta siuk, „Miej sce”, w:

„Opo wie ści ga li cyj skie”) 
Stec śmie je się na wspo mnie nie wi -

zy ty w in nej po łem kow skiej wsi, tym
ra zem w Be ski dzie Są dec kim. – Pa no -
wie z mu zeum? – za py tał w pro gu pro -
boszcz. – Tak – po twier dzi li i po ka za li
le gi ty ma cje. – O, wy zło dzie je! – usły -
sze li w od po wie dzi. Oka za ło się, że
bied ny ka płan da rem nie cze kał na zwrot
ja kiejś iko ny, któ rą za bra ło do sie bie
wcze śniej to ich mu zeum. 

KO ŚCIÓŁ OTWAR TY 
Na sto le w pra cow ni le ży sta re ma lo -

wi dło na de sce. Zo sta ło wy ko na ne
w cza sie pierw szej woj ny świa to wej dla
cmen ta rza na Prze łę czy Ma ła stow skiej.
Po pra wie stu la tach Ma don na z Dzie -
ciąt kiem – rzeź bio na i ma lo wa na – ule -
gła znisz cze niu: to ją ak tu al nie od na wia
Stec. Krop ka do krop ki, do tknię cie
pędz la do mu śnię cia pędz lem. –Przy -
wra ca nie ob ra zom, rzeź bom, obiek tom
ich wa lo rów ar ty stycz nych i ory gi nal ne -
go (pier wot ne go) wy glą du to jest sa tys -
fak cja sa ma w so bie – mó wi Stec. Nie

spo sób okre ślić, któ ra z wy ko ny wa nych
prac da je fraj dę więk szą, czy mniej szą.
– Cze go bym so bie na to miast ży czył, to
te go, że by ko ściół był otwar ty – do da je.
Ki wam gło wą. Kie dy tyl ko mam czas,
wę dru ję z przy ja ciół mi przez wio ski,
gdzie za glą da my do sta rych ko ściół ków.
No, trze ba przy znać, że czę sto jest to tak
zwa ne przez nas zwie dza nie przez
dziur kę od klu cza (oczy wi ście, o ile
aku rat coś przez nią wi dać). 

Na to miast mój roz mów ca wy raź nie
nie go dzi się z tym, że pod cho dząc
do za byt ku, ca łu je klam kę, bo aku rat
„ko ściel ny zga sił świa tło, za mknął
drzwi i po szedł do do mu”. – Ostat nio
co raz czę ściej wan da le bez czesz czą ko -
ścio ły… – za uwa żam. Pan Stec po zo sta -
je nie ugię ty: – Na le ży zro bić wszyst ko,
aby obiekt był rów nież otwar ty dla lu -
dzi, któ rzy chcą ob co wać ze sztu ką.
Prze cież w ko ścio łach i klasz to rach
znaj du ją się, na gro ma dzo ne przez wie -
ki, skar by na szej kul tu ry – pod kre śla
z na ci skiem. W sztu ce (i w ży ciu) Jó zef
Stec wy zna je pra wo do brej kon ty nu acji.
Po to, by za byt ki trak to wa no ja ko dar
Bo ży, a nie ty tu ło we ska ra nie bo skie.

ALEK SAN DRA SO LA RE WICZ 
Przedruk za portalem „Konserwatywna Emigracja”

Autorka jest doktorem nauk humanistycznych
(Uniwersytet Wrocławski), polonistka,

literaturoznawca. W październikowym
„Sądeczaninie” (nr 9/68) opublikowała artykuł pt.

„Dyrektor szpitala w trudnych czasach”
o stryjecznym dziadku, dr. Stanisławie Stuchłym,

dyrektorze sądeckiego szpitala w latach 1928-1944.
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Wy da wać by się mo gło, że wie cze rza
wi gi lij na to wa rzy szy na szej oby cza -
jo wo ści od za wsze. Tym cza sem hi -
sto ry cy ku li na riów i et no gra fo wie
zgod nie pi szą, że uro czy ste ob cho -
dze nie Wi gi lii po ja wi ło się w pol skich
do mach do pie ro z po cząt kiem
XVIII wie ku, a 12 po traw przy niósł
na sto ły oby czaj ukształ to wa ny
na prze ło mie XIX i XX wie ku.

W
i gi lij ny oby czaj, któ ry
– naj praw do po dob niej
– wy szedł z do mów
ary sto kra cji i szlach ty,

roz prze strze nił się bar dzo szyb ko tra fia -
jąc pod... strze chy.

Po cząt ko wo dba no, by licz ba po traw
by ła nie pa rzy sta, co mia ło za pew nić do -
sta tek i uro dzaj w nad cho dzą cym ro ku.
Stąd na sto łach ary sto kra cji po traw by -
ło 11 lub 13, u szlach ty, zie miań stwa
i miesz czań stwa – 9, zaś u chłop stwa
i po spól stwa – 5 lub 7, o czym pi sze
Alek san der Bruck ner w „Słow ni ku ety -
mo lo gicz nym ję zy ka pol skie go”.

Licz bę po traw tłu ma czo no ró żnie,
np: 7 – od dni ty go dnia, 9 – na pa miąt -
kę dzie wię ciu chó rów. 

Han na Szy man der ska w „Pol skich
tra dy cjach świą tecz nych” wy wo dzi po -
da wa nie 12 po traw z za mo żnych do mów
szla chec kich i zie miań skich, gdzie po -
ja wił się oby czaj przy rzą dza nia na ko la -

cję wi gi lij ną – oprócz in nych po traw
– 12 dań ryb nych (na pa miąt kę 12 apo -
sto łów).

Za pew ne stąd wzię ło się owe 12 po -
traw obec nych na współ cze snych sto -
łach wi gi lij nych. W do dat ku,
w daw nych wie rze niach, „dwu nast ka”
by ła sym bo lem do stat ku i bo gac twa.

Na Wi gi lię na le ża ło po dać wszyst kie
pło dy zie mi, po la, la su i sa du (w wie lu
re gio nach kra ju ta kże i wo dy), by za -
pew nić ich do sta tek i uro dzaj w na stęp -
nym ro ku. 

Jak twier dzi Wan da Czu ber na to wa,
znaw czy ni gó ral skich oby cza jów, nie -
mal do po ło wy XX wie ku ryb w gó rach
w Wi gi lię nie po da wa no i nie ja da no. To
był ce per ski oby czaj, któ ry upo wszech -
nił się po II woj nie świa to wej, bo wiem...
syć ka, co ży ło w rzy kach i po to kach do -
wni gó ro le ga da mi na zy wa li. A ga dów
we Wi liom zryć się nie go dzi ło... – wy -
ja śnia krót ko i zwięź le Gaź dzi na z Ra -
by Wy żnej.

Po da wa nym pod czas Wi gi lii po tra -
wom i skła da ją cym się na nie pro duk tom
przy pi sy wa no szcze gól ne wła ści wo ści.
Ziar nom zbóż – moc, nie śmier tel ność,
do sta tek. Ma ko wi – płod ność. Był on ta -
kże „da rem” dla błą ka ją cych się dusz.
Jed na po tra wa mu sia ła za wie rać mak, by
za pew nić po myśl ność, bo gac two i po -
tom ków w nad cho dzą cym ro ku. Ka pu -
sta sym bo li zo wa ła od ra dza ją ce się ży cie,
ochro nę od wszel kie go zła, a ta kże wi -
tal ność. Ka pu sta z gro chem mia ła chro -
nić przed wszel ki mi cho ro ba mi. Grzy by
– szczę ście i do sta tek, ale rów nież umo -
żli wie nie kon tak tu ze świa tem zmar łych.
Wie rzo no, że miód za wie ra nad przy ro -
dzo ne mo ce, bro ni przed złem, za pew nia
ra dość, bo gac two ob fi tość, szczę ście,
dłu gie ży cie i mi łość. Orze chy to mą -
drość, wie dza ta jem na i pie nią dze, ale ta -
kże sym bol po jed na nia. Jabł ka – mi łość
i zgo da. Grusz ki – dłu go wiecz ność.
Śliw ki – od pę dze nie złych mo cy. Ry by
– od ra dza nie się ży cia, chrzest i chrze -
ści jań stwo. Karp – si łę, moc i ob fi tość.

Mia ła więc wie cze rza wi gi lij na swo -
istą... ma gię, w któ rej i licz ba za sia da ją -

cych do sto łu mia ła nie ba ga tel ne zna -
cze nie. Dłu go by o tym pi sać.

Się gnij my jed nak do skarb czy ka
prze pi sów, przy ta cza jąc bo daj trzy, bez
któ rych ta wie cze rza obejść się nie mo -
że, a kon fi gu ra cja skład ni ków za pew ni
nam wszyst ko, co za pew nić po win na.

BARSZCZ WI GI LI NY 
NA ZIO ŁACH

Na ty dzień przed Wi gi lią za ki sić su -
ro we bu ra ki ćwi kło we (bez żad nych do -
dat ków, wy łącz nie w oso lo nej wo dzie).
Zro bić wy war z ziół (po ły żce sto ło wej):
kmin ku, ba zy lii, ma je ran ku, z do dat -
kiem kil ku zia ren zie la an giel skie go i 2-
3 list ków lau ro wych (ilość i pro por cja
ziół za le ży od wła sne go upodo ba nia).
Wy war, po od ce dze niu, po łą czyć
z barsz czem, do pro wa dzić do wrze nia,
lecz nie go to wać. Nie do da wać żad nych
in nych wy wa rów ani tłusz czów (ko la cja
wi gi lij na to po si łek po st ny). Po da wać
z uszka mi, w któ rych farsz sta no wią wy -
łącz nie praw dziw ki lub – do cze go za -
chę ca my – z pol ska fa so lą z orzeł kiem,
o któ rej pi sa li śmy przed mie sią cem..

KA PU STA Z GRO CHEM
Skład ni ki: 35 dag gro chu, 1 kg ki szo -

nej ka pu sty, 20 dag ziem nia ków, 2-3
list ki lau ro we, kil ka zia ren czar ne go pie -
przu, sól i pieprz do sma ku.

Wy ko na nie: Groch na mo czyć przez
noc w wo dzie. Ki szo ną ka pu stę po kro -
ić, wło żyć do garn ka, za lać zim ną wo -
dą. Do dać przy pra wy, a na stęp nie
uprzed nio na mo czo ny (przez 10 go dzin)
groch. Go to wać na ma łym ogniu przez
oko ło go dzi nę, aż groch bę dzie śred nio
twar dy. W osob nym garn ku ugo to wać
ziem nia ki i ze trzeć je do garn ka z go tu -
ją cą się ka pu stą i gro chem. Do dać
szczyp tę so li i pie przu. Go to wać jesz cze
oko ło 15 mi nut. Z ugo to wa nej ka pu sty
z gro chem na le ży – przed po da niem
– od lać wo dę.

Ro dzin nych, zdro wych i ra do snych
Świąt Bo że go Na ro dze nia ży czy Czy tel -
ni kom i In ter nau tom re dak cja por ta lu
www.po tra wy re gio nal ne.pl.

5, 7, 9, 11 czy 12 po traw?

Barszcz na ziołach







4.

5.

6.

1. kolczyki, 17 zł, Jubiler Batko 
2. cień, 19,99 zł, Drogeria Natura 
3. korona, 14,90 zł, H&M 
4. torebka z brokatem, 29,99 zł, 
Reserved Kids
5. naszyjnik z brokatem, 12,99 zł, 
Reserved Kids 
6. baleriny z brokatem, 49,99 zł, 
Reserved Kids 
7. brokatowa sukienka, 39,90 zł, 
H&M 
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DAWNY ŻUR WIGILIJNY Z GRZYBAMI
n 2 l żuru żytniego lub owsianego, 
n 10 dag suszonych grzybów, 
n 2 ząbki czosnku, 
n sól, 
n pieprz
Grzyby namoczyć, ugotować i odcedzić. Wywar rozmieszać z
żurem (grzyby można przeznaczyć np. do wigilijnej kaszy).
Ugotować, dodać roztarty czosnek, sól i pieprz do smaku.
Podawać nie omaszczony z całymi gotowanymi ziemniakami.

PIEROGI STAROWIEJSKIE
n 1 kg mąki, 
n 3 jajka, 
n letnia woda z margaryną, 
n sól, ½ kg suszonych śliwek bez pestek, 
n masło, 
n słodka śmietana
Zarobić elastyczne ciasto na pierogi dobierając odpowiednią
ilość wody. Śliwki umyć, osuszyć i podsmażyć na maśle. Ciasto
rozwałkować, wykrawać krążki i nakładać po 1 śliwce do
każdego pieroga. Zlepić brzegi i ugotować we wrzącej,
osolonej wodzie. Gdy wypłyną na wierzch jeszcze przez 3
minuty pogotować i wyjmować łyżką cedzakową. Podawać
polane masłem lub słodką śmietaną.

BUCHTY DROŻDŻOWE
n ok. 1 kg mąki,
n ½ l mleka, 
n 4 jajka, 
n 1 kostka masła, 
n 5 dag drożdży, 
n cukier, 
n sól
Z ½ kg mąki, mleka i drożdży i łyżki cukru sporządzić rozczyn i
zostawić do wyrośnięcia. Następnie dosypać trochę mąki,
dodać jajka, masło, niewielką ilość cukru, szczyptę soli i
wyrobić ciasto, aż będzie odchodziło od ręki. Mąki trzeba
dodać tyle, żeby ciasto było luźne. Odczekać, aż podrośnie.

Przygotować blachę, nasmarować tłuszczem i przełożyć do
niej wyrośnięte ciasto. Znów odczekać aż podrośnie i piec
przez ok. 1 godz. w piecu chlebowym. Do bucht dodawało się
rodzynki lub pokrojoną w kostkę marmoladę.

Żródło: „Regionalna Książka Kucharska Lachów i Górali”
(z przepisów Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Limanowskiego)

– wydano staraniem Starostwa Powiatowego 
w Limanowej – Limanowa 2012.



Kraków
Myślenice
Mszana Dolna
Szczawa

Kraków
Tarnów

Szczawnica
Zakopane

Wesołch Świąt 

i Szczęśliwego 

 Nowego Roku

Zapraszamy na zakupy świąteczne 
w naszym sklepie

 

  
  
  

 

Producent soków 100% tłoczonych ze świeżych owoców i warzyw 
bez dodatku cukru i konserwantów

oraz destylatów i napojów alkoholowych

życzy
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P
a ni re dak tor roz po czy na roz -
mo wę od zwró ce nia uwa gi
na pew ną ru bry kę Dzien ni ka
Try bu na, z któ rej, jak za zna cza,

pi smo jest szcze gól nie dum ne. Ru bry ka
na zy wa się „Gdy by nie PRL” i za pra sza -
ni są do niej czy tel ni cy oraz przy ja cie le
pi sma, aby po dzie li li się wspo mnie nia -
mi o Pol sce Lu do wej.

W wy wia dzie da je się do strzec dwa
wy raź ne wąt ki.

Pierw szym jest przy bli że nie po sta ci
bo ha te ra wy wia du; przed sta wie nie pew -
nej nor mal no ści czy zwy kło ści te go nie
zu peł nie zwy kłe go kie dyś chłop ca. Po -
ka za nie je go do mu ro dzin ne go; trud -
nych, nie ła twych cza sów, na ja kie
przy pa dło je go dzie ciń stwo. Trud no ści
te jed nak, wy ni ka ją ce przede wszyst kim
z po wszech ne go nie do stat ku, nie po -
wstrzy ma ły mło de go, am bit ne go, ale
rów nież zdol ne go i pra co wi te go chłop -
ca przed uzy ska niem wy ższe go wy -
kształ ce nia, w tym ukoń cze nia
eli tar ne go Wy dzia łu Han dlu Za gra nicz -
ne go SGPiS. Już w cza sie stu diów roz -
po czął swo ją przy szłą ka rie rę: naj pierw
dzia ła cza stu denc kie go, póź niej zaj mu -
jąc co raz wy ższe sta no wi ska w apa ra cie
par tyj no -pań stwo wym się gnął po zy cji
praw dzi we go mę ża sta nu. Ka rie rę swo -
ją wień czył sta no wi ska mi mar szał ka
sej mu (dwu krot nie) i sta no wi skiem naj -
wy ższej wła dzy wy ko naw czej, czy li
pre mie ra rzą du. 

Wzru sza ją ce są sło wa i sza cu nek,
z ja ki mi bo ha ter wy wia du, opo wia da jąc

o ro dzin nym do mu, przed sta wia swo ją
mat kę, nie kwe stio no wa ną gło wę ro dzi -
ny. Cał ko wi ta re zy gna cja z tzw. wła sne -
go ży cia, am bi cja i ogrom ny, nie mal
he ro icz ny wy si łek dla do bra ro dzi ny.
Za pew nie nie wy kształ ce nia i tym sa -
mym in nej, lep szej przy szło ści dzie ciom
by ło udzia łem wie lu ów cze snych ma tek.
Jed nak do strze ga nie te go z po zy cji
dziec ka nie by ło już tak czę ste; do wo dzi
to wra żli wo ści i cha rak te ru mło de go
Józ ka, i za pew ne po zo sta wi ło trwa ły rys
w je go oso bo wo ści. Ten przy kład ob ra -
zu mat ki jest mi szcze gól nie bli ski, bo
bar dzo po kry wa się z pa mię cią mo jej
mat ki – ko bie ty, któ ra, bę dąc jesz cze

dziec kiem, po skoń cze niu czwar tej kla -
sy szko ły pod sta wo wej, w wie ku za le d -
wie dwu na stu lat mu sia ła opu ścić
wiej ską cha tę i iść na słu żbę do nie co le -
piej sy tu owa nych miej skich do mów.
Ten tak trud ny i wcze sny start ży cio wy
nie zła mał jej. Ni gdy nie by ło jej da ne
po now nie pod jąć na ukę. Wie dzę o ży -
ciu zdo by wa ła cię żką pra cą i gorz ki mi
wła sny mi do świad cze nia mi. By ła do bit -
nym do wo dem jak bez for mal ne go wy -
kształ ce nia mo żna być mą drym,
wra żli wym i za cnym czło wie kiem zy -
sku jąc za słu żo ny au to ry tet w sze ro kich
krę gach ro dzin nych. To w du żym stop -
niu za jej sta ra niem wszyst kie jej dzie ci

Jó ze fo wi Olek se mu do sztam bu cha 

Polska Ludowa nie była
demokratycznym państwem
Nie co in try gu ją cy ty tuł, „Lu bię Szyk” – roz mo wy Agniesz ki Wołk -Ła niew skiej z Jó ze fem Olek sym za miesz czo -
nym w Dzien ni ku Try bu na z dnia 6-8 wrze śnia br. spra wił, że szu ka łem je go roz wi nię cia w tek ście, ale nie zna la -
złem. Sło wo „szyk” ko ja rzy mi się z bu dzą cym za chwyt ubio rem mo del ki al bo ze sfe rą mi li tar ną, np. z szy kiem
huf ców bo jo wych. Du że, ko lo ro we zdję cie z ja kie goś po cho du za miesz czo ne nad ty tu łem wy wia du nie przy po mi -
na mi jed nak ani te go, co oglą da się na wy bie gu po ka zu mo dy, ani rów ne go sze re gu np. szwa dro nu ka wa le rii;
zdję cie wy da je się być znacz nie bli ższe sien kie wi czow skie mu za wo ła niu: „Ku pą mo ści pa no wie! Ku pą!”.
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pod ję ły stu dia, co w la tach sześć dzie sią -
tych i na po cząt ku lat sie dem dzie sią tych
nie by ło jesz cze po wszech ną nor mą. 

Dru gim, bez wąt pie nia za sad ni czym
wąt kiem pu bli ka cji jest po ka za nie
na kon kret nym przy kła dzie do brych
stron mi nio ne go sys te mu. W szcze gól -
no ści mo żli wo ści i szans, ja kie Pol ska
Lu do wa otwie ra ła przed zdol ną, bied ną
mło dzie żą. Po ka za nie jak chłop cu
z bied nej ro dzi ny da ne by ło roz wi nąć
skrzy dła i do ko nać nie wy obra żal nej
wprost ka rie ry, a to wszyst ko, nie by ło -
by mo żli we „gdy by nie PRL”. 

Tak ro zu mia ne prze sła nie wy wia du
(mam na my śli dru gi wą tek) zo sta ło
przed sta wio ne, de li kat nie mó wiąc, ma -
ło prze ko ny wu ją co. 

Już pierw sza wy po wiedź Jó ze fa
Olek se go: „Ja chęt nie do brze mó wię
o Pol sce Lu do wej. Nie spo sób prze ce -
nić te go, co za wdzię czam tam te mu sys -
te mo wi. Wszy scy tak mó wią…” na wet
u pa ni re dak tor spo ty ka się z pew nym
dy stan sem, bo do po wia da ona: „Oj, nie
wszy scy, nie wszy scy…”.

Ja też nie mo gę po zo sta wić tej wy po -
wie dzi bez uwag. Po mi jam nie po wa żne:
„Wszy scy tak mó wią”. Uwa gę chciał -
bym zwró cić na cha rak te ry stycz ne zda -
nie: „Nie spo sób prze ce nić te go, co
za wdzię czam te mu sys te mo wi.

Zda nie to do ty ka pod sta wo we go dy -
le ma tu SLD. Z jed nej stro ny par tia ta
sta ra się przed sta wić ja ko praw dzi wie

no wo cze sna, de mo kra tycz na for ma cja
po li tycz na, a z dru giej – za cho wać sil ne
ide owe wię zi i sen ty ment do mi nio ne go
sys te mu, peł nić ro lę stra żnicz ki do bre -
go imie nia PRL. W mo im po ję ciu tych
ról po go dzić się nie da. Nie mo żna rów -
no cze śnie sła wić PRL i wy zna wać
praw dzi wie de mo kra tycz ne za sa dy. Mo -
że te go do ko nać je dy nie ktoś o wy bit nie
ela stycz nym umy śle, wier ny tzw. de mo -

kra cji so cja li stycz nej, któ ra z nor mal ną
de mo kra cją ma zwią zek, po wiedz my,
ilu zo rycz ny. Za sta na wia ją ce, że w krę -
gach te go odła mu le wi cy sprzecz ność
mię dzy ty mi ro la mi jest w ogó le nie do -
strze ga na. 

Obec ny ład po li tycz ny w na szym
pań stwie zda je się być w peł ni ak cep to -
wa ny przez śro do wi sko SLD. A na wet
wię cej, za ka żdym ra zem, kie dy par tie
o so li dar no ścio wym ro do wo dzie przed -
sta wia ją obec ną de mo kra cję ja ko swo je
wy wal czo ne zwy cię stwo i dzie ło, na -
tych miast z krę gów SLD sły chać gło sy,
że ów cze śni rzą dzą cy w prze ło mo wym
mo men cie współ dzia ła li w bu do wie no -
we go ła du i część chwa ły im rów nież się
na le ży. Mo żna by za tem przy pusz czać,
że przy pi sy wa nie so bie, przez ów cze sną
stro nę rzą do wą, tych za sług jest rów no -
znacz ne ze zmia ną po glą dów i osta tecz -
ną ne ga tyw ną oce ną mi nio ne go
sys te mu. Bo gdy by sys tem po przed ni
był lep szym, to czym mia ły by być uza -
sad nia ne za słu gi za współ dzia ła nie w je -
go oba la niu i bu do wa nie no we go? 

A je śli oba lo ny sys tem na praw dę był
do brym, to nie ma co się chwa lić udzia -
łem w je go oba la niu, tyl ko otwar cie dą -
żyć do od bu do wy te go co by ło. Te go
jed nak SLD nie czy ni; wy da je się w peł -
ni re spek to wać no wy sys tem, swo bod -
nie się w nim po ru sza i chwa li go,
a rów no cze śnie sła wi mi nio ny. 

Mo żna po dać wie le przy kła dów upo -
mi na nia się o do bre imię PRL. Jest nim
m.in. nie daw no wy da ny i z du mą pre -
zen to wa ny przez SLD „Nie zbęd nik Hi -
sto rycz ny”, nada wa nie uli com,
skrzy żo wa niom imie nia Edwar da Gier -
ka, szcze gól ne ho no ro wa nie W. Ja ru zel -
skie go, czy choć by wspo mnia na już
ru bry ka w Dzien ni ku Try bu na za ty tu ło -
wa na: „Gdy by nie PRL”.

War to zwró cić uwa gę na przy pa dek
E. Gier ka. Prze jął on wła dzę w na stęp -
stwie tzw. wy da rzeń grud nia 1970. Kry -
tycz nie od niósł się do wy pa czeń
po przed niej eki py wła dzy i obie cał no -
wy, spra wie dli wy po rzą dek. Po dzie się -
ciu la tach w 1981 ro ku E. Gie rek zo stał
usu nię ty. No wa eki pa tej sa mej, je dy nie
słusz nej par tii, da ła mu jed no znacz ną
ne ga tyw ną oce nę głów nie za do pro wa -
dze nie do ostre go zła ma nia się na szej
go spo dar ki. Zo stał na wet izo lo wa ny

aresz tem do mo wym. Ta no wa ra tun ko -
wa eki pa, ko ja rzo na głów nie z na zwi -
skiem W. Ja ru zel skie go, do pro wa dzi ła
już do cał ko wi tej kla py, a par tia uzna ła,
że nie jest już w sta nie spra wo wać wła -
dzy i sa ma po sta no wi ła zejść ze ce ny
po li tycz nej. Na po zo sta ło ściach po niej
utwo rzo na zo sta ła no wa par tia, rze ko mo
cał ko wi cie wol na od błę dów po przed -
nicz ki. Otóż ta no wa par tia, za je den
z głów nych ide owych ce lów przy ję ła
rów no cze sne sła wie nie obu ekip: W. Ja -
ru zel skie go i E. Gier ka, za ich wy bit ne
„do ko na nia”, za po mi na jąc cał ko wi cie
o po wo dach utra ty przez nich wła dzy
i po mi mo wza jem nych kry tycz nych
ocen tych dwóch ekip. 

Roz ma ite oce ny za let i wad sys te mu
po li tycz ne go na zy wa ne go Pol ską
Rzecz po spo li tą Lu do wą bę dą za pew ne
jesz cze dłu go do ko ny wa ne z roz ma itych
punk tów wi dze nia i nie za no si się na ich
w mia rę szyb kie i po wszech ne ujed no -
li ce nie. Na le ży tu jed nak przy po mnieć
kil ka pod sta wo wych fak tów, szcze gól -
nie tym, co nie mo gą po zbyć się sen ty -
men tu do mi nio nych cza sów.

1. Pa nu ją cy w na szym pań stwie
przez pra wie pół wie ku sys tem PRL nie
był re ali za cją pra wa do sa mo sta no wie -
nia na sze go na ro du. Był na stęp stwem
ukła du dwóch glo bal nych po tęg, ja ki

A je śli oba lo ny sys tem
na praw dę był do brym, to
nie ma co się chwa lić
udzia łem w je go oba la -
niu, tyl ko otwar cie dą żyć
do od bu do wy te go 
co by ło. 

Dwaj ko le dzy z ła wy szkol nej: Jó zef
Olek sy i Ro man But scher 
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ukształ to wał się po II Woj nie Świa to -
wej, w szcze gól no ści po ro zu mień za -
war tych na kon fe ren cji jał tań skiej,
od da ją cych nas w tzw. stre fę wpły wów
ów cze sne go Związ ku Ra dziec kie go.

2. Ten do bry, roz wi ja ją cy się sys -
tem – jak mo żna by są dzić np. ze zdjęć
uśmiech nię tych twa rzy uczest ni ków
ma ni fe sta cji pierw szo ma jo wych – na -
zwa ny de mo kra cją lu do wą, upadł nie
na sku tek ja kie goś ka ta kli zmu wy wo ła -
ne go si ła mi przy ro dy, tj. tsu na mi, czy
ude rze nia ja kie goś gi gan tycz ne go, tun -
gu skie go me te ory tu. Upa dek sys te mu
nie był też na stęp stwem mi li tar nej agre -
sji ze wnętrz nych sił wro gich PRL -owi. 

3. Po wo dem za ła ma nia się sys te -
mu by ła we wnętrz na, go spo dar cza nie -
wy dol ność, je go cał ko wi te ban kruc two
i sta now cze od rzu ce nie go przez ogrom -
ną więk szość spo łe czeń stwa, w tym
tych sił spo łecz nych, w imię któ rych
ów cze sna rzą dzą ca par tia spra wo wa ła
wła dzę. Sys tem „de mo kra cji lu do wej”
nie spraw dził się i upadł nie tyl ko w Pol -
sce, ale (z po mi nię ciem dwóch wy jąt -
ków) w ca łym blo ku tych państw,
rów nież w wzor co wym pań stwie, skąd
po cho dził. 

Wy da je się, że to brak mo żli wo ści
obro ny sys te mu PRL przez od wo ły wa -
nie się do prze ko nu ją cych, ogól nych,
ca ło ścio wych ocen i sła bo roz pa la ją ce
wy obraź nię przy kła dy Ku by, czy Ko rei
Pół noc nej – ostat nich re lik tów de mo kra -
cji lu do wych – za pew ne spra wi ły, że do -
bre go ob ra zu PRL zde cy do wa no się
szu kać w in dy wi du al nych do świad cze -
niach lu dzi pa mię ta ją cych ten sys -
tem. I stąd za pew ne po mysł ru bry ki
„Gdy by nie PRL” w re dak cji Dzien ni ka
Try bu na. 

Jest to po mysł o ty le traf ny, że bez
tru du znaj dzie się mnó stwo lu dzi (choć
na pew no nie bę dą to „wszy scy”), któ -
rzy mo gą da wać rze czy wi ste, czy rze ko -
me, ko rzyst ne przy kła dy po żyt ków,
ja kie im ten sys tem ofe ro wał. Ale rów -
no cze śnie jest to przed się wzię cie z gó -
ry ska za ne na po ra żkę i zu peł nie bez
sen su, bo oce ny tak zło żo ne go zja wi ska,
ja kim jest ca ło ścio wy, wszech ogar nia ją -
cy sys tem po li tycz no -go spo dar czy nie
mo żna do ko ny wać je dy nie na pod sta wie
na wet du żej licz by, ale wą skich, se lek -
tyw nie do bra nych ocen. 

Je stem ab so lut nie prze ko na ny, że za -
rów no na wspo mnia nej już Ku bie, czy
Ko rei Pół noc nej spo ra licz ba miesz kań -
ców tych państw jest głę bo ko prze ko na -
na, że ży je w naj lep szym z mo żli wych
sys te mów spo łecz no -po li tycz nych i lu -
dzie ci go to wi są wy li czyć wie le po wo -
dów, dla któ rych są szcze rze wdzięcz ni
swo im przy wód com. Ale in ter pre ta cje
tych opi nii – od po wiedź na py ta nie, cze -
go one do wo dzą – po zo sta wiam tu bez
ko men ta rza, ja ko otwar tą kwe stię. 

UŁA TWIE NIA W ZDO BY CIU
WY KSZTAŁ CE NIA W PRL

Tak, to praw da, Pol ska Lu do wa roz -
wi ja ła edu ka cję i da wa ła mo żli wość zdo -
by cia wy ższe go wy kształ ce nia
mło dzie ży z bied nych do mów. Sam by -
łem be ne fi cjen tem ów cze sne go sys te mu
kształ ce nia. Miesz ka łem w aka de mi ku,
ko rzy sta łem ze stu denc kiej sto łów ki
i do sta wa łem sty pen dium pie nię żne.
A po nie waż co naj mniej po ło wę wszyst -
kich wa ka cji, po cząw szy od zda nej ma -
tu ry pra co wa łem, mo je stu dia
na po li tech ni ce nie by ły dla mo ich ro dzi -
ców prak tycz nie żad nym ob cią że niem. 

Po li ty ka kształ ce nia w PRL mia ła
jed nak pew ne spe cy ficz ne, war te od no -
to wa nia ce chy: by ła ści śle zwią za -
na z for so wa niem no we go ła du
spo łecz ne go. Nie po zo sta wa ła też bez
związ ku z da le ko się żnym am bit nym
pla nem już nie tyl ko bu do wy no we go
spo łe czeń stwa, ale na wet for mo wa niem
no we go czło wie ka. Do strze ga li to
i przed sta wia li w ska ry ka tu ry zo wa nej
for mie m.in. ta cy au to rzy jak Al do us
Hux ley czy Geo r ge Or well. 

Pre zen tu jąc za słu gi PRL w sze rze niu
edu ka cji i roz wi ja niu wy ższe go wy -
kształ ce nia trud no jed nak nie za uwa żyć,
że gwał tow ny, wie lo krot ny wzrost licz -
by stu den tów na uczel niach funk cjo nu -
ją cych już w PRL -u oraz po ja wie nie się
bar dzo licz nych, no wych wy ższych
uczel ni na stą pi ły do pie ro po upad ku
PRL.

Ostat nio ma my do czy nie nia ze spad -
kiem licz by uczą cych się i stu diu ją cych
mło dych lu dzi, ale głów ną przy czy ną te -
go zja wi ska są tu zmia ny de mo gra ficz -
ne, a nie po li ty ka li mi to wa nia, czy
se lek cjo no wa nia osób pra gną cych się
kształ cić.

W pod kre śla niu za sług PRL w po -
wszech nej edu ka cji bar dzo wy god ne jest
od no sze nie się do wa run ków z tzw. cza -
sów przed wo jen nych, co jest za bie giem
sztucz nym, bo nic ani w Pol sce, ani
w Eu ro pie i nie za le żnie od sys te mu po -
li tycz ne go nie mo gło wró cić do wa run -
ków sprzed 1939. Po rów nań na le ża ło by

ra czej do ko ny wać do zbli żo nych nam
państw i nie ko niecz nie z blo ku KDL.

Tyl ko prze sad ną skrom no ścią, czy
nie po ję tym bra kiem wia ry we wła sne si -
ły mógł bym so bie wy tłu ma czyć prze ko -
na nie J. Olek se go, że je dy ną mo żli wość
ukoń cze nia stu diów za wdzię cza Pol sce
Lu do wej. Mógł bym, gdy bym nie znał
Józ ka Olek se go ze szkol nej ław ki. Cho -
dzi li śmy do tej sa mej kla sy i mo gę po -
wie dzieć, że za rów no na uczy cie le jak
i ko le dzy nie mie li naj mniej szych wąt -
pli wo ści, kto w tej kla sie jest naj lep szym
uczniem. Śmiem twier dzić, że zde cy do -
wa nie mógł wy gry wać po rów ny wa nia
nie tyl ko w ob rę bie na szej pod sta wów -
ki. Śred nie szko ły wy bra li śmy in ne;
w mo jej też mia łem ko le gów kla so -
wych, któ rym nie bra ko wa ło am bi cji
i uzdol nień. Jed nak, we wszyst kich czy -
nio nych w mo ich my ślach ze sta wie -
niach, wy ższość przy pa da ła Józ ko wi.
Miał też nie zwy kle wa żne ce chy: był
ko le żeń ski i nie ob no sił się z swo ją wy -
ższo ścią. Ja też mia łem swo je am bi cje
i choć na za koń cze nie szko ły pod sta wo -
wej do sta li śmy te sa me, spe cjal ne le gi -
ty ma cje wzo ro we go ucznia (swo ją
bar dzo so bie ce ni łem), to do brze wie -
dzia łem, że lep szy od Józ ka by łem tyl -
ko z ry sun ków.

Po wo dem za ła ma nia się
sys te mu by ła we wnętrz -
na, go spo dar cza nie wy -
dol ność, je go cał ko wi te
ban kruc two i sta now cze
od rzu ce nie go przez
ogrom ną więk szość spo -
łe czeń stwa, w tym tych
sił spo łecz nych, w imię
któ rych ów cze sna rzą -
dzą ca par tia spra wo wa ła
wła dzę.
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SUK CE SY 
GO SPO DAR CZE PRL

Po dob nie jak z edu ka cją, od sa me go
po cząt ku PRL -u mie li śmy do czy nie nia
z ol brzy mi mi zmia na mi i du ży mi przed -
się wzię cia mi go spo dar czy mi, da ją cy mi
nie mal peł ne za trud nie nie. Za zna czam,
nie mal peł ne, bo nie wszy scy, co po nie -
kąd na tu ral ne, mo gli zna leźć pra cę, ja -
ką chcie li. Przez dość dłu gi czas
ab sol wen tów wy ższych szkół obo wią -
zy wał na wet na kaz pra cy, ale by li też ta -
cy (nie licz ni i nie ko niecz nie świe ży
ab sol wen ci), któ rym ze wzglę dów po li -
tycz nych zna le zie nie pra cy utrud nia no.
Kraj się jed nak roz wi jał, a w szczy to -
wym okre sie ste ro wa ne go en tu zja zmu
epo ki Gier ka, by li śmy na wet „dzie sią tą
po tę gą go spo dar czą świa ta”. Go spo dar -

ka „roz wi ja ła się jed nak zbyt szyb ko”
i tłu ma czo no nam, że ten szyb ki roz wój
spo wo do wał jej tzw. „prze grza nie”. Dal -
szym „suk ce sem” sys te mo we go roz wo -
ju, kie dy już pu ste pół ki skle pów
spo żyw czych wy peł nia no octem, by ło
za gwa ran to wa ne do stę pu do ar ty ku łów
pierw szej po trze by. Roz wią za no to
wpro wa dze niem sprze da ży na kart ki,
obej mu ją cej co raz więk szą licz bę art ku -
łów. Do nie wąt pli wie do brych stron tej
epo ki na le ży też za li czyć mi ni mal ną
w ska li kra ju emi gra cję za rob ko wą. To
nie to, co dzi siaj. Tam ten sys tem po tra -
fił za dbać, aby na si oby wa te le nie po dej -
mo wa li pra cy za gra ni cą, czę sto po ni żej
ich kwa li fi ka cji i ule ga li de mo ra li zu ją -
cym wpły wom Za cho du. Bar dzo sku -
tecz nym by ły tu obo wią zu ją ce pra wo,
wg któ re go pasz por ty by ły wła sno ścią
pań stwa i se lek tyw na, bar dzo po wścią -
gli wa po li ty ka wy da wa nia tych pasz por -
tów (cze go sam do świad cza łem). 

Sys tem de mo kra cji lu do wej w na -
stęp stwie osią gnię tych suk ce sów go spo -

dar czych po zo sta wił nas, wraz z ca łym
blo kiem KDL, da le ko w ty le za zdol no -
ścią wy twór czą i po zio mem ży cia kra -
jów, któ re nie przy ję ły do bro dziej stwa
na sze go sys te mu. Do pie ro po roz sta niu
się z PRL -em za czę li śmy na praw dę,
sku tecz nie i sys te ma tycz nie od ra biać
dzie lą cy nas dy stans do państw po za -
chod niej stro nie Eu ro py. 

A JED NAK W PRL 
BY ŁO LE PIEJ

Ka żdy zdro wo i uczci wie my ślą cy
przy zna, że PRL, mi mo licz nych in sty -
tu cji po zo ru ją cych de mo kra cję, de mo -
kra cją nie był. Mi mo po dej mo wa nych
wy sił ków i tru du – po zo sta wił nas
z wiel ki mi za póź nie nia mi w nie mal
wszyst kich sfe rach ży cia na sze go kra ju.

Lu dziom o za wę żo nym ho ry zon cie
po strze ga nia i my śle nia mo żna przy po -
mnieć, że wg da nych sta ty stycz nych
śred nie za rob ki w ro ku 1973 by ły do -
kład nie ta kie sa me, jak w obec nie,
w 2013. Ła twe są za tem po rów na nia
cen. Je dy nie do to wa ny wte dy chleb miał
ta ką, jak dziś, ce nę. Ce ny bar dzo trud no
do stęp ne go wów czas mię sa by ły wie lo -
krot nie wy ższe, po dob nie rzecz się mia -
ła z do stęp no ścią i ce na mi ar ty ku łów
prze my sło wych, jak np. pral ki, lo dów -
ki, od bior ni ki TV. Dla przy kła du, za sa -
mo chód Sy re na, z rocz nym
ocze ki wa niem, trze ba by ło za pła -
cić 66.000 zł, a je dy ną opcją był Tra -
bant, tej sa mej ce ny.

A jed nak cią gle mo żna usły szeć:
„w PRL by ło le piej”. 

SKĄD BIO RĄ SIĘ 
PIEW CY PRL?

Pierw szą gru pę sta no wią wszy scy
zwią za ni z mi nio nym sys te mem i je go
be ne fi cjen ci. Ka żda wła dza ma swo je
za ple cze, o któ re mu si dbać, aby mo gła
trwać. Wo bec po wszech ne go ubó stwa
sto sun ko wo ła two by ło na gra dzać „swo -
ich”. Słu ży ły do te go m. in., re gla men -
ta cja ró żnych dóbr, jak ta lo ny
na po szu ki wa ne to wa ry, przy dzia ły
na miesz ka nia, lub skra ca nie do nie go
ko lej ki, lep sze sta no wi ska w pra cy, a ta -
kże sys tem no men kla tu ry. Upa dek PRL
po zba wił tą gru pę do tych cza so wych po -
zy cji i przy wi le jów i zu peł nie zro zu mia -
łe, że nie mógł wzbu dzić w tej czę ści

spo łecz no ści en tu zja zmu, prze ciw nie
– po zo sta wił żal i tę sk no tę.

In ną, nie ma łą gru pę sta no wią doj rza li
i star si już lu dzie, któ rzy nie ko niecz nie
cie szy li się wzglę da mi sys te mu, ale ich
pra ca, dzia ła nia i naj lep sze mło de la ta
wpi sa ły się mi mo wo li w bu do wę tam -
tej rze czy wi sto ści. Wspo mnie nia mło -
do ści spra wia ją, że pa trzą oni bar dziej
wy ro zu mia le, czy wręcz z sen ty men tem
na tam te wa run ki. Po ma ga ją im w tym
dzi siej sze tru dy i pro ble my, z któ ry mi
mu szą się zma gać. Od cię cie się od PRL
by ło by dla nich od cię ciem się od wła -
snej prze szło ści.

Mo żna tu wspo mnieć część elit, któ -
ra włą czy ła się w bu do wę i funk cjo no -
wa nie sys te mu PRL, bo świa do mie,
wo bec re aliów wy ni ka ją cych z nie na ru -
szal no ści geo po li tycz ne go ukła du, uzna -
ła kie dyś ta ką po sta wę za roz sąd ną, czy
ak cep to wal ną,. Ty le tyl ko, że lu dzie ci
jak by nie do strze ga ją, że znaj du je my się
w no wych wa run kach, już bez cia snych,
sztyw nych i bo le snych gra nic dla zaj mo -
wa nych po staw. Do ko nu jąc w prze szło -
ści, pod przy mu sem i nie bez wa ha nia
trud nych wy bo rów, dziś do szu ku ją się
w PRL po zy ty wów, bo wzmac nia to
słusz no ści tam tej szych de cy zji. Wo lą oni
chwa lić PRL, niż rze tel nie, od wa żne
i uczci we spoj rze nie w prze szłość.

Jest też gru pa mło dych lu dzi za pew -
ne wy wo dzą ca się ze śro do wisk kie dyś
jed no znacz nie zwią za nych z PRL. Iden -
ty fi ko wa nie się z atrak cyj nie brzmią cy -
mi, le wi co wy mi ha sła mi swo je go
śro do wi ska łą czą z igno ran cją, al bo bar -
dzo se lek tyw ną wie dzą o tym, co dla
nich jest już hi sto rią (patrz: „Nie zbęd nik
Hi sto rycz ny”). Po pis zna jo mo ści hi sto -
rii dał nie by le kto, bo po seł i rzecz nik
klu bu par la men tar ne go SLD, Da riusz
Joń ski. Za py ta ny przez dzien ni ka rza
na ko ry ta rzu sej mo wym, w ra mach prze -
pro wa dza nej son dy, o da tę wy bu chu Po -
wsta nia War szaw skie go, po chwi li
na my słu prze strze lił o ok. 20 lat. Na po -
moc ni cze py ta nie o da tę wpro wa dze nia
sta nu wo jen ne go też po na my śle po my -
lił się o kil ka na ście lat. Cóż ten czło wiek
wie o zło żo nych, skom pli ko wa nych pro -
ce sach, czy zda rze niach hi sto rycz nych?
Ja kież je go kwa li fi ka cje po li ty ka, je śli
nie po tra fi umie ścić na osi cza su tak wa -
żnych zda rzeń z naj now szej hi sto rii, a co

Ka żda wła dza ma swo je
za ple cze, o któ re mu si
dbać, aby mo gła trwać.
Wo bec po wszech ne go
ubó stwa sto sun ko wo ła -
two by ło na gra dzać
„swo ich”.
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do pie ro o re la cjach przy czy no wo - skut -
ko wych. Po zo sta wie nie go, po ta kiej
wpad ce, na tak wa żnej po zy cji wie le mó -
wi o mło dym za ple czu tej par tii – naj -
praw do po dob niej nie ma go kim
za stą pić. Strach bie rze na myśl, że ta cy
lu dzie mo gli by prze jąć ste ry pań stwa lub
choć by o nim współ de cy do wać. 

W tym miej scu chciał bym za zna -
czyć, że choć je stem tech nicz ne go wy -
kształ ce nia, hi sto rię trak tu ję z du żą
po wa gą i uwa żam ją za na ukę sto so wa -
ną, o du żym prak tycz nym zna cze niu.
Nie cho dzi mi, oczy wi ście, o maj ster ko -
wa nie w hi sto rii. Uwa żam, że nie spo -
sób upra wiać po li ty kę do brze słu żą cą
na sze mu pań stwu bez wy star cza ją cej
wie dzy o tym, co już zo sta ło w prze szło -
ści prze ćwi czo ne. Dla te go z ta kim nie -
po ko jem pa trzę jak do po li ty ki bio rą się
hi sto rycz ni igno ran ci. 

Za mie rze niem pre zen to wa ne go tek -
stu by ło od nie sie nie się do tre ści ca łe go
wy mie nio ne go na po cząt ku wy wia du.
Oka za ło się, że za trzy ma łem się na wy -
po wie dzi: ”Ja chęt nie do brze mó wię o
Pol sce Lu do wej. Nie spo sób prze ce nić
te go, co za wdzię czam tam te mu sys te -
mo wi. Wszy scy tak mó wią…”. 

Ta kie oso bi ste oce ny, do ty czą ce do -
świad czeń kon kret nych lu dzi ma ją to do
sie bie, że ła two zmie nia ją się w uogól -
nie nia roz cią ga ne na ca ły sys tem po li -
tycz ny, kon tro lu ją cy bar dzo sze ro ki
za kres wa run ków ży cia oby wa te li na -
sze go pań stwa. Ła twość przej ścia z in -
dy wi du al nych cząst ko wych ocen na
oce ny glo bal ne wy raź nie wi docz na jest
w cy to wa nej wy po wie dzi. Patrz… 

Tak mo że mógł by mó wić przed pięć -
dzie się ciu la ty mło dy, nie do świad czo ny
czło wiek o bar dzo wą skim spoj rze niu.
Ale ta kim mło dy Jó zek Olek sy nie był.
Tym bar dziej wpra wia mnie w zdu mie -
nie opi nia wy po wia da na dzi siaj i przez
mę ża sta nu, o tak roz le głym do świad -
cze niu i wie dzy. 

Je dy ną za le ta tej pu bli ka cji jest to, że
uka za ła się ona w dzien ni ku o bar dzo
skrom nej po czyt no ści. 

RO MAN BUT SCHER 
Autor (rocznik 1946), jest absolwentem I LO

im. Jana Długosza w Nowym Sączu i
Politechniki Krakowskiej (Wydział

Budownictwa Lądowego). Prowadzi własną
działalność gospodarczą.

Wspa nia ły ka płan i na uczy ciel, bez
koń ca od da ny po słu dze wśród osób
cho rych i star szych, mi ło śnik gór -
skich wy cie czek, nie mal za wsze
try ska ją cy do brym hu mo rem.
Miesz kań com Piw nicz nej trud no
uwie rzyć, że ich eme ry to wa ny pro -
boszcz – ks. pra łat Jan Wą tro ba
– nie za sią dzie już w kon fe sjo na le,
nie od pra wi Mszy Świę tej, nie wy -
bie rze się już w uko cha ne gó ry. Ks.
Wą tro ba zgi nął w Gor cach w nie -
dzie lę 24 li sto pa da.

N
a za jutrz, póź nym wie czo rem
ra tow ni cy GOPR zna leź li je -
go zwło ki w Ko sza rach Ło -
pu szań skich, nie opo dal

czer wo ne go szla ku. 74-let ni ka płan
opu ścił w nie dzie lę, mię dzy godz. 15.30
a 16 schro ni sko na Tur ba czu. Szedł
czer wo nym szla kiem w kie run ku Prze -
łę czy Knu row skiej, gdzie po zo sta wił
sa mo chód na jed nej z po se sji. Nie ste ty,
do au ta nie do tarł.

Za gi nio ne go du chow ne go szu ka li
po li cjan ci i kil ku dzie się ciu ra tow ni -

Ks. pra łat Jan Wą tro ba 1939-2013 

Kochał 
góry i zginął
w górach
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ków GOPR, w tym z Gru py Kry nic kiej.
Wspie ra li ich rów nież stra żni cy Gor -
czań skie go Par ku Na ro do we go.

– Ak cję po szu ki waw czą pro wa dzi li śmy
w te re nie od godz. 10.30 – opo wia da Ma -
riusz Za ród, na czel nik Gru py Pod ha lań -
skiej GOPR. – By ła bar dzo trud na,
pro wa dzo na bo wiem w fa tal nych wa run -
kach at mos fe rycz nych, w śnie żnej za dym -
ce. Tem pe ra tu ra po wie trza spa dła
do kil ku stop ni po ni żej ze ra. We zna ki da -
wa ły się po ry wi sty wiatr i prze ni kli wa wil -
goć. Po go dzi nie dzie więt na stej ra tow ni cy
od na leź li w Ko sza rach Ło pu szań skich za -
gi nio ne go księ dza z Piw nicz nej. Nie ste ty,
nie żył.

Ra tow ni cy na tra fi li na zwło ki ka pła -
na nie opo dal czer wo ne go szla ku, z któ -
re go zszedł. By ła to pierw sza zi mo wa
ak cja ra tow ni cza GOPR w na szym re -
gio nie, w tym se zo nie.

***
Ks. pra łat Jan Wą tro ba uro dził się 21

paź dzier ni ka 1939 ro ku w Ło so si nie
Gór nej. W la tach 1958-1963 stu dio wał
w Wy ższym Se mi na rium Du chow nym
w Tar no wie. Świę ce nia ka płań skie przy -
jął 29 czerw ca 1963 r. z rąk bp. Je rze go
Able wi cza (je go młod szy brat, Jó zef,
rów nież zo stał ka pła nem). Pra co wał ja -
ko wi ka riusz i ka te che ta w Gry bo wie,
Kry ni cy (1964-1974), przez rok w Ro -
żno wie i przez trzy la ta w Tar no wie -Mo -
ści cach. W la tach 1978-1983 był
pro bosz czem w La sko wej, gdzie wy bu -
do wał ple ba nię. 

Pro bosz czem pa ra fii Na ro dze nia
Najśw. Ma ryi Pan ny w Piw nicz nej zo stał
w 1983 ro ku. Urząd pro bosz cza ob jął
po ks. Lu dwi ku Su wa dle i peł nił go
przez 26 lat, do 2009 ro ku. Był ta kże
pierw szym dzie ka nem de ka na tu Piw -
nicz na. 28 lip ca 2009 ro ku otrzy mał ty -
tuł Ho no ro we go Oby wa te la Mia sta
Piw nicz na -Zdrój, w uzna niu za sług dla
nad po pradz kie go mia stecz ka. 

– Był gor li wym, od da nym ka pła nem,
za tro ska nym o Ko ściół, pa ra fię i jej
wier nych. Kie dy już prze szedł na eme -
ry tu rę, du żo cza su po świę cał oso bom
star szym, cho rym, eme ry tom. To by ły ta -
kie je go gru py, któ ry mi za rzą dzał i jed -
no cze śnie in te gro wał na ró żne spo so by,
czy to na miej scu w Piw nicz nej, czy po -
przez ró żne spo tka nia i wy jaz dy – wspo -
mi na ks. Krzysz tof Czech, obec ny
pro boszcz pa ra fii w Piw nicz nej.

Dla miesz kań ców Piw nicz nej,
a w szcze gól no ści dla pod opiecz nych
Sto wa rzy sze nia na Rzecz Osób Prze -
wle kle Cho rych i Dzie ci Nie peł no -
spraw nych „Nasz Dom”, śmierć ks.
Wą tro by to nie po we to wa na stra ta.

– To był wspa nia ły ka płan i wspa nia -
ły czło wiek. Ko chał lu dzi, in te gro wał
mię dzy po ko le nio wo ca łe śro do wi sko.
Mo żna po wie dzieć, że ksiądz Wą tro ba
był przy wód cą du cho wym osób star -
szych, nie peł no spraw nych i ich ro dzin.
Zaw sze, nie mal na ka żdym kro ku pod -
kre ślał, jak nie zwy kle istot na jest pra ca
opie ku nów osób nie peł no spraw nych.

Prze wo dził też Klu bo wi Se nio ra, dzia ła -
ją ce mu w na szym sto wa rzy sze niu, an ga -
żo wał się w wy jaz dy in te gra cyj ne
se nio rów, spo tka nia re li gij ne – wspo mi -
na Ma ria Ku lig, pre zes Sto wa rzy sze nia
na Rzecz Osób Prze wle kle Cho rych
i Dzie ci Nie peł no spraw nych „Nasz
Dom” w Piw nicz nej -Zdro ju.

Tra gicz na śmierć ks. Wą tro by wstrzą -
snę ła rów nież bur mi strzem Edwar dem
Bo ga czy kiem.

– Przez wie le lat uczył re li gii w na szych
szko łach – wspo mi na bur mistrz. – Choć nie
po cho dził z Piw nicz nej -Zdro ju, wrósł przez
te wszyst kie la ta w na szą piw ni czań ską zie -
mię. Kie dy do wie dzia łem się o je go śmier -
ci, do słow nie mnie „za mu ro wa ło”. To był
ka płan z po wo ła nia. Bę dzie Go nam bar -
dzo bra ko wa ło. Niech spo czy wa w po ko ju.

Ze śmier cią ks. Ja na Wą tro by nie mo -
gą się po go dzić prze wod ni cy Ko ła
PTTK w Piw nicz nej -Zdro ju, Odział
„Be skid” w No wy Są czu.

– Pra łat był ka pe la nem na sze go ko ła.
– mó wi Ha li na Ha raf, prze wod ni czą ca
piw ni czań skie go ko ła PTTK. – Za pa lo -
nym tu ry stom, któ ry uko chał gó ry. Re gu -
lar nie cho dził na wy pra wy gór skie. On
roz po czy nał se zon tu ry stycz ny, od pra wia -
jąc ka żde go ro ku mszę świę tą na Fie dor -
ku i on też w paź dzier ni ku go za my kał
na „Jac ko wej po ście li” – do li nie upa mięt -
nia ją cej na sze go ko le gę – Jac ka Dur la ka,
któ ry zmarł w gó rach w 2004 ro ku a ta kże
i in nych ko le gów – prze wod ni ków. Ksiądz
Wą tro ba cho dził w gó ry z ró żań cem. 

Ha li na Ha raf za pa mię ta ła ostat nie ka -
za nie, któ re ks. Wą tro ba wy gło sił
na „Jac ko wej po ście li” do tu ry stów
i prze wod ni ków: – Mó wił o prze mi ja niu
i Mi ło sier dziu Bo żym. Bar dzo cie pło
wy po wia dał się o ra tow ni kach Gór skie -
go Ochot ni cze go Po go to wia Ra tun ko -
we go, któ rzy spie szą z po mo cą lu dziom,
któ rzy za gi nę li w gó rach…

Szer szy bio gram księ dza Ja na Wą tro -
by mo żna prze czy tać w ksią żce au tor -
stwa Ma rii Leb do wi czo wej, pt. „Z lu du
i dla lu du”.

Po dwu dnio wych uro czy sto ściach po -
grze bo wych w Piw nicz nej i Ło so si nie
Gór nej z udzia łem m.in. bpa or dy na riu -
sza An drze ja Je ża, śp. ks. pra łat Jan Wą -
tro ba zo stał po cho wa ny 29 li sto pa da
na cmen ta rzu w ro dzin nej miej sco wo ści. 

(MI GA, KB)
Śp. ks. Jan  Wą tro ba z pod opiecz ny mi Sto wa rzy sze nia  na Rzecz Osób
Prze wle kle Cho rych i Dzie ci Nie peł no spraw nych  „Nasz  Dom”  
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Piw nicz na -Zdrój, za spra wą m.in.
fun du szy unij nych i tych po zy ski wa -
nych z ró żnych pro gra mów, zmie nia
się do słow nie w oczach. Nad ra bia
pod wzglę dem in we sty cyj nym wie -
lo let nie za le gło ści. 

D
zi siaj uzdro wi sko przy po mi -
na wiel ki plac bu do wy. Naj -
więk szą re ali zo wa ną obec nie
in we sty cją, wa żną dla ca łe go

re gio nu, jest bu do wa no wej, mię dzy na -
ro do wej prze pra wy gra nicz nej z Piw -
nicz nej -Zdro ju do sło wac kie go Mnisz ka.
W Piw nicz nej wy pięk nia ły bul wa ry, roz -
cią ga ją ce się na obu brze gach Po pra du,
któ re sta ły się miej scem wy po czyn ku
i re kre acji. W dziel ni cy Za wo dzie koń -
czy się re mont czę ści uli cy Ko ściusz ki,
w ra mach któ re go prze bu do wa ny zo stał
ta kże ist nie ją cy mur opo ro wy. Roz bu do -
wa ny zo stał też, zy sku jąc zu peł nie no wy
wy gląd, Miej sko -Gmin ny Ośro dek Kul -
tu ry w ser cu uzdro wi ska. W Zu brzy ku
od ubie głe go ro ku dzia ła w wy bu do wa -
nym obiek cie świe tli ca śro do wi sko wa,
a w Łom ni cy -Zdro ju zo stał prze bu do wa -
ny i roz bu do wa ny bu dy nek gmin ny
z prze zna cze niem na dzia łal ność kul tu -
ral no -tu ry stycz ną. Go to we jest ta kże,
po prze bu do wie, piw ni czań skie tar go wi -
sko. To tyl ko część za dań, któ re uda ło się

gmi nie już wy ko nać, al bo są w trak cie
re ali za cji

– Cie szę się, że dzię ki m.in. po zy ski wa -
nym przez gmi nę fun du szom ze wnętrz nym
re ali zu je my ró żne in we sty cje – mó wi
bur mistrz Edward Bo ga czyk. – Trze ba je
wy ko rzy sty wać i na sza gmi na jest na to
przy go to wa na. Cią gle szu ka my do dat ko -
wych środ ków, któ re mo żna po zy ski wać.
Ka żda ta ka in we sty cja re ali zo wa na jest
oczy wi ście z udzia łem gmin nych pie nię -
dzy. Piw nicz na ra czej nie ma szans kon -
ku ro wać z ta ki mi uzdro wi ska mi, jak
Kry ni ca -Zdrój, Mu szy na, Szczaw ni ca,
czy Rab ka. Chce my być uzdro wi skiem ro -
dzin nym, gdzie mo żna wy po cząć, spró bo -
wać na szych wód mi ne ral nych.
Piw nicz na ma nie wie le te re nów in we sty -
cyj nych, dla te go też mu si z roz wa gą re -
ali zo wać ta kie za da nia.

Bur mistrz za zna cza, że ka żda gmin -
na in we sty cja po prze dzo na jest dłu gi mi
przy go to wa nia mi.

– Po pierw sze trze ba przy go to wać
i zło żyć do bry wnio sek na ta kie, czy in -
ne za da nie – tłu ma czy go spo darz uzdro -
wi ska. – Wte dy jest szan sa na zdo by cie
środ ków ze wnętrz nych. Na sze wnio ski
przy go to wu ją pra cow ni cy Urzę du Mia -
sta i Gmi ny i dla te go na le żą im się na -
praw dę sło wa po dzię ko wa nia. 

(MI GA)

Piw nicz na w bu do wie

PIWNICZNA-ZDRÓJ 
(MIASTO I GMINA) W LICZBACH
10.730 – liczba mieszkańców miasta i gminy Piwniczna-Zdrój
126, 7 km kw. – powierzchnia miasta i gminy
7 –sołectw
2 –hotele
10 –ośrodków wczasowych
57 – kwater prywatnych
1 – sanatorium uzdrowiskowe
4 – bary i kawiarnie
2 - baseny otwarte (przy obiektach)
2 – baseny kryte (przy obiektach)
15 – wyciągów narciarskich
1 – pijalnia uzdrowiskowa
1 – kort tenisowy

5 – siłowni
2 – dyskoteki/dancingi
2 – wypożyczalnie rowerów
1 – wypożyczalnia kijków do nornic walking
1 – punkt informacji turystycznej
6 – szlaków pieszych
13 – szlaków rowerowych
4 – szlaki jeździeckie
1 – szlak wodny (spływ Piwniczna-Rytro)
15 - tras narciarskich zjazdowych
1 - trasa biegowa
15 – pomników przyrody+
12.600 ha – powierzchnia parków krajobrazowych
72,53 ha – powierzchnia rezerwatów
2 – cerkwie wpisane do rejestru zabytków.
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Wio sną te go ro ku ru szy ła bu do wa
no wej, mię dzy na ro do wej prze pra -
wy gra nicz nej z Piw nicz nej -Zdro ju
do sło wac kie go Mnisz ka. To klu czo -
wa in we sty cja nie tyl ko dla Piw nicz -
nej, ale ca łe go re gio nu. Jej
za koń cze nie pla no wa ne jest
w grud niu 2014 ro ku. To obec nie
naj więk sza in we sty cja, re ali zo wa -
na na Są dec czyź nie. 

W
Mnisz ku na Sło wa cji wi -
docz na jest już kon struk -
cja mię dzy na ro do we go
mo stu, któ ry po łą czy brze -

gi gra nicz nej rze ki. Go to we są już też
dro gi do jaz do we do nie go. Pra ce przy bu -
do wie no wej prze pra wy Sło wa cy roz po -
czę li pod ko niec ub. ro ku. To za da nie,
zgod nie z mię dzy na ro do wą umo wą, wy -
bu du je w ca ło ści part ner sło wac ki, a stro -
na pol ska po kry je swój udział
w in we sty cji pn. „Udział w bu do wie mo -
stu w Piw nicz nej na rze ce Po prad na dro -
dze kra jo wej nr 87 wraz z do jaz da mi”.

Ro bo ty po stro nie pol skiej, któ re wy -
ko nu je wy ło nio na w prze tar gu cze ska fir -
ma Fi re sta -Fi ser z Brna, za czę ły się
jesz cze przed świę ta mi wiel ka noc ny mi.
In we sto rem jest Ge ne ral na Dy rek cja
Dróg Kra jo wych i Au to strad Od dział
w Kra ko wie. W ra mach te go po tę żne go
za da nia w Piw nicz nej, za pla no wa no bu -
do wę no we go od cin ka dro gi kra jo wej
nr 87, od ron da przy skrę cie do Łom ni cy
(trwa ją wła śnie przy nim pra ce), któ ra
sta no wić bę dzie do jazd do mo stu gra -
nicz ne go na rze ce Po prad oraz bu do wę
no we go od cin ka dro gi, łą czą cej dro gę
wo je wódz ką nr 971 z bu do wa nym ron -
dem. Do sa me go mo stu pol sko -sło wac -
kie go po pro wa dzi es ta ka da, bie gną ca
po nad to ro wi skiem i li nia mi wy so kie go
na pię cia. Cze ski wy ko naw ca, w ra mach
pro wa dzo nej in we sty cji, roz bie rze ist nie -
ją cy most na Po pra dzie w cen trum Piw -
nicz nej, przy ul. Kry nic kiej. 

Nie ste ty ter min roz biór ki prze pra wy
przy ul. Kry nic kiej prze su wa się w cza -
sie. Trwa ją bo wiem jesz cze nie zbęd ne

for mal no ści, któ re mu szą być do pię te
na „ostat ni gu zik”, za nim wy bu rzo ny
zo sta nie ist nie ją cy most.

– W tym ro ku po win na się za cząć roz -
biór ka mo stu na Po pra dzie – mó wi Iwo -
na Ko mu da, kie row nik pro jek tu
z GDD KiA Odział w Kra ko wie. – Mam
na dzie ję, że tak się sta nie.

Część fi la rów sta re go mo stu zo sta -
nie wy ko rzy sta na do bu do wy no wej
kon struk cji mo sto wej. Go to wa jest też
już tym cza so wa prze pra wa, na któ rą,
gdy ru szy roz biór ka mo stu na Po pra -
dzie, bę dzie kie ro wa ny ruch po jaz dów.
Prze bu do wa ne zo sta ną też skrzy żo wa -
nia, m.in. przy ul. Ko ściusz ki i Nad -
brze żnej, chod ni ki, scho dy te re no we,
zjaz dy. Po wsta ną no we za to ki au to bu -
so we i ście żki ro we ro we. W ra mach tej
po tę żnej in we sty cji prze wi dzia no ta -
kże roz biór kę ist nie ją cych prze pu stów
oraz bu do wę no wych, prze bu do wę
wy lo tów cie ków w ob rę bie mu ru opo -
ro we go, a ta kże roz biór kę mo stu
nad po to kiem Łom ni czan ka. Na je go
miej sce po wsta nie no wy. Już przy go -
to wa na jest tym cza so wa prze pra wa
przez ten po tok. 

– Most ob jaz do wy na Po to ku Łom ni -
czan ka jest już go to wy – po twier dza
Iwo na Ko mu da. – Przy go to wy wa ne są
fun da men ty pod pod po ry no we go mo stu. 

In we sty cja obej mu je rów nież bu do wę
obiek tu mo sto we go na po to ku bez na -
zwy, wraz z re gu la cją ko ry ta do wy lo tu
do Po pra du. Wy re mon to wa ny zo sta nie
ta kże mur opo ro wy, zlo ka li zo wa ny
wzdłuż dro gi kra jo wej nr 87. 

– Pra ce przy mu rze opo ro wym
wzdłuż Po pra du już się roz po czę ły – do -
da je Iwo na Ko mu da. – Wy ko na no już
ta kże więk szą część sie ci elek tro ener ge -
tycz nej, te le ko mu ni ka cyj nej i sa ni tar nej.
Roz po czął się ta kże mon taż oświe tle nia
dro go we go.

Udział Pol ski w bu do wie mo stu gra -
nicz ne go wy nie sie ok. 12 mln zł, zaś
koszt cał ko wi ty prze bu do wy dro gi kra -
jo wej nr 87, wraz z bu do wą do jaz du
do mo stu gra nicz ne go oraz bu do wą mo -
stu gra nicz ne go po stro nie pol skiej – 83
mln zło tych. Za kła da ny ter min re ali za -
cji ca ło ści przed się wzię cia to 21 mie się -
cy. Jej za koń cze nie za pla no wa no
na gru dzień 2014 ro ku.

(MI GA)

Przez nowe
przejście graniczne
na Słowację
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Bul wa ry nie
do po zna nia
Wśród in we sty cji, któ re zre ali zo -
wa no w Piw nicz nej -Zdro ju w ostat -
nim cza sie, jest re wi ta li za cja
bul wa rów nad Po pra dem. Efek ty
wi dać go łym okiem.

O
stat nie pra ce wy koń cze nio -
we by ły pro wa dzo ne jesz -
cze w tym ro ku. Za da nie
w więk szo ści zre ali zo wa ła

gor lic ka fir ma Al fa, któ ra we szła w te -
ren po okre sie prze sto ju w ro bo tach,
spo wo do wa nym ban kruc twem po -
przed nie go wy ko naw cy. Je go upa -
dłość, co by ło trud ne do prze wi dze nia,
po krzy żo wa ły pla ny gmi ny. Bur mistrz
uzdro wi ska zmu szo ny był ogło sić no -
wy prze targ, któ ry wy gra ła gor lic ka
fir ma. 

Piw nicz na -Zdrój na re ali za cję pro -
jek tu „Re wi ta li za cja ob sza ru zdro jo -
wo -uzdro wi sko we go Piw nicz na -Zdrój.
Za go spo da ro wa nie bul wa rów nad Po -
pra dem i te re nów w oto cze niu Pi jal ni”
otrzy ma ła z Ma ło pol skie go Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go oko -
ło 4,5 mln zł unij nej do ta cji, zaś
war tość ca łe go za da nia opie wa ła
na kwo tę oko ło 6,5 mln zło tych.

– Te re ny uzdro wi sko we po obu stro -
nach Po pra du, zmie ni ły się, co mo żna
zo ba czyć, nie do po zna nia. Po le wej
stro nie, przy rze ce, brzeg zo stał umoc -
nio ny i pod nie sio ny o po nad metr.
Na nim wy bu do wa no bo isko spor to we.
Mo żna tam grać w ko szy ków kę, siat -
ków kę, pił kę no żną. Bo isko zo sta ło
ogro dzo ne. Obok jest no wy ska te park
z za mon to wa ny mi urzą dze nia mi, po sia -
da ją cy mi wszel kie wy ma ga ne ate sty.
Po przed ni zo stał za mknię ty w czerw -
cu 2010 ro ku po po wo dzi, w któ rej Piw -
nicz na moc no ucier pia ła. Nie opo dal
jest rów nież no wy plac za baw dla dzie -
ci i dwa to ry do gry w krę gle – mó wi
bur mistrz Edward Bo ga czyk.

Po tej sa mej stro nie, ale kil ka na ście
me trów da lej, po ni żej mo stu łu ko we -
go, go to we jest ogro dzo ne po le cam -
pin go we. W sto ją cym tam kon te ne rze
znaj du ją się sa ni ta ria ty, w tym ta kże
przy sto so wa ne do po trzeb osób nie peł -
no spraw nych. Mo żna tam roz bić na -
miot, czy usta wić przy cze pę
cam pin go wą. Zro bio ne są też alej ki.

– Ta część brze gów Po pra du wy glą -
da es te tycz nie nie tyl ko w dzień – do -
da je bur mistrz. – Chy ba na wet pięk niej
pre zen tu je się wie czo rem, gdy za pa la -
ją się za mon to wa ne no we lam py.

Me ta mor fo zę prze szły ta kże te re ny
po dru giej stro nie Po pra du, na tzw. Za -
wo dziu. Mo wa tu taj o bul wa rach, znaj -
du ją cych się w oto cze niu Pi jal ni
Głów nej. W par ku po sta wio no per go -
lę, jest tam rów nież plac za baw dla
dzie ci, a nie opo dal wy bu do wa no nie -
wiel ki am fi te atr z za da szo ną musz lą
kon cer to wą. W par ku zro bio no no we
alej ki. Przy ma łej pi jal ni, tzw. ba zy li -
ce, znaj du ją cej się kil ka set me trów da -
lej, ta kże o nich nie za po mnia no. Tam
znaj du je się sza chow ni ca z wmon to -
wa ny mi na sta łe fi gu ra mi sza cho wy mi.

War to wspo mnieć, że wcze śniej
w ra mach te go przed się wzię cia wy re -
mon to wa na zo sta ła kład ka pie sza
na Po pra dzie. To wy god ny skrót pro -
wa dzą cy z cen trum mia sta do naj bar -
dziej atrak cyj nej – spa ce ro wej czę ści
uzdro wi ska, gdzie znaj du je się m.in.
pi jal nia wo dy mi ne ral nej. Kład kę wy -
re mon to wa ła fir ma Usłu go wa Log Bud
z Kry ni cy.

(MI GA)

Kąpielisko
na Radwanowie
Sztan da ro wą in we sty cją Piw nicz -
nej -Zdro ju, od da ną w mi ja ją cym ro -
ku, by ło otwar te ką pie li sko
na Ra dwa no wie. Pierw si ama to rzy
ką pie li za nu rzy li się w du żym ba se -
nie pod ko niec lip ca br. W upal ne,
let nie dni obiekt prze ży wał praw -
dzi we ob lę że nie. Cie ka we, że naj -
wię cej by ło go ści z No we go Są cza. 

N
ie ste ty, w tym ro ku lu dzie
mo gli je dy nie ko rzy stać z du -
że go, otwar te go ba se nu (bez
zje żdża li ru ro wej i urzą dzeń

re kre acyj nych), bo wiem tyl ko ta część
obiek tu zo sta ła do pusz czo na do użyt ko -
wa niu przez Po wia to we go In spek to ra
Nad zo ru Bu dow la ne go w No wym Są -
czu. Ja nusz Go lec, któ ry wy dał zgo dę
na udo stęp nie nie dla ką pią cych otwar tej
niec ki ma na dzie ję, że od biór po zo sta łej
czę ści obiek tu, po wy ko na niu ko niecz -
nych prac umo żli wia ją cych je go funk -
cjo no wa nie, na stą pi jesz cze w tym ro ku.

Ką pie li sko, na któ re od lat cze ka li nie
tyl ko miesz kań cy Piw nicz nej -Zdro ju zo -
sta ło wy bu do wa ne kosz tem po nad 6,5
mln zło tych. Gmi na otrzy ma ła w 2011
ro ku na to za da nie 4,8 mln zł z Ma ło pol -
skie go Re gio nal ne go Pro gra mu. Bra ku -
ją cą, resz tę do ło ży ła z wła sne go bu dże tu.

Kom pleks re kre acyj ny wy bu do wa ła
na te re nach gmin nych F.H.U. Fe wa term
zChoj ni ka ko ło Grom ni ka. Wy ko na ła rów -
nież 600-me tro wy od ci nek dro gi gmin nej.
W głów nym bu dyn ku do dys po zy cji osób
ko rzy sta ją cych z ką pie li ska są m.in. szat nie
i sa ni ta ria ty. Znaj du ją się tam rów nież po -
miesz cze nia tech nicz ne. Pię tro zo sta ło prze -
zna czo ne dla ga stro no mii. W skrzy dle
obiek tu jest ta kże kry ty ba sen o dłu go -
ści 25 m z trze ma to ra mi do pły wa nia. Cie -
ka wost ką jest to, że dach wtej czę ści obiek tu
jest roz su wa ny. Ama to rzy ką pie li w jac cu zi
ta kże bę dą usa tys fak cjo no wa ni. 

Obok głów ne go bu dyn ku znaj du je
się niec ka ba se nu od kry te go. Wy dzie lo -
no w nim bro dzik dla dzie ci i część,
w któ rej zo sta ły za mon to wa ne urzą dze -
nia do hy dro ma sa żu. Na te re nie obiek tu
za in sta lo wa no po nad sto so la rów, któ re
pod grze wa ją wo dę. (MI GA)
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Koń czy się re mont czę ści ul. Ko -
ściusz ki w Piw nicz nej -Zdro ju. Ter -
min za koń cze nia ro bót zo stał
przed łu żo ny do po ło wy grud nia br.
Wy ko naw ca za pew nia, że zo sta nie
do trzy ma ny.

I
n we sty cja obej mu je prze bu do wę
znisz czo ne go po po wo dzi w 2010
ro ku po nad ki lo me tro we go od cin ka
dro gi o bar dzo du żym na tę że niu

ru chu, za rów no pie sze go, jak i sa mo -
cho do we go. Uli ca Ko ściusz ki jest tą
w uzdro wi sku, wzdłuż, któ rej od by wa -
ją spa ce ry m.in. do Pi jal ni Wód Mi ne -
ral nych i Par ku Zdro jo we go tu ry ści
i ku ra cju sze wy po czy wa ją cy w Piw -
nicz nej -Zdro ju. Do je żdża ją nią do swo -
ich do mów miesz kań cy piw ni czań skich
osie dli i wsi. Nie mo żna też za po mi nać
o ama to rach ką pie li, któ rzy bę dą jeź dzić
tam tę dy do uru cho mio ne go w tym ro ku
ką pie li ska na Ra dwa no wie.

In we sto rem jest mia sto i gmi na Piw -
nicz na -Zdrój. Wła dze uzdro wi ska
na prze bu do wę ul. Ko ściusz ki, na od cin -
ku od kład ki wi szą cej na Po pra dzie aż
do Ho te lu Ko li ba po zy ska ły trzy mi lio -
ny zło tych z Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych. War tość
ca łe go pro jek tu, obej mu ją ce go m.in.
prze bu do wę dro gi, mu ru opo ro we go,

bu do wę no we go chod ni ka i oświe tle nia
opie wa na oko ło 7 mln zło tych. Po zo -
sta łą kwo tę do po zy ska ne go do fi nan so -
wa nia do ło ży ła gmi na, a ta kże
Spół dziel nia „Piw ni czan ka”.

– Nie mo gli śmy po zwo lić, że by z po -
wo du złe go sta nu dro gi i nisz cze ją ce go
mu ru opo ro we go zo stał utrud nio ny do -
jazd do te go za kła du – mó wi Edward
Bo ga czyk, bur mistrz Piw nicz nej -Zdro -
ju. – Ten od ci nek dro gi od daw na pro sił
się o ka pi tal ny re mont. Gdy wio sną te -
go ro ku ru szy ły pra ce, mo żna by ło zo ba -
czyć, w jak złym sta nie by ły za rów no
dro ga, jak i mur opo ro wy nad Po pra -
dem, któ re by ły bu do wa ne w la tach 60.
ubie głe go wie ku. Ka mien ny mur, chro -
nią cy przed wo dą, w nie któ rych miej -
scach był znisz czo ny przez upły wa ją cy
czas, ale ta kże przez po wo dzie, któ re
w ostat nich la tach re gu lar nie da wa ły się
we zna ki Piw nicz nej, że prak tycz nie
trze ba go by ło bu do wać od no wa. Prze -
bu do wę mu ru wy ko ny wa li śmy z gmin -
nych pie nię dzy. 

Wy ko naw cą za da nia jest kon sor cjum
po wo ła ne przez Przed się bior stwo Ro bót
Dro go wo – Mo sto wych z No we go Są -
cza i Za kład Bu do wy Mo stów z Klę -
czan. Pier wot nie ter min za koń cze nia
prac upły wał w po ło wie li sto pa da, ale
oka za ło się, że trze ba go jed nak prze su -

nąć o mie siąc z po wo du sta bi li za cji nie -
wiel kie go osu wi ska zie mi.

– Pro blem po ja wił się, gdy zo stał ro -
ze bra ny frag ment sta re go mu ru opo ro we -
go – do da je bur mistrz Piw nicz nej.
– Pa mię tam z dzie ciń stwa, że wła śnie
w tym miej scu grunt był za wsze pod mo -
kły. Wy ko naw ca po ra dził so bie z pro ble -
mem. Trze ba by ło wy ko nać tzw.
pa lo wa nie, co po chło nę ło do dat ko wo
z gmin nej ka sy po nad 200 ty się cy zło tych. 

Pra ce do bie ga ją koń ca, ale w związ -
ku ze sta bi li za cją osu wi ska, ter min za -
koń cze nia ro bót prze su nię to do po ło wy
grud nia. 

– W ra mach re ali zo wa ne go za da nia
m.in. wy bu do wa ny zo stał no wy mur
wzdłuż Po pra du na dłu go ści 384 me trów
– mó wi Woj ciech Strug, kie row nik bu -
do wy. – Zo stał on pod nie sio ny do gó ry
(w naj wy ższym punk cie o oko ło 1,8 m),
po to, aby nie po wtó rzy ła się sy tu acja
z po wo dzi w 2010 ro ku, kie dy wo da prze -
la ła się przez mur na dru gą stro nę jezd -
ni. Zbu do wa li śmy ki lo metr no wej dro gi,
uło ży li śmy ta kże po jed nej stro nie jezd ni
no wy, szer szy chod nik dla pie szych.
Wzdłuż no we go mu ru są umoc nie nia, in -
sta lu je my ba rier ki. W po bli żu skrzy żo -
wa nia, przy kład ce łu ko wej, zro bi li śmy
scho dy. Część uli cy Le śnej bę dzie mieć
no wą na wierzch nię. (MI GA)

Uli ca Ko ściusz ki jak no wa
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Al bum „Dar pa mię ci. Daw ni lu dzie, ro dzi ny, daw ne do -
my” au tor stwa Bar ba ry Pa luch, zna nej piw ni czań skiej
po et ki, re dak to ra mie sięcz ni ka „Znad Po pra du” jest pe -
reł ką wśród pu bli ka cji, któ re uka za ły się w tym ro ku
na Są dec czyź nie. Al bum wy da ny w na kła dzie ty sią ca eg -
zem pla rzy roz cho dzi się bar dzo szyb ko, a w ślad za nim
sy pią się gra tu la cje i py ta nia, gdzie go mo żna ku pić. Roz -
ma wia my z Bar ba rą Pa luch o jej ostat nim dzie le. 

***
Spo dzie wa ła się Pa ni, że ta ksią żka zo sta nie tak cie pło
przy ję ta przez czy tel ni ków?

– By łam zbyt za ab sor bo wa na pro ce sem two rze nia te go wy -
daw nic twa, by o tym my śleć, ale czu łam, że lu dzie bę dą z nie -
go za do wo le ni. Pra co wa łam, jak po tra fi łam naj le piej. I cho ciaż
nie ustrze głam się pew nych błę dów, al bum przy niósł ra dość
i mnie i wie lu miesz kań com piw ni czań skiej gmi ny.

Miesz kam w Piw nicz nej od 45 lat. Sta ła się ona mo ją ma -
łą oj czy zną, w któ rej za zna łam wie le do bra, pły ną ce go od lu -
dzi i pięk na przy ro dy Be ski du Są dec kie go. Hoj nie
ob da ro wa na, po sta no wi łam się zre wa nżo wać pró bą prze ka -
za nia przy naj mniej ja kiejś czę ści dzie jów zie mi piw ni czań -
skiej. Al bum za świad cza o wiel kim dzie dzic twie kul tu ro wym
te go za kąt ka Są dec czy zny, jest pró bą oca le nia kon kret nych
miejsc, lu dzi i śla dów cza su. We wstę pie ksią żki za war łam ja -
kże ak tu al ną myśl: „W cza sie dzie ją cym się obec nie na po ty -
ka my nie jed no krot nie na od pry ski cza sów mi nio nych. To tak,
jak by od na leźć w mu rze ukry tą, za rdze wia łą furt kę, otwo rzyć
ją i wejść do na wpół dzi kie go, ta jem ni cze go, peł ne go prze -
dziw nej uro dy ogro du...”. I ja po sta no wi łam tę furt kę uchy lić.
Zmie ści ła Pa ni w al bu mie wie le lat swo jej pra cy. 

– Nad al bu mem za czę łam pra co wać dwa na ście lat te mu.
Wte dy nie my śla łam na wet o tym, że przyj mie on ta ką for mę.
Od 2001 ro ku zbie ra łam do tej pu bli ka cji ma te ria ły. Fo to gra -
fo wa łam miesz kań ców, przede wszyst kim tych w po de szłym
wie ku, ży ją cych tu i tam, w wy so ko po ło żo nych przy siół kach.
Z ty mi cu dow ny mi ludź mi prze ga da łam ca łe go dzi ny. Wie lu
z nich już nie ma wśród nas, ale to, co mi prze ka za li, po zo -
sta ło na kar tach te go al bu mu. Fo to gra fo wa łam sta re bu dyn ki,
wil le, nie zwy kle uro kli we, daw ne cha ty, spi chle rze, rów nież
przy ro dę: fau nę i flo rę, kra jo braz. Re la cje mo ich roz mów ców
na bie żą co spi sy wa łam, se gre go wa łam zdję cia i umiesz cza -
łam w opi sa nych pli kach. Wte dy już no si łam się z za mia rem
prze la nia te go ma te ria łu na pa pier i wy da nia go w ta kiej, czy
in nej for mie. Ten za sób in for ma cji cią gle przez te wszyst kie

la ta uzu peł nia łam o hi sto rię ko lej ne go miej sco we go ro du, te -
go, czy in ne go do mu. Nad wy da niem al bu mu za czę łam za -
sta na wiać się przed dwo ma la ty.
I efek ty te go wy sił ku czy tel ni cy mo gli wziąć do rę ki
w lip cu te go ro ku.

– Al bum li czy 348 stron, jest w nim po nad 1260 zdjęć ko -
lo ro wych i czar no -bia łych. Nie ste ty, wie le cen ne go ma te ria -
łu, po se lek cji, mu sia łam odło żyć na pół kę. Je śli
zde cy do wa ła bym się na je go za miesz cze nie, al bum li czył by
z pew no ścią nie po nad trzy sta, ale oko ło pię ciu set stron.
Opa trzy ła Pa ni swój al bum wy mow nym ty tu łem: „Dar
pa mię ci. Daw ni lu dzie, ro dzi ny, daw ne do my” …

– Na okład ce mo żna po dzi wiać pięk ne go mo ty la – pa zia
kró lo wej, co raz rzad sze go na na szych te re nach. Jest on sym -
bo lem pa mię ci, któ ra – jak mo tyl, kru cha i ulot na – po wra ca
na kar tach te go al bu mu w cie ple wspo mnień. Cho dzi ło mi
o to, aby po ko le nia, któ re ode szły i te, któ re od cho dzą, nie by -
ły za po mnia ne. To wła śnie ci lu dzie, któ rych skro nie daw no
przy pró szy ła si wi zna, po sie dli ży cio wą mą drość. Ró żnie im
się uło ży ło ży cie. Nie któ rzy prze szli ge hen nę. Pod czas roz -
mo wy nie jed no krot nie otwie ra li się przede mną. Aż trud no
by ło mi uwie rzyć, że po mi mo ró żnych zda rzeń, nie jed no krot -
nie dra ma tycz nych i prze ciw no ści lo su, któ re po ja wi ły się

Piwniczna
w albumie
Barbary Paluch
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w ich ży ciu, prze trwa li. Ci lu dzie, nie jed no krot nie w skraj nie
trud nych wa run kach ży li i go spo da ro wa li na swo jej oj co wiź -
nie, za cho wu jąc god ność i po go dę du cha. 

Pra ca nad al bu mem to by ło fan ta stycz ne do świad cze nie,
choć bar dzo cza so chłon ne. Miesz kań cy Piw nicz nej -Zdro ju
i oko licz nych miej sco wo ści go ścin nie otwie ra li mi drzwi swo -
ich do mów, w któ rych miesz ka ją i któ re ko cha ją, udo stęp nia li
sta re fo to gra fie z ro dzin nych al bu mów i dzie li li się wspo mnie -
nia mi. Ze wzru sze niem opo wia da li o swo ich przod kach:
dziad kach i pra dziad kach, o tych, któ rzy wciąż ży ją w ich ser -
decz nej pa mię ci. Wła śnie ich wspo mnie nia by ły dla mnie naj -
cen niej sze. Lu dzie otwie ra li się przede mną, bo więk szość
z nich mnie zna ja ko re dak to ra lo kal ne go mie sięcz ni ka „Znad
Po pra du”. Ob da rzy li mnie peł nym za ufa niem, w czym z pew -
no ścią po mógł mi mój nie ży ją cy już mąż Je rzy, któ ry przez
po nad 30 lat był w Piw nicz nej le ka rzem i do cie rał o ró żnych
po rach dnia i no cy do cho rych, miesz ka ją cych nie tyl ko
w mie ście i w wio skach, ale ta kże w wy so ko po ło żo nych gór -
skich przy siół kach.
Z al bu mu mo żna po znać ta kże hi sto rie piw ni czań skich
Ży dów oraz Łem ków, któ rzy jesz cze kil ka dzie siąt lat tu -
taj ży li i miesz ka li w Zu brzy ku i w Wier chom li Ma łej...

– Spo ro Łem ków po wra ca w swo je ro dzin ne stro ny, do swo -
jej wio ski We rchom ki (Wier chom li). Za kła da ją ro dzi ny. Czę -
sto są to już ro dzi ny mie sza ne, pol sko -łem kow skie. A dro gę
do ich wra żli wo ści i ich serc otwo rzył mi Je rzyk Szwa la. Je go
ma ma by ła mo ją pierw szą łem kow ską roz mów czy nią.
Pięk nie wy da ny al bum jest po dzie lo ny te ma tycz nie.

– Te ma ty ka w nim za war ta, si łą rze czy wy ma ga ła upo rząd -
ko wa nia. Tak więc jest roz dział po świę co ny daw nym cha tom
piw ni czań skim, roz sia nym po wsiach i przy siół kach, jest też
roz dział o do mach miesz czań skich. To prze uro cze bu dyn ki.
Fo to gra fo wa łam te, któ re wzno szo ne by ły od koń ca XIX wie -

ku do lat 30. XX wie ku. Wśród nich zna la zło się też kil ka po -
wo jen nych z uwa gi na cie ka wą for mę ar chi tek to nicz ną. Jest
też dział po świę co ny piw ni czań skim wil lom, wzno szo nym
w la tach trzy dzie stych ubie głe go wie ku, a więc wte dy, kie dy
Piw nicz na sta ła się zna na dzię ki le ka rzo wi Ju liu szo wi Kor win -
-Gą sio row skie mu, któ ry roz pro pa go wał wa lo ry piw ni czań -
skich wód mi ne ral nych. To dzię ki nie mu do Piw nicz nej za czę li
wów czas przy je żdżać let ni cy z Kra ko wa i Lwo wa, a uzdro wi -
sko się roz bu do wy wa ło. Po nie któ rych wil lach nie ma już śla -
du, ale mo żna je zo ba czyć w tym al bu mie, bo w ro dzin nych
ar chi wach, skrzy niach wy peł nio nych oso bi sty mi pa miąt ka mi,
za cho wa ły się uwiecz nio ne na fo to gra ficz nej kli szy bez cen ne
za byt ki piw ni czań skiej ar chi tek tu ry. Jest też roz dział, w któ -
rym pi szę o cie ka wych lu dziach wy wo dzą cych się z Piw nicz -
nej i oko lic, jak cho cia żby uro dzo na w Ko sa rzy skach
zna ko mi ta ak tor ka Da nu ta Sza flar ska, czy in nych miesz kań -
cach, jak cho cia żby o Stasz ku „Pro ro ku” z Po pie lasz ki, „Ga -
da ją cej z zio ła mi” Ka ś ce Cię ci wi nie ze Stu su, „Kró lo wej gór”
Lu dwi ce No wa ko wej z kur nej cha ty pod Niem co wą. Są i in ne
roz dzia ły, do lek tu ry któ rych za pra szam. 
Lu dzie, u któ rych Pa ni go ści ła, udo stęp ni li do wy ko rzy -
sta nia swo je ro dzin ne pa miąt ki. 

– Pod czas od wie dzin w jed nym z ta kich do mów star szy
pan, go spo darz, po sta wił przede mną nie po zor ne za ku rzo ne
pu deł ko po bu tach, któ re wy cią gnął spod łó żka. Kie dy je two -
rzył, mo im oczom uka za ły się praw dzi we skar by: sta re, po -
żół kłe fo to gra fie i jesz cze star sze do ku men ty. Wie le zdjęć
i do ku men tów przy sła li mi piw ni cza nie, któ rzy stąd wy emi -
gro wa li i miesz ka ją już zu peł nie gdzie in dziej. Nad sy ła li je
ta kże lu dzie, któ rzy od lat są zwią za ni z zie mią piw ni czań ską,
bo lu bią tu taj wy po czy wać. Nie za po mnę spo tka nia z pa nem
Pfut zne rem z War sza wy, któ ry od 1946 ro ku przy je żdża re -
gu lar nie na wy po czy nek do Piw nicz nej. Aż za nie mó wi łam,
gdy oka za ło się, że po sia da sta re zdję cia uzdro wi ska, któ re
bar dzo chęt nie mi udo stęp nił. 
W przy go to wa niu al bu mu po ma ga ło Pa ni kil ko ro miesz -
kań ców...

– Mo im za mie rze niem by ło, aby w two rze nie tej ksią żki
za an ga żo wać jak naj wię cej osób. I fak tycz nie w tę pra cę wcią -
gnę ło się kil ka osób z Piw nicz nej oraz kil ko ro zaj mu ją cych
się fo to gra fią, za co je stem im ogrom nie wdzięcz na. Swo je
wier sze ofia ro wa ły po et ki: Kry sty na Ku lej, Ma ria Leb do wi -
czo wa, Da nu ta Suł kow ska i Sta ni sła wa Wi dom ska. Więk -
szość tek stów, jak i zdjęć znaj du ją cych się w tej ksią żce, jest
mo je go au tor stwa. Ale jest ta kże kil ka tek stów: Ma rii Źroł ki,
Jo lan ty Gor czow skiej, Mar ty Ma li now skiej, Le sła wa Pfut zne -
ra, Bo gu sła wa In dy ka, Fran cisz ka Gór ki.
Czy bę dzie kon ty nu acja al bu mu?

– W ar chi wum cze ka jesz cze oko ło 1500 zdjęć i te ma ty,
któ re już czę ścio wo opra co wa łam, a któ re nie zmie ści ły się
w al bu mie. Za chę ta do wy da nia dru giej czę ści pły nie
i od spon so rów i od tych miesz kań ców, któ rych pra gnie niem
jest, aby hi sto rie ich ro dzin i do mów, rów nież uj rza ły świa tło
dzien ne. Tak więc, je śli zdro wie do pi sze i Pan Bóg po bło go -
sła wi, to kto wie?

Roz ma wia ła IGA MI CHA LEC
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– Ten krzy żyk dał mi si łę do prze -
trwa nia – po ka zu je na szy ję Wa len -
ty na Bo ga czyk. – Bez wia ry
i mo dli twy nie prze ży li by śmy na Sy -
be rii jed ne go dnia. 

S
wo im ży cio ry sem ta 89-let nia
dziś ko bie ta, mat ka bur mi strza
Piw nicz nej -Zdro ju, ob dzie lał -
by pa rę osób i ka żda z nich

mo gła by po wie dzieć, że mia ła cie ka we
ży cie. Ja ko 16-let nia dziew czy na zo sta -
ła wy wie zio na z ro dzi ną przez So wie -
tów na Sy bir. Na ze sła niu po cho wa ła
ma mę i ta tę, a po tem mat ko wa ła trzem
młod szym bra ciom. W 1946 ro ku ro -
dzeń stwo szczę śli wie wró ci ło do Pol ski. 

***
Przed woj ną miesz ka li pod Łuc kiem,

na Wo ły niu. Ob ję ła ich pierw sza fa la so -
wiec kich wy wó zek kre so wych Po la ków
na Sy bir 10 lu te go 1940 ro ku. Dla gło wy
ro dzin był to nie ja ko po wrót w „ro dzin -
ne stro ny”, bo Syl we ster Toł ścik uro dził
się na Sy be rii (1890), był po tom kiem po -
wstań ców stycz nio wych, ze sła nych przez
ca ra do Kra ju Kra sno jar ske go. Ro dzi -
na za cho wa ła wia rę ka to lic ką i po czu cie
na ro do we. W 1918 ro ku, gdy w Ro sji
sza la ła re wo lu cja, a ty sią ce ki lo me trów
da lej na za chód od ra dza ła się Pol ska, Syl -
we ster przedarł się do kra ju swo ich dzia -
dów. Bra cia mie li do nie go do je chać
z Sy be rii, lecz Pił sud ski po szedł na Ki -
jów i zo sta li za Ura lem. Syl we ster osiadł
na Wo ły niu, oże nił się z Bar ba rą Łub gaj
i po 22 la tach wró cił, skąd przy je chał,
choć to po ję cie względ ne, gdyż Sy be ria
to bez brze żna kra ina, taj ga po kry ta śnie -
giem przez więk szą część ro ku.

Po ciąg z ze słań ca mi z Wo ły nia ka mi
za trzy mał się w ob wo dzie wo ło godz -
kim, nie da le ko mia stecz ka Tot ma.
W mar cu 1940 ro ku ich przy wieź li,
a w kwiet niu zmar ła mat ka. Bar ba ra
Toł ścik mia ła 38 lat. Oj ciec zo stał
z czwór ką dzie ci: Wa la – 16 lat, Bro nek
– 12 lat, Jó zik – 9 lat i Ry sio – 7 lat.

– Ma ma prze zię bi ła się w dro dze, to
jed no – opo wia da pa ni Wa len ty -

na – a dru gie – ja by łam trze cią cór ką.
Dwie star sze umar ły, gdy by ły ma łe i jak
mnie za bra li na ro bo ty do la su, ja kieś 40
ki lo me trów od punk tu, gdzie ma ma zo -
sta ła, to, jak póź niej opo wia da ły są siad -
ki, jej już nie za le ża ło na ni czym. Zro bi ła
pra nie, a tam pra nia nie by ło na czym
zro bić. My dła nie by ło, prosz ku nie by -
ło, ani go rą cej wo dy. No to po szła
na rze kę. Płu ka ła odzież w prze rę blu
i mó wi ła, że ona chce umrzeć, bo jej cór -
ka umrze w le sie, a ja mam pra wie 90
lat i ży ję.

Gdy do sta li wia do mość, że mat ka
zmar ła, to mąż po szedł przez taj gę urzą -
dzić jej po grzeb, a cór ka zo sta ła w le sie. 

– Nie da łam so bie na wet po wie dzieć,
że ja nie pój dę do ma my. Po szłam do na -
czel ni ka i mó wię: „Pa nie na czel ni ku,
ma ma umar ła, ja chcę iść do niej”.
Po ro syj sku mó wi łam, bo już umia łam
ro syj ski co nie co, a po tem to już czło -
wiek per fekt ro syj skim wła dał. A on mó -
wi mi, że po to Po la ków przy wieź li
na Sy bir, że by tu zde chli…

Mi mo to Wa la po bie gła do swo je go
ba ra ku i upro si ła oj ca chrzest ne go o na -
zwi sku Pio trow ski, że by z nią po szedł
w taj gę, bo sa ma do ma my nie tra fi.
Zgo dził się. 

– Przy szli śmy na ten po sio łek, ale
ma mę za bra li do szpi ta la. To był ta ki
szpi tal zwie rzę cy, nie dla lu dzi, bo tam
na wet łó żek nie by ło. Cho rzy le że li
na pod ło dze, na der kach, to nie by ło po -
dob ne do ko ca. I jak ma ma zmar ła, to ją
wy rzu ci li do dre wut ni, gdzie by ło drze -
wo na rą ba ne. Le ża ła w swo im ubra niu,
prze cież tam nie prze bie ra li lu dzi w szpi -
ta lu. I jak ta to przy szedł, to ona bied -
na le ża ła w tej dre wut ni. No to cóż by ło
zro bić, ta to zbił trum nę, ta kie pu dło
z nie he blo wa nych de sek i wło żył do nie -
go ma mę. To był kwie cień, za czy na ły się
roz to py. I jak mi póź niej ta ta opo wia dał,
prze wieź li trum nę ma my na sa necz kach
ko ni kiem sy be ryj skim do la su, nie na ża -
den cmen tarz. Wy ko pa li płyt ko dół,
a tam peł niuś ko wo dy. Wrzu ci li kil ka
brył lo du do do łu i na tym po ło ży li trum -

nę. Za sy pa li śnie giem, bo zie mia był
jesz cze za mar z nię ta. I tak ma mę po grze -
ba li. Po sta wi li drew nia ny krzyż, któ ry
już na dru gi rok był prze wró co ny, tak
jak w tych pio se nek ro syj skich o ze słań -
cach. Du żo się ich na słu cha łam. Brat
z To ma szo wa ma je wszyst kie na gra ne,
bo chciał, że by dzie ci je zna ły.

***
Syl we ster Toł ścik zo stał z czwór ką

dzie ci. Po sta no wił, że naj star sza Wa la
pój dzie z nim rą bać las, a trzech sy nów
zo sta nie u są siad ki Grze si ko wej, któ ra
mia ła dzie ci w ich wie ku. Póź niej jed -
nak zmie nił zda nie. 

– Ta ta prze my ślał spra wę i po wie -
dział: „Nie, Bron ka też we zmę ze so bą,
on tam przy naj mniej drze wo bę dzie
rżnął i do sta nie kart kę na chleb. I Jó zi -
ka za bie ra my, on też bę dzie miał kart kę,
tyl ko naj młod szy zo sta nie”. Bo dla nie -
pra cu ją cych by ło tyl ko 15 de ko chle ba
na do bę i nic wię cej. 

Jak Toł ścik po sta no wił, tak zro bił.
Za brał cór kę, naj star sze go sy na i śred -
nie go, a Ry siu zo stał u Grze si ko wej.

Sy bi racz ka spod Ki ca rza

Walentyna Bogaczyk 
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Za pa rę ty go dni są siad ka na pi sa ła
na brzo zo wej ko rze list, że by oj ciec
przy szedł za brać dziec ko, bo Ry siu
u niej ani jed nej no cy nie prze spał.
Chłop czyk cze kał, że ma ma do nie go
przyj dzie i tę sk nił ogrom nie za ro dzi ną.
Grze sia ko wa go pro si ła i jej dzie ci, że -
by nie pła kał, ale nie po mo gło. 

– Ta to po szedł i przy pro wa dził Ry sia
do nas, to już był maj. Pa mię tam, jak
dziś go wi dzę, ta ka tra wa wy so ka, a on
stał w tej tra wie, w ta kim czer wo nym
ubran ku. Przy le ciał, zła pał mnie za szy -
ję i za czął pła kać: „Zo sta wi łaś mnie, ja
tam nie spa łem, ja ich w ogó le nie
znam”. I od tąd ży li śmy wszy scy ra zem
na tym po sioł ku. 

Pol skich wy gnań ców prze rzu ca no
z miej sca na miej sce, tam gdzie by ła po -
trzeb na bez płat na si ła ro bo cza, do wy -
cin ki la su. Po kil ka dzie siąt ki lo me trów
szli pie szo przez taj gę. Nie by ło żad nych
dróg, le d wie ko nik sy be ryj ski przedarł
się przez wą skie ście żyn ki.

– Miesz ka li śmy w no wym miej scu, tu
też ta to do ro bo ty, ja do ro bo ty. Ten star -
szy Bro nek i ten śred ni Jó zek drze wo
rżnę li, no to by ła do dat ko wa kart ka
na chleb. Ry siu jesz cze był za ma ły
do ro bo ty, za to stał w ko lej ce po chleb
od ra na do wie czo ra. I już miał tą kart -
kę na pięć dzie siąt de ko chle ba, a nie
na pięt na ście, już by ło co zjeść. I tak my
się mor do wa li na tym po sioł ku, po tem
ta to coś za cho ro wał. 

Śmierć oj ca przy śni ła się wcze śniej
Wa li i po tem wszyst ko speł ni ło się co
do jo ty. Od tąd wie rzy w sny. 

– Mnie się śni ło, że ta ta tu i tu umrze,
ale miesz ka li śmy jesz cze gdzie in dziej.
Ale mnie się śnią ba ra ki i drze wa, ta kie
okrą gla ki po ło żo ne na zie mi, bo wszę -
dzie stoi wo da. I my po tych drze wach
mu sie li śmy iść do ba ra ku i do sto łów ki,
gdzie cią gle ry dze go to wa li, al bo ka szę
z owsia nej mą ki. Śni mi się, że wła śnie
tam je ste śmy i że cho dzi my do tej sto -
łów ki, że ja kil ka ra zy upa dłam do wo -
dy, ale że nie by ła głę bo ka, to wy szłam
na drze wo i do szłam. I śni mi się, że tam
ta to umarł. Stoi ta ka dłu ga trum na, bo
ta to był wy so ki, do brze zbu do wa ny i ja
wiem, że w tej trum nie on le ży. Ma ma
już nie ży ła, ale mnie się śni, że ma ma
ży je. I ja mó wię do niej: „No i co my te -
raz bę dzie my ro bić?”. Ma ma strasz nie

pła cze: „Ja mam was tro je prze cież
chło pa ków i ty czwar ta, co ja te raz zro -
bię?!”. 

Ta kie sen mia ła Wa la i jak oj ciec
szedł do ro bo ty i nie wra cał o ozna czo -
nej po rze, to cór ka się de ner wo wa ła, że
coś mu się sta ło. I tak mi nę ły dwa la ta,
du żo się przez ten czas po dzia ło
na świe cie, choć tam, gdzie ży li, wia do -
mo ści do cie ra ły z opóź nie niem. Niem -
cy na pa dli na Ro sję so wiec ką, Si kor ski
pod pi sał z Mo ło to wem układ – i pol scy
ze słań cy od zy ska li wol ność. Na po łu -
dniu two rzy ła się ar mia ge ne ra ła An der -
sa, do któ rej cią gnę li Po la cy z ca łej
Ro sji.

– Za An der sa mo żna nam by ło ru szyć
się z taj gi, już to do koł cho zu, już to
do mia sta, gdy ktoś miał mo żli wość do -
je chać i ja kąś pra cę zna leźć. I my śmy się
wte dy do sta li do koł cho zu, ja kieś 50 ki -
lo me trów od punk tu, gdzie śmy pra co wa -
li w le sie. W koł cho zie już by ło ina czej.
Już te go kar to fla, czy mar chew kę w kie -
sze ni przy nio słam, to ja kąś ce bu lę się
ukra dło i by ło co zjeść. Je ste śmy w tym
koł cho zie, a Po la cy za bie ra ją się do An -
der sa. An ders ogło sił, że je że li ktoś się
do sta nie do po cią gu, to po tem już
za dar mo do je dzie ko le ją do pol skiej ar -
mii, a tam oni się już na mi zaj mą.
Do An glii lub Ame ry ki bę dzie mo żna
wy je chać, gdzie ko mu po trze ba. Wszy -
scy się szy ko wa li do wy jaz du, pa ko wa li
to boł ki. Sa me nie do bit ki zo sta wa ły, sie -
ro ty bez mat ki i oj ca, sta re bab cie
i dziad ko wie, któ rzy by nie do szli do po -
cią gu. 

Toł ścik po sta no wił, że też wy je dzie
z dzieć mi do An der sa. W tym ce lu mu -
sie li się wró cić do te go sa me go po sioł -
ka, gdzie, we dług snu Wa li, ta ta miał
umrzeć. 

– I zła mał źre bak no gę, ta ki mło dy,
ład ny ko nik był. A koń, jak zła mie no gę,
to już nie ma dla nie go ra tun ku, tyl ko
trze ba go za bić. Prze wod ni czą cy koł cho -
zu za bił te go ko nia, a to był do bry czło -
wiek. Bo lu dzie ru scy są do brzy, niech się
Ame ry ka nie do my siej dziu ry cho wa ją,
tyl ko rząd ru ski jest zły. I ten kie row nik
koł cho zu, jak się do wie dział, że my też
wy je żdża my, to dał oj cu na dro gę ćwiart -
kę ko ni ny. Toż to luk sus był, bo my psy
ła pa li, ko ty i szczu ry je dli śmy. Tak, je dli -
śmy szczu ry i nie po umie ra li śmy z te go.

Czło wiek jak jest głod ny, to wszyst ko zje,
to wiem na pew no. 

Do tar li do po sioł ku, pa no wał tłok nie
do opi sa nia, nie by ło gdzie spać, wszy -
scy spa ko wa ni, przy go to wa ni do wy -
mar szu. 

– I ta ki Saw czuk, Ukra iniec, któ ry ra -
zem z na mi był wy wie zio ny – od nie go te
pio sen ki zna my, jak on pięk nie śpie wał
– mó wi do ta ty: „Słu chaj Syl wek, to
chodź do mnie, nie mam za du żo miej -
sca, ale prze śpisz się na skrzy ni
pod oknem”. A nam dzie ciom ta ta ka zał
iść do zna jo mych, gdzie kto mo że, że by
ja koś tyl ko tę noc prze ki mać, a ra no
idzie my z wszyst ki mi do sta cji ko le jo wej.
Chłop cy po szli, ja zo sta łam. Po wie dzia -
łam ta cie, że go nie zo sta wię sa me go. 

I wte dy nad szedł prze wod ni czą cy po -
sioł ka i spy tał Toł ści ka, czy by jesz cze
nie po je chał przed spa niem sa nia mi
po becz kę ben zy ny, to do sta nie bo che -
nek chle ba. 

– Bo że świę ty, nie po je dzie za bo che -
nek chle ba? Ja za go to wa łam wo dę dla
ta ty, że by się roz grzał, bo przez sześć lat
spę dzo nych w Ro sji żad nej her ba ty nie
wie dzie li śmy, ani żad nej zbo żo wej ka wy,
a o praw dzi wej to nikt na wet nie ma rzył.
Ta to po le ciał ko nia za przę gać, a ja cze -
kam i cze kam, już ta wo da na mięk ko się
ugo to wa ła, a on nie wra ca. Wy le cia łam,
a ta ta stoi opar ty o ko nia i się nie ru sza.
Mnie no gi pod cię ło, ale ja koś do peł złam
do nie go, bo śnieg był po ko la na i mó -
wię: „Ta to, co ci jest?”, a on ta ki bla dy,
oczy błęd ne i mó wi szep tem, że sła bo mu
się zro bi ło. 

Cór ka w krzyk. Zbie gli się mę żczyź -
ni z osa dy i za pro wa dzi li Toł ści ka do ba -
ra ku. 

– Chłop cy już po szli spać do są sia -
dów, ja nie chcia łam, ale ta ta tak się
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uparł, że mu sia łam iść. Za cho dzę
do Ma ry si Jan kow skiej, a tam wszy scy
już na pod ło dzie le żą. Po ło ży li się
na sło mie, to boł ki mie li po wią za ne
do pod ró ży. 

Wa la też się po ło ży ła. W osa dzie by -
ło ze bra nie po że gnal ne przed wy ru sze -
niem Po la ków do An der sa, wszy scy już
prze szli, ka żdy do swo je go ba ra ku i zro -
bi ło się ci cho. 

– Księ życ świe cił mi w oczy, mróz
sza tań ski. Za chwi lecz kę ktoś tup, tup,
idzie ko ry ta rzem i do cho dzi do na szych
drzwi. Drzwi się otwie ra ją, wcho dzi
Saw czuk i mó wi, że z ta tą coś nie do bre -
go się dzie je. Spa łam w ku faj ce, nie roz -
bie ra łam się, bo się ba łam o ta tę i za raz
tam pod bie głam. 

Gdy Wa la przy szła do oj ca, to on już
był zim ny. Syl we ster Toł ścik miał 52 la -
ta, zmarł w no cy 1 stycz nia 1942 ro ku.
Po dob nie, jak dwa la ta wcze śniej je go
żo nę, po grze ba no go w taj dze, bez księ -
dza, ale w in nym po sioł ku. 

I sta ło się tak, że pra wie wszy scy Po -
la cy z osa dy za bie ra ją się do po cią gu,
a oni w czwór kę od pro wa dza ją oj ca
do taj gi. 

– Oj ca wy no szą z ba ra ku, wy cią gnę -
łam mu rę kę z trum ny, trzy mam go i pła -
czę:, „Co my tu zro bi my sa mi, bra cia
ta cy jesz cze ma li. Bo że, co ja te raz z ni -
mi zro bię?!”.

Zo sta li u Saw czu ka. Po po grze bie oj -
ca scho wa li w szo pie pod drze wem tę
ko ni nę, któ rą mie li na dro gę. W no cy
usły sze li, jak ktoś pod kradł się do szo -
py i od wa lał drze wo. Naj star szy, Bro -
nek, chciał wyjść, bro nić mię sa, ale mu
sio stra nie po zwo li ła, bo ba ła się, że go
za bi ją. Ra no mię sa już nie by ło. 

Przez ja kiś czas ro dzeń stwo prze by -
wa ło w tym po sioł ku, a po tem do sta li się

do Tot my, gdyż Wa la uzna ła, że w koł -
cho zie nie da dzą so bie ra dy. 

– To by ło mia stecz ko po wia to we. Nie -
du że, mniej sze jak No wy Sącz, ale
od Mu szy ny więk sze. Na wet dość ład ne
mia stecz ko, rze ka Su cho na tam pły nie,
po rze ce la tem pły wa ły pa ro stat ki. 

***
Do An der sa nie zdą ży li i jesz cze

przez dwa la ta tu ła li się po Sy be rii,
a w 1944 ro ku prze rzu co no ich do Odes-
sy. Gdy po wsta ła ar mia Ber lin ga, to ko -
ściusz kow cy pi sa li z fron ty proś by
do Sta li na, że by pol skie dzie ci i ko bie ty
prze wie zio ne w cie plej sze re jo ny oj czy -
zny świa to we go pro le ta ria tu, bo choć
na dal bę dą głod ni, to przy naj mniej nie
bę dą już tak mar z li. 

– Sta lin się zgo dził i jed ni się do sta li
do Char ko wa, a my tra fi li śmy do Ode s-
sy, nad Mo rze Czar ne, tam by li śmy jesz -
cze dwa la ta. 

W 1946 ro ku wy do sta li się z Ro sji.
Ży wi, ca ła czwór ka. Z trans por tem ta -
kich sa mych, jak oni, nę dza rzy, je cha li
pa rę ty go dni po cią giem do wy śnio nej,
wy mo dlo nej Pol ski. Po ciąg za trzy mał
się do pie ro we Wro cła wiu. Po wi ta nie
z oj czy zną nie by ło mi łe. Do po cią gu,
któ ry stał na pe ro nie, pod je chał na mo -
to cy klu mę żczy zna i spy tał, czy są
w trans por cie sie ro ty. 

– Sie rot u nas nie bra ko wa ło, ja się
też zgło si łam, bo chło pa ki jesz cze nie
by li peł no let ni. Sta nę łam przy nim i py -
tam, o co cho dzi, a on mó wi, że po trze -
bu je dzie ci do pa sie nia krów. 

Gdy Wa la to usły sza ła, to tak zdzie -
li ła w twarz mo to cy kli stę, że się na krył
no ga mi, a na nie go prze wró cił się mo -
tor. Jak spod zie mi wy rósł wte dy mi li -
cjant. Py ta dziew czy nę, dla cze go
roz ra bia. Ona tłu ma czy, że są głod ni,
chce im się jeść, ty le ty go dni je cha li
z Ro sji po cią giem, a on da lej mó wi, że
się brzyd ko za cho wu je w Pol sce. I też
do stał w mor dę od Wa li, aż mu czap ka
spa dła. Mi li cjant od gra żał się krew kiej
Sy bi racz ce, że za sa mą czap kę z orzeł -
kiem pój dzie sie dzieć, ale ja koś spra wa
ro ze szła się po ko ściach. 

Za ja kiś czas na pa to czy ło się pa ru pi -
jacz ków. Cho dzi li po pe ro nie i gło śno
ko men to wa li: „O tu przy je cha ły kur wy
z Nie miec, a tam kur wy z Ro sji”. Ta kie
to by ło po wi ta nie Sy bi ra ków w Pol sce.

Po tem ka za no im pójść na mia sto i zaj -
mo wać pu ste, po nie miec kie do my, tyl -
ko, że nic w nich już nie by ło. 

– Wszyst ko wy sza bro wa ły py ry po -
znań skie. Okna wy rwa ne z fu tryn, pie ce
roz wa lo ne, lam py wi sia ły na ka blach,
wszę dzie gruz i po go rze li sko. 

W 1947 ro ku Wa la wy szła za mąż
za Ja na Bo ga czy ka, któ ry był na ro bo -
tach w Niem czech i po woj nie zna lazł
się we Wro cła wiu. Rok póź niej przy je -
cha li w ro dzin ne stro ny mę ża, do Piw -
nicz nej. Mło da mę żat ka (pa ni
Wa len ty na mia ła już 23 la ta), za bra ła ze
so bą trój kę bra ci. Miesz ka li ra zem
nad Po pra dem. Sio stra wy kie ro wa ła
bra ci na lu dzi, po koń czy li stu dia. Bro -
nek zo stał in ży nie rem, miesz ka w To -
ma szo wie Lu bel skim, Jó zek już zmarł,
miesz kał w Mu szy nie, a Ry szard, le -
karz, ży je w USA. 

Bur mistrz Edward Bo ga czyk źle
wspo mi na świę ta Bo że go Na ro dze nia
z dzie ciń stwa. 

– Zaw sze, jak się u nas zje cha li wuj -
ko wie i za czę li z ma mą wspo mi nać Sy -
be rię i ro dzi ców, to się koń czy ło jed nym
wiel kim pła czem. Smut ne by ły te wspól -
ne Wi gi lie.

W 1993 ro ku pa ni Wa len ty na z sy nem
Edwar dem oraz brat Bro ni sław z cór ką
po je cha li ko le ją trans sy be ryj ska za Baj -
kał szu kać ro dzi ny oj ca i… zna leź li.
Utrzy mu ją kon tak ty. Da le cy krew ni
z Sy be rii, to już trze cie po ko le nie, zło -
ży li nie daw no re wi zy tę w Piw nicz nej. 

– Mo gił mat ki i oj ca nie szu ka li śmy,
tych po sioł ków już daw no nie ma, ście -
żki za ro sły. Ich ko ści bie le ją gdzieś
na Sy be rii – koń czy swo ją opo wieść Sy -
bi racz ka spod Ki ca rza.

HEN RYK SZEWC ZYK

Ona tłu ma czy, że są głod -
ni, chce im się jeść, ty le
ty go dni je cha li z Ro sji
po cią giem, a on da lej mó -
wi, że się brzyd ko za cho -
wu je w Pol sce. I też
do stał w mor dę od Wa li,
aż mu czap ka spa dła.
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Oko ło 260 tys. zł roz dzie li ła na po -
sie dze niu 15 li sto pa da Ka pi tu ła
Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci
Po tocz ków. Sty pen dia tra fią
do zdol nej mło dzie ży z nie za mo -
żnych ro dzin wiej skich. Na po moc
fi nan so wą mo że li czyć ok. 200 gim -
na zja li stów i uczniów szkół śred -
nich z na sze go re gio nu. Ob ra dom
prze wod ni czył rad ny wo je wódz ki
Zyg munt Ber dy chow ski, twór ca
Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci
Po tocz ków, dzia ła ją ce go od po cząt -
ku przy Fun da cji Są dec kiej. 

K
a pi tu ła, w któ rej za sia da ją sa -
mo rzą dow cy, dy rek to rzy
szkół, pra cow ni cy gmin nych
ośrod ków po mo cy spo łecz nej,

a ta kże dzien ni ka rze – mia ła twar dy
orzech do zgry zie nia. W re gu la mi no -
wym cza sie do sie dzi by Fun da cji Są dec -
kiej wpły nę ło 597 po dań o sty pen dia,
po moc fi nan so wą otrzy mał co trze ci
apli ku ją cy uczeń. De cy do wa ła śred nia
z ocen na ostat nim świa dec twie i do -
chód w ro dzi nie. Po raz pierw szy wpro -
wa dzo no do dat ko we kry te rium
przy zna wa nia sty pen diów: osią gnię cia
po zasz kol ne (ar ty stycz ne, spor to we),

w tym za an ga żo wa nie ucznia w ini cja -
ty wy Fun da cji Są dec kiej (ak cja cha ry ta -
tyw na „Ser ce Ser cu”, Fe sti wal Bie go wy
itd.). Przy zna no ta kże kil ka na ście sty -
pen diów so cjal nych z pry wat nej pu li Z.
Ber dy chow skie go (die ta rad ne go Sej mi -
ku Wo je wódz kie go w Kra ko wie). Ska -
la bie dy w nie któ rych ro dzi nach jest
bo wiem za trwa ża ją ca. Uwa ga: Ka pi tu -
ła roz pa try wa ła wnio ski sty pen dial ne
uczniów, w któ rych ro dzi nie do chód
na oso bę wy no si po ni żej 100 zło tych!
Tak by wa czę sto w ro dzi nach wie lo -
dziet nych i nie peł nych, utrzy mu ją cych
się z ro li. 

– Z cze go ci lu dzie ży ją?! – za sta na -
wia li się uczest ni cy po sie dze nia. Pa da ły
gło sy, że bie dę na są dec kiej, li ma now -
skiej i gor lic kiej wsi ła go dzi tro chę pra -
ca za gra ni cą i sza ra stre fa, ale czy to
wszyst ko tłu ma czy? 

***
Sty pen dium wy no si 100-150 zł mie -

sięcz nie, płat ne w ro ku szkol nym (10
mie się cy) w dwóch tran szach, w pierw -
szym i dru gim se me strze. Ka żdy przy -
zna, że nie są to wiel kie pie nią dze, ale
je śli nie ma się nic, to i ta ka kwo ta się
li czy. Jak po ka zu ją roz mo wy ze sty pen -
dy sta mi w mi nio nych la tach, mło dzież

prze zna cza te pie nią dze prze wa żnie
na ksią żki i po mo ce szkol ne, bi le ty mie -
sięcz ne na do jazd do szko ły, drob ne
przy jem no ści, a czę sto po pro stu sty -
pen dy ści da ją te pie nią żki ma mie
na pod re pe ro wa nie bu dże tu do mo we go. 

Na Fun dusz Sty pen dial ny im. Bra ci
Po tocz ków skła da ją się środ ki wła sne
Fun da cji Są dec kiej (w bie żą cym ro ku
szkol nym po nad 200 tys. zł), a resz ta to
wpła ty sa mo rzą dów gmin nych, par ty cy -
pu ją cych w Fun du szu. W tym ro ku by -
ło to gmi ny: Ry tro, Gry bów,
Ło so si na Dol na, Gor li ce i Sta ry Sącz.
Sty pen dia tra fi ły po nad to do kil ku szkół
No we go Są cza (I LO, Ze spół Szkół nr 1,
Ze spół Szkół nr 3, Ze spół Szkół Eko no -
micz nych, Gim na zjum nr 5), Mar cin ko -

Ob ra do wa ła Ka pi tu ła Fun du szu Sty pen dial ne go im. Bra ci Po tocz ków 

Sty pen dia dla pry mu sów

Oko ło 260 tys. zł roz dzie -
li ła na po sie dze niu 15 li -
sto pa da Ka pi tu ła
Fun du szu Sty pen dial ne -
go im. Bra ci Po tocz ków.
Sty pen dia tra fią do zdol -
nej mło dzie ży z nie za mo -
żnych ro dzin wiej skich. 

Kapituła Funduszu Stypendialnego im. Braci Potoczków
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wic, Chełm ca, Po de gro dzia, Łom ni cy -
-Zdrój i Li ma no wej.

Na le ży pod kre ślić, że w po sie dze niu
Ka pi tu ły po raz pierw szy wziął udział
przed sta wi ciel są dec kie go Ra tu sza
w oso bie Mar ty Mor dar skiej, peł no moc -
ni ka pre zy den ta Ry szar da No wa ka ds.
spo łecz nych. Nie ste ty, Mia sto No wy
Sącz do dzi siaj nie do pra co wa ło się żad -
ne go pro gra mu sty pen dial ne go dla mło -
dzie ży z ubo gich ro dzin…

Ka pi tu ła Fun du szu Sty pen dial ne go
im. Bra ci Po tocz ków ob ra do wa ła 15 li -
sto pa da w skła dzie: Zyg munt Ber dy -
chow ski (prze wod ni czą cy); Grze gorz
Gar wol, dy rek tor Ze spo łu Szkół w Bar -
ci cach; Ka zi mierz Gi zic ki, wi ce bur mistrz
Sta re go Są cza; Mar ta Mor dar ska, peł no -
moc nik pre zy den ta No we go Są cza ds.
spo łecz nych; Alek san der Ryb ski, dy rek -
tor I LO im. J. Dłu go sza w No wym Są -
czu; Da nu ta Su der, dy rek tor ZAE w gm.
Gry bów; Bar ba ra Świę toń, dy rek tor. Ze -
spo łu Szkół nr 1 im. KEN w No wym Są -
czu; Bar ba ra Wiatr, sze fo wa oświa ty
w gmi nie Gor li ce; Wła dy sław Wnę trzak,
wójt Ry tra; Mo ni ka Fi kiel -Szkar łat, dy -
rek tor Fun da cji Są dec kiej i Hen ryk
Szew czyk, mie sięcz nik „Są de cza nin”.

(HSZ)

WAR TO WIE DZIEĆ
Fun dusz Sty pen dial ny po wstał przy Są -
dec kiej Fun da cji Roz wo ju Wsi i Rol nic twa
(obec nie Fun da cja Są dec ka) w 1992 ro ku,
utwo rzył go ów cze sny po seł na Sejm RP
Zyg munt Ber dy chow ski. To je den z naj -
star szych, je że li nie naj star szy pro gram
sty pen dial ny w kra ju. Przez te la ta z po -
mo cy fi nan so wej FS sko rzy sta ło po nad 4
ty sią ce uczniów z nie za mo żnych ro dzin
wiej skich. By ły lep sze i gor sze la ta w dzia -
łal no ści Fun du szu Sty pen dial ne go im.
Bra ci Po tocz ków, ale ni gdy, co na le ży pod -
kre ślić, nie za wie sił on dzia łal no ści. Pierw -
si be ne fi cjen ci Fun du szu Sty pen dial ne go
im. Bra ci Po tocz ków już daw no skoń czy li
stu dia, zaj mu ją wa żne miej sce w spo łe -
czeń stwie. Są le ka rza mi, praw ni ka mi, in -
ży nie ra mi, na uczy cie la mi, biz nes me na mi
i z wdzięcz no ścią wspo mi na ją „sty pen dia
od Ber dy chow skie go”, jak po tocz nie się
je na zy wa.

Szko ła Pod sta wo wa im. Ja na
Brze chwy w Skru dzi nie, gm. Sta ry
Sącz, 20 li sto pa da świę to wa -
ła 100-le cia ist nie nia. Jej hi sto ria
jest przy kła dem, jak wa żną ro lę
od gry wa pla ców ka oświa to wa
w nie wiel kich miej sco wo ściach.
Z oka zji ju bi le uszu zo stał po świę -
co ny i prze ka za ny uczniom sztan -
dar szko ły. 

U
ro czy stość roz po czę ła się
Mszą Świę tą w miej sco wej
ka pli cy, po któ rej ucznio -
wie, gro no pe da go gicz ne

i za pro sze ni go ście spo tka li się w bu -
dyn ku szko ły. 

– Ju bi le usz stu le cia szkol nic twa
w Skru dzi nie i po świę ce nie sztan da ru
to po łą cze nie tra dy cji z no wo cze sno -
ścią. Ta nie zwy kła uro czy stość po zwa -
la oca lić od za po mnie nia hi sto rię
na szej szko ły, zjed no czyć ró żne po ko -
le nia lu dzi two rzą cych jej wi ze ru nek,
do ce nić ich do ro bek, a jed no cze śnie
two rzyć jej no we ob li cze – po wie dzia -
ła dy rek tor szko ły Ma ria Ka łu ziń ska. 

Hi sto ria szkol nic twa w tej nie wiel -
kiej wio sce, po ło żo nej pod Prze hy bą,
w gmi nie Sta ry Sącz, roz po czy na się
w 1911 ro ku, kie dy na pod sta wie de -
kre tu Okrę go wej Ra dy Kra jo wej
Szkol nej we Lwo wie, zo sta ła utwo rzo -
na jed na kla sa z pol skim ję zy kiem wy -

Do bre wy cho wa nie w zdro wej ro dzi nie, 
do bra edu ka cja w do brej szko le 

„Stu lat ka” 
ze Skru dzi ny
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kła do wym. Po cząt ko wo na uka od by wa -
ła się w do mu pry wat nym, ale już rok
póź niej ar chi tekt z No we go Są cza – Jó -
zef Woj ty ga – przy stą pił do bu do wy
szko ły, któ rą od da no do użyt ku la -
tem 1913 ro ku. Nie ste ty, te ren przy -
szkol ny nie był ogro dzo ny, co mia ło
swo je kon se kwen cje w po sta ci cią głych
na pa dów ban dyc kich na pla ców kę. Pra -
ca na uczy cie la w tam tych cza sach wy -

ma ga ła więc nie la da po świę ce nia i de -
ter mi na cji. Nie ob ce by ły wte dy też bie -
da, brak opa łu, przez co ucznio wie
mu sie li uczyć się w nie do grza nym bu -
dyn ku oraz brak pod ręcz ni ków i po mo -
cy na uko wych. Jed nak szko ła trwa ła.
Do koń ca II woj ny świa to wej uczy ło się
w niej kil ku set uczniów. – I to niech
świad czy o tym, że lud ność tu tej sza za -
wsze pra gnę ła edu ko wać swo je dzie ci
i że szko ła w Skru dzi nie by ła i jest ser -
cem wsi – do da ła Ma ria Ka łu ziń ska.

Zmia ny na de szły kil ka na ście lat
po woj nie. W 1961 ro ku wpro wa dzo no
ośmio kla so wą szko łę pod sta wo wą,
a dwa la ta póź niej wmu ro wa no ka mień
wę giel ny pod no wy bu dy nek szkol ny,
w któ re go po wsta nie czyn nie włą czy li
się miesz kań cy Skru dzi ny, ofia ro wu jąc
dział kę i set ki go dzin prac spo łecz nych.
Ewe ne men tem by ła ak cja za beł czań -
skiech uczniów, któ rzy rzu ci li ha sło
„przez dzie ci dla dzie ci”, w wy ni ku któ -
rej oko ło 40 ty się cy dzie ci zbie ra ło su -
row ce wtór ne, uzy sku jąc w ten
spo sób 2,5 mln zło tych. Te pie nią dze zo -
sta ły da ro wa ne na bu do wę no wej szko -
ły w Skru dzi nie. 

– Ów cze sne wła dze uzna ły, że miesz -
kań cy za słu ży li so bie na to, wal cząc
z oku pan tem nie miec kim oraz udzie la -
jąc schro nie nia i po mo cy par ty zan tom
pol skim i ra dziec kim. Wie lu wsła wi ło się
szcze gól nym mę stwem w wal ce z hi tle -
row ca mi – tłu ma czy ła pa ni dy rek tor.

Od 1967 ro ku na uka od by wa ła się już
w no wej pla ców ce, któ rej pa tro nem zo -
stał Jan Brze chwa. Po 30 la tach – w 1998
ro ku – szko ła prze szła grun tow ny re mont
i roz bu do wę, jej mo der ni za cja od by wa
się ca ły czas. War to wspo mnieć, że
na miej scu sta rej szko ły dłu go funk cjo -
no wa ło schro ni sko mło dzie żo we, obec -
nie znaj du je się tam ka pli ca.

– Dzi siej szy dzień jest pięk nym do wo -
dem no to, jak istot ne, jak wa żne zna cze nie
ma szko ła w hi sto rii miej sco wo ści. I cho -
ciaż Skru dzi na li czy so bie po nad sie dem -
set lat, a szko ła do pie ro sto, wi dać jak
zna czą cym ele men tem jest w ży ciu obec -
nych jej miesz kań ców – pod kre ślał bur -
mistrz Sta re go Są cza Ja cek Le lek. 

Bur mistrz pod kre ślił, że edu ka cja
mło de go po ko le nia to jed na z naj wa -
żniej szych rze czy, o któ re na le ży za -
dbać. 

– Je śli te go nie zro bi my, bę dzie nam
się to od bi ja ło czkaw ką. Do brą przy -
szłość na szym dzie ciom mo że my za gwa -
ran to wać, da jąc im na le ży te
wy cho wa nie i sta ran ną edu ka cję. Cho -
dzi o do bre wy cho wa nie w zdro wej ro -
dzi nie i do brą edu ka cję w do brej szko le
– do dał.

Uro czy stość by ła oka zją do od zna -
czeń, przy zna nych przez Ra dę Miej ską
Sta re go Są czu oso bom za słu żo nym dla
szko ły w Skru dzi nie. Srebr ne od zna ki
„Za za słu gi dla Mia sta i Gmi ny Sta ry
Sącz” otrzy ma li: Ma ria Mę drzyc ka–
Dyr da, Krzysz tof Pla ta, Jan Szew czyk,
Mie czy sław Szew czyk i Ry szard Kli -
mek. Od zna cze nia wrę czy li bur mistrz
Ja cek Le lek i prze wod ni czą ca Ra dy
Miej skiej Ewa Zie liń ska. 

Naj wa żniej szym punk tem uro czy sto -
ści ju bi le uszo wej by ło prze ka za nie
sztan da ru spo łecz no ści szkol nej. Naj -
pierw z rąk ro dzi ców, któ rzy ufun do wa li
pro po rzec, tra fił on do pa ni dy rek tor,
a na stęp nie do uczniów. Re pre zen ta cje
wszyst kich klas zło ży ły ślu bo wa nie
na sztan dar szkol ny. 

Na ju bi le uszu 100-le cia szko ły
w Skru dzi nie nie za bra kło go ści. Po -
za sa mo rzą dow ca mi ze Sta re go Są cza,
obec ni by li przed sta wi cie le biur par la -
men tar nych po słów Ma ria na Cy co nia
i An drze ja Ro man ka, rad ni po wia to -
wi, ks. Grze gorz Szew czyk z pa ra fii
św. Flo ria na w Kra ko wie – ab sol went
szko ły w Skru dzi nie, ks. Ka zi mierz
Ko szyk – pro boszcz pa ra fii w Goł ko -
wi cach, ks. Grze gorz Ko ziń ski (przy -
je chał z An glii) – ab sol went szko ły,
ks. Ste fan To karz, ks. Cze sław Li tak,
ks. Krzysz tof Mi gacz, Mał go rza ta
Nie miec z De le ga tu ry Ku ra to rium
Oświa ty w No wym Są czu, Woj ciech
Ku lak – pre zes Ban ku Spół dziel cze go
w Sta rym Są czu, Bar ba ra Po ręb ska
– dy rek tor Ze spo łu Ob słu gi Fi nan so -
wo -Ad mi ni stra cyj nej Szkół w Sta rym
Są czu, Ma ria Bie lak – wi ce pre zes od -
dzia łu Miej sko - Gmin ne go Związ ku
Na uczy ciel stwa Pol skie go w Sta rym
Są czu, An drzej Ku czaj – soł tys wsi
Ga boń Pracz ka, sio stry za kon ne, dy -
rek to rzy szkół i pla có wek oświa to -
wych z gmi ny Sta ry Sącz, ro dzi ce
i eme ry to wa ni na uczy cie le.

KIN GA BED NARC ZYK
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Ka pi tu ła wy bra ła i na gro dzi ła pięć
or ga ni za cji i osób spo śród 14 zgło -
szo nych do 30 wrze śnia do kon kur su
sta ro sty no wo są dec kie go w za kre sie
wspie ra nia i pro mo cji or ga ni za cji po -
za rzą do wych oraz wo lon ta ria tu. 

K
on kurs zo stał usta no wio ny
m.in. w ce lu: uho no ro wa nia
osób oraz or ga ni za cji po za rzą -
do wych, któ re by ły szcze gól -

nie ak tyw ne w dzia ła niach na rzecz
in nych, pro mo cji ak tyw nych po staw
oraz od dol nych ini cja tyw ukie run ko wa -
nych na roz wój Są dec czy zny, po dzię ko -
wa nia za po dej mo wa ne cen ne dzia ła nia.

W ka te go rii Naj lep sza Ini cja ty wa
Ro ku I miej sce przy zna no Sto wa rzy sze -
niu Wspie ra nia Edu ka cji i Roz wo ju Wsi
Za rze cze za prze ję cie do pro wa dze nia
za gro żo nej li kwi da cją Szko ły Pod sta -
wo wej w Za rze czu i zor ga ni zo wa nie
na po trze by szko ły fe sty nu „Ra zem mo -
że my wię cej”. Szko ła w Za rze czu
w 2012 r. zo sta ła przez Ra dę Gmi ny
Łąc ko prze zna czo na do li kwi da cji.
Skrzyk nę li się miesz kań cy, ro dzi ce, na -
uczy cie le, za ło ży li Sto wa rzy sze nie i 1
stycz nia 2013 prze ję li szko łę. – Obec nie
do szko ły uczęsz cza pięć dzie siąt czwo ro
dzie ci. Gmi na wy pła ca sub wen cję
oświa to wą, a resz tę zdo by wa my na ró -
żne spo so by. Wszy scy sta ra ją się po móc
– mó wi Agniesz ka Ku la sik -To karz ze
Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia Edu ka cji
i Roz wo ju Wsi Za rze cze. – Sta ra my się
o do ta cje z Unii Eu ro pej skiej, pi sze my
pro gra my. Obec nie re ali zu je my pro -
gram eko lo gicz ny „Nie proś świa ta aby
się zmie nił, to Ty zmień się pierw szy!”.
Da je my so bie ra dę – do da je Agniesz ka
Ku la sik -To karz.

Wy ró żnie nie otrzy ma ło Ka to lic kie
Cen trum Edu ka cji Mło dzie ży „Ka na”
w No wym Są czu za utwo rze nie Cen trum
Stu denc kie go Wo lon ta ria tu „Win ni ca”. 

W ka te go rii Wo lon ta riusz Ro -
ku I miej sce przy zna no Ada mo wi Ma -
zu ro wi (rad ny po wia to wy), pre ze so wi
To wa rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi Mu -
szyń skiej za zor ga ni zo wa nie m.in. Mię -
dzy na ro do we go Tur nie ju Sza cho we go
„Czte rech wież”, Mię dzy na ro do wych
Dni Kul tu ry Chrze ści jań skiej, kon ser -
wa cję i re mont za byt ków na te re nie
gmi ny Mu szy na.

Ty tuł Mło de go Wo lon ta riu sza Ro ku
otrzy mał Krzysz tof Mi cha lik – uczeń
Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych

w Sta rym Są czu, ko or dy na tor Szkol ne -
go Klu bu Wo lon ta ria tu dzia ła ją ce go
przy Sto wa rzy sze niu Sur sum Cor da.
Wy ró żnio no ta kże Ga brie lę Ma cia szek
– uczen ni cę IV kla sy Tech ni kum Bu -
dow la ne go w Ze spo le Szkół im. św.
Kin gi w Łąc ku, za an ga żo wa nej w wie -
le przed się wzięć wo lon ta riac kich, m.in.
w po moc dla ośrod ka dla bez dom nych
w Gry wał dzie. 

– W tym ro ku ka pi tu ła po sta no wi ła
przy znać jesz cze na gro dę spe cjal ną Za -
rzą du Po wia tu za wy bit ne osią gnię cia
w dzie dzi nie kul tu ry i ochro ny dzie dzic -
twa na ro do we go dla Bar ba ry Pa luch
– człon ka Klu bu Se nio ra dzia ła ją ce go
w Sto wa rzy sze niu „Nasz Dom” za opra -
co wa nie i wy da nie al bu mu „Dar Pa mię -
ci” – daw ni lu dzie, ro dzi ny, daw ne
do my” – mó wi An na Brach, dy rek tor
Po wia to we go Cen trum Wspie ra nia Or -
ga ni za cji Po za rzą do wych. Na gro dze ni
otrzy ma ją sta tu et ki oraz na gro dy rze czo -
we – apa ra ty fo to gra ficz ne i ta blet. 

– Sta ro sta no wo są dec ki Jan Go lon ka
prze zna czył na ten cel na gro dę w wy so ko -
ści pię ciu ty się cy zło tych za za ję cie pierw -
sze go miej sca przez Sta ro stwo Po wia to we
w No wym Są czu w VI edy cji kon kur su
„Ma ło pol skie Wek to ry Współ pra cy 2013”
or ga ni zo wa ne go przez Ma ło pol ski In sty -
tut Sa mo rzą du Te ry to rial ne go i Ad mi ni -
stra cji. W cią gu naj bli ższych dwóch
ty go dni po zna my ter min wrę cze nia na gród
– do da je An na Brach.

JAN GA BRU KIE WICZ

Obronili szkołę
przed likwidacją,
dostali nagrodę starosty

Szko ła w Za rze czu w 2012 r.
zo sta ła przez Ra dę Gmi -
ny Łąc ko prze zna czo -
na do li kwi da cji.
Skrzyk nę li się miesz kań -
cy, ro dzi ce, na uczy cie le,
za ło ży li Sto wa rzy sze nie
i prze ję li szko łę.
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NO WY SĄCZ 
Dom Go tyc ki, ul. Lwowska 3

Wy sta wa czyn na do stycz nia 2014 r.
„LU DWIK MI SKY – MA LAR STWO”

Przy bli że nie syl wet ki i twór czo ści ar ty sty uro dzo ne go w No -
wym Są czu.

Ga le ria Daw na Sy na go ga, ul. Berka Joselewicza 12
Wy sta wa czyn na od 6 grud nia do 23 lu te go 2014 r.

„ULOTNOŚĆ
DZIEŁA – PLAKATY
MIECZYSŁAWA
GÓROWSKIEGO” 
Pra ce pre zen to wa ne na wy -
sta wie w Ga le rii Daw na Sy -
na go ga zo sta ły ofia ro wa ne
przez ar ty stę tuż przed śmier -
cią Mu zeum Okrę go we mu w
No wym Są czu. (czy taj obok)

Ga le ria Ma rii Rit ter i Sta re Wnę trza Miesz czań skie
Od 13 grud nia do 2 lu te go 2014 r.
SZOP KI BO ŻO NA RO DZE NIO WE 
Cy klicz na wy sta wa po kon kur so wa prac dzie ci i mło dzie ży, or -
ga ni zo wa na przez Mu zeum Okrę go we w No wym Są czu oraz
Szko łę Pod sta wo wą nr 3 w No wym Są czu. 

Są dec ki Park Et no gra ficz ny i Mia stecz ko Ga li cyj skie 
21-22 grud nia
JAR MARK BO ŻO NA RO DZE NIO WY
24 grud nia
PA STER KA W SKAN SE NIE
NAR TY W SKAN SE NIE im pre za spor to wo -edu ka cyj na dla
dzie ci i mło dzie ży, mię dzy in ny mi za wo dy w nar ciar stwie bie -
go wym, kon kur sy itp. Ter min za le ży od wa run ków śnie go -
wych, zo sta nie ogło szo ny na stro nie in ter ne to wej.

Mu zeum Ni ki fo ra w Kry ni cy Zdro ju
Wy sta wa czyn na do mar ca 2014 r.

„SZTUKA ART BRUT Z KOLEKCJI
MUZEUM IM. JACKA MALCZEWSKIEGO
W RADOMIU”
wy sta wa z krę gu sztu ki Art Brut (sztu ka su ro wa), pod czas któ -
rej bę dą pre zen to wa ne nie zwy kle cen ne ob ra zy pol skich kla -
sy ków te go ga tun ku, jak m.in. Teo fil Ociep ka, Pa weł Wró bel,
Er win Sów ka, Wła dy sław Wa łę ga czy Ka ta rzy na Gaw ło wa 

Mu zeum Pie niń skie im. Jó ze fa Sza laya w Szczaw ni cy
Do 15 grud nia
W POLU I ZAGRODZIE-TRADYCYJNE
ROLNICTWO W PIENINACH 
Wy sta wa uka zu ją ca tra dy cyj ne me to dy prac rol ni czych w Pie -
ni nach, na rzę dzia rol ni cze, zwy cza je i oby cza je zwią za ne
w z upra wą ro li. Eks po zy cja zre ali zo wa na we współ pra cy
z Uzdro wi skiem Szczaw ni ca. Oprac. IZA BE LA SZA FRAN

Uro dził się w Mił ko wej, nie da le ko
Ko rzen nej. Po ukoń cze niu w 1959 r.
Li ceum Tech nik Pla stycz nych w Tar -
no wie, roz po czął na ukę na Aka de mii
Sztuk Pięk nych w Kra ko wie, gdzie
stu dio wał ko lej no na Wy dzia łach Ar -
chi tek tu ry Wnętrz i Ma lar stwa. 

D
y plom z wy ró żnie niem uzy -
skał w 1966 r. na Wy dzia le
Form Prze my sło wych w Pra -
cow ni Pro jek to wa nia Pro duk -

tu i Ko mu ni ka cji Wi zu al nej, kie ro wa nej
przez prof. An drze ja Paw łow skie go.
Zdo by cie w tym sa mym ro ku I na gro dy
w ogól no pol skim kon kur sie na pla kat
Fe sti wa lu Fil mów Krót ko me tra żo wych
w Kra ko wie za po cząt ko wa ło je go twór -
czość w dzie dzi nie pro jek to wa nia pla -
ka tów. Po za koń cze niu stu diów, ar ty sta
zo stał na uczel ni i roz po czął pra cę dy -
dak tycz ną. W 1992 r. zo stał pro fe so rem
ASP, a w 2001 r. otrzy mał ty tuł na uko -
wy pro fe so ra sztuk pla stycz nych. 

Mie czy sław Gó row ski na le ży do naj -
wy bit niej szych pol skich pla ka ci stów.
W cią gu swo jej ka rie ry ar ty stycz nej zre ali -
zo wał ich oko ło 500, współ pra cu jąc z ró -
żny mi wy daw ca mi w kra ju i za gra ni cą.
W swo ich pra cach uni kał jed no znacz no -
ści, pra gnąc po bu dzić wi dza do my śle nia,
in ter pre ta cji oraz po szu ki wa nia w nich
ukry tych tre ści. Je go ory gi nal ne i roz po -
zna wal ne w sty lu pla ka ty by ły wie lo krot -
nie na gra dza ne na licz nych kra jo wych oraz
mię dzy na ro do wych wy sta wach i kon kur -
sach. Rów no le gle upra wiał rów nież ma -
lar stwo, zbie żne pod wie lo ma wzglę da mi
z je go kon cep cją pla ka tu. Pra ce Mie czy -
sła wa Gó row skie go znaj du ją się w ko lek -
cjach mu ze al nych na ca łym świe cie, m. in.:
Mu seum of Mo dern Art w No wym Jor ku,
Sun to ry Mu seum w Osa ce, Mu see d'art de -
co ra ti ves w Mont re alu, The Isra el Mu seum
w Je ro zo li mie, Mu see d'art de co ra ti ves
w Pa ry żu, Mo der na Mus set w Sztok hol -
mie, Deut sches Pla kat mu seum w Es sen
oraz Mu zeum Pla ka tu w War sza wie. 

EDY TA ROSS -PAZ DYK

Mie czy sław Gó row ski
(1941-2011)

Mistrz pla ka tu
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30 LAT KA BA RE TU ER GO
W ra mach XIX Są dec kie go Fe sti wa lu Mu zycz ne go
Iu bi la ei Can tus swój ju bi le usz trzech de kad ist nie nia
świę to wa ło Er go. Li der ka ba re tu, Le szek Bo la now -
ski, wraz z Paw łem Fe ren cem i Fran cisz kiem Pal ką,
przy go to wał z oka zji 721. rocz ni cy lo ka cji mia sta
„Ora to rium są dec kie – Rap so dy i kro to chwi le
na kan wie wi do wi ska Noc św. Ju sta”, zaś dla ka ba -
re tu ju bi le uszo wą wy sta wę fo to gra fii stwo rzył Da niel
Ja ni szyn.

Ka ba ret Er go już od 30 lat przy go to wu je au tor skie
pro gra my, na gry wa pły ty i or ga ni zu je be ne fi sy dla
za pro szo nych go ści (m. in. Je rzy Hof f man, Ja cek Fe -
de ro wicz czy ostat nio prof. Fe liks Ki ryk). Z tej oka -
zji w foy er i na pię trze MCK „So kół” za wi sła
wy sta wa fo to gra fii Da nie la Ja ni szy na „ER GO NAU -
CI 1983-2013”.

– Wy sta wa to po czę ści ta ka laur ka dla Ka ba re tu
Er go, któ ry w ja kiś tam spo sób mnie za ak cep to wał.
Świet nie mi się z ni mi współ pra cu je. Sza nu ję ich
za to, co ro bią i w ja ki spo sób – kom ple men to wał Er -
go Da niel Ja ni szyn. 

Obok fo to gra mów, do ku men tu ją cych wy stę py no -
wo są dec kie go ka ba re tu, na I pię trze „So ko ła” oglą -
dać mo żna za ara nżo wa ne przez Fran cisz ka Pal kę
zdję cia Ja ni szy na z ple ne ro we go wi do wi ska „Noc
św. Ju sta”, ja kie Bo la now ski przy go to wał z oka -
zji 700. rocz ni cy lo ka cji No we go Są cza. I to wła śnie
ora to rium, opar te na tam tym wy da rze niu, mia ła oka -
zję obej rzeć pu blicz ność w sa li im. Li piń skie go.
„Ora to rium są dec kie – Rap so dy i kro to chwi le
na kan wie wi do wi ska Noc św. Ju sta” to dzie ło Lesz -
ka Bo la now skie go (sce na riusz i re ży se ria), Paw ła Fe -
ren ca (mu zy ka, efek ty) i Fran cisz ka Pal ki
(sce no gra fia). Na sce nie za pre zen to wa li się: ka ba ret
ER GO (Ol ga i Le szek Bo la now scy, Ewa Du biń ska,
Pa weł Fe renc, Mał go rza ta i Krzysz tof Bie lo wie, An -

drzej Jó ze fow ski, Ma rek Cze chow ski), po łą czo ne
chó ry: Chór przy pa ra fii Mat ki Bo żej Bo le snej w No -
wym Są czu -Za wa dzie oraz Chór im. Ja na Paw -
ła II przy Pa ra fii Naj święt sze go Ser ca Pa na Je zu sa
w No wym Są czu (oba pod dy rek cją Sta ni sła wa Wo -
la ka), są dec cy ak to rzy i mu zy cy: m.in. Se ba stian Iź -
wic ki w ro li bar da i po dob nie jak przed 21 la ty
– An drzej Krup czyń ski ja ko św. Just.

Przez pół to rej go dzi ny pu blicz ność mia ła oka zję
prze śle dzić hi sto rię No we go Są cza, a w nie ba nal ny
spo sób opro wa dził ją po niej Just (Jo dok) pu stel nik
z prze ło mu X i XI wie ku z oko lic Tę go bo rzy. Je go
mo no lo gi uzu peł ni li mu zy cy i ak to rzy wcie la ją cy się
w ro lę bar dów, czy mo nar chów. Au tor ski sce na riusz,
w któ rym po ja wia ją się mo ty wy z „Z Kró la -Du cha”
Sło wac kie go, czy po ezji Ba czyń skie go i Wie rzyń -
skie go, wzbo ga ci ły żar to bli we i li rycz ne pio sen ki
Ka ba re tu Er go. 

CHO PIN NIE POD LE GŁO ŚCIO WO
W Świę to Nie pod le głość pu blicz ność Ma ło pol -

skie go Cen trum Kul tu ry „So kół” mia ła oka zję wy -
słu chać kon cer tu mło de go pia ni sty Paw ła
Wa ka re ce go, któ ry trzy la ta te mu zna lazł się gro nie
fi na li stów XVI Mię dzy na ro do we go Kon kur su Pia ni -
stycz nym im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie.

„Mu zy ka Cho pi na to ar ma ty ukry te w kwia tach”.
To po wie dze nie o pol skim kom po zy to rze przy pi sy -
wa ne jest za rów no ca ro wi Mi ko ła jo wi I, jak i Ro ber -
to wi Schu ma no wi. Trud no so bie wy obra zić, aby 11
li sto pa da uczcić kon cer tem utwo rów ja kie go kol wiek
in ne go kom po zy to ra, niż Fry de ryk Cho pin.

– To naj bar dziej pol ska mu zy ka, prze siąk nię ta ro -
dzi mą kul tu rą i tra dy cją – przy po mnia ła na wstę pie
An na Woź nia kow ska, pro wa dzą ca kon cert. Dwa la ta
te mu, w sa li Li piń skie go, Fry de ryk Cho pin za brzmiał
w in ter pre ta cji fi na li sty XVI Kon kur su Pia ni stycz ne go
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Ka ba re t Er go Cho pin nie pod le gło ścio wo
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im. Cho pi na – Ro sja ni na Mi ro sła wa Kul ty sze wa. Te raz, 11 li -
sto pa da, re ci tal cho pi now ski za grał po cho dzą cy z To ru nia Pa -
weł Wa ka re cy.

Pod czas dwóch czę ści re ci ta lu pu blicz ność usły sza ła bar -
dzo zró żni co wa ny, prze kro jo wy pro gram, pe łen li ry ki i dra -
ma ty zmu. Zna ko mi ty pia ni sta za grał ko lej no: czte ry Pre lu dia
op. 28, Nok turn e -moll, dwa Pre lu dia op. 28, „Len to con gran
espre sio ne”, Po lo nez fis -moll, Bal la dę g -moll, czte ry Ma zur -
ki (g -moll, C -dur, As -dur, b -moll, „Gran de Val se Bril lan te”
i Sche rzo b moll. Na bis po po lo ne zie Igna ce go Ja na Pa de -
rew skie go i Fry de ry ka Cho pi na.

AR TY STYCZ NIE I PA TRIO TYCZ NIE
Już po raz szó sty od był się No wo są dec ki Prze gląd Po ezji,

Pie śni i Pio sen ki Pa trio tycz nej „Pod Skrzy dła mi Or ła” dla ma -
ło pol skich dzien nych ośrod ków wspar cia i grup te ra pii za ję -
cio wej. Te go rocz na edy cja zwią za na by ła z 150. rocz ni cą
Po wsta nia Stycz nio we go. – Zaw sze nasz prze gląd po świę co -
ny był Dnio wi Nie pod le gło ści, te raz z ra cji tak za cnej rocz ni -
cy, po wią za li śmy go z wy da rze nia mi 1863 ro ku – po wie dzia ła
dr An na Szcze pa nik -Dzia do wicz, po my sło daw ca im pre zy, le -
karz psy chia trii i dy rek tor Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po -
mo cy w No wym Są czu, ale rów nież pra wnucz ka po wstań ca
stycz nio we go.

Or ga ni za to rem prze glą du jest pla ców ka dr Szcze pa nik -
-Dzia do wicz oraz dzia ła ją ce przy niej Sto wa rzy sze nie Przy -
ja ciół Osób Nie peł no spraw nych „Je ste śmy…”.

Prze gląd w świet ny spo sób łą czy funk cje pa trio tycz nej aka -
de mii z dzia ła niem prze ciw ko wy klu cze niu spo łecz ne mu, in -
te gru jąc śro do wi ska osób nie peł no spraw nych i po ka zu jąc, jak
wie le do po wie dze nia i po ka za nia ma ją te oso by. To bar dzo
du że przed się wzię cie pod wzglę dem lo gi stycz nym, któ re za -
czy na się już na po cząt ku ka żde go ro ku, oraz kosz tow ne. Nie
jest trud no za chę cić in ne Śro do wi sko we Do my Sa mo po mo cy
do uczest nic twa, trud niej jest or ga ni zo wać ta kie wy da rze nie.

– To już szó sta im pre za, z cze go je stem bar dzo dum na, bo
to du że wy da rze nie, któ re z ro ku na rok co raz bar dziej się roz -

wi ja. Za czy na li śmy od 14 ze spo łów, a te raz ma my 22 ze spo -
ły, oko ło 270 osób – mó wi pa ni An na. Ta kie wy da rze nie, po -
dob nie jak in ne, or ga ni zo wa ne przez ŚDS z uli cy
Na wo jow skiej, to zna ko mi ta for ma te ra pii, prze ciw dzia ła ją ca
tzw. wy klu cze niu spo łecz ne mu.

– Za le ży nam na tym, że by po ka zać, że nie peł no spraw ny
jest peł no praw nym oby wa te lem. Tak, aby oso by, któ re ma ją
sta tus nie peł no spraw nych, mo gły się po czuć w peł ni usa tys -
fak cjo no wa ne uczest nic twem w ży ciu kul tu ral nym i oby wa tel -
skim. Ma to też wa lor te ra peu tycz ny, bo pu blicz ny wy stęp jest
dla wie lu osób nie ła twą rze czą. A oni się wte dy bar dziej
ośmie la ją – tłu ma czy An na Szcze pa nik -Dzia do wicz.

Wszyst kie oso by wy stę pu ją ce pod czas ca ło dnio wej im pre -
zy na sce nie na gra dza ne są upo min ka mi, a w po szcze gól nych
ka te go riach przy zna wa ne są na gro dy i jed no Grand Prix – sta -
tu et ka or ła.

Pod Skrzy dła mi Or ła po dzie lo ne jest na trzy ka te go rie: po -
ezja (w tym wier sze wła sne), pie śni i pio sen ki pa trio tycz ne,
wi do wi ska. Wy stę pom przy glą da się ju ry w skła dzie: Re na ta
Ku rze ja, Jó zef Unold, Mo ni ka Ole niacz i Ma ria Har cu ła.
W tym ro ku Grand Prix przy pa dło WTZ Gor li ce. Na roz po -
czę cie dla uczest ni ków i go ści prze glą du wy stą pił Chór mę -
ski „Echo 2”. 

Fe sti wal z pa sją: „Wi dzi Się” 

Ar ty stycz nie i pa trio tycz nie

Gra z Gom bro wi czem
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FE STI WAL Z PA SJĄ: „WI DZI SIĘ” 
Eks po zy cje zdjęć Ka ta rzy ny Waś ko i Na ta lii Wier nik za -

koń czy ły VII Fe sti wal Fo to gra fii Wi dzi Się. Pod czas kil ku ty -
go dni w Sta rym i No wy Są czu za pre zen to wa no kil ka na ście
wy staw fo to gra fii, od by ły się ta kże spo tka nia, pro jek cje
i warsz ta ty fo to gra ficz ne.

Pra wie dwu mie sięcz na im pre za, przy go to wy wa na przez
Sto wa rzy sze nie Gru pa Twór cza Wi dzi Się, do bie gła już koń -
ca. Fe sti wal ma swo ją ma łą, ale sta łą pu blicz ność. Jest wy da -
rze niem of fo wym – nie na sta wia się na tłu my i nie
przy go to wu je swo ich ele men tów pod pu blicz kę. Po my sło daw -
cy, An drzej Na ści szew ski i Bog dan Ki wak, w do bry spo sób
pre zen tu ją do ko na nia człon ków Gru py Wi dzi Się i za pra sza ją
cie ka wych ar ty stów spo za Są dec czy zny. Te ma tem prze wod -
nim te go rocz nej edy cji był „Czło wiek”, a wy sta wy i pro jek ty
od by wa ły się m.in. w sta ro są dec kiej Ga le rii pod 5, sta ro są dec -
kim „So ko le”, no wo są dec kim CIT czy Ka wiar ni Art & Caf fe.

Ostat ni fe sti wa lo wy wie czór po świę co ny był m.in. pre zen -
ta cji Fo to -ksią żki, jak po wsta ła na warsz ta tach, a w Ga le rii
Pod 5 swo je in ter me dial ne pra ce, skła da ją ce się na „dy plom”
na Uni wer sy te cie Pe da go gicz nym, za pre zen to wa ła Ka ta rzy -
na Waś ko. 

– In spi ra cją Ka si był za kład fo to gra ficz ny jej pra dziad ka:
Fo to Ja ni na z uli cy Na ru to wi cza, któ ry już nie ist nie je. Wy -
dru ki na szkle na wią zu ją do pra cy jej dziad ka, kom po zy cja
na li ght bo xie sym bo li zu je za gad nie nie upły wa ją ce go cza su.
Mo żna do wol nie prze sta wiać fo to gra fie, two rząc ka żdo ra zo -
wo no we kom po zy cje, fo to gra my – mó wi An drzej Na ści szew -
ski, któ ry jesz cze nie daw no był jej na uczy cie lem
w Pań stwo wej Wy ższej Szko le Za wo do wej.

Piąt ko wy wie czór za koń czył się spo tka niem z Na ta lią
Wier nik, 24-let nią ab sol went ką Kra kow skiej Aka de mii Sztuk
Pięk nych im. Ja na Ma tej ki, któ rej wy sta wa „Pro ta go ni ści”
przez kil ka ty go dni zdo bi ła ścia ny Cen trum Kul tu ry i Sztu ki
im. Ady Sa ri w Sta rym Są czu.

– Bo ha te ro wie mo ich ob ra zów są wy izo lo wa ni z kon tek stu
miej sca i cza su. Łą czy ich po kre wień stwo wi zu al ne, któ re pod -
kre śla sce ne ria, w ja kiej się znaj du ją. Mo że my je dy nie snuć
do my sły, ja kie są ich re la cje po za ka drem i czy wspól no ta,
któ rą za war li przed obiek ty wem, ist nie je na praw dę. Tyl ko
od nas za le ży, ja kie wnio ski wy snu je my i czy nie ule gnie my
po ku sie szyb kie go kla sy fi ko wa nia i war to ścio wa nia – mó wi
Na ta lia Wier nik.

GRA Z GOM BRO WI CZEM
W ra mach pro jek tu „Te atr Pol ska – je dzie my z te atrem” no -

wo są dec ka pu blicz ność mia ła oka zję obej rzeć przed sta wie nie
„Zbrod nia” Ewe li ny Mar ci niak na pod sta wie opo wia da nia Wi -
tol da Gom bro wi cza. Pro gram or ga ni zo wa ny jest przez In sty -
tut Te atral ny im. Zbi gnie wa Ra szew skie go w War sza wie ze
środ ków Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro do we go. Je -
go in spi ra cją są przed wo jen ne to ur nee Te atru Re du ta Ju liu sza
Oster wy po ca łej Pol sce, z pre zen ta cją re per tu aru w mia stach
i mia stecz kach, gdzie do stęp do kul tu ry jest utrud nio ny. Ta ki
„ob jaz do wy te atr” za wi tał wczo raj do Ma ło pol skie go Cen trum
Kul tu ry „So kół”. Te atr Pol ski z Biel ska Bia łej za pre zen to wał

przed sta wie nie „Zbrod nia” we dług opo wia da nia „Zbrod nia
z pre me dy ta cją” Wi tol da Gom bro wi cza, wcho dzą ce go w skład
„Pa mięt ni ka z okre su doj rze wa nia” (1933).

Choć spek takl roz po czy na się jak śledz two, to jed nak z cza -
sem za sta na wia my się, czy by ła ja ka kol wiek zbrod nia, je śli
tak, to kto jest wi no waj cą. Twór cy przed sta wie nia gra ją z kon -
wen cją czar ne go kry mi na łu i te atru miesz czań skie go. Mo że
część po my słów nie jest prze ko nu ją ca (np. z mu zy kiem na ży -
wo), to jed nak bro ni je do bre ak tor stwo Ja ni ny Po lak (zwłasz -
cza, kie dy sta je się wam pem i uwo dzi de tek ty wa) To ma sza
Drab ka i Ja dwi gi Gzow skiej -Sa wic kiej. Jest w tym tro chę ka -
ba re tu i pan to mi my, du żo ero ty zmu, ak to rzy prze ła mu ją ta -
kże ba rie rę mię dzy sce ną a pu blicz no ścią, ba wią się z nią.

JA NUSZ BO BREK

FOTOZAGADKA

GDZIE W NOWYM SĄCZU 
ZNAJDUJE SIĘ TEN MOTYW?
Od po wie dzi na le ży nad sy łać do 20 grudnia 2013 r. na ad res Re -
dak cja „Są de cza nin”, ul. Bar bac kie go 57, No wy Sącz lub re dak -
cja@sa de cza nin.in fo z do pi skiem „Fo to za gad ka”. Za traf ną
od po wiedź – na gro da ksią żko wa.

***
Roz wią za nie fo to za gad ki z li sto pa do we go nu me ru „Są de -
cza ni na” (8/68): zdję cie przed sta wia mo tyw z fron to nu ka mie -
ni cy przy ul. Gro dziej 8 w No wym Są czu. Na gro dę za traf ną
od po wiedź (naj now szy ny mer „Al ma na chu Są dec kie go”) wy lo -
so wał An drzej Ma li now ski z No we go Są cza. 
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Ob wod ni cy, dru gie go mo stu na Du -
naj cu, utrzy ma nia San de cji w I li -
dze, wza jem nej życz li wo ści
i do bro ci, a przede wszyst kim oca -
le nia wia ry ka to lic kiej w la icy zu ją -
cej się Pol sce – ży czył są de cza nom
z oka zji 721. rocz ni cy „uro dzin” mia -
sta” ks. pra łat Sta ni sław Cza chor. 

W
Świę to Nie pod le gło -
ści, 11 li sto pa da, w są -
dec kim ra tu szu od by ła
się pro mo cja ksią żki, za -

wie ra ją cej kil ka dzie siąt ka zań i ho mi lii
ks. Cza cho ra, któ ry od po nad 30 lat jest
„su mie niem No we go Są cza”,
a od ośmiu – ho no ro wym oby wa te lem

mia sta. Je go głos brzmiał za wsze do no -
śnie w chwi lach prze ło mo wych dla Pol -
ski i mia sta (np. powstanie Solidarności,
stan wojenny, pokojowa rewolucja
w 1989 r., kolejne wybory
parlamentarne, tra ge dia smo leń ska)
i trud no uwie rzyć, że na po cząt ku swej
po słu gi w mie ście nad Du naj cem i Ka -
mie ni cą, na zy wa ny był „Sta ni sła wem
Nie mym” z po wo du za pa le nia strun gło -
so wych, któ re z tru dem ad op to wa ły się
do ostre go, gór skie go po wie trza.

W sa li ob rad są dec kie go ra tu sza za -
sie dli te go li sto pa do we go po po łu dnia
księ ża, par la men ta rzy ści, dzia ła cze sto -
wa rzy szeń ka to lic kich, na uczy cie le, le -
ka rze, rad ni i wła dze mia sta na cze le

z pre zy den tem Ry szar dem No wa kiem
i je go za stęp ca mi: Bo że ną Ja wor i Je -
rzym Gwi żdżem.

Pro wa dzą cy spo tka nie red. Je rzy Le -
śniak na po cząt ku przy po mniał, że ks.
Cza chor po cho dzi z pa ra fii Nie dzie li ska,
gmi na Szczu ro wa, po wiat brze ski (ur. 8
ma ja 1931 r.). Wy ra stał w bar dzo re li gij -
nej i pa trio tycz nej ro dzi nie chłop skiej.
Oj ciec przy szłe go ka zno dziei był dzia ła -
czem PSL, za kła dał mle czar nię we wsi,
przy jaź nił się z Win cen tym Wi to sem. 

Do No we go Są cza 37-let ni ks. Cza -
chor przy był w 1968 ro ku, obej mu jąc
po ks. Jó ze fie Gu cwie, mia no wa nym
wów czas bi sku pem po moc ni czym die -
ce zji tar now skiej, rek to rat ko ścio ła św.
Ka zi mie rza. Rok póź niej rek to rat prze -
kształ cił się w re gu lar ną pa ra fię. No wą
wspól no tą lu dzi wie rzą cych w mie ście
nad Du naj cem i Ka mie ni cą ks. Cza chor
kie ro wał do 2001 ro ku, kie dy to w wie -
ku 70. lat prze szedł na za słu żo ną, ka -
płań ską eme ry tu rę. Nie wy pro wa dził się
jed nak z pa ra fii św. Ka zi mie rza, ani No -
we go Są cza, ca ły czas jest ak tyw ny: od -
pra wia msze, spo wia da, a przede
wszyst kim po słu gu je sło wem.

W okre sie pro bosz czo wa nia ks. Cza -
cho ra ka pli ca szkol na, jak do dzi siaj na -
zy wa ny jest ko ściół św. Ka zi mie rza,
za mie ni ła się w ma łe sank tu arium na ro -
do we. Sta ło się tak dzię ki licz nym ta bli -
com me mo ra tyw nym, upa mięt nia ją cym
wy bit nych są de czan, m.in. ta bli ce ka -
tyń skie. W tym dzie le ks. Cza chor
współ pra co wał w trud nych la tach 80.
ze szłe go stu le cia z Jó ze fem Bień kiem,
Je rzym Gi zą i An drze jem Szka rad kiem,
na ra ża jąc się na szy ka ny ze stro ny ów -
cze snych władz.

Ro da kiem ks. Cza cho ra z Nie dzie lisk
jest obec ny pro boszcz pa ra fii św. Mał -
go rza ty, ks. pra łat Jan Pio trow ski.

– Ja ko kle ryk, a po tem dia kon, od by -
łem prak ty kę dusz pa ster ską w pa ra fii
świę te go Ka zi mie rza pod okiem księ dza
Cza cho ra, gdzie na uczy łem się ży cia we
wspól no cie ka płań skiej i dys cy pli ny
– wspo mi nał ks. Pio trow ski.

Na stęp nie red. Le śniak na oczach pu -
blicz no ści zgro ma dzo nej w sa li ob rad
są dec kie go ra tu sza prze pro wa dził re gu -
lar ny „wy wiad” z bo ha te rem spo tka nia.

– Ja ka jest re cep ta na do bre ka za nie,
bo nie raz msza się jesz cze nie skoń czy,

Ks. prałat Stanisław Czachor jest „sumieniem”
Nowego Sącza 

Kazanie
trzeba omodlić
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a czło wiek już za po mi na, o czym by ło
ka za nie? – brzmia ło pierw sze py ta nie.

– Przed ka żdym ka za niem mo dlę się
do Du cha Świę te go. Mo dlę się też o do -
bre przy ję cie i zro zu mie nie mo je go ka -
za nia przez słu cha czy. Ka za nie trze ba
omo dlić, to jest spra wa Du cha Świę te -
go – tłu ma czył z uśmie chem ks. Cza -
chor, do da jąc, że do bry ka zno dzie ja
mu si du żo czy tać: Bi blia na pierw szym
miej scu, ale da lej dzie ła kla sy ków pol -
skiej li te ra tu ry, do brze jest też po słu chać
in nych ka zno dzie jów.

– Ksiądz Pra łat przez nie któ rych
uwa ża ny był za głów ne go „ka drow ca”
wła dzy są dec kiej, za twier dzał li sty kan -
dy da tów na rad nych, kre ował pre zy den -
tów? – pro wo ko wał red. Le śniak.

– Bar dzo so bie ce nię ka żdą wła dzę,
ka żdy pre zy dent Są cza w ostat nich de -
ka dach zro bił coś do bre go dla mia sta.
Wła dza po win na szu kać mą dro ści
i mo cy w Du chu Świę tym – nie dał się
zbić z pan ta ły ku ks. Sta ni sław. Da lej
mó wił, że „po tę gę pa ra fii” bu du je się
na „po mo cy Bo żej i za an ga żo wa niu
la ika tu”. Kan dy da tów do chó ru pa ra -
fial ne go ks. Cza chor wy szu ki wał,
cho dząc po ko ście le i na słu chu jąc
śpie wu wier nych. W po dob ny spo sób,
ob ser wu jąc swo je „owiecz ki”, re kru -
to wał oso by przy dat ne do ró żnych
dzieł pa ra fial nych: ra dy dusz pa ster -
skiej, Ca ri ta su itd. 

Py ta ny przez red. Le śnia ka, cze go ży -
czy Są de cza nom z oka zji przy pa da ją -
cych trzy dni wcze śniej 721. „uro dzin”
mia sta, ks. Cza chor po wie dział:
– Pod wzglę dem ma te rial nym, że by te
ob wod ni ce po wsta ły i ten dru gi most
na Du naj cu bar dzo by się przy dał. Że by
San de cja da lej gra ła tak wy so ko w roz -
gryw kach. Wła dzy ży czę zro zu mie nia
od spo łe czeń stwa i życz li wo ści.
A wszyst kim są de cza nom, aby da lej by li
tak re li gij ni i ten Ko ściół, któ ry w in nych
re gio nach Pol ski ubo że je du cho wo i ma -
te rial nie, oca li li na tej pięk nej zie mi są -
dec kiej. 

Spo tka nie uświet ni ła re cy ta cja frag -
men tów ho mi lii ks. Cza cho ra (Kry sty -
na Ko za nec ka, Le szek Zduń) oraz
na stro jo we bal la dy za śpie wa ne
przy akom pa nia men cie gi ta ry przez Ro -
ma na Ko ła kow skie go, m.in. „Źró dło”,
„Za sy pia jąc z mo dli twą na war gach”. 

Na ko niec ks. Cza chor uto nął w uści -
skach i kwia tach. Prze wod ni czą cy Ra -
dy Mia sta Je rzy Wi tu szyń ski na zwał
sę dzi we go ka pła na „są dec kim Pio trem
Skar gą”. Od Ka zi mie rza Kor czyń skie -
go, pre ze sa Związ ku Sy bi ra ków w No -
wym Są czu, ks. Cza chor ode brał
naj wy ższe od zna cze nie sy bi rac kie,
przy zna ne przez Za rząd Głów ny or ga -
ni za cji, gdyż w swo ich ka za niach czę -
sto mó wił o „Gol go cie Wscho du”
i cier pie niach Sy bi ra ków. Wszy scy
na wy ści gi chcie li się sfo to gra fo wać
z ks. Cza cho rem. 

Oszo ło mio ny ta ki mi wy ra za mi sym -
pa tii i sza cun ku, pra łat mar twił się, że
jest już sta ry i mo że mu ży cia za brak nąć
do od wdzię cze nia się…

Kon ty nu acją spo tka nia w ra tu szu był
kon cert po etyc ko -mu zycz ny w Ba zy li -
ce św. Mał go rza ty pt. „Ra do sna Nie pod -
le głość – No wy Sącz 1918-2013”,
au tor stwa Ro ma na Ko ła kow skie go.
Wy stą pi li: Be ata Do bosz, Kry sty na Ko -
za nec ka, Be ata Le rach, Ewa Ser wa, Ro -
man Ko ła kow ski, Pa weł Lip nic ki,
Le szek Zdu nia oraz Chór im. Ja na Paw -
ła II pod dy rek cją Sta ni sła wa Wo la ka.

***
Ksią żka za wie ra 85 ho mi lii i ka zań

wy gło szo nych przez ks. Cza cho ra
od 1981 ro ku, po gru po wa nych w 13.
roz dzia łach te ma tycz nych: Na są dec -
kiej Gó rze Ta bor, Prze mó wie nia oko -
licz no ścio we, Na uro czy stość
Kró lo wej Pol ski, Rocz ni ce pa trio tycz -
ne, Oj czy zna – nasz zbio ro wy obo wią -
zek, Etos „So li dar no ści”, Ku ro dzi nie
i wy cho wa niu, Re flek sje wiel ko post ne,
Na Kre sach, Gol go ta Wscho du, Ro la
Ma ryi w wal ce o etos Pol ski, Szcza wa
– oa za par ty zan tów, Bóg – Ho nor – Oj -
czy zna. 

Ks. Cza chor ma zwy czaj pi sać swo je
ka za nia na ma łych kar tecz kach. Do dru -
ku przy go to wa li je: Je rzy Le śniak, Bo -
gu sław Kołcz, ks. Pa weł Obie dziń ski
i Sła wo mir Si ko ra. 

Wstęp na pi sa li: bi skup or dy na riusz
An drzej Jeż i pre zy dent Ry szard No -
wak, po sło wie – Je rzy Le śniak.

Druk i opra wa – Dru kar nia Gol druk
Woj cie cha Go la chow skie go. Wy daw ca
– Urząd Mia sta No we go Są cza. 

Stron 310, twar da opra wa. 
(HSZ)Andrzej Szkaradek i ks. Stanisław Czachor
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To ty tuł ksią żki, za wie ra ją cej ma te -
ria ły z dwu dnio wej kon fe ren cji, ja ką
pod ta kim sa mym ty tu łem, zor ga ni zo -
wał w ubie głym ro ku, w Mia stecz ku
Ga li cyj skim w No wym Są czu prof. Bo -
le sław Fa ron. Oka zja ku te mu by ła nie -
ba ga tel na – 720. rocz ni ca lo ka cji
No we go Są cza. Wy gło szo ne wów -
czas 27 re fe ra tów, to w isto cie bi blio gra -
fia Są dec czy zny w pi guł ce, od no to wa no
tam wszyst ko, co na prze strze ni dzie jów
wa żne go na pi sa no o No wym Są czu
i zie mi są dec kiej w ję zy ku pol skim. 

Na po czą tek idą dzie ła Ja na Dłu go -
sza, któ rych „wi wi sek cji”, pod ką tem
„są dec kich” wy im ków do ko nał sam
prof. Fe liks Ki ryk. Da lej ma my omó -
wie nie twór czo ści naj więk szych hi sto -
ry ków Są dec czy zny: Szczę sne go
Mo raw skie go (Mar cin Se piał) i ks. Ja -
na Sy gań skie go (Fran ci szek Le śniak).
Na stęp nie idzie ko ro wód XIX -wiecz -
nych pod ró żni ków, kra jo znaw ców, ba -
da czy sta ro żyt no ści, mu ze al ni ków,
któ rzy prze mie rza li Są dec czy znę na no -
gach, kon no i ko le ją, a co zo ba czy li, to
opi sa li, lub na ma lo wa li.

Ko lej ne re fe ra ty trak tu ją o tym, co
Są dec czyź nie na pi sa li wy bit ni pi sa rze,
roz po czy na jąc od Ja na Wik to ra i je go
epo pei „Pie ni ny i zie mia są dec ka” (Jan
Zię ba), przez „Dzien nik” Zo fii Nał kow -
skiej (Bar ba ra Gu zik) po nie śmier tel ne

dzie ła Ma rii Kow nac kiej, o czym mó wił
na kon fe ren cji sam prof. Bo le sław Fa -
ron, któ ry miał szczę ście znać, a na wet
przy jaź nić się za au tor ką „Ro ga sia z Do -
li ny Roz to ki” i „Szko ły nad ob ło ka mi”. 

To jesz cze nie wszyst ko, bo jest se ria
re fe ra tów o po etach opie wa ją cych Be skid
Są dec ki, po cząw szy od Je rze go Ha ra sy -
mo wi cza (Bar ba ra Gło gow ska -Gry ziec -
ka), a na Wła dy sła wie Lu ba sio wej
(Ewe li na Fa ron) i Ada mie Zie mia ni nie
(Sta ni sław Bur kot) skoń czyw szy.

Ostat ni trzy prze dru ko wa ne re fe ra ty
to: „Są dec czy zna w twór czo ści pio sen -
ka rzy i ze spo łów mu zycz nych w PRL
(Zbi gniew Za po row ski, a trze ba wie -
dzieć, że o Du naj cu śpie wa ła m.in. Ka -
sia Sta nek i ze spół Bre akaut); „No wy
Sącz na sta rych wi do ków kach”
(Agniesz ka Ogo now ska) i „Z Są dec czy -
zną po mo rzach i oce anach” (Adam Ru -
ta), czy li o stat kach no szą cych imię:
„Du na jec”, „No wy Sącz”, „Kry ni ca” itd.

Ksią żka pod ka żdym wzglę dem cen -
na dla mi ło śni ków i ba da czy Są dec czy -
zny, bo to są re fe ra ty lu dzi
kom pe tent nych i do brze wła da ją cych
pió rem. Ko pal nia in for ma cji i wska zó -
wek, gdzie i cze go szu kać. Je że li w są -
dec kich szko łach po ja wi się kie dyś
re gio na lizm, lek cje o dzie jach i kul tu rze
na szej ma łej oj czy zny, to ta pu bli ka cja
bę dzie obo wiąz ko wą lek tu rą.

Bo le sła wo wi Fa ro no wi i re pre zen to -
wa ne mu przez nie go Wy daw nic twu
Edu ka cyj ne mu z Kra ko wa na le żą się
wiel kie bra wa za zor ga ni zo wa nie ze -
szło rocz nej kon fe ren cji i do pro wa dze nie
spra wy do szczę śli we go koń ca, w po sta -
ci wy da nia po kon fe ren cyj nej pu bli ka cji.
Od daj my pro fe so ro wi głos, któ ry słusz -
nie za uwa ża w po sło wiu, że „pre zen to -
wa na tu taj ksią żka to pierw sze tak
wie lo aspek to we uję cie dzie jów i kul tu -
ry Są dec czy zny z per spek ty wy hi sto rio -
gra ficz nej, li te ra tu ro znaw czej
i me dial nej. Po dob na per spek ty wa wy -
ni ka co naj mniej z dwóch po wo dów:
Są dec czy zna za rów no hi sto rycz nie, et -
no gra ficz nie, jak i kul tu ro wo za wsze by -

ła re gio nem o cha rak te ry stycz nych
przy mio tach; po dru gie – w znacz nym
stop niu o jej od ręb no ści, a ta kże kul ty -
wo wa niu swo istych cech, de cy du ją jej
miesz kań cy, ta kże ci, któ rzy z zie mi ro -
dzin nej uczy ni li te mat swo jej twór czo -
ści. Dzię ki nim wszyst kim głow nie zaś
Au to rom za miesz czo nych tu tek stów
– mo że my od dać do rąk czy tel ni ka ten
tom. Do ty czy on prze szło ści i cza sów
współ cze snych, nie jest po zy cją wy łącz -
nie re gio na li stycz ną. W wie lu bo wiem
tek stach od no si się rów nież do spraw
ogól no pol skich, tak jak z ży ciem ca łe go
kra ju za zę bia się hi sto ria i dzień dzi siej -
szy re gio nu oraz je go sto li cy, pięk ne go
mia sta nad Du naj cem i Ka mie ni cą.

Ksią żka za wie ra in deks na zwisk, co
uła twia lek tu rę, a twar da opra wa po wo -
du je, że w ka żdej są dec kiej ro dzi nie na -
le ży ją prze czy tać od de ski do de ski i się
nie roz le ci.

(HSZ)
Są dec czy zna w hi sto rio gra fii, li te ra tu rze

i me diach, pod re dak cją Bo le sła wa Fa ro na.
Wy daw nic two Edu ka cyj ne Kra ków 2013. 

MAGDALENAPONURKIEWICZ
O POLSKO-WĘGIERSKIEJ
PRZYJAŹNI

Pod czas XIX. Są dec kie go Fe sti wa lu
Mu zycz ne go Iu bi la ei Can tus w MCK
„So kół” 12 li sto pa da Mag da le na Po nur -
kie wicz pro mo wa ła swo ją naj now szą
ksią żkę „Ta jem ni ca wę gier skie go ma nu -
skryp tu”. 

Przed ostat nia ksią żka Mag da le ny Po -
nur kie wicz „Okru chy pa mię ci” w lu tym
te go ro ku za ję ła pierw sze miej sce w ple -
bi scy cie zor ga ni zo wa nym przez por tal
Sa de cza nin. in fo w ra mach kon kur su
o Na gro dę im. ks. prof. B. Ku mo ra, zaś

No we ksią żki – san de cja na

Kto czy ta, nie błą dzi
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sa ma au tor ka upla so wa ła się na II miej -
scu. Na ko lej ną ksią żkę czy tel ni cy cze -
ka li 10 lat. O tym, że jest ich nie ma ło,
mo żna by ło się prze ko nać pod czas spo -
tka nia au tor skie go, któ re po pro wa dzi ła
Bar ba ra Po rzu cek. Au tor ka przy bli ży ła
ku li sy po wsta nia „Ta jem ni cy wę gier -
skie go ma nu skryp tu”, mó wi ła ta kże
o przy wią za niu do swo jej ma łej oj czy -
zny, Są dec czy zny. 

– Trud no so bie wy obra zić ko goś tu
uro dzo ne go, kto nie ko chał by gór i la -
sów Be ski du Są dec kie go. Ja tą mi ło ścią
za ra zi łam się od ta ty. Uro dzi łam się
w mo drze wio wej le śni czów ce w Bar ci -
cach nad Po pra dem – wska za ła. To spe -
cjal nie dla niej Alek san der Po rzu cek
za śpie wał trzy pio sen ki z re per tu aru

Woj cie cha Bel lo na, Woj cie cha Mły nar -
skie go i do wła sne go ara nżu wiersz
Prze my sła wa Da ko wi cza „Jak śliw ka
w cia sto”, zaś Ka ta rzy na Piąt kow ska
i Łu kasz Ko wal czyk za pre zen to wa li pu -
blicz no ści frag men ty pro zy au tor ki.

– Cie szę się bar dzo, że na pi sa łam tę
ksią żkę choć by dla te go, że mia łam oka -
zję spo tkać się z Istva nem El kiem, któ ry
brał udział w Po wsta niu War szaw skim.
Dziś ma dzie więć dzie siąt lat i miesz ka
w Gdań sku, a mi opo wie dział fa scy nu -
ją ce hi sto rie – zdra dzi ła Mag da le na Po -
nur kie wicz, któ rej naj now sza ksią żka to
kom pi la cja fik cyj nych i re al nych wąt -
ków, po sta ci z pol skiej i wę gier skiej hi -
sto rii. Au tor ka zna la zła sze reg
wspól nych wy da rzeń hi sto rycz nych,

w któ rych oba na ro dy so bie wza jem nie
po ma ga ły. We wrze śniu 1939 ro ku wie -
lu Po la ków zna la zło schro nie nie w wę -
gier skich do mach.

„Re wa nż” na stą pił w 1956 ro ku, kie -
dy po stłu mie niu przez woj ska so wiec -
kie po wsta nia wę gier skie go, wie lu
Ma dzia rów zna la zło go ści nę w Pol sce,
w tym kil ka dzie siąt sie rot, któ re tra fi ły
do Mar cin ko wic. Na kar tach po wie ści
wspo mnia ni są też są dec cy bo ha te ro wie:
Ju lian Zu bek „Ta tar” i Pa weł Li bra
„Spryt ny”.

Spo tka nie w MCK SO KÓŁ uświet -
nił wy stęp ze spo łu mu zy ki daw nej Kec -
kes z wę gier skie go Szen ten dre.

***
Mag da le na Po nur kie wicz po cho dzi

z Bar cic. Jest ab sol went ką psy cho lo gii
UJ w Kra ko wie. Ukoń czy ła też lo go pe -
dię na Uni wer sy te cie Ma rii Cu rie -Skło -
dow skiej w Lu bli nie i te mu za wo do wi
po świę ci ła więk szą część ży cia. Pra co -
wa ła w są dec kiej słu żbie zdro wia
i w oświa cie, or ga ni zo wa ła pierw sze ga -
bi ne ty lo go pe dycz ne, szko li ła na uczy cie -
li, pro wa dzi ła te ra pie in dy wi du al ne
i gru po we, dla do ro słych i dzie ci. Za de -
biu to wa ła w 1986 r. zbior kiem wier szy
„Le śne przy po mnie nia”. W 1999 r. uka -
za ło się jej opo wia da nie „Za tycz ka”
na ła mach Prze glą du Re aders Di gest.
„Okru chy pa mię ci” naj pierw dru ko wa ne
by ły w od cin kach na ła mach „Ku rie ra
Sta ro są dec kie go”. Ksią żka wy da na zo -
sta ła w 2001 r. przez Są dec ką Ofi cy nę
Wy daw ni czą MCK „So kół” w No wym
Są czu. Rok póź niej uka za ła się jej ksią -
żka „By łam nie wol ni cą, czy li na czar no
w No wym Jor ku”. (JB)

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

Magdalena Ponurkiewicz (z  prawej)
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Wie czór 25 li sto pa da na ma łej sce -
nie Te atru Na ro do we go na le żał
do są de czan ki i zna ko mi tej ak tor ki
Da nu ty Sza flar skiej, a za Jej spra -
wą rów nież do No we go Są cza i ak -
to rów Te atru Ro bot ni cze go im.
Bo le sła wa Bar bac kie go. Na sze mia -
sto i je go am ba sa do rzy kul tu ry mie -
li wspa nia łą pro mo cję.

D
a nu ta Sza flar ska ode bra ła
przy zna ną przez Fun da cję
Kul tu ry Pol skiej na gro dę
Zło te go Ber ła za, jak czy ta -

my w uza sad nie niu ka pi tu ły: „wie lo let -
ni, naj wy ższej pró by kunszt ak tor stwa
sce nicz ne go i ekra no we go, sta no wią cy
ar kę przy mie rza mię dzy po ko le nia mi
i tra dy cja mi tej sztu ki, a te raź niej szym
jej du chem i ob li czem”.

Na gro da ufun do wa na przez Bank
Mil len nium wy nio sła 110 tys. zł. Do dat -
ko wą kwo tę – 11 tys. zł, któ rą dys po no -
wa ła lau re at ka, wraz z Ma łym Ber łem,
przy zna ła Te atro wi Ro bot ni cze mu im.
Bo le sła wa Bar bac kie go w No wym Są -
czu. Za pięk ny dar po dzię ko wa li

– w asy ście ka pe li „Są de czan”: wi ce pre -
zy dent Je rzy Gwi żdż i dy rek tor Miej -
skie go Ośrod ka Kul tu ry, przy któ rym
dzia ła te atr – Mar ta Ja ku bow ska.
Oprócz kwia tów Jej Wy so kość Da nu ta
otrzy ma ła od pre zy den ta po kaź nych
roz mia rów ob raz Ry szar da Mił ka z Do -
mem Pie rac kie go, a od ze spo łu te atrów
– por tret Kró lo wej te go wie czo ru.

– My, Są de cza nie – mó wił Je rzy
Gwi żdż – je ste śmy dum ni, że ma my tak
wy bit ną re pre zen tant kę Zie mi Są dec kiej,
któ ra na ka żdym kro ku i przez wie le lat
swo jej dzia łal no ści ar ty stycz nej pod kre -
śla ła i pod kre śla przy wią za nie do ro -
dzin nych stron. Je ste śmy dum ni
z nie tu zin ko we go do rob ku i do ko nań
Sza now nej Pa ni. Gra tu lu ję, ży czę zdro -
wia i wie lu sił twór czych. Ad mul tos an -
nos, Pa ni Da nu to!

Na zło tej ta blicz ce na ob ra zie pre zy -
dent Ry szard No wak po le cił wy gra we -
ro wać: „Nie za po mnia nej: Ha li nie,
We ro ni ce, Kry si, Han nie, Mi cha li nie,
Wan dzie, Sta ni sła wie, Anie li… za wzru -
sze nia, ra dość, uśmiech, re flek sję, smu -
tek, za du mę, cie pło – ak tor stwo

naj wy ższej pró by i lo tów; Są de czan ce
z po dzię ko wa niem za pa mięć o pierw -
szej swo jej sce nie te atral nej; pri mus in -
ter pa res wśród Ber łem Zło tym
uho no ro wa nych… Z wy ra za mi naj wy -
ższe go sza cun ku, ży cze nia mi… nie usta -
ją ce go ape ty tu na ży cie…”

Pod czas uro czy stej ga li z udzia łem
zna nych ar ty stów są de cza nie za pre zen -
to wa li sce nę z „Zem sty” Alek san dra
Fre dry w reż. Ma cie ja Ku jaw skie go.
Wy stą pi li w niej: Ja nusz Mi cha lik – Pap -
kin, Mie czy sław Fi lip czyk – Re jent Mil -
czek i Do ro ta Kacz mar czyk – Po sto li na.
Trud no się dzi wić tre mie ak to rów, sko -
ro na wi dow ni Te atru Na ro do we go (już
zna mie ni ta sce na mo że pa ra li żo wać) za -
sia dła do bo ro wa wi dow nia, z ta ki mi lu -
mi na rza mi pol skie go fil mu i te atru jak:
Be ata Tysz kie wicz – prze wod ni czą ca ka -
pi tu ły na gro dy Zło te go Ber ła), Ja nusz
Ga jos, Igna cy Go go lew ski, Ol gierd Łu -
ka sze wicz, Mar ta Li piń ska, a ta kże nie -
ma ła gru pa są de czan osia dłych
w War sza wie, na cze le z ani ma to rem te -
go wie czo ru – Ra fa łem Skąp skim, pre -
ze sem Fun da cji Kul tu ry Pol skiej. Ad res

Są de cza nie w Te atrze Na ro do wym w War sza wie 

Jej Wy so kość Da nu ta Sz a

Danuta Szaflarska w Teatrze Narodowym w Warszawie w otoczeniu delegacji z Nowego Sącza
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gra tu la cyj ny prze ka zał lau re at ce rów nież
prze wod ni czą cy Klu bu Przy ja ciół Zie mi
Są dec kiej, dr Jó zef Olek sy.

Bo ha ter ka wie czo ru mi mo sę dzi we -
go wie ku (w lu tym przy szłe go ro ku koń -
czy 99 lat!) błysz cza ła na sce nie,
dziel nie dzie rżąc ber ło za pro jek to wa ne
przez prof. Krzysz to fa Nit scha. Try ska -
ła hu mo rem, a jak przy sta ło na mo nar -
chi nię prze ma wia ła do wi dzów
w licz bie mno giej. Przy wo ła ła wspo -
mnie nia zwią za ne z pa tro nem no wo są -
dec kie go te atru i swo im pierw szym
spo tka niem ze sce ną:

„Przed woj ną, Bo le sław Bar bac ki był
mo im na uczy cie lem ry sun ków w pry -
wat nym gim na zjum żeń skim, któ re
znaj do wa ło się przy Plan tach. Pew ne go
dnia wbrew zwy cza jo wi, po pro sił mnie,
że bym pa cierz od mó wi ła sa ma, a nie
z kla są. Mu sia ła mu się spodo bać ta mo -
ja mo dli tew na de kla ma cja, bo po wie -
dział, że bym zgło si ła się na pró by
w pro wa dzo nym przez nie go te atrze
ama tor skim. I tak de biu to wa łam. Pierw -
szą mo ją ro lą był epi zod w „Holsz tyń -
skim” Sło wac kie go, gra łam tam ma łe go
chłop czy ka Mi cha sia. Po tem wy stą pi -
łam w „We se lu” Wy spiań skie go. To był
te atr ama tor ski, ale na bar dzo wy so kim
po zio mie. Bar dzo mi mi ło, że ta ki te atr
w No wym Są czu ist nie je po dziś dzień
i mo gę go wes przeć…”.

Ak tor ka ma do sie bie i ży cia cie pły
dy stans. 

„Ko bie ta przy zna je się do wie ku, kie -
dy ma lat 18, lub 18 wspak, czy li 81. Ja
mo gę o swym wie ku mó wić otwar cie.
Z tej per spek ty wy mam cza sem wra że -
nie, że przy szłam na świat za cza sów
Miesz ka I”.

Mul ti me dial na pre zen ta cja przy po -
mnia ła dro gę ar ty stycz ną Da nu ty Sza flar -
skiej, jej gło śne ro le fil mo we i te atral ne,
po cząw szy od „Za ka za nych pio se nek”
i „Skar bu”, po gło śne dzie ła z ostat nich
lat „Fau sty nę”, „Po kło sie”, „Po ra umie -
rać”, „Ja no sik. Praw dzi wa hi sto ria”. 

***
Już po ga li, w ku lu arach, przy lamp -

ce czer wo ne go wi na, Jej Wy so kość Da -
nu ta, w oto cze niu có rek Ma rii
i Agniesz ki, dzie li ła się są dec ki mi
wspo mnie nia mi, opo wia da jąc bar dzo
mi le o za przy jaź nio nej ro dzi nie But -
sche rów, są sia dach z ulic: Pod ha lań -
skiej, Szuj skie go i Sien kie wi cza.
Wy mie nia ła na uczy cie li z kla sy ma tu -
ral nej (po lo nist kę Ma rię He ben stre itów -
ną, ma te ma tycz kę Ma rię Fli sów ną,
ła cin ni ka Jó ze fa Bo gu sza), przy ja ciół
z lat szkol nych m.in. Wi tol da Ro wic kie -
go (póź niej sze go słyn ne go dy ry gen ta,
któ ry w przed wo jen nym No wym Są czu
pro wa dził ze spół man do li ni stów), Ma -
rię Zub ko wą (po tem żo nę par ty zan ta
„Ta ta ra”), Cze sła wę Ko ter bę, Da nu tę
Bo row czyk, Ma rię La den ber ger, Jó ze fa
Le nar to wi cza. Uści ska ła sko li ga co ną
bli sko z ro dem Bar bac kich Mo ni kę Śle -
pia ko wą, zwią za ną z Te atrem Ro bot ni -
czym od kil ku dzie się ciu lat. Nie kry ła
wzru sze nia trzy ma jąc w rę ku przy wie -
zio ną z Są cza ory gi nal ną no tat kę Bar -
bac kie go z lu te go 1936 r., któ ry ob sa dził
ją wte dy w ro li pan ny Ger ti w ko me dii
wie deń skie go Bus Fe ke te go „Tra fi ka
pa ni ge ne ra ło wej”. 

Py ta ła też o zna jo mych w Ko sa rzy -
skach i Sta rym Są czu, gdzie jej dzia dek
– ze gar mistrz – na pra wiał ze gar na wie -
ży klasz to ru Pa nien Kla ry sek. Ze wzru -
sze niem obej rza ła oka za ną okład kę
pierw sze go nu me ru „Fil mu” z sierp -
nia 1946 r. ze zdję ciem, na któ rym wy -
glą da jak osiem na sto lat ka („ale by łam
dzi dzia…”), choć mia ła już wte dy 31
lat, by ła mę żat ką, mat ką i po przej ściach
wo jen nych. Mię dzy ty mi dy gre sja mi ak -
to rzy z Te atru Ro bot ni cze go z wy pie ka -
mi na twa rzy wy słu chi wa li z ust
mi strzy ni „in struk ta żu ak tor skie go”: 

„La tem przy szłe go ro ku bę dę na dłu -
żej w Ko sa rzy skach, chęt nie przy ja dę
do Są cza i zro bię wam warsz ta ty te atral -
ne. Choć je ste ście ama to ra mi, to bar dzo
świet nie po da li ście nie ła twy prze cież
tekst hra bie go Fre dry, na sce nie za cho -
wa li ście się jak pro fe sjo na li ści. Drob -
na uwa ga tyl ko do pa ni Do ro ty: ja też
gra łam – i to dwu krot nie Pod sto li nę
– mniej się dziec ko wa chluj wa chla rzy -
kiem, bo za bar dzo za sła niasz ład ną
prze cież buź kę…”

Re la cję z ga li TVP za pla no wa ła
na ostat nią nie dzie lę ro ku, 29 grud nia
w pro gra mie II o godz. 22.10.

JERZY SIKORSKI 
Fot. Sła wo mir Si ko ra

Na gro dę Zło te go Ber ła Fun da cja Kul -
tu ry Pol skiej usta no wi ła w 1999 ro ku.
Pierw szym lau re atem na gro dy zo stał
re dak tor Je rzy Gie droyc – za „ży cie
i dzie ło, za umysł i wi zję, za hart du cha
i pra wość cha rak te ru”. Wśród do -
tych cza so wych lau re atów na gro dy
zna leź li się ta kże: Woj ciech Ki lar, Sta -
ni sław Lem, Ro man Po lań ski, Ewa
Pod leś, Sła wo mir Mro żek, Ja nusz Ga -
jos, Ta de usz Ró że wicz, Ma ria Foł tyn,
Woj ciech Mły nar ski, Krzysz tof Pen de -
rec ki, Jó zef Wil koń, Wie sław My śliw -
ski i Je rzy Stuhr.

z a flar ska

Rafał Skąpski i Danuta Szaflarska 
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Przy uli cy Kra szew skie go w No wym
Są czu jesz cze nie daw no znaj do wa ła
się ol brzy mia ru ina stra szą ca prze -
chod niów. Ma ło kto pa mię tał, że
przed woj ną był w tym bu dyn ku
szpi tal ży dow ski. Rów no 100 lat
po je go po wsta niu, sta re mu ry wcie -
li ły się w ro lę biu row ca. Je dy nie za -
rys se ce syj nej ar chi tek tu ry
przy po mi na o je go XIX -wiecz nym ro -
do wo dzie. O tym, ile w tych mu rach
by ło dra ma tycz nej wal ki o ludz kie
ży cie, nie pa mię ta już pra wie nikt. 

CEDAKA
– DOBROCZYNNOŚĆ

Sto sun ko wo szyb ki roz wój opie ki
me dycz nej wśród Ży dów, nie tyl ko są -
dec kich, był spo wo do wa ny kil ko ma
czyn ni ka mi. Naj wa żniej szym z nich wy -
da je się być obo wią zek do bro czyn no ści.
W ję zy ku he braj skim na zy wa się ją
„Tze da kah” (ce da ką). Sło wo to zo sta ło
ufor mo wa ne z rdze nia „Tza dej -Da let -

-Kof” ozna cza ją ce go pra wo myśl ność,
spra wie dli wość, do broć. Pie nię żna ofia -
ra do bro czyn na mia ła z bie giem cza su
za stą pić ofia rę ze zwie rząt ja ką kie dyś
skła da li Izra eli ci. Po bo żni, bo ga ci Ży dzi
w swo ich do mach umiesz cza li spe cjal ne
pusz ki na ofia ry. Ka żdy do mow nik mógł
wes przeć po trze bu ją cych. Ce da ka ucho -
dzi rów nież za do bro dziej stwo dla ofia -
ro daw cy, bo wiem w cza sie są du
osta tecz ne go mo że ona prze wa żyć sza lę
na rzecz są dzo ne go. Ce da ka win na być
do ko ny wa na chęt nie, w spo sób nie wy -
mu szo ny oraz bez sa mo za do wo le nia.
Ofia ro daw ca wi nien być wdzięcz ny te -
mu, ko mu po ma ga za przy ję cie ofia ry.
We dług uczo nych ce da ka jest naj wa -
żniej szym przy ka za niem (mi cwą), a je -
go za nie dba nie po rów nu je się
z od da wa niem czci in nym bo gom. Ta ki
ro dzaj ofia ry zo stał za le ga li zo wa ny
w pra wie re li gij nym po nad trzy ty sią ce
lat te mu: „…do skra ju po la two je go nie
wy ży naj, po kło sia żni wa two je go nie po -

bie raj (…), win ni cy też two jej nie obie -
raj do szczę tu, co opa dło z sa du two je -
go, nie zbie raj; ubo gie mu
i cu dzo ziem co wi zo staw je (…)”.
Po upad ku świą ty ni je ro zo lim skiej ce da -
ka sta ła się ele men tem ży cia spo łecz ne -
go sil nie za ko rze nio nym w tra dy cji
i sko dy fi ko wa nym w re li gij nym pra wie.
Ist nie je ośmio stop nio wa hie rar chia ak -
tów do bro czyn no ści: wspar cie bez zwrot -
nym za sił kiem; wspar cie pie nię żne
udzie lo ne oso bie nie zna nej, któ ra ni gdy
nie do wie się, kto jej po mógł; wspar cie
pie nię żne gmi nie na ce le do bro czyn ne;
wspar cie fi nan so we dla oso by, któ ra wie
kto jej po ma ga, ale do bro czyń ca jej nie
wi dzi; do da tek udzie lo ny w sy tu acji, kie -
dy ob da ro wa ny nie pro si o wspar cie;
wspar cie na proś bę oso by po trze bu ją cej,
cał ko wi cie i chęt nie; wspar cie udzie lo ne
po trze bu ją cej oso bie chęt nie, choć nie
cał ko wi cie oraz wspar cie udzie lo ne
przez dar czyń cę na proś bę ob da ro wa nej
oso by nie chęt nie i nie w peł nym wy mia -
rze.

Obo wią zek do bro czyn no ści do ty czył
nie tyl ko bo ga tych Ży dów, bo wiem we -
dług za sad re li gii mo jże szo wej po ma gać
mie li in nym na wet ci, któ rzy sa mi by li
w po trze bie. Pra wo ży dow skie zo bo wią -
zy wa ło od da wać dzie sią tą część swo ich
do cho dów ubo gim, po od li cze niu po dat -
ków. Stąd czę sto mó wi ło się o so li dar -
no ści ży dow skiej. W okre sie
przed ro zbio ro wym do bro czyn no ścią
zaj mo wał się wy dział za rzą du ka ha łu
(gmi ny wy zna nio wej). Z do bro czyn no -
ści sły nął na ca łą Ga li cję są dec ki ca dyk
Cha im Hal ber stam, któ ry po ma gał ubo -
gim, szcze gól nie w cza sie świąt Su kot. 

Ży dzi skła da li ce da kę nie tyl ko dla
że bra ków, ale rów nież na in sty tu cje zaj -
mu ją ce się zdro wiem, edu ka cją i opie -
ką, a ta kże na sy na go gi. Udzie la no jej
w pierw szej ko lej no ści ubo gim wła snej
gmi ny, ale w imię po ko ju rów nież go -
jom. Lu dzie zna ni ze swo jej do bro czyn -
no ści ho no ro wa ni by li na na grob kach
(ma ce wach) sym bo la mi w po sta ci dło ni
z jał mu żni czym gro szem.

W No wym Są czu dzia ła ło mnó stwo
ży dow skich or ga ni za cji do bro czyn nych.
Jed nym z po pu lar niej szych by ło to wa -
rzy stwo ni sko pro cen to wej ka sy kre dy -
to wej Ge mi las Che sed. Więk szość
z in sty tu cji utrzy my wa ła się z ofiar.

100-lecie powstania budynku szpitala
żydowskiego w Nowym Sączu

Chcieli zdążyć
przed Panem Bogiem

Budynek szpitala w latach 60.. W takim kształcie istniał 100 lat
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Za pew ne rów nież z da ro wizn spo -
łecz nych po wstał szpi tal ży dow ski
w No wym Są czu. War to pod kre ślić, że
w mie ście ist nia ło licz ne, do brze zor ga -
ni zo wa ne śro do wi sko le ka rzy wy zna nia
mo jże szo we go. Na le ży tu wy mie nić ta -
kie po sta ci jak dr Her man Re iss (ne stor
są dec kich le ka rzy), dr Da wid Mohr czy
bar dzo po pu lar ny dr Maur cy Ame isen.
Le ka rze ży dow scy kształ ci li się na re no -
mo wa nych uni wer sy te tach od Kra ko wa,
Lwo wa po Wie deń, do sko na le wy ko -
rzy stu jąc mo żli wo ści ja kie stwo rzy ła
przed ni mi au to no mia ga li cyj ska. 

W okre sie mię dzy wo jen nym po ja wi -
ła się mło da ge ne ra cja me dy ków, jak
bra cia Herb sto wie (Hen ryk i Mak sy mi -
lian). By li sy na mi Adol fa Herb sta, opie -
ku na szpi ta la ży dow skie go. Wzię tą
le kar ką przed woj ną by ła cór ka zna ne -
go kup ca Ber nar da Żup ni ka, dr He le -
na Żup nik z Ryn ku. Więk szość
me dy ków or dy no wa ło pry wat nie.

OD ABRA HA MA 
DO DOK TO RA MOH RA

Szpi tal nic two ży dow skie po ja wi ło się
w No wym Są czu wraz z przy by ciem
sta ro za kon nych w XVII wie ku. Pierw -
szym od no to wa nym w źró dłach są dec -
kim Ży dem był Abra ham, oku li sta. Nie
zna my po ło że nia sta re go obiek tu szpi -
tal ne go, po przed ni ka szpi ta la przy obec -
nej uli cy Kra szew skie go. Wie my
je dy nie, że znaj do wał się rów nież na Za -
łu biń czu. Lo ka li za cja w ob rę bie dziel ni -
cy Pie kło nie by ła przy pad ko wa. Ten
ob szar za miesz ki wa ło wie lu Ży dów. Sa -
ma in sty tu cja szpi ta la ist nia ła nie ofi cjal -
nie od 1848 ro ku, urzę do wo zaś od 1852
ro ku. Lecz ni ca utrzy my wa na by ła przez
ka hał są dec ki.

W 1867 r. ma gi strat po wo łał spe cjal -
ną ko mi sję do kon tro li szpi ta la. Na jej
cze le sta nął zna ny le karz i ów cze sny
bur mistrz mia sta Onu fry Trem bec ki.
Pry ma riu szem w szpi ta lu u pro -
gu XX wie ku był dr Ber nard Sil ber man,
zaś se kun da riu szem dr Her man Laks.
Po nad to w szpi ta lu pra co wał wspo mnia -
ny dr Da wid Mohr. Po tem na dłu go ob -
jął on funk cję kie row ni ka są dec kiej
lecz ni cy.

No wy bu dy nek przy uli cy Kra szew -
skie go 44 po wstał do pie ro w la -
tach 1910–1913. Aby uła twić so bie

zdo by cie ze zwo le nia na je go bu do wę,
szpi tal po wsta wał ja ko fun da cja imie nia
ce sa rza Fran cisz ka Jó ze fa. W 1914 r.
wy bu chła Wiel ka Woj na, któ ra nie
oszczę dzi ła bu dyn ku. Nie dość, że za ha -
mo wa ła dzia łal ność szpi ta la, to bu dy nek
zo stał bar dzo znisz czo ny. Po woj nie
szpi tal wzno wił dzia łal ność.

W 1934 r. na szpi tal spadł ko lej ny
cios. W cza sie wiel kiej po wo dzi wy la ła
po bli ska Ka mie ni ca. Wo da znisz czy ła
wy po sa że nie i mu ry szpi tal ne. Bu dy nek
nie nada wał się do użyt ku. Wy da wa ło
się, że szpi tal skoń czy ja ko ru ina.
Na szczę ście na cze le są dec kie go ka ha -
łu sta nę li ob rot ni sy jo ni ści, któ rzy pla -
no wa li re mont bu dyn ku.

W 1935 ro ku pre zes ka ha łu są dec kie -
go, bę dą cy rów no cze śnie za rząd cą szpi -
ta la, przed sta wił sta ro ście są dec kie mu

Ma cie jo wi Ła cho wi pro jekt od bu do wy
lecz ni cy. Idea wskrze sze nia szpi ta la
zjed no czy ła zró żni co wa ne po li tycz nie
śro do wi sko ży dow skie. Po mysł po par li
le ka rze ży dow scy, któ rzy w tym cza sie
ucho dzi li za naj lep szych w mie ście.

Jesz cze w cza sie re mon tu do cho dzi -
ło do ostrych spięć mię dzy Ży da mi. Nie
po do bał się wie lu oso bom fakt otwar cia
w 1938 r., w bu dyn ku szpi ta la, kuch ni
dla ubo gich. Śro do wi sko in te li genc kie
by ło za in te re so wa ne ob sa dą kie row ni ka
lecz ni cy. Pra sa ży dow ska lan so wa ła
na to sta no wi sko dr. Ma ria na Moh ra, sy -
na Da wi da. Za rzu ca no ka ha ło wi, że nie
otwo rzył am bu la to rium przy szpi ta lu, co
we dług nie któ rych mia ło od ciąć ubo gą
lud ność Pie kła od po mo cy le kar skiej.

Re mont szpi ta la za koń czo no w lip -
cu 1939 r. We wnątrz mia ło się zna -
leźć 30 łó żek. Do bra no ta kże no wy
per so nel. Jesz cze nie wy schła far ba
na ścia nach bu dyn ku a już wy buchł spór

mię dzy ka ha łem, a raj ca mi no wo są dec -
ki mi. Na gle bo wiem o szpi tal upo mnia -
ło się mia sto, a za sad ni cze py ta nie
brzmia ło, czy lecz ni ca ma słu żyć
wszyst kim miesz kań com No we go Są -
cza, czy tyl ko Ży dom? Ka hał spór prze -
grał, a bu dy nek po dzie lo no na część
po wszech ną i ży dow ską. Jed na kże nie
by ło da ne roz po cząć dzia łal no ści tej in -
sty tu cji we dług tych roz po rzą dzeń. Po -
dob nie jak 25 lat wcze śniej, wy buch
woj ny od cią gnął je go otwar cie.

NADZIEJA 
W ŚRODKU PIEKŁA

Szpi tal zo stał uru cho mio ny do pie ro
w cza sie oku pa cji nie miec kiej. Przy czy -
ną był ma so wy na pływ lud ność ży dow -
skiej do mia sta z oko licz nych
miej sco wo ści, a ta kże z in nych te re nów

W 1934 r. na szpi tal spadł
ko lej ny cios. W cza sie
wiel kiej po wo dzi wy la ła
po bli ska Ka mie ni ca. Wo -
da znisz czy ła wy po sa że -
nie i mu ry szpi tal ne.
Bu dy nek nie nada wał się
do użyt ku. 

Szpital w czasie powodzi w 1934 r.

Per so nel szpi ta la żdow skie go. Pra -
cu jąc w tym bu dyn ku, do końca wy -
pełni li przy sięgę le karską
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Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa, a na wet
Rze szy. Du żą za słu gę przy or ga ni za cji
lecz ni cy po ło żył Izra el Fried man, prze -
wod ni czą cy no wo są dec kiej Ży dow skiej
Sa mo po mo cy, po cho dzą cy z Kra ko wa. 

Szpi tal dzia łal ność roz po czął w ma -
ju 1940 r., choć uro czy ste otwar cie mia -
ło miej sce 6 paź dzier ni ka 1940 r. Jak
du ża by ła po trze ba funk cjo no wa nia
szpi ta la w get cie świad czy fakt, że przez
pierw sze czte ry mie sią ce po mo cy udzie -
lo no w nim aż 4300 oso bom. Na bu dyn -
ku szpi ta la za wie szo no ta kże skrzyn kę
na li sty, jed ną z dwóch w get cie (dru ga
znaj do wa ła się na bu dyn ku Ju den ra tu
przy ul. Lwow skiej).

W stycz niu 1941 r. by ło w nim 30 łó -
żek. Pra cę pod ję li dwaj le ka rze i sto ma -
to log. Le ka rzom po ma ga ły 24
pie lę gniar ki. Kie row ni kiem szpi ta la był
oku li sta dr Izra el Dril lich, a w 1942 r. dr
Izra el Se gal. Dzia łal ność in sty tu cji nie
by ła by mo żli wa gdy by nie dat ki Ży dów
i sym bo licz ne sub wen cję od władz miej -
skich. Do kon tro li fi nan sów po wo ła no ra -
dę szpi ta la. Zno wu dzia łal ność lecz ni cy
wzbu dzi ła w Ży dach głę bo kie po czu cie
so li dar no ści. Mi mo bie dy i nę dzy, w get -
cie or ga ni zo wa no zbiór ki do pu szek,
a spe cjal ne skrzyn ki w tym ce lu za wie -
sza no w bo żni cach. Dzia łal ność in sty tu -
cji nie by ła by jed nak mo żli wa gdy by nie
usta wicz na po moc Ży dow skiej Sa mo po -
mo cy z Kra ko wa oraz z Ko mi te tu Ame -
ry kań skich Ży dów „Jo in tu”. 

W 1941 r. prze pro wa dzo no w szpi ta -
lu aż 289 za bie gów, w 1942 r. 203. Sze -

reg z nich by ło na stęp stwem zbrod ni -
czych ak cji są dec kie go ge sta po w get -
cie. Am bu la to rium mie sięcz nie
wy da wa ło pra wie 900 re cept.

Jak na wa run ki wo jen ne szpi tal miał
im po nu ją ce wy po sa że nie. Skła dał się
z sa li za kaź nej, za bie go wej dla mę -
żczyzn, dwóch sal dla ko biet, dwu oso -
bo wej se pa rat ki, po ko ju ba dań,
ana li ty ki, sa li in iek cyj nej, ap te ki, ma ga -
zy nu i kost ni cy. Dzia ła ją ce przy szpi ta -
lu am bu la to rium ob słu gi wa ło też wi zy ty
do mo we – tyl ko w 1941 r. by ło ich 100.
Z ta kiej wi zy ty ko rzy stał m.in. ży ją cy
obec nie w Izra elu Izak Gold fin ger, któ -
re go le karz wy le czył z cię żkie go za pa -
le nia płuc.

Jed nym z naj więk szych za gro żeń dla
get ta by ły czę ste epi de mie. Tam tej sze
wa run ki ży cia mo gły tyl ko uła twić ich
roz prze strze nia nie się. Dla te go są dec ka
lecz ni ca na mia rę mo żli wo ści sto so wa -
ła pro fi lak ty kę. W kwiet niu 1941 ro ku
prze pro wa dzo no w get cie szcze pie nia
prze ciw du ro wi brzusz ne mu i ty fu so wi
pla mi ste mu. W tym sa mym ro ku po -
więk szo no odział za kaź ny, a am bu la to -
rium prze nie sio no do są sied nie go
bu dyn ku. Wte dy też po wsta ła po rad nia
dla nie mow ląt, prze ciw gruź li cza, prze -
ciw ja gli cza, dla cho rych na cho ro by we -
ne rycz ne i dla cię żar nych. W szpi ta lu
po ja wi ła się lam pa kwar co wa. Lecz ni ca
do sto so wa ła się, więc do naj po trzeb niej -
szych po rad me dycz nych. Bez względ -
nie po trzeb ny był od dział chi rur gicz ny,
któ re go mi mo usil nych sta rań nie uda ło
się utwo rzyć. 

Naj więk szym wy zwa niem dla szpi ta -
la i le ka rzy by ła epi de mia ty fu su, któ ra
wy bu chła na Pie kle w zi mie 1941/1942
r. Spra wa by ła na ty le po wa żna, że nie -
miec ki ko mi sarz No we go Są cza
w stycz niu 1942 r. prze ka zał Ju den ra to -
wi 500 zł na le cze nie Ży dów. Wy da no
za kaz opusz cza nia dziel ni cy Pie kło
przez miesz kań ców get ta. W ca łym mie -
ście po ja wi ły się zna ne, pro pa gan do we
afi sze: „Ży dzi, wszy, ty fus pla mi sty”.
Ty fus zo stał po ko na ny dzię ki ofiar no ści
pra cow ni ków szpi ta la. 

Ró żne by ły lo sy le ka rzy zwią za nych
z szpi ta lem. Więk szość z nich zgi nę ła.
Dr He le na Żup nik zo sta ła za strze lo -
na już po uciecz ce z get ta. Den ty sta
Abra ham Gold berg zgi nął przy pró bie

uciecz ki. W chwi li li kwi da cji get ta
w lip cu 1942 r., by ło tu taj 39 pa cjen tów.
Wszy scy zo sta li roz strze la ni.

Ta jem ni cą osnu te są lo sy ostat nie go
per so ne lu szpi ta la. Jak re la cjo no wał Ja -
kub Müller, sześć osób z je go ob słu gi
zo sta ło roz strze la nych i za ko pa nych
na dzie dziń cu bu dyn ku. Uwa żał, że na -
dal tam spo czy wa ją. In ni oca la li z Ho -
lo cau stu Ży dzi są dec cy twier dzi li, że
le ka rze zo sta li roz strze la ni w Rdzio sto -
wie. Tak na praw dę mo żna się te go do -
wie dzieć tyl ko wy ko nu jąc ba da nia
na te re nie od no wio ne go bu dyn ku
przy ul. Kra szew skie go 44. Szko da, że
nikt nie po my ślał o tym przed re mon tem
i roz bu do wą te go gma chu, bo wiem oka -
zja wy da wa ła się wy bor na. 

Obec nie od re mon to wa ny bu dy nek
bę dzie słu żył ja ko biu ro wiec. W swo jej
po wo jen nej hi sto rii słu żył już agen dom
lo kal ne go sa mo rzą du. Mie ścił wie le
urzę dów. W ostat nich dniach za in sta lo -
wa no w nim biu ra Agen cji Mo der ni za -
cji i Re struk tu ry za cji Rol nic twa. 

Hi sto ria wy so kie go, żół te go bu dyn -
ku z wiel ki mi okna mi na fron cie jest
wpi sa na w dzie je No we go Są cza. War -
to, aby mi mo upły wu lat są de cza nie pa -
mię ta li o je go pier wot nej funk cji. Aby
pa mię ta li o bo ha ter skich le ka rzach, któ -
rzy wier ni przy się dze Hi po kra te sa, nie -
śli po moc do koń ca. Jak mó wił Ma rek
Edel man, chcie li zdą żyć przed Pa nem
Bo giem. Za pła ci li za ten wy ścig ce nę
naj wy ższą.

AR TUR FRANC ZAK
ŁU KASZ PO ŁOM SKI 
Wy ko rzy sta ne źró dła:

Opracowania:
Dzieje miasta Nowego Sącza t. II pod red. F. Kiryka;
Duda Tadeusz, Eksterminacja ludności żydowskiej
Nowego Sącza w okresie II wojny światowej, [w:]

„Rocznik Sądecki”, t. XIX, Nowy Sącz 1990;
A. Gieniec, Młodość za drutem kolczastym. Dzieje

Izaka Goldfingera w czasie II wojny światowej,
Praca magisterska przygotowana pod kierunkiem

dr. A. K. Linka – Lenczewskiego, Kraków 2003.
Prasa:

„Nasz Głos” R. 1938.
Szpital czy zawalisko, [w:] „Głos Podhala”,

nr 46, 11 XI 1933, s. 5.
Archiwalia:
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Obec ny wy gląd bu dyn ku po te go -
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„Ga ze ta Są dec ka” w dniu 22 li sto pa -
da 1913 ro ku pió rem Wła dy sła wa
Ma zu ra do no si ła o miesz ka ją cym
u rad co stwa Ja go szew skich stu lat -
ku – An to nim Skąp skim. Au tor od -
no to wał za słu gi ju bi la ta, ale też
za uwa żył pa trio tycz ną po sta wę je -
go sy nów: Fran cisz ka, Zyg mun ta
i naj młod sze go Ja na, kon klu du jąc:
„I tak w tej jed nej ro dzi nie snu je się
nie prze rwa na nić. Aby śmy mie li le -
gion tych 100-let nich lu dzi”.

W
ro dzi nie Skąp skich, na -
zwij my ich – dla uprosz -
cze nia – li nią są dec ką,
imię An to ni by ło czę sto

nada wa ne. Pierw szy An to ni Skąp ski,
o któ rym wie my, że był, lecz wciąż brak
prze ko ny wu ją cej wie dzy, z ja kich te re -
nów Rze czy po spo li tej, oko ło 1773 ro ku
w Sa noc kie przy wę dro wał, ucie ka jąc
przed spo dzie wa ny mi re pre sja mi z ra cji
udzia łu w Kon fe de ra cji Bar skiej. Po dob -
nie czę sto nada wa no imię Fran ci szek,
Fran ci szek Ksa we ry, Zyg munt, Bo le -
sław, Jan. Ró żne by ły te go przy czy ny,
dla przy kła du przy jaźń z Kor ne lem
Ujej skim spo wo do wa ła, że An to ni dał
swej cór ce imię Kor ne lia, póź niej no sił
je je go wnuk, dziś pod pi su je się nim syn
au to ra te go wspo mnie nia. 

Ale wra caj my do An to nie go wy mie -
nio ne go w ty tu le. W ro dzi nie, by nie
my lić go z in ny mi An to ni mi, zwa ny jest
– z ra cji wie ku – stu let nim, lub – z ra cji
po zo sta wio ne go pa mięt ni ka – Pa mięt ni -
ka rzem. Cza sem dla uprosz cze nia na zy -
wa ny by wa po pro stu pra dziad kiem
An to nim, choć ci, któ rzy go tak na zy -
wa ją są je go po trój ny mi, a na wet po -
czwór ny mi pra wnu ka mi.

Pa mięt nik pra dziad ka był prze cho wy -
wa ny naj pierw u naj młod sze go sy na, Ja -
na, po tem otrzy mał go wnuk An to ni,

te raz rę ko pis znaj du je się u pra wnu ka Je -
rze go. To Je rzy wła śnie, w la tach sie dem -
dzie sią tych XX wie ku, za in te re so wał
nim Wy daw nic two Li te rac kie i w ro -
ku 1978 i 1980 zo stał on wy da ny, z dwo -
ma in ny mi jesz cze ga li cyj ski mi
wspo mnie nia mi, w zbio rze pod ty tu łem
„Na dziei pro mie nie”. Szef wy daw nic -
twa, An drzej Kurz, po dej mu jąc de cy zję
o dru ku nie mógł prze wi dzieć, iż po la -
tach złą czą go wię zy ser decz nej zna jo -
mo ści z in nym – pi szą cym te sło wa
– pra wnu kiem An to nie go Pa mięt ni ka rza.

Pa mięt nik jest istot ny i wa żny dla ro -
dzi ny, to oczy wi ste, ale po sia da prze cież
wa lo ry ogól niej sze. Nie jest mo im ce -
lem je go stresz cza nie, za in te re so wa nych
od sy łam do źró dła, chcę je dy nie przy -
bli żyć oso bę pra dziad ka wo bec gru dnio -
wej 200. rocz ni cy je go uro dzin.

***
An to ni Skąp ski nie był pierw szo pla -

no wym oby wa te lem Są dec czy zny, ale
nie wąt pli wie je go dłu gie ży cie, dzia łal -
ność za wo do wa i po sta wa pa trio tycz -
na za słu gu ją na trwa łą pa mięć.

Wcze sna śmierć je go dziad ka, nie for -
tun ne dru gie ma łżeń stwo je go bab ki,
któ re sta ło się przy czy ną utra ty ma jąt ku,
spo wo do wa ły, iż i oj ciec An to nie go,
Fran ci szek, i sam An to ni, z tru dem od -
bu do wy wa li za rów no po zy cję ma te rial -
ną, jak i spo łecz ną. Zwy kło się pi sać
o za bo rze au striac kim ja ko o naj mniej
re pre syj nym i naj mniej an ty pol skim.
Za pew ne tak, ale wca le nie ozna cza to,
iż nie by ło tu – a na pew no do po ło -
wy XIX wie ku – prze śla do wań i za my -
ślo ne go przez za bor cę pro ce su
wy na ra da wia nia. Od wrot nie, a ży cie
An to nie go Skąp skie go łac no te go do -
wo dzi. 

Uro dził się 12 grud nia 1813 ro ku
w Lu ba czo wie, ja ko dru gie z czte rech
dzie ci urzęd ni ka skar bo we go Fran cisz -
ka Ksa we re go i Elżbie ty z Ha bli nów
Skąp skich. Oj ciec od 1819 był kan ce li -
stą, po tem kon tro le rem dóbr w Tu szo -
wie, a od 1838, przez ostat nie 10 lat
pra cy, w Mu szy nie.

Śla dem star sze go bra ta – Fran cisz ka
– uczęsz czał An to ni do tar now skie go
gim na zjum – dzi siej sze go I Li ceum im.
Ka zi mie rza Bro dziń skie go. Po je go
ukoń cze niu pra gnął uczyć się da lej, ma -
rzył o dal szych dwóch la tach w prze my -
skim li ceum, gdzie: „(...) uczo no prócz
fi lo zo fii, po cząt ków fi zy ki, geo me trii,
wy ższej ma te ma ty ki, astro no mii, na tu -
ral nej hi sto rii, o któ rych w zwy kłym
gim na zjum ani wspo mi na no”. Ten zaś,
kto ukoń czył za le d wie gim na zjum „nie
był do żad ne go za wo du zdat nym, szczę -
śli wy jesz cze ten, kto w niem czyź nie był
bie glej szym, al bo wiem ona we wszyst -
kich urzę dach tak da le ce pa no wa ła, że
urzęd ni cy, cho ciaż Po la cy, wszę dzie bez
wy jąt ku po nie miec ku ze so bą mó wi li
(...) tyl ko ty le śmy po pol sku umie li, ile

An to ni Skąp ski w dwóch set le cie uro dzin

Abyśmy mieli
legion takich ludzi

Antoni Skąpski (1813-1915)
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nas mat ka na uczy ła (...) bło go sła wio ny
rok 1831, gdyż on nas do ży cia po bu dził
i za czę li śmy się oglą dać za ksią żka mi
pol ski mi. Ze wsty dem przy znać się mu -
szę, że do r. 1831 tyl ko nie miec kie ksią -
żki (...) czy ta łem, ro zu mie się, bez
wy bo ru, to też (...) nie jed ną mo ral ną tru -
ci znę po łkną łem. (...) ksią żki pol skie
w Ga li cji by ły za ka za nym owo cem..”
[Cy tat ten i wszyst kie na stęp ne nie ozna -
czo ne, a pi sa ne kur sy wą, po cho dzą z pa -
mięt ni ka An to nie go Skąp skie go.]

Ma rzeń o dal szej na uce w li ceum,
szcze gól nie cie ka wi ła go fi lo zo fia, nie
zre ali zo wał. Oj ciec nie był w sta nie opła -
cić dal szej edu ka cji. Po gim na zjum tra fił
więc na rocz ną prak ty kę u man da ta riu sza
w Cho rze lo wie (ro dzi ce wów czas miesz -
ka li w Tu szo wie), a na stęp nie aż do Dro -
ho by cza, do Urzę du Ka me ral ne go. 

Tam wła śnie, ma jąc już lat dwa dzie -
ścia, od na lazł w so bie pol skość, od krył
to żsa mość na ro do wą. Tę cał kiem dla
sie bie no wą i za ska ku ją cą sy tu ację za -
wdzię czał pew ne mu emi gran to wi, któ -
ry pod su nął mu pi sma Na ru sze wi cza,
Niem ce wi cza, Mic kie wi cza i Win cen te -
go Po la. Ich lek tu ra spra wi ła, iż jak sam
to okre ślił „po czu łem się w ca łej peł ni
Po la kiem”. 

Je sie nią 1837 ro ku tra fia do Ste fa -
na Sza laya, wła ści cie la Szczaw ni cy
– wów czas jesz cze nie uzdro wi ska, ale
wsi zna nej już ja ko miej sce ką pie lo we.
Zo stał za rząd cą ma jąt ku Sza laya, i to
z du żą sa mo dziel no ścią, bo wła ści ciel
nie mal bez prze rwy prze by wał w Kra -
ko wie, wal cząc z cho ro bą no wo two ru
twa rzy. Mniej wię cej w rok po je go
śmier ci sy tu acja An to nie go zmie ni ła się
dia me tral nie. Szczaw ni cę prze jął naj -
star szy syn Ste fa na, Jó zef Sza lay. Pa no -
wie nie zna leź li wspól ne go ję zy ka, nie
po tra fi li na wią zać ze so bą współ pra cy.
W koń cu lu te go 1840 ro ku, już bę dąc
żo na tym z An ną z Krzy ża now skich,
An to ni Skąp ski opusz cza Szczaw ni cę
i od kwiet nia wią że się na dłu gie la ta
z Ka mie ni cą i jej (po sa go wym) wła ści -
cie lem Mak sy mi lia nem Mar szał ko wi -
czem, któ ry po ło żył wiel kie za słu gi dla
roz wo ju sa mej miej sco wo ści i oko lic.
Po wsta ła pa pier nia, pie ce do wy to pu że -
la za, roz po czę to pro duk cję po ta żu (po -
chod na spa la nia drew na słu żą ca
do pro duk cji my dła, szkła, wy ro bów ce -

ra micz nych, bie le nia tka nin), zbu do wa -
no kil ka tar ta ków wod nych, za czę ła
funk cjo no wać go rzel nia. Nie wąt pli wie
współ udział An to nie go w tych in we sty -
cjach był znacz ny, po wsta ły one wła śnie
w cza sie, gdy w Ka mie ni cy roz po czął
pra cę. Po cząt ko wo był ofi cja li stą, a swe
obo wiąz ki tak opi sał: „by łem ka sje rem
i po bor cą po dat ko wym. Od bie ra łem do -
cho dy pro wen to we [z go spo darstw
wiej skich], wy pła ca łem za asy gna tą za -

rzą du wszel kie roz cho dy, po dat ki wy -
bie ra łem w 24 wsiach, za wia dy wa łem
tra czem i po ta żar nią, tu dzież kwi to wa -
łem ro bo ci znę wszel kie go ro dza ju i pro -
wa dzi łem też wszel kie ra chun ki”.

Roz le głe i ró żno rod ne za ję cia, do bre
sto sun ki z pa tro nem, mo żli wość ko rzy sta -
nia z księ go zbio ru (Mar szał ko wicz był
znaw cą li te ra tu ry. Zgro ma dził bli sko 10
ty się cy wo lu mi nów, któ re po le cił prze ka -
zać po swej śmier ci do bi blio te ki kra kow -
skiej Aka de mii Umie jęt no ści),
po więk sza ją ca się ro dzi na – wszyst ko to
po wo do wa ło, iż w ży ciu An to nie go na -
stą pi ła sta bi li za cja. Ale los by wa prze kor -
ny. Przez Ga li cję, w dru giej po ło wie 1845
ro ku, za czę ły prze bie gać, czę sto sprzecz -
ne ze so bą, no we idee i prą dy po li tycz ne,
zręcz nie wy ko rzy sty wa ne i pod nie ca ne
przez au striac ką ad mi ni stra cję.

Mógł to być przy pa dek, ale mo że to
wro dzo na wra żli wość i owo póź no od -
kry te po czu cie wię zi na ro do wej spo wo -
do wa ły, że mi mo świa do mo ści re aliów
i sto sun ków pa nu ją cych w za bo rze, zna -
lazł się An to ni w wi rze ro dzą cych się
ini cja tyw. Prze mó wi ły do nie go my śli
gło szo ne przez emi gra cyj ne To wa rzy -
stwo De mo kra tycz ne Pol skie. „Ce lem
by ło uwol nić lud od pańsz czy zny, wpro -
wa dzić rów ność praw i po cią gnąć go

za so bą ku wy wal cze niu wol no ści
i oswo bo dze nia Pol ski z wro gów”.

Apro bu jąc za ło że nia pro gra mu To -
wa rzy stwa i czu jąc za ufa nie i sym pa tię
do sie bie ze stro ny wło ścian „(ni ko mu
krzyw dy nie zro bi łem, więc lu bia no
mnie)”, włą czył się An to ni Skąp ski
w dzia łal ność agi ta cyj ną. Nie był jed -
nak, prze ko na ny o jej sku tecz no ści. Tak
opi su je swe roz mo wy i ich at mos fe rę:

„... mię dzy szlach tą a lu dem nie by ło
nie tyl ko har mo nii, lecz wręcz po naj -
więk szej czę ści nie na wiść. Rzad ko
gdzie był chłop spra wie dli wie trak to wa -
ny, prze ciw nie, na ka żdym pra wie kro -
ku wy zy ski wa ny. Lud, kon ser wa tyw ny
z na tu ry, po dejrz li wy, bo uci ska ny
od wie ków, nie mógł cie mię żcom swym
za ufać po mi mo naj so len niej szych obiet -
nic wol no ści. 

Bę dąc już w lip cu 1845 r. w spi sko -
we ro bo ty wta jem ni czo nym, jak kol wiek
prze ciw ny ty mże, gdyż nie mia łem za -
ufa nia w ta kiej spra wie po trzeb ne go
do lu du, a na nim bu do wać ka za no, ob -
ga dy wa łem spra wę znie sie nia pańsz czy -
zny, tań szą sól i rów no upraw nie nie
wszyst kich w ogó le z nie któ ry mi go spo -
da rza mi z Za go rzy na, Klicz ny i Ka mie -
ni cy, któ rych zna łem ja ko uczci wych.
Po do ba ły im się mo je sło wa, lecz ża den

Apro bu jąc za ło że nia pro -
gra mu To wa rzy stwa
i czu jąc za ufa nie i sym -
pa tię do sie bie ze stro ny
wło ścian „(ni ko mu
krzyw dy nie zro bi łem,
więc lu bia no mnie)”, włą -
czył się An to ni Skąp ski
w dzia łal ność agi ta cyj ną. Li st An to nie go Skąp skie go do cór ki i zię -

cia He le ny i Hie ro ni ma Ja go szew skich
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nie uwie rzył, że by pa no wie na se rio te -
go chcie li (....)

(...) mo wy mo je przyj mo wa li do brze,
lecz na tym się wszyst ko koń czy ło, oni
po zo sta wa li obo jęt ni (...)

(...) nie mo gło im się w gło wie po -
mie ścić, aby pa no wie do bro wol nie
pańsz czy zny, któ ra ich przy do bro by cie
utrzy my wa ła, się zrze kli”.

Prze czu cie klę ski po twier dzi ło się,
An to ni no tu je: „(...) po wsta nie, nie do łę -
żnie kie ro wa ne, a więc bar dzo smut no
za koń czo ne”. 

Sy tu ację wy ko rzy stał za bor ca, zręcz -
nie ni we cząc na wet nie wiel kie efek ty
pro wa dzo nych roz mów o wy zwo le niu
z pańsz czy zny, za czy na pod bu rzać chło -
pów i kie ro wać ich gniew prze ciw ko
pol skiej szlach cie. „Za cząw szy od 17 lu -
te go 1846 r. mor do wa no, ra bo wa no, pa -
lo no przez kil ka na ście dni w Ga li cji
ma jęt niej sze dwo ry”.

Pod nio słe idee, pły ną ce z sa lo nów
pa ry skiej emi gra cji, nie prze sta ją jed nak
nur to wać są dec kiej szlach ty i oświe co -
nych ofi cja li stów. Kil ka mie się cy póź -
niej, na po cząt ku lu te go 1846 r., An to ni
bie rze udział w spo tka niu w Łu ko wi cy.
Zje cha ło tam oko ło 30 mę żczyzn, któ -
rzy roz wa ża li zor ga ni zo wa nie po wsta -
nia prze ciw za bor cy. Nie wie le jed nak
usta lo no kon kre tów, po za jed nym: ktoś
rzu ca myśl, by Skąp skie mu po wie rzyć
ko men dę woj sko wą i cy wil ną przy szłe -
go po wsta nia. Ten przyj mu je to bar dziej
ja ko żart, niż po wa żną de cy zję, tym bar -
dziej że pro po zy cja pa dła przy po że gna -
niach po su to za kra pia nej ko la cji.

Wia do mość o łu ko wic kim zjeź dzie
do tar ła do władz au striac kich i w po wią -
za niu z do no sem o pro wa dzo nej przez
An to nie go w ro ku po przed nim agi ta cji
mię dzy wło ścia na mi spo wo do wa ła,
iż 23 lu te go 1846 ro ku zo stał aresz to wa -
ny i osa dzo ny w są dec kim wię zie niu.
Wraz z nim w tych dniach aresz to wa no
wie lu jesz cze wła ści cie li dóbr, za rząd -
ców, dzie rżaw ców... Ale je den tyl ko An -
to ni miał, i na rę kach, i na no gach,
za ło żo ne kaj da ny. Nic dziw ne go, że czuł
się uzna nym za naj bar dziej nie bez piecz -
ne go więź nia. 

Z jed nej stro ny ra ba cja i bru tal ne
mor der stwa, z dru giej au striac kie aresz -
to wa nia. Pa ra dok sal nie, uwię zie nie sta -
ło się w wie lu przy pad kach

nie za mie rzo nym przez za bor cę wy ba -
wie niem od nie chyb nej śmier ci z rąk
pod po rząd ko wa nych Ja ku bo wi Sze li
bun tow ni ków. 

Przez po nad czte ry mie sią ce Skąp ski
był wię zio ny bez przed sta wio ne go za -
rzu tu. W tym cza sie wie lu in nych więź -
niów zo sta ło zwol nio nych. Na po cząt ku
lip ca on i kil ku in nych aresz tan tów prze -
wie zio nych zo sta ło do Lwo wa. Znów
kil ka mie się cy spę dził w wię zie niu, by 4
li sto pa da usły szeć wy rok. Wcze śniej
w wię zien nej kan ce la rii, za nim wy rok
zo stał ogło szo ny, ka za no Skąp skie mu
na pi sać po że gnal ny list do żo ny i spo rzą -
dzić te sta ment. Sąd, nie wda jąc się
w żad ne prze słu cha nia, czy wy ja śnie nia
więź nia, ogło sił wy rok: szu bie ni ca
za zbrod nię sta nu. Od czy tu ją cy wy rok,
głos za wie sił, jak by cze ka jąc na re ak cję,
a gdy tej nie by ło, po chwi li prze rwy
czy tał da lej, że Naj ja śniej szy Pan (czy li
po przed nik Fran cisz ka Jó ze fa – Fer dy -
nand I Habs burg) wy rok ten – w dro dze
ła ski – za mie nił na 10 lat cię żkie go wię -
zie nia w ka za ma tach Spil ber gu. Ska zań -
ców (po za Skąp skim, by li jesz cze dwaj
stry jecz ni bra cia – ksią żę ta Hen ryk i Au -
gust Wo ro niec cy) 5 li sto pa da wy pra wio -
no do wię zie nia na Mo ra wach, do kąd
do tar li – za ku ci w dy by – po sze ściu
dniach. Po byt An to nie go w wię zie niu
opi sa ny jest szcze gó ło wo w je go pa mięt -
ni ku. Re la cję z po by tu na Spil ber gu bar -
dzo zbie żną, na wet w drob nych
szcze gó łach, od na la złem we wspo mnie -
niach Wła dy sła wa Cza plic kie go „Pa -
mięt nik więź nia sta nu”, opu bli ko wa nych
w 1862 ro ku we Lwo wie. Pa da ją tam te
sa me na zwi ska, są te sa me fak ty. Po stać
pra dzia da ja wi się ja ko mę ża god ne go,
nie złom ne go, peł ne go du my, ale i... po -
czu cia hu mo ru. 

Do dat ko wą wie dzę o po by cie An to -
nie go w Spil ber gu uzy ska łem u źró dła,
w koń cu ro ku 2003. Mia łem wów czas
uczest ni czyć w na ra dzie mi ni strów kul -
tu ry Eu ro py Środ ko wej w Brnie. Or ga -
ni za to rzy z pew nym wy prze dze niem
za da li py ta nie, ja kie go ro dza ju atrak cji
– kul tu ral nych, tu ry stycz nych – ocze ku -
ję w cza sie wol nym od ob rad. Od po wie -
dzia łem bez wa ha nia, iż chciał bym
zwie dzić pod ziem ne ka za ma ty Spil ber -
gu. Wy wo ła ło to lek kie zdzi wie nie,
więc uzna łem, że trze ba do po wie dzieć

praw dę. Przy ję to mnie z po dwój ny mi
ho no ra mi: ja ko pol skie go mi ni stra i ja -
ko pra wnu ka więź nia po li tycz ne go.
Po zwie dze niu zam ku i je go lo chów
„ob da ro wa no” mnie ko pią tej stro ny
księ gi, na któ rej za pi sa no da ne me go
pra dzia da po przy by ciu do Spil ber gu. 

An to ni Skąp ski za no to wa ny jest
pod nu me rem 1368, pod da tą 10 li sto pa -
da 1846 ro ku. Z ad no ta cji wy ni ka, iż
wię zień był nie wy so ki, krę py; ce rę miał
zdro wą, ru mia ną; wło sy, oczy i brwi
czar ne; ni skie, sze ro kie czo ło; nos i usta
nor mal ne (za pew ne cho dzi ło tu o brak
szcze gól nych cech). Zdro wy, ci chy, spo -
koj ny. Kan ce li sta od no to wał nie na gan ne
za cho wa nie więź nia. Za no to wa na jest ta -
kże pod sta wa uwię zie nia: jest to de kret
nu mer 7227 z 14 paź dzier ni ka 1846, ska -
zu ją cy An to nie go Skąp skie go na 10 lat

List i ko per ta do Wan dy i An to nie go
Skąp skich pi sa ny przez naj młod sze -
go sy na, Ja na Skąp skie go (1873-1950)

Zegarek Antoniego Skąpskiego
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cię żkie go wię zie nia, a bieg ka ry li czy się
od 26 paź dzier ni ka. Od no to wa na jest da -
ta zwol nie nia z wię zie nia – 25 mar -
ca 1848 ro ku. Na stą pi ło to de cy zją
ce sa rza Fer dy nan da I wy mu szo ną prze -
bie giem Wio sny Lu dów. De cy zję tę
ogło sił więź niom ofi cjal nie 23 mar ca
przy by ły do Spil ber gu mo raw ski wi ce -
gu ber na tor Le opold La zan sky. Na dzie ja
pa no wa ła jed nak już wcze śniej, bo przy -
naj mniej od ty go dnia „wi dy wa li śmy
z okien na szych na mia sto wio dą cych
cza sa mi nie zwy kłe ru chy lud no ści, zbie -
go wi ska, wie czo ra mi ilu mi na cje ca łe go
mia sta, chwi la mi do cho dził nas głu chy
szum ludz kich gło sów, zaś aresz tan ci,
ob słu gu ją cy nas pod do zo rem star szy -
zny, rzu ca li nam ciem ne, nie zro zu mia łe
sło wa po cie chy, któ re się wie le do my ślać
ka za ły”.

Po sło wach gu ber na to ra La zan -
sky'ego za pa no wa ła ra dość wśród wię -
zio nych, choć nie wszy scy – jak
wspo mi na An to ni – przy łą czy li się
do trzy krot ne go okrzy ku: „Niech ży je!”
– na cześć ce sa rza, bo – „nie wi dzie li -
śmy w tym lo gi kę dzię ko wać za wy rzą -
dzo na nam krzyw dę i obe lgę”.

Więź nio wie opusz cza li ka za ma ty
gru pa mi, przez kil ka dni. An to ni zna lazł
się w ostat niej gru pie, któ ra po że gna ła
Spil berg 27 mar ca. 

„Ja wy je cha łem do pie ro 27 mar ca
ko le ją do Kra ko wa. By li i ta cy, co
wprost do Wied nia po je cha li, chcąc
imie niem na szym po dzię ko wać re wo lu -
cjo ni stom za ich wsta wie nie się za na -
mi, ja ko też pro sić o opie kę dla
po zo sta łych kil ku nie amne stio no wa -
nych, co też się im uda ło, gdyż w pa rę
ty go dni wszyst kich ze Szpil ber gu wy -
pusz czo no”. 

Jed nak Spil berg z po wro tem za peł nił
się już nie ba wem i przez kil ka co naj -
mniej na stęp nych lat znów był miej scem
od osob nie nia więź niów po li tycz nych.
Nie ta ki to ła god ny za bór au striac ki, jak
się go cza sem ma lu je...

***
An to ni Skąp ski po wró cił do Ka mie ni -

cy, do stę sk nio nej ro dzi ny i do pra cy
u Mar szał ko wi cza. Sie dem na sto mie -
sięcz ny po byt w ka za ma tach wię zie nia
po li tycz ne go, a wcze śniej w aresz tach są -
dec kim i lwow skim, za owo co wał ser -
decz ny mi wię za mi przy jaź ni

spraw dzo nej w cza sach trud nych, a kon -
ty nu owa nej już na wol no ści. Do osób
naj wa żniej szych, spo śród no wo po zna -
nych, nie wąt pli wie za li czyć trze ba przy -
wód ców po wsta nia cho cho łow skie go:
Ja na Kan te go An dru si kie wi cza i księ ży
Jó ze fa Kmie to wi cza i Mi cha ła Gło wac -
kie go (ten zmarł tra gicz nie jesz cze w są -
dec kim wię zie niu). To o tych wła śnie
dwóch ka pła nach mó wił Wła dy sław Or -
kan w słyn nej wy po wie dzi z 1922 ro ku
na Zjeź dzie Pod ha lan w Czar nym Du naj -
cu, sta wia jąc ich za wzór ka płań stwa, pa -
trio ty zmu i ro zu mie nia lu dzi i zie mi. In ni
wa żni zna jo mi to: ksiądz Jan Ma kuch, też
zwią za ny z Cho cho ło wem, choć nie z po -
wsta niem, Ju lian Go slar i Teo dor Bu kow -
ski, któ ry po 22. la tach od spo tka nia
w są dec kim aresz cie zo sta nie dru gim te -
ściem An to nie go.

Po po wro cie zo sta je man da ta riu szem
w Ka mie ni cy i za rząd cą dóbr Mar szał ko -
wi cza, spro wa dza też do Ka mie ni cy An -
dru si kie wi cza i za zgo dą wła ści cie la
osa dza go na sta no wi sku kie row ni ka pa -
pier ni. Od ro ku 1850 jest ta kże man da ta -
riu szem w Ja zow sku, a gdy w 1854 ro ku
urząd ten zo sta je znie sio ny, po zo sta je
na sta no wi sku za rząd cy w Ka mie ni cy

wzmoc nio ny otrzy ma niem spe cjal nych
peł no moc nictw od wła ści cie la. 

Udział w Po wsta niu Stycz nio wym
sy nów An to nie go – Fran cisz ka (zgi -
nął 22 wrze śnia 1863 w bi twie nie opo -
dal wsi Cier no w Ję drze jow skim)
i Zyg mun ta, opi sa łem w nu me rze 1/2
„Al ma na chu Są dec kie go” z ro ku 2013,
co zo sta ło prze dru ko wa ne w cza so pi -
śmie „Nie pod le głość i Pa mięć” wy da wa -
nym przez Mu zeum Nie pod le gło ści
w War sza wie (nr 1-2 z 2013). Tu pra gnę
przy po mnieć, iż po zo sta wał pra dziad

– w kon tek ście swo ich do świad czeń
z lat 1845-1846 – scep tycz nym, co
do sen su po wstań cze go za an ga żo wa nia
sy nów. Sło wa pi sa ne przez nie go po po -
nad 30 la tach od tam tych wy da rzeń
i emo cji no szą zna mio na re flek sji, dy -
stan su i wie dzy o prze bie gu i fi na le mi -
nio nych zda rzeń. Ro man tyzm z cza sów
mło do ści za stą pił prag ma tyzm lat doj -
rza łych. Osta tecz nie jed nak po go dził się
z de cy zją sy nów i przed ko lej nym „wyj -
ściem do Po wsta nia” udzie lił im, z żo ną,
bło go sła wień stwa. Nie wspo mi na o tym,

Do osób naj wa żniej -
szych, spo śród no wo po -
zna nych, nie wąt pli wie
za li czyć trze ba przy wód -
ców po wsta nia cho cho -
łow skie go: Ja na Kan te go
An dru si kie wi cza i księ ży
Jó ze fa Kmie to wi cza i Mi -
cha ła Gło wac kie go.

Ry su nek dwo ru w Jan czo wej, wła -
sność An to nie go Skąp skie go w la -
tach 1876-1891

Strona z przewodnika po Spielbergu
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ale prze cież wspo ma gał Po wsta nie ta kże
w in ny spo sób. Nie oce nio na ba dacz ka
dzie jów Są dec czy zny Ma ria Ku rze ja -
-Świą tek zwró ci ła mo ją uwa gę na do ku -
men ty prze cho wy wa ne we wro cław skim
Osso li neum pod sy gna tu rą 5951/II. Są
one do wo dem, iż prze ka zy wał pra dziad
wspar cie fi nan so we w ra mach tzw. „po -
dat ku na ro do we go”. Ak ta te goż po dat ku
Na ro do we go z 1863 ro ku, w ru bry ce
„Po wiat kro śnień ski” od no to wu ją:
„Skąp ski An to ni, rząd ca w Ka mie ni cy”. 

Po 25. la tach pra cy (wy jąw szy czas
uwię zie nia), w ro ku 1865, An to ni Skąp -
ski roz sta je się z Mak sy mi lia nem Mar -
szał ko wi czem i Ka mie ni cą. Po wo dem
był spór z wła ści cie lem co do słusz no -
ści de cy zji za rząd cy i peł no moc ni ka
w spra wach han dlu że la zem z ka mie nic -
kich hut. Szyb ko jed nak znaj du je An to -
ni za trud nie nie w po bli skim Ja zow sku,
u Sta ni sła wa Fi hau se ra, rów nież ja ko
za rząd ca dóbr. Pra cu je tam do ro -
ku 1875, kie dy to Fi hau ser, za ple ca mi
pra dzia da go to we go ma ją tek od nie go
od ku pić, sprze da je Ja zow sko Mi cha ło -
wi (?) Ade ro wi. W cza sie po by tu w Ja -
zow sku na stę pu ją dwie za sad ni cze
zmia ny w je go ży ciu: umie ra żo na An -
na, a w dzie sięć mie się cy póź niej wstę -
pu je w no wy zwią zek ma łżeń ski
z Wan dą Bu kow ską, cór ką Teo do ra,
zna jo me go jesz cze z tar now skiej szko -
ły, z któ rym po tem zwią zał go wspól ny
los więź niów po li tycz nych. Po opusz -
cze niu Ja zow ska przez rok po szu ku je
dzie rża wy, miesz ka jąc w tym cza sie
u te ścia Bu kow skie go w Sow li nach.
Jed ną z roz wa ża nych pro po zy cji by ło
ob ję cie ma jąt ku Stad nic kich – Brze zna
– pod No wym Są czem. Los lu bi spla tać
ze so bą miej sca i oso by, bo po 33 la tach
Brze znę obej mie w dzie rża wę, na 12 lat,
naj młod szy syn An to nie go – Jan Skąp -
ski, mój dzia dek.

Wresz cie po szu ki wa nia przy no szą
mo żli wość za ku pu zie mi. An to ni Skąp -
ski na by wa ma ją tek Jan czo wa, do tych -
cza so wą wła sność Apo li na re go
Zie liń skie go (sy na Edwar da). Miesz kał
tam i go spo da ro wał przez 16 lat, lecz
z po wo du wie ku, od czu wa jąc co raz
więk sze trud no ści w pro wa dze niu spo -
re go go spo dar stwa, za czy na je par ce lo -
wać, by wresz cie, w li sto pa dzie 1891
ro ku, po zo sta łą część sprze dać gó ra lom. 

***
Na stę pu je ostat ni już etap ży cia pra -

dzia da. Od li sto pa da 1891 ro ku, ma -
jąc 78 lat, za czy na pro wa dzić no we
go spo dar stwo w Piąt ko wej ko ło No we -
go Są cza. Dziś jest to wschod nia część
mia sta, za cho wał się drew nia ny dom
i część grun tów, zaś po zo sta ła zie mia
zo sta ła suk ce syw nie od ku pio na przez
Mu zeum Okrę go we, któ re od two rzy ło
tam Mia stecz ko Ga li cyj skie. An to ni
Skąp ski prze ka zał Piąt ko wą swej cór ce
He le nie, żo nie są dec kie go ad wo ka ta
Hie ro ni ma Ja go szew skie go. Tam
w grud niu 1913 r. zje cha ła ro dzi -
na na uro czy stość stu le cia An to nie go.
On sam był już na ty le scho ro wa ny, iż
fo to graf do kle ił je go po stać do zdję cia
zbio ro we go zro bio ne go przed do mem. 

U cór ki He le ny i zię cia Hie ro ni ma Ja -
go szew skich do żył nie mal 102 lat,
zmarł 21 kwiet nia 1915 ro ku. Po cho wa -
ny jest na cmen ta rzu go łąb ko wic kim
w No wym Są czu.

An to ni miał dwie żo ny: An nę z Krzy -
ża now skich (1819-1869) i Wan dę Bu -
kow ską (1835-1922). Z obu ma łżeństw
miał ośmio ro dzie ci, nie mal czter dziest -
kę wnu cząt, bli sko sześć dzie się cio ro
pra wnu cząt, po nad osiem dzie się cio ro
pra pra wnu cząt...

War to, na ko niec, przy to czyć kil ka
zdań z nie pu bli ko wa nych pa mięt ni ków
Zo fii Skąp skiej o swym te ściu An to nim
Skąp skim.

„Oj ciec jest bar dzo in te li gent ny,
ogrom nie za wsze du żo czy tał i in te re so -
wał się li te ra tu rą. W mło do ści swej koń -

czył szko ły nie miec kie i jak sam mi mó -
wił, ję zy ka pol skie go li te rac kie go uczył
się na Win cen tym Po lu. Do brym bar dzo
był or ga ni za to rem.

Ogrom ny pa trio ta (...) Bar dzo lu bi
mu zy kę, gdy jest u nas mu szę spe cjal -
nie gry wać dla Nie go Cho pi na i Beetho -
ve na. Nie uzna je Na po le ona, wy ra ża się
o nim ujem nie, nie mo że mu za po mnieć,
że za wiódł na dzie je Po la ków. Za naj -
więk sze go fi lo zo fa i mę dr ca świa ta uwa -
ża Mo jże sza.

W zi mie, tj. dnia 13 grud nia 1913 r.
wy pa da stu let nia rocz ni ca uro dzin Ta tu -
sia, jest na tu ral nie ob cho dzo na uro czy -
ście. Je dzie my do Piąt ko wej. Jest pięk ny
dzień, ro bi my wspól ną fo to gra fię na dwo -
rze. Na miej scu Ro dzi ców są po sta wio ne
dwa krze sła i po tem fo to gra fia Ro dzi ców
zdję ta na ga le rii i jest w to miej sce wsta -
wio na, wy pa dło to zu peł nie do brze. Na -
tu ral nie mu si my mieć na so bie wierzch nie
ubra nia. Ja mam przed ro kiem spra wio ny
ża kiet ze źrób ków sy be ryj skich (...)
Dziew czyn ki ma ją płasz czy ki cie płe
i kap tur ki ak sa mit ne, na fo to gra fii brak
Ne la, bo szu kał czap ki i za póź no przy -
szedł do fo to gra fii. (...) Z mia sta No we go
Są cza przy szła z ży cze nia mi de le ga cja”. 

RA FAŁ SKĄP SKI
Au tor (ur. 1951 r. we Wro cła wiu) ukoń czył

pra wo na Uni wer sy te cie War szaw skim;
dzien ni karz, re dak tor, wy daw ca. Peł nił funk -

cję wi ce mi ni stra kul tu ry w rzą dzie Lesz ka
Mil le ra (2001-2004). Pre zes Pol skie go To wa -

rzy stwa Wy daw ców Ksią żek i Fun da cji Kul tu -
ry Pol skiej, wi ce prze wod ni czą cy Klu bu

Przy ja ciół Zie mi Są dec kiej.

Uro czy sto ści 100-le cia An to nie go Skąp skie go (au tor zdję cia nie zna ny).
Wcen trum sie dzi An to ni Skąp ski z żo ną Wan dą. Ich po sta ci do kle jo ne przez
fo to gra fa. Zdję cie zro bio ne przed do mem w Piąt ko wej, któ ry stoi tam na dal
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1 GRUD NIA

1925 – w Szy ma no wi cach k. Ni sko wej uro -
dził się ks. prof. Bo le sław Ku mor, naj -

wy bit niej szy w Pol sce znaw ca hi sto rii Ko ścio ła.
Wy kła dow ca m.in. w Ka to lic kim Uni wer sy te cie Lu -
bel skim oraz Aka de mii Teo lo gii Ka to lic kiej w Kra -
ko wie, au tor po nad 30 ksią żek. Zmarł 23
paź dzier ni ka 2002 r.

2 GRUD NIA

1914 – roz po czę ła się 10-dnio wa ofen sy wa
wojsk ro syj skich pod Li ma no wą. Jej

czę ścią by ła m.in. prze pro wa dzo na 5-6 grud nia bi twa
mar cin ko wic ka, kul mi na cyj ny punkt ope ra cji. W wal -
kach po stro nie au striac kiej bra ły udział m.in. Le gio -
ny Pol skie pod do wódz twem Jó ze fa Pił sud skie go.

3 GRUD NIA

1939 – na mo cy za rzą dze nia Ot to Wächte ra
(sze fa Dys tryk tu Kra kow skie go) po -

wo ła no Kre ishaupt man schaft (sta ro stwo) Neu San -
dez, a te ren po wia tu no wo są dec kie go po więk szo no
o część po wia tu li ma now skie go.

4 GRUD NIA

1898 – na są dec kich plan tach uro czy ście od -
sło nię to po mnik Ada ma Mic kie wi cza

w stu le cie je go uro dzin. Ini cja to rem by ło są dec kie
gniaz do „So ko ła”, a po wstał ze zbió rek prze pro wa -
dzo nych wśród miesz kań ców No we go Są cza. Je go
au to rem był Sta ni sław Wój cik. Po mnik zo stał znisz -
czo ny w po cząt kach nie miec kiej oku pa cji.

5 GRUD NIA

1914 – w oko li cach Mar cin ko wic Pułk Le -
gio nów Pol skich pod do wódz twem Jó -

ze fa Pił sud skie go sto czył bi twę z woj ska mi
ro syj ski mi. Po la cy po mo gli w ten spo sób przy go to -
wać się do za sad ni czej bi twy woj skom au striac kim.

1941 – Jo seph Bühler – se kre tarz sta nu „rzą -
du” Ge ne ral ne go Gu ber na tor stwa

– do ko nał otwar cia za po ry wod nej w Ro żno wie.

6 GRUD NIA

1894 – no ta riusz Lu cjan Li piń ski zo stał bur -
mi strzem No we go Są cza. Sta no wi sko

pia sto wał do 1899 r. Dzię ki fun du szom po zy ska nym
z Wied nia od bu do wał mia sto, m.in. obec ny ra tusz,
po wiel kich po ża rach z lat 1890 i 1894. Li piń ski
uzna wa ny jest za ini cja to ra przy go to wań do bu do wy
szpi ta la, sie dzi by „So ko ła”, miej skich wo do cią gów,
ka na li za cji i oświe tle nia elek trycz ne go.

10 GRUD NIA

1339 – w Sta rym Są czu zmar ła kró lo wa Ja -
dwi ga, żo na Wła dy sła wa Ło kiet ka.

W sta ro są dec kim klasz to rze prze by wa ła od śmier ci
mę ża. Uży wa ła ty tu łu „kró lo wa Pol ski i pa ni zie mi
są dec kiej”. W 1337 r. przy wdzia ła ha bit kla ry sek.

11 GRUD NIA

1902 – no wo są dec ka Ra da Miej ska przy ję ła
ofer tę To wa rzy stwa Szko ły Lu do wej

pro po nu ją ce go za ło żyć w mie ście bi blio te kę im. Jó -
ze fa Szuj skie go. Kil ka lat wcze śniej w 1891 r. No wy
Sącz otrzy mał w spad ku pry wat ny księ go zbiór póź -
niej sze go pa tro na bi blio te ki. Po licz nych prze pro -
wadz kach, cen tra la bi blio te ki mie ści się obec nie
przy ul. Fran cisz kań skiej.

12 GRUD NIA

1781 – uka zał się de kret ce sa rza au striac kie -
go Jó ze fa II na ka zu ją cy znie sie nie

wszyst kich zgro ma dzeń kon tem pla cyj nych (uzna -
nych przez pań stwo za bez u ży tecz ne), w tym rów -
nież kla ry sek sta ro są dec kich.

13 GRUD NIA

1655 – po dwu mie sięcz nej oku pa cji z No -
we go Są cza wy par te zo sta ły woj ska

szwedz kie. Wy zwo le nie mia sta na stą pi ło w mo men -
cie chwi lo we go opusz cze nia je go mu rów przez
znacz ną część oku pa cyj nej za ło gi. W wal kach
o oswo bo dze nie mia sta wsła wi ły się m.in. chłop skie
od dzia ły Wą so wi czów. 

18 GRUD NIA

1914 – w No wym Są czu utwo rzo no I Bry -
ga dę Le gio nów Jó ze fa Pił sud skie go.

Wcze śniej, 13 grud nia 1914 r., mia sto zo sta ło oswo -
bo dzo ne przez 1. Pułk Pie cho ty Le gio nów Pol skich.
Suk ces mi li tar ny koń czą cy tzw. kam pa nię pod ha lań -
ską był jed no cze śnie ostat nim, ja ki za pi sa ła na swo -
im kon cie ta for ma cja. 18 grud nia sta ła się słyn ną
póź niej I Bry ga dą Le gio nów, li czą cą 2613 osób.

19 GRUD NIA

1937 – od da no do użyt ku ko lej kę na Gó rę
Par ko wą w Kry ni cy. Do cza su uru cho -
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„Na przód idź do las sa, na siecz je mio ły klo no wej la bo
brzo zo wej, bo ta naj lep sza… Ko cza nów na sie czże drob -
no w stę pę, na lej wo dy, tłu czże tak dłu go, aż ka czan
go ły bę dzie, bo im dłu żej tłu czesz, tym lep szy bę dzie…
”.

T
ak brzmi ory gi nal ny prze pis na lep z je mio ły, któ ry
Imć Pan Cy gań ski łow com po le cał do bre pięć wie ków
te mu. Ów cze sne me to dy ło wiec kie współ cze snych
obroń ców praw zwie rząt przy pra wia ją za pew ne

o dreszcz obu rze nia. Choć by ten: „z le pem a z sów ką, ja ko
masz pta ków do sta wać”. Cóż, by ły czas, kie dy głód w oczy
za glą dał to i na je mio ło wy lep upie rzo ny dro biazg ła pa no. 

Je mio ła, jak żad na któ ra ro śli na, wy war ła ol brzy mi wpływ
na kul tu rę. Dla cel tyc kich dru idów naj więk szą war tość mia ły
ga łąz ki ścię te z dę bu zło tym sier pem. W dniu zi mo we go prze -
si le nia na bie ra ły ma gicz nych mo cy. Tym, któ rzy chwa lą cel -
tyc kie kul ty tyl ko na po mnę, iż więk szo ści ry tu ałów
to wa rzy szy ły krwa we ofia ry. Ta kże z lu dzi. Przy rod nik bę -
dzie wi dział w je mio le cie ka we go pół pa so ży ta, któ ry zmie -
nio ny mi w ssaw ki ko rze nia mi wy sy sa wo dę z mi ne ra ła mi
z ga łę zi jo deł, to po li, lip, czy brzóz. Dla zie la rza to sku tecz ny
lek na ob ni że nie ci śnie nia. Zaś far ma ceu ta bę dzie szu kał od -
po wie dzi, któ ry ze skład ni ków skó rza stych li ści za wie ra ów
do bro czyn ny skład nik. Zi mą so czy ste ja go dy je mio ły wy kar -
mią zi mu ją ce droz dy, a przy oka zji pta ki roz nio są na sio -
na po ca łej oko li cy. 

Ostat nio je mio ła wra ca do łask. Tuż przed Bo żym Na ro dze -
niem na rę cza zie lo nych ga łą zek scho dzą jak świe że bu łecz ki.
Du żym wzię ciem cie szą się ca łe krze wy po la kie ro wa ne srebr -
ną, czy zło tą far bą. Cóż za pro fa na cja i upa dek oby cza jów: ma -
lo wać je mio łę! Nie mniej mia żdżą ca więk szość na byw ców nie
bar dzo wie, cze mu ów za kup ma słu żyć. Cie kaw skim pod po -
wiem, iż we dle an giel skich oby cza jów, ca ło wa nie ko biet
pod wi szą cą u po wa ły je mio łą mia ło przy nieść mę żczyź nie
dłu go ocze ki wa ne go po tom ka. Po ka żdym po ca łun ku zry wa -
no je den bia ły owoc, a ostat ni gwa ran to wał speł nie nie ży cze -
nia… I to chy ba wszyst ko, co zo sta ło z pra daw nych wie rzeń
o od pę dza niu złych du chów, wiedźm i od czy nia niu uro ków.
Jesz cze jed no: pro szę nie da wać wia ry w mro żą ce krew w ży -
łach opo wie ści o wspi nacz ce na czu bek jo dły w ce lu ze rwa nia
je mio ły, ja kie dla pod bi cia ce ny opo wia da ją sprze daw cy. Ka -
żdy ka wa łe czek ro śli ny po cho dzi z drzew ścię tych przez le -
śni ków, któ re le żą bez piecz nie na zie mi…

GRZE GORZ TA BASZ

Przy ro da we dług Ta ba sza

Coś o je mio le…

mie nia ko lej ki gon do lo wej na Ja wo rzy nę, ta na Gó rę Par ko -
wą by ła naj więk szą atrak cją.

20 GRUD NIA

1923 – w Kąc lo wej k. Gry bo wa uro dził się Jó zef Gu -
cwa – bi skup tar now ski (sa krę otrzy mał w 1969

r.) wcze śniej żoł nierz AK, wie lo let ni rek tor ko ścio ła św. Ka -
zi mie rza w No wym Są czu, ho no ro wy oby wa tel mia sta.
Zmarł 8 mar ca 2004 r.

1991 – uka zał się pierw szy nu mer „Pro mycz ka Do -
bra”, ogól no pol skie go mie sięcz ni ka dla dzie ci,

wy da wa ne go przez pa ra fię św. Mał go rza ty w No wym Są czu.

23 GRUD NIA

1989– uka zał się pierw szy nu mer „Ty go dni ka Są dec -
kie go” – pierw sze go po II woj nie świa to wej nie -

za le żne go cza so pi sma na Są dec czyź nie. Pi smo zwią za ne by ło
z są dec kim Po ro zu mie niem Cen trum, a do fi nan so wy wa ne przez
Ra dę Miej ską. Uka zy wa ło się tyl ko przez kil ka mie się cy.

24 GRUD NIA

1933 – otwar to pen sjo nat „Pa tria” w Kry ni cy, któ re -
go wła ści cie lem był naj słyn niej szy pol ski śpie -

wak ope ro wy Jan Kie pu ra.

28 GRUD NIA

1928– za ło żo no Kry nic kie To wa rzy stwo Ho ke jo we. Je -
go pierw szym pre ze sem zo stał Le on No wo tar ski.

29 GRUD NIA

1809 – w War sza wie zmarł Sta ni sław Ma ła chow ski,
mar sza łek Sej mu Czte ro let nie go, w la -

tach 1755-85 sta ro sta są dec ki. Je go imię no si re pre zen ta cyj -
na sa la są dec kie go ra tu sza.

31 GRUD NIA

1998 – prze sta ło ist nieć utwo rzo ne w 1975 r. wo je -
wódz two no wo są dec kie.

Oprac. JA CEK ZA REM BA

Owoc jemioły
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List otwarty do władz
Nowego Sącza

Zamach
na bibliotekę!
Ni niej szym wy ra żam sta now czy pro test
wo bec ku rio zal nej de cy zji dy rek tor Są -
dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej im. Jó ze fa
Szuj skie go, pa ni Bar ba ry Paw lik, o prze -
nie sie niu zbio rów re gio nal nych i spe -
cjal nych do jed ne go z od dzia łów
bi blio te ki. Pa mię ta my, jak wi ce pre zy -
dent Je rzy Gwi żdż za po wia dał prze nie -
sie nie i roz wój SBP w bu dyn ku
po Po li cji na ul. Szwedz kiej. Ale że jak
zwy kle ze słów pa na Gwi żdża nie wie le
zo sta ło, go spo da rze ra tu sza po sta no wi li
ra to wać twarz, wy my śla jąc prze no si ny
re gio na liów po za mu ry bi blio te ki. Bo
rze czy wi ście, one w bu dyn ku przy Fran -
cisz kań skiej już się gnę ły gra nic je go po -
jem no ści. Ale miast my śleć
o roz bu do wie i roz wo ju SBP, po sta wio -
no na śro dek za stęp czy, w mo jej oce nie
fa tal ny, ob ni ża ją cy ran gę SBP i świad -
czą cy o kom plet nym bra ku kom pe ten cji
ze stro ny dy rek tor ki bi blio te ki.

A oto uza sad nie nie mo je go pro te stu.
Jó zef Szuj ski jest per so ną naj wa -

żniej szą w dzie jach bi blio te ki. To je go
księ go zbiór stwo rzył pod sta wy tej pla -
ców ki. To by ło je go ży cie, zbio ry ca łe -
go ży wo ta prze ka zał bi blio te ce. Je go
wo lą by ło, aby bi blio te ka no wo są dec ka
roz wi nę ła się w ośro dek ży cia na uko we -
go. Wo lę fun da to ra sta rał się pod trzy my -
wać póź niej szy opie kun księ go zbio ru
Ta de usz Mą czyń ski, ini cja tor wy daw -
nic twa „Rocz nik Są dec ki”.

Za tem księ go zbiór Szuj skie go – ser -
ce SBP, zde po no wa ny w bu dyn ku
po Szuj skim stał się ka mie niem wę giel -
nym tej in sty tu cji. Je go bez po śred nią
kon ty nu acją są zbio ry re gio nal ne, czy li
wszel kie wy daw nic twa, któ rych nie jed -
no krot nie pró żno szu kać w bi blio te kach
kra jo wych. Set ki, ty sią ce ró żnych opra -
co wań, wy daw nictw urzę do wych, pra -
sy, dru ków ulot nych itp., któ re
zgro ma dzo no w bi blio te ce, są przed łu -
że niem księ go zbio ru Szuj skie go. Bo
prze cież nie są ta ki mi ogrom ne zbio ry

czy ta deł, har le ki nów, po wie ści re kla mo -
wa nych w me diach.

I oto ser ce bi blio te ki, zbiór Szuj skie go,
wraz z je go kon ty nu acją – re gio na lia mi,
san de cja na mi oraz ca łe zbio ry spe cjal ne,
ma ją zo stać wy eks mi to wa ne z bu dyn ku
po Szuj skim do wca le nie po jem niej sze -
go bu dyn ku przy ul. Lwow skiej. 

Uwa żam, że jest to za mach na bi blio -
te kę. To tak jak by z Bi blio te ki Ja giel loń -
skiej wy wieźć zbio ry ra ra i sta ro dru ki
do ja kie goś pe ry fe ryj ne go od dzia łu
w Kra ko wie. Gdy by ta ki po mysł po -
wstał pod Wa we lem, zo stał by wy śmia -
ny i opro te sto wa ny, i ni gdy by nie
do szedł do skut ku. Ale ni ko mu w Kra -
ko wie na szczę ście ta kie po my sły
do gło wy nie przy cho dzą. Za to w No -
wym Są czu jak naj bar dziej. I o dzi wo,
nikt nie za pro te sto wał. Po ru sza jąc ten
te mat w roz mo wie z pra cow ni ka mi SBP
do wie dzia łem się, że i oni trak tu ją te
prze no si ny ja ko coś nie wła ści we go,
szko dzą ce go wi ze run ko wi i zbio rom bi -
blio te ki. Nie ste ty, ich zda nie, ja ko spe -
cja li stów w tej dzie dzi nie, nie zo sta ło
w ogó le wzię te pod uwa gę.

Twier dzę, że pa ni dy rek tor Paw lik
od daw na w dziw ny, za sta na wia ją cy
spo sób ro zu mie roz wój bi blio te ki są dec -
kiej, pla ców ki re gio nal nej, a wręcz wy -
spe cja li zo wa nej w dzie dzi nie
gro ma dze nia wszel kich dru ków, do ty -
czą cych re gio nu. Ob ser wu ję dzia ła nia
ob li czo ne na ob ni że nie ran gi SBP. Ogra -
ni cza ne są środ ki fi nan so we na na by wa -
nie li te ra tu ry fa cho wej, na uko wej; ten
księ go zbiór wy raź nie się sta rze je. Roz -
wi ja za to do nie wy obra żal nych roz mia -
rów dział naj po dlej szych czy ta deł.
Ksią żki z pierw szych stron pism ko lo -
ro wych i o wąt pli wej tre ści, o któ rych
po la tach nikt nie bę dzie pa mię tał, za le -
ga ją sto sa mi w wy po ży czal ni, na pod ło -
gach, w nie ła dzie. Za to zbio ry
na uko we, re gio nal ne, mie ści ły się na wet
w piw ni cy i na stry chu.

Za da ję py ta nie, czy pa ni dy rek tor
Paw lik zaj mu je sta no wi sko z po wo du
swo ich kom pe ten cji, czy z ja kichś po za -
me ry to rycz nych wzglę dów? Mo ja wia -
ra w jej kom pe ten cje zo sta ła
pod wa żo na wraz z pod ję ciem przez nią
de cy zji o wy eks mi to wa niu naj cen niej -
sze go zbio ru bi blio te ki do pod rzęd ne go
od dzia łu. W ogó le pa ni dy rek tor nie za -

sta na wia ła się nad stra ta mi, ja kie mo gą
wy stą pić pod czas sa mych prze no sin,
któ rych spo sób też po zo sta wia wie le
do ży cze nia. Pra ca bi blio te ki za czy -
na spro wa dzać się do na bi ja nia sta ty styk
czy tel nic twa. Są dzę, że dy rek tor pla -
ców ki o tak ugrun to wa nej po zy cji, jak
SBP, wi nien być jak ku stosz. Oczy wi -
ście otwar ty na no wo ści, ale kon cen tru -
ją cy się na ochro nie i roz bu do wie
naj cen niej szych zbio rów. Czy jest to
zbie żne z po li ty ką i prak ty ka mi obec ne -
go kie row nic twa bi blio te ki? Nie ste ty
– nie!

Dla cze go naj po wa żniej szym czy tel -
ni kom, dla któ rych de fac to ta bi blio te -
ka zo sta ła za ło żo na, li kwi du je się
naj wa żniej szą czy tel nię w głów nym bu -
dyn ku? Dla cze go bu dy nek Szuj skie go
sta nie się te raz klu bem ta niej ksią żki,
któ rej przy kła du pró żno szu kać w księ -
go zbio rze fun da to ra? Dla cze go te nże
księ go zbiór, choć na no wych re ga łach,
zo stał wy wie zio ny z do mu Szuj skie go?

Z pew no ścią dy rek cja bi blio te ki
oznaj mi, że te raz bę dzie prze stron -
na czy tel nia i pra cow nia kom pu te ro wa
na ul. Fran cisz kań skiej. Ale czy bi blio -
te ka im. Szuj skie go to ma być czy tel nia
biz ne so wa i kom pu te ry? A gdzie jest
du sza bi blio te ki – do ku men ty, re gio na -
lia i to wszyst ko, co są dec kie? Rów nież
dru ki ulot ne, ma py, pa miąt ki po twór -
cach. Ta kim eks po na tom i zbio rom dy -
rek cja nie da je szan sy. Nie je stem
prze ciw kom pu te rom, ale bi blio te ka, to
ksią żki – przede wszyst kim. Bo przy po -

Grze gorz Ol szew ski (z le wej) 
i Le szek Za krzew ski, pre zes PTH
w No wym Są czu 
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mnij my, że grec kie sło wo bi blos,
a od nie go bi blion – to zna czy ksią żka.

Co się dzie je w No wym Są czu, że
pod nie sio no rę kę na wet na tak, zda wa -
ło by się po wa żną in sty tu cję, ja ką do tej
po ry by ła Są dec ka Bi blio te ka Pu blicz -
na? Czy tak, we dług władz mia sta ma
wy glą dać roz wój bi blio te ki? Ja ko hi sto -
ryk, by wa lec czy tel ni SBP, oso ba czę sto
ko rzy sta ją ca z uni ka to wych zbio rów re -
gio nal nych bi blio te ki wy ra żam zde cy -
do wa ny sprze ciw, pro test i na gan ną
opi nię o ope ra cji roz pra sza nia sche dy
po Jó ze fie Szuj skim. Za da no wiel ki cios
fun da to ro wi bi blio te ki i je go pa mię ci,
sprze nie wie rzo no się je go ostat niej wo -
li. Wy ka za no się cał ko wi tym bra kiem
sza cun ku dla te go wy bit ne go dzie jo pi sa
i re gio na li sty. Przej mu ją cy żal! Wszyst -
ko, co war to ścio we w No wym Są czu
wła dze mia sta chcą za prze pa ścić.

Z po wa ża niem
GRZE GORZ OLS ZEW SKI 

PS. Ostat nio tro chę cza su spę dzi łem
w ar chi wum i co zna la złem? No, ni gdy
bym nie przy pusz czał, że mój apel nie
bę dzie pierw szym w obro nie war to ścio -
wych zbio rów są dec kiej bi blio te ki.
Przez po nad 50 lat wła dze miej skie ni -
cze go się nie na uczy ły, ni cze go!

Otóż od na la złem dwa ar ty ku ły
w „Dzien ni ku Pol skim” z 1960 r., kie dy
to Hen ryk Sta mir ski, zna ny są dec ki hi -
sto ryk, i Sta ni sław Fia łek, do kład nie
w ta kiej sa mej spra wie pi sa li. Je dy na ró -
żni ca jest ta ka, że oni pi sa li o po przed -
nim bu dyn ku są dec kiej bi blio te ki,
dwor ku po Wie nia wie -Zu brzyc kim
na Plan tach, gdzie gnio tła się bi blio te ka
po woj nie. Do kład nie to sa mo. Ów cze -
sne wła dze mia sta w nie ła dzie i w na -
gan nych wa run kach prze cho wy wa li
księ go zbiór po Szuj skim.

Te wy cin ki z pra sy lo kal nej sprzed
po nad pół wie ku trak tu ję ja ko aneks
do mo je go li stu otwar te go. Ja ko po par -
cie przez nie ży ją cych użyt kow ni ków
księ go zbio ru, ko rzy sta ją cych z nie go
przed la ty. 

***
Au tor jest hi sto ry kiem, re gio na li stą, te go -

rocz nym lau re atem Na gro dy „Są dec czy zna”
im. Szczę sne go Mo raw skie go za naj lep szą

pu bli ka cję hi sto rycz ną w 2012 r., mo nu men -
tal ną pra cę pt. „Więź nio wie KL Au schwitz

z po wia tu no wo są dec kie go”.

Kra ków za wsze był mia stem, w któ -
rym idee nie pod le gło ścio we krze wio -
no w spo sób rów nie zde cy do wa ny, jak
roz sąd ny. Pa nu ją ca w pod wa wel skim
gro dzie pa trio tycz na at mos fe ra prze -
kła da się na kon kret ne po my sły i rze -
czo we dzia ła nia, w któ rych cho dzi
o zre ali zo wa nie za mie rzo ne go ce lu,
a nie o da nie upu stu na ro do wej trom -
ta dra cji. 

Zgod nie z ty mi za sa da mi do szło
rów nież do prze nie sie nia po mni ka Ar -
mii Czer wo nej i ota cza ją cych go kil -
ku na stu gro bów kra sno ar miej ców spod
Bar ba ka nu na woj sko wą kwa te rę
cmen ta rza Ra ko wic kie go. Zna czą cy
udział mia ły w tym dzie le Po ro zu mie -
nie Or ga ni za cji Kom ba tanc kich i Nie -
pod le gło ścio wych w Kra ko wie oraz
klub „Na ród -Pań stwo -Nie pod le głość”. 

Jak do szło do te go wy da rze nia? 
Kie dy tyl ko póź ną wio sną 1990 ro -

ku wy bra no pierw szą de mo kra tycz ną
Ra dę Mia sta Sto łecz ne go Kró lew skie -
go Mia sta Kra ko wa, przy stą pi ła ona
do de ko mu ni za cji prze strze ni pu blicz -
nej w ca łej gmi nie. Po wo ła no w tym
ce lu spe cjal ną pod ko mi sję, na któ rej
cze le sta nął nie zwy kle ener gicz ny rad -
ny Kon fe de ra cji Pol ski Nie pod le głej
Ry szard Bo cian. Był on czło wie kiem
bez kom pro mi so wym i dla te go już
wkrót ce znik nę ły z pej za żu dru giej sto -
li cy Pol ski sła wią ce ko mu ni stycz nych
bo ha te rów i ich or ga ni za cje po mni ki,
ta bli ce, na zwy ulic, pla ców oraz in sty -
tu cji pu blicz nych. 

Dzia ła nie tej pod ko mi sji spo tka ło się
z du żym uzna niem kra ko wian oraz po -
dzi wem, a na wet za zdro ścią sa mo rzą -
dów wie lu pol skich miast, w któ rych
eli mi na cja re lik tów mi nio ne go ustro ju
nie prze bie ga ła tak szyb ko i spraw nie,
co wy ni ka ło z ró żnych przy czyn, naj -
czę ściej po li tycz nych, mo ty wo wa nych
oba wą przed ewen tu al ną re ak cją So -
wie tów. 

Ale i w Kra ko wie nie uda ło się do -
pro wa dzić tej spra wy do sa me go koń -
ca. W sa mym cen trum mia sta,

na po cząt ku Dro gi Kró lew skiej, tuż
obok Bar ba ka nu, znaj do wał się mi ni
cmen tarz żoł nie rzy Ar mii Czer wo nej,
w któ re go cen trum stał be to no wy po -
mnik. Ta kie mo nu men ty So wie ci za in -
sta lo wa li po II woj nie świa to wej
w wie lu „wy zwo lo nych” przez sie bie
kra jach, z upodo ba niem lo ku jąc je
w pre sti żo wych miej scach, aby tym
bar dziej upo ko rzyć zmu szo nych do co -
dzien ne go prze cho dze nia obok nich
znie wo lo nych oby wa te li państw na le -
żą cych do obo zu so cja li stycz ne go. 

Cho ciaż w po ło wie 1990 ro ku
pod Wa we lem rzą dzi li już nie tyl ko
rad ni wy łącz nie z list Ko mi te tu Oby -
wa tel skie go „So li dar no ści” (73) i KPN
(2), ale ta kże mia no wa ny przez pre -
mie ra Ta de usza Ma zo wiec kie go wo je -
wo da Ta de usz Pie karz, to jed nak
po ja wi ły się po wa żne pro ble my z gro -
ba mi i po mni kiem spod Bar ba ka nu. 

Ów cze sne mu rzą do wi bar dzo za le -
ża ło na utrzy my wa niu jak naj lep szych
sto sun ków z ist nie ją cym jesz cze
Związ kiem So wiec kim i dla te go spra -
wa prze nie sie nia tej ne kro po lii za czę -
ła się nie po ko ją co prze cią gać, co
bu dzi ło zro zu mia łe zdzi wie nie licz -
nych i prę żnych pod Wa we lem śro do -
wisk pa trio tycz nych. Na ich py ta nia
wo je wo da kra kow ski oraz pre zy dent
mia sta (funk cję tę peł ni li w oma wia -
nym okre sie ko lej no pro fe sor Ja cek
Woź nia kow ski, me ce nas Krzysz tof
Bach miń ski i in ży nier Jó zef Las so ta)
nie odmien nie od po wia da li, że jest to
spra wa władz pań stwo wych, dy plo ma -
tycz nie skom pli ko wa na, a po li tycz nie
dys kret na i jej zbyt in ten syw ne na gła -
śnia nie mo że do pro wa dzić do nie po -
trzeb nych zgrzy tów. 

Czas pły nął, roz padł się Zwią zek
So wiec ki, Kra ko wem rzą dzi li no wi lu -
dzie, a kom pe ten cje do ty czą ce prze no -
sze nia gro bów wo jen nych prze szły
z sa mo rzą dów do władz pań stwo wych.
Pre ten sje o to, że uwła cza ją cy ho no ro -
wi nie pod le głej Rze czy po spo li tej po -
mnik na dal stoi w oto cze niu gro bów

Jak zde ko mu ni zo wa li śmy 
Bar ba kan w Kra ko wie?
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pod Bar ba ka nem -kie ro wa no więc już
wy łącz nie do wo je wo dy. 

Spra wa na bra ła tem pa w 1994 ro ku,
kie dy kil ka na ście związ ków kom ba tanc -
kich oraz gru pu ją cych dzia ła czy pa trio -
tycz nych młod szych po ko leń utwo rzy ło
Po ro zu mie nie Or ga ni za cji Kom ba tanc -
kich i Nie pod le gło ścio wych w Kra ko -
wie. Je go se kre ta rzem zo stał ener gicz ny
dzia łacz Fe de ra cji Mło dzie ży Wal czą cej
śp. Ro bert Bod nar, kie ru ją cy klu bem
„Na ród -Pań stwo -Nie pod le głość”. 

De le ga cje obu tych struk tur za czę ły
do ma gać się od ma ją ce go prze cież „so -
li dar no ścio wy” ro do wód wo je wo dy Pie -
ka rza roz po czę cia kon kret nych dzia łań
w ce lu prze nie sie nia so wiec kiej ne kro -
po lii na po bli ski cmen tarz Ra ko wic ki.
W od po wie dzi pa da ły jed nak przy to czo -
ne wy żej ar gu men ty wraz z za wo alo wa -
ną su ge stią, że za ła twie nie tej spra wy
zgod nie z ich po stu la ta mi mo że za szko -
dzić urzą dze niu pol skich cmen ta rzy
w Ka ty niu i w in nych miej scach na „zie -
mi nie ludz kiej”, gdzie spo czy wa ły ofia -
ry ma so wych mor dów do ko na nych
na Po la kach przez NKWD po 17 wrze -
śnia 1939 ro ku. 

PO KiN i klu by „N -P -N” nie mia ły
jed nak za mia ru re zy gno wać. Czu jąc
mo ral ne wspar cie więk szo ści kra ko wian

oraz miej skich rad nych, roz po czę ły za -
kro jo ną na sze ro ką ska lę ak cję in for ma -
cyj ną w me diach. Ja ko rzecz nik
Po ro zu mie nia pi sa łem wów czas mnó -
stwo li stów otwar tych i ar ty ku łów, chęt -
nie pu bli ko wa nych przez me dia kra jo we
oraz po lo nij ne. 

Rów no le gle po sta no wi li śmy or ga ni -
zo wać re gu lar ne ape le mo dli tew ne pa -
mię ci ofiar zbrod ni Ar mii Czer wo nej.
Ter min na su wał się sam: 17. dnia ka żde -
go mie sią ca o go dzi nie 17.00. Przy cho -
dzi ło na nie pod Bar ba kan wie le osób,
któ re chcia ły w ten spo sób za de mon -
stro wać swo ją nie zgo dę na dal sze po zo -
sta wa nie re lik tu ko mu ni stycz nej
prze szło ści na Dro dze Kró lew skiej. 

Ape le wy wo ły wa ły za in te re so wa nie
dzien ni ka rzy oraz wzma ga ły pre sję
na wo je wo dę. Pie karz nie zmie niał jed -
nak swo je go zda nia, za le ca jąc nam cier -
pli wość i da jąc do zro zu mie nia, że to czą
się w owej ma te rii ja kieś roz mo wy
na wy so kim dy plo ma tycz nym szcze blu,
ale nie wia do mo, kie dy zo sta ną sfi na li -
zo wa ne. 

Kie dy po zwy cię stwie So ju szu Le wi -
cy De mo kra tycz nej w wy bo rach par la -
men tar nych w 1993 ro ku wo je wo dą
ma ło pol skim zo stał mia no wa ny trzy la -
ta póź niej pro fe sor Ja cek Maj chrow ski,
na dzie je na prze nie sie nie po mni ka i gro -
bów nie ocze ki wa nie oży ły. Re pre zen -
tant no we go rzą du spo tkał się
z de le ga cją PO KiN i obie cał roz po czę -
cie sta rań o do pro wa dze nie tej spra wy
do koń ca, cho ciaż miał trud niej szą sy tu -
ację niż je go po przed nik, po nie waż nie
by ło już Związ ku So wiec kie go i trze ba
by ło pro wa dzić per trak ta cje z wła dza mi
czte rech po wsta łych na je go gru zach
państw, acz kol wiek nie ule ga ło wąt pli -
wo ści, że cen trum de cy zyj ne na dal po -
zo sta wa ło w Mo skwie. 

Za re ago wa li śmy z umiar ko wa nym
opty mi zmem, ale co mie sięcz ne ape le
od by wa ły się w dal szym cią gu. Co wię -
cej, pod czas ka żde go z nich na jed nym
z drzew wie sza li śmy ta bli cę z na pi sem:
„Plac Pa mię ci Ofiar Zbrod ni Ar mii
Czer wo nej”, któ ra oczy wi ście zni ka ła
kil ka go dzin po na szym odej ściu. 

Wo je wo da Maj chrow ski przy stą pił
tym cza sem do dzia ła nia i trze ba po wie -
dzieć, że po wo li, ale sys te ma tycz nie
oraz sku tecz nie pro wa dził roz mo wy

z na szym Mi ni ster stwem Spraw Za gra -
nicz nych, a za je go po śred nic twem
z rzą da mi państw, któ rych oby wa te le
spo czy wa li pod Bar ba ka nem. 

Wio sną 1997 ro ku za ko mu ni ko wał
nam, że w naj bli ższym cza sie na stą pi
eks hu ma cja szcząt ków kra sno ar miej -
ców, mi mo że prze pi sy sa ni tar ne do -
pusz cza ją ta ką pro ce du rę wy łącz nie
w okre sie je sien no -zi mo wym. Na uro -
czy stość prze nie sie nia gro bów i po mni -
ka prof. Maj chrow ski za pro sił ro dzi ny
po le głych w stycz niu 1945 ro ku w Kra -
ko wie czer wo no ar mi stów, przed sta wi -
cie li władz ich państw oraz du chow nych
kil ku wy znań. 

Już wkrót ce oka za ło się, że wo je wo -
da do trzy mał sło wa i w po ło wie lip ca
spra wa na bra ła przy spie sze nia. Te ren
od gro dzo no, gro by otwar to, po mnik za -
czę to roz bie rać na nie wiel kie frag men -
ty, któ re ła two by ło prze wieźć na no we
miej sce. 

W dniu uro czy sto ści po now ne go po -
chów ku żoł nie rzy oraz usta wie nia mo -
nu men tu na woj sko wej kwa te rze
cmen ta rza Ra ko wic kie go pod Bar ba ka -
nem zja wi ło się spo ro kra ko wian,
a wśród nich licz ni przed sta wi cie le or -
ga ni za cji, któ re wie lo let nim upo rem (ale
bez żad nych eks ce sów) do pro wa dzi ły
do te go, że wła dze pań stwo we Rze czy -
po spo li tej wy ko na ły swój wa żny obo -
wią zek w za kre sie po li ty ki hi sto rycz nej. 

PO KiN i klub „Na ród -Pań stwo -Nie -
pod le głość” mia ły po wo dy do sa tys fak -
cji, ale nie po prze sta ły na niej. Po nie waż
Po ro zu mie nie dzia ła na te re nie ca łej
Ma ło pol ski, pod ję ło sta ra nia o po dob ne
– jak w Kra ko wie – oczysz cze nie in -
nych miast wo je wódz twa z re lik tów ko -
mu ni zmu. Obec nie głów nym punk tem
na sze go za in te re so wa nia jest No wy
Sącz, w któ re go cen trum na dal stoi po -
mnik chwa ły Ar mii Czer wo nej,
a przy nim zbio ro wy grób 6. czer wo no -
ar mi stów. Ak tu al ny wo je wo da ma ło pol -
ski Je rzy Mil ler (daw ny za stęp ca
Pie ka rza) obie cu je, że sta nie się to wio -
sną przy szłe go ro ku. 

JER ZY BU KOW SKI
(Tekst uka zał się w por ta lu In te ria. pl)

***
Au tor jest dok to rem fi lo zo fii, peł ni funk cję

rzecz ni ka Po ro zu mie nia Or ga ni za cji Kom ba -
tanc kich i Nie pod le gło ścio wych w Kra ko wie.
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Hasło utworzą litery z pól zaznaczonych liczbami od 1 do 10 (w prawym dolnym rogu). Rozwiązanie
krzyżówki należy przesłać listownie na adres redakcji lub drogą elektroniczną. Wśród Czytelników,
którzy podadzą prawidłowe hasło, rozlosujemy nagrodę książkową. 
Ha sło krzy żów ki z po przed nie go nu me ru (Są de cza nin, 9/68) – „Wier chom la”. Na gro dę (dwa ostat nie nu me ry
„Al ma na chu Są dec kie go”) wy lo so wał Krzysz tof Ber nar dy z No we go Są cza. Ga tu lu je my. Na gro da do ode bra nia
w re dak cji mie sięcz ni ka (No wy Sącz, ul. Bar bac kie go 57). Opr. WIESŁAW PIPREK 
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KRZYŻÓWKA SĄDECKA

POZIOMO:
1. modli się w Starym Saczu;
7. powab;
8. kocha piękno;
9. na środku Rynku;
10. tarlak;
13. dorosły dla małolata;
17. wielka bieda;
18. kupon, bon;
19. malarz, kapista;
23. niedokrwistość;
26. pije krew;
27. na kostkę uliczną;
28. nasz wielki generał;
29. z kwiatami w Rynku;

PIONOWO: 
2. może być Falkowski;
3. przedmiot;
4. czuć ją w piekle;
5. zmywa lakier;
6. żona Balzaka;
10. zdrobniale do Ignacego;
11. niejedna w Radzie;
12. krok do kariery;
14. trzęsie Rosją;
15. wiara Araba;
16. Nasza święta;
20. kropką na końcu;
21. rzeka polsko-słowacka;
22. po dewonie;
24. namiastka;
25. rośnie na Plantach.
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Ma my przy jem ność po in for mo wać, że roz po czy na my pre nu me -
ra tę „Są de cza ni na” na rok 2014 – je dy ne go re gio nal ne go mie -
sięcz ni ka na ob sza rze Są dec czy zny. 
Je ste śmy prze ko na ni, że ka żdy otrzy ma ny nu mer mie sięcz ni ka „Są -
de cza nin” bę dzie dla Pań stwa wa żną oraz in te re su ją cą lek tu rą.

PRENUMERATA ROCZNA (10 NUMERÓW + 2 GRATIS)
1 egzemplarz: 69,00 zł (w tym koszt przesyłki 1,90 zł)

2 egzemplarze: 123,00 zł (w tym koszt przesyłki 2,30 zł)

5 eg zem pla rzy: 300,00 zł (w tym koszt prze sył ki 5,00 zł)

PRE NU ME RA TA PÓŁ ROCZ NA (6 nu me rów):
1 eg zem plarz: 41,40 zł (w tym koszt prze sył ki 1,90 zł)

2 eg zem pla rze: 73,80 zł (w tym koszt prze sył ki 2,30 zł)

5 eg zem pla rzy: 180,00 zł (w tym koszt prze sył ki 5,00 zł)

PŁATNOŚĆ:
– przelew bankowy na poniższym druku

– 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.

UWA GA: pre nu me ra tę mo żna za mó wić ta kże od do wol ne go
nu me ru, wów czas ce na 1 eg zem pla rza wy no si 6,90 zł (5zł – pu -
bli ka cja, 1,90zł – kosz ty prze sył ki).

Wpływ opła ty za pre nu me ra tę jest rów no znacz ny z za mó wie -
niem pre nu me ra ty.
Za mó wie nie mo żna zgło sić ta kże przed do ko na niem wpła ty:
te le fo nicz nie: Ra do sław Obia ła 18 475 16 31
e -ma il: dys try bu cja@sa de cza nin.in fo

Zamów prenumeratę na 2014 rok
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