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P
a li ko ciar nia zni ka ze sce ny po -
li tycz nej w bły ska wicz nym
tem pie. Gdy pi szę te sło wa,
roz pa da się klub par la men tar ny

Two je go Ru chu, a w No wym Są czu 22-
let ni stu dent (z li to ści prze mil czę na zwi -
sko), kie ru ją cy lo kal ny mi struk tu ra mi
par tii po li ty ka z Bił go ra ju, wy dał
oświad cze nie, że ma dość swe go „gu -
ru”, je go ma chlo jek fi nan so wych, krę -
tac twa i opusz cza par tię. Coś
okrop ne go, a tak chło pak wie rzył!

Pa li kot bu do wał swo ją par tię na ha -
słach wal ki z Ko ścio łem i re li gią oraz
tra dy cyj ny mi war to ścia mi, któ re przez
wie ki kon sty tu owa ły Po la ków. Obie cy -
wał swo im wy znaw com, że w cią gu pa -
ru lat wpro wa dzi nasz kraj do ro dzi ny
„państw cy wi li zo wa nych” i prze pro wa -
dzi re wo lu cję kul tu ro wą nad Wi słą, ja -
kiej świat nie wi dział. He rol dem
no we go by ła „An ka”, pierw szy tran -
wer sy ta w pol skim Sej mie i owa „An -
ka”, jak do no szą me dia, pierw sza wbi ła
szty let w ser ce Pa li ko ta. Prze ra ża ją ce!

***
Pa mię tam tę lu to wą nie dzie lę w ho -

te lu „Be skid” w No wym Są czu
przed pię cio ma la ty, kie dy spo tka nie
z Pa li ko tem zgro ma dzi ło tłum lu dzi.
Prze cie ra łem oczy ze zdu mie nia.
W mo im ro dzin nym mie ście przy szły
w nie dzie lę dwie set ki lu dzi po słu chać
czło wie ka, któ ry wal czy z tym wszyst -
kim czym Sącz żył przez stu le cia?!
Nie mo żli we, ale to był fakt, li czy łem
obec nych.

Na tych ła mach wiesz czy łem wów -
czas suk ces Pa li ko ta w wy bo rach par -
la men tar nych w 2011 ro ku. W ska li
kra ju to się spraw dzi ło, na szczę ście

w na szym okrę gu wy bor czym Pa li ko -
ciar nia uzy ska ła naj gor szy wy nik
w Pol sce, nie zdo by wa jąc ani jed ne go
man da tu. A po tem przy glą da łem się,
kto tam dzia ła. To by ły wie lo krot ne
roz wód ki, sta rzy es be cy, afe rzy ści, nie -
opie rzo na młódź idą ca za mod ny mi ha -
sła mi, choć by li też lu dzie
skrzyw dze ni: bied ni, bez ro bot ni, sa -
mot ni, wo ła ją cy o ra tu nek. Brac two
szyb ko się wy kru sza ło, bo czy wal ka
z Ko ścio łem mo że być w Pol sce spo -
iwem ide owym?

Cie szy, że to wa rzy sze par tyj ni chcą
roz li czyć Pa li ko ta ze sprze nie wie rzo -
nych, jak twier dzą, fun du szy, ale ja się
py tam: Kto roz li czy te go czło wie ka
z ha nieb nych ata ków na śp. Pre zy den -
ta RP Le cha Ka czyń skie go? Z ban dyc -
kich ata ków współ cze snej bar ba rii
na lu dzi mo dlą cych się na Kra kow skim
Przed mie ściu w War sza wie za ofia ry
tra ge dii smo leń skiej? Ja tych kosz mar -
nych scen nie za po mnia łem i mam na -
dzie ję, że nie tyl ko ja.

Po Pa li ko cie zo stał smród i po bo jo -
wi sko. Zde wa sto wał ży cie pu blicz ne.
Za nim je go gwiaz da roz bły sła na po li -
tycz nym fir ma men cie, pew nych rze czy
nie wy pa da ło mó wić w Sej mie i ro bić
na kon fe ren cji pra so wej, po tem już
wszyst ko by ło wol no. 

Dla te go pu en ta bę dzie nie we so ła:
choć o li de rze Two je go Ru chu słuch
za gi nie, to za tru te ziar no, któ re po siał,
nie ob umar ło. Bę dzie ro dzić za tru te
owo ce i w tym sen sie Ja nusz Pa li kot
speł nił swo ją dia bo licz ną mi sję, al bo -
wiem na le żę do tych ka to li ków, któ rzy
wie rzą w re al ną obec ność Złe go w ży -
ciu do cze snym.

Henryk Szewczyk

Smród
po Palikocie
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MAJĄ DOŚĆ POMNIKA
ARMII CZER WO NEJ 
De mon stra cja pod po mni kiem Ar mii Czer -
wo nej przy Al. Wol no ści w No wym Są czu,
zor ga ni zo wa na przez śro do wi ska nie pod -
le gło ścio wych z No we go Są cza, Kra ko wa
i Ślą ska, za koń czy ła się za trzy ma niem
trzech osób. Po li cja po sta wi ła im za rzut
„znie wa że nia” po mni ka i uszko dze nia mie -
nia, co po le ga ło na ob la niu znie na wi dzo ne -
go mo nu men tu czer wo ną far bą. 

Wśród za trzy ma nych był 61-let ni Zyg -
munt Mier nik z Dą bro wy Gór ni czej (in ter -
no wa ny w sta nie wo jen nym), któ ry wsła wił
się w ze szłym ro ku ude rze niem tor tem sę -
dzi ny z ka to wic kie go są du (pro ces gen.
Kisz cza ka). 

Wo je wo da Ma ło pol ski Je rzy Mil ler za -
po wie dział prze nie sie nie szcząt ków pię ciu
czer wo no ar mi stów, spo czy wa ją cych (?)
przy po mni ku na kwa te rę żoł nie rzy ra dziec -
kich na cmen ta rzu ko mu nal nym przy ul.
Rej ta na, a na stęp nie roz biór kę ha nieb ne go
mo nu men tu.

PRZE TA KÓW KA 
WAL CZY O EKRA NY
Miesz kań cy kil ku ulic, obok któ rych ma biec
tra sa bu do wa nej ob wod ni cy pół noc nej
No we go Są cza, nie usta ją w wal ce o mon -
taż ekra nów aku stycz nych. Prze ko nu ją, że
dla nich otwar cie ob wod ni cy ozna czać bę -
dzie zde cy do wa ny wzrost po zio mu ha ła su
i za po wia da ją, że zro bią wszyst ko, by prze -

ko nać in we sto ra o ko niecz no ści mon ta żu
ba rier dźwię ko chłon nych. Gro żą na wet
blo ka da mi bu do wy ob wod ni cy.

BRA INVI LE NIE 
DO TRZY MA ŁO TER MI NU
Spół ka Mia stecz ko Mul ti me dial ne do sta ła
do dat ko we trzy mie sią ce na uru cho mie nie
par ku tech no lo gicz ne go MMC Bra invil le
i roz li cze nie in we sty cji. 

De cy zja ta ka wy mu szo na by ła tym, że
za rzą dza ją ca par kiem tech no lo gicz -
nym MMC Bra invil le, zbu do wa nym wio sną
w No wym Są czu, spół ka Mia stecz ko Mul -
ti me dial ne (kon tro lę nad nią ma są dec ka
uczel nia WSB - NLU), ma pro blem ze zna -
le zie niem źró dła fi nan so wa nia na do koń -
cze nie pro jek tu.

MOB BING W KRY NIC KIM
SZPI TA LU? 
O mob bing i za stra sza nie oska rża ją pie lę -
gniar ki z kry nic kie go szpi ta la swo je prze ło -
żo ne i dy rek cję. Sła wo mir Kmak, dy rek tor
ZOZ w Kry ni cy za pew nia, że nie ma groź by
straj ku i cho dzi tak na praw dę o pie nią dze:
– Któ rych wy pła cić im nie mo gę, bo na ru -
szę dys cy pli nę fi nan so wą – tłu ma czy. 

W spra wę za an ga żo wał się po seł Ar ka -
diusz Mu lar czyk, któ ry chce być me dia to rem
w spo rze. Pie lę gniar ki ostrze ga ją, ze wszyst -
ko od bi je się na pa cjen tach. – Zde ner wo wa -
nie i stres mo gą rzu to wać na ja kość
wy ko ny wa nych przez nas usług” – twier dzą. 

SĄDECZANKA
SKRÓCONA 
DO 24 KILOMETRÓW 
Dro ga eks pre so wa z Brze ska do No we -
go Są cza, li nia ko le jo wa z Pod łę ża
do Pie kieł ka oraz ob wod ni ca z No we go
Są cza do Bi czyc Dol nych zo sta ły wpi sa -
ne do pro jek tu Kon trak tu Te ry to rial ne -
go dla Wo je wódz twa Ma ło pol skie go,
ja ki wła dze wo je wódz twa pod pi szą
z rzą dem. Mar sza łek Mark So wa jest
zda nia, że na po cząt ku na le ży się sku pić
na bu do wie 24 –ki lo me tro we go od cin ka
„Są de czan ki” z No we go Są cza do Ło so -
si ny Dol nej z omi nię ciem gó ry Just.

Rad ny wo je wódz ki Zyg munt Ber dy -
chow ski, któ ry od dłu ższe go cza su wal -
czył w Kra ko wie o te in we sty cje, stu dzi
tro chę en tu zjazm: 

– Wpi sa nie do Kon trak tu Te ry to rial -
ne go nie ozna cza jesz cze, że in we sty cja
zo sta ła już zre ali zo wa na. Ozna cza tyl ko
ty le, że ta wła dza, któ ra te raz jest, skła da
ta ką pu blicz ną de kla ra cję, że ta in we sty -
cja bę dzie re ali zo wa na. Ale przed na mi
są wy bo ry sa mo rzą do we, w przy szłym
ro ku par la men tar ne. Lob bin gu w tej
spra wie nie na le ży zwal niać, bo do -
świad cze nie nas uczy, że w ró żnych sy -
tu acjach mo żli wa jest zmia na pla nów,
na wet ta kich, któ re są bar dzo am bit ne.
Ka żde przy rze cze nie, ka żda obiet ni ca
po zmia nie wła dzy mo że ulec mo dy fi ka -
cji. Dla te go nie mo żna za prze stać lob -
bin gu i – o ile to jest mo żli we – za bie gać
o roz sze rze nie tej in we sty cji.

(JG)



Po li cja z po cząt ku zba ga te li zo wa ła zda -
rze nie, a póź niej do Łąc ka przy je chał Ko -
men dant Wo je wódz ki Po li cji w Kra ko wie,
nad in spek tor Ma riusz Dą bek, któ ry wziął
udział w po sie dze niu ko mi sji bez pie czeń -
stwa i ła du pu blicz ne go Ra dy Gmi ny. Przy -
wró co no ca ło do bo wy po ste ru nek po li cji
w Łąc ku, któ ry zo stał wzmoc nio ny o pię ciu
funk cjo na riu szy.

JAN KAR SKI 
PA TRO NEM „SPLO TU” 
Ze spół Szkół Spo łecz nych „Splot” w No wym
Są czu, uchwa łą Ma ło pol skie go To wa rzy -
stwa Oświa to we go przy jął imię Ja na Kar -
skie go, le gen dar ne go ku rie ra Pol skie go
Pań stwa Pod ziem ne go. Obok od sło nię cia
pa miąt ko wej ta bli cy, or ga ni za to rzy przy go -
to wa li kon fe ren cję, wy sta wę, prze gląd fil -
mów i rajd mło dzie ży szla kiem ku rie rów. 

– Na sza szko ła przyj mu je imię pa tro -
na po 25 la tach ist nie nia, więc nie jest to
wy bór, ani przy pad ko wy, ani po chop ny.
Przez ca ły rok wraz z or ga ni za to rem Dni
Kar skie go w No wym Są czu, czy li Ma ło pol -
skim To wa rzy stwem Oświa to wym, bra li -
śmy udział w wie lu przed się wzię ciach,
dzię ki któ rym po zna wa li śmy po stać Ja -
na Kar skie go – mó wi dy rek tor szko ły Be ata
Za łub ska.

NAJ STAR SZY STRA ŻAK
W POL SCE SKOŃ CZYŁ
107 LAT!
Szcze pan Ko cę ba z No we go Ry bia jest nie
tyl ko naj star szym miesz kań cem gm. Li ma -
no wa, ale naj star szym stra ża kiem ochot ni -
kiem w Pol sce. 

W wie ku 21. lat zo stał wcie lo ny do 1. Puł -
ku Strzel ców Pod ha lań skich w No wym Są -
czu. Pa mię ta uro czy stość wrę cze nia
jed no st ce sztan da ru przez pre zy den ta
Igna ce go Mo ścic kie go w 1928 r. na Ryn ku
w No wym Są czu.

Peł nił słu żbę w KOP w Ska le nad Zbru -
czem. Zmo bi li zo wa ny w 1939 r., ko ło Ho ryń -
ca do stał się do nie wo li nie miec kiej. Uciekł
z trans por tu ko le jo we go i pie szo do tarł
do do mu w No wym Ry biu. Dzia łał w AK,
w od dzia le par ty zanc kim Ju lia na Krze wic -
kie go, pseud. „Fi lip”. Po woj nie pra co wał
na wła snym go spo dar stwie, za ra biał też
grą po we se lach. 

W 1956 r. na le żał do współ za ło ży cie li OSP
No we Ry bie. Ma pię cio ro dzie ci, 12 wnu -
ków, 24 pra wnu ków i 12 pra pra wnu ków.
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WYBIERZEMY 
RADNYCH, WÓJTÓW,
BURMISTRZÓW
I PREZYDENTA 
W chwi li od da wa nia te go nu me ru „Są -
de cza ni na” do dru ku, udział w wy bo rach
na pre zy den ta No we go Są cza de kla ro -
wa li: obec ny pre zy dent Ry szard No wak,
rad ni miej scy: Grze gorz Fec ko (PO) i Ar -
tur Czer nec ki (So li dar na Pol ska) oraz
Lu do mir Han zel, ja ko kan dy dat nie za le -
żny i Ka zi mierz Fa łow ski, po pie ra ny przez
Kon gres No wej Pra wi cy. 

„Je dyn ką” na li ście PiS w wy bo rach
do Sej mi ku Wo je wódz twa Ma ło pol skie -
go ma być Wi told Ko złow ski, se kre tarz
po wia tu no wo są dec kie go, w prze szło ści
prze wod ni czą cy Sej mi ku, a li ście PO ma
li de ro wać Le szek Zegz da, szef klu bu PO
w Sej mi ku. Li ście PSL bę dzie prze wo dzić
Ur szu la No wo gór ska, by ła rad na wo je -
wódz ka. 

W wy bo rach do Ra dy Po wia tu No -
wo są dec kie go wy star tu je praw do po -
dob nie sześć ko mi te tów wy bor czych. 

Wszy scy obec ni wój to wie i bur mi -
strzo wie Są dec czy zny za po wie dzie li
wal kę o re elek cję. 

Wy bo ry sa mo rzą do we od bę dą się
w nie dzie lę 16 li sto pa da, II tu ra
– po dwóch ty go dniach. (HSZ) 

CY GA NIE NA PA DLI 
NA OR SZAK WE SEL NY 
Gło śnym echem w Pol sce od bił się atak Ro -
mów z Masz ko wic na prze je żdża ją cy dro gą
wo je wódz ka or szak we sel ny. Cy ga nie do ma -
ga li się plac ków i wód ki, a skoń czy ło się
na re gu lar nej bi twie we sel ni ków z Ro ma mi.
Film i zdję cia z te go zaj ścia sta ły się prze bo -
jem in ter ne tu. Spra wę, ja ko pierw szy opi sał
por tal Sa de cza nin. in fo. 



ZŁOTA STATUETKA
„CYRENEJCZYKA” 
DLA KS. OLESIAKA 
Pod czas XV Fo rum Nie peł no spraw nych Ru -
cho wo Die ce zji Tar now skiej w Li ma no wej
dzie sięć osób otrzy ma ło sta tu et ki „Cy re nej -
czy ka”. Tra fi ły one do nie peł no spraw nych,
ich opie ku nów i in sty tu cji, któ re po ma ga ją
oso bom po ru sza ją cym się o ku lach
i na wóz kach in wa lidz kich. 

Ka pi tu ła Cy re nej czy ka, Dusz pa ster stwo
Nie peł no spraw nych Ru cho wo Die ce zji Tar -
now skiej i Ka to lic kie Sto wa rzy sze nie „Cy re -
nej czyk” przy zna ło zło tą sta tu et kę
wer bi ście, o. Sta ni sła wo wi Ole sia ko wi
z Trze trze wi ny. Po ru sza się na wóz ku in wa -
lidz kim i mi mo cier pie nia cie szy się ży ciem.
Za nim roz po czął dusz pa ster ską pra cę
z cho ry mi, po ma gał dzie ciom ja ko mi sjo -
narz w An go li. Wy ró żnio no ta kże m. in.: Ze -
spo ły Szkół Sa mo rzą do wych nr 4 i nr 1
w Li ma no wej oraz Pio tra Kro ka, wójt Gmi -
ny Gry bów. 

O Fa kro na pi sa li w The New York Ti mes 
Je den ze swo ich ar ty ku łów za miesz czo -

nych w te ma tycz nym dzia le The New York
Ti mes Ho me & Gar den Sec tion ga ze ta po -
świe ci ła bra nżo we mu kon kur so wi AIA Ho -
using Award, or ga ni zo wa ne mu przez
Ame ry kań ski In sty tut Ar chi tek tu ry. Głów -
na na gro da przy pa dła ame ry kań skiej fir mie
NK Ar chi tects, któ ra za pro jek to wa ła dom
pa syw ny w Se at tle w sta nie Wa szyng ton.
W za pro po no wa nych roz wią za niach ar chi -
tek ci wy ko rzy sta li pol skie świe tli ki, pro du -
ko wa ne przez Fa kro.

„ZIE LO NA BU DA” 
Z TAR CZĄ HER BO WĄ 
Szczy cą ce się po nad 110-let nią hi sto rią II LO
im. Ma rii Ko nop nic kiej uho no ro wa ne zo -
sta ło Tar czą Her bo wą „Za słu żo ny dla Mia -
sta No we go Są cza”. Na LXXI Se sji Ra dy
Mia sta No we go Są cza go ści ła dy rek cja
szko ły, na uczy cie le i ucznio wie. 

– Tar cza jest uho no ro wa niem 110-let niej
tra dy cji na sze go li ceum, za ło żo ne go przez
Win cen te go Ty ra na, Bro ni sła wę Lo schów -
nę i Apo li na re go Ma czu gę, do ce nie niem
pra cy ko lej nych po ko leń na uczy cie li, a ta -
kże świa dec twem zna cze nia na szej pla -
ców ki dla No we go Są cza, re gio nu i kra ju
– po wie dzia ła Do ro ta Sma ga, dy rek tor „Zie -
lo nej Bu dy” od trzech lat. 

ŁĄCKIE JABŁKA
ROZDAWANO NA
LOTNISKU W BALICACH 
W ter mi na lach Por tu Lot ni cze go im. Ja -
na Paw ła II w Ba li cach mło dzi lu dzie roz da -
wa li od la tu ją cym i przy la tu ją cym pa sa że rom
do rod ne jabł ka, po cho dzą ce z Łąc ka i Ra cie -
cho wic. 

Ta ką ini cja ty wę pod ję li związ kow cy z So -
li dar no ści kra kow skie go lot ni ska. Ze bra li
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OMIJAJCIE 
SKLEPY WIELKOPO-
WIERZCHNIOWE

Sta ni sław So rys, czło nek Za rzą du
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go, pod czas
otwar cia XIV Mię dzy na ro do wej Wy sta -
wy Rol ni czej Agro pro mo cja w Na wo jo -
wej, któ rą od wie dzi ło kil ka dzie siąt
ty się cy zwie dza ją cych, za ape lo wał o boj -
kot su per mar ke tów. 

– Dzi siaj, gdy spo ty ka my się z pro ble -
ma mi em bar ga na pol ską żyw ność, to
tu taj trze ba szu kać roz wią zań wy wo ła -
nych glo bal ny mi pro ble ma mi. My ślę
o pro mo cji lo kal nej żyw no ści. Po wsta ło
wie le skle pów wiel ko po wierzch nio -
wych. Na szym lo kal nym, eko lo gicz nym
pro duk tom jest się trud no do nich do -
stać. Bo wiem świa tem za wład nął pro -
ces che mi za cji żyw no ści. Dla te go też,
na co dzień, trze ba po stę po wać ra cjo -
nal nie i ku pu jąc lo kal ną żyw ność – bę -
dzie my ją tym sa mym pro mo wać.
Na le ży omi jać skle py wiel ko po wierzch -
nio we i szu kać skle pów, gdzie rol ni cy
sprze da ją swo je lo kal ne pro duk ty.
W ten spo sób za cho wa my ist nie ją ce
i stwo rzy my no we miej sca pra cy w Ma -
ło pol sce i tym sa mym oka że my się pa -
trio ta mi. (BOS)

pie nią dze i ku pi li od ma ło pol skich sa dow ni -
ków 2,5 to ny ja błek.

Jabł ka z Łąc ka do star czy ło Zrze sze nie Są -
dec kich Sa dow ni ków „Jabł ko Są dec kie”, któ -
re sku pia dwie gru py pro du cen tów, tj.
Są dec ką Gru pę Pro du cen tów Owo ców
i Wa rzyw „Owoc Łąc ki” Sp. z o.o. i Są dec ką
Gru pę Pro du cen tów Owo ców i Wa rzyw OL -
SAD Sp. z o.o. Obie spół ki ma ją wspól ny are -
ał oko ło 500 ha i po ten cjał pro duk cyj ny
oce nia ny na oko ło 16 tys. ton owo ców.



KAN DY DA CI 
NA OŁ TA RZE
Bi skup tar now ski An drzej Jeż po wo łał
Die ce zjal ną Ko mi sję Ka no ni za cyj ną. Bę -
dzie ona gro ma dzić świa dec twa ży cia
lu dzi – świad ków Chry stu sa. Nie ko -
niecz nie są to przy szli kan dy da ci na oł ta -
rze, ale w nie któ rych miej sco wo ściach
die ce zji tar now skiej są ka pła ni, oso by za -
kon ne i świec cy, któ rzy da li świa dec two
przy na le żno ści do Chry stu sa. 

– Do za dań Ko mi sji bę dzie na le ża ło
gro ma dze nie i ar chi wi zo wa nie w wy -
dzie lo nym po miesz cze niu bu dyn ku Wy -
ższe go Se mi na rium Du chow ne go
w Tar no wie in for ma cji na te mat wier -
nych die ce zji tar now skiej, któ rzy he ro -
icz no ścią cnót, mę czeń stwem,
wier no ścią przy ka za niom Bo żym i ko -
ściel nym, ak cep to wa niem bez stra chu
wo li Bo żej, wresz cie świa dec twem ży cia,
po twier dzi li swo ją przy na le żność
do Chry stu sa i bu do wa li ca łe swo je ży -
cie na tym wszyst kim cze go nas na ucza
i cze go od nas wy ma ga na sza wia ra
– mó wi ks. dr hab. Ro bert Kan tor, je den
z człon ków Ko mi sji.

Po we ry fi ka cji nie któ rych ma te ria łów
mo że się oka zać, że bę dzie mo żli wość
roz po czę cia pro ce su be aty fi ka cyj ne go.
Do za dań Ko mi sji bę dzie na le ża ło ta kże
pu bli ko wa nie sto sow nych ma te ria łów
i pro pa go wa nie wy bra nych po sta ci.

Prze wod ni czą cym Die ce zjal nej Ko mi -
sji Ka no ni za cyj nej zo stał ks. dr Ry szard
Ba nach. Two rzą ją ta kże: ks. dr hab. Ro -
bert Kan tor, ds. dr hab. Ja nusz Kró li kow -
ski, prof. UPJ PII i ks. mgr Jó zef Wa ła szek.

– Ma my już kil ka po sta ci, po nie waż
nie któ rzy pro bosz czo wie do ku men tu ją
w swo ich ar chi wach ro żne świa dec twa
– do da je ks. Kan tor.

Kto po sia da świa dec twa ży cia ta kich
osób mo że się kon tak to wać z człon ka mi
Ko mi sji. (K)

PAŹDZIERNIK 20148 WYDARZENIA I OPINIE
WWW.SADECZANIN.INFO

lo tu do Smo leń ska 10 kwiet nia 2010 ro ku.
Ta bli ca in for mu je, że nie bie ski szlak tu ry -
stycz ny z Są cza do Ptasz ko wej no si je go
imię. 

W uro czy sto ści wzię ła udział żo na i cór -
ka ge ne ra ła, par la men ta rzy ści, sa mo rzą -
dow cy, człon ko wie PTTK „Be skid” No wy
Sącz, de le ga ci słu żb mun du ro wych i Nad -
le śnic twa Sta ry Sącz, a ta kże uczest ni czą -
ce w raj dzie dzie ci i mło dzież. 

Gen. Gą gor jest Ho no ro wym Oby wa te -
lem Gmi ny Ko rzen na, a ta kże pa tro nem
Szko ły Pod sta wo wej i Gim na zjum w Ko niu -
szo wej. 

FILM O PIE RAC KIM 
W TVP HI STO RIA 
TVP Hi sto ria po ka za ła film do ku men tal ny
o gen. Bro ni sła wie Pie rac kim – le gio ni ście,
po li ty ko wi, przed wo jen ne mu mi ni stro wi
spraw we wnętrz nych. 

Uro dził się w Gor li cach, zmarł w War sza -
wie 15 czerw ca 1934 r. w wy ni ku za ma chu

do ko na ne go przez ukra iń skie go na cjo na li -
stę. Spo czy wa na Cmen ta rzu Ko mu nal nym
w No wym Są czu przy ul. Rej ta na.

Film uka zu je ży cie i dzia łal ność Pie rac -
kie go oraz od sła nia ta jem ni cę za ma chu,
do dziś jed nak nie zu peł nie wy ja śnio ną. Mo -
żna w nim zo ba czyć m.in. pa miąt ki po ge -
ne ra le prze cho wy wa ne w no wo są dec kim
Mu zeum Okrę go wym. W No wym Są czu
wy ko na no ta kże część zdjęć ple ne ro wych.

W przy go to wa niu fil mu uczest ni czył Ja -
cek Za rem ba, współ pra cow nik na sze go
mie sięcz ni ka. 

NA GRO DZO NY ZA TEK STY
O TRZECH KO RO NACH 
Bo gu mił Storch, dzien ni karz por ta lu Sa de -
cza nin. in fo i mie sięcz ni ka „Są de cza nin”,
zna lazł się w gro nie trzech naj lep szych, lo -
kal nych dzien ni ka rzy śled czych i otrzy mał
z rąk se kre ta rza ge ne ral ne go Sto wa rzy sze -
nia Dzien ni ka rzy Pol skich wy ró żnie nie

SZLAK TURYSTYCZNY
UPAMIĘTNIA GENERAŁA
GĄGORA
W ra mach III Raj du im. gen. Fran cisz ka Gą -
go ra No wy Sącz – Ko niu szo wa, przy dwor -
cu PKP w No wym Są czu zo sta ła od sło nię ta
ta bli ca pa mię ci gen. Gą go ra, sze fa Szta bu
WP, ofia rę tra gicz ne go lo tu pol skie go sa mo -



za cykl pu bli ka cji o po wią za niach lo kal nych
elit po li tycz nych z in we sto rem ga le rii han -
dlo wej Trzy Ko ro ny w No wym Są czu i kon -
tro wer sjach zwią za nych ze sprze da żą dział ki
pod jej bu do wę. Te te ma ty prze bi ła tyl ko gło -
śna afe ra z ko mi te tem kon kur so wym Igrzysk
Olim pij skich Kra ków 2022, o któ rej na pi sał
por tal Lo ve Kra ków. pl.

Ga la roz da nia na gród by ła czę ścią dwu -
dnio we go Kon gre su Me diów Lo kal nych
w Lu bli nie.

– Dzien ni kar stwo śled cze to naj trud niej -
sza z form dzien ni kar stwa – przy po mniał
Krzysz tof Skow roń ski, pre zes SDP.

ZA WOD NICZ KI 
NIE CHCIA ŁY CIĘ ŻKO 
TRE NO WAĆ
Lu cy na Zyg munt, dy rek tor Gim na zjum nr 5
w No wym Są czu, zre zy gno wa ła z funk cji tre -
ne ra pił ka rek ręcz nych Olim pii/Be skid, wy -
stę pu ją cych na co dzień w Su per li dze. 

Spra wę ko men tu je Jó zef Zyg munt, wi ce -
pre zes Olim pii/Be skid:

– To trud ny i bo le sny czas dla mo jej żo ny.
Lu cy na za ło ży ła ten klub, pra co wa ła w nim
przez 15 lat, czę sto 24 go dzi ny na do bę. We
dwój kę nie rzad ko wspie ra li śmy dru ży nę wła -
sny mi pie niędz mi. Żo na tre no wa ła we dług
za sad – ce ni ła za an ga żo wa nie i wy si łek za -
wod ni czek. Od sa mej sie bie wy ma ga ła bar -
dzo du żo, te go sa me go ocze ki wa ła
od dziew czyn. Nie ste ty, część za wod ni czek
uzna ła, że tre nin gi są zbyt in ten syw ne...

SZCZĘ ŚCIA RA 
Z PIW NICZ NEJ
Ce cy lia Uro da, z d. Ku lig, zna na i lu bia na na -
uczy ciel ka z Piw nicz nej -Zdro ju, ro dem z Ni -
sko wej, wy gra ła se ata ibi zę i wcza sy na Ibi zie
w ak cji pro mo cyj nej, zor ga ni zo wa nej przez
Ga le rię San de cja w No wym Są czu. 

Re dak cja Są de cza ni na i Za rząd Fun da cji
Są dec kiej przy łą cza ją się do gra tu la cji. 

UCZCI WY ZNA LAZ CA 
Do Ko men dy Miej skiej Po li cji w No wym Są -
czu zgło sił się miesz ka niec Przy siet ni cy (gm.
Sta ry Sącz), któ ry zna lazł po nad 5 tys. zł. 

– Mę żczy zna wy je żdżał ze sta cji pa liw,
znaj du ją cej się obok ga le rii han dlo wej
przy uli cy Wę gier skiej w No wym Są czu, gdy
za uwa żył le żą cy na uli cy port fel. Znaj do wa -
ło się w nim po nad pięć ty się cy zło tych i wie -
le in nych drob nych przed mio tów – mó wi mł.
ASP. Iwo na Grze byk -Du lak, rzecz nik KMP
w No wym Są czu. 

NA ŻAR TY 
NA PADŁ NA BANK 
Trzy dzie sto let ni mę żczy zna wtar gnął do pla -
ców ki ban ko wej na os. Woj ska Pol skie go
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9 wrze śnia zmarł Zyg munt
Ża bec ki, je den z naj wy bit -
niej szych pił ka rzy w hi sto rii
San de cji (1955-1972), dłu go -
let ni pra cow nik PKP. Miał 77
lat. W bar wach są dec kie go
klu bu ro ze grał 393 spo tkań,

w któ rych zdo był 112 go li. 
***

11 wrze śnia zmar ła lek. med.
Zo fia Ku bisz -Pa jor, spe cja -
li sta cho rób płuc nych.
od wie lu lat zwią za na z są -
dec kim ru chem ho spi cyj -
nym. Mia ła 56 lat. 

Po cho dzi ła ze Skrzy dl -
nej, ab sol went ka LO w Li ma no wej, Stu dio -
wa ła na AM w Kra ko wie (dy plom -1985).
Od 1992 r. z -ca or dy na to ra Od dzia łu Cho rób
Płuc i Gruź li cy Wo je wódz kie go Szpi ta la Ze -
spo lo ne go (obec nie SPZ POZ), od 1 lu te -
go 2000 r. dy rek tor są dec kie go szpi ta la. 

***
22 wrze śnia w szpi ta lu są -
dec kim zmar ła Ewa Żak z d.
Le li to z Bi czyc Dol nych. Le -
ka rzom nie uda ło się ura to -
wać Jej ży cia. Ode szła
na sku tek cię żkich ob ra żeń
od nie sio nych w wy pad ku

sa mo cho do wym, do któ re go do szło dzie -
więć dni wcze śniej w Ło so si nie Dol nej. Mia -
ła 57 lat. 

By ła dłu go let nią, za słu żo ną na uczy ciel ką
w Ze spo le Szkół im. S. Cz. Lo rek w Bi czy cach
Dol nych; do brym i życz li wym czło wie kiem,
lu bia na przez uczniów, sza no wa na w spo -
łecz no ści lo kal nej. 

Oprac. na podstawie portalu
www.sadeczanin.info 

w No wym Są czu i za żą dał od pra cow ni cy
wy da nia 5 tys. zł. Gro ził, że ma broń i uży je
jej, je śli nie otrzy ma go tów ki. Ko bie ta nie
stra ci ła jed nak zim nej krwi i włą czy ła alarm.
Nie ba wem na past nik wpadł w rę ce po li cjan -
tów. Sta rał się prze ko nać funk cjo na riu szy, że
je go za cho wa nie to był po pro stu… żart. 

Po li cjan ci na żar tach się nie zna ja, gdyż
po sta wi li na past ni ko wi za rzut roz bo ju. Pro -
ku ra tor za sto so wa ła wo bec nie go wol no -
ścio we środ ki za po bie gaw cze.

FO
T. 

SŁ
AW

O
M

IR
 B

RO
M

BO
SZ

C
Z

FO
T. 

AR
C

H
.

FO
T. 

G
AL

ER
IA

 S
AN

D
EC

JA



PAŹDZIERNIK 201410 WYDARZENIA
WWW.SADECZANIN.INFO

K
lu czy ki do sa mo cho du wrę -
czy li bie ga czo wi dy rek to rzy
fir my Ko ral: Ma riusz Ju rek
i Bog dan Gra bias. Pan Ra fał

nie mógł uwie rzyć swe mu szczę ściu. 
– Mia łem star to wać w Bie gu 7 Do lin,

ale spóź ni łem się i po bie głem w ma ra to -
nie, co za nie praw do po dob na hi sto ria!
– chwy tał się za gło wę.

Pan Ra fał jest za wo do wym mu zy -
kiem, gra na gi ta rze ba so wej w ze spo le
fol ko wym. Bie ga dla zdro wia od 8 lat,
za li czył już osiem ma ra to nów, po raz
dru gi za wi tał do Kry ni cy. Je go czas
w kry nic kim ma ra to nie to 4 go dzi ny i 5
mi nut, co uwa ża za nie zły wy nik, zwa -
żyw szy na licz ne pod bie gi. 

Py ta ny, czym ak tu al nie jeź dzi, Ra fał
Bi skup wy pa lił: „Na ro we rze!” 

I do dał: „Mam pra wo jaz dy, jeź dzi -
łem daw niej Ci nqu ecen to. Pla no wa łem
je sie nią ku pić ja kie goś gra ta, te raz już
nie mu szę!”. 

Nasz szczę ściarz wsiadł do sa mo cho -
du (pil no wa ne go przez trzy dni przez
ochro nia rzy ze słyn nej agen cji VIP
w Łąc ku) wło żył klu czy ki do sta cyj ki
i prze krę cił. Sil nik „za sko czył” mo men -
tal nie, bo to „nów ka” pro sto z sa lo nu For -
da w No wym Są czu, war ta ok. 30 tys. zł.

Ma ły chłop czyk, któ ry wy lo so wał
zwy cięz cę głów nej na gro dy Ko ral Ma -
ra to nu za pierw szym ra zem wy cią gnął
na zwi sko bie ga cza z So snow ca, ale
– nie ste ty – nie by ło go na Dep ta ku. Po -
mi mo trzy krot ne go wy wo ła nia je go
na zwi ska, nie po ja wił się na sce nie, a to
był wa ru nek ode bra nia na gro dy Chło -

piec wło żył z za mknię ty mi oczy ma rę -
kę do ka pe lu sza dru gi raz i los wska zał
Ra fa ła Bi sku pa ze sto li cy Pol ski. 

Na sce nie usta wio nej na kry nic kim
Dep ta ku od by ła się ce re mo nia de ko ro -
wa nia zwy cięz ców ostat nich kon ku ren -
cji V PZU Fe sti wa lu Bie go we go, m.in.
Ko ral Ma ra to nu, Iron Run, szta fe ty ma -
ra toń skiej. W su mie, w cią gu trzech dni
ro ze gra no po nad 20 kon ku ren cji bie go -
wych, łącz nie tra sy wszyst kich bie gów
prze kro czy ły 300 km. Pu la na gród wy -
no si ła 450 tys. zł.

Przed sta wi ciel PZU Ży cie SA
Krzysz tof Cy wiń ski po in for mo wał, że
ak cja pn. „Po dziel się ki lo me trem” przy -
nio sła 13.640 zł, któ re za si lą Fun dusz
Sty pen dial ny im. Bra ci Po tocz ków,
dzia ła ją cy od po nad 20 lat przy Fun da -
cji Są dec kiej. 

Po le ga ło to na tym, że za ka żdy ki lo -
metr wy bie ga ny przez go ści Fe sti wa lu
na bie żniach, usta wio nych na sto isku
PZU – ofi cjal ne go part ne ra im pre zy,
ubez pie czy ciel „pła cił” 10 zł. 

– Jak ła two po li czyć, wy bie ga no 1360
ki lo me trów – cie szył się pan Krzysz tof,
bo cel ak cji – wspie ra nie na uki uta len -
to wa nej mło dzie ży z ro dzin wiej skich
– był szczyt ny. 

Wcze śniej śpie wa li i tań czył ze spół
„Ma li Myst ko wa inie”, go rą co okla ski -
wa ni przez bie ga czy. Fu ro rę wśród mi -
lu siń skich zro bił „Ryś Ber dyś”,
w któ re go wcie lił się je den z pra cow ni -
ków Fun da cji Są dec kiej (na zwi ska nie
mo że my zdra dzić).

***
W V PZU Ko ral Ma ra to nie uczest ni -

czy ło ok. 8 ty się cy bie ga czy.
– To o po nad dwa ty sią ce wię cej, niż

w ze szłym ro ku. Mo im ce lem jest, aby
Fe sti wal Bie go wy trwał nie trzy dni, lecz
przy naj mniej ty dzień, i że by do Kry ni cy
przy je cha ło nie osiem ty się cy bie ga czy,
lecz osiem na ście – mó wi Zyg munt Ber -

Przy je chał do Kry ni cy au to bu sem, wy je chał For dem KA 

Szczę ście uśmiech nę ło się
do war sza wia ka

Ra fał Bi skup, 46-let ni bie gacz z War sza wy, zdo był głów ną na gro dę Ko ral
Ma ra to nu, roz gry wa ne go w nie dzie lę 7 wrze śnia, w ostat nim, trze cim
dniu V PZU Fe sti wa lu Bie go we go w Kry ni cy -Zdro ju. War sza wiak przy je chał
do Kry ni cy au to bu sem, a wy je chał no wiut kim For dem KA, ufun do wa nym
przez pro du cen ta zna ko mi tych lo dów z No we go Są cza.



dy chow ski i po dob ne go zda nia jest bur -
mistrz Da riusz Reś ko, któ ry ra zem z Je -
rzym Bo chyń skim, pre ze sem In sty tu tu
Wschod nie go w War sza wie de ko ro wa li
zwy cięz ców. 

Dla Ber dy chow skie go i pra cow ni ków
In sty tu tu Stu diów Wschod nich w War -
sza wie mi nio ny ty dzień, to był ist ny ma -
ra ton. Naj pierw od by ło się XXIV Fo rum
Eko no micz ne, a po tem V PZU Fe sti wal
Bie go wy. 

Wy ni ki wszyst kich kon ku ren cji Fe sti -
wa lu Bie go we go są do stęp ne na stro nie:
www.fe sti wal bie go wy.pl.

Wśród naj lep szych bie ga czy jest wie -
lu Są de czan, dla te go war to zer k nąć
do in ter ne tu. 

(HSZ)
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Kon kre ty zu je się po mysł po łą cze nia
ko le ją gon do lo wą sta cji nar ciar skich
Ja wo rzy na Kry nic ka i Wier chom la.
Jesz cze w czerw cu by ła to nie ofi -
cjal na in for ma cja po da wa na przez
por tal Sa de cza nin. in fo. Te raz,
na zle ce nie ta jem ni cze go in we sto ra,
nad kon cep cją przed się wzię cia pra -
cu je jed na z kra kow skich uczel ni. 

B
ur mistrz Mu szy ny Jan Gol ba,
któ ry ja ko wło darz te re nu pa -
tro nu je przed się wzię ciu, szcze -
gó łów in we sty cji zdra dzać

na ra zie nie mo że, ale po twier dza, że
gmi na już pod ję ła uchwa łę o zmia nie
stu dium za go spo da ro wa nia prze strzen -
ne go. Czy po łą cze nie czte ro ki lo me tro -
we go od cin ka mię dzy Ja wo rzy ną
a Wier chom lą za po mo cą gon do lo wej
ko lej ki bę dzie opła cal ne? Na to py ta nie
od po wie dzą spe cja li ści jed nej z kra kow -
skich uczel ni.

– Nie mo gę ujaw nić, o któ rą uczel nię
cho dzi, ale w tej chwi li trwa ją pra ce
nad stu dium wy ko nal no ści in we sty cji,
z uwzględ nie niem aspek tów tech nicz -
nych i eko no micz nych – mó wi Jan Gol -
ba. – Na le ży prze ana li zo wać, czy to
bę dzie ko lej ka gon do lo wa bez do dat ko -
wej pod po ry w środ ku, ta kie roz wią za -
nie sto so wa nie są w Al pach oraz No wej
Ze lan dii, czy też pod po rę trze ba bę dzie
za mon to wać. Ana li zy wy ma ga za sto so -
wa nie roz wią zań tech nicz nych zwią za -
nych z wiel ko ścią wa go ni ków. Cho dzi
o to, czy bę dą to wa go ni ki mniej sze, czy
też więk sze, mo gą ce po mie ścić na wet
do stu osób.

Stu dium wy ko nal no ści in we sty cji
zle cił kra kow skiej uczel ni po ten cjal ny
in we stor. Kim jest? Te go Gol ba też nie
mo że zdra dzić. Wia do mo je dy nie, że to
pol ska fir ma, zwią za na z bra nżą tu ry -
stycz ną i nar ciar ską. Ja ki był by koszt in -

we sty cji? We dle sza cun ków bur mi strza
Mu szy ny, na po łą cze nie gon do lą Wier -
chom li i Ja wo rzy ny Kry nic kiej trze ba by
wy dać mi ni mum 400 mi lio nów zło tych.

Ter min re ali za cji in we sty cji to na ra zie
od le gła przy szłość. Gmi nę i in we sto ra
cze ka jesz cze ca ły tor z prze szko da mi na -
je żo ny mi urzęd ni czy mi for mal no ścia mi.

– Po stro nie in we sto ra le ża ły by wszel -
kie pra ce or ga ni za cyj no -tech nicz ne, ure -
gu lo wa nie kwe stii wła sno ścio wych
te re nu i uzy ska nie po zwo leń. Gmi -
na z ko lei mu si do ko nać zmian w pla nie
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go, któ -
ry nie prze wi dy wał w do tych cza so wych

za pi sach te go ro dza ju in we sty cji. Trze -
ba prze cież ulo ko wać w kon kret nym
miej scu sta cję ko lej ki w Wier chom li
i ewen tu al ną pod po rę na tra sie jej prze -
bie gu – tłu ma czy bur mistrz Mu szy ny.

Po nie waż by ła by to tyl ko tra sa prze -
wo zo wa, in we sty cji nie mo gli by za blo ko -
wać przy rod ni cy, któ rzy od lat
sprze ci wia ją się bu do wie tras zjaz do -
wych, łą czą cych dwie naj więk sze na Są -
dec czyź nie sta cje nar ciar skie. Gdy by
ko lej kę gon do lo wą uda ło się wy bu do wać
bez uży cia środ ko wej pod po ry, nie by ło
pro ble mu z eko lo ga mi. Gdy by jed nak
pod po ra oka za ła się ko niecz na, wów czas
Re gio nal na Dy rek cja Ochro ny Śro do wi -
ska mo gła by za żą dać spo rzą dze nia ra por -
tu od dzia ły wa nia na śro do wi sko, co
w zna czą cy spo sób wy dłu ży ło by ca ły
pro ces in we sty cyj ny.

Po łą cze nie ko le ją gon do lo wą sta cji
nar ciar skich Ja wo rzy na Kry nic ka
i Wier chom la po zwo li ło by nar cia rzom
na swo bod ne prze miesz cza nie się mię -
dzy tra sa mi zjaz do wy mi ofe ro wa ny mi
przez oby dwa ośrod ki. W cią gu go dzi -
ny ko lej ka prze wo zi ła by 1200 osób.

Wa go ni ki słu ży ły by nie tyl ko nar cia -
rzom. Ze wzglę du na wa lo ry kra jo bra zo -
we, ko rzy sta li by z nich rów nież tu ry ści,
co wa żne, ta kże po za se zo nem zi mo -

wym. W ten spo sób tu ry stycz ny se zon
dla sta cji na Ja wo rzy nie i Wier chom li
przed łu żył by się na po zo sta łe po ry ro ku.

Gdy by w spra wie in we sty cji po ro zu -
mia ły się mie dzy so bą trzy gmi ny: Piw -
nicz na, Mu szy na i Kry ni ca, ist nia ła by
du ża szan sa na jej sfi nan so wa nie z fun -
du szy unij nych.

Scep ty ków nie bra ku je. Trze ba im
przy po mnieć, że wie lu pu ka ło się w gło -
wę, kie dy na po cząt ku lat 90. Jan Gol -
ba, ja ko bur mistrz Kry ni cy rzu cił
po mysł bu do wy ko lej ki gon do lo wej
na Ja wo rzy nę. Gdzie oni dzi siaj są?

(MI KA)

Gon do la mię dzy Wier chom lą a Ja wo rzy ną? 

Pomysł nabiera
rumieńców

Gdyby kolejkę
gondolową udało się
wybudować bez użycia
środkowej podpory, nie
było problemu
z ekologami.
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Z
bu dże tu pań stwa wy da wa no
rocz nie ok. 10 mln zł (z te go
ok. 3 mln dla Ma ło pol ski)
na po moc Ro mom. Zda niem

eks per tów nie za wsze środ ki te wy dat ko -
wa no wła ści wie, a część pro gra mów by -
ła źle przy go to wa na. Skut ki są opła ka ne.

W la tach 2011-2012 po wia to wy po -
śred niak chciał zak ty wi zo wać za wo do -
wo 27 rom skich ko biet z Masz ko wic
oraz 3 z Flo ryn ki. Za po nad mi lion zło -
tych unij nej do ta cji przy go to wy wa no je
do za wo du flo ry stek. Uczest nicz ki po -
bie ra ły sty pen dium w wy so ko ści 800 zł,
by ły do wo żo ne na za ję cia, w ich prze -
rwie opła co no im obia dy. 

O efek cie tych dzia łań na pi sa ła „Ga -
ze ta Kra kow ska.

„Wszyst kie ukoń czy ły kurs, ale tyl ko
jed na by ła za in te re so wa na pra cą. – Osta -
tecz nie jej nie pod ję ła, po nie waż li czy ła,
że ta kże pra co daw ca za pew ni jej trans -
port do fir my” – wy ja śnia na ła mach GK
Te re sa Kli mek, za stęp ca dy rek to ra PUP
dla po wia tu no wo są dec kie go”.

Czy coś się zmie ni? Po sło wie roz pa -
try wa li nie daw no pro jekt zmian w usta -
wie o mniej szo ściach na ro do wych
i et nicz nych. „Pro jekt roz sze rza obec nie
obo wią zu ją ce prze pi sy o re gu la cje do ty -
czą ce in te gra cji oby wa tel skiej i spo łecz -
nej osób na le żą cych do mniej szo ści
na ro do wych i et nicz nych. Zo bo wią zu je
m.in. or ga ny wła dzy pu blicz nej do wspie -
ra nia tej in te gra cji” – czy ta my na stro -
nie in ter ne to wej Sej mu.

Klu by par la men tar ne PO, PiS, PSL,
TR i SLD po par ły ten pro jekt. Ma on
umo żli wić re ali za cję pro gra mu na rzecz
spo łecz no ści rom skiej w Pol sce na naj -
bli ższe sześć lat. PO pod kre śla ła, że
umo żli wi to rzą do wi stwo rze nie no we -
go pro gra mu rom skie go.

Au to rzy no we li za cji za zna cza ją, że
choć jest ona ad re so wa na do wszyst kich
mniej szo ści, jej be ne fi cjen ta mi ma ją być
głów nie Ro mo wie, ja ko je dy na mniej -
szość et nicz na za gro żo na wy klu cze niem
spo łecz nym, bo mi mo po dej mo wa nych
od lat 90. prób in te gra cji, na dal po zo sta -
ją oni gru pą zmar gi na li zo wa ną.

***
Są dec ki po seł Ma rian Cy coń (PO),

czło nek sej mo wej ko mi sji Mniej szo ści
Na ro do wych i Et nicz nych, wy ja śnia, że
tyl ko sys te ma tycz ne dzia ła nia na rzecz
in te gra cji mo gą zmie nić na stro je
w Masz ko wi cach.

– Cho dzi o to, że by zna la zły się pie -
nią dze, bo de fac to ich nie ma. Mo gły by
one być wy ko rzy sta ne na na ukę, gdyż to
jest pod sta wa – uwa ża par la men ta rzy -
sta, by ły bur mistrz Sta re go Są cza.

Ro mo wie co do pro gra mów wspar cia
też ma ją pew ne wąt pli wo ści, bo nie
w ka żdym po wie cie, czy gmi nie, ich
zda niem, są one do brze re ali zo wa ne.

– Wszel kie te go ty pu dzia ła nia ma ją
sens i są sku tecz ne pod wa run kiem za an -
ga żo wa nia w nie spo łecz no ści rom skiej,
nie mo gą być od gór nie na rzu ca ne. Do -
brze jest, gdy włą czy się w to na przy kład
rom skie go asy sten ta. Jed nym sło wem te -
go ty pu pro jek ty speł nia ją swój cel wte -
dy, gdy jak naj wię cej do po wie dze nia
ma ją przy ich re ali zo wa niu i two rze niu
Ro mo wie – po wie dział nam Ro man
Kwiat kow ski, pre zes Sto wa rzy sze nia
Ro mów w Pol sce, gdy po raz pierw szy
py ta li śmy go o sens pro jek tów ta kich jak
„My ko bie ty rom skie da my ra dę”.

Kwiat kow ski, w imie niu Sto wa rzy -
sze nia Ro mów w Pol sce, ja ko pre zes Za -
rzą du Głów ne go te go sto wa rzy sze nia,

Szkoli, wozili i karmili Romki,
żadna nie pracuje

Sejm zaj mu je się pro jek tem zmian w usta wie o mniej szo ściach na ro do wych
i et nicz nych. Do tej po ry sta wia no głów nie na szko le nie Ro mów za unij ne
do ta cje. Efekt? W Masz ko wi cach i Flo ryn ce prze szko lo no, wo żo no na za ję -
cia a na wet kar mio no 30 ko biet. Urzęd ni cy gra tu lo wa li so bie suk ce su i ter -
mi no we go roz li cze nia unij nych fun du szy. Tyl ko że żad na z tych ko biet
osta tecz nie nie pod ję ła pra cy. Te mat na cza sie, szcze gól nie w kon tek ście
pol sko -rom skie go kon flik tu w Masz ko wi cach (gmi na Łąc ko).
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za brał też głos w spra wie ostat nich wy -
da rzeń w Masz ko wi cach, kie dy to miej -
sco wi Cy ga nie na pa dli na or szak ślub ny,
o któ rych ja ko pierw szy na pi sał nasz
por tal, a po tem nie mal wszyst kie me dia
w kra ju:

„W wie lu re gio nach Pol ski do tra dy -
cji na le ży or ga ni zo wa nie w dniu ślu bu
przez są sia dów no wo żeń ców tzw. bram
(szlo gi) na dro dze prze jaz do wej mło dej
pa ry do ko ścio ła. Tra dy cja ta szcze gól -
nie kul ty wo wa na jest na po łu dniu Pol -
ski zwłasz cza na wsiach. Zwy czaj ten
przyj mo wa ny jest z du żą sym pa tią przez
mło dą pa rę i go ści we sel nych. A wręcz
brak ta kiej bra my jest ob raź li wy dla
mło dej pa ry. Cza sa mi zda rza się, że do -
cho dzi pod czas od blo ko wy wa nia prze -
jaz du przez mło dą pa rę do nie sna sek
na tle „wy ku pu prze jaz du”. wy ni ka to
np. z te go, że otwie ra ją cy bra mę ma ją
zwy kle więk sze ocze ki wa nia, niż mo gą
im za ofe ro wać no wo żeń cy. Praw do po -
dob nie tak by ło w Masz ko wi cach ko ło
No we go Są cza. Szcze gó ły in cy den tu ba -
da po li cja pod nad zo rem pro ku ra tu ry.

W związ ku z po wy ższym ape lu je my
do me diów o za nie cha nie nad mier ne go
roz po wszech nia nia lo kal ne go i w grun -
cie rze czy bła he go in cy den tu wy łącz nie
z tej przy czy ny, że bra li w tym in cy den -
cie udział oby wa te le pol scy po cho dze -
nia rom skie go. Ta kie za in te re so wa nie
me diów, nie ade kwat ne do spra wy wy -
raź nie zwięk szy ło ilość an ty rom skich
wpi sów w in ter ne cie. Zau wa ża my, że
po dob ne te go ty pu zda rze nia, bez udzia -
łu Ro mów czę ste np. na Pod ha lu, nie bu -
dzą żad ne go za in te re so wa nia me diów.
Pro si my te me dia aby za nie cha ły eska -
la cji nie chę ci mię dzy więk szo ścio wym
spo łe czeń stwem a Ro ma mi i po zo sta wi -
ły roz strzy gnię cie „są siedz kiej spra wy”
po li cji oraz pro ku ra tu rze”.

***
W stycz niu br., gdy pi sa li śmy

o pierw szej w tym ro ku fa li kon flik tów
w Masz ko wi cach, roz ma wia li śmy o pro -
gra mach po mo co wych z eks per ta mi.

Zbi gniew Pie kar ski, peł no moc nik
sta ro sty no wo są dec kie go ds. Ro mów
pod kre ślał, że „Trze ba się do brze przy -

glą dać te mu, kto tak na praw dę za ra bia
na unij nych pro jek tach ma ją cych Ro -
mów ak ty wi zo wać za wo do wo. We dług
mnie te pro gra my są kom plet nie bez u -
ży tecz ne. Co z te go, że na uczy się te pa -
nie bu kie ciar stwa, jak z ty mi dy plo ma mi
żad na kwia ciar nia ich nie za trud ni. Trze -
ba też zmie nić pra wo tak, by znieść
pew ne ogra ni cze nia w mo żli wo ści za -
trud nia nia Ro mów”.

Z ko lei Ma rian Dłu gosz z Mu zeum
Et no gra ficz ne go w Kra ko wie, któ ry
w Masz ko wi cach pro wa dził ba da nia et -
no gra ficz ne uwa ża, że pod sta wą kwe stią
w przy pad ku osa dy w Masz ko wi cach
jest pro blem eko no micz ny.

„A ra czej pro blem skraj ne go ubó -
stwa, Trze ba to so bie ja sno po wie dzieć.
Ja wi dzia łem, że tam ży je się na gra ni -
cy skraj nej ludz kiej eg zy sten cji, któ ra
urą ga ludz kiej god no ści. Dru ga rzecz to
brak pra cy i nie jest praw dą, że Ro mo -
wie nie chcą pra co wać, to utrwa lo ny ste -
reo typ, a praw da jest ta ka, że z po wo du
ste reo ty pu o le ni stwie, skłon no ści
do kra dzie ży nikt ich nie chce za trud nić,
na wet gdy pra cow ni ka im po trze ba. Czy
to Po lak, czy Rom, ży jąc w skraj nej bie -
dzie i bez mo żli wo ści pod ję cia za trud -
nie nia, za cznie szu kać wszel kich
spo so bów, że by prze trwać, stąd już tyl -
ko krok do zja wisk pa to lo gicz nych, któ -
re nie ma ją związ ku z kwe stia mi
et nicz ny mi, tyl ko ma te rial ny mi” – opo -
wia dał nam Dłu gosz.

BO GU MIŁ STORCH

Cy ga nie przy by li do Eu ro py z In dii, któ -
re opu ści li w XI wie ku a na stęp nie ro -
ze szli się po Bał ka nach, te re nach
dzi siej szej Ru mu nii, Sło wa cji, Pol ski
i Wę gier. W daw nych cza sach czę sto
zaj mo wa li się tre so wa niem nie dźwie dzi
i ko wal stwem, ale naj czę ściej pę dzi li ko -
czow ni czy tryb ży cia, wę dru jąc ko lo ro -
wym ta bo rem.
W PRL w 1964 ro ku za bro nio no im ko -
czo wa nia i na ka za no się osie dlić.
W Ma ło pol sce miesz ka obec nie ok. 6
tys. Ro mów. Naj wię cej w na szym re gio -
nie, w po wia tach: no wo są dec kim, li ma -
now skim i no wo tar skim.
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Zna leźć się na po dium Mi strzostw
Świa ta nie jest ła two. Zwy cięz cą nie sta -
je się z dnia na dzień, ale po la tach wy -
trwa łe go tre nin gu. Trze ba też ta len tu,
mo ty wa cji i wspar cia tre ne ra, a na wet
odro bi ne szczę ścia.

– To cię żka pra ca, du żo tre nin gów,
wy jaz dów na za wo dy i obo zy nie tyl ko
w Pol sce, ale i za gra ni cą. 

– Naj pierw szko ła, po tem 1,5-go dzin -
ny tre ning, tar czo wa nie, wor ki. I tak 4-5
ra zy w ty go dniu, cza sem w so bo tę do -
cho dzi ba sen – wy mie nia Jo lan ta Ci -
choń z Po wroź ni ka. Czter na sto lat ka we
wrze śniu te go ro ku wy wal czy ła zło to
na wło skich mi strzo stwach glo bu. Mi mo
co dzien ne go wy sił ku, nie wy obra ża so -
bie ży cia bez kick bo xin gu. 

– Dzię ki spor to wi mo żna od re ago wać
co dzien ność. Gdy w szko le coś nie pój dzie,
za wsze mo gę od re ago wać na sa li – mó wi. 

Do przy cho dze nia na tre nin gi na mó -
wi ła ją sześć lat te mu star sza ku zyn ka,
Klau dia. 

– Opo wie dzia łam Jo li o at mos fe rze
w klu bie i tak przy szła na pierw szy tre -
ning. Po łknę ła bak cy la – opo wia da brą -
zo wa me da list ka w ka te go rii ju nio rek.
Ma 18 lat i chce zo stać po li cjant ką, ale
przy go dy ze spor tem wal ki nie za mie rza
szyb ko koń czyć.

– Pod czas wal ki dzia ła ad re na li na,
więc nie czu je się bó lu, a po wal ce cza -
sa mi wy stę pu ją drob ne kon tu zje, ale to
nie znie chę ca. W star ciu z prze ciw ni kiem
spraw dza my sa me go sie bie, a w trak cie
tre nin gów ćwi czy my cier pli wość, roz wi -
ja my pa sje – tłu ma czy Klau dia. 

Oba ta len ty wy pa trzył Krzysz tof Bu -
lan da, tre ner z po nad 20-let nim do -
świad cze niem i pro pa ga tor kick bo xin gu
w re gio nie.

– Tak się aku rat zło ży ło, że od kil ku -
na stu lat to wła śnie dziew czy ny z Kry ni -
cy, Mu szy ny, Po wroź ni ka i No we go
Są cza od no szą suk ce sy na mię dzy na ro -
do wych za wo dach. Ma my też w klu bie
chło pa ków, któ rzy są me da li sta mi Mi -
strzostw Pol ski i pu cha rów świa ta – mó -
wi Bu lan da i pod kre śla, że dziew czy ny
są bar dzo am bit ne i pra co wi te. Kto
oprócz nich przy cho dzi na tre nin gi?

– Ostat nio na tre nin gi przy szedł np. 55-
let ni ane ste zjo log, któ ry prze pro wa dził się
do Kry ni cy i szu kał miej sca, gdzie mógł -
by re gu lar nie ćwi czyć pod okiem fa chow -
ców – od po wia da tre ner.

Na sa li ćwi czeń nie ma żad nej pre sji,
nie trze ba od ra zu za ło żyć rę ka wi ce
i spa ro wać. Mło dzi lu dzie za to mo gą
usły szeć, ja ko pierw sze py ta nie: „jak się
uczysz, dla cze go chcesz ćwi czyć kick -
bo xing?

Perełki Krzysztofa B u
Jo la i Klau dia to ku zyn ki. Obie od 6 lat tre nu ją kick bo xing pod okiem kry nic kie go mi strza, Krzysz to fa Bu lan dy.
Tre ner Jas -Po lu ma nie zwy kłą „rę kę” do przy go to wa nia przy szłych czem pio nek. Je go za wod nicz ki i za wod ni cy
zdo by li po nad pół ty sią ca me da li na ogól no pol skich i mię dzy na ro do wych im pre zach. Ostat nio Jo lan ta Ci choń
przy wio zła z Ri mi ni zło ty me dal Mi strzostw Świa ta Ju nio rów i Ka de tów, zaś Klau dia Ci choń – brąz. Za wod nicz -
kom od kil ku lat ki bi cu je, a ta kże wspie ra klub, bur mistrz Kry ni cy -Zdro ju, dr Da riusz Reś ko.

PAŹDZIERNIK 2014
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– Tre ner po trosz kę mu si być ta kim
psy cho lo giem i wy czuć mło de go czło wie -
ka, ja kie są je go mo ty wa cje. Dla mnie to
naj wy ższa war tość, je śli mło dy czło wiek,
któ ry po pa la przed szko ła, rzu ci na ło gi
i po pra wi swo je oce ny. Niewa żne, czy bę -
dzie bu dow lań cem czy po li cjan tem, wa -
żne że by wy szedł na lu dzi. Sport mo że
być ta ką tram po li ną do po pra wy, od po -
wie dzial ne go ży cia. Je śli ktoś przy cho dzi
na tre ning, bo chce się le piej lać na usta -
wach, to mu po dzię ku ję. Szu ka my ta len -
tów i lu dzi z in ną mo ty wa cją niż prze moc
– wy ja śnia Bu lan da.

Swój suk ces w roz wo ju kick bo xin gu
na Są dec czyź nie ma rów nież bur mistrz
Kry ni cy, Da riusz Reś ko. Je go po dej ście
do spor tu do ce ni ł na wet Pol ski Zwią zek
Kick bo xin gu przy znał mu ho no ro wy
pas w tej dys cy pli nie. 

– Ile jest ta kich nie wiel kich gmin
na te re nie Pol ski i Eu ro py, któ re ma ją
mi strza świa ta czy kon ty nen tu?
Po pierw sze to po wód do du my, po dru -
gie to do wód, że się da na wet w tak ma -
łej gmi nie, a po trze cie ma to aspekt
wy cho waw czy, tzw. wy cho wa nie po -
przez sport. Z Krzyś kiem Bu lan dą zna -

my się nie od dziś, wcze śniej ob ser wo -
wa łem je go pra cę. Dla mnie wy ni ki
spor to we nie są spra wa nad rzęd ną. Kie -
dy spo ty kam się z za wod ni ka mi i za da -
je ba nal ne py ta nie, jak im idzie w szko le
i sły szę, że dziew czy ny ma ją śred nią po -
wy żej 4,5, to wi dzę, że dys cy pli na tre ne -
ra się ga da lej niż po za sa lę tre nin go wą.
Wy cho wan ko wie Krzyś ka Bu lan dy znaj -
du ją od po wie dzial ną pra cę, np. w słu -
żbach mun du ro wych – chwa li tre ne ra
i je go za wod nicz ki Da riusz Reś ko
i pod kre śla, że kick bo xing nie jest dys -
cy pli ną ni szo wą, zwłasz cza je śli spoj -
rzy my na to ile osób go upra wia i in ne
stop nie wal ki...

– Jest ich do kład nie dwa ra zy wię cej,
niż pił ka rzy. Sa mych li cen cjo no wa nych
kik bo xe rów jest po nad 30 tys., a oko -
ło 150 tys. osób do dat ko wo upra wia ją -

cych tę dys cy pli nę, któ re przy cho dzą
na sa lę po pra wić tę ży znę fi zycz ną czy
zgu bić brzu szek – wtrą ca Bu lan da.

Ol brzy mim suk ce sem, nie tyl ko spor -
to wym, ale i pro mo cyj nym dla dys cy pli -
ny i sa mej Kry ni cy, by ły ubie gło rocz ne
Mi strzo stwa Eu ro py. Mia sto od wie dzi ło
wów czas oko ło 3,5 tys. go ści.

– Dzię ki kick bo xin go wi i za an ga żo -
wa niu władz z bur mi strzem na cze le,
Kry ni ca stoi w jed nym rzę dzie z ta ki mi
mia sta mi jak Ri mi ni, Bar ce lo na, Sze ged,
Du blin, czy Bra ty sła wa. W żad nym in -
nym miej scu w Pol sce nie ma za wo dów
pu cha ru świa ta i Eu ro py – pod kre śla
Bu lan da i do da je, że za sześć lat chce
mieć swo je go olim pij czy ka w bok sie.
Mo że bę dzie to Jo lan ta Ci choń? Kciu ki
trzy ma nie tyl ko bur mistrz Reś ko.

JANUSZ BOBREK 

B ulandy
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Ta kiej in we sty cji jesz cze w Pol sce
nie by ło. W cen trum Kry ni cy po -
wsta je tra sa zjaz do wa prze bie ga ją -
ca nad uli cą. Tę nie zwy czaj ną
in we sty cję re ali zu je Ośro dek Nar -
ciar ski HEN RYK Ski. 

Ci, któ rzy lu bią jeź dzić na nar -
tach wie dzą, że im dłu ższy
stok, tym fraj da jest więk sza.

To dla te go Hen ryk Haj dziń ski, wła ści -
ciel ośrod ka pod Krzy żo wą, od dłu ższe -
go cza su za bie gał o to, aby przed łu żyć
ist nie ją cą tra sę zjaz do wą w cen trum
mia sta. Na po czą tek o 200 me trów. Ale
był je den pro blem. Te do dat ko we kil ka -
set me trów od dzie la ła od ist nie ją cej tra -
sy kry nic ka uli ca Zam ko wa. Że by ją ze
so bą po łą czyć, je dy nym roz wią za niem
by ło wy bu do wa nie na jezd nią wia duk -
tu, któ ry sta no wił by część nar to stra dy.

– W na szych pol skich re aliach – mó -
wi – ten po mysł wy da wał się sza lo ny.
Ale ja w nar ciar skiej bra nży je stem
od lat. Ta kie roz wią za nia są nor mą
w ośrod kach nar ciar skich w Al pach.
W Au strii, Szwaj ca rii czy we Wło szech,
je śli trze ba po łą czyć nar to stra dy, bu du -
je się mo sty i tu ne le. Tam to nic nad zwy -
czaj ne go. Po my śla łem, że i ja po rwę się

na ta ką in we sty cję. Ła two nie by ło. Ale
uda ło się. 

Rze czy wi ście, nad uli cą Zam ko wą
w Kry ni cy po ja wił się wia dukt. Już tej zi -
my bę dą jeź dzić po nim nar cia rze. Ale to
nie je dy na in we sty cja re ali zo wa na przez
Hen ry ka Haj dziń skie go. Bu du je ta kże
czte ro oso bo wą ko lej krze seł ko wą – wy -

brał urzą dze nie fir my Dop pel mayr – któ -
re po pra wi kom fort nar cia rzy i zwięk szy
prze pu sto wość sto ku.

Ile bę dą kosz to wać te wszyst kie in no -
wa cje? To ta jem ni ca biz ne so wa, ale jak
pod kre śla Hen ryk Haj dziń ski, że by się
roz wi jać, trze ba in we sto wać:

– Lu dzie na rze ka ją, że w Kry ni cy nic
się nie dzie je, że ucie ka ją od nas tu ry -
ści, że zi mą prze sta ją przy je żdżać nar -
cia rze. Ale ja chcę po ka zać, że mo że być
ina czej. Je śli tu ry sta otrzy ma do brą
ofer tę, to nie tyl ko bę dzie tu przy je żdżał,
ale też przy wie zie in nych. Bo naj lep szy
jest mar ke ting szep ta ny.

Haj dziń ski wie, że trze ba po sta wić
na ofer tę kom plek so wą. Bo, jak mó wi,
nar ciarz jest dziś bar dzo wy god ny.

– Lu bi mieć stok pod pen sjo na tem,
czy ho te lem. Od po cząć w cie płej knajp -
ce, gdzie mo że coś do bre go zjeść. Do te -
go szkół ka nar ciar ska, prze cho wal nia,
wy po ży czal nia sprzę tu z pro fe sjo nal nym
ser wi sem. I lu bi miej sca przy ja zne ro -
dzi nie. U mnie to wszyst ko ma!

U pod nó ża sto ku pysz ni się Go spo da
u Kra ko wia ka ze „szla chec ką du szą”,
jak mó wi szef ośrod ka. Kró lu je tu kuch -
nia sta ro pol ska z przy rzą dza ną wg wła -
snej re cep tu ry ja gnię ci ną i wo ło wy mi
szasz ły ka mi.

Tu ry ści chwa lą so bie to miej sce.
Ośro dek nar ciar ski Haj dziń skie go zy -
skał naj wy ższe oce ny tu ry stycz nej bra -
nży. W ple bi scy cie na naj lep sze sta cje
na sze go re gio nu czte ro krot nie otrzy mał
na gro dę Ma ło pol skiej Or ga ni za cji Tu ry -
stycz nej w ka te go rii „ma łe sta cje nar -
ciar skie”.

Ale ośro dek ro śnie. W te go rocz nym,
zi mo wym se zo nie tra sa nar ciar ska bę -
dzie li czyć 650 me trów, a nar cia rze wja -
dą na Krzy żo wą ko lej ką krze seł ko wą. 

To nie ko niec roz bu do wy sta cji. Hen -
ryk Haj dziń ski ma am bit ne pla ny. Do ce -
lo wo tra sa bę dzie li czyć 1300 me trów.
Doj dzie na sam szczyt Gó ry Krzy żo wej.
In we sty cja jest już wpi sa na w miej sco -
wy w plan za go spo da ro wa nia prze -
strzen ne go. In we stor ma już zgo dę
mar szał ka Ma ło pol ski na wy le sie nie.
Cze ka je dy nie na de cy zję śro do wi sko -
wą bur mi strza Kry ni cy Zdrój. Dru gi
etap bu do wy roz pocz nie się na wio -
snę 2015 r.

AGNIESZ KA MI CHA LIK

Je dy ny ta ki w Pol sce, w Kry ni cy!

Stok nar ciar ski
z mo stem w środ ku
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Gdy za py tać miesz kań ców o to, czy ich mia sto lub gmi -
na się roz wi ja ją, ich od po wiedź czę sto ma zwią zek z ak -
tyw no ścią in we sty cyj ną. We dług ran kin gu Oce ny
Ak tyw no ści Gmin Sub re gio nu Są dec kie go w 2013 ro ku,
naj le piej spo śród 38. gmin z po wia tu no wo są dec kie go,
li ma now skie go i gor lic kie go ra dzą so bie z tym gmi ny
Słop ni ce, Mu szy na i Msza na Dol na. Ale zwy cięz ców
jest wię cej. Bo ak tyw ność in we sty cyj na to ka te go ria
bar dzo po jem na. Je śli przy jąć za punkt od nie sie nia jej
czę ści skła do we, oka że się, że po szcze gól ne sa mo rzą -
dy nie źle so bie ra dzą. 

Co za tem skła da się na ak tyw ność in we sty cyj ną gmi -
ny? Mię dzy in ny mi udział wy dat ków ma jąt ko -
wych w wy dat kach ogó łem. Wy dat ki to po pro stu

środ ki prze ka zy wa ne z bu dże tu mia sta czy gmi ny na re ali za -
cję za dań. Dzie li my je na bie żą ce i ma jąt ko we. Te bie żą ce to
mię dzy in ny mi ró żne go ro dza ju do ta cje, wy na gro dze nia, za -
sił ki i za po mo gi, czy też wy dat ki zwią za ne z funk cjo no wa -
niem jed no stek bu dże to wych i ob słu gi wa nych przez nie
or ga nów.

Wy dat ki ma jąt ko we bu dże tu obej mu ją z ko lei wy dat ki in we -
sty cyj ne i jed no stek bu dże to wych oraz do ta cje ce lo we, prze zna -
czo ne na fi nan so wa nie, lub do fi nan so wa nie kosz tów re ali za cji

kon kret nych in we sty cji. To ta kże wy dat ki na za kup i ob ję cie ak -
cji oraz wnie sie nie wkła dów do spół ek pra wa han dlo we go. 

Ana li za struk tu ry wy dat ków jed no stek sa mo rzą du te ry to -
rial ne go w po dzia le na wy dat ki bie żą ce i ma jąt ko we, prze pro -
wa dzo na przez eko no mi stów są dec kiej PWSZ, po zwa la
na do ko na nie oce ny stop nia za an ga żo wa nia po sia da nych środ -
ków na ce le in we sty cyj ne. 

Któ ry sa mo rząd był pod tym wzglę dem naj lep szy? Naj -
wy ższy udział wy dat ków ma jąt ko wych w wy dat kach ogó -
łem w 2013 ro ku mia ła Mu szy na. Dru gie miej sce zdo by ła
Msza na Dol na (mia sto), nie wie le ni ższy wskaź nik osią gnę -
ła Piw nicz na.

War to prze śle dzić ta kże wskaź nik re la cji wy dat ków ma jąt -
ko wych do wy dat ków na ob słu gę za dłu że nia. To ko lej na cześć
skła do wa ak tyw no ści in we sty cyj nej sa mo rzą du. 

Wy dat ki na ob słu gę dłu gu pu blicz ne go w przy pad ku sa -
mo rzą dów obej mu ją mie dzy in ny mi opro cen to wa nie za cią -
gnię tych kre dy tów i po ży czek oraz wy płat zwią za nych
z udzie lo ny mi przez gmi nę czy mia sto po rę cze nia mi i gwa -
ran cja mi. Kon struk cja wskaź ni ka re la cji wy dat ków ma jąt ko -
wych do wy dat ków na ob słu gę za dłu że nia opie ra się
na za le żno ści, ja ka za cho dzi po mię dzy zre ali zo wa ny mi w da -
nym ro ku bu dże to wym w da nej jed no st ce sa mo rzą du wy dat -
ka mi ma jąt ko wy mi, a wy dat ka mi prze zna czo ny mi na ob słu gę
za dłu że nia. Przy ję ta w opra co wa niu PWSZ in ter pre ta cja
wskaź ni ka za ko rzyst niej sze uzna je je go wy ższe war to ści. 

Naj wy ższą war tość oma wia ne go wskaź ni ka uzy ska ła gmi -
na Gry bów (0,1500). Oprócz tej jed nost ki w gru pie li de rów
zna la zło się jesz cze 5 gmin z po wia tu no wo są dec kie go (Ko -
rzen na, Sta ry Sącz, Na wo jo wa, Cheł miec i Po de gro dzie).
Znacz nie mniej szą re pre zen ta cję w gru pie li de rów miał po wiat
li ma now ski (3 jed nost ki), jed na kże 2 gmi ny z te go po wia tu (Ka -
mie ni ca i Łu ko wi ca) za ję ły wy so kie lo ka ty w kla sy fi ka cji ogól -
nej (miej sca 2-3). W czo ło wej „dzie siąt ce” zna la zła się
na to miast tyl ko 1 gmi na z po wia tu gor lic kie go (Ro pa).

Na ak tyw ność in we sty cyj ną sa mo rzą dów war to spoj rzeć
ta kże z punk tu wi dze nia wy dat ków ma jąt ko wych na trans -
port i łącz ność, w prze li cze niu na jed ne go miesz kań ca.

Trans port, ja ko część in fra struk tu ry tech nicz nej, sta no wi in -
we sty cyj ną za chę tę do pro wa dze nia dzia łal no ści go spo dar czej,
a dla lo kal nych przed się biorstw jest po pro stu wa run kiem ist -
nie nia. Wy dat ki ma jąt ko we na trans port i łącz ność obej mu ją
dro gi pu blicz ne gmin ne i po wia to we. 

Ana li za wy dat ków gmin po wia tów gor lic kie go, li ma now -
skie go, no wo są dec kie go i No we go Są cza w prze li cze niu
na jed ne go miesz kań ca wy ka za ła, że naj wy ższy wskaź nik ma
gmi na Mu szy na. War tość wy dat ków ma jąt ko wych na trans -
port i łącz ność by ła tam trzy krot nie więk sza, niż w przy pad ku
dru gie go miej sca, czy li gmi ny Piw nicz na -Zdrój (683 zł). Trze -
cie miej sce w tym ze sta wie niu za ję ła gmi na Ro pa, z war to ścią
wskaź ni ka na po zio mie 563 zł. 

Czę ścią skła do wą ak tyw no ści in we sty cyj nej sa mo rzą dów
są wy dat ki ma jąt ko we na oświa tę i wy cho wa nie. Mo żna je po -
dzie lić na wy dat ki bie żą ce i ma jąt ko we, któ re obej mu ją wy -
dat ki in we sty cyj ne. Wy dat ki bie żą ce to mię dzy in ny mi
wy na gro dze nia i upo sa że nia za trud nio nych osób, za ku py to -

Zwy cięz cy ran kin gu gmin Sub re gio nu
Są dec kie go w 2013 ro ku (Część III)

Aktywność
inwestycyjna
gminy
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wa rów i usług, kosz ty utrzy ma nia oraz in ne wy dat ki zwią za ne
z funk cjo no wa niem i re ali za cją ich sta tu to wych za dań. Na to -
miast wy dat ki ma jąt ko we na oświa tę i wy cho wa nie sta no wią
istot ny ele ment wspie ra nia roz wo ju po ten cja łu ludz kie go
w gmi nie.

W opra co wa niu wy ko rzy sta no wskaź nik wy dat ków ma jąt -
ko wych na oświa tę i wy cho wa nie w prze li cze niu na jed ne go
miesz kań ca da nej gmi ny.

Naj więk sza wiel kość wskaź ni ka wy stą pi ła w gmi nie Łąc -
ko (321 zł). Wy so kość wy dat ków ma jąt ko wych na oświa tę
i wy cho wa nie w tej gmi nie, w prze li cze niu na miesz kań ca,
zna czą co prze wy ższy ła wy dat ki in nych gmin po wia tu gor lic -
kie go, li ma now skie go, no wo są dec kie go i mia sta No we go Są -
cza. Dru gie miej sce za ję ła gmi na Nie dźwiedź, z war to ścią
wskaź ni ka na po zio mie 176 zł. Wy so kość wy dat ków ma jąt -

ko wych na oświa tę i wy cho wa nie w tej gmi nie by ła dwu krot -
nie ni ższa, niż w gmi nie Łąc ko. Trze cią lo ka tę uzy ska ła
gmi na Po de gro dzie, w któ rej wiel kość wy dat ków ma jąt ko -
wych na oświa tę i wy cho wa nie w prze li cze niu na miesz kań -
ca wy nio sła 141 zł.

Sa mo rząd gmin ny od gry wa bar dzo wa żną ro lę w pro wa -
dze niu po li ty ki miesz ka nio wej, sta no wią cej ta kże ele ment ak -
tyw no ści in we sty cyj nej gmi ny. To, jak gmi na pro wa dzi
po li ty kę miesz ka nio wą, ma bez po śred nie prze ło że nie na ja -
kość ży cia jej miesz kań ców. 

Jak kształ tu ją się wy dat ki na go spo dar kę miesz ka nio wą po -
szcze gól nych gmin Sub re gio nu Są dec kie go? Naj lep szy
wskaź nik sta no wią po nie sio ne przez gmi ny wy dat ki, w prze -
li cze niu na jed ne go miesz kań ca. 

Naj lep sza w tej ka te go rii oka za ła się w Msza na Dol -
na (mia sto), gdzie na oso bę przy pa da ło aż 461 zł. Na dru gim
miej scu zna la zła się gmi na Kry ni ca -Zdrój z wy ni kiem 179 zł.

Na trze ciej po zy cji upla so wa ły się gmi ny: Mu szy na i Ko rzen -
na, w któ rych na oso bę przy pa da ło 74 zł.

Ak tyw ność in we sty cyj na gmi ny prze ja wia się ta kże w wy -
dat kach na go spo dar kę ko mu nal ną i ochro nę śro do wi ska, sta no -
wiąc istot ny ele ment bu dże tu ka żde go sa mo rzą du. Co obej mu ją
te go ro dza ju wy dat ki? To mię dzy in ny mi go spo dar ka ście ko wa
i ochro na wód, go spo dar ka od pa da mi, oczysz cza nie miast i wsi,
utrzy ma nie zie le ni, Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej czy In spek cja Ochro ny Śro do wi ska.

Kwo ty wy dat ków na go spo dar kę ko mu nal ną i ochro nę śro -
do wi ska w ba da nych 39 gmi nach Sub re gio nu Są dec kie go cha -
rak te ry zo wa ły się w 2013 ro ku wy raź nym zró żni co wa niem.
W gru pie wszyst kich ana li zo wa nych jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go pierw sze miej sce pod wzglę dem wy so ko ści oma wia -
nych wy dat ków w prze li cze niu na 1 miesz kań ca za ję ła
gmi na Łu ko wi ca, z kwo tą 472 zł. O 70 zł mniej wy da ła gmi -
na Uście Gor lic kie, któ ra prze zna czy ła na go spo dar kę ko mu nal -
ną i ochro nę śro do wi ska (w prze li cze niu na miesz kań ca) 402 zł,
zaj mu jąc tym sa mym dru gie miej sce w ogól nej kla sy fi ka cji.
W gro nie li de rów zna la zła się rów nież gmi na Słop ni ce z wy ni -
kiem 395 zł (o 77 zł ni ższym od naj wy ższe go), któ ra za ję ła trze -
cie miej sce. 

Wa żnym ele men tem ak tyw no ści in we sty cyj nej sa mo rzą -
dów są ta kże środ ki unij ne. W opra co wa niu eko no mi stów są -
dec kiej PWSZ po li czo no wy so ko ści po zy ska nych przez gmi nę
czy mia sto środ ków unij nych w prze li cze niu na jed ne go
miesz kań ca. Wiel ko ści kwot uzy ska nych przez po szcze gól ne
gmi ny Sub re gio nu Są dec kie go w 2013 ro ku cha rak te ry zo wa -
ła się znacz ną roz bie żno ścią. 

Naj więk szą war tość oma wia ne go wskaź ni ka (1466 zł) osią -
gnę ła w ana li zo wa nym okre sie gmi na Mu szy na, zaj mu jąc tym
sa mym pierw sze miej sce wśród 39 ba da nych jed no stek.
Na dru gim miej scu, z kwo tą ni ższą od naj wy ższej aż o 898 zł,
zna la zło się mia sto Gry bów (568 zł). Trze cią po zy cję w ran -
kin gu pod wzglę dem war to ści środ ków unij nych za ję ła z ko -
lei gmi na Słop ni ce z wy ni kiem 375 zł na 1 miesz kań ca.

Po zy ski wa nie środ ków unij nych zna czą co zwięk sza po ten -
cjał in we sty cyj ny mia sta, czy gmi ny. Z ko lei ich ilość i wła ści -
we wy ko rzy sta nie jest wy znacz ni kiem kre atyw no ści władz
sa mo rzą do wych oraz ich zdol no ści do wy ko rzy sty wa nia nada -
rza ją cych się szans na re ali za cję nie tyl ko przed się wzięć in fra -
struk tu ral nych, ale rów nież pro jek tów zwią za nych z roz wo jem
spo łecz no ści lo kal nych.

AGNIESZ KA MI CHA LIK

Wa żnym ele men tem ak tyw no ści in we -
sty cyj nej sa mo rzą dów są ta kże środ ki
unij ne. W opra co wa niu eko no mi stów
są dec kiej PWSZ po li czo no wy so ko ści
po zy ska nych przez gmi nę czy mia sto
środ ków unij nych w prze li cze niu
na jed ne go miesz kań ca.
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Gru pa Kry ni czan, zwią za nych ze
spor tem i sa mo rzą dem zwró ci ła się
do władz Uni wer sy te tu Rol ni cze go
w Kra ko wie o po moc w re kon struk -
cji skocz ni nar ciar skiej, któ ra do po -
ło wy lat 50. ze szłe go stu le cia
ist nia ła przy ul. Le śnej. Kra kow ska
uczel nia, któ ra jest obec nie wła ści -
cie lem te go te re nu, od po wia da, że
to nie mo żli we. 

O
po my śle kry nic kich za pa leń -
ców pi sa li śmy już na ła mach
na sze go mie sięcz ni ka („Są -
de cza nin” nr 4/73). W pi -

śmie skie ro wa nym do rek to ra uczel ni
ar gu men to wa li: „Skocz nia nar ciar ska
przy ul. Le śnej w Kry ni cy -Zdro ju by ła
wy bu do wa na w 1935 ro ku i ist nia ła
do po ło wy lat 50-tych XX wie ku, od by -
wa ły się tam licz ne za wo dy w sko kach
nar ciar skich (…). Uwa ża my, że po du -
żych suk ce sach olim pij skich na szych
skocz ków nar ciar skich jest za po trze bo -
wa nie na ma łą skocz nię nar ciar ską
w Kry ni cy -Zdro ju”.

Pod skie ro wa nym do władz uczel ni
li stem pod pi sa li się Ma rian Ry ba, rad ny
po wia tu no wo są dec kie go i sę dzia PZN;
Jó zef Ku rek, olim pij czyk, sko czek nar -
ciar ski, ho ke ista; Ma rek Skow roń ski,
olim pij czyk, sko czek, tre ner ka dry sa -
necz ka rzy; Pa weł Zyg munt, olim pij -
czyk, pan cze ni sta; wła ści cie le sta cji
nar ciar skich Hen ryk Haj dziń ski i Ry -
szard Ta ba szew ski; przed się bior ca Ka -
zi mierz Kry nic ki, Wła dy sław Sa dy,
sę dzia PZN oraz rad ni po wia tu no wo są -
dec kie go: Aga ta Król -Mi rek i Wło dzi -
mierz Olek sy.

Ad re sat li stu prze słał od po wiedź. Od -
mow ną. 

„Obec ny stan za go spo da ro wa nia te -
re nów wnio sko wa nych pod skocz nię,
w szcze gól no ści pro wa dze nie tam in ten -
syw nej go spo dar ki le śnej oraz kon fi gu -
ra cja te re nu nie po zwa la ją na lo ka li za cję

te go ty pu in fra struk tu ry – czy ta my w pi -
śmie sy gno wa nym przez rek to ra uczel -
ni. Od mien na de cy zja w tej spra wie
skut ko wa ła by ko niecz no ścią wy łą cze nia
z go spo dar ki le śnej znacz nych te re nów,
jak rów nież po trze bą prze pro wa dze nia
od płat ne go pro ce su wy le sie nia. W ta -
kim sta nie rze czy nie ma mo żli wo ści za -
dość uczy nie nia Pań stwa proś bie”.

Rek tor uczel ni de kla ru je co praw da
po zy tyw ne na sta wie nie do po my słu, ale
je go re ali za cja uza le żnio na jest od zna -
le zie nia in nej, ak cep to wa nej przez obie
stro ny lo ka li za cji.

Kry ni cza nie za bie ga ją cy o re kon -
struk cję obiek tu czu ją się za wie dze ni.
W ko lej nym pi śmie skie ro wa nym
do władz uczel ni od wo łu ją się do hi sto -
rii ma łej skocz ni i zwią za nych z nią le -
gen dar nych pol skich olim pij czy ków,
ta kich jak Jó zef Ku rek, ho ke ista i sko -
czek nar ciar ski, czy Sta ni sław Ma ru sarz,
któ ry w la tach 50. kie ro wał prze bu do wą
skocz ni po wsta łej w 1935 ro ku. Chwa -

lił wów czas opty mal ną lo ka li za cję
obiek tu: „Ma cie tu na Le śnej ide al ne
wa run ki do sko ków, w tej niec ce nie du -
je i nie ma prze cią gów.”

Jak pi sze z go ry czą prze wod ni czą cy
gru pie kry nic kich en tu zja stów za bie ga ją -
cych o od bu do wę obiek tu, Ma rian Ry ba
„Te raz dla Pa na Rek to ra wa żniej sza jest
w tej niec ce »in ten syw na go spo dar ka le -
śna, a kon fi gu ra cja te re nu nie po zwa la
na lo ka li za cję te go ty pu in fra struk tur«!!!”.

Ma rian Ry ba przy po mi na, że
od lat 50. kon fi gu ra cji te re nu nie zmie -
nio no, a po po zo sta wie niu skocz ni wła -
sne mu lo so wi przez wła dze Kry ni cy,
te ren za czął za ra stać sa mo siej ka mi.
Część kon struk cji wy wie zio no na złom,
a ca łość zo sta ła prze ję ta przez Nad le -
śnic two Kry ni ca. W ro ku 1967 na te re -
nie ma jąt ku La sów Pań stwo wych wła dze
PRL utwo rzy ły Le śny Za kład Do świad -
czal ny i prze ka za ły po nad 6 tys. ha kra -
kow skiej Wy ższej Szko le Rol ni czej,
obec nie Uni wer sy te to wi Rol ni cze mu.

Obu do wa kry nic kiej skocz ni
nar ciar skiej nie mo żli wa?

Skocznia narciarska w Krynicy przed II wojną światową 
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„Pa nie Rek to rze czy z po nad 6,5 tys.
ha, któ re uczel nia do sta ła za dar mo nie
mo żna by na tak szczyt ny cel jak re kon -
struk cja słyn nej skocz ni nar ciar skiej
prze ka zać 4-5 hek ta rów na od bu do wę
obiek tu?” – py ta w pi śmie do władz
uczel ni Ma rian Ry ba i przy po mi na, że
przez dru gą woj ną świa to wa w Kry ni cy
by ły czte ry skocz nie nar ciar skie i ni ko -
mu to nie prze szka dza ło. Co cie ka we,
zdję cia obiek tu mo żna na dal oglą dać
w ar chi wum Kró le stwa Ho lan dii. 

„Nie tak daw no - czy ta my w pi śmie
do rek to ra – znisz czo no ini cja ty wę od -
bu do wy to ru sa necz ko wo -bob sle jo we go
na sto ku Gó ry Par ko wej ist nie ją ce go
od lat 20-tych XX wie ku. Kil ka na ście lat
te mu zli kwi do wa no wy ciąg i stok sla lo -
mo wy też na Go rze Par ko wej, a ca łość
za le sio no”.

Gru pa kry nic kich spo łecz ni ków, star -
szych już osób, nie ma żad nych oso bi -
stych in te re sów w za bie ga niu
o od bu do wę cze goś, co już ist nia ło. 

„Je ste śmy pa sjo na ta mi spor tów zi -
mo wych, szcze gól nie sto ków nar ciar -
skich i pra gnie my re kon struk cji tej ja kże
pięk nej, hi sto rycz nej skocz ni w Kry ni -
cy -Zdro ju. Pro si my Pa na Rek to ra o po -
wtór ne prze ana li zo wa nie i prze my śle nie
tej ini cja ty wy” – pi sze Ma rian Ry ba.

AGNIESZ KA MI CHA LIK

29 sierp nia, dzień po świę cie lot -
nic twa pol skie go, w Krzy wej – Ba -
ni cy, w gmi nie Sę ko wa od by ły się
uro czy sto ści upa mięt nia ją ce 70.
rocz ni cę ze strze le nia pol skich za -
łóg bom bow ców Li be ra to ra i Ha li -
fa xa w sierp niu 1944 ro ku, któ re
nio sły po moc wal czą cej War sza -
wie. Śmierć po nio sło wów czas 14
pol skich lot ni ków.

Na uro czy stość przy by li
przed sta wi cie le pre zy den -
ta RP, Mi ni ster stwa Obro -

ny Na ro do wej, Woj ska Pol skie go, Po li cji,
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, Stra ży Gra -
nicz nej, Am ba sa dy Wiel kiej Bry ta nii,
har ce rze, le śni cy, księ ża, kom ba tan ci,
przed sta wi cie le grup re kon struk cji hi sto -
rycz nej, wła dze Ma ło pol ski, lo kal nych
sa mo rzą dów, miesz kań cy gmi ny Sę ko -
wa i po wia tu gor lic kie go, a przede
wszyst kim ro dzi ny po le głych lot ni ków. 

Przed sta wi ciel pre zy den ta Rzecz po -
spo li tej Pol skiej Wal de mar Strzał kow -
ski oraz Krzysz tof Si ko ra, rad ca
ge ne ral ny, ko or dy na tor w Mi ni ster stwie
Obro ny Na ro do wej wrę czy li ro dzi nom
no mi na cje na wy ższe stop nie woj sko -
we dla po le głych lot ni ków. Pre zy dent
Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro ni sław
Ko mo row ski mia no wał po śmiert nie
na pierw szy sto pień ofi cer ski – pod po -
rucz ni ka: plut. Ber nar da Wi chrow skie -
go, plut. Ja na Flor kow skie go, kpr.
Jó ze fa Du dzia ka, sie rż. Bru no na Ma lej -
kę, plut. Ja na Ma rec kie go, sie rż. Wil -
hel ma Bal car ka, sie rż. Ja na Ozgę, sie rż.
Jó ze fa Skor czy ka, plut. pil. Izy do ra
Kon de ra ka. Mi ni ster Obro ny Na ro do -
wej awan so wał po śmiert nie do stop nia
ma jo ra: kpt. pil. Zyg mun ta Plu tę, kpt.
na wig. Fran cisz ka Omy la ka, do stop nia

ka pi ta na: por. Ta de usza Jenc kę,
do stop nia po rucz ni ka: ppor. pil. Ka zi -
mie rza Wi dac kie go, ppor. Kon stan te go
Du ni na -Hor ka wi cza oraz ppor. Ta de -
usza Mrocz kę. 

Za nim do szło do tej uro czy sto ści,
mi nę ło wie le lat pra cy i za an ga żo wa nia
miej sco we go pa sjo na ta, Alek san dra
Gu cwy, eme ry to wa ne go na uczy cie la.
Dzię ki nie mu hi sto ria pol skich lot ni -
ków, nio są cych po moc po wstań czej
War sza wie, ze strze lo nych nad zie mią
gor lic ką, zo sta ła wresz cie od kry ta
do koń ca, a bo ha ter scy lot ni cy, do nie -
daw na bez i mien ni, od zy ska li swo je
imio na i zo sta li god nie upa mięt nie ni.

Po ni żej roz mo wa z Alek san drem
Gu cwą

***

Przez ca łe ży cie za wo do we był pan
na uczy cie lem wy cho wa nia fi zycz -
ne go. Jak to się sta ło, że za czął pan
zaj mo wać się hi sto rią?

– Zdo pin go wa ły mnie tra dy cje ro -
dzin ne. Mia łem czte rech wuj ków, to
by li bra cia mo jej ma my, któ rzy słu ży li
w I Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich
w No wym Są czu. Trzech z nich zgi nę -
ło w cza sie woj ny. Je den zgi nął
w obro nie Lwo wa, dru gi w obro nie
Mo dli na i jest po cho wa ny na Cmen ta -
rzu Po wąz kow skim w War sza wie.
Trze ci wu jek wró cił z kam pa nii wrze -
śnio wej, wstą pił do Ar mii Kra jo wej,
zo stał aresz to wa ny przez ge sta po i zgi -
nął w Au schwitz. Czwar ty prze żył woj -
nę, też był w Ar mii Kra jo wej na te re nie
po wia tu gor lic kie go, w od dzia le „Kmi -
ci ca”, do żył sę dzi we go wie ku. Był
mię dzy in ny mi prze wod ni czą cym
Gmin nej Ra dy Na ro do wej, ale gdy
wła dza się do wie dzia ła, że był w AK

Przez 69 lat
załoga Halifaxa
była bezimienna
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– mu siał odejść. Do koń ca ży cia zaj mo -
wał się kro ni ką Bo bo wej.

A jak to się sta ło, że po świę cił się
pan od kry wa niu praw dy o pol skich
lot ni kach, któ rzy zgi nę li nio sąc po -
moc po wstań czej War sza wie?

– Za czę ło się to w dru giej po ło wie lat
sie dem dzie sią tych. Kie dy prze je żdża -
łem obok skrom ne go po mnicz ka
w Krzy wej, wi dzia łem, że tą tra gicz ną
hi sto rią pol skie go lot nic twa nikt się nie
zaj mu je. Ten po mnik był wy bu do wa ny
przez opie ku na miejsc pa mię ci na ro do -

wej Lu dwi ka Du szę z Gor lic. Był on wi -
ce prze wod ni czą cym Ra dy Po wia to wej
w Gor li cach i zaj mo wał się hi sto rią.
Zbu do wał po mnik w 1969 ro ku. W la -
tach sie dem dzie sią tych, osiem dzie sią -
tych in te re so wa łem się hi sto rią pol skich
za łóg lot ni czych, któ re tu zgi nę ły. Ale
wte dy brak by ło do stę pu do źró deł ar -
chi wal nych, w szcze gól no ści do In sty tu -
tu Si kor skie go w Lon dy nie. Zbie ra łem
in for ma cje od świad ków, w du żej mie -
rze po mo gła mi kie row nicz ka szko ły
w Krzy wej, Ma ria Ja nik, od któ rej uzy -
ska łem wie le cen nych wia do mo ści. Póź -
niej, po 1990 ro ku, kie dy ar chi wa
zo sta ły otwar te, szcze gól nie po r. 1994,
kie dy od na le zio no ta blicz kę zna mio no -
wą te go sa mo lo tu w Krzy wej – Ba ni cy,
za ją łem się tym te ma tem w szer szym
stop niu. W 2009 r. by ła na miej scu ka -
ta stro fy gru pa eks plo ra cyj na dok to ra
Wiel gu sa z Po li tech ni ki Kra kow skiej.
Zna le zio ne czę ści sa mo lo tu prze ka za no
do eks per ty zy do Lon dy nu i tam stwier -
dzo no, że w Krzy wej – Ba ni cy zo stał ze -
strze lo ny sa mo lot Ha li fax z pol ską
za ło gą na po kła dzie – ka pi ta na Omy la -
ka i pi lo ta Ka zi mie rza Wi dac kie go.

Przez dłu gie la ta my lo no dwie ka ta -
stro fy – Li be ra to ra, któ ry zo stał
strą co ny 17 sierp nia 1944 ro ku w Ol -

szy nach z Ha li fa xem, któ ry 29 sierp -
nia spadł w Krzy wej. Na Cmen ta rzu
Ra ko wic kim w Kra ko wie szcząt ki
lot ni ków zo sta ły po cho wa ne ja ko
szcząt ki jed nej za ło gi.

– Tak, w Ol szy nach 17 sierp nia 1944
ro ku zo stał strą co ny sa mo lot, któ ry rów -
nież le ciał z po mo cą dla po wsta nia war -
szaw skie go i po do ko na niu zrzu tu
wra cał już do ba zy w Brin di si, w po łu -
dnio wych Wło szech. To był Li be ra tor
z pol ską za ło gą. We dług świad ków,
miesz kań ców Ol szyn, zgi nę ła ca ła za ło -
ga. By ła też ta ka wer sja, że w Ol szy nach
od pa dło skrzy dło i ten sa mo lot jesz -
cze 40 ki lo me trów le ciał i spadł w Krzy -
wej – Ba ni cy. W Ol szy nach po cho wa no
pię ciu z sied miu lot ni ków, my śląc, że
dwóch – pi lot i me cha nik po kła do wy
– spa dli w Krzy wej – Ba ni cy. W 1980
ro ku by ła eks hu ma cja na cmen ta rzu
w Krzy wej. Or ga ni za to rzy, a zwłasz cza
Jó zef Zu brzyc ki z kra kow skie go Klu bu
Se nio rów Lot nic twa, by li prze ko na ni, że
są to szcząt ki lot ni ków z Li be ra to ra, po -
le głych w Ol szy nach. Póź niej, kie dy
bry tyj scy eks per ci zi den ty fi ko wa li czę -
ści dwóch sa mo lo tów, sta ło się ja sne, że
to by ły dwie od ręb ne ka ta stro fy i dwie
za ło gi. Wów czas za ją łem się tą hi sto rią
bar dzo in ten syw nie. W 2009 ro ku wy -
bu do wa łem po mnik lot ni kom z Ha li fa -
xa w Krzy wej – Ba ni cy. Uży wam tych
dwóch nazw, bo na zwa Ba ni ca funk cjo -
no wa ła do 1947 ro ku. Po wy sie dle niu
Łem ków, dzi siaj jest to przy sió łek wsi
Krzy wa. W 65. rocz ni cę ka ta stro fy po -
mnik zo stał po świę co ny z udzia łem
wszyst kich ro dzin za ło gi Ha li fa xa. Mo -
ją am bi cją by ło, że by od szu kać rów nież
ro dzi ny za ło gi Li be ra to ra z Ol szyn.
Do 2010 ro ku od szu ka łem pięć ro dzin,
w tym ro ku, na wio snę, zna la złem szó -
stą ro dzi nę, a dwa mie sią ce te mu siód -
mą. Mam więc już kon takt ze
wszyst ki mi ro dzi na mi lot ni ków z obu
sa mo lo tów. Więk szość ży je na te re nie
Pol ski, ale też w An glii, Au stra lii i Sta -
nach Zjed no czo nych.

Tę hi sto rię uwiecz nił pan w ksią -
żce…

– Po nie waż mia łem bar dzo du żo ma -
te ria łów z In sty tu tu Si kor skie go w Lon -
dy nie, z Cen tral ne go Ar chi wum
Woj sko we go w War sza wie oraz zdję cia
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Aleksander Gucwa
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od ro dzin lot ni ków – na pi sa łem ksią żkę
pod ty tu łem „Od wa ga i na dzie ja”, któ ra
zo sta ła wy da na w 2011 ro ku. Ksią żka
ro ze szła się bar dzo szyb ko, w ze szłym
ro ku by ło wzno wie nie, uzu peł nio ne, bo
przez dwa la ta ze bra łem du żo no we go
ma te ria łu do ku men tal ne go.

Trze ba też by ło upo rząd ko wać spra -
wę gro bów lot ni ków.

– Przez 69 lat za ło ga Ha li fa xa by ła
bez i mien na, nie mie li na grob ków ze
swo imi na zwi ska mi. Do pie ro sta ra niem
mo im i Bo le sła wa Lu dwi cza ka, któ ry
jest od po wie dzial ny za gro by Wspól no -
ty Bry tyj skiej, 16 paź dzier ni ka 2013 po -
sta wi li śmy no we ste le z ich na zwi ska mi
w kwa te rze bry tyj skiej na Cmen ta rzu
Ra ko wic kim w Kra ko wie. Te raz po jed -
nej stro nie są na grob ki lot ni ków z Li be -
ra to ra, z dru giej Ha li fa xa, a w środ ku
ka mień z go dłem i na pi sem po pol sku
i an giel sku: „Tu spo czy wa ją szcząt ki
dwóch pol skich za łóg, któ re od da ły ży -
cie za ho nor Oj czy zny”.

Ze brał pan rów nież wie le frag men -
tów sa mo lo tów. W ja ki spo sób?

– Za rów no w Ol szy nach, jak
i w Krzy wej – Ba ni cy prze by wa ły gru -
py eks plo ra cyj ne. To, co zna le zio no, zo -
sta ło prze ka za ne do Mu zeum Lot nic twa
Pol skie go do Kra ko wa. Kie dy wszyst kie
ba da nia się za koń czy ły, dla Mu zeum te
po skrę ca ne i nad pa lo ne ka wał ki me ta lu
nie mia ły więk szej war to ści i skoń czy -

ły by w naj lep szym wy pad ku gdzieś
w ma ga zy nach. Po my śla łem więc, że
po win ny wró cić do na szej gmi ny Sę ko -
wa i w przy szło ści urzą dzi my tu ta kie
ma łe mu zeum. Ma my po nad 20 skrzyń
tych czę ści, ma my miej sce, cze ka my
na wspar cie fi nan so we.

Czę ści sa mo lo tów by ły znaj do wa ne
nie tyl ko przez eks pe dy cje na uko -
we. Miesz kań cy oko li cy znaj do wa li
ja kieś szcząt ki?

– Tak. Ja w la tach osiem dzie sią tych
by łem na kon fe ren cji na uczy ciel skiej
w Krzy wej i wi dzia łem za szko łą ster tę
czę ści sa mo lo to wych. Wte dy by ły
w szko łach ta kie ak cje zbie ra nia ma ku -
la tu ry, bu te lek i zło mu. I za szko łą le ża -
ła na praw dę bar dzo du ża ster ta tych
czę ści. I pew nie tra fi ły na złom, a szko -
ła otrzy ma ła pa rę zło tych. Do tej po ry
na tym te re nie mo żna zna leźć ka wał ki
sa mo lo tu. Miesz kań cy oko li cy mó wi li
mi, że sil ni ki za bra li miesz kań cy Gła dy -
szo wa. Czy na złom? Nie ko niecz nie.
Po woj nie w go spo dar stwie ka żda śrub -
ka się przy da wa ła. Ro bi li ró żne rze czy,
sły sza łem, że na wet ły żki ro bi li z czę ści
alu mi nio wych.

W 2004 ro ku dwóch hi sto ry ków war -
szaw skich przez przy pa dek od na la zło
w Ba ni cy ta blicz kę zna mio no wą z na pi -
sem Ha li fax. Wte dy pro fe sor Olej ko
wraz z bra tem za czął pierw sze pe ne tra -
cje w te re nie, póź niej in ny hi sto ryk, To -
masz Si kor ski, zna lazł bar dzo du żo

rze czy z te go sa mo lo tu i tak to się za czę -
ło. Re zul ta ty ba dań uka zy wa ły się
w pra sie lot ni czej, te le wi zja rze szow ska
na krę ci ła film na ten te mat.

W uro czy sto ściach w Ol szy nach
i Krzy wej uczest ni czył mię dzy in ny -
mi Chris Mac kay, syn Bru no na Ma -
lej ki, dru gie go pi lo ta Li be ra to ra. To
chy ba je dy ny z ro dzin lot ni ków, któ -
ry nie mó wi po pol sku…

– Chris zna lazł mnie przez stro nę in -
ter ne to wą, kie dy or ga ni zo wa łem uro czy -
sto ści w 65. rocz ni cę ka ta stro fy,
do kład nie na ty dzień przed uro czy sto -
ścia mi przy słał mej la, za pro si łem go,
przy je chał, przy wiózł pięk ny al bum ze
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zdję cia mi oj ca z okre su po by tu w An glii.
Chris przy szedł na świat 40 dni po śmier -
ci oj ca. Mat ka pra co wa ła w ob słu dze na -
ziem nej RAF -u, bo da jże w kuch ni. Nie
mia ła wa run ków do wy cho wa nia dziec -
ka i od da ła go do ad op cji. Chris zo stał ad -
op to wa ny przez ro dzi nę an giel ską. Je go
mat ka, We ra, szu ka ła go póź niej i od na -
la zła do pie ro w 2002 ro ku. Oka za ło się,
że miesz ka li w jed nym mia stecz ku na te -
re nie Wa lii, pew nie mi ja li się na uli cy.
Po tem spo ty ka li się bar dzo czę sto aż
do jej śmier ci dwa la ta te mu.

To nie zwy kła hi sto ria…
– Po zna łem ta kich nie zwy kłych hi sto -

rii zwią za nych z ty mi ka ta stro fa mi i pol -
ski mi lot ni ka mi wie le. Je den z tych
lot ni ków, sie rżant strze lec po kła do wy
Jó zef Skor czyk, sta cjo no wał na lot ni sku
Rę ka wy pod Rze szo wem. Na po cząt ku
woj ny, 5 wrze śnia 1939 ro ku otrzy mał
roz kaz lo tu w kie run ku Rab ki, gdzie
zbom bar do wa li ko lum nę nie miec ką. Le -

ciał w trzy oso bo wym sa mo lo cie Ka raś.
Kie dy wra ca li do ba zy, nad Gry bo wem
sil nik za czął się du sić i w koń cu zgasł.
Wszy scy trzej lot ni cy wy sko czy li
na spa do chro nach i wy lą do wa li w miej -
sco wo ści Bru śnik ko ło Bo bo wej. Miej -
sco wa lud ność oto czy ła ich z wi dła mi
i sie kie ra mi, bo my śle li, że to Niem cy,
ale kie dy się wy le gi ty mo wa li – po mo -
gła im do stać się do Tar no wa, a stam tąd
do tar li już do swo jej ba zy. Pięć lat póź -
niej Jó zef Skor czyk zgi nął w tej sa mej
oko li cy, w ze strze lo nym sa mo lo cie Ha -
li fax. Wi dać to miej sce by ło mu pi sa ne.

Dzię ku ję za roz mo wę. 
Roz ma wiał JAN GA BRU KIE WICZ 

– Przez 69 lat za ło ga Ha li -
fa xa by ła bez i mien na.
Do pie ro sta ra niem mo im
i Bo le sła wa Lu dwi cza ka,
któ ry jest od po wie dzial -
ny za gro by Wspól no ty
Bry tyj skiej, 16 X 2013 po -
sta wi li śmy no we ste le
z ich na zwi ska mi.

ALEK SAN DER GU CWA

Mam na imię Mi chał, je stem
uczniem III LO w No wym Są czu,
obec nie prze by wam w Ko lum bii
w ra mach rocz nej wy mia ny
uczniow skiej. Chciał bym po dzie lić
się mo imi do świad cze nia mi i opo -
wie ścia mi z Czy tel ni ka mi „Są de -
cza ni na”. Mo ja hi sto ria to do wód
na to, że je śli tyl ko się chce – mo żna
osią gnąć wszyst kie za mie rzo ne ce -
le, a czym wy żej się mie rzy, czym
trud niej sze do zdo by cia wy da ją się
one być, tym więk szą sa tys fak cję
od czu wa się zdo by wa jąc je. 

M
o ja pod róż to nie wa ka cje
w eks klu zyw nym pię cio -
gwiazd ko wym ho te lu
z pierw szych stron ka ta lo -

gów ko mer cyj nych biur pod ró ży, to bę -
dzie rok, w trak cie któ re go po znam
od środ ka ko lum bij ską kul tu rę, tra dy cję,
oby cza je, bę dę sma ko wał, po zna wał,
do świad czał i żył in ny mi re alia mi wła -

śnie tu taj, w śred niej wiel ko ści mie ście
po ło żo nym w re gio nie ka wy, w dzi kich
An dach. Naj bli ższy mi mi oso ba mi nie
sta ną się wy na ję ty prze wod nik, czy też
kel ner, a ko lum bij skie ro dzi ny, u któ rych
bę dę miesz kał oraz ucznio wie tu tej szej
szko ły.

Na miej sce swo jej przy go dy do tar -
łem do kład nie 21 sierp nia 2014 ro ku.
Od kil ku na stu dni je stem w cen trum
Ame ry ki Ła ciń skiej, w kra ju po mię dzy
Pa cy fi kiem, a Ka ra iba mi, je stem w Ko -
lum bii!

Mój lot tu taj pe łen był stre su i nie -
pew no ści, czar nych my śli, prze peł nio -
ny wi do kiem pła czą cych ro dzi ców,
przy ja ciół, że gna ją cych mnie bra ci. Aż
do mo men tu, w któ rym wy lą do wa łem
w Bo go cie, po przej ściu od pra wy wi -
zo wej i wszel kich for mal no ści, wy sze -
dłem kil ka me trów na ze wnątrz
lot ni ska i w mo men cie, w któ rym uj -
rza łem skra wek Ko lum bii, po my śla łem
„te go wła śnie chcia łem”. By łem cał ko -

Są de cza nin w Ko lum bii 

Tak roz po czy na się
rocz na przy go da
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Michał Bodziony w Kolumbii
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wi cie pe wien, że do brze zro bi łem speł -
nia jąc swo je wiel kie ma rze nie, bo jak
gło si pew na sen ten cja, po win no się po -
dą żać za ma rze nia mi, bo tyl ko one zna -
ją dro gę. Wszyst kie ne ga tyw ne emo cje
znik nę ły, po ja wi ła się je dy nie cie ka wość
i chęć od kry cia cze goś no we go, cze goś
co zmie ni na za wsze mnie, mo je ży cie
i świa to po gląd, a ta kże otwo rzy oczy
na cał kiem in ny świat.

Na lot ni sku, w mo jej osta tecz nej de -
sty na cji, ja ką by ła Pe re ira, przy wi ta ły
mnie trzy ro dzi ny, u któ rych miesz kać
bę dę w trak cie swo je go tu taj po by tu.
Mia sto to le ży sto sun ko wo bli sko Bo go -
ty, jed na kże prze jazd au to bu sem, czy też
sa mo cho dem ze sto li cy jest bar dzo nie -

bez piecz ny ze wzglę dy na pa nu ją cą woj -
nę do mo wą. Ma ło kto de cy du je się tu taj
na pod róż mię dzy mia sta mi dro gą lą do -
wą, po nie waż ilość nie bez piecz nej par -
ty zant ki oraz licz ne gan gi nar ko ty ko we,
nie sprzy ja ją po czu ciu bez pie czeń stwa
na dłu ższych tra sach, dla te go też zde cy -
do wa łem się na 25-mi nu to wy lot.
Po ser decz nych ge stach, wy py ta niu
o pod róż za py ta no mnie o mój roz miar
spodni. To chy ba by ło osta nie py ta nie,
któ re go oso ba wy cień czo na po kil ku -
dzie się ciogo dzin nej pod ro ży, łącz nie
trze ma sa mo lo ta mi, mo gła by się spo -
dzie wać. Po po da niu im mo je go roz mia -
ru usły sza łem, że jak naj szyb ciej
po trze bu ję bia łych spodni, bo już ju tro

cze ka mnie mo ja pierw sza ko lum bij ska
fie sta. A tu taj to nie jest by le co, oj nie.
Już ko lej ne go dnia ra no, na sto le, cze ka -
ły na mnie bia łe spodnie, bia ła ko szul -
ka, czer wo na chu s ta oraz ka pe lusz
ro dem z we ster nu…

Je śli cho dzi o sa mą Ko lum bię wszyst -
ko tu taj jest in ne, po cząw szy od je dze nia,
któ re dia me tral nie ró żni się od te go eu -
ro pej skie go, a skoń czyw szy na głę bo kim
dzie le niu spo łe czeń stwa na bar dzo bied -
ne i bar dzo bo ga te i na wy so kich pło tach
od dzie la ją cych slum sy i fa we le od wil li
ro dem z Hol ly wo od. Pło tach, któ re
w wy raź ny spo sób, wręcz bru tal ny, od -
dzie la ją zde fi nio wa ną ma jąt kiem war -
tość ży cia po szcze gól nych lu dzi,
w ka żdym je go ca lu. Wy da je mi się, że
wła śnie to je den z wie lu po wo dów dla
któ re go Ame ry kę Ła ciń ską al bo się ko -
cha, al bo… nie na wi dzi. Bez wąt pie nia
Ko lum bia, a ta kże ca ły kon ty nent ma
wie le cie ni i bla sków, któ re po sta ram się
opi sać, wpi su jąc w to kul tu rę, kuch nię,
go spo dar kę, miej sca war te zo ba cze nia,
a ta kże, a mo że przede wszyst kim, co -
dzien nie ży cie miesz kań ców kra ju Sha -
ki ry i Ma rqu eza oraz mo je spo strze że nia
do ty czą ce je go sma ku, za pa chu, ja kie
ono jest i co my – Eu ro pej czy cy, mo że -
my z nie go wy nieść.

Po przez swo je ko re spon den cje
chciał bym za brać Pań stwa w ma łą pod -
róż, w da le ki za ką tek świa ta, pach ną cy
ka wą, ma są ró żne go ro dza ju tu tej szych
owo ców, któ ry wy wo łu je skra je emo cje,
jed nak trze ba przy znać - jest przez to
nie zmier nie cie ka wy. 

Cdn.
MI CHAŁ BO DZIO NY

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
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Spo ra gru pa Są de czan wzię ła w nie -
dzie lę 14 wrze śnia udział w uro czy -
sto ści od sło nię cia po mni ka ks.
Wła dy sła wa Gur ga cza SJ w Par ku
Jor da na w Kra ko wie. Są de cza nie
uczest ni czy li ta kże w spo tka niu
na te re nie Aresz tu Śled cze go
przy uli cy Mon te lu pich, gdzie 65 lat
te mu – 14 wrze śnia 1949 ro ku
– z wy ro ku sta li now skie go są du,
roz strze la no ka pe la na Pol skiej Pod -
ziem nej Ar mii Nie pod le gło ścio wej. 

W
nie dzie lę ra no z No we go
Są cza po je chał do Kra -
ko wa peł ny au to bus,
uży czo ny przez Fun da -

cję Po mo cy Oso bom Nie peł no spraw -
nym ze Stróż (od se na to ra St. Ko gu ta).
W au to ka rze je cha li m.in. akow cy, har -
ce rze z Bar cic (Sta ro są dec ka Dru ży -
na „Le śni” im. ks. W. Gur ga cza ZHR),
dy rek tor szko ły w Ma cie jo wej Ma rek
Bu da, pre zes są dec kie go od dzia łu PTH
Le szek Za krzew ski, człon ko wie są dec -
kie go Klu bu Ga ze ty Pol skiej, Ro dzi ny
Ra dia Ma ry ja i in ni; zna la zło się rów -
nież miej sce dla fo to gra fi ka Syl we stra
Adam czy ka i wy słan ni ków „Są de cza ni -
na”. Wy jazd zor ga ni zo wa ło Dusz pa ster -
stwo Lu dzi Pra cy (DLP) z pa ra fii Najśw.
Ser ca Pa na Je zu sa w No wym Są czu,
a wy pra wie sze fo wa li: Je rzy Ba sia ga
i Piotr Ma słow ski. 

Wie lu są de czan po je cha ła do Kra ko -
wa in dy wi du al nie, m.in. pań stwo Te re -
sa i Jó zef Pa cho wie, by li też oj co wie
je zu ici, m.in. o. Wie sław Paw łow ski SJ,
ka pe lan DLP z pa ra fii ko le jo wej i je go
po przed nik – o. An to ni Drąg. 

Nie za bra kło w Kra ko wie prof. Lesz -
ka Bed nar czy ka, po sła Pio tra Na im skie -
go i rad ne go po wia to we go Wie sła wa
Pió ro z Ła bo wej, któ ry przed ro kiem do -

pro wa dził (z ro dzi ną), do od sło nię cia
po mni ka za mor do wa nych i po le głych
par ty zan tów PPAN w Ma cie jo wej. 

Z Kry ni cy -Zdro ju przy je chał Hen ryk
Opi lo z ma łżon ką. 

***
W dru gą nie dzie lę wrze śnia Areszt

Śled czy przy ul. Mon te lu pich otwo rzył
swo ją że la zną bra mę dla go ści z ze -
wnątrz, co się rzad ko zda rza. Na dzie -
dziń cu wię zien nym sta nął po czet
sztan da ro wy Okrę go we go In spek to ra tu
Słu żby Wię zien nej w Kra ko wie; przy -
po mnia no syl wet kę ks. Gur ga cza, od był
się apel po le głych. 

Płk Krzysz tof Tre la, dy rek tor Okrę go -
wy Słu żby Wię zien nej przy wo łał hi sto -
rię pew ne go AK -owca, któ ry w dro dze
na sza fot krzyk nął: „Pol ska się o nas
upo mni”. 

– My ślę, że ta dzi siej sza uro czy stość
jest speł nie niem ma rzeń te go chłop ca.

Je ste śmy tu taj po to, że by upo mnieć się
o tych, o któ rych chcia no, że by śmy za -
po mnie li – mó wił płk. Tre la. 

Prof. Fi lip Mu siał z kra kow skie go od -
dzia łu IPN, au tor ksią żki o ka pe la nie
PPAN na zwał o. Wła dy sła wa Gur ga cza
jed ną z ikon nie pod le gło ścio we go pod -
zie mia an ty ko mu ni stycz ne go. Pod kre ślił,
że to po stać wie lo wy mia ro wa – ka pe lan
żoł nie rzy, mi styk i ar ty sta -ma larz.

Głos za brał rów nież o. Ja cek Siep siak
SJ, ka pe lan Okrę gu Ma ło pol skie go
Związ ku Har cer stwa Rze czy po spo li tej,
i po seł An to ni Ma cie re wicz.

Na stęp nie ze bra ni prze szli pod ścia -
nę, gdzie w okre sie sta li now skim roz -
strze li wa no więź niów po li tycz nych,
ska za nych na ka rę śmier ci. Ka pła ni po -
świę ci li krzyż za pro jek to wa ny przez
jed ne go z funk cjo na riu szy SW z Za kła -
du Kar ne go w Wa do wi cach. Krzyż wy -
ko na li ska za ni z te go za kła du. 

Są de cza nie na Mon te lu pich i w Par ku Jor da na w Kra ko wie 

Ks. Gur gacz w pan te onie
wiel kich Po la ków

ZDJĘCIA: SYLWESTER ADAMCZYK, HSZ
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Zo stał za mon to wa ny na bu dyn ku
daw nej pie kar ni, za któ rą po woj nie
znaj do wa ło się miej sce stra ceń. Miej sce
to na zy wa ne „kur ni kiem”, by ło wów -
czas pla cem spa ce ro wym. Apel pa mię -
ci prze pro wa dzo ny zo stał przez
funk cjo na riu sza SW, przy współ udzia le
por. Ste fa na Ku li ga z No we go Są cza
i grup re kon struk cji hi sto rycz nych
z Boch ni i Pod ha la.

Wzru sze nia nie krył Zbi gniew Ob tu -
ło wicz z No we go Są cza, je den z ostat nich
żoł nie rzy PPAN (rocz nik 1928), wię zio -
ny przez 6 lat w okre sie sta li now skim. 

– W 1949 ro ku sie dzia łem przez kil ka
mie się cy, do wy ro ku, na Mon te lu pich.
Tro chę ina czej to miej sce wy glą da ło, tu -
taj by ła pral nia. W ka żdym ra zie cho dzi -
my po zie mi zbro czo nej krwią pol skich
pa trio tów – mó wił. 

Dla pa na Zbi gnie wa by ła to pierw sza
wi zy ta na „Mon te” po 65 la tach… 

Obec ni mo gli ta kże obej rzeć wy sta -
wę przy go to wa ną przez ad mi ni stra cję
Aresz tu Śled cze go. Z plansz mo żna się
by ło do wie dzieć, że w okre sie sta li now -
skich na Mon te lu pich stra co no me to dą
ka tyń ską ok. 80 osób. 

Eg ze ku cją ks. Gur ga cza i za mor do wa -
nych wraz z nim Ste fa nem Ba lic kim i Sta -
ni sła wem Szaj ną kie ro wał Wła dy sław
Szy ma niak, któ ry, wg IPN, do wo dził pięt -
na sto ma eg ze ku cja mi w la tach 1949-1951.
W ostat nim sło wie ks. Gur gacz po pro sił,
aby po zwo lo no do koń czyć pieśń „Pod Twą

obro nę”, śpie wa ną przez współ więź niów
w ce lach. Opraw cy wy ra zi li zgo dę. 

Ostat nią fa lę więź niów po li tycz nych,
w tym gru pę dzia ła czy pod ziem nej „S”
z No we go Są cza, trzy ma no na „Mon te”
w la tach 80. ze szłe go stu le cia. Tra fia li
tam po 13 grud nia 1981 ro ku, sie dzie li
w tzw. get cie – nie for mal nej czę ści Od -
dzia łu II, znaj du ją ce go się na I pię trze,
„pod le głej cał ko wi tej kon tro li Wy dzia -
łu Śled cze go SB”. 

Z tam tej „za ło gi” Aresz tu Śled cze go
przy ul. Mon te lu pich w Kra ko wie już
nikt nie po zo sta je w słu żbie. 

Uro czy stość zo sta ła zor ga ni zo wa -
na wspól nie przez Okrę go wy In spek to -
rat Słu żby Wię zien nej w Kra ko wie
i Od dział In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej
w Kra ko wie. 

***
Mszy św. w Par ku Jor da na w in ten cji

księ ży mę czen ni ków kon ce le bro wa nej
przy oł ta rzu po lo wym kil ku na stu ka pła -
nów prze wod ni czył ks. ppor. Łu kasz
Hu bacz. 

Pło mien ne ka za nie wy gło sił ks. Hen -
ryk Mi cha lak z War sza wy, do brze zna ny
są de cza nom, któ rzy bio rą udział w do -
rocz nych uro czy sto ściach przy po mni ku
PPAN na Ha li Ła bow skiej. Ka zno dzie ja
po wie dział m. in., że ks. Gur gacz znaj -
du je się w gru pie po nad set ki pol skich
ka pła nów -mę czen ni ków, ofiar ko mu ni -
zmu, o któ rych be aty fi ka cję czy nio ne są
obec nie usil ne sta ra nia. 

Uroczystość w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie 
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– Chcę zło żyć to świa dec two, ja ko
przy czy nek do pro ce su be aty fi ka cyj ne -
go. Trwa kult o. Wła dy sła wa Gur ga cza
– mó wił ks. Mi cha lak. 

Ka zno dzie ja przy po mniał ostat nie
sło wa, wy gło szo ne na po ka zo wym pro -
ce sie w Kra ko wie przez ks. Gur ga cza:
„Ju di ca me Deus et di scer ne cau sam
me am” (Osądź mnie, Bo że, i roz strzy -
gnij spra wę mo ją). 

Po mszy zo sta ło od sło nię te po pier sie
ks. Gur ga cza, au tor stwa ks. Ro ber ta
Krucz ka SDB. Ak tu od sło nię cia po mni -
ka do ko na ła sio strze ni ca ks. Gur ga cza,
Ma ria Kucz ma; Ma ria Leb do wicz
z Piw nicz nej, sio strze ni ca Sta ni sła wa
Pió ro, do wód cy PPAN; Zu zan na Kur ty -
ka i An to ni Ma cie re wicz. 

Kom pa nia Ho no ro wa WP 6. Bry ga -
dy Po wietrz no -De san to wej od da ła trzy -
krot nie sal wę ho no ro wą, a na stęp nie
roz po czął się ce re mo niał skła da nia
wień ców i kwia tów, ta kże od Są de czan. 

Spo śród wie lu mów ców naj wię cej
okla sków do stał dr Piotr Szu bar czyk,
któ ry swo je wy stą pie nie za koń czył Pie -
śnią Kon fe de ra tów Bar skich.

Opra wę mu zycz ną uro czy sto ści stwo -
rzył chór żeń ski „Wspól no ta” z Mo ra wi -
cy, któ ry dał praw dzi wy kon cert pie śni
pa trio tycz nych, by ły gru py re kon struk -
cyj ne z Boch ni i Pod ha la, a ta kże pię ciu
uła nów na ko niach. Na ko niec ki bi ce
Wi sły Kra ków roz wi nę li trans pa rent
i za pa li li po chod nie. 

– Nie chce się wra cać do do mu, tak
tu pięk nie – mó wi ła tam tej nie dzie li
w Par ku Jor da na ja kaś star sza kra ko -
wian ka.

Uro czy stość by ła re je stro wa na przez
Te le wi zję Trwam.

Kie dy już by ło po wszyst kim, Są de -
cza nie uda li się pod po mnik nie dźwie -
dzia „Wojt ka”, ma skot ki żoł nie rzy ar mii
gen. An der sa (prze szedł ca ły szlak bo -
jo wy II Kor pu su Pol skie go), gdzie zro -
bi li śmy so bie pa miąt ko we zdję cie.
A po tem do do mu. Pod róż do Kra ko wa
roz po czę ła się w au to bu sie od Ró żań ca,
a skoń czy ła Ko ron ką do Mi ło sier dzia
Bo że go. Mo dli twom prze wod ni czył
Piotr Ma słow ski, czło nek Za rzą du Re -
gio nu Ma ło pol ska NSZZ „So li dar ność”.

***
Po pier sia pol skich bo ha te rów sta wia

w Par ku Jor da na To wa rzy stwo Par ku

im. dr. Hen ry ka Jor da na, któ re mu pre -
ze su je To masz Cho le wa. Po mnik ks.
Gur ga cza ufun do wał In sty tut Edu ka cji
Spo łecz nej i Re li gij nej im. Ks. Pio tra
Skar gi. Ks. Gur gacz są sia du je z Da nu tą
Sie dzi ków ną „In ką”, łącz nicz ką od „Łu -
pasz ki”, roz strze la ną w wie ku 17 lat. 

W kra kow skim pan te onie wiel kich
Po la ków XX wie ku zna leź li się m. in.:
Jó zef Pił sud ski, Igna cy Jan Pa de rew ski,
Jan Pa weł II, kard. Ste fan Wy szyń ski,
św. Mak sy mi lian Ma ria Kol be, ks. Je -
rzy Po pie łusz ko, kard. Adam Sa pie cha,
gen. Wła dy sław An ders, gen. Le opold
Oku lic ki, gen. Sta ni sław Ma czek, rot -
mistrz Wi told Pi lec ki, An drzej Mał -
kow ski, Zbi gniew Her bert, płk Ry szard
Ku kliń ski. 

Jed nym sło wem: ka pe lan PPAN, an -
ty ko mu ni stycz nej par ty zant ki dzia ła ją cej
na Są dec czyź nie w la tach 1947-1949,
zna lazł się w do bo ro wym to wa rzy stwie.

HEN RYK SZEWC ZYK

KS. WŁADYSŁAW
GURGACZ SJ 
Uro dził się 2 kwiet nia 1914 r. w Ja bło ni -
cy Pol skiej pod Kro snem, był człon kiem
To wa rzy stwa Je zu so we go, ka pe la nem
szpi tal nym, ab sol wen tem stu diów fi lo -
zo ficz nych i teo lo gicz nych. W ro -
ku 1948, szy ka no wa ny przez
ko mu ni stów za gło sze nie pa trio tycz -
nych ka zań, za czął się ukry wać i z cza -
sem ob jął funk cję ka pe la na od dzia łu
par ty zanc kie go Pol skiej Pod ziem nej
Ar mii Nie pod le gło ściow ców. W lip -
cu 1949 r. zo stał aresz to wa ny przez UB
w Kra ko wie i wy ro kiem Woj sko we go
Są du Re jo no we go ska za ny na śmierć
po po ka zo wym pro ce sie. Zgi nął za -
mor do wa ny 14 wrze śnia 1949 r. w wię -
zie niu przy ul. Mon te lu pich
w Kra ko wie. Je go grób znaj du je się
na cmen ta rzu przy ul. Pran do ty w Kra -
ko wie. Po sta no wie niem 9 li sto pa -
da 2007 r. „Za wy bit ne za słu gi dla
nie pod le gło ści Rze czy po spo li tej Pol -
skiej” w 2007 r. zo stał od zna czo ny po -
śmiert nie przez pre zy den ta RP Le cha
Ka czyń skie go Krzy żem Ko man dor skim
Or de ru Od ro dze nia Pol ski.

Sądeczanie na Montelupich

Od sło nię cie po pier sia ks. Wł. Gur ga -
cza SJ w Par ku Jor da na w Kra ko wie 

ZDJĘCIA: SYLWESTER ADAMCZYK, HSZ
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Roz mo wa ze Sta ni sła wem Szar kiem,
są dec kim ar ty stą, na uczy cie lem pla sty -
ki i wy cho waw cą mło dzie ży.

***

Mó wił ktoś pa nu, że jest na wie dzo -
nym, ar ty stycz nym wa ria tem, któ ry
jak Don Ki chot pró bu je wal czyć
z wia tra ka mi?

– Ci, któ rzy mnie zna ją, wie dzą że
mam na tym punk cie ho pla, ale w tym
po zy tyw nym zna cze niu. Sam sie bie nie
uwa żam za wa ria ta, cho ciaż pla sty cy ge -
ne ral nie są trak to wa ni z przy mru że niem
oka, ja ko lu dzie nie do koń ca stą pa ją cy
po zie mi. A co do mo jej don ki szo te rii,
to przy by wa lu dzi, któ rym uda je się
otwo rzyć oczy na to, że pol ska szko ła
jest za bój cą dzie cię cej wy obraź ni.

Wszy scy za mar twia ją się o po ziom
na ucza nia ma te ma ty ki i fi zy ki,
na przed mio ty hu ma ni stycz ne jest
w szko le co raz mniej cza su, a przed -
mio ty ar ty stycz ne, ta kie jak mu zy ka
i pla sty ka, trak to wa ne są jak pią te
ko ło u wo zu. Gdzie szu kać win nych
ta kie go sta nu rze czy?

– Win nych jest wie lu. Zacz nij my
od te go, że w naj młod szych kla sach
szko ły pod sta wo wej pla sty ki nie uczą ci,
któ rzy się na tym zna ją. Bo na uczy cie le
na ucza nia po cząt ko we go nie są prze cież
omni bu sa mi. Tym cza sem jest wie lu bez -
ro bot nych pla sty ków przy go to wa nych
do pro wa dze nia za jęć z dzieć mi. Po -
za tym we współ cze snej szko le, a za czę -
ło się to w la tach 80., dziec ko do sta je
do rę ki „go tow ce”, ta kie jak ko lo ro wan -

ki, ćwi cze nia do wy peł nie nia. To zu peł -
nie tak, jak z eg za mi na cyj ny mi te sta mi,
któ re ogra ni cza ją sa mo dziel ny spo sób
my śle nia i in te li gen cję ucznia. To sza -
blon, któ ry za bi ja wy obraź nię i umie jęt -
ność two rze nia wła snej wi zji. Win ni są
ta kże ci ro dzi ce, któ rzy nie zda ją so bie
z te go spra wy i nie wal czą o to, że by to
zmie nić. Dla nich szko da cza su „na ry -
sun ki”. Le piej w tym cza sie uczyć
dziec ka „cze goś po ży tecz ne go”.

I nie wie dzą że to wła śnie „ry sun ki”
są bar dzo po ży tecz ne?

– Wła ści wie na ucza na pla sty ka za -
chę ca dzie ci do two rze nia pięk -
na i kształ tu je ich wy obraź nię. Na ca łe
ży cie. Je że li ktoś ma otwar tą wy obraź -
nię pla stycz ną, to po ra dzi so bie z ka żdą
rze czą na zie mi, a oprócz te go po tra fi
za da wać py ta nia. Pla sty ka jest sztu ką.
Dzię ki niej wcho dzi my w bo ską prze -
strzeń. Bo Bóg stwo rzył pięk no i po zwo -
lił czło wie ko wi ta kże je two rzyć. Pro szę
zwró cić uwa gę na spon ta nicz ną chęć ry -
so wa nia u ma łych dzie ci. Od mo men tu,
kie dy za czy na ją kre ślić na pa pie rze
pierw sze li nie, kre ski czy pla my – uka -
zu ją chęć po dzie le nia się swo im świa -
tem z oto cze niem. Dziec ko jest
naj szczer szym, naj lep szym ar ty stą.

– W spo sób nie ogra ni czo ny i nie ukie -
run ko wa ny roz wi ja za po mo cą ry -
sun ku swo ją na tu ral ną, ar ty stycz ną
wy obraź nię. Ale po tem idzie do szko -
ły, któ ra tę wy obraź nię za bi ja?

– Tak. I o tym trze ba gło śno nie tyl ko
mó wić. O tym trze ba krzy czeć! Pro gra -

my na ucza nia są peł ne na pu szo nych
sfor mu ło wań o po trze bie kształ to wa nia
u dziec ka wy obraź ni. A jak jest na praw -
dę? Am bi cją ko lej nych mi ni strów
oświa ty jest wy po sa że nie dzie ci w ta ble -
ty. Ka żde dziec ko ma mieć kom pu ter,
któ ry za nie my śli. Ale nie na uczy ani
mi ło ści, ani two rze nia pięk na. To urzą -
dze nie tyl ko za pro si dzie cia ka do sie bie,
po łknie, a po tem w po sta ci emo cjo nal -
ne go wra ka po ja kimś cza sie wy plu je.

Pan pró bu je to zmie niać. Pi sze pan
au tor skie pro gra my na ucza nia pla -
sty ki? 

– Na pi sa łem kil ka ta kich pro gra mów
na ucza nia pla sty ki w przed szko lach i szko -
łach, wy ko rzy sty wa nych nie tyl ko prze ze
mnie, ale ta kże i in ne pla ców ki. Ja sam nie
chcę wi dzieć żad nych go tow ców, któ re
wzię ły się z „war szaw skie go ko smo su”.

Ale jak na ra zie to nie mal wszę dzie
rzą dzi ten „war szaw ski ko smos”. 

– Je stem zwo len ni kiem osią ga nia
efek tów ma ły mi kro ka mi. Prze cież kro -
pla drą ży ska łę. 

Da le ko pan za szedł?
– Na ra zie mam po par cie u nie któ -

rych par la men ta rzy stów. Spo tka łem się
z życz li wym za in te re so wa niem Ar ka -
diu sza Mu lar czy ka, a po seł Wie sław
Jan czyk na pi sał in ter pe la cję do ty czą cą
ko niecz nych zmian w pro gra mie na -
ucza nia pla sty ki w naj młod szych kla -
sach szko ły pod sta wo wej. 

Po seł na pi sał in ter pe la cję i…?

Po zy tyw nie za krę co ny
Don Ki chot z No we go Są cza
Ma rzy o tym, że by w ca łej Pol sce w jed nym dniu, o tej sa mej go dzi nie do ro śli wraz z dzieć mi wy szli na ryn ki i pla -
ce, wzię li do rąk ko lo ro wą kre dę i wspól nie ry so wa li ró żno barw ne kwia ty, błę kit ne chmu ry, słoń ca, do my z ko mi -
na mi, tę cze i sa mo cho dy. Na ra zie, raz do ro ku, ta ki hap pe ning or ga ni zu je w No wym Są czu. Ale to nie jest zwy kłe
ry so wa nie. To ra czej mi sja po zy tyw nie za krę co ne go na uczy cie la pla sty ki z po wo ła nia, któ ry od lat zwra ca uwa gę
na to, że przed mio ty ar ty stycz ne w pol skich szko łach zo sta ły ze pchnię te na mar gi nes. Trak to wa ne są jak edu ka -
cyj ny ogon. A prze cież pla sty ka i mu zy ka, to te dzie dzi ny ży cia, któ re uczą nas wra żli wo ści, pięk na i wy obraź ni.
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– Tra fi ła do sej mo wej „za mra żar ki”.
Ale ja się nie zra żam. Pró bo wa łem na wią -
zać kon takt z Rzecz ni kiem Praw Dziec -
ka. Na pi sa łem do nie go list otwar ty,
w któ rym opi sa łem jak wy glą da szkol na,
pla stycz na rze czy wi stość naj młod szych.
Po nie waż obaj je ste śmy ka wa le ra mi Or -
de ru Uśmie chu i zna my się, li czy łem
na je go po moc. Ale jak na ra zie nie do -
cze ka łem się żad nej od po wie dzi. 

Ale nie pod da je się pan?
– Naj wa żniej sze to nie stać w miej scu,

tyl ko dzia łać. Wła śnie dla te go wy my śli -
łem Ogól no pol skie Ry so wa nie Do ro słych.
Już czte ro krot nie na pły cie są dec kie go
ryn ku wspól nie z dzieć mi ma lo wa li do ro -
śli, re pre zen tu ją cy ró żne śro do wi ska. By li

mię dzy ni mi sa mo rzą dow cy i po li ty cy,
od któ rych wie le za le ży.

Przez to wspól ne ma lo wa nie do ro śli
ma ją w so bie od na leźć peł ne wra żli -
wo ści i wy obraź ni dzie ci, któ ry mi
kie dyś by li?

– Ta ki mam za miar. Mo że wte dy zro -
zu mie ją jak wa żne jest, że by w szko le
nie trak to wać po ma co sze mu przed mio -
tów ar ty stycz nych. Ma rzy mi się, że by
ak cja wspól ne go ry so wa nia do ro słych
zy ski wa ła so jusz ni ków w ko lej nych pol -
skich mia stach.

Zna lazł pan już chęt nych? 
– Mam na dzie ję że do pią tej edy cji

przy łą czą się Tar nów i Kra ków. Do po -
mo cy zde kla ro wa li się nie któ rzy ma ło -
pol scy rad ni. Kosz ty ta kiej im pre zy są
mi ni mal ne. Wła ści wie po trzeb na jest
tyl ko ko lo ro wa kre da i od po wied nie wy -
pro mo wa nie im pre zy, że by zgro ma dzi -
ła jak naj wię cej lu dzi. 

Ma pan też i in ne po my sły. Ma rzy
się pa nu, aby No wy Sącz stał się am -
ba sa do rem twór czo ści dzie cię cej
na ca łą Pol skę. 

– Chciał bym, aby to wła śnie No wy
Sącz prze ła mał im pas w na ucza niu
w naj młod szych kla sach za jęć ar ty stycz -
nych z pla sty ki i mu zy ki. Ale mu szą mi
w tym po móc miej skie wła dze. Prze cież
szko ły pod le ga ją sa mo rzą do wi. 

I co na to są dec ki ma gi strat?
– Mam wra że nie, że na ra zie mi się

przy glą da ją. Ale jest też kil ku rad nych,
któ rzy za ra zi li się mo im po my słem. Po -
za tym zna la złem so jusz ni ków w są dec -
kiej Pań stwo wej Wy ższej Szko le
Za wo do wej i w dzia ła ją cym w na szym
mie ście Sto wa rzy sze niu na rzecz Ba dań
i Do ku men ta cji Kul tu ry „A Po ste rio ri”.

Czy to co pan ro bi nie jest za wra ca -
niem ki jem Wi sły? Pły nię ciem
pod prąd w sko mer cjo na li zo wa nym
świe cie pla sti ko wej po pkul tu ry, z któ -
rym wal czy nie po praw ny ide ali sta?

– Je śli tak na to spoj rzeć, to ta kich nie -
po praw nych ide ali stów jest wię cej.
Na przy kład ro dzi ce, któ rzy po sy ła ją
do mnie swo je dzie ci na za ję cia do Miej -
skie go Ośrod ka Kul tu ry. Oni ubo le wa ją,
że szko ła wła ści wie prze sta ła się zaj mo -
wać te go ro dza ju edu ka cją. Ci ro dzi ce
wca le nie chcą, że by ich dziec ko wy ro -
sło na ar ty stę. Oni tyl ko chcą że by ktoś,
kto się na tym zna, na uczył ich po cie chy
wra żli wo ści w od bio rze sztu ki. Wie dzą,
że ry su nek roz wi ja u dziec ka wy obraź -
nię, wra żli wość, cier pli wość i zwy czaj -
ną ma nu al ną spraw ność. Oni nie tyl ko
chcą, że by ich dziec ko ry so wa ło. Oni
chcą, że by ich dziec ko my śla ło. Na uczyć
ko goś ry so wać to nie jest pro blem. Ale
na uczyć my śleć, już nie ko niecz nie.
A sztu ka wła śnie wy ma ga my śle nia. 

Roz ma wia ła AGNIESZ KA MI CHA LIK

Stanisław Szarek 

Happening na sądeckim Rynku  
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W so bo tę 20 wrze śnia Gru pa Re kon -
struk cyj na 1. Puł ku Strzel ców Pod -
ha lań skich w No wym Są czu,
dzia ła ją ca przy Sto wa rzy sze nia Mi -
ło śni ków Hi sto rii z Ła bo wej, w skła -
dzie ośmiu osób, uda ła się
do So kół ki k. Bia łe go sto ku, nad gra -
ni cą z Bia ło ru sią, na ob cho dy 94.
rocz ni cy Bi twy Nie meń skiej. 

Po przy jeź dzie zo sta li śmy po -
wi ta ni przez do wód cę So -
kól skie go Pod od dzia łu

Ka wa le rii im. 10. Puł ku Uła nów Li tew -
skich ma jo ra Pio tra Horsz tyń skie go – re -
la cjo nu je Zbi gniew Cie kań ski, pre zes
Sto wa rzy sze nia Mi ło śni ków Hi sto rii
w Ła bo wej. – Gdy za koń czo no spra wy
zwią za ne z za kwa te ro wa niem, na stą pił

wy marsz na cmen tarz, gdzie w zbio ro -
wych kwa te rach wo jen nych le żą po cho -
wa ni żoł nie rze puł ków pod ha lań skich,
na któ rych mo gi łach za pa li li śmy zni cze
i od da li śmy ho no ry.

– W nie dzie lę – kon ty nu uje Zbi gniew
Cie kań ski – wzię li śmy udział w głów nej
uro czy sto ści, w trak cie któ rej wrę czy li śmy
pa miąt ko we gra wer to ny: bur mi strzo wi

Są de cza nie na ob cho d a
94. rocz ni cy Bi twy Nie m 

Grupa Rekonstrukcyjna 1. PSP ze Stowarzyszenia Miłośników Historii w Łabowej na uroczystości w Sokółce  



So kół ki Sta ni sła wo wi Ma ła chwie jo wi,
któ ry nas za pro sił na uro czy stość, ko men -
dan to wi Pla ców ki SG w Kuź ni cy Bia ło -
stoc kiej, pod puł kow ni ko wi Ada mo wi
Jop ko wi w po dzię ce za pro pa go wa nie
wie dzy o 1. PSP, oraz do wód cy So kól skie -
go Pod od dzia łu Ka wa le rii im. 10. Puł ku
Uła nów Li tew skich, ma jo ro wi Pio tro wi
Holsz tyń skie mu. 

Na stęp nie Są de cza nie spo tka li się
z miesz kań ca mi So kół ki, któ rym przy bli -
ży li hi sto rię puł ków pod ha lań skich ze
szcze gól nym uwzględ nie niem 1. Puł ku
Strzel ców Pod ha lań skich z No we go Są cza. 

Na za koń cze nie po by tu na go ścin nej
zie mi so kól skiej Są de cza nie zo sta li za -
pro sze ni przez bur mi strza So kół ki
na wspa nia ły obiad skła da ją cy się z dań
re gio nal nych. 

– Po po że gna niu się z no wy mi przy -
ja ciół mi po dzie wię ciu go dzi nach jaz dy
do tar li śmy do No we go Są cza – mó wi
Zbi gniew Cie kań ski.

***
Grunt pod wi zy tę de le ga cji Sto wa rzy -

sze nia Mi ło śni ków Hi sto rii z Ła bo wej
w So kół ce przy go to wał wspo mnia ny już
ppłk Adam Jo pek, Są de cza nin, któ ry tak
o so bie mó wi: 

– Je stem funk cjo na riu szem Stra ży
Gra nicz nej, by łem ko men dan tem Pla -
ców ki SG w Piw nicz nej -Zdro ju. Po re or -
ga ni za cji po łu dnio wej gra ni cy RP
i znie sie niu tej jed nost ki, zo sta łem prze -
nie sio ny do Pod la skie go Od dzia łu Stra ży
Gra nicz nej w Bia łym sto ku, do do wo dze -
nia Pla ców ką w Kuź ni cy (po wiat so kól -
ski) na gra ni cy z Re pu bli ką Bia ło ru si.
W związ ku z po wy ższym sta ram się
w cza sie po za słu żbo wym od naj do wać po -
wią za nia Pod la sia, gdzie słu żę, z Są dec -
czy zną, gdzie mam swój dom. 

Po nie kąd spro wo ko wa łem u bur mi -
strza So kół ki ten wy jazd Gru py Re kon -
struk cji 1. Puł ku Strzel ców

Pod ha lań skich, któ ry wy sto so wał im za -
pro sze nie i zor ga ni zo wał po byt w ra -
mach uro czy sto ści 94. rocz ni cy Bi twy
Nie meń skiej. Przed wa ka cja mi gru pa sa -
mo rzą dow ców z po wia tu so kól skie go
w ra mach LGD i współ pra cy z „Per ła mi

Be ski du Są dec kie go” od wie dzi ła nasz
re gion, przy glą da jąc się re ali za cji pro -
jek tów ze środ ków UE.

Wy cho dzi na to, że Są dec czy zna ma
swo je go czło wie ka na Pod la siu. 

(HSZ)
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O ile bi twa war szaw ska oca li ła Eu ro pę, to bi twa nad Nie mnem, sto czo na we wrze -
śniu 1920 ro ku, ma ło nie kie dy do ce nia na, zni we czy ła osta tecz nie bol sze wic kie pla ny za -
wład nię cia Pol ską – po bi twie war szaw skiej Ar mia Czer wo na szyb ko od bu do wa ła
swo je si ły i by ła go to wa do dal szej wal ki. Bi twa mia ła ol brzy mi wpływ na prze bieg ro ko -
wań po ko jo wych w Ry dze. De le ga cja so wiec ka by ła zmu szo na od stą pić od wcze śniej
sta wia nych wa run ków, któ re go dzi ły w god ność i su we ren ność pań stwa pol skie go.
W wy ni ku za koń czo nej zwy cię sko bi twy nad Nie mnem i trak ta tu ry skie go Pol ska otrzy -
ma ła (od zy ska ła) 114 tys. km kw i ok. 4 mln. lud no ści po nad tzw. li nię Cur zo na. Gra ni -
ca II RP opar ta o Dźwi nę, Dzi snę, bło ta Po le sia i li nię Zbru cza na po łu dnio wym
wscho dzie od po wia da ła w przy bli że niu gra ni com Pol ski sprzed II roz bio ru. W rę ce pol -
skie do sta ło się 40 tys. jeń ców, 140 dział, du żo sprzę tu i za pa sów wo jen nych. 

W bi twie nie meń skiej wy bit nie od zna czył się 1 PSP, któ ry już wcze śniej sto czył z bol sze -
wi ka mi kil ka dzie siąt bo jów, m.in. pod Brze ściem 6 sierp nia 1920 r. Tę da tę uzna no za świę -
to puł ko we. W pierw szych ob cho dach wziął udział Na czel ny Wódz Jó zef Pił sud ski.

Do No we go Są cza pułk po wró cił 8 grud nia. Bez 13 ofi ce rów i pod cho rą żych i 180 sze -
re go wych, któ rzy śmier cią oku pi li zwy cię stwo. Za bo ha ter ską po sta wę 35 ofi ce rów i sze -
re go wych otrzy ma ło Krzy że Vir tu ti Mi li ta ri, a 68 ofi ce rom i 115 sze re gow com nada no
Krzy że Wa lecz nych.

 ach
m eń skiej
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W la tach 1949-1959 spo rą gru pę
żoł nie rzy z po bo ru, któ rych okre ślo -
no mia nem „wro gów ustro ju lu do -
we go”, ska za no na nie wol ni czą
pra cę w ko pal niach wę gla, ura nu
i ka mie nio ło mach. Przez po nad 20
lat są dec kie ofia ry tam tych re pre sji
by ły zjed no czo ne w Związ ku Re pre -
sjo no wa nych Po li tycz nie Żoł nie rzy
Gór ni ków. Te raz, z po wo du za awan -
so wa ne go wie ku je go człon ków, od -
dział Związ ku w No wym Są czu
prze sta je ist nieć.

To by ło cię żkie do świad cze nie.
W la tach 1949−1959
ok. 200 tys. mło dych mę -

żczyzn, wcie lo nych do Lu do we go Woj -
ska Pol skie go, zo sta ło skie ro wa nych
do jed no stek, któ re by ły usy tu owa ne

bar dzo bli sko ko palń wę gla ka mien ne -
go. Do ta kiej pra cy tra fia li sy no wie
więź niów po li tycz nych, za mo żnych rol -
ni ków, na zy wa nych „ku ła ka mi” oraz
wszy scy ci, któ rzy zo sta li uzna ni przez
wła dzę lu do wą za wro gów PRL -u. Żoł -
nie rze pra co wa li w bar dzo cię żkich wa -
run kach, gdzie nie prze strze ga no za sad
bez pie czeń stwa. U wie lu z nich spo wo -
do wa ło to utra tę zdro wia. 

– Żoł nie rze gór ni cy pa da li ofia rą wy -
pad ków śmier tel nych, lub koń czą cy mi
się cię żki mi ura za mi, skut ku ją cy mi trwa -
łym ka lec twem. Roz wi ja ły się wśród nich
prze wle kłe, czę sto śmier tel ne cho ro by.
Na więk szą ska lę, zwłasz cza wśród żoł -
nie rzy za trud nio nych w za kła dach po zy -
ski wa nia i wzbo ga ca nia rud ura no wych.
Wsku tek przed wcze snej utra ty zdro wia
bar dzo wie lu sta ło się oso ba mi nie peł -

no spraw ny mi – opo wia da Ta de usz Gi -
za, se kre tarz od dzia łu Związ ku w No -
wym Są czu, syn ge ne ra ła Jó ze fa Gi zy,
któ ry po woj nie po zo stał na Za cho dzie. 

Choć prze ży li tra ge dię swo je go ży cia,
do zna jąc wie lo krot nych krzywd i upo -
ko rzeń, po tra fi li za cho wać to żsa mość
żoł nie rza, je go du mę i nie złom ność.
W 1992 ro ku ofia ry tam tych re pre sji za -
ło ży ły Zwią zek Re pre sjo no wa nych Po -
li tycz nie Żoł nie rzy Gór ni ków, któ re go
od dział roz po czął ta kże dzia łal ność
w No wym Są czu. Te raz – po 22 la tach
– bę dzie on zli kwi do wa ny.

– Ma my po wa żne trud no ści. Je ste śmy
co raz star si, lu dzi jest co raz mniej, nikt
nie czu je się na si łach, aby pod jąć pra -
cę w są dec kim Za rzą dzie Związ ku – tłu -
ma czy je go pre zes Bo gu sław Waś ko.

We wrze śnia te go ro ku żoł nie rze gór -
ni cy z Są dec czy zny spo tka li się po raz
ostat ni. Z po nad 160. człon ków Związ -
ku przy by ło je dy nie 30. Wie lu z nich za -
trzy ma ła w do mach cię żka cho ro ba. 

– De cy zję o li kwi da cji po dej mu je co -
raz wię cej od dzia łów w Pol sce. I nas tu
zo sta ła tyl ko garst ka, dla te go mu si my się
roz wią zać – do da je pre zes.

Spo tka nie tra dy cyj nie roz po czę ła
Msza świę ta w ko ście le pw. św. Ka zi -
mie rza w No wym Są czu, któ rą od pra wił
pro boszcz, ks. Ka zi mierz Sie dlarz.
Przed oł ta rzem po raz ostat ni sta nął po -
czet sztan da ro wy Okrę go we go Związ ku
Re pre sjo no wa nych Po li tycz nie Żoł nie -
rzy Gór ni ków w No wym Są czu. Te raz
sztan dar tra fi do Mu zeum Okrę go we go.

Po Eu cha ry stii uczest ni cy ze bra li się
w re stau ra cji „Pa no ra ma”, gdzie od po -
wied nią uchwa łą pod ję li de cy zję o roz -
wią za niu od dzia łu Związ ku. Przy oka zji
se kre tarz Za rzą du – Ta de usz Gi -
za – przy po mniał, że wła śnie przy pa da
okrą gła – 65. rocz ni ca po wo ła nia Woj -
sko wych Ba ta lio nów Pra cy.

– To oka zja, aby przy po mnieć o mło -
dych lu dziach, któ rzy zo sta li za li cze ni
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Na ostat nią szych tę od cho dzą ostat ni żoł nie rze – gór ni cy

Zwi nę li sztan dar
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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

do „wro gów lu du” i ja ko „po li tycz nie
i kla so wo ob cią że ni” zo sta li pod da ni
szcze gól ne mu ro dza jo wi re pre sji po li -
tycz nych. Skie ro wa ni do woj sko wych ba -
ta lio nów pra cy, by li śmy zmu sza ni
do przy mu so wej pra cy w ko pal niach wę -
gla i ura nu oraz w ka mie nio ło mach.
Wie lu przy pła ci ło to ży ciem. Nie mo żna
o tym za po mnieć – po wie dział. 

Dla cze go przy po mnie nie tej rocz ni -
cy jest tak wa żne? 

– Po pierw sze, dla te go że wte dy sta ło
się coś nie zwy kłe go, coś, co ni gdy w hi -

sto rii się nie wy da rzy ło. Wła dze za miast
do obro ny pań stwa, żoł nie rzy, bez wy ro -
ku, ska zy wa ła na nie wol ni czą pra cę
w ko pal niach, ka mie nio ło mach i za kła -
dach po zy ski wa nia ura nu. A ta kże dla -
te go że z wy da rzeń z lat 1949–1959
co raz mniej pa mię ta my. Nie chce my ni -
ko go oska rżać, chce my rze tel nie wy ja -
śnić hi sto rię, któ ra jest wspa nia łą na uką,
ale opie ra ją cą się na fak tach, a nie
na emo cjach. Fak ty na le ży przy po mi nać,
ma jąc to szczę ście, że mo że my je zre kon -
stru ować wspo mnie nia mi bez po śred nich

uczest ni ków tam te go okre su – mó wi Ta -
de usz Gi za.

Po mi mo zmian spo łecz no -po li tycz -
nych, ja kie za szły po 1989 ro ku, ofia ra
po nie sio na przez żoł nie rzy nie do cze ka -
ła się od po wied nie go za dość uczy nie nia.
Cho ciaż od po wied nie in sty tu cje uzna ły
sys tem przy mu so we go za trud nia nia żoł -
nie rzy w ko pal niach za zbrod nię ko mu -
ni stycz ną i zbrod nię prze ciw ko ludz ko ści,
pań stwo pol skie do dziś nie oto czy ło ofiar
tej re pre sji ade kwat ną opie ką.

KIN GA BED NARC ZYK -ZBO ROW SKA 

Ostatnie spotkanie żołnierzy – górników ZDJĘCIA: KB
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75. rocz ni ca tra gicz nej śmier ci ge -
ne ra ła bry ga dy Jó ze fa Ku stro nia zo -
sta ła uczczo na od sło nię ciem je go
po mni ka w Ze spo le Szkół w Lu ba -
czo wie (Pod kar pa cie). W uro czy sto -
ści, któ ra mia ła miej sce 16
wrze śnia, wzię ła udział de le ga cja
Ze spo łu Szkół Elek trycz no -Me cha -
nicz nych im. gen. Jó ze fa Ku stro nia
w No wym Są czu i Ewa Ku stroń,
wnucz ka ge ne ra ła. 

W
śród oso bi sto ści od sła -
nia ją cych po mnik gen.
Ku stro nia w Lu ba czo wie
był mi ni ster edu ka cji Ta -

de usz Sła wec ki, co po ka zu je ran gę wy -
da rze nia. Uro czy stość zgro ma dzi ła
po nad ty siąc osób. Był bi skup, przed sta -
wi cie le Woj ska Pol skie go, Stra ży Gra -
nicz nej, jed no stek strze lec kich,
par la men ta rzy ści, sa mo rzą dow cy. Re la -
cję na ży wo prze ka zy wa ło Ka to lic kie
Ra dio Za mość.

W ob cho dach wzię ła udział czter -
dzie sto oso bo wa gru pa uczniów Ze spo -
łu Szkół Elek trycz no -Me cha nicz nych
z No we go Są cza wraz z na uczy cie la mi:
wi ce dy rek tor Kry sty ną Rem biasz, Te re -
są Sta siak i Ta de uszem Za wi śla nem. 

Z ucznia mi po je cha ła ta kże wnucz ka
ge ne ra ła – Ewa Ku stroń -Ra mos (od 34
lat prze by wa ją ca w We ne zu eli, ab sol -
went ka II LO w No wym Są czu, ro ma ni -
sty ki na UJ w Kra ko wie i ro ma ni sty ki
w Pa ry żu), Jan M. Ru cha ła z są dec kie go
od dzia łu Pol skie go To wa rzy stwa Hi sto -
rycz ne go i re pre zen tant Aka de mic kie go
Gim na zjum i Li ceum w No wym Są czu.

Krzysz tof Hand ke pi sze o tym wy bit -
nym Po la ku w ksią żce „Ge ne rał Bry ga -
dy Jó zef Ku stroń 1892-1939”:

„Wspa nia ły ge ne rał, pa trio ta, pi sarz
woj sko wy, spo łecz nik, w tra gicz nym
wrze śniu 1939 ro ku wy ru szył na bój
o Pol skę ze swo ją 21. Dy wi zją Pie cho ty
Gór skiej. Po legł na po lu wal ki 16 wrze -
śnia 1939 ro ku ja ko pierw szy ge ne rał

Woj ska Pol skie go i do wód ca wiel kiej
jed nost ki (...). Do pie ro w 2009 ro ku
uka za ła się pierw sza bio gra fia ge ne ra ła,
au tor stwa Zyg mun ta Ku bra ka (...). Ten
żoł nierz, ofi cer, zna ny jest wśród spo łe -
czeń stwa zie mi są dec kiej, gdzie się wy -
cho wał, ukształ to wał swo ją pa trio tycz ną
po sta wę, gdzie do wo dził”.

Na to miast ge ne rał Mie czy sław Bo ru -
ta -Spie cho wicz o ge ne ra le Ku stro niu
po wie dział: „Żył Pol ską, wal czył o Pol -
skę i w Jej obro nie po legł”.

***
Są de cza nie prze by wa li na zie mi lu ba -

czow skiej dwa dni. 15 wrze śnia ucznio -
wie „Elek try ka” zwie dzi li miej sca
zwią za ne z ostat nią bi twą gen. Ku stro -
nia pod Ole szy ca mi 16 wrze śnia 1939
ro ku. By li w przy siół ku pod Uła zo wem,
gdzie tra gicz nie zgi nął, zo ba czy li miej -
sce pierw sze go po chów ku ge ne ra ła
przy cer kwi grec ko ka to lic kiej w Uła zo -
wie, po mnik w Sta rym Dzi ko wie, po -
świę co ny ge ne ra ło wi i je go żoł nie rzom,

Sądeczanie na odsłonięciu
pomnika gen. Kustronia
w Lubaczowie
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miej sce po wtór ne go po chów ku ge ne ra -
ła na cmen ta rzu w Że li chów ce w Lu ba -
czo wie oraz cer kiew grec ko ka to lic ką
w Sta rym Dzi ko wie, gdzie An drzej Waj -
da krę cił sce ny do fil mu „Ka tyń”. 

Zyg munt Ku brak w ksią żce „Ge ne rał
Jó zef Ku stroń 1892-1939” pi sze:

„W po wie cie lu ba czow skim upa mięt -
nie niem ge ne ra ła Ku stro nia zaj mu ją się
szko ły, or ga ni za cje mło dzie żo we, kom -
ba tanc kie w Ole szy cach, Lu ba czo wie,
Cie sza no wie i Sta rym Dzi ko wie, Mu -
zeum Kre sów w Lu ba czo wie, Izba Pa -
mię ci w Lip sku i in ne or ga ni za cje.
W 1968 ro ku imię ge ne ra ła otrzy ma ła
Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa w Lu ba -
czo wie. Na bu dyn ku pla ców ki oświa to -
wej od sło nię to ta bli cę pa miąt ko wą.
Po wy bu do wa niu no wej szko ły ta bli cę
prze nie sio no do ho lu głów ne go.

W 2002 ro ku imię ge ne ra ła Ku stro -
nia otrzy mał Ze spół Szkół w Lu ba czo -
wie. Znacz na część dzia łal no ści
wy cho waw czej szko ły kon cen tru je się
wo kół syl wet ki pa tro na, któ ry jest dla
mło dzie ży wzo rem pa trio tycz nej po sta -
wy. Od 1990 ro ku or ga ni zo wa ny jest
bieg prze ła jo wy imie nia ge ne ra ła Ku -

stro nia. Od 1993 ro ku jest to bieg wo je -
wódz twa pod kar pac kie go. 

W ko lej ne rocz ni ce śmier ci ge ne ra ła
szko ła ob cho dzi swo je świę to. Tak by ło
i w 2007 ro ku, kie dy to na kła dem ZS
uka za ła się mo no gra fia pla ców ki oświa -
to wej, w któ rej je den z roz dzia łów zo -
stał po świę co ny pa tro no wi szko ły. 

Imię ge ne ra ła bry ga dy otrzy ma ła
rów nież szko ła w Ole szy cach, osie dle
w Cie sza no wie. Ku stro nia i je go żoł nie -
rzy upa mięt nia ją na grob ki na cmen ta -
rzach w Cie sza no wie i Lu ba czo wie
(Że li chów ka), na grob ki po le głych żoł -
nie rzy 202. pp na cmen ta rzu w Sta rym
Dzi ko wie oraz ta bli ce pa miąt ko we
na po mni kach. 

11 li sto pa da 2008 ro ku w Lu ba czo -
wie zo stał po świe co ny Po mnik Nie pod -
le gło ści, na któ rym jed na z ta blic
upa mięt nia ge ne ra ła i żoł nie rzy 21. Dy -
wi zji Pie cho ty Gór skiej (...). Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry w Sta rym Dzi ko wie
oraz Huf ce Związ ku Har cer stwa Pol -
skie go od 2007 ro ku or ga ni zu ją rajd pie -
szy szla kiem ge ne ra ła Ku stro nia (...). 

Edu ka cję re gio nal ną, zwią za ną z wal -
ką 21. DPG i jej do wód cy pro wa dzą;

Mu zeum Kre sów w Lu ba czo wie i To -
wa rzy stwo Mi ło śni ków Zie mi Lu ba -
czow skiej. Z da rów i prze ka zów
kom ba tan tów z Lu ba czo wa i Biel ska -
-Bia łej po wsta ła w we wspo mnia nym
mu zeum sta ła wy sta wa po świę co na 21.
DPG”.

Na to miast w Mu zeum Kre sów w Lu -
ba czo wie mło dzi Są de cza nie obej rze li
pa miąt ki po wy bit nym Po la ku. W dro -
dze po wrot nej do No we go Są cza od wie -
dzi li jesz cze ko sza ry 1. Ba ta lio nu
Strzel ców Pod ha lań skich im. gen. Jó ze -
fa Ku stro nia oraz izbę pa mię ci jed no st -
ce woj sko wej w Rze szo wie.

– Mo żna zro bić w szko le ko lej ny apel,
mo żna rów nież uczyć mło dzie ży hi sto rii
pa tro na ich szko ły prak tycz nie, w te re -
nie, gdzie wal czył i zgi nął – wy ja śnia
ideę wy jaz du uczniów ZSEM do Lu ba -
czo wa Kry sty na Rem biasz, wi ce dy rek -
tor szko ły. 

Wy jazd był czę ścią szkol nych ob cho -
dów 75. rocz ni cy tra gicz nej śmier ci gen,
Ku stro nia. 

26 wrze śnia w ZSEM od by ło się po -
świę ce nie no we go sztan da ru szkol ne go,
ufun do wa ne go przez ro dzi ców i ab sol -
wen tów szko ły w 40-le cie nada nia
ZSEM imie nia ge ne ra ła Jó ze fa Ku stro -
nia. W szko le od był się cykl wy da rzeń
przy go to wu ją cych mło dzież do uro czy -
sto ści: raj dy, wy ciecz ki, pro jek cje fil -
mów do ku men tal nych, itp.

RO BERT DRO BYSZ

JÓ ZEF KU STROŃ
Uro dził się 16 paź dzier ni ka 1892 w Stry ju,
mło dość spę dził w No wym Są czu. Le -
gio ni sta, w okre sie mię dzy wo jen nym za -
wo do wy ofi cer WP, w 1935 ro ku ob jął
do wódz two 21. Dy wi zji Pie cho ty Gór skiej
w Biel sku. Zgi nął 16 wrze śnia 1939 r.
w bi twie z hi tle row skim na jeźdź cą w la -
sach po mię dzy Ko zie łów ką a Uła zo wem
(10 km od obec nej gra ni cy z Ukra iną).
Zo stał po cho wa ny w Uła zo wie, na stęp -
nie je go cia ło prze nie sio no na cmen tarz
w Lu ba czo wie. W 1953 ro ku je go grób
zo stał osta tecz nie prze nie sio ny do No -
we go Są cza, na cmen tarz ko mu nal ny
przy ul. Rej ta na.
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Jesz cze nie opa dły emo cje zwią za ne ze zdo by ciem
przez Pol skę mi strzo stwa świa ta w siat ków ce. Na si
chłop cy za gra li fe no me nal nie, prze gry wa jąc tyl ko jed -
no z trzy na stu spo tkań. Mecz z Ro sją, po tem pół fi nał
z Niem ca mi, a na stęp nie fi nał z Bra zy lią przej dą do hi -
sto rii pol skie go spor tu. Ta kich wzru szeń z po sta wy na -
szych za wod ni ków daw no nie prze ży wa li śmy. Nie mnie
oce niać, dla cze go nie by ło trans mi sji Mun dia lu w te le -
wi zji pu blicz nej, za wy jąt kiem me czu otwar cia i fi na łu
w ka to wic kim „Spodku”, a fa ni siat ków ki zda ni by li
na ko do wa ne ka na ły Pol sa tu.

O
twar cie tej wspa nia łej im pre zy od by ło się 30 sierp -
nia na Sta dio nie Na ro do wym w War sza wie
w obec no ści oko ło 68. ty się cy wi dzów plus kil ka
mi liar dów na ca łym świe cie. Im pre za mia ła za sięg

glo bal ny, o czym świad czy ła trans mi sja do 168 kra jów. 

Prze ży cia zwią za ne z otwar ciem mi strzostw na na szej ''pe -
reł ce '' są nie do opi sa nia, prze pięk na opra wa me czu – aspekt
ar ty stycz ny, po ziom spor to wy wi do wi ska i oczy wi ście na sza
du ma na ro do wa, czy li wspa nia li ki bi ce ubra ni w bar wy na ro -
do we. Zmę cze nie zwią za ne z pod ró żą na ten mecz by ło
ogrom ne, gdyż w cią gu 22 go dzin mu sie li śmy z żo ną i kil ku -
na sto ma zna jo my mi au to ka rem ob je chać w dwie stro ny, ale
to, co prze ży li śmy na miej scu, śpie wa nie hym nu na ro do we go
w to wa rzy stwie ty lu ki bi ców i emo cje zwią za ne z tym wy da -
rze niem zre kom pen so wa ło nam ten trud. War to by ło!

My ślę, że wy nik te go me czu też był lek kim za sko cze niem,
wszy scy wie rzy li śmy w suk ces, ale ma ło kto wie rzył w to, co
się sta ło, czy li gład kie zwy cię stwo na szych Or łów 3:0. Nie -
ste ty dal sze me cze bia ło -czer wo nych mo żna by ło oglą dać
na ży wo we Wro cła wiu, na to miast w Kra ko wie, w naj no wo -
cze śniej szej ha li w Eu ro pie, któ ra mo że po mie ścić 16.000 wi -
dzów gra ły ze spo ły z gru py ''D''. 

Nie bez du my in for mu ję Czy tel ni ków „Są de cza ni na”, że
Są de cza nie też do ło ży li swo ją ce gieł kę do tej im pre zy. Przy -
szło mi w udzia le być sę dzią li nio wym dwóch bar dzo atrak -
cyj nych me czów: Fran cja – Wło chy (2:3) i Fran cja – Bel gia
(3:2), a w spo tka niu Por to ry ko – Wło chy (3:1) by łem sę dzią
re zer wo wym. 

Cóż mo żna po wie dzieć wię cej, gdy do sta je się sę dziow ską
akre dy ta cję na Mun dial siat kar ski w Pol sce? Emo cje są nie -
sa mo wi te, a do te go do cho dzi jesz cze czyn nik, na któ ry trud -
no jest zna leźć le kar stwo, a mia no wi cie stres. 

Przed mi strzo stwa mi mie li śmy ta ką „kli ni kę” sę dziow ską,
czy li jed no dnio we warsz ta ty, któ re pro wa dził su per vi sor z Ar -

Sędziowałem
na siatkarskim
Mundialu

Krzysztof Pierzchała (z lewej strony)
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gen ty ny, czy li oso ba no mi no wa na do tej ro li z ra mie nia Świa -
to wej Fe de ra cji Siat ków ki – FIVB. 

„Kli ni ka” ta prze bie gła w faj nej, sym pa tycz nej at mos fe rze.
Sę dzio wa li śmy z sę dzia mi mię dzy na ro do wy mi z Fin lan dii,
Ku wej tu, Ro sji, Ka me ru nu, Ka na dy i Ar gen ty ny kil ka se tów
po ka zo we go me czu kra kow skich dru żyn, a wcze śniej dys ku -
to wa li śmy na te mat prze pi sów, ich zmian oraz sys te mu chal -
len ge, wpro wa dzo ne go pod czas Mun dia lu w Pol sce, któ re go
na Me mo ria le Wa gne ra nie by ło. 

Przy znam szcze rze, że uświa do mie nie nam kon se kwen cji
zro bie nia błę du i wy chwy ce nia po mył ki przez sys tem vi de -
owe ry fi ka cji mo gło na pę dzić stra chu: czy my to wy trzy ma -
my, czy da my ra dę i w koń cu – jak się za cho wam, gdy się
oka że, że sę dzia pierw szy pod jął in ną de cy zję. Py tań by ło spo -
ro, ale nikt nie da wał po so bie znać, że prze ży wa roz ter ki we -
wnętrz ne, w koń cu dla wszyst kich by ła to przy go da ży cia. 

We ry fi ka cją mia ły być me cze w Kra ków Are na, roz po czy -
na ją ce się 31 sierp nia, a trwa ją ce do nie dzie li 7 wrze śnia.
W su mie od by ło się 15 me czów MŚ, po 3 dzien nie z jed no -
dnio wą prze rwą.

Trud no mi oce niać czy po do ła li śmy wy zwa niu, ale opi nia
de le ga tów tech nicz nych FIVB by ła po zy tyw na. Wszyst ko oby -

ło się bez ja kichś kon tro wer sji, a trze ba wziąć pod uwa gę fakt,
że jesz cze nikt z oko ło pięt na stu sę dziów, któ rzy zo sta li no mi -
no wa ni do sę dzio wa nia na li nii Mun dia lu, nie miał na co dzień
mo żli wo ści sę dzio wać im pre zy o po dob nej ran dze, jak MŚ. 

Do tej po ry by li śmy w więk szo ści sę dzia mi li nio wy mi na me -
czach Mu szy nian ki w ra mach Or len Li gi, czy Li gi Mi strzyń. 

My ślę, że wszy scy zda li śmy śpie wa ją co ten trud ny eg za -
min, a do świad cze nie ze bra ne pod czas MŚ bę dzie owo co wa -
ło na przy szłe la ta przy go dy z siat ków ką, bo – jak już
wia do mo – w Kra ków Are na od bę dzie się w przy szło ści jesz -
cze wie le im prez siat kar skich na naj wy ższym mię dzy na ro do -
wym po zio mie. 

Po mi mo du że go stre su i zwią za nych z sa mą im pre zą emo -
cji my ślę, że war to by ło za ry zy ko wać i być sę dzią naj więk -
szej im pre zy siat kar skiej or ga ni zo wa nej kie dy kol wiek
w Pol sce.

KRZYSZ TOF PIERZ CHA ŁA
Autor jest nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole

Szkół w Marcinkowicach, trenerem i sędzią piłki nożnej i piłki
siatkowej, działaczem sportowym i organizatorem wielu

imprez; syn znakomitego ongiś piłkarza Sandecji – Czesława
Pierzchały, boiskowy przydomek „Pele”.

Kibice z Nowego Sącza na siatkarskim Mundialu 
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Są dec kim pa sjo na tom mo to cy kli
nie jest strasz na żad na po go da.
W nie dzie lę 21 wrze śnia, po mi mo
desz czu, kil ku dzie się ciu z nich spo -
tka ło się pod Oł ta rzem Pa pie skim
w Sta rym Są czu, by wspól nie za -
koń czyć se zon pod ró żni czy. A ten
był nie zwy kle uda ny. 

– Ten se zon był o wie le lep szy niż po -
przed ni 2013 ro ku – mó wi To masz To -
karz z Są dec kie go To wa rzy stwa
Mo to cy klo we go Mo to sacz.pl. – By li śmy
prak tycz nie w ca łej Pol sce: nad mo rzem,
na za cho dzie, a ta kże za gra ni cą
– na Sło wa cji, na Wę grzech, w Cze chach,
na Ukra inie. Prak tycz nie zwie dzi li śmy
wszyst kie kra je ościen ne. Bra li śmy też
udział w ak cjach cha ry ta tyw nych, by li -

śmy w do mach dziec ka, współ or ga ni zo -
wa li śmy Dzień Dziec ka w Chełm cu.

Mo to cy kli ści jesz cze nie koń czą te -
go rocz ne go se zo nu.

– Chcie li by śmy, pó ki po go da w mia -
rę do pi su je, po jeź dzić jesz cze tro chę, od -
wie dzić dzie ci w do mach dziec ka
i spra wić im tro chę ra do ści, wo żąc je
na mo to cy klach – do da je To masz To karz.

Mi ło śni cy mo to cy kli są przed się bior -
ca mi, han dlow ca mi, dy rek to ra mi du -
żych firm, po li ty ka mi, na uczy cie la mi,
rze mieśl ni ka mi, a na wet du chow ny mi,
któ rych po łą czy ła wspól na pa sja. Jak
mó wią, jaz da na tych wspa nia łych ma -
szy nach da je im po czu cie wol no ści,
prze strzeń, po zy tyw ną ad re na li nę i po -
czu cie wspól no ty. Bo mo to cy kli ści, to
wy jąt ko wa gru pa zmo to ry zo wa nych.

Za koń cze nie se zo nu roz po czę ło się
pod Oł ta rzem Pa pie skim, gdzie mo to cy -
kli stów po wi tał ks. Mar cin Ko kosz ka,
dy rek tor Die ce zjal ne go Cen trum Piel -
grzy mo wa nia w Sta rym Są czu. 

– Jesz cze chy ba się nie zda rzy ło, że -
by na za koń cze nie se zo nu trosz kę nam
nie po pa da ło. Wi tam naj tward szych,
naj trwal szych i naj bar dziej za an ga żo -
wa nych. Cie szę się, że nie stra ci li ście
ocho ty i przy je cha li ście do Sta re go Są -
cza, aby pro sić o bło go sła wień stwo
i dzię ko wać za mi nio ny se zon mo to cy -
klo wy – po wie dział ka płan.

Po krót kiej mo dli twie ks. Ko kosz ka
po świę cił za par ko wa ne pod oł ta rzem
ma szy ny.

Ze Sta re go Są cza pa sjo na ci mo to cy kli
po je cha li zwar tą gru pą w stro nę Piw nicz -
nej -Zdro ju. Na stęp nie pa ra da przez Że gie -
stów, Mu szy nę i Kry ni cę. Po po łu dniu
do tar li do ko ścio ła pw. Mat ki Bo skiej Bo -
le snej w No wym Są czu – Za wa dzie. Tu taj,
w cza sie Mszy świę tej pod prze wod nic -
twem o. Jac ka Hu bic kie go mo to cy kli ści
dzię ko wa li zapo myśl ny se zon pod ró żni czy. 

(KB)Sądeccy motocykliści
zakończyli sezon
podróżniczy

Ks. Marcin Kokoszka poświęcił
motocykle
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Znacz ną kwo tę, 870 ty się cy zło tych
na roz bu do wę Są dec kie go Ho spi -
cjum przy znał Ma rek So wa, mar sza -
łek Ma ło pol ski. De kla ra cja
fi nan so wa nia pa dła pod czas uro czy -
stych ob cho dów 15-le cia To wa rzy -
stwa Przy ja ciół Cho rych Są dec kie
Ho spi cjum w Ma ło pol skim Cen trum
Kul tu ry „So kół” w No wym Są czu,
któ re od by ły się 6 wrze śnia.

S
po tka nie zgro ma dzi ło par la -
men ta rzy stów, du chow nych,
przed sta wi cie li sa mo rzą du,
po li ty ki i biz ne su, a przede

wszyst kim lu dzi zwią za nych z ideą opie -
ki nad ludź mi w sta nie ter mal nym. 

W „So ko le” list in ten cyj ny w spra wie
roz bu do wy Są dec kie go Ho spi cjum pod -
pi sa li mar sza łek Ma rek So wa i Le szek
Zegz da, pre zes To wa rzy stwa Przy ja ciół
Cho rych Są dec kie Ho spi cjum.

– Mam świa do mość bra ku miejsc ho -
spi cyj nych w Ma ło pol sce – po wie dział
Ma rek So wa. – Ta kich miejsc jest 189
w ca łym wo je wódz twie. Sto po wsta ło
dzię ki wspar ciu środ ków Unii Eu ro pej -
skiej. Tak też bę dzie w kwe stii roz bu do -
wy ho spi cjum w No wym Są czu. Na ten
cel uda ło się wy go spo da ro wać 870 ty -
się cy zło tych. Prze ka za niu tych pie nię -
dzy to wa rzy szy tyl ko je den wa ru nek:
za rok, o tej po rze, mo der ni za cja obiek -
tu mu si być za koń czo na.

Na stęp nie mar sza łek prze ka zał Lesz -
ko wi Zegź dzie po da ru nek dla pa cjen tów
ho spi cjum. Upo min ki wrę czy li też po -
seł An drzej Ro ma nek i wi ce pre zy dent
Bo że na Ja wor.

Pla ny roz bu do wy Są dec kie go Ho spi -
cjum przed sta wił ar chi tekt Wi told Król.
Pro jekt wy ko nu je nie od płat nie wraz
z gru pą ko le gów. Na ten cel zo sta nie za -
adap to wa ne pod da sze bu dyn ku. Ho spi -
cjum zo sta nie roz bu do wa ne o od dział
opie ki nad oso ba mi prze wle kle cho ry mi.

Wy da rze nie za koń czył kon cert pio -
sen ki po etyc kiej Mag dy Umer. Na for -
te pia nie to wa rzy szył jej Woj ciech
Bor kow ski.

***
Hi sto rię Są dec kie go Ho spi cjum przy -

po mniał Le szek Zegz da. 
26 ma ja 1999 ro ku 26 osób po wo ła ło

do ży cia To wa rzy stwo Przy ja ciół Cho -
rych Są dec kie Ho spi cjum. Ini cja to rem
je go po wsta nia był ks. pra łat Sta ni sław
Cza chor, ów cze sny pro boszcz pa ra fii
św. Ka zi mie rza i człon ko wie Sto wa rzy -
sze nia No wy Sącz 2000. Pierw sze mu
za rzą do wi pre ze so wał dok tor Je rzy Ga -
la, a na stęp nie dok tor An drzej Przy by -
szow ski. We wła dzach Sto wa rzy sze nia
zna leź li się też: Kry sty na Sła by -Kar -
kosz ka, Zo fia Piecz kow ska, Ja dwi ga
Żół ciń ska, Zo fia Ku bisz -Pa jor, He le -

na Ha ba, Ro man Po ręb ski, Ro man Ha -
slin ger, Mag da le na Kroh, Ja ni na Śli wa
i Do mi ni ka Kro czek.

– Dzię ku ję Ro ma no wi Po ręb skie mu
za la ta pre ze so wa nia to wa rzy stwu – mó -
wił Le szek Zegz da. – Je go za słu gą jest
wy bu do wa nie ho spi cjum i pro wa dze nie
dzia łal no ści to wa rzy stwa przez pra wie
dwa na ście lat. Licz ne za słu gi dla ho spi -
cjum ma obec ny dy rek tor Mie czy sław
Ka czwiń ski. Trze ba też wspo mnieć kon -
se kwent nych ofia ro daw ców: Grze go rza
Fec kę (ostat nio ufun do wał re li kwiarz),
Re na tę i Mar ka Po rę bów oraz Bo że nę
Da nek. 

– O ho spi cjum ca ły czas pa mię ta ją
ró żni dar czyń cy – mó wił z ko lei Mie czy -
sław Ka czwiń ski, dy rek tor Są dec kie go
Ho spi cjum. – Przy kła do wo na uro dzi ny
na szej pla ców ki, któ re przy pa dły 10

Sądeckie Hospicjum
będzie rozbudowane

Podpisanie dokumentu o dofinansowaniu rozbudowy hospicjum: Leszek
Zegzda (z lewej) i Marek Sowa 
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wrze śnia (da ta re je stra cji są do wej sto -
wa rzy sze nia), otrzy ma li śmy pre zent
w po sta ci wia ty na nasz sa mo chód słu -
żbo wy. Pre zen ty uro dzi no we są ró żne.
Kwia ty, ksią żki, pły ty, ob ra zy... Ale tak
ory gi nal ne go, jesz cze nie by ło. Fun da to -
rem i wy ko naw cą wia ty jest Jan Wnęk,
wła ści ciel fir my Jan – Ro of. Na uro czy -
sto ści po ja wi ły się dziew czę ta z Ze spo łu
Szkół Sióstr Nie po ka la nek w No wym Są -
czu. Do uro dzi no wych ży czeń do łą czy ły
ty leż pięk ny, co sma ko wi ty tort.

Ho spi cjum wspo ma ga też Re gio nal -
na Te le wi zja Ka blo wa, do star cza jąc nie od -
płat nie sy gnał in ter ne to wy, ko lej na fir ma
bez płat nie wy ko nu je cy klicz ne prze glą dy
bu dyn ku. W mi nio nym ro ku ho spi cjum
bar dzo wspar ła fir ma „Grześ” z Na wo jo -
wej. Du żo osób pry wat nych wspie ra pla -
ców kę da ro wi zna mi.

Jak mó wi Le szek Zegz da, da le ko się -
żnym ce lem To wa rzy stwa by ło uru cho -
mie nie ho spi cjum sta cjo nar ne go
w No wym Są czu. Na po cząt ku by ło ho -
spi cjum do mo we. Świad czy ło po moc
po nad 450 cho rym i ich ro dzi nom.

Prze ło mo wym mo men tem w hi sto rii
sto wa rzy sze nia by ło otwar cie w grud -
niu 2011 ro ku ho spi cjum sta cjo nar ne go
przy uli cy Na wo jow skiej. Od ma ja 2012
ro ku po sia da ono kon trakt z Na ro do -
wym Fun du szem Zdro wia. Pla ców ka

za trud nia czte rech le ka rzy, trzy na ście
pie lę gnia rek, psy cho lo ga, dwóch fi zjo -
te ra peu tów i trzy opie kun ki me dycz ne.
Wspar cia du cho we go cho rym udzie la
ka pe lan szpi tal ny, ks. Jó zef Woj nic ki.
W cią gu dwóch lat dzia łal no ści opie ką
ob ję to 390 pa cjen tów. 

– Na sza lo kal na, lecz ja kże wa żna
hi sto ria za to czy ła ko ło: speł ni li śmy

obiet ni cę da ną świę te mu Ja no wi Paw -
ło wi II z wdzięcz no ści za Je go wi zy tę
na Są dec czyź nie, bu du jąc ho spi cjum
ja ko ży wy po mnik pa pie ża. Ten dom no -
si Je go imię, a od 4 wrze śnia On sam
jest obec ny w nim w po sta ci re li kwii
krwi – mó wił Le szek Zegz da. 

To wa rzy stwo or ga ni zo wa ło roz ma ite
ak cje, z któ rych do chód był prze zna czo -
ny na dzia łal ność ho spi cjum. By ły to
mię dzy in ny mi „Po la na dziei”, zbiór ka
pie nię żna prze pro wa dza ne przy są dec -
kich ko ścio łach, przy wy dat nej po mo cy
naj pierw Związ ku Strze lec kie go „Strze -
lec”, a w ostat nim ro ku wie lu pla có wek
szkol nych, mię dzy in ny mi Ze spo łu Szkół
Nie po ka la nek z Bia łe go Klasz to ru, Ze -
spo łu Szkół Elek trycz no -Me cha nicz nych,
czy Szko ły Pod sta wo wej z Li bran to wej. 

Od chwi li gdy sto wa rzy sze nie otrzy -
ma ło sta tus or ga ni za cji po żyt ku pu blicz -
ne go, zy sku je ono też środ ki
na dzia łal ność z od pi su jed ne go pro cen -
ta od po dat ku. Do chód z te go ty tu łu sys -
te ma tycz nie wzra sta i w ub. r.
wy niósł 450 ty się cy zło tych. Nie oce nio -

Prze ło mo wym mo men -
tem w hi sto rii sto wa rzy -
sze nia by ło otwar cie
w grud niu 2011 ro ku ho -
spi cjum sta cjo nar ne go
przy uli cy Na wo jow skiej.
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Kard. Sta ni sław Dzi wisz, me tro po li ta kra kow ski, prze ka zał de le ga cji To wa rzy stwa Przy ja ciół Cho rych Są dec kie Ho -
spi cjum re li kwie św. Ja na Paw ła II



nym wpar ciem dzia łal no ści sto wa rzy -
sze nia był do chód z ak cji cha ry ta tyw nej
Ziarn ko Gor czy cy. Łącz na kwo ta wspar -
cia to po nad 550 ty się cy zło tych.

We wrze śniu kard. Sta ni sław Dzi wisz
prze ka zał ho spi cjum re li kwie św. Ja -
na Paw ła II. Dzie się cio oso bo wa gru pa
Są de czan ode bra ła je po mszy świę tej
w Pa ła cu Ar cy bi sku pim w Kra ko wie. Są
to re li kwie krwi. Ho spi cjum no si imię
Ja na Paw ła II, na co wy ra ził zgo dę or -
dy na riusz tar now ski, bp An drzej Jeż. 

***
W 2013 r. są dec kie ho spi cjum udzie -

li ło po mo cy 194 oso bom, w tym 125 ko -
bie tom. W cią gu te go ro ku wy pi sa no 19
osób. Śred ni czas po by tu w ho spi cjum
wy no sił 34 dni. W ub. r. od no to wa -
no 159 zgo nów, w tym 102 ko biet.

– Tak du ża licz ba ko biet wśród pod -
opiecz nych ho spi cjum wy ni ka z te go, że
star szy mi pa nia mi i to cho ry mi nie ma
się kto po pro stu za jąć – wy ja śnia dy rek -
tor Ka czwiń ski. – Mę żo wie czę sto umie -
ra ją wcze śniej od nich i one zo sta ją
na sta rość sa me. Je śli na wet mąż ży je to
i tak jest w zbli żo nym wie ku i nie da ra -
dy po móc cho rej żo nie. Te ko bie ty ca łe
ży cie pod trzy my wa ły ogni sko do mo we,
a gdy za cho ru ją ob ło żnie, to tra fia ją
bar dzo czę sto wła śnie do ho spi cjum...

RO BERT DRO BYSZ
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Pod czas te go rocz nej edy cji PZU
Fe sti wa lu Bie go we go w Kry ni cy
zwró co no uwa gę na pro ble my
osób z cu krzy cą. Dzię ki współ pra -
cy or ga ni za to rów oraz To wa rzy -
stwa Po mo cy Dzie ciom
i Mło dzie ży z Cu krzy cą, w zna czą -
cy spo sób za ak cen to wa no pro mo -
cję ak tyw no ści fi zycz nej ja ko
pro fi lak ty ki za rów no po wi kłań cu -
krzy co wych, jak i wy stą pie nia sa -
mej cu krzy cy oraz in nych cho rób
cy wi li za cyj nych.

To by ły nie sa mo wi te dni. Nie -
zwy kła at mos fe ra, przy jaź -
ni lu dzie i wa żne spra wy.

Fe sti wal Bie go wy w Kry ni cy to przede
wszyst kim świę to ak tyw no ści fi zycz -
nej i po zy tyw ne go my śle nia. Tym ra -
zem by ła to też oka zja do zwró ce nia
uwa gi na pro blem cu krzy cy. 

Mi ni ma ra ton „Bie giem od cu krzy -
cy” oraz pa nel dys ku syj ny po świę co ny

ro li ak tyw no ści fi zycz nej pod czas Fo -
rum Sport -Zdro wie -Pie nią dze zwró cił
uwa gę uczest ni kom na naj istot niej sze
aspek ty ży cia z cu krzy cą.

Przez ca ły czas trwa nia Fe sti wa lu by -
ło do stęp ne sto isko To wa rzy stwa Po mo -
cy Dzie ciom i Mło dzie ży z Cu krzy cą
oraz Dru ży ny MO JA CU KR ZY CA.PL.
Pro pa go wa no wie dzę o cu krzy cy i o jej
po wi kła niach wśród uczest ni ków Fe sti -
wa lu. Na sto isku mo żna by ło sko rzy stać
z bez płat nych kon sul ta cji zdro wot nych,
po mia ru wskaź ni ków BMI, WHR,
zmie rzyć po ziom cu kru oraz ci śnie nie.
Za pre zen to wa no rów nież ak cję Dru ży -
na MO JA CU KR ZY CA.PL pro mu ją cą
ak tyw ność fi zycz ną nie tyl ko wśród dia -
be ty ków, ale rów nież in nych osób. Ce -
lem ak cji jest ze bra nie środ ków
na sty pen dia spor to we dla osób cho rych
na cu krzy cę.

Fe sti wal Bie go wy to nie tyl ko bie -
ga nie, ży ciów ki, kon ku ro wa nie…, to
ta kże bar dzo cie ka we, in spi ru ją ce oraz

11 wrze śnia zmar ła dr Zo fia -Ku bisz Pa -
jor, zwią za na z ho spi cjum od po cząt ku
je go ist nie nia. Zo sta ła po cho wa -
na Cmen ta rzu Ko mu nal nym w No -
wym Są czu. We wspo mnie niu,
za miesz czo nym na stro nie in ter ne to -
wej pla ców ki czy ta my: „By ła le ka rzem
od bar dzo wie lu lat zwią za nym z są -
dec kim ru chem ho spi cyj nym, dy rek -
to rem do spraw me dycz nych
Są dec kie go Ho spi cjum. Ode szła
po dłu gim i trud nym zma ga niu z nie -
ule czal ną cho ro bą. Po zo sta wi ła
po so bie pust kę, któ rą trud no bę dzie
wy peł nić, ale ta kże zo bo wią za nie dla
wszyst kich zwią za nych z To wa rzy -
stwem Przy ja ciół Cho rych Są dec kie
Ho spi cjum, że by dzie ła, do któ re go
po wsta nia tak bar dzo się przy czy ni ła,
nie zmar no wać.”

O cukrzycy
w Krynicy
– biegiem i słowem!
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po ucza ją ce spo tka nia z oso ba mi, któ re
swo ją po sta wą i po stę po wa niem mo gą
po ka zać nam, jak żyć mi mo prze ciw no -
ści lo su. Nie zwy kle istot nym wy da rze -
niem by ło spo tka nie z uczest ni ka mi
Fe sti wa lu Bie go we go na Fo rum Sport
Zdro wie Pie nią dze pod ha słem „Ak tyw -
ność fi zycz na pro fi lak ty ką cho rób cy wi -
li za cyj nych”.

By ła mo wa za rów no o cu krzy cy, za -
gro że niach ja kie ze so bą nie sie, o no wo -
cze snej sa mo kon tro li a ta kże o ak cji
Dru ży na MO JA CU KR ZY CA.PL, pro -
gra mie AC TI VE DIA BET, ak tyw no ści
fi zycz nej i wy zwa niach spor to wych.
W pa ne lu wziął udział Mi chał Je liń ski,
mistrz olim pij ski oraz Ire na Gusz czyń -
ska z To wa rzy stwa Po mo cy Dzie ciom
i Mło dzie ży z Cu krzy cą i Ma riusz Ma -
sia rek, po my sło daw ca ak cji Dru ży -
na MO JA CU KR ZY CA.PL i twór ca
ser wi su no wo cze snej sa mo kon tro li na -
sza cu krzy ca. pl.

We dług sta ty styk na ca łym świe cie
cho rych na cu krzy cę jest aż 360 mi lio -
nów lu dzi. W Pol sce cho ru ją 3 mi lio ny,
jed nak tyl ko 2 mi lio ny o tym wie dzą.
Mi lion osób nie wie, że ich or ga nizm za -
ata ko wa ny zo stał przez cho ro bę cy wi li -
za cyj ną XXI wie ku. Te in for ma cje
zro bi ły ogrom ne wra że nie na uczest ni -
kach pa ne lu. Po dob nie, jak wy zna nia
Mi cha ła Je liń skie go.

– Ak tyw ność fi zycz na oraz ra cjo nal -
ne odży wia nie są klu czem – po wie dział

Pan Mi chał. – Nie lu bię sło wa die ta.
Die ta to ogra ni cze nia, re stryk cje, ma jąc
cu krzy cę trze ba być świa do mym, że cza -
sem sa mym pra wi dło wym odży wia niem
mo żna so bie po móc.

Cu krzy ca nie prze szka dza re ali zo wać
ma rzeń. Ma jąc świa do mość i wie dzę
na te mat pra wi dło we go odży wia nia, ka -
żdy cho ry mo że żyć, pra co wać, upra wiać
sport – ta kże wy czy no wo – jak zdro wy
czło wiek. Na le ży jed nak pa mię tać, że za -
rów no stres, ad re na li na a ta kże ak tyw ność
fi zycz na po wo du je wzrost cu kru we krwi,
dla te go pa mię tać na le ży o czę stych po -
mia rach je go po zio mu. Po mi mo iż sport,
ak tyw ność po pra wia dzia ła nie in su li ny,
tyl ko roz sąd ne i ra cjo nal ne po stę po wa nie
mo że wyjść cho re mu na zdro wie.

W kwiet niu 2014 ro ku, wio ślarz Mi -
chał Je liń ski po sta no wił spraw dzić się
w za wo dach bie go wych, star tu jąc w pół -
ma ra to nie w Po zna niu.

– Ja ko wio ślarz tre no wa łem za rów no
si łę, jak i wy trzy ma łość, rów nież bie ga -
łem, dla te go po sta no wi łem spraw dzić
się na dy stan sie po nad 21 ki lo me trów
ofi cjal nie, bo tre nin go wo mia łem już
oka zje ty le bie gać. Za kła da łem zmie ścić
się w go dzi nie i 35 mi nu tach, na me cie
oka za ło się, że mój czas to 1:31:25
– chwa lił się pan Mi chał, udo wad nia jąc,
że na wet bę dąc cu krzy kiem mo żna
„prze no sić gó ry”, je śli tyl ko się chce. 

Jesz cze te go sa me go wie czo ra, po -
dob nie jak po nad 400 in nych uczest ni -

ków, Mi chał wraz z eki pą To wa rzy stwa
Po mo cy Dzie ciom i Mło dzie ży z Cu -
krzy cą i bar wach Dru ży ny MO JA CU -
KR ZY CA.PL wziął udział w mi ni
ma ra to nie „Bie giem od Cu krzy cy”. Bieg
miał na ce lu zwró ce nie uwa gi na pro ble -
my dia be ty ków oraz na wska za nie ro li
ak tyw no ści w pro fi lak ty ce cu krzy cy.

Z uwa gi na ogrom ną licz bę uczest ni -
ków or ga ni za to rzy i sę dzio wie zde cy do -
wa li się na po dzie lić bie ga czy na trzy
gru py – dam ską i dwie mę skie. Ja ko
pierw sze wy star to wa ły pa nie. Krót ki dy -
stans spo wo do wał, że wie lu bie ga czy
po sta wi ło wszyst ko na jed ną kar tę.
Szyb kie tem po za wod ni ków mo żna by -
ło kon tro lo wać zer ka jąc na ze ga rek.

Li czył się przede wszyst kim udział
i idea bie gu, ale by ły to też za wo dy spor to -
we. Wśród pa nów wy grał Ka mil Ja strzęb -
ski z Kra śni ka, któ ry prze biegł 4,219 km
w cza sie 10:20 a wśród pań Do mi ni ka Wi -
śniew ska -Ulfik z Za brza z cza sem 12:02.

Ini cja to rem i współ or ga ni za to rem tej
kon ku ren cji PZU Fe sti wa lu Bie go we go
by ło To wa rzy stwo Po mo cy Dzie ciom
i Mło dzie ży z Cu krzy cą. Pa tro nat ho no -
ro wy nad bie giem ob ję ły Pol skie Sto wa -
rzy sze nie Dia be ty ków, Pol ska Fe de ra cja
Edu ka cji w Dia be to lo gii oraz ser wis no -
wo cze snej sa mo kon tro li na sza cu krzy ca.
pl. Do te go gro na do łą czył por tal
www.mo ja cu krzy ca.org.

MA RIUSZ MA SIA REK
www.Mo ja Cu krzy ca.pl
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W czerw cu bie żą ce go ro ku Ra da
Po wia tu No wo są dec kie go wy ró żni -
ła ko lej nych trzy na ście osób, któ re
do łą czy ły do gro na Za słu żo nych dla
Zie mi Są dec kiej. Syl wet ki wy ró -
żnio nych przed sta wia my na na -
szych ła mach. Pi sa li śmy już
o Ro ber cie Ślu sar ku z No we go Są -
cza i Zbi gnie wie Pie kar skim z Mar -
cin ko wic. Obec nie przed sta wia my
Zo fię Wci sło, pre zes Sto wa rzy sze -
nia na Rzecz Osób Nie peł no spraw -
nych „Gniaz do” w Sta rym Są czu.

O
to, jak wi ce prze wod ni czą cy
ra dy Jan Dzie dzi na, za pre -
zen to wał sta ro są de czan kę
w lau da cji wy gło szo nej pod -

czas uro czy stej se sji Ra dy Po wia tu No -
wo są dec kie go:

„Dzię ki jej za an ga żo wa niu w Cy ga -
no wi cach po wstał Śro do wi sko wy Dom
Sa mo po mo cy, gdzie oso by nie peł no -
spraw ne z gmi ny Sta ry Sącz i oko licz -
nych miej sco wo ści mo gą roz wi jać swo je
ta len ty, pa sje a ta kże uczest ni czyć w za -
ję ciach re ha bi li ta cyj nych.

Zo fia Wci sło by ła ini cja tor ką po wsta -
nia wie lu przed się wzięć, mię dzy in ny mi
za jęć z garn car stwa i ce ra mi ki, In te gra -
cyj ne go Te atrzy ku Mu zycz ne go, Po wia -
to we go Tur nie ju Boc cia oraz „Ga le rii
pod Gniaz dem”. Przez ca ły czas po dej -
mu je peł ne tro ski, cie pła i życz li wo ści
dzia ła nia na rzecz osób nie peł no spraw -
nych, dzię ki cze mu prze ła mu je spo łecz -
ne uprze dze nia i ste reo ty py. Po dej mu je
dzia ła nia ma ją ce na ce lu po pra wę ja ko -
ści ży cia osób nie peł no spraw nych, sze -
rze nie to le ran cji i war to ści wśród
mło dych lu dzi i po pu la ry zo wa nie idei
wo lon ta ria tu…”.

Zo fia Wci sło po cho dzi z Kicz ni, gmi -
na Łąc ko. Szko łę pod sta wo wą ukoń czy ła
w ro dzin nej miej sco wo ści, a Tech ni kum

Eko no micz ne w Ma ko wie Pod ha lań skim.
Na stęp nie prze pro wa dzi ła się do Sta re go
Są cza, gdzie w Gmin nej Spół dziel ni „S.
Ch.” prze pra co wa ła ćwierć wie ku. W la -
tach 1994-1997 pro wa dzi ła biu ro po sel -
skie Sta ni sła wa Pa so nia (PSL). Na stęp nie
prze szła na wcze śniej szą eme ry tu rę i za -
ję ła się nie peł no spraw nym sy nem. 

– Mój syn zbli żał się do koń ca edu ka -
cji szkol nej i coś trze ba by ło da lej po sta -
no wić – opo wia da pa ni Zo fia.
– Po kon sul ta cjach ze zna jo my mi zde cy -
do wa łam się na po wo ła nie do ży cia sto -
wa rzy sze nia, zaj mu ją ce go się oso ba mi
nie peł no spraw ny mi.

W 2006 ro ku po wsta ło Sto wa rzy sze -
nie na Rzecz Osób Nie peł no spraw nych
„Gniaz do” w Sta rym Są czu.

– Ideą sto wa rzy sze nia jest po pierw -
sze – zmia na po dej ścia do osób nie peł -
no spraw nych, a po dru gie
– zmia na na sta wie nia do ro dzin, wy cho -
wu ją cych nie peł no spraw ne dzie ci, tak,
aby nie czu ły się gor sze – tłu ma czy na -
sza bo ha ter ka. 

Wie lo let nia dzia łal ność sto wa rzy sze nia
skon so li do wa ła śro do wi sko osób nie peł -
no spraw nych i rów no cze śnie otwo rzy ła je
na ze wnątrz. Przy kła dem te go jest m.in.
obec ność dzia ła czy „Gniaz da” na fe sty -
nach osie dlo wych w No wym Są czu, gdzie
pro pa gu ją grę w boc ci.

– To jest re wo lu cja, je śli cho dzi o in -
te gra cję – uwa ża Zo fia Wci sło. – Gdy by
ktoś osiem lat te mu po wie dział mi, że tak
się sta nie, to pew nie bym nie uwie rzy ła.

Sie dzi ba sto wa rzy sze nia mie ści się
w ka mie ni cy na sta ro są dec kim Ryn ku,
gdzie dzia ła, po są siedz ku, Cen trum In -
for ma cji Tu ry stycz nej. Tu taj jest biu ro
sto wa rzy sze nia i mie ści się Ga le ria
Sztu ki „Pod Gniaz dem”. 

– Na szym pod sta wo wym ce lem by ło
stwo rze nie ośrod ka dla osób nie peł no -
spraw nych – wy ja śnia pa ni Zo fia.
– W 2007 ro ku uda ło nam się za ło żyć
Śro do wi sko wy Dom Sa mo po mo cy w Cy -
ga no wi cach. 

Zofia Wcisło 
pokazała jak pracować
z niepełnosprawnymi

W zajęciach bierze udział
trzydzieścioro osób
niepełnosprawnych
obojga płci, powyżej
osiemnastego roku życia.
Pracuje z nimi
jedenaście osób.

Zofia Wcisło
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W ra mach ŚDS dzia ła te atrzyk in te -
gra cyj ny, pro wa dzo ne są mię dzy in ny mi
za ję cia z garn car stwa i sztuk pla stycz -
nych. Or ga ni zo wa ny jest ta kże co rocz ny
kon kurs pla stycz ny dla osób nie peł no -
spraw nych z re gio nu, po łą czo ny z wy -
sta wą prac pla stycz nych. Na ko niec
se zo nu let nie go or ga ni zo wa ny jest kon -
kurs fo to gra ficz ny dla pod opiecz nych
ŚDS.

W za ję ciach bie rze udział trzy dzie -
ścio ro osób nie peł no spraw nych oboj ga
płci, po wy żej osiem na ste go ro ku ży cia.
Pra cu je z ni mi je de na ście osób: te ra peu -
ci, pe da go dzy, re ha bi li tan ci. Oprócz tej
gru py ist nie ją tak zwa ni klu bo wi cze. Są
to oso by ocze ku ją ce na przy ję cie
do ŚDS i uczest ni czą ce w pro wa dzo -
nych w nim za ję ciach raz na ja kiś czas.

W za ję ciach uczest ni czą oso by nie -
peł no spraw ne nie tyl ko z te re nu mia sta
i gmi ny Sta ry Sącz ale ta kże Ry tra, Piw -
nicz nej Zdro ju, a na wet No we go Są cza.

Ko lej nym istot nym aspek tem dzia ła -
nia „Gniaz da” jest In te gra cyj ny Te atrzyk
Mu zycz ny, któ ry do tej po ry miał pięć
edy cji, a obec nie przy go to wy wa ne jest
ko lej ne przed sta wie nie we współ pra cy
z po dob nym ośrod kiem ze Sło wa cji.

Sto wa rzy sze nie pro wa dzi też Ga le rię,
gdzie pre zen to wa ne są pra ce osób nie -
peł no spraw nych, uczest ni ków ŚDS
w Cy ga no wi cach.

Zo fia Wci sło, ko men tu jąc przy zna ne
jej wy ró żnie nie twier dzi, że jest to na -
gro da dla Sto wa rzy sze nia „Gniaz do”. 

Pa ni Zo fia wy cho wa ła trzech sy nów,
je dy na cór ka zmar ła. Jest wdo wą
od czter na stu lat. 

RO BERT DRO BYSZ

Wrze śnio wa se sja Ra dy Po wia tu
No wo są dec kie go by ła przed ostat -
nią pro wa dzo ną przez prze wod ni -
czą ce go ra dy Wie sła wa Ba stę. Pan
Wie sław po sta no wił nie kan dy do -
wać w li sto pa do wych wy bo rach.
Skąd ta ka de cy zja sa mo rzą dow ca
z Ta ba szo wej nad Je zio rem Ro -
żnow skim? Wie le oso bi sto ści po -
wia to wych jest za sko czo nych.
Uwa ża ją, że 54 la ta ży cia, a ty le
lat ma nasz bo ha ter, to jesz cze nie
jest czas na eme ry tu rę. 

– W tej de cy zji nie ma żad ne go dru -
gie go dna – tłu ma czy Wie sław Ba sta.
– Po pierw sze kło po ty zdro wot ne, prze -
sze dłem w ostat nim cza sie dwa po wa -
żne za bie gi, mniej sza o szcze gó ły,
a po dru gie i to chy ba wa żniej sze, czu -
ję się tro chę zmę czo ny dzia łal no ścią
pu blicz ną, bo w mo im przy pad ku trwa
to już 35 lat. Mu szę so bie zro bić prze -
rwę, zro bić so lid ny ra chu nek su mie nia,
po pa trzeć z bo ku, jak to wszyst ko funk -
cjo nu je. Nie wy klu czam po wro tu do ży -
cia spo łecz ne go za czte ry la ta,
zo ba czy my…

W ma ju 1980 ro ku, gdy po wiał
wiatr hi sto rii, 20-let ni Wie sław Ba sta
zo stał wy bra ny przez du żo star szych
od sie bie rol ni ków do Ra dy Nad zor -
czej Ban ku Spół dziel cze go w Ło so si -
nie Dol nej i w tym sa mym mie sią cu
tra fił do Ra dy Nad zor czej Gmin nej
Spół dziel ni „Sa mo po moc Chłop ska”
w Tę go bo rzy. 

W or ga nach spół dziel czo ści chłop -
skiej za sia dał przez 12 lat, w ban ku rol -
ni czym dzia łał przez ćwierć wie cze. Ile
on w tym cza sie prze śle dził spra woz -
dań fi nan so wych, prze świe tlił bi lan -

sów, skwi to wał i od wo łał pre ze sów
– je den Pan Bóg wie, a prze cież rów -
no cze śnie pia sto wał man dat rad ne go,
naj pierw Gmin nej Ra dy Na ro do wej,
a po tem, po prze mia nach ustro jo wych,
Ra dy Gmi ny Ło so si na Dol na. 

W 1999 ro ku, po re for mie ad mi ni stra -
cyj nej, wy star to wał z po wo dze niem
do Ra dy Po wia tu No wo są dec kie go. Przez
czte ry ka den cje, nie prze rwa nie spra wo -
wał man dat rad ne go po wia to we go.
W dru giej i czwar tej ka den cji prze wod -
ni czył Ra dzie, w pierw szej – sze fo wał

Ko mi sji Re wi zyj nej, w trze ciej – Ko mi -
sji In fra struk tu ry, a jesz cze do daj my ra dę
spo łecz ną szpi ta la są dec kie go. Trze ba
przy znać, że to im po nu ją ce CV.

***
Wie sław Ba sta po cho dzi ze zna nej

ro dzi ny spo łecz ni ków w Ta ba szo wej.
Star si miesz kań cy do dzi siaj wspo mi -
na ją je go oj ca – Ste fa na Ba stę. 

Ba sta –se nior był m.in. w de le ga cji
wier nych – naj bar dziej sza no wa ni lu -
dzie w spo łecz no ści lo kal nej – któ ra
pod ko niec lat 70. uda ła się zi mą po lo -
dzie, przez je zio ro do Gród ka nad Du -
naj cem, a stam tąd au to bu sem
do Tar no wa, aby pro sić bi sku pa Jó ze fa
Gu cwę o utwo rze nie pa ra fii w Ta ba -

Wie sław Ba sta
usu wa się
w cień

Wiele osobistości
powiatowych jest
zaskoczonych. Uważają,
że 54 lata życia, a tyle lat
ma nasz bohater, to
jeszcze nie jest czas
na emeryturę. 
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szo wej, a póź niej był w gro nie pa ra fian,
któ rzy ro ze bra li de ska po de sce drew -
nia ny, za byt ko wy ko śció łek św. Mi ko ła -
ja w Tę go bo rzy i prze wieź li
do Ta ba szo wej, gdzie słu ży do dziś. 

– Ta ta był se kre ta rzem Gro madz kiej
Ra dy Na ro do wej, a po tem Gmin nej Ra -
dy Na ro do wej, w 1979 ro ku za koń czył
dziel ność spo łecz ną, a ja roz po czą łem
rok póź niej, za tem mo żna po wie dzieć, że
prze ją łem po Oj cu pa łecz kę. Był dla
mnie wzo rem, jak na le ży słu żyć lu dziom
– mó wi pan Wie sław. 

Był naj młod szy z ósem ki ro dzeń -
stwa. Wszy scy wy szli na lu dzi. Je go
brat, prof. dr hab. An to ni Ba sta to Są -
de cza nin, któ rym nasz re gion się chlu -
bi. Prof. Ba sta sze fu je od dzia ło wi
kli nicz ne mu gi ne ko lo gii i on ko lo gii
Szpi ta la Uni wer sy tec kie go w Kra ko -
wie i Są de czan ki, któ re tra fi ły do szpi -
ta la przy ul. Ko per ni ka wie le mu
za wdzię cza ją. Si ła by o tym mó wić.
Suk ce sy w biz ne sie od no szą bra cia pa -
na Wie sła wa: Jó zef i Jan, by ły dy rek -
tor na wo jow skie go ODR, or ga ni za tor
pierw szych kon fe ren cji go spo dar czych
Pol ska – Wschód w Na wo jo wej, prze -
nie sio nych póź niej, ja ko już Fo rum
Eko no micz ne, przez Zyg mun ta Ber dy -
chow skie go do Kry ni cy. 

Wie sław, ja ko naj młod sza la to rośl,
po zo stał na oj co wiź nie w Ta ba szo wej.
Jak wszy scy Ba sto wie, miał smy kał kę
do in te re sów. Dzia łal ność spo łecz ną łą -
czył z dzia łal no ścią go spo dar czą. Od lat
pro wa dzi du ży kur nik (20 tys. ja jek
dzien nie), ma sta cję ben zy no wą w Ło -
so si nie Dol nej i udzia ły w ro dzin nej fir -
mie pro du ku ją cej pro szek ja jecz ny.
Ro dzi na jest so li dar na, je den za dru gim
by w ogień sko czył, ta cy są Ba sto wie.

– To mi wy star cza, ten czas, gdy mo -
głem ro bić na praw dę du ży biz nes, już
mi nął. Mia łem oka zję roz wi nąć skrzy -

dła, ale wte dy wo la łem dzia łać na ni wie
pu blicz nej – uśmie cha się. 

***
– Od cho dzę z sa mo rzą du po wia to we -

go z pod nie sio nym czo łem – mó wi. – Ja -
ko po wia tow cy nie ma my się cze go
wsty dzić. Spo ro uda ło nam się zro bić,
choć w tej ka den cji by ło już mniej fun -
du szy unij nych, niż w po przed nich. Na -
stęp ny stru mień środ ków unij nych
po pły nie w 2015 ro ku. 

Ba sta po tra fi dłu go mó wić o wy bu do -
wa nych przez po wiat szko łach (Łąc ko,
Kry ni ca, Gry bów), sa lach gim na stycz -
nych, ka pi tal nym re mon cie szpi ta la
w Kry ni cy, gdzie po wsta ły no we od dzia -
ły, od re mon to wa nych do mach po mo cy
spo łecz nej, ale naj wa żniej sze – tra dy cyj -
nie – by ły dro gi. 

– Od cho dzę z sa mo rzą du
po wia to we go z pod nie -
sio nym czo łem. Spo ro
uda ło nam się zro bić,
choć w tej ka den cji by ło
już mniej fun du szy unij -
nych, niż w po przed nich.

WIE SŁAW BA STA

Ostatnia sesja Rady Powiatu Nowosądeckiego prowadzona przez Wiesława Bastę 
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– Sieć dróg po wia to wych li czy 510
ki lo me trów, ma my pra wie 300 więk -
szych i mniej szych mo stów i aż 1800
prze pu stów i to wszyst ko w te re nie gór -
skim, sta le na wie dza nym przez po wódź,
więk szość zo sta ła wy re mon to wa -
na – mó wi. Na pa mięć zna dro gi po -
wia to we w ro dzin nej gmi nie
Ło so si na Dol na.

– W mo jej gmi nie uda ło się wy re -
mon to wać dro gi po wia to we w 95 pro -
cen tach, do zro bie nia zo sta ła jesz cze
dro ga w Stań ko wej – wy ja śnia. 

Do brze oce nia współ pra cę ze sta ro -
stą Go lon ką – „Ja siek to roz sąd ny czło -
wiek” – i Za rzą dem Po wia tu oraz pra cę
w Ra dzie Po wia tu No wo są dec kie go.
Twier dzi, że uda ło mu się zna leźć
wspól ny ję zyk na wet z sze fem opo zy -
cyj ne go klu bu PiS, An to nim Po rę bą. 

– An tek jest otwar ty na ar gu men ty,
trze ba tyl ko umieć z nim roz ma wiać,
wi dzieć w nim part ne ra, a nie prze ciw -

ni ka, bo on też chce do brze dla Są dec -
czy zny – tłu ma czy. 

***
W wy bo rach po wia to wych Wie sław

Ba sta do sta wał za wsze re kor do we po -
par cie, po nad 2 ty sią ce gło sów. Nie po -
win no za tem dzi wić, że przed obec ny mi
wy bo ra mi otrzy mał pro po zy cje kan dy -
do wa nia z pierw sze go miej sca li sty
w swo im okrę gu wy bor czym ze stro ny
dwóch ko mi te tów wy bor czych. W ro li
„lo ko mo ty wy” li sty wy bor czej wi dzie li
Ba stę szta bow cy Są dec kie go Ru chu Sa -
mo rzą do we go (li sta sta ro sty Go lon ki)
i Plat for my Oby wa tel skiej. (W 2001 ro -
ku W. Ba sta otarł się o man dat po sel ski,
kan dy du jąc z li sty PO). 

– Po dzię ko wa łem pięk nie za za ufa -
nie i Jaś ko wi Go lon ce, i An drze jo wi
Czer wiń skie mu, ale grzecz nie od mó wi -
łem. Mu szę od po cząć, wię cej cza su po -
świę cić ro dzi nie – twier dzi. 

Ma łżon ka na sze go bo ha te ra, Gra ży -
na, jest na uczy ciel ką bio lo gii w jed nym
z li ce ów w No wym Są czu (lu bia -
na przez uczniów). Naj star sza cór ka
skoń czy ła me dy cy nę, śred nia stu diu je
eko no mię w War sza wie (SGH), a naj -
młod sza jest li ce alist ką. 

Z po se sji Ba stów w Ta ba szo wej roz -
ta cza się pięk ny wi dok na Je zio ro Ro -
żnow skie. Na ła wecz ce przed do mem
pan Wie sław bę dzie mógł te raz po du -
mać nad prze ży ty mi 54 la ta mi…

(HSZ)

W nie dzie lę 28 wrze śnia o godz. 15
na uli cach miast ca łe go świa ta,
rów nież w No wym Są czu, Li ma no -
wej, Gor li cach itd., po raz siód my
wier ni mo dli li się przy głów nych
skrzy żo wa niach ulic, lub w pa ra -
fiach, mo dli twą św. Sio stry Fau sty -
ny. Ko ron ka do Bo że go Mi ło sier dzia
jest mo dli twą szcze gól ną, po le ca ną
przez Je zu sa Chry stu sa.

T
en ogól no świa to wy szturm mo -
dli tew ny roz po czął się nie daw -
no. Sześć lat te mu gru pa „Iskra
Bo że go Mi ło sier dzia” z Ło dzi

pod ję ła de cy zję, że 28 wrze śnia,
o godz. 15, zor ga ni zu je spo tka nie mo -
dli tew ne – Ko ron ka do Bo że go Mi ło -
sier dzia – przy 111 skrzy żo wa niach
swe go mia sta. Ja kież by ło ich zdzi wie -
nie, gdy do wie dzie li się, że na ten sam
dzień za pla no wa no w Bia łym sto ku be -
aty fi ka cję ks. Mi cha ła So poć ki, spo -
wied ni ka św. Fau sty ny, pa tron ki
przed się wzię cia. Od te go cza su ka żde -
go ro ku 28 wrze śnia, w Go dzi nie Mi ło -
sier dzia Bo że go po wta rza ją tę mo dli twę
i za pra sza ją do niej wszyst kich chęt nych
na ca łym świe cie, szcze gól nie mło dych.

– Ka żdy, kto ma zdro wą du szę, ma
w so bie po kój i od wrot nie: ktoś, kto jest
nie spo koj ny, jest we wnętrz nie cho ry. Po -
kój, czy li zdro wie du szy, jest da rem Bo -
że go Mi ło sier dzia. Je zus przy cho dząc
do Apo sto łów wi tał ich sło wa mi: „Po kój
wam!”. To jest wła śnie dar Mi ło sier dzia
Bo że go – czy li we wnętrz ne uzdro wie nie
z wszel kich cho rób, lę ków i ran. Dla te -
go wła śnie Je zus przez św. Fau sty nę
przy po mniał wszyst kim: „Nie za zna
ludz kość spo ko ju, do pó ki nie zwró ci się
do źró dła mi ło sier dzia mo je go”
(Dz 699). Wy cho dząc na uli ce z Ko ron -
ką do Bo że go Mi ło sier dzia, sie je my wo -
kół sie bie po kój i przy no si my wszyst kim
uzdro wie nie. Są to da ry, któ rych świat
dać nie mo że, a któ re my mo że my czer -
pać ze zdro jów mi ło sier ne go Ser ca Bo -
że go. We źmy udział 28 wrze śnia
w mo dli tew nej ak cji i prze mie niaj my pu -
sty nie na szych miej sco wo ści w oa zy Bo -
żej ła ski – za chę ca Ja cek Bul zak.

Tem po ży cia w dzi siej szym, cy wi li -
zo wa nym świe cie zmu sza czło wie ka
do nie ustan ne go po śpie chu. Mi ja dzień
za dniem, bez za sta na wia nia się, bez

W roli „lokomotywy”
listy wyborczej widzieli
Bastę sztabowcy
Sądeckiego Ruchu
Samorządowego
i Platformy
Obywatelskiej.
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wy tchnie nia. Bia da te mu, kto z wła snej
wi ny lub z przy czyn od nie go nie za le -
żnych wy pad nie z ryt mu. I wła śnie na tę
nie pew ność lo su naj lep szym le kar stwem
jest wspól na mo dli twa.

– Trze ba tę iskrę Bo żej ła ski roz nie -
cać. Trze ba prze ka zy wać świa tu ogień
mi ło sier dzia” – mó wił św. Jan Pa weł II. 

– Wy cho dząc na prze ciw ini cja ty wie
łódz kiej mło dzie ży w tro sce o sie bie, ro -
dzi nę, o swo je mia sto, spo łecz no ści kra -
jów (w tym ro ku zwłasz cza
za prze śla do wa nych chrze ści jan na Bli -
skim Wscho dzie i o po kój na Ukra inie)
za chę cam do włą cze nia się w mo dli tew -
ną ak cję w miej scu za miesz ka nia. Daj -
my wy raz na szej tro ski o czło wie ka
cier pią ce go, sa mot ne go, znaj du ją ce go
się na skra ju roz pa czy kie ru jąc na sze
ser ca w stro nę Naj wy ższej Bo żej Mi ło -
ści i Mi ło sier dzia – mó wi ła Bo że -
na Kwi tow ska, są de czan ka z pa ra fii MB
Nie po ka la nej w No wym Są czu, pre zes

In sty tu tu Ak cji Ka to lic kiej Die ce zji Tar -
now skiej.

MO DLI TWA CZY NI CU DA 
W cza sach, kie dy me dy cy na racz ko -

wa ła, a na le ka rza stać by ło nie wie lu,
naj lep szym prze ciw cia łem dla zła by ła
mo dli twa. Bez wzglę du na ro dzaj cho -
ro by: gry pa, żół tacz ka, zła ma nie itd.-
szcze ra roz mo wa z Bo giem za wsze
przy no si ła ulgę w cier pie niu oraz na -
dzie ję na szyb ki po wrót do zdro wia.

– Po pu blicz nym, mo dli tew nym wy -
zna niu wia ry na bra łam pew no ści, że
sta wię czo ło prze ciw no ściom. Kie dy ka -
płan prze ka zy wał nam Bo że Bło go sła -
wień stwo w mej gło wie, jak bym
usły sza ła głos Je zu sa: „Nie za mar twiaj
się. To mo żna od wró cić”, co też wkrót -
ce na stą pi ło – na pi sał ktoś na fo rum in -
ter ne to wym.

Mo dli twa za wsze ma me ta fi zycz no -
-re li gij ny cha rak ter w szcze gól nym dia -

lo gu, re la cji czło wie ka z Bo giem. Nie
jest to dia log ko le żeń ski, to wa rzy ski, ale
bez po śred ni wy raz uf no ści stwo rze nia
do swe go Stwór cy. Spo tka nie z nie skoń -
czo no ścią jest ak tem stwier dze nia wła -
snej nie wy star czal no ści i ocze ki wa niem
po mo cy, szcze gól nie w chwi lach trud -
nych, gdy świat em pi rycz ny oka zał się
za wod ny jak pod kre śla li w swych roz -
wa ża niach m.in. św. Au gu styn, Jan Da -
ma sceń ski, Grze gorz z Nys sy.

EKSPERYMENTY
MEDYCZNE

Na ukow cy: Ro bert G. John i Bren da
J. Dun ne z La bo ra to rium Ba dań Uni -
wer sy te tu Prin ce ton (USA) dla zro zu -
mie nia efek tu lecz ni cze go mo dli twą
prze pro wa dzi li eks pe ry ment. W pię ciu
szpi tal nych sa lach cho rym, oprócz le -
cze nia far ma ko lo gicz ne go, ser wo wa no
mo dli twy trzy ra zy dzien nie. Ra no pa -
cierz i psalm. Po obie dzie Ko ron ka

Szturm mo dli tew ny 
na uli cach miast świa ta
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do Mi ło sier dzia Bo że go. Wie czo rem
Ró ża niec. Ko lej nych pięć sal po zo sta wa -
ło bez mo dlitw. Nie bio sa nie by ły obo -
jęt ne. Zna czą co zmniej szy ły się ob ja wy
kli nicz ne cho rych. Zmniej szo no po trze -
bę uży wa nia le ków. Na wet sa mo słu cha -

nie mo dlitw uzdra wia ło. Mó wiąc
pro ściej, ist nie je przez mo dli twę na tych -
mia sto wy efekt po łą cze nia umy słu czło -
wie ka z si ła mi Nie bios, jak by wszyst ko
ze wszyst kim by ło po wią za ne i wza jem -
nie za le żne. Wnio sek na su wał się sam:
brak har mo nii du cho wej opóź nia pro ces
zdro wie nia. Efekt był już prze wi dzia ny
przez Ein ste ina, po twier dzi ła go fi zy ka
kwan to wa. Jed na z jej za sad – za sa da

nie ozna czo no ści He isen ber ga – mó wi
o ist nie niu nad prze strzen ne go po łą cze -
nia mię dzy cząst ka mi (ta kże my śli) we
Wszech świe cie.

Po wa żne pi smo me dycz ne „Ar chi ves
of In ter nal Me di ci ne”, wy da wa ne przez
Sto wa rzy sze nie Le ka rzy Ame ry kań -
skich, opu bli ko wa ło ra port (2000) do -
wo dzą cy, że mo dli twa z proś bą
o ule cze nie au ten tycz nie przy czy nia się
do po pra wy zdro wia cho rych. Wię cej,
mo dli twa za cho re go bez je go wie dzy
ta kże uzdra wia. Tym spo so bem wy klu -
czo no au to su ge stię. Po twier dzi ły to eks -
pe ry men ty Me dycz ne go Cen trum
Pa cy fi ku opu bli ko wa ne przez dr Eli za -
beth Targ. Stan zdro wia cho rych, któ -
rym po da wa no nie tyl ko le ki, ale
za któ rych się mo dlo no – szyb ko się po -
pra wiał, spo ra dycz nie wy stę po wa ły po -
wi kła nia (na wet po cię żkich
ope ra cjach). W efek cie mo dli twy lżej -
szy był prze bieg cho ro by, krót szy po byt
w szpi ta lu, w eks tre mal nych sy tu acjach
spo koj na śmierć. Jak stwier dził dr Wil -
liam Har ris: „Osta tecz nie udo wod ni li -
śmy, że mo dli twa ma ogrom ny wpływ
na zdro wie fi zycz ne i psy chicz ne.

Uzdra wia nie mo dli twą jest już fak tem
na uko wym”.

CZYM JEST MO DLI TWA?
Na pew no koi umysł, po ma ga za pa -

no wać nad ne ga tyw ny mi emo cja mi,
uzdra wia, in spi ru je do no wych dzia łań
twór czych, jest wo ła niem do Bo ga
„o kre dyt”. Pro si my, bła ga my – nie mam
pie nię dzy, mu szę ku pić dro gie le kar stwo
itd. Bóg w swej nie skoń czo nej do bro ci
i mi ło sier dziu od po wia da: „Nie wa żne,
ja za pła cę, ze ślę po moc, tyl ko za ufaj,
bądź w cią głym kon tak cie ze mną”.

Bez cie nia wąt pli wo ści z mo dli twą
mo żna sta wić czo ło ka żdej sy tu acji, gdy
prze ciw nam wy stę pu je zły los, na wet
prze ciw śmier ci. Mo dli twa to coś wię -
cej, niż wy po wie dze nie słów. Jest si łą,
któ ra prze bi ja ba rie ry świa do mo ści i do -
cie ra do jej naj skryt szych za so bów.
Prak ty ko wa na re gu lar nie – za ko rze nia
się, utrwa la i sta je się czymś tak na tu ral -
nym, jak od dech. Kie dy z mo dli twy
uczy ni się co dzien ny obo wią zek, z gło -
wy zni ka nie po rzą dek, psy chi ka od zy -
sku je har mo nię, a ser ce uspo ka ja się
prze ciw nie pew no ściom. 

„Osta tecz nie udo wod ni li -
śmy, że mo dli twa ma
ogrom ny wpływ na zdro -
wie fi zycz ne i psy chicz -
ne. Uzdra wia nie
mo dli twą jest już fak tem
na uko wym”.
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Re asu mu jąc ka żda mo dli twa wpły wa
na cia ło i du szę. Osta tecz nym ce lem jest
po moc w udo sko na la niu sie bie. 

– Fi zycz nie jest przy ja cie lem cia ła,
bo ryt micz ne sło wa mo dlitw do tle nia ją
ko mór ki, roz cią ga ją skur czo ne mię śnie,
roz luź nia ją uner wie nie mó zgu, po pra -
wia ją kon cen tra cję i sa mo po czu cie, czy -
li re ge ne ru ją ży cio wą ener gię.
Z mo dli twą od pły wa ją nie do bre my śli,
tok sycz ne ener gie, złe ży cze nia nie życz -
li wych lu dzi. – E. Targ.

MO DLI TWA STA RA 
JAK ŚWIAT 

Sta ro żyt ni Gre cy by li nie zrów na ny mi
mi strza mi w uzdra wia niu du cho wym.
Do sank tu arium Askle pio sa w Epi dau -
ros (na Pe lo po ne zie) przy by wa ły tłu my
piel grzy mów - nie tyl ko z Gre cji. Nie wi -
do mi, głu si, nie mi, bez płod ne ko bie ty
i wo jow ni cy, któ rych ra ny nie chcia ły się
za go ić, prze mie rza li krę te, gór skie ście -
żki w na dziei na cud. U wrót sank tu -
arium ka płan in for mo wał piel grzy mów,
że od tej po ry los cho rych za le ży cał ko -
wi cie od Bo że go Mi ło sier dzia. In skryp -
cja na fron to nie bu dyn ku po ucza ła, że
w świę tym przy byt ku czło wiek mu si
mieć czy ste my śli, być po bo żnym i oka -
zy wać sza cu nek. Na stęp nie świę tą dro -
gą piel grzym zmie rzał do świą ty ni
Askle pio sa. Przed po są giem nad na tu ral -
nej wiel ko ści, wy ko na nym ze zło ta i ko -
ści sło nio wej, pe ni tent przed sta wiał
swo je tro ski. Po tem piel grzy mi skła da li
da ry: wo ły, drób, owo ce, ciast ka. Tyl ko
oso by przy by łe z bar dzo da le ka mo gły
ofia ro wać pie nią dze. Umoc nie niu wia ry
i roz bu dze niu na dziei na uzdro wie nie
słu ży ły mo dli twy, mi ste ria i hym ny - sta -

ro żyt na mu zy ko te ra pia. Te kil ku go dzin -
ne ćwi cze nia du cho we od by wa ły się
w okrą głym bu dyn ku na prze ciw sank tu -
arium zwa nym Tho los. Zmę cze ni te ra -
pią cho rzy za pa da li w dłu gi,
uzdra wia ją cy sen! W tym sta ro żyt nym
sank tu arium cho rzy mie li do dys po zy cji
cie płe i zim ne ką pie le, sa le gim na stycz -
ne, a ta kże te atr. 

Askle pios był kró lem Te sa lii (dziś te -
re ny płn. Gre cji). W Trik ka za ło żył
pierw szy w dzie jach Eu ro py szpi tal
w VII w p.n e. Ze szpi tal ne go bu dyn ku
zo sta ły ru iny, ale prze trwa ła idea ho spi -
ta li za cji. Ja ko ge nial ny le karz do szedł
do wnio sku, że cho ry przed i po za bie -
gu chi rur gicz nym wy ma ga spe cjal nej,
mo dli tew nej opie ki. Swą wie dzę me -
dycz ną prze ka zał sy nom Ma cha ono wi
i Po da li ri so wi, któ rzy ja ko le ka rze
uczest ni czy li w woj nie tro jań skiej. Ho -
mer wspo mi na, że Ma chon opie ko wał
się ran nym kró lem Spar ty Me ne la osem.
Z bie giem wie ków Askle pios „awan so -
wał” na bo ga, cho ciaż był sy nem śmier -
tel nicz ki Co ro nio i Ap po lo na. We dług
le gen dy, ja ko naj lep sze mu ucznio wi mą -
dre go cen tau ra Chi ro na, świę ty wąż
zdra dził ta jem ni cę ży cia i śmier ci.
Askle pios był naj dłu żej czczo nym bó -
stwem grec kim. Rzy mia nie zwa li go
Esku la pem. Nie zmie rzo ne bo gac twa
świą ty ni przy cią gnę ły bar ba rzyń ców
i w 395 r. n. e. Go ci znisz czy li sank tu -
arium. W 426 ce sarz Teo do zjusz na ka -
zał zbu rze nie po gań skiej świą ty ni.

MISERIKORDYNA
– DUCHOWA POMOC

Cu dow ny lek na ser ce i du szę. Pol ski
wy na la zek ro bi fu ro rę na świe cie. Pa pież

Fran ci szek pod czas au dien cji wa ty kań -
skich po le ca to le kar stwo wszyst kim
wier nym. „Dzię ki le ko wi „sze rzy się mi -
łość, prze ba cze nie, mi ło sier dzie i bra ter -
stwo”- ape lo wał Oj ciec Świę ty.
Po pre sti żo wej re kla mie, pro du cent nie
na dą ża z pro duk cją. Za mó wie nia na ty -

sią ce opa ko wań spły wa ją z ca łe go świa -
ta. Na Al le gro też mo żna go ku pić
za je dy ne 8 zł. My li się ten, kto my śli, że
jest to ap tecz ny lek na ser co wy. Skład le -
kar stwa to w po ło wie Co ro na Di vi nae
Mi se ri cor di ne oraz Ima go Ies su Mi se ri -
cor dis, ina czej ró ża niec i ob ra zek Je zu sa
Mi ło sier ne go. Bez re cep ty z za sto so wa -
niem – raz dzien nie, a w ra zie po trze by
– ile du sza za pra gnie. Twór cą le ku jest
dia kon Bła żej Kwiat kow ski z Gdań skie -
go Se mi na rium Du chow ne go, wcze śniej
ab sol went far ma cji.

Uczy my się i je ste śmy ucze ni, jak
kon tro lo wać sie bie, jak wpły wać na wła -
sny cha rak ter i kie ro wać so bą, by po do -
bać się i speł niać ocze ki wa nia in nych
lu dzi. Znacz nie mniej uwa gi po świę ca -
my umie jęt no ści ko rzy sta nia z da rów
mo dli twy. Za po mi na my, że mo dli twa
jest tym dla du szy, czym sen dla cia ła. 

MO NI KA TUR SKA

Twórcą leku jest diakon
Błażej Kwiatkowski
z Gdańskiego
Seminarium
Duchownego, wcześniej
absolwent farmacji.

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
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„Dzię ku je my Bo gu za czas mi nio ny
i z na dzie ją pa trzy my w przy szłość”
– ty mi sło wa mi pro boszcz pa ra fii
pw. św. Ja na Paw ła II w No wym Są -
czu, ks. Zbi gniew Bier nat, przy wi -
tał 7 wrze śnia br. wspól no tę
wier nych na po po łu dnio wej Eu cha -
ry stii. Wspól no tę wy jąt ko wą, bo
wzbo ga co ną o prze szło kil ku dzie -
się ciu go ści – uczest ni ków XXXII
Pie szej Piel grzym ki Tar now skiej,
któ rzy, jak co ro ku, zgro ma dze ni
w gru pie 22 przy pa ra fii św. Mał go -
rza ty, od wie dzi li Naj święt szą Pa -
nien kę z Ja snej Gó ry. Pie szo.

J ak co ro ku rów nież spo tka li się,
by kon ty nu ować to, co stwo rzy li
pod czas 9 dni mar szu. Trzech
ka pła nów, dia kon, dwóch bra ci

kle ry ków i wier ni, któ rych po łą czy ła
wspól na wę drów ka. Spo tka nie tra dy cyj -
nie roz po czę ła Msza świę ta, za koń czo -
na uwiel bie niem re li kwii Ja na Paw ła II. 

Nie za bra kło i czę ści roz ryw ko wej.
Od two rzo ny film przy wo łał wspo mnie -
nia z 220-ki lo me tro wej tra sy – i te trud -
ne (na przy kład z desz czo wych dni) i te
za baw ne (na przy kład z ko lej nych desz -
czo wych dni) i te wzru sza ją ce, któ rych
nie bra ko wa ło. Go ścin ni pa ra fia nie nie

za po mnie li rów nież o po trze bach cia ła
– na piel grzy mów cze ka ła tra dy cyj -
na kieł ba sa z gril la, her bat ka i ró żne
cia sta.

Nie zmien ne po zo sta ło to, co czę sto
szo ku je kry ty ków Ko ścio ła w dzi siej -
szych cza sach – więk szość przy by łych,
tak jak zresz tą na piel grzym ce, sta no wi -
ła mło dzież. I ta szkol na, i stu denc ka.
Mło dzież z pa sją uczest ni czą ca w nie -
dzi siej szych ob rzę dach re li gij nych,
z wia rą przyj mu ją ca w Ko mu nii świę tej
wy śmie wa ne go dziś Chry stu sa. Ta sa ma
mło dzież, któ ra wraz ze star szy mi
(i młod szy mi) brać mi i sio stra mi po -
świę ci ła część bło gich wa ka cji na dzie -
więć dni po ku ty, tru dów, bra ku to a le ty,
cie płe go łó żka, czy (o zgro zo!) kom pu -
te ra. Wsta wa li o 6 ra no (a i wcze śniej),
by przejść ko lej ne 30 km (a i wię cej)
i wresz cie za nieść Czar nej Ma don nie
tro ski swo je, bli skich, Pol ski… Mło -
dzież li czo na w set kach. Gdzie ten kry -
zys wia ry? 

Nie by ło to ostat nie wa ka cyj ne spo -
tka nie wspól no ty gru py 22. Wraz ze
swo im prze wod ni kiem, ks. Bier na tem,
wy ru szy li 20 sierp nia na piel grzym kę
do Li ma no wej (piesz czo tli wie na zy wa -
ną przez pąt ni ków „spa cer kiem”). Ra -
zem z gru pą z pa ra fii pw. Św.
Ka zi mie rza na szla ku spo tkać mo żna
by ło prze szło 2000 piel grzy mów
– to 2/3 miejsc sie dzą cych na sta dio nie
San de cji! Spo ro, po wie dział by są de cza -
nin. Oso ba z Piąt ko wej już nie ko niecz -
nie – przy by wa ją cy na co rocz ną Dro gę
Krzy żo wą do Bo gu szo wej wy peł ni li by
wszyst kie miej sca na wspo mnia nym sta -
dio nie. Część i tak mu sia ła by stać.

Nie licz by się tu li czą, jak ma wia kla -
syk…

A ja za ba wię się w ro man ty ka.
A wła śnie, że licz by się li czą!

Przejdź my na chwi lę do dys ku sji
o wspól no cie wier nych w Pol sce. Szy -
mon Ho łow nia w jed nym z wy wia dów
po wie dział, że nie boi się cza sów, kie dy
Ko ściół w Pol sce bę dzie li czył ok. 20
– 30 proc., bo bę dzie to Ko ściół ak tyw -
ny. Czy mo żna le piej wy ra zić sza cu nek
dla lu bia ne go au to ra, niż z nim po le mi -
zu jąc? No wy Sącz i oko li ce mo bi li zu -
ją 2000 osób do bar dzo ak tyw ne go
wy zna wa nia Chry stu sa. 2000 z 80 ty się -
cy? Od li cza jąc na wet nie mo gą cych

Trochę
o pielgrzymce
i aktywności
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uczest ni czyć z po wo dów zdro wot nych,
gó ra 4 proc. Nie wie le, praw da? 

Ok. War szaw ska Pa ra da Rów no -
ści 2014. Ca ła Pol ska (i kil ka set osób
z za gra ni cy). Licz ba uczest ni ków – 8000
tys. Licz ba lud no ści sa mej War sza wy
– 1720 tys. „Rów ność” po par ło 0.005%
(sic!) war sza wia ków.

Ale to sto li ca, po ka żcie mi tam ja ką -
kol wiek re li gij ność… Be ne. 6 lip ca 2013.
Re ko lek cje na Sta dio nie Na ro do wym. 60

ty się cy uczest ni ków. Skrom ne 2 ra zy ty -
le, co rok wcze śniej na „pierw szow rze -
śnio wym” kon cer cie Ma don ny.

Ale to wciąż nie wie le… Tres bien.
Świa to we Dni Mło dych, Kra ków 2016.
Or ga ni za to rzy spo dzie wa ją się oko ło
mi lio na mło dych Po la ków. Nie li cząc
dru gie go mi lio na z ca łe go świa ta. Co
dru gi mło dy Po lak, czy Po lka przy je dzie
zo ba czyć się z Pa pie żem! 

I wła śnie w in ten cji Świa to wych Dni
Mło dych wy ru szy trzy dzie sta trze cia już
Pie sza Piel grzym ka Tar now ska na Ja sną
Gó rę. W któ rej po raz ko lej ny po ma sze -

ru je pra wie 10 tys. piel grzy mów. Ks.
Bier nat ko lej ny raz po pro wa dzi gru -
pę 22. Ko lej ny raz Ko ściół tar now ski
udo wod ni świa tu, że nie śpi. Pa trząc
opty mi stycz nie. 

Pa trząc pe sy mi stycz nie – więk szość
Czy tel ni ków te go ar ty ku łu po zo sta nie
w do mach. Re alizm za wie ra się w obu
per spek ty wach. Mo żna spoj rzeć ina czej?

Za sto suj my trze cią dro gę. Chroń nas
Bo że przed li be ra li zmem, ale wy cią gnij -
my z nie go in dy wi du alizm me to do lo -
gicz ny, do roz wa żań in sin gu lis ca si bus.
Czy li po pol sku i pro sto: uśmiech nij się,
po je dyn czy przy pad ku.

Uśmiech nij się, je śli le ży Ci na ser cu
do bro pol skie go Ko ścio ła, bo nie jest tak
źle. Tyl ko nie pod no sem – uśmiech nij

się do mę ża, czy żo ny, ro dzeń stwa, mo -
że ro dzi ców. A po tem się obudź, je śli
śpisz. A je śli uwa żasz się za ka to li ka
zbu dzo ne go, zbudź się bar dziej. Te raz.
Za Chiń ską Re pu bli kę Lu do wą z SRW
(Wiet na mem) nie na sta wiaj bu dzi ka!

Ni gdy nie wia do mo, kie dy wy czer pią
się ba te rie.

TO MASZ ZYG MUNT
Autor jest studentem III roku prawa

na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie,
uczestnik EUI – Harvard Law School 

„Law and Logic” 2014. 
Z zamiłowania pianista, narciarz i miłośnik

współczesnej kultury japońskiej
Od siedmiu lat pielgrzym na Pieszej
Pielgrzymce Tarnowskiej. Pochodzi

z Piątkowej, gm. Chełmiec.

Chroń nas Boże
przed liberalizmem, ale
wyciągnijmy z niego
indywidualizm
metodologiczny,
do rozważań in singulis
casibus.

Autor tekstu z tatą, Józefem
Zygmuntem 
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KRO KE OTWIE RA SE ZON 
W STA RYM SĄ CZU

No wy se zon kon cer tów w sta ro są dec kim „So ko -
le” za ini cjo wał nie zwy kły, ener ge tycz ny i mi stycz ny
w jed nym, kon cert kra kow skie go trio i pro jekt „Je -
sien na Je szi wa” Fun da cji No mi na Ro sae. 

Kro ke to od prze szło dzie się ciu lat uzna na „mar -
ka”, ce nio na na ca łym świe cie, cho ciaż mu zy cy (Je -
rzy Ba wół – akor de on, To masz Ku kur ba – al tów ka
i wo ka li zy, To masz La to – kon tra bas), kie dy za czy -
na li swo je wy stę py na po cząt ku lat 90., mie li spo re
oba wy, czy ma ją mo ral ne pra wo grać mu zy kę kle -
zmer ską. Świet ne, czę sto ka me ral ne kon cer ty przyj -
mo wa ne by ły z wiel kim en tu zja zmem. Za chwy co ny
kon cer tem Kro ke Ste ven Spiel berg za pro sił ze spół
do Je ro zo li my na wy stęp pod czas uro czy sto ści Su -
rvi vors Reu nion, zaś dzię ki Pe te ro wi Ga brie lo wi gru -
pa tra fi ła do Wiel kiej Bry ta nii na Fe sti wal Wo mad.
Utwór „The Se crets of The Li fe Tree” w ich wy ko -
na niu zna lazł się na ście żce dźwię ko wej fil mu Da vi -
da Lyn cha „In land Em pi re”. Sze ro kiej pu blicz no ści
Kro ke zna ne jest z wy stę pów z awan gar do wym
skrzyp kiem Ni ge lem Ken ne dym. Ich wspól na pły ta
„East Me ets East” to dla wie lu fa nów maj stersz tyk.
Zresz tą w 2011 ro ku na ży wo mo gła się o tym prze -
ko nać pu blicz ność MCK „So kół” pod czas jed ne go
z kon cer tów Fe sti wa lu Fun and Clas sic. 

Na zwa ze spo łu Kro ke w ję zy ku ji disz ozna cza
Kra ków. I to wła śnie z mu zy ką kle zmer ską naj czę -
ściej ko ja rzo no kra kow ską gru pę. Z cza sem ar ty ści
się gnę li po in spi ra cje do mu zy ki et nicz nej (m. in.
z Bał ka nów), a wszyst ko uzu peł ni li zna ko mi ty mi im -
pro wi za cja mi. Ta kich wir tu ozer skich po pi sów nie za -
bra kło na kon cer cie w Sta rym Są czu. Pu blicz ność
mo gła na wet za ma wiać swo je ulu bio ne kom po zy cje,

je śli ze spół aku rat nie za pla no wał ich na nie dziel ny
wie czór (np. dy rek tor sta ro są dec kie go „So ko ła” Woj -
ciech Kna pik po pro sił o „Ko ły san kę dla Ka mi li”).
Dwu go dzin ny kon cert za koń czy ło „Aj de Ja no” z de -
dy ka cją dla ob cho dzą ce go te go dnia uro dzi ny oświe -
tle niow ca.

PIĘĆ DZIE SIĄT KA GRA ŻY NY KU LIG
W za byt ko wych piw ni cach Są dec kiej Bi blio te ki

Pu blicz nej za wi sła wy sta wa ma lar stwa Gra ży ny Ku -
lig, no wo są de czan ki, zna nej por tre cist ki. Pod czas
wer ni sa żu ar ty st ce gra tu lo wa no do tych cza so wych
suk ce sów i ży czo no dal szej, owoc nej pra cy twór czej.
Wy sta wa, któ rą wspól nie otwar ły An na To toń i Bar -
ba ra Paw lik, zor ga ni zo wa na zo sta ła z oka zji 50-le cia
pra cy twór czej i spo łecz nej Gra ży ny Ku lig.

– Od naj młod szych lat mo im ulu bio nym za ję ciem
by ło ry so wa nie. Pierw sze mo je, jesz cze dzie cię ce
pra ce, po wsta wa ły na ukle pa nym pia sku. Naj czę ściej
ry so wa łam gło wy ko ni. Do tej po ry uwa żam je
za naj pięk niej sze i naj szla chet niej sze zwie rzę ta, ale
za in te re so wa nie swo je prze nio słam na czło wie ka.
Uwa żam, że to wła śnie czło wiek jest naj do sko nal szą
isto tą na świe cie i two rze nie por tre tów da je mi naj -
wię cej za do wo le nia – mó wi o so bie Gra ży na Ku lig. 

Ar tyst ka uro dzi ła się w Ko le, a z wy kształ ce nia
jest kre śla rzem. Ma lu je od naj młod szych lat, naj -
pierw pod okiem pro fe so rów w Ło dzi, póź niej
w „Pa ła cu pod Ba ra na mi” w Kra ko wie. Głów ną in -
spi ra cją do twór czo ści jest czło wiek, dla te go więk -
szość jej prac to por tre ty (m. in. pre zy den tów
No we go Są cza). Wy po wia da się w tech ni ce olej nej,
akwa re li i pa ste li. Do TPSP w No wym Są czu na le ży
od 1964 ro ku udzie la jąc się spo łecz nie i uczest ni cząc
w ple ne rach oraz wy sta wach po ple ne ro wych i kon -
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Rzeźba w kamieniu Kroke w Starym Sączu
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kur so wych. Ma na swo im kon cie kil ka na ście wy staw in dy wi -
du al nych na te re nie ca łe go kra ju. Jej ob ra zy znaj du ją się
w mu ze ach, ko ścio łach i pry wat nych zbio rach w kra ju i za gra -
ni cą. Wie le ra zy na gra dza na i wy ró żnia na, naj bar dziej ce ni
so bie „Me dal 700-le cia mia sta No we go Są cza” i od zna ką „Za -
słu żo ny dzia łacz kul tu ry”, nada ną przez mi ni stra kul tu ry.

SZKO ŁA Z KLUŻ I PO LI KO LOR 
MAR TY AN TO NIAK 

We wrze śniu w Ga le rii Sztu ki Współ cze snej BWA „So kół”
oglą dać mo żna by ło dwie wy sta wy: ma lar stwa i ry sun ku
„Szko ła z Kluż” or ga ni zo wa nej we współ pra cy z Mu zeum
w Cluj – Na po ca w Ru mu nii, oraz prac mło dej ar tyst ki Mar -
ty An to niak pt. „Po li ko lor”. 

„Szko ła z Kluż” (ru muń skie Cluj) to ter min, któ ry zro dził
się w pra sie ru muń skiej i mię dzy na ro do wej, ozna cza ją cy po -
dwój ny fe no men: mię dzy na ro do we, bez pre ce den so we uzna -
nie dla gru py mło dych ar ty stów -ma la rzy, któ rzy stu dio wa li
sztu ki pięk ne na Uni wer sy te cie Sztu ki i Wzor nic twa w Kluż
w ostat nim dzie się cio le ciu oraz ogrom ny wkład ar ty stycz no -
-pe da go gicz ny te jże uczel ni w edu ka cję ar ty stycz ną za rów no
w Ru mu nii, jak i na świe cie. Obec ność ar ty stów z Kluż na naj -
wa żniej szych wy sta wach, w mu ze ach i ga le riach na ca łym

świe cie, ta kich, jak: Cen trum Pom pi dou w Pa ry żu, Ta te Mo -
dern w Lon dy nie, SFMO MA w San Fran ci sco, Bien na le
w We ne cji, Haunch of Ve ni son, Wil kin son Gal le ry, etc., pod -
sy ci ła za in te re so wa nie śro do wisk ar ty stycz nych, ko lek cjo ne -
rów, me diów i za owo co wa ła uzna niem Kluż ja ko prze strze ni
kul tu ro wej o de cy du ją cym zna cze niu dla kształ tu mię dzy na -
ro do wej sztu ki współ cze snej. 

Ar ty ści z Kluż wy ró żnie ni zo sta li w pre sti żo wym wy daw -
nic twie Ci ties of the Fu tu re: 21st -Cen tu ry Avant -Gar des, pre -
zen tu ją cym – po przez syl wet ki ośmiu ar ty stów
– awan gar do wych re pre zen tan tów kon kret nych dwu na stu
miast, któ rzy zaj mu ją się sztu ką eks pe ry men tal ną i pra cu ją
z za an ga żo wa niem w swo ich lo kal nych śro do wi skach, dwa na -
ście ró żnych awan gard, któ re po ja wi ły się na świe cie w ostat -
nich dzie się cio le ciach.

Ku ra to rem wy sta wy jest Ca lin Ste ge re an, dr hi sto rii sztu -
ki, dy rek tor Mu zeum Sztu ki w Kluż.

PO LI KO LOR – WY STA WA PRAC 
MAR TY AN TO NIAK

Mar ta An to niak to pi na płyn ną ma sę, a po tem roz le wa
na płót nie pla sti ko we fi gur ki z kre skó wek, za baw ki, ga dże ty
i kloc ki. Z jed nej stro ny sen ty men tal nie przy po mi na ją one
dzie ciń stwo, z dru giej stro ny są nisz czo ne i pod po rząd ko wy -
wa ne chłod nej stra te gii ar ty stycz nej. Tak mo żna po zo stać
dziec kiem i do ro słym jed no cze śnie. Na po dob nej za sa dzie
opie ra ją się por tre ty in spi ro wa ne zdję cia mi cho rych na no wo -
two ry zło śli we, któ rych tor bie le ra ko we wy peł nia sto pio ny
pla stik. To tyl ko żart. Cho ro ba prze cież nie ist nie je. Śmierć
nie ist nie je. Jest je dy nie wiecz ne te raz – pi sze o wy sta wie ku -
ra tor Łu kasz Biał kow ski).

Mar ta An to niak (ur. 1986 ro ku w Za brzu) jest ab sol went -
ką Wy dzia łu Ma lar stwa Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko -
wie. W 2011 ro ku uzy ska ła dy plom z wy ró żnie niem

Jakub Najbart

Marta Antoniak i Łukasz Białkowski
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w pra cow ni prof. An drze ja Bed nar czy ka. Obec nie jest dok to -
rant ką na tej sa mej uczel ni. Au tor ka kil ku wy staw in dy wi du -
al nych oraz uczest nicz ka kil ku dzie się ciu zbio ro wych w kra ju
i za gra ni cą, wśród nich 11. Kon kurs Gep per ta „Uwa ga Ma -
lar stwo!”, a ta kże w bien na le Jeu ne Cre ation Eu ro pe en ne
– New Ta lents In Eu ro pe an Art Sce ne w Pa ry żu. Miesz ka
i pra cu je w Kra ko wie.

EG ZY STEN CJAL NIE O CZŁO WIE KU
Głów nym te ma tem ma lar stwa Naj bar ta jest czło wiek po -

wią za ny z sym bo la mi i ar che ty pa mi świa ta ro ślin ne go i zwie -
rzę ce go. Je go pra ce eks po no wa ne by ły w No wo są dec kiej
Ma łej Ga le rii.

– Ja kub nie jest ma la rzem no wo cze snym, jest po pro stu do -
brym ma la rzem, któ re go nur tu ją pro ble my spo łecz ne i fi lo zo -
ficz ne – mó wi prof. An drzej Sza rek.

– Ara nża cję wy sta wy po wie rzy łem An drze jo wi. Zro bił to
ina czej niż ja bym to zro bił, ale w świet ny spo sób. Co do wy -
sta wy to po my śla łem, że bę dzie to wy bór ró żnych mo men tów
z mo je go ma lar skie go ży cia – wy ja śnia Ja kub Naj bart.

Ar ty sta to ab sol went Aka de mii Sztuk Pięk nych w Kra ko -
wie. Stu dio wał na Wy dzia le Ma lar stwa w pra cow ni prof. Wło -
dzi mie rza Kun za. Dy plom z wy ró żnie niem uzy skał w 1998
ro ku. Pra cę pe da go gicz ną roz po czął w ro ku 1999. W 2009 r.
uzy skał ty tuł dok to ra sztu ki w dys cy pli nie ar ty stycz nej – ma -
lar stwo. Obec nie pra cu je na sta no wi sku ad iunk ta w Ka te drze
Ry sun ku na Wy dzia le Ma lar stwa ASP w Kra ko wie, pro wa -
dzi rów nież za ję cia w Pań stwo wej wy ższej Szko le Za wo do -
wej w No wym Są czu. Zaj mu je się ma lar stwem, ry sun kiem
i fo to gra fią.

NA RO DO WE CZY TA NIE TRY LO GII
W tym ro ku ogól no pol ska ak cja pu blicz ne go czy ta nia po -

świę co na zo sta ła „Try lo gii” Hen ry ka Sien kie wi cza. Lo sy Wo -
ło dy jow skie go, Za gło by, Skrze tu skie go i Kmi ci ca
przy po mnie li m.in. Bo że na Ja wor, Le szek Zegz da, Wi told Ka -
liń ski, Je rzy Mi cha lak i Ja nusz Mi cha lik. W ubie głym ro ku
pu blicz nie czy ta no „Zem stę” Alek san dra Fre dry, zaś w 2012
„Pa na Ta de usza” Ada ma Mic kie wi cza.

– W tym ro ku pra gnę za pro sić Pań stwa do lek tu ry „Try lo -
gii” Hen ry ka Sien kie wi cza. W po wie ściach two rzą cych ten
cykl pierw szy pol ski no bli sta w wy jąt ko wo głę bo ki spo sób po -
łą czył głę bo ki pa trio tyzm z fa scy nu ją cą przy go dą, a nie rzad -
ko ko mi zmem i hu mo rem. „Try lo gia” to ob raz pol ski
ró żno rod nej i wie lo kul tu ro wej, to wy raz na ro do wych tę sk not
i ma rzeń, kro ni ka na szych mi li tar nych oraz du cho wych zwy -
cięstw – na pi sał w li ście otwar tym pre zy dent Bro ni sław Ko -
mo row ski, ini cja tor ak cji i jej pa tron ho no ro wy.

W No wym Są czu, wzo rem in nych miast w Pol sce, przy go -
to wa no wspól ny mi si ła mi (Ma ło pol skie Cen trum Kul tu ry
„So kół”, Miej ski Ośro dek Kul tu ry oraz To wa rzy stwo Li te rac -
kie im. Cy pria na Nor wi da) otwar te spo tka nie na Plan tach, tuż

Grażyna Kulig (z lewej)

Sztuka z Kluż
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obok po mni ka Ada ma Mic kie wi cza. Frag men ty, któ re czy ta li
m.in. ak to rzy Te atru Ro bot ni cze go im. Bo le sła wa Bar bac kie -
go, pra cow ni cy „So ko ła” i sa mo rzą dow cy, przy go to wał Wi -
told Ka liń ski. Kil ka go dzin wcze śniej no wo są de cza nie czy ta li
frag men ty pro zy Sien kie wi cza nie opo dal Od dzia łu dla Dzie -
ci Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej.

TWO RZĄ W KA MIE NIU 
W Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są czu od był się fi -

nał III kon kur su i otwar cie wy sta wy „Współ cze sna kar pac ka
rzeź ba lu do wa w ka mie niu”.

Zgro ma dzo nych go ści wi tał Ro bert Ślu sa rek, dy rek tor Mu -
zeum Okrę go we go. Wy ni ki kon kur su ogło sił Zbi gniew Wo la nin. 

Ju ry (Fran ci szek Pal ka, Bo gu sła wa Bła że je wicz, An to ni
Kroh, Bar ba ra Ro siek i Mar cin Rzą sa) przy zna ło na gro dy
i wy ró żnie nia: Ti bor Gu rin, na gro da spe cjal na. Dwie rów no -
rzęd ne pierw sze na gro dy: Le szek Cie ślik i Ka zi mierz Idzi.
Dwie rów no rzęd ne dru gie na gro dy: Jó zef Ku bi ca i Jan Spu -
ler. Sie dem rów no rzęd nych trze cich na gród: Sta ni sław Dziur,
Ma te usz Gę ba la, Bro ni sław Miesz czak, Ta de usz Pa we łek, Au -
gu styn Po gwizd, Ta de usz Śnie żek i Wie sław Wil ga. Pięć rów -
no rzęd nych czwar tych na gród: Ja kub Der wich, Jó zef Ga weł,
Sta ni sław Kwa śny i Ze non Mi czo łek.

Wy ró żnie nia: Wła dy sław Cie siel ka, Emil Ka nia, Ju lian
Kla me rus, Er nest Kun ce, Woj ciech Pa żu cha i Ru dolf Wą tro -
ba. Wy ró żnie nia za udział: Alek san der Ba siu ra, Ka zi mierz
Ba sta, Re na ta Ce brat, Agniesz ka Gren dy sa, Pa weł Ja now ski,
Sta ni sław Ma tu sik, Bar tło miej Ści ga, Krzysz tof Wiatr.

Kon kurs pod su mo wał F. Pal ka: – Rzeź bia rze w ka mie niu
są to twór cy, po wra ca ją cy do tra dy cji i re ali zu ją cy się w pod -

trzy my wa niu jej. Jest to dla nich ży cio wa po trze ba. Na to miast
udział mło dych ar ty stów to do wód na to, że ten ro dzaj sztu ki
drze mie w mło dych lu dziach i dzię ki nim two rze nie w ka mie -
niu prze trwa.

WIELKA WOJNA W MIASTECZKU
GALICYJSKIM

W Mia stecz ku Ga li cyj skim w No wym Są czu mo żna obej -
rzeć dwie wy sta wy, zwią za ne z I woj ną świa to wą. Pre zen to -
wa ne są pa miąt ki, ob ra zu ją ce zma ga nia zbroj ne i zdję cia
cmen ta rzy wo jen nych.

Ży cie żoł nie rzy na fron cie po sia da ło swój rytm, na któ ry
skła da ły się dzia ła nia zbroj ne oraz czas, gdy mil kły dzia ła.
Na wy sta wie za pre zen to wa no bo ga ty zbiór ma te ria łów ar chi -
wal nych: pocz tó wek wy sy ła nych z oko pów, fo to gra fie do ku -
men tu ją ce prze marsz wojsk i dzia ła nia zbroj ne, do ku men tów
hi sto rycz nych oraz eks po na tów i mi li ta riów z cza sów Wiel -
kiej Woj ny, któ rej stu le cie wy bu chu obec nie ob cho dzi my.
Na wy sta wie znaj du je się du ży zbiór san de cja nów, zwią za -
nych z I woj ną świa to wą, a ta kże od two rzo na sal ka szpi tal -
na Czer wo ne go Krzy ża, jak rów nież pa mięt nik Jó ze fa
Dzię cio łow skie go i se ria hu mo ry stycz nych kart pocz to wych
z fron tu, przed sta wia ją cą lo sy żoł nie rzy au striac kich. Ku ra to -
ra mi wy sta wy są: Bar tło miej Czech i Piotr Mi ko łaj czyk.

Na dru ga eks po zy cję zło ży ły się zdję cia ne kro po lii z I woj -
ny świa to wej Pio tra Droź dzi ka. Są to czar no -bia łe fo to gra -
fie 18 cmen ta rzy wo jen nych, po ło żo nych w na szym re gio nie,
m.in. Ja bło niec k. Li ma no wej, Pust ki w Łu żnej i kwa te ry wo -
jen ne na cmen ta rzach w Gor li cach i w No wym Są czu.

JA NUSZ BO BREK, RO BERT DRO BYSZ

Wielka Wojna Narodowe Czytanie na Plantach FOT. JB, ROB 
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NO WY SĄCZ
Dom Go tyc ki 
Czyn na do 23 li sto pa da
PHOTO CLASSEUR ADAMA
I JADWIGI ZE STADNICKICH
CZARTORYSKICH 

Ga le ria Daw na Sy na go ga
Czyn na do 19 paź dzier ni ka
JERZY ŚWIECIMSKI –
MALARSTWO, RYSUNEK,
GRAFIKA 

27 paź dzier ni ka -7 grud nia
RA VENSBRÜCK, 

Mia stecz ko Ga li cyj skie
Czyn na do 7 grud nia
MIEJSCA PAMIĘCI
– CMENTARZE I WOJNY
ŚWIATOWEJ NA
SADECCZYŹNIE 
Wy sta wa fo to gra fii Pio tra Droź dzi ka

Czyn na do 7 grud nia
WIEL KA WOJ NA NA RO DÓW
Wy sta wa pa mią tek i bro ni z cza sów I woj -
ny świa to wej oraz ma te ria łów ar chi wal nych
w set ną rocz ni cę wy bu chu Wiel kiej Woj ny

Czyn na do 15 paź dzier ni ka
WSPÓŁ C ZE SNA KAR PAC KA
RZEŹ BA LU DO WA W KA MIE -
NIU - III KON KURS
Wy sta wa po kon kur so wa. Pro jekt do fi nan so -
wa no ze środ ków Mi ni stra Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go

Są dec ki Park Et no gra ficz ny
Do 19 paź dzier ni ka kon ty nu acja wy sta wy 
CIE SIEL SKI RO ZUM 
I SYM BOL ŻY CIA

KRY NI CA -ZDRÓJ
Mu zeum Ni ki fo ra
Czyn na do 6 paź dzier ni ka 
IKO NY ŚWIĄ TECZ NE
Wy sta wa prac po wsta łych w No wi cy w 2014
r.

15 paź dzier ni ka -23 li sto pa da 
PA LE TA BARW
Wy sta wa prac człon ków Sto wa rzy sze nia
Kry nic kich Twór ców z Ga le rii „Pod Kasz -
ta nem”

Oprac. IZA BE LA SZA FRAN

Mu zeum Pie niń skie im. Jó ze fa Sza laya od wrze śnia
mie ści się w bu dyn ku daw nej stra żni cy gra nicz nej
w Szlach to wej ko ło Szczaw ni cy. 

E
ks po zy cja pro wa dzi zwie dza ją cych szla kiem prze -
szło ści re gio nu pie niń skie go. Po zna je my tych, któ -
rzy tu od wie ków miesz ka li, za nim po wsta ło
uzdro wi sko w Szczaw ni cy. Do wia du je my się, czym

by ła dla nich rze ka Du na jec i gór skie po ło ni ny. Usły szy my,
dla cze go mu sie li opu ścić swo je do my i zie mie.

Za czy na my spa cer ga le rią Du naj ca – rze ką, któ ra łą czy
pie niń skie miej sco wo ści: Czorsz tyn, Sro mow ce, Szczaw -
ni cę i Kro ścien ko, wpi su jąc się w ich hi sto rię. Z na tu ral -
nym dzie dzic twem re gio nu pie niń skie go spla ta się
dzie dzic two kul tu ro we. Wstę pu je my w pie niń ski mi kro -
ko smos – po gra ni cze kul tur, wy znań, na ro do wo ści. Wkra -
cza my w XIII wiek, w cza sy wzno sze nia w Pie ni nach
zam ków i za kła da nia osad przez św. Kin gę, kon ty nu uje -
my pod róż w cza sie, za glą da jąc do świą tyń ró żnych wy -
znań i do tu tej szych do mów. Po zna je my miesz kań ców wsi
pie niń skich, któ rych łą czy ła wspól na go spo dar ka pa ster -
ska, po dob ne bu dow nic two, strój lu do wy. Do wia du je my
się o ich cha rak te ry stycz nych za ję ciach – fli sac twie u Gó -
ra li i dru ciar stwie u Ru si nów. Dal sza tra sa wie dzie przez
ku rort w Szczaw ni cy i pro wa dzi nas aż do cza sów współ -

Muzeum Pienińskie 
im. Józefa Szalaya
w nowej siedzibie



PAŹDZIERNIK 2014 59
WWW.SADECZANIN.INFO

KULTURA

cze snych. Mo żna po znać me to dy lecz ni cze sto so wa ne
w dzie więt na sto wiecz nym uzdro wi sku, od kryć urok daw -
nych szczaw nic kich ple ne rów i wnętrz. Po zna cie Pań stwo
go ści ką pie lo wych, z któ rych wie lu wy wo dzi ło się z elit ary -
sto kra tycz nych, na uko wych, li te rac kich, ar ty stycz nych, co
by ło nie zwy kle istot ne dla roz wo ju kul tu ry w tym re gio nie.
Koń czy my wę drów kę nad brze giem Du naj ca, na daw nej
Dro dze Pie niń skiej – ulu bio nym miej scu spa ce rów go ści
szczaw nic kich.

Ist nie je mo żli wość zor ga ni zo wa nia lek cji mu ze al nych
w Mu zeum Pie niń skim.

TE MA TY:
– Hi sto ria Szczaw ni cy i sta ro stwa czorsz tyń skie go w opar ciu

o do ku men ty i eks po na ty mu ze al ne;
– Kul tu ra ma te rial na gó ra li pie niń skich;
– Ob rzę dy ro dzin ne i co rocz ne gó ra li pie niń skich;
– Ele men ty zdob ni cze w stro ju, sprzę tach i bu dow nic twie

pie niń skim;

– Hi sto ria spo łecz no ści ży dow skiej w Szczaw ni cy.
Wię cej in for ma cji na stro nie www.mu zeum.sacz.pl w za -

kład ce Edu ka cja/Ofer ta edu ka cyj na lub pod nu me rem tel.: (0-
18) 262 22 58 (Bar ba ra Wę glarz)

ZWIE DZA NIE:
1 ma ja – 15 paź dzier ni ka, wto rek – nie dzie la 10.00 – 17.30 
(ostat nie wej ście na eks po zy cję 16.45)
16 paź dzier ni ka – 30 kwiet nia wto rek – nie dzie la 10.00 – 15.30
(ostat nie wej ście na eks po zy cję 14.45)
Opła ty za wstęp: nor mal na – 6 zł, ulgo wa – 4 zł
Opła ta za wstęp dla osób po sia da ją cych No wo są dec ką Kar tę
Ro dzi ny od ka żdej oso by – 1 zł, dzie ci do lat 7 wstęp bez płat ny.
Dzień wol ny od opłat za wstęp – nie dzie la.

AD RES: 
Szlach to wa, ul. Łem kow ska 37, 34-460 Szczaw ni ca
tel.: 18 262 22 58

Oprac. IZA BE LA SZA FRAN 
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S
po tka nie w „Ro ma nów ce” za -
ga ił Grze gorz Pie chot ka z Fun -
da cji Są dec kiej, któ ra by ła
współ or ga ni za to rem wy da rze -

nia wraz z Mu zeum Okrę go wym w No -
wym Są czu i sa mo rzą dem
Wo je wódz twa Ma ło pol skie go. Ze bra -
nych po wi tał ta kże bur mistrz Kry ni cy -
-Zdro ju dr Da riusz Reś ko. 

– Rdzen ni miesz kań cy tej zie mi – mó -
wił bur mistrz – to Łem ko wie, wy zna nia
grec ko ka to lic kie go i pra wo sław ne go. Ta
wie lo kul tu ro wość, wie lo wy zna nio wość
to wiel ka war tość dla Kry ni cy, tym się
po win ni śmy szczy cić i tym się szczy ci my. 

Na stęp nie go spo da rze od da li głos du -
chow nym grec ko ka to lic kim oraz pra wo -
sław nym z Kry ni cy i oko li cy. Pa dły
do nio słe sło wa o wspól no cie chrze ści -
jan ró żnych ob rząd ków, szcze gól nie wa -
żne w kon tek ście obec nych wy da rzeń
na wscho dzie Ukra iny. 

Ks. Jan Pip ka, pro boszcz pa ra fii grec -
ko ka to lic kiej Świę tych Apo sto łów Pio -
tra i Paw ła w Kry ni cy, wy ra ził ra dość,
że pod czas Fo rum Eko no micz ne go zna -
la zło się miej sce dla du cho wo ści. 

– Przez dwa dni roz ma wia li ście o pie -
nią dzach – mó wił – a dzi siaj jest ten mo -
ment, że chce my przy bli żyć wam

sa crum, Bo ga. Bar dzo się rów nież cie -
szę, że obok ka to li ków i gre ko ka to li ków,
są z na mi pra wo sław ni. Wie my, jak trud -
ne są te raz, w ostat nich ty go dniach
i mie sią cach re la cje gre ko ka to li cy – pra -
wo sław ni i ka to li cy – pra wo sław ni. My -
ślę, że na sze spo tka nie to jest tak znak
dla świa ta. Do brze, że je ste ście i pro szę
o mi łość, o zro zu mie nie, że by śmy by li
świa dec twem dla lu dzi, a nie cią gle
zgor sze niem. Je ste śmy wy mow nym zna -
kiem otwar to ści lu dzi na sie bie.

Ks. Pip ka mó wił da lej, że kil ka dni
wcze śniej, w No wi cy, za koń czy ły się
warsz ta ty pi sa nia ikon.

Spo tka nie z kul tu rą łem ko w
na Fo rum Eko no micz nym
Ostat nim ak cen tem kul tu ral nym XXIV Fo rum Eko no micz ne go w Kry ni cy -Zdro ju by ło spo tka nie z kul tu rą łem kow -
ską, w ra mach III Kry nic kich Spo tkań z Kul tu rą w Mu zeum Ni ki fo ra „Ro ma nów ka”. Ze bra ni mo gli obej rzeć wy sta -
wę ikon, bę dą cą plo nem warsz ta tów iko no pi sa nia w No wi cy oraz sta ro dru ki cer kiew ne ze zbio rów Die ce zjal ne go
Ośrod ka Kul tu ry Pra wo sław nej „El pis” w Gor li cach. Wie czór upięk szył kon cert pra wo sław ne go mę skie go chó ru
cer kiew ne go „Kli ros” z Gor lic, wy stą pi ła też ka pe la łem kow ska „Nad ija” z Kry ni cy.

Pra wo sław ny mę ski chór cer kiew ny „Kli ros” z Gor lic w Mu zeum Ni ki fo ra w Kry ni cy -Zdro ju 
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– Zgro ma dzi ły wo kół sie bie lu dzi ró -
żnych wy znań – kon ty nu ował. – By li
pra wo sław ni, rzym sko ka to li cy i gre ko -
ka to li cy, i ci lu dzie po tra fi li być ra zem.
Po tra fi li ra zem się mo dlić i na praw dę
nie by ło żad nych pro ble mów, że li tur gia
jest wschod nia, a ka za nia są gło szo ne
po pol sku. Oka za ło się, że przy do brej
wo li i chę ci, ta kie spo tka nia są mo żli we. 

Ks. Pip ka na wy sta wę w „Ro ma nów -
ce” przy wiózł z No wi cy iko ny, któ re zo -
sta ły „na pi sa ne” przez ró żnych lu dzi,
w wie ku był od 17 do 70 lat. Jed -
na z nich szcze gól nie ucie szy ła grec ko -
ka to lic kie go du chow ne go. 

– Jest to iko na – tłu ma czył – na pi sa -
na przez 20 iko no pi sa rzy. Ka żdy, kto
brał udział w warsz ta tach pi sa nia ikon
w No wi cy, ma cząst kę w tym dzie le. Ta
iko na w cu dow ny spo sób przed sta wia to,
czym jest pi sa nie ikon. Po pa trz cie:
w dol nej czę ści są iko no pi sa rze, któ rzy
gro ma dzą się przy wej ściu do ka plicz ki
w No wi cy, przy cho dzą, aby się mo dlić,
aby tam szu kać na tchnie nia, bli sko ści
i cie pła Bo ga.

Na ko niec swo je go wy stą pie nia pro -
boszcz wspól no ty unic kiej w Kry ni cy
przed sta wił ks. Pio tra Kacz ma ra, po -
cząt ku ją ce go rzeź bia rza i iko no pi sa rza,
pro bosz cza pa ra fii grec ko ka to lic kiej pw.
Na ro dze nia Naj święt szej Ma rii Pan ny
w Ło siu. 

– Wy obraź cie so bie, że ten czło wiek
od kil ku lat miesz ka tu taj, w gó rach i za -
czy nał bar dzo nie win nie. Ku pił so bie to -
kar kę i za czął to czyć świecz ni ki,
trzy ra mien ne, sied mio ra mien ne, ale póź -
niej po czuł, że chce wię cej. To jest zu peł ny
sa mo uk, nasz no wy „Ni ki for”. Ta ki nasz
ksiądz pry mi ty wi sta – żar to wał ks. Pip ka. 

Po ta kiej „lau da cji” ks. Kacz mar po -
wie dział o so bie m. in.:

– Mo ja przy go da z iko no pi sa niem za -
czę ła się w tak, że mia łem ścię tą przy cer -
kwi sta rą li pę, przy go to wa ną do to cze nia
i kie dyś, pa trząc na te de ski, po my śla łem,

że mo że by fak tycz nie coś z te go zro bić.
Od cza su do cza su od wie dzam w są sied -
niej wsi swo je go pa ra fia ni na, któ ry two -
rzy pła sko rzeź by ikon i to on mnie
za in spi ro wał. I po pro si łem go, aby mi
zro bił krzyż do na szej cer kwi. Zwle kał
bar dzo dłu go i pew ne go dnia wzią łem
de skę, po sze dłem do nie go i po wie dzia -
łem, że by mi po ka zał coś nie coś. I on mi
po ka zał, przy nim zro bi łem ka wa łek,
a po tem mu sia łem wró cić do do mu.
Za kil ka dni przy sze dłem do nie go z go -
to wą iko ną, jesz cze nie po ma lo wa ną i on,
twór ca z dwu dzie sto let nim sta żem po wie -
dział, że to jest do brze zro bio ne. Po chwa -
ła z ust ta kie go czło wie ka ma swo je
zna cze nie, bo ja ni gdy wcze śniej z drew -
nem nie mia łem do czy nie nia.

Na stęp nie głos za brał ks. Piotr Pup -
czuk, pro boszcz pra wo sław nej pa ra fii
św. Wło dzi mie rza Wiel kie go w Kry ni -
cy -Zdro ju. 

– Jest mi nie zmier nie mi ło, że je ste śmy
tu ra zem – stwier dził. – Kul tu ra to jest do -
ro bek ma te rial ny, to są te pięk ne świą ty -
nie, któ re mo że my po dzi wiać, to są pięk ne
iko no sta sy, to są też ja kże udu cho wio ne
iko ny, ale to ta kże i za byt ko we księ gi cer -
kiew ne, wska zu ją ce na hi sto rię, któ ra
prze mi ja, są świa dec twem te go, co tu się
dzia ło w prze szło ści, kto żył przed na mi.
Tym du cho wym do rob kiem jest ta kże
śpiew cer kiew ny, któ ry jest nie od łącz nym
ele men tem wschod niej kul tu ry, czy to pra -
wo sław nej, czy grec ko ka to lic kiej, roz wi -

o w ską

FOT. HSZ
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ja ją cej się od czter na ste go wie ku na te re -
nie Kry ni cy, w tej czę ści Ma ło pol ski,
na Łem kowsz czyź nie. Do dnia dzi siej sze -
go mo żna usły szeć w świą ty niach ten
pięk ny śpiew. 

– Cie szy my się – kon ty nu ował ks. Pup -
czuk – że na tej wiel kiej kon fe ren cji eko no -
micz nej w Kry ni cy, mo że my za ak cen to wać
swo je ist nie nie, tej ma łej pra wo sław nej
spo łecz no ści Łem kowsz czy zny. Dzię ku ję
za za pro sze nie, oby ta kich spo tkań by ło jak
naj wię cej, bo one za wsze bę dą bu do wać
i po ka zy wać pięk no na szej zie mi.

Ja ko ostat ni prze mó wił ks. prof. Ro man
Du bec, dy rek tor po wsta łe go w 2000 ro ku
w Gor li cach Die ce zjal ne go Ośrod ka Kul -
tu ry Pra wo sław nej „El pis”. 

– Nasz ośro dek od kil ku lat gro ma dzi
sta ro dru ki cer kiew ne – tłu ma czył. – Nie
tyl ko je gro ma dzi my, ale rów nież in wen -
ta ry zu je my, pod da je my kon ser wa cji oraz
di gi ta li za cji. Gros z tych na szych sta ro -
dru ków mo gą pań stwo oglą dać w in ter -
ne cie. Wy star czy wpi sać w wy szu ki war ce
in ter ne to wej nasz ośro dek (www. okp -el -
pis. pl) i otwo rzy się przed na mi bo gac -
two pi śmien nic twa cer kiew ne go. Są to
ró żne księ gi. W na szych zbio rach ma my

po nad 60 sta ro dru ków, na obec nej wy -
sta wie pre zen tu je my sie dem eg zem pla -
rzy. Na tym te re nie głów nie wy stę po wa ły
księ gi wy da wa ne w dru kar niach lwow -
skich, ki jow skich, póź niej w Po cza jo wie,
Prze my ślu, ale są też pe reł ki z Wil na,
Mo skwy i Wied nia. W więk szo ści są to
sie dem na sto wiecz ne dru ki, bo za le ży
nam na tym, aby te naj star sze uchro nić
przed znisz cze niem. 

Ks. Ro man Du biec rów nież po dzię -
ko wał or ga ni za to rom za za pro sze nie. 

– Mo że my po chwa lić się na szy mi zbio -
ra mi i po raz pierw szy po ka zać je w Mu -
zeum Ni ki fo ra w Kry ni cy – stwier dził. 

Po ta kim wstę pie wy stą pił mę ski Pra -
wo sław ny Chór Cer kiew ny „Kli ros”
pod dy rek cją lek to ra Ja ro sła wa Gry cza.
Wy ko nał czte ry psal my. Na stęp nie go ście
zwie dza li wy sta wę ikon i sta ro dru ków
cer kiew nych przy mu zy ce i śpie wie ze -
spo łu łem kow skie go „Nad ija” z Kry ni cy.

Fre kwen cja do pi sa ła. Wśród pu blicz -
no ści by li m.in. ro syj sko ję zycz ni uczest -
ni cy Fo rum Eko no micz ne go.

Part ne rem przed się wzię cia by ło Wo -
je wódz two Ma ło pol skie.

(HSZ)

Ks. Jan Pipka 

FO
T. 

H
SZ
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W so bo tę i nie dzie lę 13-14 wrze śnia,
w ra mach pro gra mu Re gio nal ne Ar -
te pa sje, w Są dec kim Par ku Et no gra -
ficz nym mo żna by ło do wie dzieć się
wszyst kie go o tra dy cyj nych stro -
jach La chów Są dec kich i ich zdob -
nic twie, a w do dat ku na uczyć się
lu do we go ha ftu. Wy kła dy i warsz ta -
ty po pro wa dzi ła Ja ni na Lor czyk,
zna na haf ciar ka z Po de gro dzia. 

J a ni na Lor czyk, uro dzo na w 1948
ro ku w Po de gro dziu, przez ca łe
ży cie zwią za na jest z tą miej sco -
wo ścią sły ną cą z kul ty wo wa nia

ży wej tra dy cji lu do wej La chów Są dec -
kich. Choć swój ta lent wy ko rzy sty wa ła
ta kże w in nych ro dza jach rę ko dzie ła (np.
wy ko ny wa nie wień ców do żyn ko wych),
to zaj mu je się przede wszyst kim tra dy -
cyj nym lu do wym ha ftem La chów Są -
dec kich. 

Wy szy wa nia na uczy ła się w do mu,
od mat ki, a ta kże uczęsz cza jąc na za ję cia
kół ka haf ciar skie go w szko le. Wy ko nu je
wszyst kie ro dza je ha ftu cha rak te ry stycz -
ne dla tra dy cji po de grodz kiej, a szcze gól -
nie wie lo barw ny haft łań cusz ko wy.
Współ pra cu je z Gmin nym Ośrod kiem
Kul tu ry i szko łą w Po de gro dziu,
a od 1996 ro ku – z Są dec kim Par kiem Et -
no gra ficz nym – od dzia łem Mu zeum
Okrę go we go w No wym Są czu, bio rąc
udział w po ka zach tra dy cyj ne go ha ftu lu -
do we go, pre zen tu jąc wła sne pra ce oraz
przy bli ża jąc spo sób ich wy ko na nia. 

Bra ła udział w fil mach do ku men tal -
no – edu ka cyj nych pt. „La chy, Po gó rza -
nie, Gó ra le Są dec cy” i „Rze mio sło
i drob na wy twór czość w kul tu rze za -
chod niej Ga li cji”, przy bli ża ją cych tra dy -
cyj ną kul tu rę Są dec czy zny i Ga li cji. 

Wier nie od two rzy ła tra dy cyj ne ha fty
la chow skie zdo bią ce daw ne stro je ko -
bie ce, wy ko nu jąc ko pie stro jów ob rzę -
do wych m.in. chu s ty czep co wej,
ka fta na, far tu cha, ko szu li i za pa ski. 

Po nad to Ja ni na Lor czyk na le ży
do Re gio nal ne go Ze spo łu Pie śni i Tań -
ca „Po de gro dzie”, któ ry już od kil ku -
dzie się ciu lat kul ty wu je tra dy cje
folk lo ru La chów Są dec kich.

Re gio nal ne Ar te pa sje to pro jekt
warsz ta to wy re ali zo wa ny przez Sto wa -

rzy sze nie Me ne dże rów i Or ga ni za to rów
Kul tu ry SMOK, w ra mach rzą do we go
Pro gra mu na rzecz Ak tyw no ści Spo -
łecz nej Osób Star szych na la ta 2014-
2020. 

Pro jekt obej mu je cykl warsz ta tów
mię dzy po ko le nio wych, któ rych ce lem
jest prze ka za nie przez oso by star sze
– men to rów, mło dym uczest ni kom pro -
jek tu wie dzy o taj ni kach re gio nal ne go
rę ko dzie ła i rze mio sła, tra dy cji i hi sto rii
re gio nu. Pro jekt jest re ali zo wa ny w Ma -
ło pol sce w for mie warsz ta tów z za kre -
su: ma lo wa nia na szkle, ce ra mi ki,
ko ron kar stwa, bi buł kar stwa, pszcze lar -
stwa, za baw kar stwa, czy ko stiu mo gra fii
oraz in nych za jęć z za kre su rę ko dzie ła
i rze mio sła re gio nal ne go. W ra mach
pro jek tu re ali zo wa ne bę dą rów nież spe -
cjal ne, otwar te dla wszyst kich chęt nych
spo tka nia z au to ry te ta mi – et no gra fa mi,
hi sto ry ka mi sztu ki i ar ty sta mi.

Re gio nal ne Ar te pa sje obej mu ją po -
wia ty: li ma now ski, bo cheń ski, ta trzań ski,
my śle nic ki, no wo tar ski, no wo są dec ki,
dą brow ski, oświę cim ski i kra kow ski.

OPRAC. (JG)

Poznaj strój Lachów Sądeckich,
naucz się haftować

Zespół Podegrodzie

Lorczyk Janina – hafciarka
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5 paź dzier ni ka 1655 ro ku do No we -
go Są cza do tarł na jazd kró la Szwe -
cji Ka ro la Gu sta wa, po wszech nie
na zy wa ny Po to pem Szwedz kim. Te -
go dnia mia sto zo sta ło za ję te przez
re gi ment nie miec kich raj ta rów
Pon tu sa hr. de la Gar die pod ko -
men dą Je rze go For gel la. Oku pa cja
mia sta trwa ła 40 dni.

SKĄD SIĘ WZIĘLI
SZWEDZI?

Wal czy li śmy ze so bą już za pa no wa nia
Zyg mun ta III Wa zy i Wła dy sła wa IV.
Oby dwie woj ny za koń czy ły się po ko jem.
Szwe dzi za fun do wa li so bie z ko lei tzw.
woj nę 30-let nią, ale i ona zo sta ła za koń -
czo na w 1648 r. Po zo sta ło py ta nie: co zro -
bić z ar mią, do brze wy szko lo ną, ale
skła da ją cą się z żoł nie rzy na wy kłych
do gwał tów i ra bun ków, któ rzy pew nie już
by nie po tra fi li wieść spo koj ne go ży cia.

W tym cza sie w Szwe cji po ja wił się
Hie ro nim Ra dzie jow ski, by ły pod kanc -

le rzy ko ron ny, ska za ny przez sąd mar -
szał kow ski na ba ni cję. Z ze msty za czął
na ma wiać Ka ro la Gu sta wa do wy pra wy
na Pol skę, któ ra istot nie by ła wów czas
osła bio na woj na mi ko zac ki mi i nie mia -
ła szans na po wstrzy ma nie kar nych
i wy ćwi czo nych wojsk Skan dy na wów.

Po wód też się zna lazł. Otóż bab ka Ja -
na Ka zi mie rza, Ka ta rzy na Ja giel lon ka
(cór ka Zyg mun ta Sta re go i Bo ny) po ślu -
bie z Ja nem III zo sta ła ko ro no wa -
na na kró lo wą szwedz ką. Ty tuł
odzie dzi czył po niej Zyg munt III Wa -
za oraz je go sy no wie: Wła dy sław IV i Jan
Ka zi mierz. Ka rol Gu staw za żą dał zrze -
cze nia się go, król pol ski od mó wił.

Ale tak na praw dę cho dzi ło o zdo by cie
nie mal bez bron ne go kra ju, któ ry mógł
wy ży wić kil ka państw ta kich jak Szwe cja.
Speł ni ły się ra chu by Ka ro la Gu sta wa
i zdraj cy Ra dzie jow skie go. Do cza su.
Do grud nia 1655 ro ku. Od klę ski Szwe -
dów w No wym Są czu za czął się po czą tek
koń ca szwedz kie go pa no wa nia w Pol sce.

SZWEDZI 
W NOWYM SĄCZU

Woj ska szwedz kie pod wo dzą Ka ro -
la Gu sta wa we szły do Pol ski w lip -
cu 1655 r. Naj pierw pod da ła się
Wiel ko pol ska, po tem Li twa. 20 sierp nia
ska pi tu lo wa ła War sza wa. Wła śnie szyb -
kość, z ja ką Szwe dzi zaj mo wa li kraj,
sko ja rzy ła się lu dziom z gwał tow no ścią
wy le wu rzek i stąd po wszech nie uży wa -
na na zwa „po top”.

Jan Ka zi mierz, ucho dząc na po łu -
dnie, przy był do No we go Są cza 27
wrze śnia 1655 r., by na stęp ne go dnia
udać się do Czorsz ty na. Tam pod jął de -
cy zję, by mia sto pod da ło się, uni ka jąc
znisz cze nia.

5 paź dzier ni ka No wy Sącz zo stał za -
ję ty przez od dział wojsk Ka ro la Gu sta -
wa, do wo dzo ny przez Je rze go
For gwel la. Po cząt ko wo miesz cza nie nie
mie li wie lu po wo dów do na rze kań.
Do cza su, kie dy ko men dan tem mia sta
zo stał pod puł kow nik Ste in, któ ry za czął
nę kać mia sto kon try bu cja mi i przy my -
ka jąc oczy na żoł nier skie ra bun ki. Do -
szło na wet do pro fa na cji ko ścio ła św.
Mał go rza ty, gdzie Szwe dzi, pro wa dze ni
przez są de cza ni na Flo ria na Sie mi chow -
skie go, otwie ra li trum ny w po szu ki wa -
niu kosz tow no ści.

Trwa ło to do 13 grud nia. Miesz cza -
nie są dec cy, wspo ma ga ni przez od dział
woj ska i oko licz nych chło pów zbroj nie
wy wal czy li wol ność dla swe go mia sta.
Ja ko pierw si w Pol sce.

No wy Sącz otrzy mał od Ja na Ka zi -
mie rza pi sem ne po dzię ko wa nie
za dziel ność, wy sta wio ne w Kro śnie 8
stycz nia 1656 r. Nie ste ty, z cza sem za -
słu gę są de czan przy ćmi ła obro na Ja snej
Gó ry. Nie spra wie dli wa by wa Mat ka
Hi sto ria...

PO DWÓJ NA
NIE POD LE GŁOŚĆ

11 li sto pa da 1918 r. przy był do War -
sza wy Jó zef Pił sud ski, uwol nio ny
z twier dzy w Mag de bur gu. Ten wła śnie
dzień przy ję to póź niej ja ko da tę od zy -
ska nia przez Pol skę nie pod le gło ści
po 123 la tach nie wo li. Jed nak No wy
Sącz po nad ty dzień wcze śniej sam, nie
oglą da jąc się na roz ka zy „z gó ry”, wy -
zwo lił się spod au striac kiej oku pa cji.
Za czę ło się no we ży cie, już w wol nej

Dwie rocz ni ce
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Pol sce – choć tak na praw dę jesz cze jej
nie by ło.

Ma ło kto jed nak pa mię ta, że w na -
szym mie ście od zy ska nie nie pod le gło -
ści ob cho dzo no 11 li sto pa da, ale... dwa
la ta wcze śniej.

4 li sto pa da 1916 ro ku opu bli ko wa no
bo wiem ce sar ski re skrypt, po le ca ją cy
wy od ręb nie nie Ga li cji z Ce sar stwa Au -
stro -Wę gier skie go. Dzień póź niej ogło -
szo no tzw. „ma ni fest dwóch ce sa rzy”
(au striac kie go – Fran cisz ka Jó ze fa i nie -
miec kie go – Wil hel ma II), za po wia da -
ją cy, że z ziem pol skich „pa no wa niu
ro syj skie mu wy dar tych” obaj mo nar -
cho wie po sta no wi li „utwo rzyć pań stwo
sa mo dziel ne, z dzie dzicz ną mo nar chią
i kon sty tu cyj nym ustro jem [...] w łącz -
no ści z obu sprzy mie rzo ny mi mo car -
stwa mi”. Choć ów ma ni fest nie
pre cy zo wał gra nic przy szłe go pań stwa
pol skie go, nie wspo mi nał też ani sło -
wem o lo sach za bo ru pru skie go, w Ga -
li cji przy ję to go owa cyj nie. Ta kże
w No wym Są czu.

11 li sto pa da 1916 ro ku mia sto przy -
bra ło od święt ny cha rak ter. Uli ce i do my
ude ko ro wa no na ro do wy mi fla ga mi,
na skle po wych wy sta wach wid nia ły por -
tre ty wy bit nych Po la ków, nad wej ściem
do Do mu Ro bot ni cze go pysz nił się bia -
ły orzeł, pod któ rym wid nia ły ro ze rwa -
ne kaj da ny. 

W ko ście le św. Mał go rza ty od pra -
wio no uro czy ste na bo żeń stwo z udzia -
łem władz miej skich, de le ga cji ró żnych
sto wa rzy szeń i or ga ni za cji, szkół, we te -
ra nów Po wsta nia Stycz nio we go, a ta kże
le gio ni stów, chło pów z oko licz nych wsi
i mnó stwa są de czan. Po tem ogrom ny
po chód ru szył pod po mnik Mic kie wi cza
na Plan tach (wów czas był to Park Ko -
ściusz ki), gdzie wy słu cha no prze mó -
wień inż. Le wic kie go z Ko mi te tu
Na ro do we go, sie rżan ta le gio nów Ada -
ma Be ni sza i we te ra na 1863 ro ku Sta ni -
sła wa Strow skie go.

Ra da Miej ska od by ła uro czy ste po -
sie dze nie, któ re mu prze wod ni czył bur -
mistrz Wła dy sław Bar bac ki.

– Do ko nał się ol brzy mi prze wrót
w po glą dach mo carstw na na szą ko rzyść
– mó wił Bar bac ki. – Dwa mo car stwa
roz bio ro we sa me do bro wol nie uzna ły
krzyw dę Pol sce wy rzą dzo ną i sa me ogło -
si ły za po wiedź obo wią zu ją cą ich sła wę

i do bre imię na za wsze, za po wiedź od -
bu do wa nia nie pod le głej Pol ski.

Po sie dze nie za koń czy ły owa cje (mo -
żli we, iż bar dziej „urzę do we”, niż szcze -
re, jed nak ko niecz ne) na cześć
Fran cisz ka Jó ze fa i Wil hel ma II, wresz -
cie bur mistrz Bar bac ki wzniósł okrzyk
pod chwy co ny przez wszyst kich ze bra -
nych: – Le gio ni ści i woj sko pol skie
niech ży ją!

Na uro czy stość za pro szo no ta kże
Jó ze fa Pił sud skie go, od 1915 r. ho no -
ro we go oby wa te la No we go Są cza. Ten
jed nak wy mó wił się grzecz nie „nie -
zdro wiem”, do da jąc na osło dę sło wa
o „ser decz nej wdzięcz no ści dla miesz -
kań ców mia sta za wzru sza ją ce przy ję -
cie, ja kie go do zna li śmy po od par ciu
in wa zji”.

A rok 1918? Już we wrze śniu i paź -
dzier ni ku z urzę do wych gma chów zni -
kły nie miec kie na pi sy i go dła za bor ców.
Ko le jarz Ko niecz ny pod osło ną no cy ze -
rwał z bu dyn ku Sta ro stwa au striac kie go
or ła. Wresz cie w no cy z 30 na 31 paź -
dzier ni ka człon ko wie Pol skiej Or ga ni za -
cji Woj sko wej ob sa dzi li skła dy bro ni
i żyw no ści oraz obiek ty ko le jo we. Ran -
kiem za ję to ko sza ry, a na bu dyn ku sta cji
ko le jo wej po ja wił się trans pa rent: „Wol -
na, Zjed no czo na, Nie pod le gła Pol ska”.

Naj wię cej wia do mo ści o tych wy da -
rze niach za wdzię cza my Sta ni sła wo wi
Kaw cza ko wi, au to ro wi to mu wspo -
mnień „Milk ną ce echa”, w tam tym cza -
sie twór cy Mi li cji Woj sko wej:

„W mie ście ja kiś dziw ny ruch; roz ja -
śnio ne twa rze; po wi ta nia osten ta cyj ne:
Cześć! Na czap kach w miej sce bącz ków
au striac kich za ło żo ne pol skie orzeł ki.
Żoł nie rze tłum nie de zer te ru ją. Na pla cu
przed Do mem Ro bot ni czym jaw -
na zbiór ka na szej kom pa nii, wszy scy
uzbro je ni”.

1 li sto pa da No wy Sącz był już cał -
ko wi cie wol ny. Na stęp ne go dnia w ra -
tu szo wej sa li zło żo no przy się gę
na wier ność Rzecz po spo li tej Pol skiej.
Jó zef Pił sud ski, na dal prze by wa ją cy
w mag de bur skim wię zie niu, nie przy -
pusz czał, że miesz kań cy mia sta, któ re
ob da rzy ło go god no ścią Ho no ro we go
Oby wa te la, po raz ko lej ny czy nem
udo wod ni li, że są god ni mia na „wier -
ni są de cza nie”.

Oprac. JA CEK ZA REM BA
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Bez echa mi nę ła w No wym Są czu
set na rocz ni ca uro dzin Ta de usza
So ko łow skie go, przed wo jen ne go
spor tow ca, ab sol wen ta Uni wer sy -
te tu War szaw skie go, w cza sie woj -
ny ku rie ra Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go o pseu do ni mie „Ogó -
rek”, żoł nie rza Sa mo dziel nej Bry ga -
dy Kar pac kiej oraz 2. Kor pu su
Pol skich Sił Zbroj nych na Za cho -
dzie gen. Wł. An der sa. 

T
a de usz So ko łow ski przy szedł
na świat 6 wrze śnia 1914 r. (in -
ne źró dła po da ją 19 paź dzier ni -
ka 1914 r.) w ma jąt ku ziem skim

Sła wów pod Ży to mie rzem, ja ko młod -
szy syn Ka zi mie rza i An ny Za rę by -Ha -
dziac kiej. Dzie ciń stwo spę dził
w Sła wo wie wraz z ro dzi ca mi i ro dzeń -
stwem: star szym bra tem Zyg mun tem
oraz młod szą sio strą Ja ni ną. Mat ka, An -
na So ko łow ska, by ła in te lek tu alist ką.
W 1905 r. ukoń czy ła w Kra ko wie tzw.
Kur sy Ba ra niec kie go (wy ższe kur sy dla
ko biet, po zba wio nych wów czas mo żli -
wo ści stu dio wa nia na wy ższych uczel -
niach), któ re umo żli wi ły jej do sta nie się
na Uni wer sy tet Ja giel loń ski, ja ko jed nej
z pierw szych ko biet w hi sto rii tej za słu -
żo nej uczel ni. Stu dio wa ła dwa skraj nie
ró żnią ce się przed mio ty: rol nic two, z ra -
cji po cho dze nia zie miań skie go oraz fi -
lo zo fię, zna ła pięć ję zy ków ob cych.
Po ukoń cze niu stu diów pra co wa ła ja ko
na uczy ciel ka w pol skich szko łach
na Kre sach Wschod nich. Co wa żne
w tej hi sto rii – dom So ko łow skich ki piał
pol sko ścią, ro dzi ce dba li o pa trio tycz ne
wy cho wa nie dzie ci.

Spo kój ro dzi ny zo stał zbu rzo ny je sie -
nią 1917 ro ku, z chwi lą wy bu chu w Ro -
sji re wo lu cji paź dzier ni ko wej.

Gło wa ro dzi ny, Ka zi mierz So ko łow -
ski, ja ko sta ro sta ziem ski o wy so kiej po -

zy cji spo łecz nej, zo stał aresz to wa ny i za -
mę czo ny w wię zie niu przez bol sze wi -
ków. Mat ka z troj giem dzie ci
po zo sta wi ła ma ją tek i ucie kła przed re -
pre sja mi ze stro ny Czie rie zwy czaj ki,
ukry wa jąc się w po ło żo nej nie opo dal
Sła wo wa ma łej wsi, za miesz ka łej przez
nie miec kich ko lo ni stów. Tam też ro dzi -
na So ko łow skich bez piecz nie do cze ka ła
od ro dze nia się Rze czy po spo li tej Pol -
skiej. W tym cza sie, ja ko dziec ko, Ta de -
usz po ko nał swo ją pierw szą w ży ciu
zie lo ną gra ni cę, prze do sta jąc się wraz
z mat ką i ro dzeń stwem przez Rów ne
do War sza wy. Wte dy jesz cze nie przy -
pusz czał, że za kil ka na ście lat bę dzie mu
pi sa ne po wró cić na zie lo ne szla ki. 

***
Po do tar ciu do War sza wy, po mo cy ro -

dzi nie udzie lił brat za mor do wa ne go oj -
ca. Ja ko le karz w Szpi ta lu Ujaz dow skim
po mógł bra to wej zna leźć pra cę w bi blio -
te ce. Po kil ku la tach po by tu w War sza -
wie, ro dzi na So ko łow skich uda ła się
do pod kra kow skie go Mie cho wa, gdzie
przez pięć lat An na So ko łow ska uczy ła
w miej sco wym gim na zjum. Wów czas
po ja wi ły się kło po ty zdro wot ne u młod -
szej sio stry Ta de usza. Kil ku let nia Ja sia
za cho ro wa ła na gruź li cę. Po ra dzo no An -
nie So ko łow skiej wy jazd z có recz ką

w te re ny pod gór skie, gdzieś w oko li cę
Za ko pa ne go. Tym sa mym pod ko niec lat
dwu dzie stych XX w. los rzu cił So ko łow -
skich do No we go Są cza, gdzie An -
na uczy ła ję zy ka pol skie go
w II Gim na zjum im. Bo le sła wa Chro bre -
go, aż do wy bu chu II woj ny świa to wej. 

Ta de usz, po prze pro wadz ce do No we -
go Są cza, zo stał uczniem II Gim na zjum.
Przez kil ka lat uczęsz czał do jed nej kla -
sy m.in. ze Zbi gnie wem Ry siem, har ce -
rzem, spor tow cem i póź niej szym
ku rie rem Pol skie go Pań stwa Pod ziem ne -
go. Gim na zjum ukoń czył w 1934 r. zda -
niem ma tu ry. Nie był jed nak pil nym
uczniem, bar dziej od na uki pre fe ro wał
sport, a przede wszyst kim nar ciar stwo,

Ta de usz So ko łow ski (1914-2006)

Za po mnia ny ku rier są dec ki,
żoł nierz ge ne ra ła An der sa

Z po cząt kiem 1940 r. zo -
sta je ku rie rem Ba zy Woj -
sko wej Łącz no ści
Za gra nicz nej ZWZ w Bu -
da pesz cie. Prze no sił
broń, amu ni cję i pie nią -
dze prze zna czo ne na wy -
mia nę w Ge ne ral nym
Gu ber na tor stwie...

Ta de usz So ko łow ski
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któ re tre no wał m.in. w Klu bie Spor to -
wym Ko le jo we go Przy spo so bie nia Woj -
sko we go San de cja No wy Sącz oraz
w sek cji nar ciar skiej Szkol ne go Klu bu
Spor to we go przy II Gim na zjum w No -
wym Są czu. W ar chi wum pro fe so ra
Alek san dra Skot nic kie go, sio strzeń ca
Ta de usza So ko łow skie go, za cho wa ło się
kil ka cie ka wych fo to gra fii z przed wo jen -
nych za wo dów nar ciar skich, w któ rych
nasz bo ha ter brał udział.

Słu żbę woj sko wą od był w 38 p. p.
Strzel ców Lwow skich w Prze my ślu.
Po ukoń cze niu gim na zjum, Ta de usz
udał się na stu dia praw ni cze do War sza -
wy, któ re ukoń czył na Uni wer sy te cie
War szaw skim na krót ko przed agre sją
na Pol skę we wrze śniu 1939 r. We dług
do ku men tów War Of fi ce Re cords Cen -
ter w Hey es, Mid dle sex, był żoł nie rzem
Woj ska Pol skie go we wrze śniu 1939 r.,
jed nak nie po da ją one jed nost ki, w któ -
rej wal czył. 20 paź dzier ni ka 1939 ro ku
do stał się do nie wo li pod Sztub nem ko -
ło Mo ścisk, uda ło mu się zbiec. Po kil -
ku dniach po wró cił do No we go Są cza.
Szyb ko oka za ło się, że po mi mo klę ski
wrze śnio wej, na dal mo że wal czyć prze -
ciw ko oku pan to wi. Do do mu ro dzi ny
So ko łow skich przy ul. Szuj skie go 10 za -
czę li przy by wać war szaw scy zna jo mi
Ta de usza, chcą cy prze do stać się na Wę -
gry, a stam tąd do Fran cji, gdzie for mo -
wa ła się pol ska ar mia pod do wódz twem
gen. Wła dy sła wa Si kor skie go. Po cząt -
ko wo na wła sną rę kę, przy po mo cy mat -
ki An ny, udzie lał uchodź com sze ro ko
za kro jo nej po mo cy: noc leg, wy ży wie nie
i wresz cie za czął or ga ni zo wać prze rzut
przez zie lo ną gra ni cę na Wę gry. Dzia ła -
nia te po cząt ko wo by ły spon ta nicz ne,
bez szer szej or ga ni za cji. Po na wią za niu
kon tak tu ze Zbi gnie wem Ry siem, ko le -
gą z ła wy szkol nej, Ta de usz So ko łow ski
mon tu je siat kę prze rzu to wą, uj mu jąc
do tych cza so wą pra cę w ra my or ga ni za -
cyj ne. 

Z po cząt kiem 1940 r. zo sta je ku rie -
rem Ba zy Woj sko wej Łącz no ści Za gra -
nicz nej ZWZ w Bu da pesz cie
o kryp to ni mie „Ro mek”. Prze no sił broń,
amu ni cję i pie nią dze prze zna czo ne
na wy mia nę w Ge ne ral nym Gu ber na tor -
stwie, przy oka zji peł niąc słu żbę prze -
wod ni ka przy prze rzu ca niu wa żnych
oso bi sto ści przez zie lo ne gra ni ce.

W tym cza sie mat ka Ta de usza rów nież
za an ga żo wa ła się w pra cę kon spi ra cyj -
ną na rzecz nie pod le głej Pol ski. Peł ni ła
funk cję łącz nicz ki, czę sto bę dąc świad -
kiem roz li czeń fi nan so wych, jak rów -
nież sa ma do star cza ła pie nią dze
przy nie sio ne przez ku rie rów do No we -
go Są cza, na wy zna czo ne punk ty kon -
tak to we w Kra ko wie.

Ta de usz So ko łow ski koń czy słu żbę
ku rier ską wio sną 1940 r. Za gro żo ny
aresz to wa niem przez Ge sta po w oku po -
wa nym No wym Są czu, prze do sta je się
na Bli ski Wschód do Li bii, gdzie 10
czerw ca 1940 r. wstą pił do 2. ba ta lio nu
Bry ga dy Strzel ców Kar pac kich (BSK).
Przy dzie lo ny do 3. Kom pa nii, ja ko do -
wód ca plu to nu brał udział w kam pa nii li -
bij skiej. Je sie nią 1941 r. uczest ni czył
w obro nie To bru ku, w któ rej wsła wi ła się
Sa mo dziel na Bry ga da Strzel ców Kar pac -
kich, tam też zo stał ran ny. W grud -
niu 1943 r. wraz z 3. Dy wi zją Strzel ców
Kar pac kich tra fił do Włoch. 12 ma -
ja 1944 r. w re jo nie Mon te Cas si no do -
stał się w nie miec ka nie wo lę, z któ rej
uda ło mu się wy do stać 25 kwiet nia 1945
r. i po wró cił do ma cie rzy stej jed nost ki. 1
lip ca 1945 r. zo stał awan so wa ny do stop -
nia pod po rucz ni ka. Zde mo bi li zo wa ny 13
li sto pa da 1946 r. we wło skim Pre dap pio. 

***
Nie po wró cił do kra ju. Śle dząc lo sy po -

wo jen nej Pol ski, zda wał so bie spra wę, że
nie ma po wro tu do Oj czy zny. Wie dział, że
no wa Pol ska nie jest wol na. Do świad cze -
nia z ko mu ni zmem, wy nie sio ne z lat dzie -
ciń stwa, za de cy do wa ły o uda niu się
na emi gra cję do Ka na dy. Tam też po zo stał
do koń ca swo ich dni, ima jąc się ró żnych
za jęć, głów nie zwią za nych z bu dow nic -
twem. Zmarł 17 ma ja 2006 r. w Mi dland.
Spo czy wa w To ron to. Za ży cia zo stał
awan so wa ny do stop nia po rucz ni ka, od -
zna czo ny Krzy żem Wa lecz nych, Me da -
lem Woj ska Pol skie go, 1939-1945 Star,
Afri ca Star, Ita ly Star, De fen ce Me dal.

Woj ny nie prze ży ła je go mat ka An -
na So ko łow ska. Po odej ściu sy na do woj -
ska, wciąż dzia ła ła w kon spi ra cji,
pro wa dząc taj ne na ucza nia i nio sąc po -
moc są dec kim Ży dom. Zo sta ła aresz to -
wa na w paź dzier ni ku 1943 ro ku,
wy wie zio na do obo zu kon cen tra cyj ne go
w Ra vensbrück, tam za mor do wa na za -
strzy kiem fe no lu w lu tym 1945 ro ku.

Za miast za koń cze nia: kto dziś w Są -
czu pa mię ta o tych po sta ciach? 

PIOTR KA ZA NA
Autor jest członkiem Stowarzyszenia

Kibiców Sandecji Nowy Sącz, absolwentem
historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Płyta nagrobna Tadeusza Sokołowskiego,Park Lawn Cemetery Toronto, Kanada
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Tra dy cja for ty fi ko wa nia miast jest
bar dzo daw na, się ga bo wiem III ty -
siąc le cia p.n.e., że by wy mie nić tyl ko
Ur, Ba bi lon czy słyn ną Tro ję. Roz -
sze rza ła się ona stop nio wo na resz -
tę ów cze sne go świa ta w mia rę je go
cy wi li zo wa nia, czy li - co tu ukry wać
- zdo by wa nia, głów nie za spra wą
Egip cjan, Gre ków, a po tem Rzy mian.
Jest bo wiem oczy wi ste, że sztu kę
bu do wa nia umoc nień nie two rzy li
wę drow ni kup cy, a lu dzie osia dli,
do ra bia ją cy się bo gac twa i chcą cy je
na dal bez piecz nie mno żyć.

N
ie zna czy to jed nak, że tam
gdzie nie do cie ra ły grec kie
woj ska czy rzym skie le gio ny,
żad nych for ty fi ka cji nie by ło.

In ne, pry mi tyw niej sze, ale by ły. Ta kże
w Pol sce.

Z da wien daw na sto so wa no tu ziem -
ne wa ły, czę sto do dat ko wo wy po sa ża ne
w czę sto ko ły (np. Bi sku pin). Chęt nie też
lo ko wa no osa dy (póź niej mia sta) w te re -
nie uła twia ją cym obro nę: na wzgó rzach,
czy w wi dłach rzek. Przy kła dy ta kie go
bu dow nic twa obron ne go spo ty ka my i u
nas: to daw ne gro dy w Chełm cu, Ku ro -
wie, Mar cin ko wi cach, Masz ko wi cach,
Na sza co wi cach, Po de gro dziu, czy Za -
brze ży.

W mia rę upły wu cza su i do sko na le nia
sztu ki zdo by wa nia tych umoc nień, mu -
sia ły i one ule gać zmia nie. Naj wa żniej -
sze by ło za stą pie nie ła two pal ne go
drew na przez ka mień. Nie wszę dzie tak
się dzia ło, bo wiem z po wo du upad ku
(czy ra czej po wol ne go za ni ku) pań stwa
ple mien ne go na rzecz scen tra li zo wa ne -
go pań stwa Pia stów, wie le gro dów stra -
ci ło ra cję by tu. Osta ły się te, w któ rych

za miesz ki wał ksią żę cy sta ro sto wie, bądź
te, któ re z ra cji swe go po ło że nia sta no -
wi ły istot ne - ze stra te gicz ne go punk tu
wi dze nia - ośrod ki opo ru, lub kon tro li
nad oka la ją cym je te ry to rium. Więk -
szość jed nak znisz cza ła, tra cąc swe zna -
cze nie na ko rzyść no wych, zbu do wa nych
już ina czej, choć w po dob nych ce lach.

Do naj star szych pol skich miast, oto -
czo nych mu ro wa ny mi for ty fi ka cja mi na -
le żą: Biecz, Boch nia, Brześć Ku jaw ski,
Do bczy ce, Gnie zno, Ino wro cław, Kra -
ków, No wy Sącz, Po znań, Sław ków,
Śro da Wiel ko pol ska i Wro cław. Po zo -
sta łe mia sta chro nio ne by ły (je śli by ły)
przez ziem no -ka mien no -drew nia ne ob -
wa ło wa nia.

***
W 1889 r. ks. Jan Sy gań ski dość bez -

pod staw nie przy pi sał za słu gę ufor ty fi ko -
wa nia No we go Są cza Ka zi mie rzo wi
Wiel kie mu i ten po gląd me cha nicz nie
by wa po wta rza ny do dziś. Jed nak już
Jan Dłu gosz w dzie le "Li ber be ne fi cio -
rum" stwier dził, że No wy Sącz zo stał
oto czo ny mu ra mi i wie ża mi przez swe -
go za ło ży cie la, Wa cła wa II. Mu sia ło się
więc to stać przed je go śmier cią, a więc
przed 1305 ro kiem. Jest fak tem, że w
przy wi le ju z 1331 r. Wła dy sław Ło kie -
tek prze zna czył do tknię te mu po ża rem
No we mu Są czo wi drew no z ry ter skich
la sów na na pra wę "blan cas". Świad czy -
ło by to jed nak, że znisz cze niu ule gły nie
ty le mu ry, co ziem no -drew nia ne par tie
umoc nień. Być mo że nie mym świad -
kiem tych cza sów (a mo że i daw niej -
szych?) są po zo sta ło ści wa łu przy tzw.
Ma śla nym Ryn ku. Nie wie le trze ba, aby
wy obra zić so bie zwał zie mi, znacz nie
wy ższy niż obec nie, na je żo ny ostro ko -
łem. Że znacz nie wy ższy? Oczy wi ście.
Kie dyś ko śció łek św. Woj cie cha, sto ją -
cy na kra kow skim ryn ku, stał na wzgór -
ku. Dziś scho dzi się do je go wnę trza po
scho dach. Od śre dnio wiecz nych cza sów
po ziom głów ne go pla cu Kra ko wa pod -
niósł się o 3-4 me try. Nie ina czej by ło w
No wym Są czu.

Ko lej ny kró lew ski przy wi lej, wy da -
ny przez Ka zi mie rza Wiel kie go w 1368
r., ze zwo lił są dec kim miesz cza nom na
po sze rze nie Bra my Młyń skiej, a więc
ist nie ją cej już wcze śniej i - naj wi docz -
niej - zbyt już cia snej w sto sun ku do po -
trzeb roz wi ja ją ce go się mia sta.

Są dec kie mu ry,
bra my i basz ty

Baszta Ku+Ť
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Zresz tą tro ska o ja kość są dec kich for -
ty fi ka cji bę dzie to wa rzy szy ła nie mal
wszyst kim wład com, nie ustan nie przy -
po mi na ją cych raj com o obo wiąz ku
utrzy ma nia ich w na le ży tym sta nie.
Miej skie mu ry nie ustan nie nisz cza ły,
a miesz cza nie bez tro sko w po zba wio -
nych wo dy fo sach wy pa sa li by dło i ko zy,
co ra czy li im wy po mi nać m.in. Jan Ka -
zi mierz i Zyg munt II Wa za. Kar ci li oni
miesz czan, „iż bio rąc do cho dy i po żyt ki
miej skie na na pra wę mu rów, nie na pra -
wia ją ani baszt, ani wież, ow szem pu sto -
szą je, a do cho dy miej skie nie wie dzieć
gdzie się ob ra ca ją. Aże by za tem mu ry
oko ło mia sta bar dziej nie pu sto sza ły, ma -
ją bydź na pra wio ne z do cho dów miej -
skich, a do bra miej skie, we spół z in ny mi
do cho da mi przez raj ców ja kim kol wiek
spo so bem za trzy ma ne, ma ją bydź mia -
stu wier nie zwró co ne”. W in nym na po -
mnie niu czy ta my, że „bur mistrz i raj ce
ta mecz ni o ozdo bę mia sta Na sze go No -
we go Są cza nic nie dba ją, po rząd ku
w niem nie prze strze ga ją, tak, iż mu ry,
basz ty i wie że ru iną gro żą. A to snadź
dla te go, że ma gi strat są dec ki pu blicz -
nych do cho dów miej skich nie na ozdo bę
i na pra wę je go, ale na swo je pry wat ne
ob ra ca użyt ki, a ra chun ków z do cho dów
i wy dat ków nie czy ni”.

***
Do dziś osta ły się w No wym Są czu

tyl ko dwa nie mal au ten tycz ne frag men -

ty śre dnio wiecz nych for ty fi ka cji. Jest to
część mu ru w po łu dnio wo -za chod niej
czę ści mia sta, obec nie znaj du ją ca się na
te re nie wię zie nia, a ta kże „na za ple czu”
dzie dziń ca oo. Je zu itów.

Je dy na za cho wa na basz ta – Ko wal ska
– znacz nie ucier pia ła pod czas wy bu chu
zam ku w 1945 r. i to, co dziś wi dzi my,
jest wła ści wie re kon struk cją. Jed nak
mia ła ona – i do dziś ma – naj wię cej

szczę ścia. Peł ni ła bo wiem ro lę „zam ku”
już od po ło wy XIX wie ku. Licz ne wi -
do ków ki ją pre zen tu ją ce nie mal za wsze
pod pi sy wa ne by ły „Za mek w No wym
Są czu”. Ten błąd jest po wie la ny do dzi -
siaj, rów nież w na uko wych pu bli ka -
cjach. Tym cza sem Basz ta Ko wal ska
ni gdy nie na le ża ła do zam ku – wła sno -
ści kró lew skiej – a by ła czę ścią miej -

skich for ty fi ka cji. Na przed wo jen nych
zdję ciach, uka zu ją cych jej frag ment
przy le ga ją cy do zam ku, nie wi dać na wet
śla du przej ścia. Ścia na od dzie la ją ca
basz tę od zam ku by ła sym bo licz ną gra -
ni cą mię dzy wła sno ścią wład cy i mia sta.

Basz tę zre kon stru owa no w la tach 50.
Ta kże frag men ty mu rów ob wo do wych
w pół noc nej czę ści, przy le ga ją ce nie -
gdyś do zam ku, zo sta ły zbu do wa ne na
no wo w la tach 70. Naj dłu żej prze trwał
frag ment mu ru za ko le gia tą św. Mał go -
rza ty, li czą cy ok. 20 m dłu go ści i 1,4 m
gru bo ści. Jed nak i on zo stał nie ja ko zbu -
do wa ny na no wo, wy po sa żo ny w ga nek
stra żni czy i strzel ni ce. W je go kor pus
wmon to wa no frag men ty ka mien nych
ozdób, po cho dzą cych z ba zy li ki.

In ny frag ment, ta kże - nie ste ty - nie -
au ten tycz ny, bo od two rzo ny w 1918 r.
(choć z wy ko rzy sta niem pier wot ne go
bu dul ca), znaj du je się na ul. Za ko ściel -
nej. To mur od dzie la ją cy uli cę od skar py
opa da ją cej ku Ka mie ni cy. Po dob no ta -
kże ka plicz kę, od któ rej się on za czy na
(czy też koń czy), zbu do wa no z resz tek
Bra my Młyń skiej, strze gą cej wjaz du do
mia sta od stro ny obec nej ul. Lwow skiej.

Rzecz cie ka wa, ale chy ba nie ma dru -
gie go ta kie go przy kła du w Pol sce, aby
za mek sta no wił jed ną ca łość z miej ski -
mi mu ra mi obron ny mi. Za zwy czaj
wład ca bu do wał go w pew nej od le gło -
ści od mia sta, aby czu wał nad je go lo jal -
no ścią. Tym cza sem w No wym Są czu
miej skie mu ry „wy cho dzi ły” z jed ne go
koń ca zam ku, aby – okrą ża jąc mia sto –
znów się z nim po łą czyć. Wi docz nie
okre śle nie „wier ni są de cza nie”, któ re
miał wy rzec król Ło kie tek (a rze czy wi -
ście za pi sa ła je w przy wi le ju je go żo na,
Ja dwi ga), roz cią gnę ło się ta kże na ko lej -
ne stu le cia. Co praw da na przed wo jen -
nych zdję ciach jest wi docz ny mur i
bra ma, bro nią ce do stę pu na zam ko wy
dzie dzi niec, ale po cho dzą one z o wie le
póź niej szych cza sów.

***
Są dec kie for ty fi ka cje zo sta ły ro ze bra -

ne mię dzy 1793 a 1804 r. z na ka zu władz
au striac kich. W tym sa mym cza sie sta ło
się to ta kże w Kra ko wie. Dziś mo że to
dzi wić, ale na wet śre dnio wiecz ne umoc -
nie nia wzbu dza ły nie po kój u wro gów. To
nie dzi siej sze cza sy, kie dy sa te li ty kie ru -
ją ostrza łem ar ty le rii, czy ra kiet.

Jedyna zachowana
baszta – Kowalska
– znacznie ucierpiała
podczas wybuchu
zamku w 1945 r. i to, 
co dziś widzimy, 
jest właściwie
rekonstrukcją. Jednak
miała ona – i do dziś ma
– najwięcej szczęścia.

Baszta Bednarska Baszta Garncarska
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***
Są dec kie mu ry mia ły do 8 me trów

wy so ko ści, ok. 1,8 m gru bo ści, a w
przed pier siu gan ku stra żni cze go 60-70
cm. Ich ob wód wy no sił ok. 1700 m. Do
mia sta pro wa dzi ły trzy bra my: Wę gier -
ska (od po łu dnia), Kra kow ska (od pół -
no cy) i Młyń ska (od wscho du). Za mek
miał trzy basz ty: Zam ko wą, Szla chec ką
oraz przy le ga ją cą do nie go Ko wal ską.
W ob ręb zam ku wpro wa dza ła bra ma
Grodz ka.

Mu ry miej skie wzmac nia ło 11 pię tro -
wych baszt, słu żą cych ta kże ja ko skła dy
bro ni. Jak to by ło w zwy cza ju, „przy -
dzie lo ne” by ły po szcze gól nym ce chom
rze mieśl ni czym. By ły to: Basz ta Ko wal -
ska (przy le ga ją ca do zam ku), Szew ska
(nad Bra mą Kra kow ską), Pi wo war ska i
Su kien ni cza (na za ple czu klasz to ru Nor -
ber ta nów), Garn car ska, Ku śnier ska, Kra -
wiec ka, Bed nar ska (nad bra mą
Wę gier ską, Tkac ka, Kra mar ska oraz
Rzeź ni cza (przed klasz to rem Fran cisz -
ka nów). Do mia sta mo żna by ło wejść ta -
kże przez trzy fur ty: Szpi tal ną (obok
basz ty Szew skiej, Ró ża ną (przy bra mie
Wę gier skiej) oraz Grodz ką.

Sztu ka for ty fi ka cji na ro dzi ła się przed
ty siąc le cia mi lat, a umar ła w koń cu XIX
wie ku. W No wym Są czu oca la ło nie -
wie le jej re lik tów. Tym bar dziej war to o
nie dbać.

JA CEK ZA REM BA

Baszta SzlacheckaBaszta Kowalska i zamek

Brama Młyńska
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Le gio ny utwo rzo ne przez Jó ze fa
Pił sud skie go by ły pierw szą po wie -
lu la tach le gal ną pol ską for ma cją
woj sko wą. W No wym Są czu, po dob -
nie jak w ca łej Ga li cji, cie szy ły się
nie by wa łą po pu lar no ścią. Przy cią -
ga ły mło dych ochot ni ków, któ rzy
wy cho wa ni na ide ach pa trio tycz -
nych, pra gnę li w ich sze re gach wal -
czyć o nie pod le głość. 

WOJ SKO, KTÓ RE 
DA WA ŁO NA DZIE JĘ

Po wsta nie Le gio nów się ga po cząt -
ków I woj ny świa to wej. 3 sierp nia 1914
ro ku w Kra ko wie zo sta ła utwo rzo -
na Pierw sza Kom pa nia Ka dro wa.
W skład Le gio nów we szli człon ko wie
przed wo jen nych or ga ni za cji pa ra mi li tar -
nych, ta kże tych, ja kie dzia ła ły w No -
wym Są czu – Związ ku Strze lec kie go
i Dru żyn Strze lec kich. Od dzia ły mia ły
wal czyć u bo ku C. K. ar mii. Do pie ro 27
sierp nia do wódz two au striac kie wy da ło
roz kaz, po któ rym utwo rzo no Le gion
Wschod ni i Le gion Za chod ni. 20 wrze -
śnia 1916 r. Le gio ny prze kształ co no
w Pol ski Kor pus Po sił ko wy, a 10 kwiet -
nia 1917 r. w Pol ską Si łę Zbroj ną (Po -
lni sche We hr macht). Kres Le gio nom
po ło ży ła nie wy god na dla jej człon ków
przy się ga,. Więk szość żoł nie rzy jej od -
mó wi ła. For ma cja stop nio wo by ła roz -
wią zy wa na. Część z le gio ni stów tra fi ła
do obo zów in ter no wa nia, resz ta zo sta ła
wcie lo na do woj ska au stro -wę gier skie -
go. Aby od da lić ich od oj czy zny, wy sła -
no na front wło ski. 

Bo le sław Bar bac ki pi sał: „W pierw -
szych dniach woj ny na strój wśród lud -
no ści są dec kiej był jak naj lep szy. Lo sy
woj ny łą czo no z lo sa mi Pol ski – wró żo -
no nie pod le głość – a to pod sy ca ło za pał,
skła nia ło do po no sze nia ofiar”. Je go sio -
stra, He le na Bar bac ka, na pi sa ła o utwo -
rze niu Le gio nów: „Cel był szla chet ny,
a chwi la dłu go ocze ki wa na”. Nie mo że
za tem dzi wić fakt, że są de cza nie po ma -

ga li Le gio nom, jak tyl ko mo gli. Urzą -
dza no zbiór ki pie nię dzy. Ta kże or ga ny
sa mo rzą do we od da wa ły fun du sze:
w 1914 ro ku Ra da Mia sta prze ka za -
ła 100 tys. ko ron, Ra da Po wia to wa 50
tys., zaś ko le ja rze są dec cy do bro wol nie
opo dat ko wa li się, od da jąc 1 pro cent do -
cho dów na fun dusz woj sko wy.

Po wy bu chu woj ny w No wym Są czu
bar dzo spraw nie prze bie ga ła re kru ta cja
do Le gio nów. Nad ca ło ścią czu wał ar -
chi tekt Jó zef Woj ty ga, któ ry kie ro wał
Woj sko wym Ko mi sa ria tem Le gio no -
wym, a we wrze śniu – ja ko ko mi sarz
– ob jął za się giem ca ły po wiat
no wo są dec ki. Przy je go po mo cy po -
wsta ło schro ni sko dla su per ar bi tro wa -
nych le gio ni stów w No wym Są czu.
Po za koń cze niu pra cy na rzecz Le gio -
nów, po wo ła no go do ar mii au striac kiej
i po sła no na front wło ski. Wkrót ce, ze
wzglę du na zły stan zdro wia, wró cił
do No we go Są cza. 

Na bór do Le gio nów po cząt ko wo or -
ga ni zo wa ła sek cja woj sko wa Ko mi te tu

Oby wa tel skie go. Póź niej, pod okiem
PKN, wer bo wał Woj ty ga, a Jó zef Ku -
stroń prze pro wa dzał ćwi cze nia. Woj sko -
wy Ko mi tet Le gio nów był kie ro wa ny
przez Woj ty gę i Ja na Ma łec kie go, zaś je -
go sie dzi ba znaj do wa ła się w „So ko le”.
Ko mi sa riat Le gio no wy był po dzie lo ny
na sek cje: wer bun ko wą, ewi den cyj ną,
sa ni tar ną, in ten den tu rę. Skaut ki zbie ra -
ły da ry – zbo że, ubra nia itd. Ol szew ski
ofia ro wał bez płat nie sklep do sprze da ży
tych to wa rów, a do chód prze zna cza no
na ce le le gio no we. Do No we go Są cza
przy by ło ta kże 78 Wę grów ochot ni ków,
któ rzy wstą pi li do Le gio nów.

Dzię ki pra cy Ko mi sa ria tu, do Le gio -
nów gar nę ła się przede wszyst kim mło -
dzież. Tyl ko z II Gim na zjum w 1916 r.
wstą pi ło 50 uczniów do 17. ro ku ży cia.
W 20. puł ku pie cho ty wal czy ło 39
uczniów, w in nych for ma cjach 121
uczniów i sze ściu pro fe so rów. Ja ko le -
gio ni ści po le gli m.in. Jan Lisz ka, Eu ge -
niusz Ko wal ski (ucznio wie 6 kla sy
i pod ofi ce ro wie I puł ku le gio nów), Woj -

W stu le cie wy bu chu I woj ny świa to wej (8)

Le gio ny w No wym Są czu

Pierwsza Kadrowa – Oleandry 1914 rok
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ciech Ko szyk, Ta de usz Teo dor ski (w 3.
puł ku le gio nów) i in ni. Pię ciu uczniów
zo sta ło in wa li da mi. 

Od jaz dy le gio ni stów gro ma dzi ły
na dwor cu ko le jo wym nie prze bra ne tłu -
my. W no cy z 2 na 3 sierp nia 1914 r. 56.
ochot ni ków pod do wódz twem Gref ne ra
wy je cha ło do Kra ko wa. Że gna ły ich en -
tu zja stycz ne okrzy ki „Niech ży je Pol -
ska!”. 6 sierp nia z lo ka lu Związ ku
Strze lec kie go przy ul. Ta trzań skiej wy -
ru szy ło 60 osób pod do wódz twem Ka -
zi mie rza Pie rac kie go. Tra fi li na słyn ne
Ole an dry w Kra ko wie i po tem
do Kielc. X Dru ży na Strze lec ka we szła
w skład Ka drów ki. Jak na le gio no we
wa run ki, by li do brze uzbro je ni, mie li
cie lę ce tor ni stry, ko ce, bie li znę itd. 9
sierp nia od szedł z mia sta ma ły odział
po lo wy „So ko ła”, któ ry stał się czę ścią
Le gio nu Wschod nie go. Przed wy mar -
szem ka pe lan „So ko ła”, ks. Kla mut, od -
pra wił na bo żeń stwo w ka pli cy szkol nej.
„Lud ność owa cyj nie – pi sał Bar bac ki
– że gna ła od cho dzą ce na front od dzia ły,
za sy py wa ła je kwia ta mi, a oni szli i szli
z pie śnią na ustach, przy dźwię kach or -
kie stry, któ ra gra ła na ro do we pie śni
– szli (co za prze kleń stwo lo su!) bić się
za in te re sy… Nie miec!”.

Od sierp nia do paź dzier ni ka wy sła no
z No we go Są cza do Le gio nów 617
osób. Wszyst kich wy ży wio no, wy szko -
lo no i za opa trzo no. Jan Kru pa pi sał:
„Mia sto po wo li pu sto sze je, sta je się co -
raz cich sze, ro bi się w nim smut no i pu -
sto. W mie ście nie wi dzi się pra wie
stu den tów klas wy ższych, gdyż oko ło 80
z nich peł ni słu żbę w le gio nach”. 

Le gio ni ści wra ca li do No we go Są cza,
kie dy oswo ba dza li mia sto z rąk ro syj -
skich i kie dy wy sy ła no ich do szpi ta li
woj sko wych w No wym Są czu. Ci, któ rzy
przy mu so wo by li za trzy my wa ni w szpi -
ta lach, sta ra li się two rzyć w mie ście na -
miast kę praw dzi we go ży cia. Wy da wa li
pi smo „Obi jak” (tak na zy wa no cho rych
w szpi ta lach żoł nie rzy) oraz „Aspi ry nę”.
To dru gie pi smo w spo sób żar to bli wy
opi sy wa ło ży cie szpi tal ne. Żoł nie rze
wno si li do mia sta ra dość i hu mor.
Na człon ki nie Li gi Ko biet mó wi li Li gaw -
ki, co przy ję ło się w ca łym mie ście. 

War to wspo mnieć ta kże, że są de cza -
nie uda wa li się z po mo com by łym już
Le gio ni stom. Czę sto wy sy ła no ich

z szpi ta la w No wym Są czu do Kry ni cy
na dal sze le cze nie, gdzie kpt. dr Zdzi -
sław Mau rer po sia dał dom re kon wa le -
scen ta. W ten spo sób uni ka li wcie le nia
do C. K. ar mii. Ko le ja rze prze ka zy wa li
im cy wil ne ubra nia. Ci, któ rzy wy cho -
dzi li ze szpi ta li, znaj do wa li za trud nie nie
m.in. w go spo dar stwach hra bie go Ada -
ma Stad nic kie go. Dzię ki fał szy wym do -
ku men tom mo gli pra co wać na ko lei ja ko
fa chow cy. W związ ku z tym pru skie lot -
ne ko mi sje ob je żdża ły pol skie sta cje ro -
biąc pra cow ni kom kon tro l ne eg za mi ny
fa cho we. 

MI TYCZ NY DO WÓD CA
Bez wąt pie nia spi ri tus mo vens Le gio -

nów był Jó zef Pił sud ski. Ci, któ rzy czy -
ta li po przed nie ar ty ku ły, wie dzą, że
w No wym Są czu by wał już na po cząt -
ku XX wie ku. 

W 1914 r., w cza sie oswo ba dza nia
No we go Są cza z rąk wojsk car skich
Pił sud ski wraz z Le gio na mi ode gra li
wa żną ro lę. 13. XII. 1914 r., po bo jach
w oko li cy Li ma no wej, wkro czył
do mia sta na cze le 1. puł ku Le gio nów.
Za trzy mał się u bur mi strza Wła dy sła -
wa Bar bac kie go. Kie dy do wód ca wje -
żdżał do mia sta, je go koń – Kasz tan ka
– nie chcia ła iść po dziu ra wym mo ście
na Du naj cu. W mie ście przy go to wa no
mu owa cję god ną wiel kich zdo byw -
ców. Ko men dan ta wi tał Wik tor Olek -
sy i ad wo kat Ro man Si chra wa. Te nże,
sym bo licz nie, od dał mu klu cze
do mia sta. Na ra tu szu wi sia ła bia ło -
-czer wo na fla ga. Jak pi sał Jan Kru pa:
„No wy Sącz był w tym dniu jak by
wiel ką, ko cha ją cą się ro dzi ną”. No wo -
są de cza nie po dzi wia li żoł nie rzy, rzu -

Nie może zatem dziwić
fakt, że dowódca
Legionów został
Honorowym
Obywatelem Nowego
Sącza. Nasze miasto, jako
pierwsze przyznało mu
taki tytuł.

Kwatera legionistów na cmentarzu komunalnym w Nowym Sączu
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ca li się im na szy je, a ktoś na wet za ta -
ra so wał Pił sud skie mu dro gę, że by lu -
dzie go dłu żej oglą da li. Za nim
Ko men dant udał się do do mu bur mi -
strza, oso bi ście po je chał obej rzeć kwa -
te ry swo ich żoł nie rzy.

Sam Pił sud ski wspo mi nał „wiel ko -
miej skie roz ko sze”, ja kich do świad czył
w No wym Są czu po wie lu ty go dniach
wo jen nej tu łacz ki. Wy brał się do fry zje -
ra i zgo lił bro dę. 

W No wym Są czu 1. pułk Le gio nów
prze obra ził się w I Bry ga dę, zaś Pił sud -
ski zo stał bry ga die rem. Nie za ba wił dłu -
go w mie ście, gdyż obo wiąz ki
żoł nier skie wzy wa ły go pod Łow czó -
wek. Wy je chał 20 grud nia. Jed nak
już 26 grud nia po now nie był w No wym
Są czu, gdzie od wie dził ran nych w szpi -
ta lu. Naj pierw po wi tał się z Mi sie wi czo -
wą, Za bżo wą i Osu chow ską mó wiąc:
„Nie roz piesz czaj cie za nad to mo ich
chłop ców, oni tam w ro wach ma rzą
o szpi ta li ku w No wym Są czu”. 

Nie mo że za tem dzi wić fakt, że do -
wód ca Le gio nów zo stał Ho no ro wym

Oby wa te lem No we go Są cza. Na sze
mia sto, ja ko pierw sze przy zna ło mu ta -
ki ty tuł. Pierw szy wnio sek o ho no ro we
oby wa tel stwo zło ży li człon ko wie PPS:
Ry szard Mę dlar ski i Wosz czyń ska już
w 1915 ro ku. Wnio sek nie prze szedł.
Rok póź niej Ro man Si chra wa, Ju liusz
Cho dac ki i Na ta lia La za ro wi czo wa zło -
ży li po now nie wnio sek o ty tuł dla twór -
cy Le gio nów. Uchwa ła Ra dy Mia sta
z 22 mar ca 1916 r. zwie ra ła ta ką treść:
„Od da jąc hołd twór cy Le gio nu Pol skie -
go, nie zmor do wa ne mu bo jow ni ko wi
o wol ność Pol ski i z wdzięcz no ści
za udział w wal kach o oswo bo dze nie
mia sta No we go Są cza z ro syj skie go na -
jaz du, uchwa la Ra da Mia sta jed no myśl -
nie nadać J. W. Pa nu Bry ga die ro wi
Jó ze fo wi Pił sud skie mu Ho no ro we Oby -
wa tel stwo Mia sta No we go Są cza”. Pla -
no wa no prze ka zać ty tuł i dy plom
Ho no ro we go Oby wa tel stwa 12 li sto pa -
da 1916 ro ku, co by ło by świet nym do -
peł nie niem ak tu 5 li sto pa da. Nie ste ty,
zdro wie prze szko dzi ło Pił sud skie mu
przy być do No we go Są cza. Sta ło się to
do pie ro 6 sierp nia 1921 r.

War to ta kże nad mie nić, że są de cza nie
mie li udział w tym, aby nie cen zu ro wa -
no li stów do Pił sud skie go. Od 1916 r. li -
sty z No we go Są cza by ły cen zu ro wa nie
na tu tej szej po czcie. Ro man Szka ra dek,
wów czas urzęd nik pocz ty, w 1916 r. zo -
stał kie row ni kiem cen zu ry w No wym Są -
czu. Sta rał się nie cen zu ro wać pocz ty
Le gio ni stów. W le cie 1916 r. wy da no taj -
ny roz kaz z ko men dy woj sko wej w Kra -
ko wie, aby ko re spon den cję Pił sud skie go
z Za ko pa ne go i NKN kon fi sko wać i prze -
ka zy wać wła dzom woj sko wym. Szka ra -
dek za wia do mił o tym Ja na Ma łec kie go,
za an ga żo wa ne go w po moc Le gio ni stom.
„Oświad czy łem, że dla spra wy pol skiej
mo gę za ofia ro wać swe usłu gi, gdyż mam
mo żność ko re spon den cję le gio no wą wy -
sy łać do miejsc prze zna cze nia z omi nię -
ciem cen zu ry woj sko wej”. Szka ra dek
fał szo wał pod pis ko men dan ta cen zu ry
i li sty szły da lej. Po ma ga li mu cen zo rzy:
ka pral Bo le sław Bo jar ski (na uczy ciel
gim na zjum), praw nik kpt. An to ni Stręk,
urzęd nik pocz to wy Aloj zy Alt mann.
Dzię ki te mu ostat nie mu le gio ni ści mie li
spe cjal ną prze gro dę w Urzę dzie Pocz to -
wym, gdzie by ły wrzu ca no li sty nie prze -
zna czo ne do cen zu ry. 

HI STO RIA LE GIO NI STY 
Wie lu mło dych no wo są de czan wy ru -

szy ło na szlak bo jo wy w 1914 ro ku.
Roz sta nie z ro dzi ną, po rzu ce nie na uki
w gim na zjum by ło dla wie lu z nich du -
żym wy zna niem. Wi told Bar bac ki, syn
in spek to ra szkol ne go Le ona Bar bac kie -
go, od po cząt ku wy jaz du z No we go Są -

cza pro wa dził pa mięt nik. Opi sy wał
w nim nie tyl ko szlak bo jo wy, ja ki prze -
cho dził w Le gio nach, ale ta kże swo je
uczu cia, roz ter ki i tę sk no tę do ro dzin ne -
go do mu. 

W woj sku zna leź li się też je go bra cia:
Ta de usz i Zdzi sław. Ich sio stra He le -
na wspo mnia ła po że gna nie z Tad kiem:
„Uści snę li śmy się za rę ce, po pa trzy łam
mu w oczy, spo strze głam łzy i bez gra -
nicz ny smu tek… Chcia łam wy buch nąć
pła czem, ale po wstrzy ma łam się reszt ką
sił i szep nę łam tyl ko: „Tad ku do wi dze -
nia! Na pew no do wi dze nia”. Od szedł,
a ja rzu ci łam się na łó żko i bez myśl nie
le ża łam kil ka go dzin. Na wet nie pła ka -
łam, nie mo głam!”. Ta dek wy szedł 8
sierp nia: „Pu blicz ność są dec ka że gna ła
ich kwia ta mi, od pro wa dza jąc da le ko,
da le ko za mia sto”. Oj ciec bar dzo prze -
żył mo ment, kie dy Ta dek do stał się
do nie wo li ro syj skiej. 14 wrze śnia
na front wy je chał Wi told, któ ry wal czył
w Le gio nach Pol skich. Tak wspo mi nał
ten mo ment: „Po że gnaw szy się ze
wszyst ki mi w do mu, pro mie niu ją cy ra -
do ścią, uda łem się do So ko ła, skąd
po kil ku prze mo wach, z pie śnią
na ustach po ma sze ro wa li śmy ku sta cji.
Z ja ką du mą ka żdy po oglą dał wo ko ło
sie bie! By ło nas 97 So ko łów i 100
strzel ców! Zna leź li śmy się w koń cu
na sta cji. Tłu my lu dzi że gna ły nas tak
ser decz nie, jak tyl ko mo żna so bie wy -

W woj sku zna leź li się też
je go bra cia: Ta de usz
i Zdzi sław. Ich sio stra
He le na wspo mnia ła po -
że gna nie z Tad kiem:
„Uści snę li śmy się za rę -
ce, po pa trzy łam mu
w oczy, spo strze głam łzy
i bez gra nicz ny smu tek…
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obra zić. Ostat nie chwi le by ły przy kre…
Mi mo ra do ści ja ka wrza ła w ser cu. Bo
to prze cież Le gio ny Pol skie! Chwi la
wy ma rzo na!”.

Wy je żdża jąc za sta na wiał się, czy kie -
dy kol wiek wró ci. Ta kże w do mu pa no -
wa ła at mos fe ra nie pew no ści. Le on
Bar bac ki nie po ru szał w ogó le te ma tu
woj ny. Kie dy Wi told nie pi sał kil ka ty -
go dni wszy scy mie li naj czar niej sze my -
śli. Na wi gi lię 1914 r. na pi sał Zdzi sław
„za miast ro dzi ny mam do oko ła sie bie
ko le gów… Ja ka bę dzie wi gi lia? Nie
wia do mo, czy Mo ska le da dzą nam spo -
kój w tak mi łym dla nas dniu…”. Ca ła
ro dzi na w Są czu na pi sa ła ży cze nia dla
bra ci na sto le wi gi lij nym. Tym cza sem
na fron cie wi gi lia wy glą da ła cał kiem
ina czej: „Co to by ła za wi gi lia! Spo rzą -
dzi li śmy ją sa mi… mię so, któ re do sta li -
śmy z kuch ni, po sie ka li śmy drob no
ba gne ta mi, zro bi li śmy cia sto, bu tel ką je
roz wał ko wa li śmy, po le pi li śmy i ugo to -

wa li śmy pie ro gi… Na dru gie da nie na -
pi li śmy się her ba ty z ru mem i po wszyst -
kim!” – pi sał Wi told. Tę sk no tę ko ił
pi sząc li sty lub oglą da jąc fo to gra fie.
Wy sy ła no mu ta kże pie nią dze i je dze -
nie. Po otrzy ma niu z do mu buł ki, na pi -
sał: „Ma mie dzię ku ję za buł kę.
Sma ko wa ła mi bar dziej niż naj wy kwint -
niej szy tort przed woj ną, a dzi wić się nie
ma cze mu, bo buł ki – ta kiej do mo wej
– nie mia łem w ustach je de na ście mie -
się cy, to prze cież ka wał cza su! Kieł ba sa
rów nież wy bor na!”. 

W 1916 r. ro dzi nę do tknę ła śmierć:
na stą pi ła ona jed nak nie na fron cie, jak
się oba wia no, ale w No wym Są czu. He -
len ka, mło da sio stra żoł nie rzy, zmar ła.
Wi told na pi sał: „Jak strasz nie krwa wi ło
ser ce mo je wczo raj, gdy po otrzy ma niu
te le gra mu, we zwa no mnie do kan ce la rii
i py ta no, czy mam oj ca, mat kę, bra ci,
sio stry. Gdy po raz pierw szy mu sia łem
po wie dzieć: nie mam sio stry…”. Śmierć

He le ny od czuł jesz cze bo le śniej po po -
wro cie do do mu. 

Wi told wspo mi nał chrzest bo jo wy,
ja ki prze szedł w 3 puł ku Le gio nów
pod Nad wór ną: „To pierw sze po rzu ce -
nie ukry cia i wy su nię cie pier si na grad
kul, zro bi ły na mnie sza lo ne wra że nie.
My śla łem, że wy bi ła mo ja ostat nia go -
dzi na”. Bi twa oka za ła się zwy cię ska dla
Le gio ni stów. Wkrót ce spo tkał się ta kże
z śmier cią bli skich mu ko le gów. Wspo -
mi nał śmierć Rom ka War cha łow skie go,
któ ry le żąc ran ny, ski nię ciem rę ki wska -
zał Wi tol do wi, aby ucho dził
przed ostrza łem nie przy ja cie la, że by go
zo sta wić, a sa me go sie bie oca lić. W li -
ście do do mu pi sał, że z ca łe go plu to nu
opusz cza ją ce go Sącz w wrze śniu 1914
ro ku w ma ju po zo sta ło tyl ko czte rech

zdro wych a „resz ta tu ła się po szpi ta lach
lub gry zie zie mię świę tą”. Cię żko prze -
ży wał okro pień stwa pól bi tew nych.
W je sie ni 1915 ro ku pi sał: „lu dzie zbro -
cze ni krwią, z ro ze rwa ny mi po ci ska mi
ja ma mi brzusz ny mi lub po trza ska ny mi
koń czy na mi, wzy wa ją cy ra tun ku i po -
mo cy, a na wet tru py z wy le wa ją cym się
mó zgiem z pęk nię tej czasz ki, al bo ze
zma sa kro wa ny mi cia ła mi, le żą ce na po -
bo jo wi skach od kil ku dni – nie ro bią
na mnie wra że nia, ja kie po win ny wy wo -
łać te okrop no ści na isto ty szczy cą ce się
swo im czło wie czeń stwem, ro zu mem,
no, i pseu do kul tu rą!”. W bi twie pod Ku -
klą w 1915 ro ku za bił pierw sze go wro -
ga: „Zda rze nie to wy trą ci ło mnie
cał ko wi cie z nor mal ne go try bu i po zba -
wi ło mnie du my i ra do ści z od nie sio ne -
go przez nasz ba ta lion zwy cię stwa…”.
Czuł się po zba wio ny kon tak tu z na uką
i li te ra tu rą: „Przed woj ną cho dzi łem
do szko ły, uczy łem się, czy ta łem ksią -
żki. Dziś ksią żki nie wi du ję ni gdy! Cza -
sem tyl ko za błą ka się do nas ja kaś
ga ze ta z przed kil ku dni lub ty go dni,
a wię cej – nic! Li te ra tu ra nic!”.

Kie dy w 1915 r. Wi told przy był
do No we go Są cza opi sał uczu cia, któ re
za pew ne to wa rzy szy ły wie lu po wro tom
w ro dzin ne stro ny: „ka żdy dom, ka żdą
ka mie ni cę oglą da łem z mi ło ścią i dziw -
nym roz rzew nie niem. Grodz kie… uli ca
Ku ne gun dy… Otu lo ny drze wa mi i do ty -
łu cof nię ty, ci chy, skrom ny NASZ DOM!
Z bi ciem ser ca otwie ram wcho do wą bra -
mę… No! I po wi ta nie! Te go nie za po mnę
ni gdy, tak jak po że gna nia w 1914 ro ku!
Pierw sza noc: w zim nym po ko ju za go -
rą co, łó żko za mięk kie – spa łem na pod -
ło dze przy kry ty płasz czem”. 

***
He lu sia Bar bac ka, któ ra zmar ła

w cza sie woj ny, pi sa ła w pa mięt ni ku
pro ro cze sło wa: „Tak mi się ma rzy nie -
pod le głość Pol ski, wol ność, swo bo da
– szum skrzy deł or lich, a w ich cie niu
zwar te sze re ga mi Le gio nów! Le gio ny!
To uko cha nie na ro du! Ju nac kie, mło de
twa rze, ro ga tyw ki, sztan da ry i pieśń Dą -
brow skie go! A kto wie? Mo że już chwi -
la nie da le ka?”. Mi mo, iż Le gio ny nie
do trwa ły do koń ca woj ny, ich by li żoł -
nie rze mie li wiel ki wpływ na od bu do wę
nie pod le głej Pol ski.

ŁU KASZ PO ŁOM SKI

Tego nie zapomnę nigdy,
tak jak pożegnania
w 1914 roku! Pierwsza
noc: w zimnym pokoju
za gorąco, łóżko
za miękkie – spałem
na podłodze przykryty
płaszczem.

Ta bli ca upa mięt nia ją ca po byt Le gio -
ni stów w No wym Są czu w 1914 ro ku
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Na zy wam się Ka ro li na Dar łak.
Mam 11 lat. Je stem uczen ni cą kla -
sy V Szko ły Pod sta wo wej im. Pry ma -
sa Ty siąc le cia Ste fa na Kar dy na ła
Wy szyń skie go w Sta rej Wsi. Chcia ła -
bym opi sać lo sy swo ich bli skich,
a jed no cze śnie da le kich, po nie waż
są to moi nie ży ją cy już pra dziad ko -
wie. Pra cę pi szę dla te go, bo bar dzo
in te re su ją ca jest prze szłość mo ich
krew nych. Wcze śniej o lo sach Pol ski
i jej bo ha te rach do wia dy wa łam się
z lek cji hi sto rii oraz ksią żek hi sto -
rycz nych. Te raz zro zu mia łam, iż hi -
sto rię współ two rzy li też moi krew ni.

***
By łam bar dzo za sko czo na, gdy ta ta

opo wie dział mi, że mój pra dzia dek Jó -
zef Kieł ba sa wal czył w ar mii ge ne ra ła
Wła dy sła wa Si kor skie go. Bę dę pi sać
o kil ku bar dzo in te re su ją cych oso bach.
Pierw sza z nich to…

... MOJA PRABABCIA
CZESŁAWA DARŁAK.

Uro dzi ła się 17. VI. 1927 ro ku w Sta -
rym Są czu. Po cho dzi ła z ro dzi ny ro bot -
ni czej. Oj ciec Sta ni sław był ko le ja rzem,
a mat ka Ju lia – stra żnicz ką na ko lei. 

Pra bab cia koń czy ła kla sę trze cią, gdy
wy bu chła II woj na świa to wa i mu sia ła
prze rwać na ukę. Jej star sze sio stry ukoń -
czy ły gim na zjum i po szły do kraw co wej
by na uczyć się za wo du. Po ma ga ły tam
i przy glą da ły się, jak kroi ma te ria ły
i szy je. Na to miast bra cia jeź dzi li do No -
we go Są cza na warsz ta ty ko le jo we,
gdzie uczy li się na pra wiać wa go ny.
Wszy scy jed nak na dal miesz ka li ra zem
w bud ce ko le jo wej. 

Gdy Niem cy wkro czy li do Sta re go
Są cza, upro wa dzi li bra ta i sio strę pra -
bab ci na cię żkie ro bo ty. W cza sie prze -
siad ki do wie dzie li się, że brat pra bab ci,
Jan był cho ry na gruź li cę, wy pu ści li go.
Na to miast sio strze Ja ni nie uda ło się

uciec z wa go nu wraz z na rze czo nym
do ro dzi ny w Za kli czy nie. Oj ciec pra -
bab ci i jej brat też ucie kli przed Niem -
ca mi. Po je cha li aż do Ja ro sła wia
i tu ła jąc się z miej sco wo ści do miej sco -
wo ści wró ci li do do mu. 

W cza sie woj ny Niem cy kil ka ra zy
dzien nie prze cho dzi li ko ło bud ki ko le jo wej. 

Żoł nie rze spraw dza li, czy par ty zan ci
nie roz krę ca li szyn ko le jo wych. By ło to
dla nich wa żne, po nie waż w wa go nach
prze wo zi li więź niów oraz broń. Czę sto
bab cia wi dzia ła, jak wa go na mi to wa ro -
wy mi prze wo że ni by li Ży dzi. 

Wa gon był obi ty de ska mi, znaj do wa -
ło się w nim jed no ma łe okien ko okrę -
co ne dru tem kol cza stym. Nie któ rzy
lu dzie wy sta wia li rę ce i pro si li o je dze -
nie lub pi cie. Sły chać by ło jęk, krzyk
i wo ła nie o po moc. Pra bab cia mó wi ła,
że czę sto pła ka ła, gdy wi dzia ła tych lu -
dzi. Rów nież prze je żdża ły tam tę dy wa -
go ny z bro nią. By ły tam mię dzy in ny mi
ar ma ty i ka ra bi ny. 

Czę sto wła śnie pa tro lu ją cy żoł nie rze
przy cho dzi li do do mu pra bab ci, by się
ogrzać lub na pić cze goś cie płe go.

Pew ne go dnia od wie dzi ła ich zna jo -
ma Ży dów ka. Wte dy też przy szli do do -
mu Niem cy i py ta li, kto to jest. Ta ta
bab ci po tra fił mó wić po nie miec ku, dla -
te go po wie dział, że to jest ku zyn ka.
Roz strze li li by ca łą ro dzi nę za ukry wa -
nie Ży dów. 

In ni Niem cy też przy cho dzi li do do -
mu pra bab ci, ale w no cy. Szu ka li jej
star sze go ro dzeń stwa. Chcie li ich za brać
na cię żkie ro bo ty do Nie miec. Sio stra
pra bab ci Cze sła wy czę sto cho wa ła się
za sza fę lub w schow ku, któ ry zro bił jej
ta ta. Na to miast brat ukry wał się w le sie
i nie jed no krot nie na wet tam spał, by go
nie zna leź li.

Nie zwy kłe lo sy
zwy kłych lu dzi

Wcześniej o losach
Polski i jej bohaterach
dowiadywałam się
z lekcji historii oraz
książek historycznych.
Teraz zrozumiałam, iż
historię współtworzyli
też moi krewni.
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In nym ra zem do do mu przy szedł nie -
miec ki żoł nierz. Pra bab cia, ja ko dziec -
ko, by ła jesz cze w łó żku. Nie miec ka zał
jej wstać i się ubrać. Ta ta bro nił jej i mó -
wił, że to ma ła dziew czyn ka, żad nej pra -
cy nie wy ko na (mia ła 10 lat). W koń cu
mę żczy zna ustą pił i po szedł.

Gdy woj ska nie miec kie za czę ły prze -
gry wać woj nę, ko pa li oko py, by chro nić
się przed nad cho dzą cy mi woj ska mi ra -
dziec ki mi. Na ten czas Niem cy przy -
wieź li so bie kuch nię po lo wą i usta wi li

obok do mu ro dzin ne go pra bab ci. Go to -
wa li tam po sił ki dla swo je go woj ska.
Wi dząc, że w do mu bab ci jest wie lo -
dziet na ro dzi na, czę sto da wa li im gro -
chów kę, ka szę lub ziem nia ki.

Nie któ rzy żoł nie rze by li bar dzo mi li
dla jej ro dzeń stwa. Gdy przy cho dzi li
do do mu bra li na ko la na młod szych bra -
ci i ba wi li się z ni mi. Wła śnie wte dy
pra bab cia do sta ła od nich ma łą ust ną

har mo nij kę. Bar dzo się cie szy ła, że po -
sia da ła wła sny in stru ment. Po dzię ko wa -
ła i czę sto na niej gra ła.

Za przy jaź nio ny żoł nierz nie miec ki
po woj nie za miesz kał w Au strii. Przy sy -
łał li sty ze zdję cia mi swo imi i swo ich
bli skich. Pra bab cia za trzy ma ła kil ka
tych zdjęć i zna czek z li stu. Do łą czam
ich ko pię do swo jej pra cy. 

Gdy woj ska ra dziec kie zbli ża ły się,
nie miec cy żoł nie rze mu sie li ucie kać.
Po tem obok do mu pra bab ci prze cho dzi -
ło woj sko ro syj skie. Szli w stro nę Ry tra.
By li wy cień cze ni, głod ni, ob dar ci. Mie li
dziu ra we bu ty, a nie któ rzy na wet ta kich
nie mie li. Sto py ich by ły owi nię te szma -
ta mi oraz sło mą. Wy sta wia li rę ce, pro -
si li o je dze nie i o pi cie. 

Po skoń cze niu woj ny pra bab cia ukoń -
czy ła szko łę pod sta wo wą. Tak, jak jej
sio stry, po szła do kraw co wej i uczy ła się
za wo du. Po tem po je cha ła do swo jej star -
szej sio stry, któ ra miesz ka ła w Ka mien -
nej Gó rze. Tam po zna ła swo je go
przy szłe go mę ża Wła dy sła wa. Czę sto
cho dzi li na spa ce ry lub po tań ców ki.
W 1959 ro ku po bra li się w Ka mien nej
Gó rze. Pra dzia dek pra co wał w fa bry ce
odzie żo wej. Pil no wał i na pra wiał ma -
szy ny. W 1959 ro ku bab cia z mę żem
i pię cior giem dzie ci prze pro wa dzi li się
do Kry ni cy -Zdro ju. Po tem prze pro wa -
dzi ła się do swo je go sy na Ma ria -
na miesz ka ją ce go w Kru żlo wej Wy żnej.
Jest to mój dzia dek ze stro ny ta ty.

Bar dzo się cie szę, że pra bab cia
miesz ka w Kru żlo wej. Lu bię do niej
cho dzić, czę sto ro bię jej za ku py, lub
po pro stu roz ma wia my. Bar dzo du żo do -
wie dzia łam się od niej o mi nio nych cza -
sach, o woj nie, któ rą prze ży ła mo ja
pra bab cia Cze sła wa.

Dru gim bo ha te rem pra cy jest...

... MOJA BABCIA
MICHALINA,

któ ra opo wia da ła mi o lo sach swo je -
go oj ca, a mo je go pra dziad ka. Uro dzi ła
się w 1950 ro ku ja ko cór ka Jó ze fa i Ma -
rii Kieł ba sów. Miesz ka ła z ro dzi ca mi
i czwor giem ro dzeń stwa w drew nia nym
do mu. Ich sied mio oso bo wa ro dzi na zaj -
mo wa ła jed ną kuch nię i je den po kój.
Nie by ło bie żą cej wo dy, ani ła zien ki.
Mi mo, że ży li bied nie, to bab cia swo je
dzie ciń stwo wspo mi na bar dzo do brze.

Wie czo ra mi oj ciec, a mój pra dzia dek,
opo wia dał o swo im ży ciu, dzie ciń stwie
i o woj nie, któ rą prze żył. 

Wła śnie od bab ci do wie dzia łam się
o lo sach pra dziad ka, któ re by ły nie sa -
mo wi cie cie ka we. Daw niej nie by ło te -
le wi zji, kom pu te rów, ani in nych
roz ry wek. Dzie ci czas spę dza ły ze star -
szy mi. Słu cha ły opo wie ści i śmiesz nych
hi sto rii. Bab cia mó wi ła, że bar dzo lu bi -
ła, jak jej ta ta opo wia dał. Miał bar dzo
do brą pa mięć. Pa mię tał na wet naj drob -
niej sze szcze gó ły. 

PRADZIADEK JÓZEF
KIEŁBASA...

... uro dził się w 1915 ro ku w Ptasz -
ko wej.

Był sy nem Ma rii i Igna ce go Kieł ba -
sów. Po cho dził z ro dzi ny chłop skiej. Je go
ro dzi ce pra co wa li na czte ro hek ta ro wym
go spo dar stwie i z te go się utrzy my wa li.
Miesz ka li w do mu zbu do wa nym z ba li
drew nia nych, utka nych mchem i gli ną.
Dach był po kry ty strze chą, zro bio ną ze
sło my żyt niej.

Kie dy wy bu chła dru ga woj na świa to -
wa, lu dzie mu sie li od dać ra dia Niem -
com. Nie wol no by ło słu chać
wia do mo ści ra dio wych. W daw nych
cza sach ogrze wa no do my drze wem. Był
to naj tań szy i naj bar dziej do stęp ny opał.
Pra dzia dek z oj cem czę sto jeź dzi li do la -
su i ści na li drze wa, by móc za bez pie czyć
ca łą ro dzi nę przed zi mą. Kie dy pra dzia -

Dawniej nie było
telewizji, komputerów,
ani innych rozrywek.
Dzieci czas spędzały ze
starszymi. Słuchały
opowieści i śmiesznych
historii.

Krzyż Walecznych pradziadka Józefa Kiełbasy
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dek miał dwa dzie ścia trzy la ta, za stał
po wo ła ny do od by cia słu żby woj sko wej.
Był tam od 20.01.1939 r. do 12.09.1939
r. Już miał wra cać do do mu, gdy wy bu -
chła dru ga woj na świa to wa. Zmu szo ny
był zo stać w woj sku i wal czyć w obro -
nie Oj czy zny. Słu żył w Pierw szym Puł -
ku Ra dio te le gra ficz nym w War sza wie.
Ja ko ra dio te le gra fi sta prze no sił
w skrzyn kach na ple cach ra dio sta cję. 

By ło to bar dzo wa żne, bo w tym cza -
sie tyl ko w ta ki spo sób żoł nie rze mo gli
się po ro zu mie wać oraz prze ka zy wać
mel dun ki. Cza sem od le gło ści, ja kie mu -
siał po ko nać, by ły du że. Pra dzia dek
opo wia dał, że czę sto pro sił o pod wie zie -
nie. By li to rol ni cy wo żą cy sło mę kro -
wa mi. Pew ne go ra zu gdy je chał
na wo zie z ra dio sta cją, zo ba czył nie -
miec kich żoł nie rzy. Mu siał szyb ko
ukryć się w sło mie na wo zie, bo na ra ził -
by sie bie i rol ni ka na za strze le nie.
Na szczę ście żoł nie rze go nie za uwa ży li
i wszyst ko do brze się skoń czy ło.

Na stęp nie zo stał przy dzie lo ny
do pierw szej Ar mii Pod kar pac kiej. Brał
udział w bi twie z Niem ca mi. Po licz -
nych wal kach o wol ność Oj czy zny,
z prze ra że niem spo strze gli, że zo sta ło
ich bar dzo ma ło. Od wscho du nad cią ga li
Ro sja nie, a od za cho du front nie miec ki.
Zna leź li się w po trza sku. Wte dy ge ne rał
roz wią zał dy wi zję i po le cił, by ka żdy ra -
to wał się jak mo że. Ucie ka li od Biel ska -
-Bia łej do Krze mie ni ca za Lwo wem.
Uciecz ka by ła mor der czo trud na. By li
głod ni, wy zię bie ni i ca ły czas się ukry -
wa li. Do dat ko wo mu sie li się chro nić
przed ata ku ją cy mi woj ska mi. Nad gło -
wa mi świ sta ły im ku le, wie lu ko le gów
pra dziad ka po le gło w dro dze. Do tar li
na Wę gry, tam woj ska nie miec kie wzię -
ły ich do nie wo li. 

Pra dzia dek prze by wał tam od 23
wrze śnia 1939 r. do 21 stycz nia 1940 r.
Obóz nie miec ki znaj do wał się w Pa ci -
nie, wsi w pół noc no – wschod niej czę -
ści Wę gier. Wa run ki w obo zie by ły
strasz ne. Pra dzia dek mó wił, że na po -
cząt ku miał wra że nie, że „tra fił do pie -
kła”. Pa no wał tam głód, więź nio wie
do sta wa li nie wiel kie por cje je dze nia,
głów nie chleb, mar ga ry nę, tro chę zu py,
her ba tę z ziół. Spa li na pię tro wych pry -
czach, gdzie czę sto też umie ra li. Ra no
cho dzi li do pra cy w ka mie nio ło mie. Pa -

no wa ły tam cho ro by, tj. gruź li ca. Czę sto
lu dzie umie ra li z wy cień cze nia i wy -
chło dze nia.

Cu dem uda ło się pra dziad ko wi zbiec.
Udał się do Bu da pesz tu. Tam od na lazł
nie licz ne gru py żoł nie rzy pol skich,
z któ ry mi prze do stał się sa mo cho da mi
cię ża ro wy mi do Fran cji. Tam by ła or ga -
ni zo wa na Ar mia ge ne ra ła Wła dy sła wa
Si kor skie go. Pra dzia dek słu żył w tej ar -
mii od 26 lu te go 1940 do 21 kwiet -
nia 1940 ro ku. Pod okiem ge ne ra ła
Si kor skie go szko li li się do wal ki, a ta kże
na bie ra li sił po prze ży ciach w obo zie
nie miec kim. Po od po wied nim prze szko -
le niu zo sta li wy sła ni na front z pierw szą
dy wi zją 120. Puł ku Ar ty le rii Cię żkiej.
Pro wa dzi li wal ki z Niem ca mi pod bel -
gij ską gra ni cą Tul nan cy, Lu ne vil, Lo ta -
ryn gii i Al za cji. Wła śnie we Fran cji
pra dzia dek Jó zef brał udział w bi twie
pod La gar de. Po woj nie otrzy mał Krzy -
ża Wa lecz nych. 

Do dziś prze cho wu je my tę cen ną pa -
miąt kę, któ ra przy po mi na nam, jak wiel -
kim czło wie kiem ho no ru i od wa gi był
mój pra dzia dek. Je stem z nie go bar dzo
dum na. Nie ste ty, w cza sie tych walk od -
dział, w któ rym wal czył pra dzia dek, zo -

stał oto czo ny przez Niem ców i pra wie
wszy scy tra fi li do nie wo li w miej sco wo -
ści San dje. Znaj du je ona się wzdłuż pa -
sma gór Wo ge zy we Fran cji. Tam, ja ko
je niec, pra dzia dek prze by wał do 30 li sto -
pa da 1940 r. Stam tąd zo stał prze wie zio -

ny wraz z in ny mi żoł nie rza mi do obo zu
w El ste horst, był to sta lag IVA. Tam pra -
dzia dek ja ko je niec wo jen ny miał za ło -
żo ną kar to te kę imien ną oraz nada ny
nu mer więź nia. W tym obo zie prze by wał
oko ło mie sią ca. Wa run ki by ły strasz ne.
Na szczę ście jeń cy wza jem nie się wspie -
ra li i po ma ga li so bie. Czę sto ukry wa li
cho rych, ra tu jąc im ży cie.

Ucieczka była morderczo
trudna. Byli głodni,
wyziębieni i cały czas się
ukrywali. Dodatkowo
musieli się chronić
przed atakującymi
wojskami. Nad głowami
świstały im kule...

Zaprzyjaźniony żołnierz niemiecki po wojnie przysłała z Austrii prababci
Czesławie Darłak zdjęcie swojej rodziny 
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Na stęp nie zo stał wy wie zio ny na cię -
żkie ro bo ty. Pra co wał przy bu do wie au -
to stra dy, po nie waż nie by ło ma szyn,
mu sie li ręcz nie ko pać ro wy, tłuc ka mie -
nie. Na stęp nie pra dzia dek zo stał przy -
dzie lo ny do pra cy w kuch ni. Go to wał
i przy rzą dzał więź niom po sił ki. Tam
mógł na brać tro chę sił, od po cząć i wię -
cej zjeść. Pra co wał tam oko ło ro ku. Po -
tem zo stał przy dzie lo ny ro bo ty u bau era.
By li to rol ni cy nie miec cy, któ rzy po sia -

da li du że go spo dar stwa rol ne. Mie li ta -
ki przy wi lej, że mo gli do stać jeń ców
wo jen nych do pra cy w swo im go spo dar -
stwie. Bau er miał ho dow lę świń. Miej -
sco wość, w któ rej miesz kał, na zy wa ła
się Pretz schen dorf. Pra dzia dek zaj mo -
wał się świ nia mi. Kar mił je, pasł oraz
po ma gał w ubo ju.

Pra cu jąc z bau erem du żo się na uczył,
po tra fił sam ro bić wy ro by z mię sa. Pra -
dzia dek opo wia dał, że wła śnie tam
po raz pierw szy się za ko chał. Bau er
miał cór kę, któ ra się pra dziad ko wi bar -
dzo po do ba ła. Ona czę sto na nie go spo -
glą da ła uśmie cha jąc się. Wbrew
za ka zo wi oj ca przy no si ła su ro we jaj ka.
Sma ko wa ły mu. Nie ste ty wnet go spo -
darz od krył to, li cząc sko rup ki. Zro bił
wiel ką awan tu rę, na szczę ście nie zro bił
pra dziad ko wi nic złe go. Pra dzia dek pra -
co wał tam czte ry la ta, wła ści wie do cza -
su, aż skoń czy ła się dru ga
woj na świa to wa. Po za koń cze niu woj ny
chciał wró cić do Pol ski, ale do szły go
słu chy, że ci, któ rzy wal czy li pod do -
wódz twem ge ne ra ła Si kor skie go nie
mo gą wra cać do kra ju, bo bę dą prze słu -
chi wa ni. W Pol sce by ło jesz cze nie spo -
koj nie, więc nie chciał ry zy ko wać.

Re zy gnu jąc z po wro tu do oj czy zny
po je chał do An glii. Tam pra co wał w za -
kła dach włó kien ni czych do 4 grud -

nia 1949 r. Pro du ko wa li ma te ria ły. Pra -
dzia dek ob słu gi wał czte ry ma szy ny.
Mu siał pil no wać, by nie ze rwa ła się nić,
bo wte dy ro bi ła się dziu ra w płót nie. 

Opo wia dał, że gdy był sło necz ny
dzień, to bar dzo źle mu się pra co wa ło,
po nie waż ni ci by ły su che i ła two się
rwa ły. Rów nież du że by ło za py le nie
tam, gdzie pra co wał. W wy ni ku cię -
żkich prze żyć w cza sie woj ny, wy cień -
cze nia or ga ni zmu i pra cy w py le cię żko
za cho ro wał na za pa le nie płuc. To zde cy -
do wa ło o po wro cie do Pol ski. Scho ro -
wa ny i stę sk nio ny stat kiem pa ro wym
po wró cił w ro dzin ne stro ny. W kra ju pa -
no wał spo kój i nikt nie sły szał o żad nych
prze śla do wa niach ani prze słu cha niach.
Pra dzia dek na dal był cię żko cho ry. Nie
by ło le ków. Ze wzglę du na to, że był
jeń cem wo jen nym, wal czył o wol ność
Oj czy zny, Pol ski Czer wo ny Krzyż spro -
wa dził le ki dla nie go. By ła to pe ni cy li -
na. Kie dy wró cił do zdro wia i na brał sił,
za jął się go spo dar stwem u swo ich ro dzi -
ców. Wkrót ce na od pu ście w Kru żlo wej
po znał swo ją przy szłą ma łżon kę.
Po dwóch la tach po bra li się i za miesz -
ka li ra zem w drew nia nym dom ku swo -
jej żo ny. Miesz ka li ra zem z te ścia mi
i pro wa dzi li go spo dar stwo rol ne. Po nie -
waż pra dzia dek prze szedł cię żką cho ro -
bę płuc, nie mógł wy ko ny wać wie lu
prac. Przy da ła mu się wte dy wie dza na -
by ta u bau era w Niem czech. Cza sem po -
ma gał lu dziom przy ubo ju świń i w ten
spo sób tro chę do ra biał.

Wpóź niej szym cza sie wstą pił doOchot -
ni czej Stra ży Po żar nej w Kru żlo wej. 

Czę sto wie czo ra mi, mi mo że był
zmę czo ny, sia dał ze swo imi dzieć mi
i opo wia dał o prze ży ciach wo jen nych.
Mo ja bab cia lu bi ła te go słu chać, dla te -
go mo gła mi to wszyst ko opo wie dzieć.

Ko lej ną oso bą, któ ra do star czy ła mi
wie lu cie ka wych in for ma cji o ży ciu
w daw nych cza sach jest mo ja bab cia... 

JA NI NA MU CHA
Jest ma mą mo jej ma my. Bab cia uro -

dzi ła się 26 ma ja 1950 r. w miej sco wo -
ści Brza na. Tu spę dzi ła dzie ciń stwo
i mło dość. Bab cia bar dzo du żo opo wia -
da ła mi o swo jej ma mie a o mo jej pra -
bab ci, któ ra na zy wa ła się He le na Ki piel.
Uro dzi ła się 17 kwiet nia 1920 r. w Brza -
nie Dol nej. Jej ro dzi ce to Bro ni sła wa

i Ma ciej Krucz ko wie. By ła czwar ta
z ośmior ga dzie ci. Ca ła dzie się cio oso -
bo wa ro dzi na miesz ka ła w drew nia nym
do mu kry tym strze chą. Dom był po dzie -
lo ny na część miesz kal ną i część dla
zwie rząt, czy li staj nię. 

Dom ro dzi ny pra bab ci znaj do wał się
w nie wiel kiej od le gło ści od mia stecz ka
Bo bo wa. By ło ono głów nie za miesz ka -
łe przez Ży dów. Po nie waż by li bo ga ci,
wy ku py wa li skle py i do my, ta kże ca łe
cen trum mia stecz ka by ło gmi ną ży dow -
ską. Pra bab cia opo wia da ła, że ja ko ma -
ła dziew czyn ka czę sto wi dzia ła, jak
Ży dzi cho dzi li gru pa mi do swo jej bo żni -
cy, czy li miej sca gdzie się spo ty ka li
i mo dli li. Do dnia dzi siej sze go w Bo bo -
wej znaj du je się ten bu dy nek.

Pra bab cia mó wi ła, że Ży dzi by li bar -
dzo prze bie gli i spryt ni. Mie li w swo jej
księ dze ta ki na kaz, że w dzień sza ba tu,
czy li w so bo tę, nie mo gli wy cho dzić po -
za swój dom z wy jąt kiem wyj ścia
do bo żni cy. Dla te go przy ka żdym do mu
w ryn ku po sta wi li wy so ki pa tyk i za ło -
ży li na nim drut. W ten spo sób ca ły ry -
nek oto czo ny był tym dru tem i Ży dzi
uwa ża li, że sko ro wszyst kie do my
w ryn ku są po łą czo ne tym dru tem, to
jest to je den wspól ny dom i w je go środ -
ku mo gli swo bod nie się po ru szać. W ten

Po za koń cze niu woj ny
chciał wró cić do Pol ski,
ale do szły go słu chy, że
ci, któ rzy wal czy li
pod do wódz twem ge ne -
ra ła Si kor skie go nie mo -
gą wra cać do kra ju, bo
bę dą prze słu chi wa ni.

Pradziadek Józef podczas pracy na roli 
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spo sób obe szli prze pis do ty czą cy sza ba -
tu. Mo gli wte dy swo bod nie po ru szać się
po ryn ku oraz han dlo wać. W po bli żu
do mu ro dzin ne go rów nież miesz ka ła ro -
dzi na ży dow ska. By li za mo żni i bar dzo
lu bi li się z ro dzi ca mi pra bab ci He le ny.

Lu dzie wte dy czę sto spo ty ka li się
na po tań ców kach w ró żnych do mach.
Tak też pra bab cia po zna ła swo je go przy -
szłe go mę ża Ja na. Ma jąc 19 lat wy szła
za mąż. Ro dzi na ży dow ska po da ro wa ła
jej wów czas w pre zen cie ślub nym ma -
szy nę do szy cia. By ła ona no wo cze sna
jak na ten czas i pra bab cia by ła bar dzo
szczę śli wa. Sa ma uczy ła się szyć i z cza -
sem bar dzo do brze jej to szło.

Wraz z mę żem Ja nem za miesz ka li
w Brza nie Gór nej. Pra dzia dek po sia dał
dom po swo ich ro dzi cach Ja nie i Fran -
cisz ce Zię bach, któ rzy w ro ku 1949
prze ka za li go dla nie go i je go żo ny.
Do dnia dzi siej sze go bab cia Ja ni na ma
ten do ku ment.

Kie dy w 1939 r. wy bu chła woj na, ży -
cie sta ło się jesz cze trud niej sze. Bra ko -
wa ło wszyst kie go, a do dat ko wo
żoł nie rze nie miec cy cho dzi li po do mach
i za bie ra li je dze nie, odzież oraz mę -
żczyzn, by ich wy wieźć na cię żkie ro bo -
ty. W tym cza sie pra dzia dek Jan
za cho ro wał na no gi. Miał pro blem z po -
ru sza niem się, dla te go czę sto mu siał
cho wać się w piw ni cy przed Niem ca mi.

Pra bab cia opo wia da ła, jak pew ne go
dnia ra dziec cy żoł nie rze wtar gnę li
do do mu. By ła wte dy sa ma z dwój ką
ma łych dzie ci. Kie dy ma lu chy spa ły, ona
szy ła na ma szy nie. Dwaj żoł nie rze we -
szli do izby i za czę li krzy czeć, że chcą
jeść. Pra bab cia mó wi ła, że nie ma, więc
ka za li jej przy nieść ku rę. Po wie dzia ła,
że nie mo że wyjść, bo ma ma łe dzie ci.
Żoł nierz wy cią gnął ka ra bin, pod szedł
do ko ły ski. Dru gi go za trzy mał i po wie -
dział, że by pra bab cia ze szy ła im po tar -
ga ne płasz cze. Jak ka za li, tak zro bi ła.
Bar dzo do brze umia ła szyć. Gdy to zro -
bi ła, wy szli z do mu, a pra bab cia z pła -
czem rzu ci ła się do ko ły ski z dzieć mi.
Bar dzo się wte dy ba ła, na szczę ście
wszyst ko do brze się skoń czy ło.

Rów nież dla Ży dów był to bar dzo
trud ny czas. W cza sie woj ny by ły du że

prze śla do wa nia te go na ro du. Nie wol no
by ło im po ma gać. Gro zi ła za to ka ra
śmier ci. Mi mo to ro dzi ce pra bab ci ukry -
wa li pod pod ło gą tych za przy jaź nio nych
Ży dów. Na szczę ście nikt nie zna lazł
kry jów ki i po woj nie ta ro dzi na ucie kła
za gra ni cę.

W cza sie woj ny w 1942 r. Niem cy
utwo rzy li w Bo bo wej get to. By ło tam
bar dzo du żo Ży dów, bo wcze śniej prze -
sie dli li ich z oko licz nych miej sco wo ści.
Ca łe cen trum Bo bo wej to by ło get to. Lu -
dzie nie mo gli prze cho dzić tam tę dy, do -
zwo lo ne by ło tyl ko przej ście do ko ścio ła

pa ra fial ne go. Ro dzi ny, któ re miesz ka ły
w get cie, po sia da ły prze pust ki. 

Pra bab cia opo wia da ła, że póź niej
część Ży dów za bi li i po cho wa li
na cmen ta rzu ży dow skim w zbio ro wych
mo gi łach. Do dzi siaj ist nie je ten cmen -
tarz i ka żde go ro ku do Bo bo wej przy by -
wa ją Ży dzi, któ rzy od wie dza ją gro by
swo ich bli skich. 

Ro dzi na ży dow ska po da -
ro wa ła jej wów czas
w pre zen cie ślub nym
ma szy nę do szy cia. By ła
ona no wo cze sna jak
na ten czas i pra bab cia
by ła bar dzo szczę śli wa.
Sa ma uczy ła się szyć.

Har mo nij ka, któ rą pra bab cia do sta -
ła od żoł nie rza nie miec kie go 
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Po zo sta łych Ży dów wy wie zio no,
a ich ma ją tek skra dzio no. Pra bab cia
opo wia da ła rów nież, że w cza sie woj ny
Niem cy roz strze la li gru pę lu dzi i za ko -
pa li w mo gi le zbio ro wej. Po woj nie
przy je cha li woj sko wi, od ko pa li cia ła
i wo zem prze wieź li na cmen tarz. 

Opo wia da ła też o czoł gu, któ ry prze -
je żdża jąc przez rze kę wy wró cił się i żoł -
nie rze już go tam zo sta wi li. Dłu go

po woj nie by ły tam czę ści i ró żne ele -
men ty z te go czoł gu.

Co mi da ło na pi sa nie tej pra cy?
Na po cząt ku my śla łam, że bę dzie to
nud ne wy py ty wa nie o daw ne dzie je.
Uwa ża łam, że sko ro moi przod ko wie
ży li w cza sach gdzie nie by ło kom pu te -
ra, te le wi zji, ra dia, te le fo nu i in nych wy -
na laz ków, by ło bar dzo nud nie, smut no
i trud no. Gdy za czę łam py tać dziad ków

o ich lo sy, za fa scy no wa łam się ich hi sto -
rią i uwa żam, że prze ży łam wspa nia łą
przy go dę. Po zna nie ży cia z cza sów mo -
ich pra dziad ków oka za ło się bar dzo cie -
ka we. O nie któ rych fak tach na wet nie
wie dzia łam. Uwa żam, że pi sząc tę pra -
cę wzbo ga ci łam się o wspa nia łą wie dzę,
któ rą za mie rzam w prze szło ści prze ka -
zać swo im bli skim. Je stem dum na a za -

ra zem za chwy co na hi sto rią mo jej
ro dzi ny. Te raz wiem, że mo ja wie dza nie
tyl ko się wzbo ga ci ła, ale bar dzo mi ło
i cie ka wie spę dzi łam czas z mo imi bab -
cia mi. My ślę też, że lu dzie z tych cza -
sów ma ją o wie le wię cej wspo mnień ze
swo je go ży cia niż my, ży jąc w tak bar -
dzo cy wi li zo wa nym świe cie.

KA RO LI NA DAR ŁAK
Autorka jest uczennicą Szkoły

Podstawowej w Starej Wsi, gm. Limanowa.
Praca została wyróżniona w ogólnopolskim

konkursie pn. „Losy Bliskich i losy Dalekich
– życie Polaków w latach 1914-1989”,

organizowanym przez Małopolskiego
Kuratora Oświaty. 

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

Gdy za czę łam py tać
dziad ków o ich lo sy, za fa -
scy no wa łam się ich hi -
sto rią i uwa żam, że
prze ży łam wspa nia łą
przy go dę. Po zna nie ży cia
z cza sów mo ich pra -
dziad ków oka za ło się
bar dzo cie ka we.

Bóżnica w Bobowej 
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Skąd u Pa na za mi ło wa nie
do pszczół? Do tej po ry zna ny był
Pan z dzia łal no ści kul tu ral nej, pro -
du ko wał Pan pro gra my w TVP, or ga -
ni zo wał kon cer ty?

– Ka żdy w ro dzi nie miał pszcze la rza,
nie znam ro dzi ny, któ ra nie mo gła by się
po chwa lić kimś, kto zaj mu je się za wo -
do wo ho dow lą pszczół, to kie dyś w Pol -
sce bar dzo po wszech ne za ję cie. Ma ło
te go, pszcze la rze na świe cie to po tę żna
gru pa za wo do wa. Choć nie jest to po -
wszech na wie dza, ule mo żna zna leźć
na wet w Lon dy nie, czy w No wym Jor -
ku. Pszcze lar stwo to nie tyl ko ka wał hi -
sto rii, war to przy po mnieć, że pierw szy
pod ręcz nik za wo du bart ni ka w Pol sce
wy da no w XVII wie ku, ale pszcze lar -
stwo to dzie dzi na, któ ra mia ła wpływ

na wie le ga łę zi dzia łal no ści czło wie ka,
od za ra nia dzie jów – kuch nia, me dy cy -
na, li te ra tu ra, że przy po mnę choć by
Ary sto te le sa, czy sztu ka. Rzeź bia rze
ma sko wa li ry sy w mar mu ro wych rzeź -
bach wła śnie pszcze lim wo skiem. Wy -
ro słem w do mu, gdzie ta kie pod sta wo we
za sa dy pszcze lar stwa by ły do brze zna -
ne. Dziś, z da la od na tu ry, co raz mniej
wie my, ta wie dza w ro dzi nach wy ga sa.
Z dru giej stro ny, pa trząc, ile osób prze -
wi ja się przez Dom Pszcze la rza w Ka -
mian nej, chy ba nic prócz gór skiej wo dy
nie ko ja rzy się tak moc no z czy stą, zdro -
wą na tu rą, jak miód. 

Dom Pszcze la rza to też mar ka sa ma
w so bie, choć dziś mo że nie co prze -
brzmia ła.

– Si łą Do mu Pszcze la rza jest to, że
przez la ta trzy ma my się za sad, któ re wy -
zna czył ksiądz Hen ryk Ostach. Je śli
cho dzi o ja kość mio dów, o dba łość o na -
tu rę, współ eg zy sto wa nie z nią, po dą ża -
my za my ślą na sze go pa tro na.
Oczy wi ście nie od wie dza ją nas ta kie
tłu my jak za je go ży cia, bo lu dzie dziś
ule ga ją si le re kla my, szu ka ją wy po czyn -
ku tam, gdzie go nie znaj dą, w gwar nych
Spa, prze peł nio nych ho te lach za gra ni -
cą. My ślę, że kie dy więk szość z nas
prze ko na się, że praw dzi wy wy po czy -
nek da je kon takt z na tu rą – za czną
do nas wra cać. Już dziś wi dzi my, że
po re mon cie, któ ry pod niósł stan dard
na sze go bu dyn ku, ma my re zer wa cje
na mie siąc, dwa do przo du. Szu ka my
dro gi, by za cho wać to żsa mość i przy cią -
gać no wych ku ra cju szy. By ły po my sły,
by sprze dać Dom Pszcze la rza, wy bu -
rzyć, po sta wić no wo cze sny ośro dek, ale
wte dy nad tra dy cją zwy cię ży ła by ko -
mer cja i ko lej ny, uni kal ny w ska li kra ju

punkt na ma pie znik nął by na za wsze.
Nie ma u nas mar mu rów, ale jest miód,
po któ ry od lat lu dzie są w sta nie po ko -
nać set ki ki lo me trów. 

To co zmie nia cie?
– Ksiądz Ostach już za ży cia był le gen -

dą. W cza sach, gdy wy da wał ksią żki, nie
by ło kon ku ren cji. Był mar ką sa mą w so -
bie. Po dob nie jak je go słyn ne na ca łą Eu -
ro pę mio dy. To zo sta ło za nie dba ne. Świat
rzą dzi się re gu ła mi mar ke tin gu i nie mo -
żna od nich ucie kać, trze ba je mą drze spo -
żyt ko wać. Po dob nie, jak wie le firm
wcze śniej, za dba li śmy o ele ganc kie opa -
ko wa nie dla wy jąt ko we go mio du. Chce -
my, by prze kaz był ja sny, nasz miód jest
ta ki jak daw niej, smacz ny i zdro wy, bez
do dat ków, nie mie sza ny z za gra nicz nym,

– My ślę, że kie dy więk -
szość z nas prze ko na się,
że praw dzi wy wy po czy -
nek da je kon takt z na tu -
rą – za czną do nas
wra cać. Już dziś ma my
re zer wa cje na mie siąc,
dwa do przo du.

Kamianna
miodem płynąca
Rozmowa z JACKIEM ANDRZEJEM SOKOŁOWSKIM,
dyrektorem Domu Pszczelarza w Kamiannej

Jacek Sokołowski
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czę sto o ni skiej war to ści to wa rem. Ce lu -
je my do osób, któ re szu ka ją eko lo gicz nych
pro duk tów. Dla te go też po pra wi li śmy eks -
po zy cję to wa rów, sprze da je my je w skle -
pach w ład nych, ko ja rzą cych się
z mar ko wym pro duk tem sło ikach,
na drew nia nych, ele ganc kich re ga łach. Nie
chce my, by nasz miód stał obok chiń skie -

go mio do po dob ne go wy ro bu na pół ce
dys kon tu. Tak sa mo po stę pu je my w przy -
pad ku Do mu Pszcze la rza. Nie za le ży nam
na tym, aby to był czte ro gwiazd ko wy ho -
tel. To miej sce utrzy mu ją pszcze la rze z ca -
łej Pol ski, ma być ośrod kiem, któ ry
pro pa gu je zdro wy tryb odży wia nia się.
Chce my, że by nasz klient przy je chał tu od -

po cząć nie dla te go, że ma my kry ty ba sen,
czy ter my, ale dla te go, że by tu móc od po -
cząć od zgieł ku cy wi li za cji, od złych przy -
zwy cza jeń, ta kże ku li nar nych. Tu ma jeść
zdro wo, spać głę bo ko i po sma ko wać mio -
du z naj lep szych pa siek. 

My śli Pan, że tą wi zję da się zre ali -
zo wać?

– Pró bu ję od bu do wać coś, co zo sta ło
za nie dba ne. Szczę śli wie sta ło się tak, że
ja kość na sze go mio du jest ta ka, jak
za ży cia księ dza Osta cha. I to wy star czy.
Oczy wi ście są po my sły, któ re ro dzą się
z chę ci szyb kie go zy sku i nie brak prze -
ciw ni ków mo je go po my słu na Dom
Pszcze la rza, ale wiem, że oni prze gra ją.
Bo lu dzie nie szu ka ją te go, co ma ją
w za się gu rę ki, ta nich roz ry wek i kiep -
skie go je dze nia. Lu dzie wra ca ją
do wspo mnień i sma ków dzie ciń stwa,
a to jesz cze mo gą zna leźć u nas. 

Dzię ku ję za roz mo wę. 
Roz ma wiał WŁO DZI MIERZ SZYM BAR SKI

R E K L A M A
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GMINA ŁĄCKO

GMINA ŁĄCKO – PRZYJAZNE MIEJSCE DLA CIEBIE

Pa nie wój cie, pierw sze py ta nie, ja -
kie się na su wa w gmi nie sły ną cej
z sa dów, to jak so bie ra dzą łąc cy sa -
dow ni cy w tym nie ła twym se zo nie?

– To jest bar dzo trud ny rok na szych
sa dow ni ków. Naj star si nie pa mię ta ją, że -
by w cią gu jed ne go se zo nu kil ka ra zy
pa dał grad. Gra do bi cia wy rzą dzi ły wie -
le szkód. Był u nas mi ni ster Sa wic ki
i obie cał po moc rzą do wą dla po szko do -
wa nych. Dla wie lu miesz kań ców sa dy to

pod sta wa utrzy ma nia przez ca ły rok. Te -
raz przy szedł okres zbio rów, po tem trze -
ba po ro bić opry ski, to wszyst ko
kosz tu je. Nie bę dzie lek ko. 

Na to wszyst ko na ło ży ło się jesz cze
ro syj skie em bar go na na sze owo ce
i wa rzy wa. 

– To też ma wpływ na te go rocz ne zy -
ski na szych sa dow ni ków, ale mniej szy,
niż w in nych re jo nach kra ju. Na si sa -

dow ni cy ma ją umo wy przede wszyst -
kim z kra jo wy mi su per mar ke ta mi na ca -
ło rocz ne do sta wy. Ma my w gmi nie
no wo cze sne prze cho wal nie owo ców,
dzię ki cze mu na sze jabł ka są do stęp ne
do na stęp nych zbio rów. Ro syj skie em -
bar go ma, nie ste ty, wpływ na ce nę owo -
ców. Po daż na ryn ku kra jo wym jest
więk sza, niż w ubie głych la tach, więc
ce ny dra stycz nie spa dły. To bę dzie mia -
ło ne ga tyw ny wpływ na do cho dy miesz -
kań ców gmi ny Łąc ko. Sta ra my się na sze
jabł ka pro mo wać na ró żne spo so by,
prze cież to pro dukt wpi sa ny na li stę pro -
duk tów re gio nal nych. Ostat nio łąc kie
jabł ka by ły roz da wa ne na lot ni sku w Ba -
li cach, są dec ki przed się bior ca roz da je
jabł ka swo im pra cow ni kom. Ta kie ak cje
w ja kimś stop niu po ma ga ją prze trwać
ten trud ny okres. 

Ostat nio gmi na Łąc ko świę to wa ła
tra dy cyj ne Owo co bra nie. By ło jed -
nak ra do śnie… 

– Bo mi mo wszyst kich trud no ści po -
tra fi my się ba wić i jest się z cze go cie -
szyć. W tym ro ku kon ty nu owa li śmy
wie le in we sty cji, za czę li śmy no we. No -
wy rok szkol ny dzie ci roz po czę ły w roz -
bu do wa nej szko le w Łąc ku. W in nych
szko łach rów nież po czy nio no no we in -
we sty cje, mię dzy in ny mi w in fra struk -
tu rze spor to wej. W ra mach li kwi da cji
tak zwa ne go wy klu cze nia cy fro we -
go, 90 ro dzin otrzy ma ło bez płat nie ze -
sta wy kom pu te ro we i do stęp
do in ter ne tu. Ma my no we, pięk ne, funk -
cjo nal ne tar go wi sko, roz bu do wa li śmy
oczysz czal nie ście ków w Ja zow sku
i Łąc ku, w wie lu miej sco wo ściach po -
wsta ły no we chod ni ki. Z ró żnych źró deł
po zy ska li śmy pie nią dze na re mon ty
dróg. Trwa bu do wa mo stu na Du naj cu
w Kad czy, miesz kań cy Ła zów Brzyń -
skich bę dą wresz cie mie li do god ne po -
łą cze nie z dro gą wo je wódz ką i resz tą
gmi ny. Do tej po ry mu sie li jeź dzić do -
oko ła. Pięk nie je cen trum Łąc ka, to bę -
dzie ry nek przy ja zny dla miesz kań ców,
z fon tan ną i in ny mi ele men ta mi ma łej
ar chi tek tu ry, z ak cen ta mi re gio nal ny mi.
Mam na dzie ję, że przy pad nie miesz kań -

Trudny rok 
dla sadowników
Roz mo wa z JA NU SZEM KLA GIEM,
wój tem Gmi ny Łąc ko 

Janusz Klag, wójt gminy Łącko
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com do gu stu i sta nie się ulu bio nym
miej scem spo tkań. Ma my spo ro po wo -
dów, by na sze Świę to Owo co bra nia ob -
cho dzić ra do śnie. 

W cza sie te go świę ta mo żna by ło za -
uwa żyć, że mło dzież gar nie się
do ze spo łów lu do wych, chce kul ty -
wo wać tra dy cje re gio nal ne. Do ro śli
też chlu bią się swo im stro jem, śpie -
wem, tań cem… 

– To praw da. Tra dy cje Bia łych Gó ra li
by ły tu za wsze ży we. Był ta ki czas, kie -
dy lu dzie nie co wsty dzi li się swo je go

wiej skie go po cho dze nia, tra dy cyj nych
oby cza jów, ale to na szczę ście mi nę ło,
mam na dzie ję, bez pow rot nie. Te raz ob -
ser wu je my wspa nia ły na wrót do tra dy -
cji lo kal nej, mło dzi lu dzie są dum ni ze
swo ich stro jów, gar ną się do ze spo łów
re gio nal nych, na wet dzie ci. Gmin ny
Ośro dek Kul tu ry opie ku je się wie lo ma
ze spo ła mi, chlu bą gmi ny są: Or kie stra
Dę ta im. Ta de usza Mo ry to – ist nie je po -
nad 50 lat, Ze spół Re gio nal ny „Gó ra le
Łąc cy” dzia ła ją cy od 1933 r., w ubie -
głym ro ku ob cho dzo ny był hucz nie ju -
bi le usz 80-le cia ist nie nia, co raz więk sze

suk ce sy zdo by wa Mło dzie żo wa Ka pe la
Gó ral ska Fiyr lo ki. To tyl ko nie któ re
z ze spo łów dzia ła ją cych na te re nie gmi -
ny. Po wsta ło też kil ka pry wat nych ka pel,
dzię ki te mu, że za pa no wa ła mo da
na mu zy kę fol ko wą, się ga ją cą do lu do -
wych ko rze ni. 

Na Owo co bra niu, tak jak wio sną
na Świę cie Kwit ną cych Ja bło ni, by -
ło spo ro przy jezd nych, tu ry stów. Co
oprócz ta kich świąt Łąc ko mo że im
za pro po no wać? 

– Łąc ko znaj du je się na tra sie do jaz -
do wej do po pu lar nych ośrod ków wy po -
czyn ko wych i zdro jo wych, jak
Szczaw ni ca, czy Kry ni ca. Lu dzie ja dą -
cy do zdro jów, za trzy mu ją się u nas
na krót ko. Trud no by nam by ło kon ku -
ro wać ze zdro ja mi. Gmi na Łąc ko ma in -
ną ofer tę. Do nas przy je żdża ją lu dzie,
któ rzy szu ka ją kon tak tu z przy ro dą,
szu ka ją miejsc w go spo dar stwach agro -
tu ry stycz nych, lu bią tra dy cyj ną tu ry sty -
kę gór ską, wę drów ki z ple ca kiem,
po dzi wia ją wi do ki. Dla nich wspól nie
z są sied ni mi gmi na mi przy go tu je my
wkrót ce wie że wi do ko we i ko lej ne
miej sca od po czyn ku na tra sach. To na -
tu ral na ten den cja i bę dzie my ją wspie -
rać i kon ty nu ować. Sa dow nic two, to
pod sta wa utrzy ma nia, ale tu ry sty ka, to
dru ga – przy szło ścio wa dzie dzi na go -
spo dar ki gmi ny. 

Dzię ku ję za roz mo wę. 
Roz ma wiał JAN GA BRU KIE WICZ

Gmi na Łąc ko w 2013 r., w ra mach
re ali za cji pro jek tu „Kształ to wa nie
wi ze run ku Gmi ny Łąc ko po przez
kom plek so wą ak cję pro mo cyj ną”
opra co wa ła wir tu al ny spa cer po na -
szej gmi nie. W je go ra mach wy ko -
na no 60 pa no ram naj bar dziej
cha rak te ry stycz nych miejsc i za -
byt ków. In te rak tyw na ma pa sta no -
wi ba zę atrak cji tu ry stycz nych
i re kre acyj nych gmi ny bę dąc swe go
ro dza ju „pi guł ką ob sza ru”.

Na stro nie Gmi ny Łąc ko (www.lac -
ko.pl) w za kład ce „Wir tu al ny spa cer”
za pre zen to wa no wszyst kie so łec twa
i naj wa żniej sze dla nich ele men ty dzie -
dzic twa kul tu ro we go i geo gra ficz ne go.
Zna la zły się tam zdję cia za byt ko wych

ko ścio łów, wy jąt ko wych ka pli czek,
punk ty wi do ko we i pa no ra my. Za miesz -
czo no rów nież ga le rię wszyst kich wy ko -
na nych zdjęć, któ re mo żna prze kształ cić
na elek tro nicz ną pocz tów kę.

Cie ka wym ele men tem jest rów nież
in te rak tyw na ma pa, na któ rą na nie sio no
m.in. szla ki ro we ro we i pie sze, ko ścio -
ły, pen sjo na ty oraz go spo dar stwa agro -
tu ry stycz ne. Uła twie niem dla tu ry stów
od wie dza ją cych Gmi nę Łąc ko jest mo -
żli wość ko rzy sta nia z apli ka cji GPS.

Wir tu al ny spa cer po Gmi nie Łąc ko
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Obec ny rok w gmi nie Łąc ko jest
bar dzo pra co wi ty. Dzię ki po zy ski -
wa nym fun du szom z Unii Eu ro pej -
skiej, bu dże tu pań stwa a ta kże
in nych źró deł – sa mo rzą dow cy re -
ali zu ją wie le za dań i wy ko nu ją mnó -
stwo pro jek tów.

Za koń cze niem wa żnej in we sty cji by -
ło roz bu do wa nie Ze spo łu Szkol no - Gim -
na zjal ne go w Łąc ku. Pro jekt ten miał
za koń czyć się w wrze śniu 2015 ro ku,
jed nak spraw ność i so lid ność wy ko nu ją -
cej pra cę fir my bu dow la nej po zwo li ła
na in au gu ra cję w tej szko le ro ku szkol -
ne go 2014/2015. Swo ją obec no ścią
uświet ni li ją Je rzy Mil ler, wo je wo da Ma -
ło pol ski, Ma rek So wa, mar sza łek Wo je -
wódz twa Ma ło pol skie go, se na to ro wie
i po sło wie RP oraz in ni go ście. 

Mszę świę tą na roz po czę cie ro ku
szkol ne go od pra wiał bi skup An drzej Jeż
w ko ście le pa ra fial nym w Łąc ku. 

Gmi na otrzy ma ła na ten cel do fi nan -
so wa nie z bu dże to wej re zer wy pre ze sa
Ra dy Mi ni strów w wy so ko -
ści 2.414.740 zł.

– To je dy na te go ty pu in we sty cja
w Ma ło pol sce, któ ra zo sta ła w tym ro -
ku do fi nan so wa na z ogól nej re zer wy bu -
dże to wej pre mie ra – za zna cza wójt
Ja nusz Klag. 

Dwa na ście no wych sal lek cyj nych,
no we szat nie, ja dal nia i kuch nia, po -
miesz cze nia dla na uczy cie li – to wszyst -
ko znaj du je się w no wo pow sta łym
skrzy dle bu dyn ku szkol ne go. 

***
W ro ku 2014 za koń czo na zo sta ła

rów nież bu do wy trzech pla ców za baw

w Łąc ku, Obi dzy i Za brze ży. Za da nie
by ło re ali zo wa ne w ra mach rzą do we go
pro gra mu „Ra do sna Szko ła”. No we pla -
ce za baw są ko lo ro we i w peł ni bez -
piecz ne, za chę ca ją dzie ci do za ba wy
i spę dza nia cza su wol ne go na świe żym
po wie trzu.

Re ali zo wa ny jest pro jekt bu do wy pla -
cu za baw i re kre acji przy Przed szko lu
Sa mo rzą do wym. Ma być to no wo cze sny
plac, speł nia ją cy wszyst kie nor my bez -
pie czeń stwa. Bę dzie od dzie lo ny
od przed szko la ogro dze niem z bram ka -
mi. Bram ki bę dą otwar te, dla te go rów -
nież oso by z ze wnątrz bę dą mo gły
ko rzy stać z pla cu. Po wsta nie rów nież
no wy par king, któ ry bę dzie znaj do wać
się przy za jezd ni au to bu so wej w Łąc ku.
Na ten cel gmi na otrzy ma ła do fi nan so -
wa nie z pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich. 

***
„Mo der ni za cja od dzia łów przed -

szkol nych przy szko łach pod sta wo wych
w Gmi nie Łąc ko” w ra mach prio ry te -
tu IX Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki 2007 – 2013, dzia ła nie 9.1, to
ko lej ny re ali zo wa ny przez sa mo rzą dow -
ców pro jekt. Pro gram za pew nia wy so -
kiej ja ko ści usłu gi edu ka cyj ne, któ re
po zwo lą na wdro że nie no wo cze sne go
sys te mu na ucza nia a ta kże po zwo lą
na wy rów na nie szans edu ka cyj nych.

W br. Gmi na Łąc ko prze pro wa dzi
mo der ni za cję bo iska spor to we go
w Masz ko wi cach, w ra mach któ rej zo -
sta nie utwo rzo ne bo isko do gry w pił kę
siat ko wą, wy rów na nie ist nie ją ce go bo -
iska tra wia ste go, wy ko na nie ogro dze nia,
do sta wę i mon taż ma łej ar chi tek tu ry.

Re ali za cja te go pro jek tu przy czy ni
się do pro mo cji ak tyw ne go i zdro we go
try bu ży cia i za pew ne bę dzie przy cią gać
oso by po szu ku ją ce miejsc do re kre acji
i upra wia nia spor tu. Za da nie zo sta ło do -
fi nan so wa ne z Pro gra mu Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich 2007-2013 Dzia ła nie
Od no wa i roz wój wsi.

Gmi na Łąc ko wzię ła rów nież udział
w wa żnym pro gra mie, w stu pro cen tach
do fi nan so wa nym ze środ ków unij nych
ja kim by ło „Prze ciw dzia ła nie wy klu cze -
niu cy fro we mu miesz kań ców gmi ny
Łąc ko”. W ra mach te go za da nia zo sta ło
prze ka za nych 38 ze sta wów kom pu te ro -
wych do Świe tli cy Śro do wi sko wej

Szeroki front
inwestycyjny,
robota wre

Zespół Szkolno-Gimnazjalny w Łącku
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w Łąc ku i szkół pod sta wo wych, a 90 ro -
dzin otrzy ma ło ze staw kom pu te ro wy
z do stę pem do in ter ne tu. 

***
Jak co ro ku w gmi nie Łąc ko kła dzie

się na cisk na po pra wę ko mu ni ka cji, dla -
te go w 2014 r. wy ko na no rów nież wie le
od cin ków no wych dróg i chod ni ków. M.
in. prze pro wa dzo no:

– re mont dro gi gmin nej Stusz w Obi -
dzy – po ło że nie płyt dro go wych; 

– od bu do wę dróg gmin nych w ra mach
usu wa nia skut ków klęsk ży wio ło wych; 

– od bu do wę dro gi gmin nej „Na Przy -
sió łek Bur del” w miej sco wo ści Wo la Pi -
sku li na;

– od bu do wę dro gi gmin nej „Na So -
śnie” w miej sco wo ści Czer niec; 

– prze bu do wę – mo der ni za cję dro gi
rol ni czej „Śred nia Dro ga” w miej sco wo -
ści Łąc ko;

– re mont na wierzch ni bi tu micz nych
dróg gmin nych ad mi ni stro wa nych przez
Urząd Gmi ny Łąc ko;

– prze bu do wę dro gi gmin nej Nad -
brze żna, dro gi Sło necz na oraz dro gi
w miej sco wo ści Łąc ko; 

– wy ko na no chod nik w miej sco wo ści
Czer niec, Za brzeż.

W Czerń cu za koń czo no pra ce zwią -
za ne z bu do wą ka na li za cji bu rzo wej.
Obej mo wa ły ro bo ty ziem ne, uło że nie
rur ka na li za cyj nych oraz od two rze nie
na wierzch ni as fal to wej. 

***
Na koń co wym eta pie jest rów nież bu -

do wa bu dyn ku wie lo funk cyj ne go w Ja -
zow sku, w któ rym znaj do wać się bę dą
po miesz cze nia stra żac kie, resz ta po miesz -
czeń zo sta nie za go spo da ro wa na we dle
ży czeń miesz kań ców. W ostat nim cza sie
zo sta ła wy ko na na ele wa cja bu dyn ku.

Jesz cze w 2014 ro ku ma roz po cząć się
re ali za cja ko lej ne go za da nia, ja kim jest
bu do wa pla cu tar go we go. Gmi na Łąc ko
jest w trak cie przy go to wa nia ma te ria łów
do ogło sze nia prze tar gu na tę in we sty cję.
W ra mach pro jek tu prze bu do wa ny bę -
dzie obec ny plac tar go wy. Po wsta ną rów -
nież no we miej sca par kin go we, bu dy nek
ad mi ni stra cyj ny, wia ty han dlo we, wia ty
do han dlu zwie rzę ta mi oraz bu dy nek słu -
żb we te ry na ryj nych. Ca ły plac zo sta nie
oświe tlo ny i ogro dzo ny. Za da nie mo że
być re ali zo wa ne dzię ki do fi nan so wa niu
z pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich 2007-2013.

***
Trwa ją pra ce przy bu do wie mo stu

w Kad czy na rze ce Du na jec, dzię ki któ -
re mu znacz nie po pra wi się ko mu ni ka cja.
Do tej po ry wy ko na no pod po ry pod kon -
struk cję mo stu, wy la no pły tę do jaz do wą

Most w Kadczy Plac zabaw w Łącku

Plac zabaw na Obidzy
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– es ta ka dę do dro gi po wia to wej. Wy ko -
ny wa ne są zbro je nia przę sła mo stu nur -
to we go. W przy go to wa niu jest bu do wa
es ta ka dy do dro gi wo je wódz kiej. Roz po -
czę to rów nież ro bo ty zwią za ne z wy ko -
na niem in sta la cji ka na li za cyj nej. Pro jekt
prze wi du je bu do wę mo stu dwu pa smo -
we go z wy dzie lo nym chod ni kiem dla
pie szych, bu do wę oświe tle nia, prze bu do -
wę skrzy żo wa nia z dro gą po wia to wą
i wo je wódz ką. 

W gmi nie Łąc ko re ali zo wa ny jest
w dal szym cią gu pro jekt „Re wi ta li za cja
cen trum miej sco wo ści Łąc ko”. Pra ce
po su wa ją się w szyb kim tem pie. Z pły -
ty głów nej ryn ku zo sta ła ze rwa na sta ra
kost ka bru ko wa, pra cu ją ko par ki i mło -
ty pneu ma tycz ne. Za ku pio na zo sta ła już
no wa kost ka, bu dow lań cy roz po czę li jej
ukła da nie. Ob szar ro bót zo stał od gro -
dzo ny, aby cho ciaż w nie wiel kim stop -

niu zni we lo wać ha łas pra cu ją cych ma -
szyn. Miesz kań cy Łąc ka z nie cier pli wo -
ścią cze ka ją na efekt koń co wy prac,
któ ry ma na stą pić je sie nią te go ro ku.
Wszy scy są cie ka wi wy glą du od mie nio -
ne go Ryn ku, któ ry po prze bu do wie ma
być bar dziej funk cjo nal ny i ład niej szy.
Dzię ki re mon to wi Ry nek na pew no sta -
nie się wi zy tów ką na szej gmi ny. 

***
Od po nie dział ku (15 wrze śnia)

do śro dy (17 wrze śnia) pa sa że ro wie kra -
kow skie go lot ni ska by li czę sto wa ni jabł -
ka mi z łąc kich sa dów. Wszy scy chęt ni
mo gli skosz to wać na szych ja błek. Ak cja
mia ła na ce lu pro mo cję lo kal nych pro -
duk tów i by ła pro wa dzo na przez pra -
cow ni ków por tu. Na sze jabł ka – Jabł ka
Łąc kie – są za re je stro wa nym zna kiem
przez Sto wa rzy sze nie Łąc ka Dro ga
Owo co wa.

Miejsca parkingowe przy zajezdni autobusowej w Łącku

Plac zabaw w Zagorzynie 

Budynek wielofunkcyjny w Jazowsku

Budowa kanalizacji burzowej

Remont Rynku 
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W nie dzie lę 21 wrze śnia w Łąc ku od -
by ło się tra dy cyj ne Świę to Owo co bra -
nia. Ta re gio nal na im pre za po zwa la
na pre zen ta cję do rob ku kul tu ral ne go
zie mi łąc kiej, na pro mo cję pro duk tów
re gio nal nych, do rob ku łąc kie go sa -
dow nic twa oraz po szcze gól nych so -
łectw Gmi ny Łąc ko.

Te go rocz ne Świę to Owo co bra nia roz -
po czę ło się uro czy stą gó ral ską Mszą Św.
w in ten cji sa dow ni ków, miesz kań ców
Gmi ny Łąc ko oraz go ści. Na stęp nie
barw ny ko ro wód po ma sze ro wał do am -
fi te atru na Je żo wej, gdzie zgro ma dzo -
nych go ści oraz uczest ni ków im pre zy
po wi tał wójt Ja nusz Klag. Głos za brał
rów nież wo je wo da ma ło pol ski Je rzy Mil -
ler, któ ry ob jął nad Owo co bra niem ho no -
ro wy pa tro nat. Wo je wo da po dzię ko wał
sa dow ni kom za wło żo ny trud i po gra tu -
lo wał im zbio rów. Wójt zło żył gra tu la cje
Mał go rza cie Ce bu li, któ ra w ogól no pol -
skim kon kur sie Ja gna 2014, czy li wy bo -
rach pro mu ją cych ak tyw ne i wy jąt ko we
miesz kan ki pol skich wsi oka za ła się naj -
lep sza, po ko nu jąc 70 kan dy da tek. 

Na stęp nie roz po czę ły się wy stę py ar -
ty stycz ne, a w tym cza sie ju ro rzy oce -
nia li cia sta zgło szo ne do kon kur su

na Naj lep szy Pla cek ze Śliw ka mi oraz
nie zwy kle bo ga te sto iska so łectw Gmi -
ny Łąc ko.

Na sce nie Am fi te atru na Je żo wej za pre -
zen to wa li się: Or kie stra Dę ta OSP
z Ochot ni cy Dol nej, Ma łe Łąc ko, Ma li Za -
gó rzy nia nie, Czar ny Po to czek, Ma li
Masz ko wia nie, Gó ra le Łąc cy oraz ka pe -

le: Fiyr lo ki i Kuź nic ka. Re gio nal ne po pi -
sy zy ska ły uzna nie licz nie zgro ma dzo nych
wi dzów łąc kie go Owo co bra nia.

Po za koń cze niu blo ku re gio nal ne go
roz po czę ły się kon ku ren cje w ra mach
Tur nie ju Wsi. Za wod ni cy z 13. so łectw
Gmi ny Łąc ko wal czy li nie zwy kle za cię -
cie w uroz ma ico nych dys cy pli nach. By -

Świę to Owo co bra nia
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ły to m. in.: tor prze szkód, w trak cie któ -
re go za wod ni cy wy ko ny wa li sko ki
na ska kan ce, rzu ca li jabł ka mi do skrzyn -
ki i od dzie la li biał ko od żółt ka, a do dat -
ko wo wy ko ny wa li to w gu mo fil cach,
nr 46, łu ska nie śli wek w cza sie pół mi -
nu ty (re kor dzi sta wy łu skał 17 śli wek),
ob le ka nie po du szek, na wle ka nie igły,
rzut be re tem soł ty sa na od le głość, czy
też wy ścig w tacz ce. Ener gii za wod ni -
ków nie wy trzy ma ły ce py, któ ry mi mie li
zbić ba lo ny w naj krót szym cza sie – wy -
ma ga ją ka pi tal ne go re mon tu. gdyż zo -
sta ły po ła ma ne.

Po pod su mo wa niu punk ta cji z po -
szcze gól nych kon kur sów, skła da ją cych
się na Tur niej Wsi tj. na Naj lep szy Pla -
cek ze Śliw ka mi, Naj pięk niej sze sto isko
pro mu ją ce so łec two i kon ku ren cji spor -
to wych – naj lep sze oka za ło się so łec two
Szcze reż, przed Wo lą Ko sno wą i Za -
brze żą. So łec twa te otrzy ma ły na gro dy
fi nan so we ufun do wa ne przez wój ta
Gmi ny – od po wied nio 5000 zł, 3000 zł
i 2000 zł. Ja nusz Klag uro czy ście prze -
ka zał cze ki na rę ce ura do wa nych soł ty -
sów zwy cię skich so łectw, zaś po zo sta li
otrzy ma li dy plo my.

War to za zna czyć, że pu cha ry, dy plo -
my i me da le z rąk wło da rza Gmi ny Łąc -
ko otrzy ma li ta kże uczest ni cy roz gry wek
spor to wych, ja kie od by wa ły się przez ca -
ły okres wa ka cji na Or li kach w Łąc ku
i Ja zow sku.

Łąc kie Owo co bra nie za koń czy ła za -
ba wa ta necz na z ze spo łem Rom pal skich.

Nie zwy kle prę żna i wie lo kie run ko -
wa dzia łal ność kul tu ral na w Gmi nie
Łąc ko jest do ce nia na i na gra dza na,
a osią gnię cia są pod sta wą do du -
my, ale i mo ty wa cją do dal szej pra -
cy. Pra gnie my przed sta wić je dy nie
naj wa żniej sze osią gnię cia z mi nio -
ne go i bie żą ce go ro ku or ga ni za cji
i osób dzia ła ją cych pod pa tro na -
tem Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
w Łąc ku kie ro wa ne go przez Bar ba -
rę Mo ry to.

Or kie stra Dę ta im. Ta de usza Mo ry to
z Łąc ka pod dy rek cją dr. Sta ni sła wa
Strącz ka, dzia ła ją ca na tym te re nie
od po nad 50 lat, zo sta ła wy ró żnio na Na -
gro dą Wo je wódz twa Ma ło pol skie go im.
Wła dy sła wa Or ka na za pro pa go wa nie
idei re gio na li zmu oraz wy bit ne osią -
gnię cia w dzie dzi nie dzia łal no ści ar ty -
stycz nej i kul tu ral nej lo kal nych
wspól not Ma ło pol ski w 2013 r. Swój
do ro bek udo ku men to wa ła na ko lej nych
pły tach w ro ku 2013 i 2014. By ły to pły -
ty CD: „Nie tyl ko po gó ral sku” oraz
„Ko lę dy i pa sto rał ki”. War to za zna czyć,
że or kie stra da je kil ka na ście kon cer tów
w cią gu ro ku nie tyl ko w swo im re gio -
nie, ale w ca łe go kra ju, a na wet po za je -
go gra ni ca mi. Za swo je osią gnię cia
zo sta ła wie lo krot nie na gra dza na. We
wrze śniu 2014 r. Or kie stra wzię ła udział
w Eu ro pej skim Prze glą dzie Or kiestr
Dę tych w Bad Schle ma (Niem cy). 

Ze spół Re gio nal ny „Gó ra le Łąc cy”
dzia ła od 1933 r. W ro ku 2013 ob cho -
dzo ny był hucz nie ju bi le usz 80-le cia
ist nie nia. Z tej oka zji człon ko wie ze -
spo łu in dy wi du al nie, ale rów nież ca ły
ze spół pod kie run kiem Pio tra Gro ma li
otrzy mał z rąk mar szał ka wo je wódz -
twa ma ło pol skie go Me dal Ho no ro wy
Po lo nia Mi nor za krze wie nie folk lo ru
i kul ty wo wa nie tra dy cyj nych ob rzę dów
i zwy cza jów oraz pra cę na rzecz re gio -
nu. Zbój ni cy z „Gó ra li Łąc kich”

na Kar na wa le Gó ral skim w Bu ko wi nie
Ta trzań skiej zdo by li III miej sce za ta -
niec zbój nic ki, zaś w lip cu 2014 r. ze -
spół wziął udział w Ty go dniu Kul tu ry
Be skidz kiej w ra mach Fe sti wa lu Gó ra li
Pol skich – za pre zen to wał wi do wi sko
pt. „Sia no ko sy w Żyw cu”, zaś
w Szczyr ku wią zan kę śpie wów i tań -
ców re gio nu łąc kie go.

Oli wia Po gwizd, uczest nicz ka
warsz ta tów pla stycz nych pro wa dzo -
nych przez Mag da le nę Lesz ko, zo sta ła
na gro dzo na w 2013 r. na Mię dzy na ro -
do wym Kon kur sie Pla stycz nym pt.
„Mo ja Przy go da w Mu zeum” za pra cę
pt. „Mi zrach”, wy ko na ną tech ni ką ba -
ti ku. Był to ostat ni etap eta pu kon kur -
su, na któ ry pra ce przy sła no z ok. 100
ośrod ków z ca łej Pol ski (wcze śniej od -
by wa ły się kon kur sy re gio nal ne)
i z ok. 40 ośrod ków za gra nicz nych. Zaś
w 2014 r. w tym sa mym kon kur sie zo -
sta ła na gro dzo na Na ta lia Mrów ka
za pra cę pt. „Pej zaż z ko ścio łem”
na pod sta wie Ni ki fo ra (ma lar stwo
na szkle). Na kon kurs przy sła no 2224
pra ce ze 139 ośrod ków w kra ju i za gra -
ni cy (Bia ło ru si, Buł ga rii, Chin, Czech,
Gru zji, In do ne zji, Li twy, Ło twy, Ser -
bii, Sło we nii, Tur cji, Ukra iny). 

W Gminie Łącko
kultura kwitnie
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Ak to rzy z Gru py Te atral nej „Be re cik”,
pro wa dzo nej przez Ber na det tę Wą cha łę -
-Ga we łek rów nież by li na gra dza ni za swo -
je umie jęt no ści. Ko lęd ni cy z gwiaz dą
na Po wia to wym Prze glą dzie Grup Ko lęd -
ni czych „Są dec kie Ko lę do wa nie” wy wal -
czy li III miej sce, zaś na XIX Po wia to wym
Prze glą dzie Te atrów Dzie cię cych i Mło -
dzie żo wych zdo by li I miej sce za spek takl
„Ślu by Pa nień skie, czy li o nie sta ło ści nie -
wie ściej”, a Ka mil Ko ro na otrzy mał na gro -
dę spe cjal ną za kre ację ak tor ską. Mło dzi
ak to rzy (w ak tu al nym skła dzie) ma ją
na swo im kon cie już kil ka na ście przed sta -
wień pre zen to wa nych dla ro dzi mej pu -
blicz no ści, ale i rów nież na kon kur sach
i prze glą dach (m. in. „Dzię ku ję Ci, Nie to -
pe rzu”, „Świ te zian ka”, „Kop ciu szek”,
„Mój Chry stus Po ła ma ny”), zaś Szy mon
Chli pa ła ma na swo im kon cie rów nież na -
gro dę za naj lep szą kre ację, a ta kże kil ka ról
w po pu lar nych se ria lach te le wi zyj nych. 

Mło dzie żo wa Ka pe la Gó ral ska Fiyr -
lo ki pod kie run kiem Lesz ka Mo ry to ma
rów nież na swo im kon cie spo re osią -
gnię cia. Są to pierw sze miej sca na V Po -

wia to wym Kon kur sie Ze spo łów Wo kal -
nych i Wo kal no -In stru men tal nych
i na Po wia to wym Prze glą dzie Twór czo -
ści Mu zycz nej Ja na Jo achi ma Cze cha.
Dziew czę ta z tej ka pe li zdo by ły rów nież
wy ró żnie nie w 2013 r. za śpiew gru po -
wy na Sa ba ło wych Ba ja niach w Bu ko -
wi nie Ta trzań skiej, zaś w 2014 r. aż dwie
dziew czy ny z ka pe li zo sta ły za kwa li fi ko -
wa ne do te go pre sti żo we go kon kur su
w wy ni ku zwy cię skich dla nich prze słu -
chań pod czas Dru zbac ki w Po de gro dziu.
W Bu ko wi nie Ta trzań skiej Na ta lia Ban -
dyk zdo by ła II miej sce w ka te go rii in -
stru men ta li stów za pre zen ta cję wią zan ki
łąc kich me lo dii na skrzyp cach, zaś Emi -
lia Ta lar rów nież II lo ka tę w ka te go rii
śpie wa ków so li stów (w tej ka te go rii nie
przy zna no I miej sca).

Mło dzi ga wę dzia rze z Gmi ny Łąc ko
zdo by li rów nież na Sa ba ło wych Ba ja -
niach czy li Fe sti wa lu Folk lo ru Pol skie -
go czo ło we lo ka ty. W ka te go rii
mło dzie żo wej Ka mil Ba sta z Kad czy
wy wal czył I miej sce, zaś Piotr Pyr doł
z Za brze ży II lo ka tę. 

***
To za le d wie wy ci nek osią gnięć osób

za an ga żo wa nych w dzia łal ność kul tu ral -
ną na te re nie Gmi ny Łąc ko. War to pa -
mię tać o wiel kiej licz bie twór ców
nie pro fe sjo nal nych pre zen tu ją cych swój
do ro bek w kra ju i za gra ni cą. W sierp -
niu 2014 r. zo sta ły zor ga ni zo wa ne Re gio -
nal ne Pre zen ta cje pro mu ją ce do ro bek
kul tu ral ny Zie mi Łąc kiej. Pre zen ta cjom
twór ców, po ka zu ją cym jak po wsta ją ich
dzie ła, to wa rzy szy ły warsz ta ty ar ty stycz -
ne dla dzie ci i mło dzie ży, po zwa la ją ce
na za po zna nie się z ró żny mi for ma mi
sztu ki oraz wy stę py ka pel folk lo ry stycz -
nych i ze spo łów re gio nal nych. Nie dziel -
ne wie czo ry za my ka ły bie sia dy w takt
mu zy ki lo kal nych ka pel. Ca łość Re gio -
nal nych Pre zen ta cji za koń czy ła wy sta wa. 

Trze ba rów nież wspo mnieć o licz nych
dzia ła niach wpły wa ją cych na utrwa la nie
i kul ty wo wa nie ro dzi mej tra dy cji (kon -
kur sy o cha rak te rze re gio nal nym dla
dzie ci, mło dzie ży i do ro słych), dzię ki
cze mu kul tu ra gó ra li bia łych jest wciąż
ży wa.
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Je że li są dzi cie, że bę dę się znę cał
nad są dec ki mi urzęd ni ka mi (płeć
ich do wol na), któ rzy po za ła twia li
so bie kar ty in wa lidz kie, by par ko -
wać w miej scach, któ re wcze śniej
sa mi na ry so wa li, to je ste ście w błę -
dzie. Prze ciw nie, uwa żam, że tak
wła śnie ma wy glą dać pra wo: co
pią ty urzęd nik po wi nien obo wiąz ko -
wo (i zgod nie z pre dys po zy cja mi)
par ko wać na miej scu dla in wa li dy.
Ro dzaj uster ki nie gra ro li: rzep ka
czy klep ka. Po rów no.

Co wię cej, uwa żam, że ta ka
skłon ność do wy zna czo -
nych miejsc do wo dzi mi ło -

ści oj czy zny w cza sach po ko ju. Mo że
nie jest to wiel ka oj czy zna, ot, ka wa łek
as fal tu i za zwy czaj metr -dwa rynsz to ka,
ale jed nak coś.

Tu zmie niam te mat, bo uczest ni czy -
łem w kry nic kim Fo rum Re gio nów
i w Pa wi lo nie Wier chom la przy słu chi -

wa łem się roz mo wie na te mat te go, czy
par tie po li tycz ne po win ny in ge ro wać
w wy bo ry sa mo rzą do we na ni ższych
szcze blach. Prze wa ża ła opi nia, że tak,
choć ar gu men ty by ły mi zer ne. Mó wio -
no mia no wi cie, że je śli wójt czy bur -
mistrz jest na wet po za par tyj ny, to ma
prze cież za so bą ko te rię, któ ra i tak jest
„tym sa mym” co par tia. Na ogół roz -
mów cy uwa ża li, że „wszyst ko jest par -
tyj ne”, je dze nie zu py czy re mont dro gi. 

Mam do tych opi nii dwie, a mo że trzy
uwa gi. Pierw sza ogól na: je śli wszyst ko
jest par tyj ne (ka żda drob na de cy zja), to
w efek cie nic nie jest par tyj ne. To wy ni ka
z lo gi ki. Po pa trzy łem na gwiaz dy i po wie -
dzia łem im: „wie cie, wy też je ste ście par -
tyj ne”. Usły sza łem bar dzo ci chy śmiech. 

Dru ga mo ja uwa ga jest ta ka: ist nie je
zu peł nie za sad ni cza ró żni ca mię dzy wy -
bo rem rad ne go do gmi ny a wy bo rem
po sła do sej mu. Te go rad ne go bo wiem
wy bor ca spo ty ka co dzien nie w wiej -
skim skle pi ku i mo że go za py tać, gdzie
zo sta wił ro zum. I czy wresz cie wła dza
po pra wi oświe tle nie dro gi. Na to miast
na szych po słów, któ rzy przed wy bo ra mi
na ka żdej wy gód ce roz wie sza li pla ka ty
ze swo ją gę bą, po wy bo rach we wsi czy
mia stecz ku nie uświad czysz. Ro zu -
miem: sie dzą w War sza wie i zba wia ją
oj czy znę w te le wi zji. Czy w in nym do -
mu uży tecz no ści pu blicz nej.

U nas w gmi nie był ta ki, co za le cał
się ja ko kan dy dat wa żnej par tii. Po wie -
dział tak: „mo ja par tia po prze X -a, je śli
ja do sta nę fo tel wi ce bur mi strza”. A mo -
że po wie dział „sto łek”? No, ja kiś me bel,
i nie mia ła to być ośla ław ka. Od po wie -
dzie li śmy mu: „idź so bie, dzie ci no, skąd
przy sze dłeś”. 

To nie zna czy, że w gmi nach wszyst -
ko jest wspa nia le. Oj, nie jest. Na 15 rad -
nych do syć czę sto 10 nie umie czy tać
(ani z bu dże tu, ani z In ter ne tu) i nie
wsty dzi się te go. To są ci sa mi, co pod -
no szą rę kę, nie pod no sząc na wet jed nej
my śli po nad stół. To praw da, wo kół
urzę du ją ce go wój ta gro ma dzą się klien -
ci oraz ku zy ni. Ale je śli gdzieś uda się
wy brać rad nych mo bil nych umy sło wo,
to już jest pierw szy in stru ment rów no -
wa gi. Dru gim jest in for ma cja pu blicz na.

Ha lo, czy ktoś ocze ku je mo jej ra dy?
No ja kże, na pew no… po co są fe lie to -
ny? Więc…

Szu kaj cie ta kich, co pa trzą da lej niż
na krok. Da lej niż na krok od sie bie i ro -
dzi ny. Da lej niż na krok od „swo jej” dró -
żki wio sko wej czy osie dlo wej. Szu kaj cie
ta kich, co wie dzą, że są tyl ko z a s t ę p
c a m i. Czy imi? Ba…

Wiem, nie na le ży mieć zbyt roz bu -
cha nych ocze ki wań. Wi dzi my to po sej -
mie, co do pie ro ra da gmi ny. Na si
nie szczę śni po sło wie z Są dec czy zny
– no, mo że nie wszy scy – uto nę li w sej -
mo wym gu la szu. Przy naj mniej ża den
nie zo stał mi ni strem spor tu, to do pie ro
był by wstyd! (Ale Jo an na Mu cha by ła
i nie głu pia, i ślicz na, niech mi fe mi nist -
ki wy ba czą! Ten Bier nat po niej ja kiś
nie wy ględ ny.)

***
Sko ro mo wa o po słach, nie na pi sa łem

dziś jesz cze nic o Ja nu szu Kor win -Mik -
kem. Się po pra wiam. My ślę, że jest on
przy kła dem war szaw skiej od mia ny dar -
wi ni sty spo łecz ne go. Dar wi ni sta spo -
łecz ny to jest ta ki go ściu, któ ry twier dzi,
że je śli na wet lu dzie po cho dzą od mał -
py, to bied ni ra czej od ni ższych te jże
mał py ga tun ków. Je śli bied ni nie po tra -
fią so bie w ży ciu po ra dzić, po win ni się
sa mi od pro wa dzić do re zer wa tów i sa mi
się tam pil no wać. 

Mo że tro chę uprasz czam. Ale zno wu
po glą dy JKM trud no upro ścić – sam to
ro bi. Wy ra fi no wa na pro sto ta, jak wło -
skie spa ghet ti w Pol sce: ma ka ron i ku -
pa z po mi do rów. 

W ja kiejś po wie ści bo ha ter ka wy gła -
sza zda nie o in nej oso bie: „ona by ła
przy zwo icie za mo żna”. O, wła śnie! Zaś
po zo sta li są nie przy zwo icie bied ni, we -
dług JKM. Pre zen tu je on swo istą od mia -
nę kal wi ni zmu, gdzie ci, któ rym Bóg
sprzy ja, zo sta ją bo ga ci, a resz ta… cóż…
pój dzie do pie kła. No i do brze, ja z ty mi
bied ny mi, bo i tak nie umiem gro ma dzić
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Spod la sa (13)

Prze marsz
jeń ców

Szukajcie takich, co
patrzą dalej niż na krok.
Dalej niż na krok
od siebie i rodziny. Dalej
niż na krok od „swojej”
dróżki wioskowej czy
osiedlowej.
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pie nię dzy na re kla mo wa nych na chal nie
kon tach. Ale mo że Bóg nie jest kal wi -
nem? U nas, w Ga li cji ma wia się ina czej
niż w Ame ry ce. Mó wi się: „on jest nie -
przy zwo icie bo ga ty”. To wo lę i to zga -
dza się w ja kiejś mie rze z mo im
ży cio wym do świad cze niem. Lub mo że
z mo imi pre fe ren cja mi mo ral ny mi.

U nas w gmi nie, któ ra się pięk nie
chy li (ku je sie ni), ma my już sied miu
kan dy da tów na bur mi strza. Jak w sied -
mio ra mien nym świecz ni ku. Mo że nie -
któ rzy kan dy da ci bez kno ta, ale li czą
na to, że bę dą świe cić przez po tar cie.
A u was ilu? Ile? Jest -li tam wśród nich

ko bie ta? Być po win na. Zda rza ją się do -
bre to wa rzy stwa bez ko biet, ale co raz
rza dziej. I nie na dłu go.

Cho ciaż na dal sły szę po do mach:
„ba by nie do rzą dze nia”. Cóż, nie zga -
dzam się. Nie wiem, jak to wy pa da
w pro cen tach, ale bio rąc na wa gę dur -
nych chło pów znacz nie wię cej. Ta ka tra -
dy cja.

Tym cza sem Pre zy dent Rze czy po spo -
li tej za dys po no wał czy ta nie „Try lo gii”,
do cze go i ja w No wym Są czu rę kę do -
ło ży łem. A prze cież o pra cach Sien kie -
wi cza mam swo ją -nie swo ją opi nię.
Po wie dzieć, że to opi nia kry tycz na, to
ma ło. Gdy byż Sien kie wicz miał ta ką
uczci wość umy słu i ta ką zdol ność
do kre śle nia psy chi ki swych bo ha te rów,
jak miał ta lent do pol skie go ję zy ka
i do li te rac kich ko mik sów, był by na -
praw dę wart No bla. Nie ste ty, jest to je -
den ze słab szych, po wiedz my wy raź nie,
no bli stów. I po my śleć, że No bla nie do -
stał ani star szy odeń Lew Toł stoj, ani tro -
chę młod szy Jo seph Con rad,
przy nie du żym Sien kie wi czu – gi gan ci.
Ot i spra wie dli wość! 

Zresz tą ja ko sce na rzy sta w Hol ly wo -
od to wła śnie Sien kie wicz był by wzo -
rem. Czy jest nim – a je śli tak, to
pod ja kim wzglę dem? – dla Pre zy den ta
Ko mo row skie go? 

Jed nak za chę cać do czy ta nia mo żna
i po przez mier nych ge niu szy. Co in ne go
z za chę tą do my śle nia. Jak ma wia nie -
odża ło wa ny gie roj Wła di mir Wła di mi -
ro wicz Pu tin: „Ro sja nie i Ukra iń cy to
wła ści wie je den na ród”. Wła ści wie?
Po co to nie do mó wie nie, Ge ne ra lis si -
mu sie? Po pro stu je den na ród, ty le że

Ukra iń cy ma ją być ple mie niem „dru giej
świe żo ści”. Jak ryb ka u Buł ha ko wa. Na -
wia sem mó wiąc, mo że Pu tin wkrót ce
się ze chce „w imie niu Ukra iny” upo -
mnieć o Bia ły stok, Wło da wę, Prze myśl
i Be ski dy aż po Szczaw ni cę. A co… nie -
wdzięcz ni Po la cy to też wła ści wie pod -
ga tu nek Ro sjan, praw da? Na zy wa ło się
to daw niej ele ganc ko pan sla wi zmem.

Wła di mir jest Wła di mi ro wicz, jak
Roch Ko wal ski był sy nem Ro cha, pa -
mię ta cie? Tak oto i Sien kie wi cza war to
przy po mnieć. Po słu chać.

***
Sły szy się zresz tą ró żne rze czy. W No -

wym Są czu pod czas za koń cze nia wiel ce
mi łe go cy klu kon cer tów „Mu zy ka za klę -
ta w drew nie” usły sza łem, cał kiem bez
związ ku z na stro jem wie czo ru, że ate izm
na ro dził się do pie ro w XX wie ku. A ty le
się uczy łem i o ma te ria li stach sta ro żyt nej
Gre cji, i o ich rzym skich na stęp cach!
Uczy łem się też mi mo cho dem (nie
za wie le, ale jed nak) o kul tu rze In dii,
Chin i Ja po nii, o re li gij nym za mie sza niu
w eu ro pej skim re ne san sie, o po kło siu
wie ku XVIII w Eu ro pie. I wszyst ko
na nic, wszyst ko błąd i znie wa ga. 

A po staw my kwe stię ina czej: czy
wia ra łaj da ków jest w isto cie wia rą, czy
mo że bluź nier czym ge stem? Igno ra bi -
mus. Ra czej po słu chaj my mu zy ki
w drew nie, a kie dyś pój dzie my na spa -
cer cie ni stą do li ną.

WI TOLD KA LIŃ SKI 
Autor jest sołtysem Wierchomli,

prezesem Towarzystwa Literackiego im.
C. Norwida w Nowym Sączu, w przeszłości

był dyrektorem renomowanych liceów
ogólnokształcących w Warszawie.

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

Nie na pi sa łem dziś jesz cze nic o Ja -
nu szu Kor win -Mik kem. Się po pra -
wiam. My ślę, że jest on przy kła dem
war szaw skiej od mia ny dar wi ni sty
spo łecz ne go
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Sech nie, oj sech nie na ca łe go,
a dym z te go sech nie nia uno si się
nad spo rą czę ścią Są dec czy zny,
Zie mi Li ma now skiej i Po gó rza Wi -
śnic kie go. Sech nie! Za pa chy nos
ury wa ją, a sma ki nie da ją o so bie
dłu go za po mnieć. 

H
i sto rycz nie po twier dzo na tra -
dy cja su sze nia, a wła ści wie
wę dze nia śliw wę gie rek zna -
nych pod na zwą su sek se -

chloń skich, się ga na tych ob sza rach – co
naj mniej – XVIII wie ku, a na zwa miej -
sco wo ści Sech na wy wo dzi się od sło wa
„sech nie” (gwa ro we: schnie, su szy się).

Ob szar, na któ rym wy twa rza na jest su -
ska se chloń ska obej mu je oko ło 250 km
kw., w gmi nach: La sko wa, Iw ko wa, Ło -
so si na Dol na, Gró dek n/Du naj cem i Że -
go ci na. Pew nie trud no w to uwie rzyć, ale
owo ce (śliw ki, jabł ka i grusz ki) na bie ra -
ją no we go ob li cza i sma ku w oko ło 700
tra dy cyj nych, przy do mo wych su szar -
niach (wę dzar niach).

Udo ku men to wa ne tra dy cje sa dow ni -
cze w tej czę ści Ma ło pol ski (szcze gól nie
upra wa śliw wę gie rek) li czą czte ry wie -

ki, choć mo żna – z du żą do zą praw do po -
do bień stwa – przy jąć, że swój po czą tek
ma ją w cza sach jesz cze od le glej szych,
się ga ją cych po nad 700 lat!!! 

War to wszak pa mię tać, że zie mie te
by ły do bra mi nada ny mi św. Kin dze
przez jej mę ża Bo le sła wa Wsty dli we go.
Jan Dłu gosz wy mie nia Sech nę (Se chl -
nę) ja ko wieś na le żą cą do ko ścio ła pa ra -
fial ne go w Uja no wi cach i za li czo ną
przez księ żnę Kin gę do upo sa że nia
klasz to ru sta ro są dec kie go.

Ka żde go spo dar stwo po ło żo ne na te -
re nach obec nych gmin gmin Iw ko wa
i La sko wa mia ło swój sad, a rzę dy śliw
bie gły rów nież wzdłuż pól. Do ku men ty
z 1738 r. przy no szą in for ma cję mó wią -
cą, że przy jed nej tyl ko za gro dzie w wsi
Żmią ca znaj do wał się sad owo co wy li -
czą cy 310 drzew śli wo wych. 

Ma ta kże Sech na swo ją opo wieść
o po cząt kach wę dze nia śliw, któ re wy ni -
ka ło by naj mniej nie ze spe cy ficz nych wa -
lo rów su szo nych owo ców, czy spo so bu
na za ro bek, lecz by ło pró bą ogra ni cze nia
spo ży cia śliw ki pod po sta cią… płyn ną.

Nie zna ny już dziś z na zwi ska pro -
boszcz, za mi ło wa ny sa dow nik, za da wał

swo im pa ra fia nom ja ko po ku tę sa dze nie
kil ku lub kil ku na stu drzew śli wo wych, bo
na ma ło ży znych gle bach ja bło nie, cze re -
śnie czy gru sze ro sły sła bo i źle owo co -
wa ły. Gdy drze wa śli wo we za czę ły
do brze owo co wać, go spo da rze, prze chy -
trza jąc pro bosz cza, za czę li wy ko rzy sty -
wać śli wy do pro duk cji śli wo wi cy.
Sze rzy ło się pi jań stwo, więc za tro ska ny
pro boszcz ura dził po spo łu z wi ka rym, że
śli wy na dal trze ba sa dzić, ale owo ce obo -
wiąz ko wo pod da wać su sze niu (wę dze -
niu). Oka za ło się bo wiem, że ta kich
śli wek nie da się prze ro bić na śli wo wi cę,
któ rą w tych oko li cach zo wią „pa ry jów -
ką” (od „pa ryi” – za ro śnię tej chasz cza mi
do lin ki nad po to kiem, ide al nie ma sku ją -
cej... pro ces prze twór czy).

Od nie pa mięt nych cza sów wę dzo -
na śliw ka jest obec na w tra dy cyj nym ja -
dło spi sie miesz kań ców tych te re nów.
Sta no wi istot ny skład nik wie lu po traw.

Trud no też wy obra zić so bie do bry bi -
gos bez aro ma tycz nej su ski se chloń skiej,
bo jej „przy szy wa na sio stra” – ka li for nij -
ska śliw ka su szo na, któ ra do mi nu je
na pol skim ryn ku, tak spe cy ficz ne go
aro ma tu i za pa chu nie po sia da, i nic nie

Sądeckie warzenie (16)

Fioletowe smaki

Polędwica faszerowana śliwkami Pierogi ze śliwkami



Wy glą da jak stos po tar ga nych gał -
ga nów i z te go po wo du zo stał na -
zwa ny szma cia kiem. Na zwa
uwła cza ją ca, to też bar dziej lu bię
in ne okre śle nia: sie dzuń so sno wy
al bo ko zia bro da. Choć trud no w to
uwie rzyć, jest stu pro cen to wym
grzy bem. Ba, ma na wet kla sycz ny
trzon i ka pe lusz. 

S
ie dzuń, z któ rym mia łem przy -
jem ność, przy po mi nał spłasz -
czo ną ku lę po szar pa nych
szma tek or cho wej bar wy. Za -

le d wie czter dzie ści cen ty me trów śred -
ni cy i tak na oko ki lo gram wa gi.
Za le d wie, bo re kor do wy okaz zna le zio -
ny we Fran cji wa żył dwa dzie ścia pa rę

ki lo gra mów i był od po wied nio więk szy.
W do ty ku ela stycz ny a za pach ma bar -
dzo mi ły: orze cho wy z de li kat ną, ko -
rzen ną nut ką. Szcze rze mó wiąc
naj bar dziej przy po mi nał mi mon stru al -
ne go ka la fio ra. Owoc nik wy rósł
z grzyb ni, któ ra opa no wa ła ko rze nie po -
bli skiej, pra wie mar twej so sny. Stąd
pew nie po cho dzi na zwa sie dzuń so sno -
wy: lu bi prze sia dy wać pod so sną.
W peł ni doj rza ły roz sie je mi liar dy za -
rod ni ków, a wy ro słe po tom stwo opa nu -
je no wych ży wi cie li. Stra te gia ży cio wa
grzy ba jest bar dzo pro sta: naj pierw po -
wo li za bi ja drze wo, by póź niej po wo li
kon su mo wać mar twe reszt ki. Te raz naj -
wa żniej sza wia do mość: szma ciak, sie -
dzuń, czy ko zia bro da jest grzy bem
rzad kim i chro nio nym. Nie gdyś był ja -
da ny, ale na pew no wy ma ga ło to spo ro
za cho du. Sta re ksią żki ku char skie wy -
raź nie ostrze ga ły, iż owoc ni ki są za nie -
czysz czo ne pia skiem i opa dły mi igła mi,
a spo rzą dzo na po tra wa okrut nie zgrzy -
ta w zę bach. Je śli spo tka cie ko zią bro dę
w le sie, to naj le piej zro bić so bie pa miąt -
ko wą fot kę. Ni gdy nie wia do mo, kie dy
nada rzy się na stęp ne spo tka nie.
Pod żad nym po zo rem nie za bie raj cie
grzy ba do do mu, by po chwa lić się
przed zna jo my mi. Sła wa chwi lo wa,
a kto wie, mo że znisz czy cie ostat ni okaz
w naj bli ższej oko li cy. O ła ma niu pra wa
nie wspo mi na jąc. Jest jesz cze je den,
naj wa żniej szy chy ba po wód, dla ja kie -
go war to chro nić szma cia ka: grzyb za -
wie ra związ ki sil nie ha mu ją ce roz wój
in nych grzy bów, w tym trud nych do po -
ko na nia ple śni. Przy ich po mo cy grzyb
nisz czy kon ku ren cję, zaś dla nas to ap -
te ka peł na no wych i za pew ne bar dzo
sku tecz nych an ty bio ty ków. Kto kol wiek
zma gał się z od por ny mi „na wszyst ko”
in fek cja mi, wie, o czym mó wię. 

GRZE GORZ TA BASZ
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Przy ro da we dług Ta ba sza 

Szma ciak, 
czy li ko zia bro da

wska zu je, by kie dy kol wiek mo gła go po -
siąść. Su ska, szczy cą ca się od 2010 r.
unij nym „Chro nio nym Ozna cze niem
Geo gra ficz nym (ChOG), mo zol nie prze -
bi ja się na ry nek, bo w śliw ko wym in te -
re sie też pa nu je swo ista mo da na du że,
oka za łe owo ce su szo ne.

Jest jed nak wy trwa le pro mo wa -
na przez uja no wic kie Sto wa rzy sze nia
Pro du cen tów Owo ców i Wa rzyw oraz
iw kow skie Sto wa rzy sze nie „Na Śliw ko -
wym Szla ku”. W 2011 r. po lę dwi ca fa -
sze ro wa na wę dzo ną su ską se chloń ską
(na zdję ciu), przy go to wa na przez Ro ma -
na Mo ta ka, zdo by ła Grand Prix 7. edy -
cji Ma ło pol skie go Fe sti wa lu Sma ku.
W tym ro ku, pod czas ju bi le uszo wej
– 10. edy cji – naj smacz niej szej ma ło pol -
skiej im pre zy za ja da no się pie ro ga mi
z su ską se chloń ską i orze cha mi wło ski -
mi (na zdję ciu), przy go to wa ny mi przez
Ma rię Zdeb ską, któ re w Wiel kim Fi na -
le zy ska ły spe cjal ne wy ró żnie nie ju ry
dzien ni kar skie go. 

Mo je go śliw ko we go prze pi su nie bę -
dzie, bo (po za bi go sem i mię si wa mi pie -
czo ny mi z do dat kiem su ski) po rzu ci łem
do tych cza so we do świad cze nia ku li nar -
ne z su ską na rzecz zna ko mi tej „Śliw ko -
wej Ksią żki Ku char skiej” (z po nad 50.
tra dy cyj ny mi prze pi sa mi), wy da nej
przez Sto wa rzy sze nie „Na Śliw ko wym
Szla ku”. Mo żna ją po brać (plik pdf) ze
stro ny iw kow skie go sto wa rzy sze nia, co
Czy tel ni kom ser decz nie po le cam. 

Gwo li peł ne go ob ra zu tra dy cji wę -
dze nia owo ców na Są dec czyź nie i są -
sia du ją cych z nią te re nach do dam, że
grze chu war ta jest też łu ko wic ka śliw -
ka su szo na, wpi sa na już w 2006 r.
na „Li stę Pro duk tów Tra dy cyj nych”
pro wa dzo ną przez Mi ni ster stwo Rol -
nic twa. Naj wy ższa po ra na jej unij ną
no bi li ta cję!

Nie wiem, czy wę dzą jesz cze w oko li -
cach Łąc ka, bo tam -jak po wszech nie
wia do mo – śliw ki są... upłyn nia ne. Wę -
dzo ne śli wy z Kicz ni, nie praw do po dob -
nej wiel ko ści i ta kie goż sma ku, ja dłem
kie dyś, ale to by ło tak daw no, że nie pa -
mię tam czy ze 20, czy też ze 30 lat te mu...

LES ZEK HOR WATH
www.po tra wy re gio nal ne.pl

Na stronach portalu znajdą Państwo
wiele kulinarnych podszeptów, jak gotować

tradycyjnie, smacznie i tanio.
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Sza lo ne tem po po stę pu tech nicz -
ne go sku tecz nie li kwi du je na szą
obec ność w bi blio te ce, ale nie za -
stą pi ra do ści i cie ka wo ści z wer to -
wa nia stron ksią żki trzy ma nej
w rę ce. W do bie bez prze wo do we go,
szyb kie go in ter ne tu więk szość li te -
ra tu ry do stęp na jest po kil ku klik -
nię ciach. Jed nak czar bi blio tecz nej
at mos fe ry oglą da nie na wła sne
oczy za pi sa nych to mów na dal
wzbu dza re spekt i sza cu nek wo bec
mi ster nej pra cy twór ców daw nych
i dzi siej szych.

U
rze czo ny ko lo rem i bla skiem
la zu ry tu Pli niusz Star szy mó -
wił: „W tym ka mie niu prze -
glą da się roz gwie żdżo ne

nie bo”. Ży dzi zna li la pis la zu li od 6000
lat. Uwa ża li ten ka mień za sym bol wła -
dzy i nad ludz kiej si ły. Ostat nie ba da nia
na uko we do wio dły, że wła śnie na la zu -
ry to wych ta bli cach zo sta ło wy ry te
Dzie sięć Przy ka zań Bo żych. Śre dnio -
wiecz ni i re ne san so wi ar ty ści la zu ryt
ucie ra li z wo skiem i ma słem, two rząc
w ten spo sób dro go cen ny barw nik zwa -
ny ul tra ma ry ną, któ ry sto so wa li

w pierw szych wie kach chrze ści jań stwa
do na kła da nia ko lo rów na sza ty Chry -
stu sa i Naj święt szej Ma rii Pan ny. Te
i in ne fa scy nu ją ce in for ma cje skry wa ją
wszyst kie bi blio te ki.

SĄ DEC KA KSIĄ ŻNI CA
Cen tral na skarb ni ca wie dzy w mie -

ście i re gio nie. Są dec ka Bi blio te ka Pu -
blicz na im. J. Szuj skie go w No wym
Są czu, ul. Fran cisz kań ska 11. Tak brzmi
ofi cjal na na zwa pla ców ki. Ale o bi blio -
te ce Są de cza nie mó wią „Szuj skie go”.
Wszy scy za in te re so wa ni bi blio te ką lub
ro dem Szuj skich wie dzą, że in sty tu cja
po wsta ła z ini cja ty wy prof. Jó ze fa Szuj -
skie go (1835- 1883) hi sto ry ka, po li ty ka,
li te ra ta, za fa scy no wa ne go Są dec czy zną. 

Ma ły Jó zio dzie ciń stwo spę dził
w Zby szy cach k/No we go Są cza w ma jąt -

ku wu ja Pio tra Szuj skie go. Gim na zjum
im. św. An ny ukoń czył w Kra ko wie. Stu -
dio wał na Uni wer sy te cie Ja giel loń skim
na Wy dzia le Fi lo zo ficz nym i Wy dzia le
Pra wa. Je den se mestr stu diów praw ni -
czych za li czył w Wied niu. Z do ku men ta -
cji hi sto rycz nej wie my, że cho ciaż swo je
do ro słe ży cie zwią zał z Kra ko wem, to ca -
ły swój wol ny czas spę dzał w sce ne rii
uko cha nych kra jo bra zów gór i rzek Są -
dec czy zny. Zo stał po słem z ob wo du są -
dec kie go (1867) do Sej mi ku Kra jo we go,
ten re gion re pre zen to wał do koń ca swe -
go ży cia. Był de le ga tem do Ra dy Pań -
stwa w Wied niu, a od 1881 r. człon kiem
Izby Pa nów. Na le ży pod kre ślić, że swo je
pra ce sej mo we po świę cał przede wszyst -
kim pro ble mom fi nan so wym i or ga ni za -
cyj nym oświa ty i na uki. W 1869 r. zo stał
prof. zwy czaj nym hi sto rii pol skiej UJ.
W swo ich pra cach wska zy wał na przy -
czy ny upad ku pań stwa pol skie go, pod -
kre śla jąc złą for mę ustro jo wą i sła bość
wła dzy mo nar szej.

Bi blio te ka uczy,
ba wi i roz wi ja

Centralna skarbnica
wiedzy w mieście
i regionie. Sądecka
Biblioteka Publiczna
im. J. Szujskiego 
w Nowym Sączu, 
ul. Franciszkańska 11.
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W la tach 70. peł nił funk cję pro dzie -
ka na, póź niej dzie ka na, rek to ra, pro rek -
to ra UJ. Pa trio ta, na uko wiec, po li tyk,
po seł, pi sarz, ba dacz hi sto rii, or ga ni za -
tor Aka de mii Umie jęt no ści od 1872 r.
Po sia dał im po nu ją cy do ro bek li te rac ki
m.in. roz pra wy hi sto rycz ne, utwo ry po -
le micz ne, wy daw nic twa źró dło we, prze -
kła dy, utwo ry po etyc kie, dra ma tycz ne
itd. Ak tyw ny w dzia łal no ści nie pod le -
gło ścio wej. W cza sie Po wsta nia Stycz -
nio we go wy da wał pi smo kon spi ra cyj ne
„Na przód”. Był jed nym z za ło ży cie li
Prze glą du Pol skie go (1866) na ła mach
któ re go ostro kry ty ko wał ru chy po -
wstań cze.

Po śmier ci wu ja Jó zef odzie dzi czył
dwór w Zby szy cach, w któ rym gro ma -
dził więk szość swo ich prac. Po śmier ci
Jó ze fa, je go syn, Wła dy sław, w 1891 r.
speł nił wo lę oj ca. Prze ka zał No we mu Są -
czo wi księ go zbiór na uko wy li czą cy 1797
dzieł w 2942 to mach o ów cze snej war to -
ści 20.000 ko ron. Da ro wi zna wień czą ca
ro dzin ne, po li tycz ne i spo łecz ne związ ki
Szuj skie go z Są dec czy zną za in au gu ro -
wa ła utwo rze nie Miej skiej Bi blio te ki Pu -
blicz nej im. J. Szuj skie go w No wym
Są czu. Wów czas no wo są de cza nin Jó zef
Wie nia wa - Zu brzyc ki prze ka zał mia stu

na po trze by mu zeum swój dwo rek
przy ul. Ja giel loń skiej oraz księ go zbiór
w ilo ści 600 to mów.

Wie my, że bi blio te ka na prze strze -
ni 80. lat kil ka na ście ra zy zmie nia ła ad -
res, za nim zo sta ła ulo ko wa na w 1970 r.
w od re stau ro wa nej XVII -wiecz nej ka -

mie ni cy Lu bo mir skich z no wo do bu do -
wa ną czę ścią przy ul. Fran cisz kań skiej.
Współ cze śnie ten lo kal ta kże jest nie wy -
star cza ją cy. 

W za ło że niu fun da to rów, ksią żni ca
mia ła łą czyć dzia łal ność na uko wą i pu -
blicz ną. Sta tut gwa ran to wał do stęp
do zbio rów „ka żde mu bez ró żni -
cy”. I tak jest do dzi siaj. O tym, że ak -

cent zo stał po ło żo ny na dzia łal ność upo -
wszech nia nia wie dzy, wy mow nie
świad czy licz ba czy tel ni ków ko rzy sta -
ją cych z księ go zbio ru i nie tyl ko.
Od 1974 r. bi blio te ka współ pra cu je z Są -
dec kim To wa rzy stwem Fo to gra ficz nym,
udo stęp nia jąc za byt ko we piw ni ce bi -
blio te ki na ga le rię fo to gra ficz ną.

Udo stęp nia ne są księ go zbio ry oraz
zbio ry mul ti me dial ne w czy tel niach
i na ze wnątrz bi blio te ki zgod nie z usta -
wą o bi blio te kach z 27.06.1997 r. i sta -
tu tem Są dec kiej Bi blio te ki Pu blicz nej.
Re ali zo wa ne jest wy po ży cza nie mię -
dzy bi blio tecz ne. W piw ni cach bi blio te -
ki or ga ni zo wa ne są wy sta wy, wie czo ry
li te rac kie, de biu ty li te rac kie itd. Ist nie je
mo żli wość nie od płat ne go do stę pu do in -
ter ne tu. Za od płat no ścią mo żna sko rzy -
stać z dru kar ki. Na te re nie pla ców ki
dzia ła bez prze wo do wa sieć in ter ne to wa
Hot Spot. Czy tel ni kom po mo cą słu ży
in for ma tyk. Mo żli we jest kse ro wa nie
ma te ria łów bi blio tecz nych. Dzia ła Dys -
ku syj ny Klub Ksią żki. We wtor ki
od 15.00 do 17.00 mo żna ko rzy stać bez -
płat nie z usług do rad ców za wo do wych
z Cen trum In for ma cji i Pla no wa nia Ka -
rie ry Za wo do wej w No wym Są czu.

MO NI KA TUR SKA

Bi blio te ka na prze -
strze ni 80. lat kil ka na -
ście ra zy zmie nia ła
ad res, za nim zo sta ła
ulo ko wa na w 1970 r.
w ka mie ni cy Lu bo mir -
skich z no wo do bu do -
wa ną czę ścią przy ul.
Fran cisz kań skiej.
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DO I OD REDAKCJI

Cze ka my
na ksią żkę
o Czar to ry skich
z No we go Są cza 

Sza now na Re dak cjo,
Pi szę do Pań stwa ten list bę dąc ro do wi -

tą Są de czan ką z ul. Szwedz kiej, zwią za ną
ro dzin nie od 1977 ro ku z nie miec kim Wit -
ten ber giem. 

Co rok jed nak przy je żdżam do ro -
dzin ne go mia sta i „kon tro lu ję” wszyst -
ko, co tu się dzie je i co cie ka we i no we.
Obec nie je stem wła śnie w No wym Są -
czu u ro dzi ny z mę żem. Do słow nie
wczo raj wpadł nam w rę ce lip co wy nu -
mer „Są de cza ni na”, a w nim frag ment
pi sa nej wła śnie ksią żki o ży ciu w na -
szym mie ście ksią żę cej pa ry Ja dwi gi
i Ro ma na Czar to ry skich z ul. Ło kiet -
ka 3. Oso bi ście ich spo ty ka łam na uli -
cach Sta rów ki. Pa mię tam wszyst ko z ich
po by tu i ży cia. Za po wia da na ksią żka
o nich bę dzie wspa nia łym wspo mnie -
niem o naj więk szej ary sto kra cji pol skiej.

Au to ra pi sa nej ksią żki rów nież znam
i czy tam wraz z licz ną gro ma dą Po lo nii
w Niem czech. Ar ty ku ły o hi sto rii i et no -
gra fii, pi sa ne w ró żnych ga ze tach. 

Na le żą się Pań stwa Re dak cji za rów -
no po dzię ko wa nia za pro mo cję tej ksią -
żki, jak też za po mysł jej wy da nia.

My tu w Niem czech bę dzie my cze -
kać nie cier pli wie na jej wy da nie, bo za -
po wia da się bar dzo cie ka wie. 

Po zdra wiam go rą co 
Małgorzata Bassüner

z Wittenberg-Lutherstad 
wraz z rodziną Finger ze Stuttgartu

Poszukuję 
dla celów
archiwalnych 

Sza now ny Pa nie Re dak to rze,
Ra czy Pan wy ba czyć, że tak dłu go

mil cza łem. Przede wszyst kim pra gnę
Pa nu ser decz nie po dzię ko wać za ogło -
sze nie mo jej in for ma cji do ty czą cej po -
szu ki wa ne go zdję cia pa miąt ko we go

z 1921 ro ku. Dzię ku ję rów nież za prze -
sła ny nu mer mie sięcz ni ka „Są de cza nin”
z tym ogło sze niem (nr 4/73). 

Od zew był nie ma lże na tych mia sto wy.
Po pa ru dniach otrzy ma łem od miesz -
kań ca No we go Są cza wia do mość, że
jest w po sia da niu te go zdję cia, któ re
stra ci łem i któ re mi wy śle.

Raz jesz cze ser decz nie Pa nu dzię ku ję,
bo ta fo to gra fia ze spo tka nia ka dry ofi cer -
skiej 1. Puł ku Strzel ców Pod ha lań skich
z udzia łem Mar szał ka Jó ze fa Pił sud skie -
go, od by te go z w dniach 27-29 IX 1921
r. w No wym Są czu, na któ rej jest mój Oj -
ciec, to dla mnie przy sło wio wa re li kwia. 

Prze ko na łem się, że in for ma cja po da -
wa na przez lo kal ną pra sę by wa nie za -
wod na, choć nie za wsze. 

W 2010 ro ku po szu ki wa łem przez
pra sę w Tar no wie zdję cia ma tu ral ne go
z 1911 ro ku, lecz do dzi siaj bez efek tu.
(Kse ro te go ogło sze nia, opu bli ko wa ne -
go w tar now skim TE MI do star czam.)

Roz ma wia jąc te le fo nicz nie na ten te -
mat, su ge ro wał Pan, że by ogło sze nie to
wzno wić, lecz przez „Są de cza ni na” i że
mo że bę dzie od zew, jak wcze śniej. Oby!

Je śli to mo żli we, to bym ser decz nie
Pa na o to pro sił i w naj bli ższym nu me -

rze mie sięcz ni ka „Są de cza nin” w/w in -
for ma cję umie ścił o na stę pu ją cej tre ści:

Uwa ga miesz kań cy Tar no wa i oko -
licz nych po wia tów – Brze ska, Boch ni,
Dę bi cy, Dą bro wy Tar now skiej oraz No -
we go Są cza!

Po szu ku ję dla ce lów ar chi wal nych
zdję cia ma tu ral ne go z 1911 ro ku z I Li -
ceum w Tar no wie. 

Życz li wych po sia da czy pro szę o kon -
takt (tel. 889 -076-566) ce lem sko pio -
wa nia zdję cia, za wy na gro dze niem. 

Z wy ra za mi sza cun ku – wdzięcz ny
PU DEŁ KO ZBI GNIEW

ul. Świer czew skie go 1, 87-320 Górz no 
Ps. Nie tra cę na dziei, że i tym ra zem

mo że mi się uda zdo być ar chi wal ne zdję -
cie sprzed 103 lat! Z gó ry ser decz nie
dzię ku ję za za miesz cze nie ogło sze nia.

Sprostowanie
Au to rem ar ty ku łu pt. „Są dec ki au tor

Cu du War szaw skie go”, opu bli ko wa ne go
we wrze śnio wym nu me rze „Są de cza ni -
na” (nr 7/76) był Pan Łu kasz Po łom ski. 

Przepraszamy Autora i Czytelników
za brak podpisu pod artykułem. 

Redakcja

FOTOZAGADKA

GDZIE W NOWYM SĄCZU ZNAJDUJE SIĘ TEN MOTYW?
Od po wie dzi na le ży nad sy łać do 20 października 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.

***
Rozwiązanie fotozagadki z poprzedniego numeru „Sądeczanina” (7/76):
zdjęcie przedstawia detal architektoniczny z elewacji kamienicy przy ul. 1. Pułku
Strzelców Podhalańskich 34 w Nowym Sączu. Nagrodę za trafną odpowiedź
otrzymuje Pani Genowefa Kościelska z Nowego Sącza. Gratulujemy! Nagroda
(publikacja IPN o sądeckich żołnierzach i generałach w służbie niepodległej RP)
do odebrania w redakcji. (RD)
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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

KRZYŻÓWKA SĄDECKA

Hasło utworzą litery z pól zaznaczonych liczbami od 1 do 9 (w prawym
dolnym rogu). Rozwiązanie krzyżówki należy przesłać listownie
na adres redakcji lub drogą elektroniczną. Wśród Czytelników, którzy
podadzą prawidłowe hasło, rozlosujemy nagrodę książkową. 
Hasło krzyżówki z wrześniowego numeru „Sądeczanina” (7/76) – „Kosarzyska”.
Nagrodę, publikację Fundacji Sądeckiej o generałach II RP z sądeckim
rodowodem wydaną przez IPN, wylosował Pan Andrzej Książek z Włoszczowej
(Świętokrzyskie), wypoczywający minionego lata w Piwnicznej. Gratulujemy!
Nagrodę prześlemy pocztą. OPR. WIESŁAW PIPREK 

POZIOMO:
1) Nowy Sącz
6) generał z Koniuszowej
9) ponoć jest cierpliwy
10) z Rabatem
11) na słupie
12) szkic literacki
14) rośnie na zagonie
18) trawienny
19) na ścianie w kościele
20) zaraz za Zabełczem
25) atak szału
26) Polacy
27) Kiepury w Krynicy
28) imię Boga
29) w cyrku
30) w Krynicy

PIONOWO: 
2) ojczyzna Odysa
3) np. psów
4) z festiwalem piosenki
5) produkt spiekania
6) miasto nad Ełkiem
7) na drzewie
8) każdy go ma
13) ryżowy trunek
15) potrzebna wieczorem
16) post w islamie
17) w ogródku na Rynku
19) efekt
21) nie jedna w naszym muzeum
22) tłuszczowiec
23) ulewa
24) żona lwa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

HASŁO:



Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków
zaprasza do udziału w projekcie:

„AKTYWNI OBYWATELE NA ŁEMKOWSZCZYŹNIE”

Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku od 15 lat, mieszkających na terenie gmin: Komańcza, Jaśliska, Uście Gorlickie,
Sękowa, Krempna, Dukla, Komańcza, chcących aktywnie spędzić czas. Wsparciem w ramach projektu zostanie objęte 60
osób, aktywnych społecznie.

Celem projektu jest edukacja i aktywizacja w zakresie realizacji inicjatyw oddolnych Łemków poprzez uczestnictwo
w różnorodnych warsztatach edukacyjnych, zajęciach i wycieczkach. W ramach projektu odbędą się:
• warsztaty integracyjne i z zakresu komunikacji interpersonalnej
• warsztaty z zakresu skutecznej aktywności obywatelskiej 
• realizacja 6 inicjatyw społecznych, ważnych dla lokalnego środowiska.

Szczegółowe informacje: tutikl.zz.mu
tel. 184715836

lemkopetro@wp.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Parafia Prawosławna pw. Św. Włodzimierza w Krynicy-Zdroju
zaprasza do udziału w projekcie:

„AKTYWNA ŁEMKOWSZCZYZNA MŁODYCH I SENIORÓW”

Projekt skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia mieszkających na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Uście Gorlickie,
Sękowa, Krempna, Dukla, Komańcza, chcących aktywnie spędzić czas. Wsparciem w ramach projektu zostanie objęte 60
osób w wieku 60+ oraz 30 osób młodych w wieku powyżej 16 roku życia, aktywnych społecznie, skłonnych do współpracy
z seniorami w ramach wolontariatu.

Celem projektu jest edukacja i aktywizacja seniorów poprzez uczestnictwo w różnorodnych warsztatach edukacyjnych,
zajęciach i wycieczkach. W ramach projektu odbędą się:
• warsztaty integracyjne i z zakresu komunikacji interpersonalnej
• kurs komputerowy i obsługa nowoczesnych urządzeń
• kurs z zakresu aktywności fizycznej
• wycieczka do Zyndranowej
• warsztaty z zakresu skutecznej aktywności obywatelskiej 
• realizacja 6 inicjatyw społecznych, ważnych dla lokalnego środowiska.

Szczegółowe informacje: 
tel. 184715836

lemkopetro@wp.pl
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich




