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Ruszyła maszyna po szynach ospale... Ruszyła maszyna po szynach ospale... 
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Fotograficzna sesja ślubna? Dla 
prawdziwych miłośników kolei tyl-
ko w Skansenie Taboru Kolejowe-
go w Chabówce! Taką pamiątkę 
z tego – ponoć – najważniejszego dnia 
w życiu zapragnęli mieć Agnieszka i Ma-
ciej Fijakowie. Nie ma jednak co ukrywać,  
że lokomotywą pomysłu był on. 

Na co dzień pracownik firmy 
ORION Kolej Nowy Sącz zajmującej 
się przeglądami oraz modernizacją 
lokomotyw, po godzinach wice-
prezes Nowosądeckiego Stowarzy-
szenia Miłośników Kolei ds. tech-
nicznych. Maciek potrafi rozłożyć 
lokomotywę na czynniki pierw-
sze, a potem złożyć ją z powrotem. 
Jej elementy ma w małym palcu. 
Jest prawdziwą złotą rączką - tam, 
gdzie trzeba coś przykręcić, do-
kręcić, poprawić, doradzić, nie ma 

sobie równych. Uwielbia parowo-
zy i towarzyszący podróżom retro 
niepowtarzalny klimat.

Ślub Agnieszki i Macieja Fijaków 
odbył się 25 października 2014r.

(A)
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Drukarnia Sosnowiec. 

30 lipca 1903 r. pomiędzy Nowym Sączem a Chełmcem wykoleił się 
pociąg osobowy. W wyniku katastrofy rannych zostało 16 osób, a szkody 
materialne ówczesna prasa określiła jako wielkie.
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Lokomotywę ma w małym palcu
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phone (01234) 56 78 90, fax (01234) 56 78 99 
www.dealer.com, mail@dealer.com

POZNAJ MOC SERWISU OPLA.

myopel.pl OPEL SERWIS

SKORZYSTAJ Z NASZEJ PROMOCJI

Auto-Complex Spółka z o.o.

Autoryzowany Serwis Opel

Nowy Sącz - Wielogłowy 188

tel. 18 444 23 40, www.opel.auto-complex.pl

OCIEPLANIE budynków, 
tel. 881 507 760
NOWY SĄCZ - mieszkanie 
38 m kw.- sprzedam.
Tel.694 550 502
STARY MOTOCYKL , stan obojętny - 
kupię. 504 220 492 
TANIO sprzedam słoneczną działkę 
w Nowym Sączu ul. Juranda. 
Woda, kanalizacja, 14 arów. Tel. 

512983676, 515776811 

Firma Aspen zatrudni osoby do 
sprzątania w obiektach handlowych 
w Nowym Sączu. 
Tel. 661 991 285.

SPRZEDAM domek letniskowy 
z wyposażeniem nad jeziorem 
w Znamirowicach. Tel. 663 342 237, 
661 973 573.

OGŁOSZENIA DROBNEWsiąść do pociągu…
No właśnie nie byle jakiego, tylko konkretnie do 

tego! Do jednego z 27 pociągów retro, które od 3 maja 
wyruszą na małopolskie tory. To pozornie niewinne, 
piknikowe wydarzenie okazało się mieć tak wielki po-
tencjał, iż postanowiliśmy poświęcić mu specjalne wy-
danie „Dobrego Tygodnika Sądeckiego”.

Kilkadziesiąt tysięcy osób w pociągach retro i na tra-
sie ich przejazdu przez kilka miesięcy będzie tworzyć 
wyjątkową społeczność miłośników dobrego spędza-
nia wolnego czasu. To nie tylko z myślą o nich przygo-
towaliśmy „Gazetę do pociągu”. Tym numerem tygo-
dnika, który będzie kolportowany w całej Małopolsce, 
nie tylko chcemy ocalić od zapomnienia, bezpowrotnie 
przechodzący do historii klimat dawnej kolei. Przede 
wszystkim chcemy jednak zwrócić uwagę, jak przyja-
znym, wygodnym i bezpiecznym środkiem transportu 
jest pociąg. Pociąg przez wiele lat w Polsce pogardzany, 
traktowany jako środek transportu dla tych, których 

nie stać na samochód. Oczywiście PKP przez całe lata 
ciężko pracowały na taką opinię i robiły wszystko, by 
obrzydzić nam podróż spóźnionymi, zatłoczonymi 
i brudnymi pociągami. Na szczęście tamte czasy mamy 
chyba bezpowrotnie za sobą. Dziś na stacjach czekają 
na nas coraz nowocześniejsze pociągi i bardziej trendy 
jest ten, który z nich korzysta, a nie ten, kto woli tkwić 
w korku swoim luksusowym samochodem.

Uwaga – mamy dla Państwa dobrą wiadomość. Wie-
my już, a nawet mamy taką pewność, że podróże kole-
ją będą coraz ważniejsze w naszym codziennym życiu, 
czyniąc je wygodniejszym, bardziej przewidywalnym, 
pozwalając lepiej wykorzystać czas, którego nam co-
raz bardziej brakuje. 

Stawiamy na pociągi – zapewnia nas na łamach tego 
wydania DTS kilka ważnych osób. A my chcemy im 
wierzyć i trzymamy za słowo!

„DOBRY TYGODNIK SĄDECKI”

W godzinę do Krakowa
Do 30 czerwca tego roku plany budo-
wy linii kolejowej Nowy Sącz – Pod-
łęże przez Piekiełko mają być prze-
sunięte z listy rezerwowej na listę 
podstawową. Sprawa inwestycji, na 
którą Sądecczyzna czeka od lat, na-
biera kolorów. - Konsekwentnie roz-
poczynamy jej realizację - powiedział 
senator Stanisław Kogut w minio-
nym tygodniu wręczając dziennika-
rzom komplet dokumentów, łącznie 
z mapami i planami trasy. 

Za sprawą linii kolejowej Pod-
łęże – Piekiełko podróż z Nowego 
Sącza do Krakowa trwałaby mniej 
niż godzinę. Czy trasa, o której 
mowa od dziesięcioleci, będzie go-
towa za niespełna 10 lat, w roku 
2025? Zdaniem obecnych władz, 
realizacja to kwestia czasu. – Na 
tę linię czekaliśmy od śmierci 
marszałka Piłsudskiego. W jego 
czasach wymyślili tę linię inży-
nierowie – powiedział senator 

Stanisław Kogut. – Pierwsza ło-
pata pod budowę zostanie wbita 
w 2019 roku – obwieścił. 

Pieniądze, czyli kwota 400 mi-
lionów zł na dokumentację oraz 
wywłaszczenia i odszkodowania, 
mają pochodzić z Funduszu Ko-
lejowego. Takie sugestie podano 
podczas ostatniego posiedzenia 
senackiej Komisji Infrastruktu-
ry, której przewodniczącym jest 
senator Kogut. - 300 milionów 
będzie potrzebne na wykonanie 
dokumentacji, a 100 na wywłasz-
czenia oraz odszkodowania za 
wykup gruntów. Potem środki 
te będzie można rozliczyć, jako 
wkład własny do Unii Europej-
skiej. Do 20 kwietnia był czas, 
aby Ministerstwo Rozwoju wy-
słało wniosek do Planu Juncke-
ra. Na chwilę obecną orientacyj-
ny całościowy koszt budowy linii 
to kwota 7 miliardów zł – powie-
dział senator Stanisław Kogut. 

Dodał także, że do 20 kwietnia 
był czas na wystąpienie z wnio-
skiem do Unii Europejskiej.

 - Ministerstwo Rozwoju zgło-
siło projekt Podłęże – Piekiełko do 
Planu Junckera. To także środki 
unijne - finanse pochodzące z Eu-
ropejskiego Funduszu Inwestycji 
Strategicznych – powiedział Kogut. 

Kwota, w jakiej zamknie się re-
alizacja inwestycji, może się jeszcze 
zmniejszyć. - Przy przetargach ta 
suma może się zamknąć w kwocie 
od 5,5 do 6,5 miliarda zł. Na pew-
no do roku 2019 potrzebna 400 mi-
liardów zł - dodał senator. 

Budowa linii Podłęże – Piekieł-
ko to nie tylko korzyść dla naszego 
regionu. – To także otwarcie kraju 
i Małopolski na południe, na Bałka-
ny – uważa senator Jan Hamerski. 
- Linia będzie liczyć 60 km, trze-
ba tam będzie wybudować 11 tuneli 
i 7 estakad – dodał. 

 (AM)
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Zawiadowcy pociągu retro

REKLAMA

To kolej zmieniła nasz świat
Rozmowa z Kamilem Filipowskim 
i Łukaszem Widłem, prezesami No-
wosądeckiego Stowarzyszenia Miło-
śników Kolei, organizatorami cyklu 
małopolskich przejazdów pocią-
gu retro.

Agnieszka Małecka: - Jest maj 2011 
r. Zakładacie Nowosądeckie Stowa-
rzyszenie Miłośników Kolei, by raz do 
roku organizować imprezę „Kolej na 
majówkę! Parowozem przez Galicyj-
ską Kolej Transwersalną!” Myśleliście 
wtedy, że za kilka lat stworzycie po-
ważny produkt turystyczny wypusz-
czając na trasy w ciągu kilku miesię-
cy blisko 30 pociągów retro?

Łukasz Wideł: - W życiu nie 
przypuszczaliśmy, że pomysł wy-
cieczek zabytkowym pociągiem 
tak się rozwinie. Okazało się jed-
nak, że jest bardzo wiele osób 
zainteresowanych spędzaniem 
w ten sposób wolnego czasu. 
Z każdym kolejnym pociągiem 
przybywało uczestników im-
prez, a bilety rozchodziły się co-
raz szybciej. Zaczynaliśmy od jed-
nego przejazdu rocznie, dzisiaj 
organizujemy ich aż 27. Naszym 
celem jest przede wszystkim po-
kazać, jak dawniej wyglądały po-
dróże, a także zaprezentować to, 
co nasz region ma najciekawszego 

do zaoferowania. Chcemy rów-
nież przekazać, że kolej ma nie-
samowity dorobek historyczny 
i cywilizacyjny, warty zachowy-
wania i pokazywania. Nikogo nie 
musimy już chyba przekonywać, 
że najlepiej to zrobić za pomocą 
przejazdu historycznego pociągu.

AM: - Urząd Marszałkowski udało się 
Wam przekonać. W zeszłym roku Ma-
łopolskimi Szlakami Turystyki Kolejo-
wej przejechaliście 985 km. 

Kamil Filipowski: - Nie liczy-
łem dokładnie, ale w roku 2016 
pokonamy przynajmniej trzy razy 
więcej kilometrów. W tamtym 
roku mieliśmy kursy na krótkich 
trasach, ale nawet te, które mie-
liśmy odbywać po linii Nowy Sącz 
– Chabówka zostały nam ogra-
niczone. Teraz zyskaliśmy dużo 
większe możliwości.

AM: - No właśnie, przed nami nowe 
podróże: do Nowej Huty, Żywca, tra-
sa z Krakowa do Tarnowa…

KF: - Nasz projekt działa w ca-
łej Małopolsce, a nawet poza jej 
granicami. Zgodnie z założeniem 
musimy się rozwijać i działać na 
coraz większą skalę. Mamy Ma-
łopolskie Szlaki Turystyki Kole-
jowej, a nie np. tylko sądeckie. 

Owszem, pojedziemy po trasach 
lokalnych, do Krynicy czy do Li-
manowej. Lokomotywa wjedzie 
także na stacje Biecza i Gorlic, 
Nowej Huty, Wadowic i Zakopa-
nego. Chcemy cały czas rozwi-
jać projekt, nawet poprzez pro-
mocję w województwie śląskim, 
jedziemy przecież w październi-
ku z Chabówki do Żywca. Władze 
Małopolski dostrzegły potencjał 
w wykorzystaniu historycznej 
kolei i okazję do promocji wielu 
atrakcji województwa.  

AM: - To może udałoby się w przyszło-
ści pojechać jeszcze dalej? 

KF: - Dzisiaj trudno o tym 
przesądzać. Jeśli chodzi o wyjazd 
poza granice Małopolski, było-
by to nieco kłopotliwe. Taki kurs 
musi być bardzo dobrze uzasad-
niony. Dotacja jest przekazywana 
przez Województwo Małopolskie 
i musimy kursować po szlakach 
małopolskich. Aczkolwiek gdyby 
kiedyś udało się nawiązać współ-
pracę między województwami, 
która wiązałaby się z promocją 
i przyniosła korzyści wszystkim 
zainteresowanym, to kto wie?  

 
AM: - Patrząc na tegoroczny roz-
kład jazdy pociągu retro, najbardziej 

Za kolejowym oczywi-
ście. W trakcie przejaz-
dów ubiegłorocznej edy-
cji programu „Małopolskie 
Szlaki Turystki Kolejowej” 
członkowie Nowosądec-
kiego Stowarzyszenia Mi-
łośników Kolei przechadzali 
się po peronach w pięk-
nych mundurach styli-
zowanych na lata 30. XX 
wieku, czyli z czasów świet-
ności polskich kolei. Kole-
jarskie mundury sprzed lat 
znacznie różniły się od dzi-
siejszych służbowych stro-
jów pracowników PKP. Gra-

natowe eleganckie uniformy były szyte 
z grubego sukna, marynarki miały stójkowe kołnierze, dys-
tynkcje oraz błyszczące guziki z orzełkiem w koronie. Do tego 
oczywiście granatowa czapka, również rogatywka, oraz kie-
szonkowy zegarek typu cebula. Te mundury zobaczymy pod-
czas tegorocznej edycji pociągu retro. Na zdjęciu Łukasz Wi-
deł i Kamil Filipowski.  (AM)

Za mundurem panny sznurem
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atrakcyjnie przedstawia się linia 
Nowy Sącz – Chabówka, zbudowa-
na za czasów cesarza Franciszka Jó-
zefa I.

ŁW: - Cała idea projektu wzię-
ła swój początek od dawnej Ga-
licyjskiej Kolei Transwersalnej, 
otwartej w 1884 r. i sięgającą od 
słowackiej Czadcy przez Żywiec, 
Chabówkę, Nowy Sącz, Stróże, 
Zagórz po Husiatyn na dzisiej-
szej Ukrainie. Niestety, na naj-
bardziej atrakcyjnych fragmen-
tach tej trasy nie kursują już 
dziś pociągi pasażerskie. Wido-
ki z okien pociągu, szczególnie 
z Nowego Sącza do Chabówki 
i dalej do Żywca, są przepiękne, 
wielu porównuje je z kolejami 
austriackimi czy szwajcarskimi. 
Stąd też założenie, żeby urucha-
miać pociągi przede wszystkim 
na tej trasie. 

KF: - Linia nr 104, Nowy Sącz 
- Chabówka to kręgosłup pro-
jektu i małopolskiej turystyki re-
tro. To w Chabówce działa jedy-
ny w Małopolsce Skansen Taboru 
Kolejowego, to tam znajduje się 
na bieżąco utrzymywany, czyn-
ny tabor.

AM: - I le jest tam czynnych 
parowozów? 

ŁW: - W tej chwili są tam cztery 
sprawne parowozy. To lokomotywy 

typowe dla naszych stron – jest 
przedwojenny, górski tendrzak se-
rii OKz32-2 zbudowany z myślą o 
trasach z Krakowa do Zakopanego i z 
Tarnowa do Krynicy. W pełni spraw-
ne są również parowozy serii TKt48 
i Ty42 – lokomotywy bardzo cha-
rakterystyczne dla tras górskich. 
Ciekawostką jest mała lokomoty-
wa manewrowa TKh49-1. Choć 
w porównaniu do innych lokomo-
tyw wydaje się niewielka, waży 
jednak ponad 40 ton! Skansen 
w Chabówce ma największą w Pol-
sce kolekcję czynnych, zabytkowych 
lokomotyw i wagonów.

AM: - A ile taki parowóz kosztuje? 
Podobno dużo mniej niż sama jego 
naprawa…

KF: - Zacząłbym właśnie nie 
tyle od kosztów samego parowo-
zu, co nakładów związanych z jego 
utrzymaniem. Pomijam już węgiel, 
wodę, garażowanie parowozu, itd. 
Okresowa naprawa rewizyjna ko-
tła, to wydatek w granicach pół 
miliona złotych. Do tego docho-
dzą koszty pozostałych prac. Ro-
boty takie muszą być wykonywane 
co kilka lat, aby lokomotywa mo-
gła pracować bezawaryjnie.

AM: - Czyli za kilka lat nie będzie już 
możliwa realizacja przejazdów po-
ciągiem retro? 

KF: - Obecnie Skansen w Cha-
bówce jest utrzymany dzięki me-
cenatowi spółki PKP CARGO. Na-
leży się jej ogromne uznanie za 
wkład w utrzymanie i ochronę 
historii swojej oraz całego ko-
lejnictwa w Polsce. Żaden inny 
państwowy podmiot nie trosz-
czy się o tradycje kolejowe w ta-
kim stopniu, a nawet w małej 
części tak, jak ta spółka. Szko-
da, że władze państwowe i samo-
rządowe nie zawsze dostrzegają 
potencjał muzealnictwa kolejo-
wego, które dobrze utrzymane 
i zarządzane jest ogromną atrak-
cją turystyczną.  

ŁW: - Dodam, że historia kolei to 
przede wszystkim element nasze-
go dziedzictwa narodowego. Wy-
dajemy ogromne pieniądze publicz-
ne na galerie sztuki, muzea, zespoły 
regionalne, skanseny budownictwa. 
Mamy piękne muzea lotnictwa, woj-
ska, historii najnowszej, a porządne-
go, narodowego muzeum kolejnictwa 
się nie doczekaliśmy. Na zachowanie 
kultury technicznej też powinny być 
środki. Wiele osób nigdy w życiu nie 
jechało jakimkolwiek pociągiem, nie 
mówiąc już o jeździe pociągiem z lo-
komotywą parową. Nie wolno nam 
zapomnieć, że to właśnie dzięki ko-
lei dokonaliśmy niesamowitego po-
stępu cywilizacyjnego i to właśnie 
ona zmieniła nie do poznania świat. 

Technika kolejowa jest fascynująca 
i to nie tylko dla pasjonatów tej dzie-
dziny. Trzeba tylko chcieć to poka-
zać i zainteresować ludzi. Chętnych 
na atrakcje z udziałem historycznej, 
żywej kolei, jak widzimy, nie brakuje.

AM: - Od wielotonowych lokomo-
tyw przejdźmy do kolei w mniejszym 
wydaniu. Od kilku lat sklejasz mode-
le lokomotyw…

ŁW: - To prawda. Wykonuję 
je w skali 1:25. Sklejanie jednego 
modelu zajmuje mi około roku. 
Trzeba wykazać się pracowito-
ścią i cierpliwością. Jeden model 
ma około metra długości i składa 
się z od kilkuset do kilku tysięcy 
części. Póki co wykonałem mo-
dele parowozów OKz32-2 i Ol49-
3. Pracuję obecnie nad parowo-
zem Ty2. Kolekcjonuję też modele 
w skali 1:87, ale z racji ich wiel-
kości – czy raczej niewielkości - 
nie podjąłem się jeszcze tworze-
nia własnego, tak małego modelu.

AM: - Ile może być wart taki model?
ŁW: - Ciężko powiedzieć, a na-

wet policzyć (śmiech). Nie robię 
tego dla pieniędzy. To po prostu 
rękodzieło, ma dla mnie wartość 
sentymentalną. 

AM: - Czy przejazdy pociągów re-
tro – dzisiaj efekt Waszej pasji 

i społecznego działania - w przyszło-
ści mógłby stać się sposobem na ży-
cie, jakimś retro-biznesem?  

KF: - Działalność taka jak na-
sza nie byłaby w stanie utrzymać 
się wyłącznie z biletów. Potrzeb-
ne jest wsparcie z zewnątrz, po-
dobnie jak całego sektora histo-
ryczno-muzealno-kulturalnego. 
Sądzę, że w najbliższym czasie 
nie powstanie jednak spółka, czy 
instytucja, która zajmowałaby się 
organizacją tego typu wydarzeń 
wyłącznie na własny rachunek.

AM: - Bilety na małopolskie pocią-
gi retro kupują ludzie z całej Polski, 
a nawet z zagranicy. Sprzedaż ruszy-
ła 1 kwietnia i po tygodniu sprzedali-
ście ich ok. 1500. 

ŁW: - A po dwóch tygodniach 
to było już około 2300 biletów. 
Najszybciej rozeszły się bilety 
na przejazdy do Biecza w dniu 
3 maja, Wieliczki 14 maja, Kry-
nicy 28 maja oraz Chabówki 29 
maja na tradycyjną kolejową 
majówkę.

KF: - Pociągiem retro jadą 
także cudzoziemcy, mieliśmy 
kilka rezerwacji z USA i kilka-
dziesiąt z Niemiec, Wielkiej Bry-
tanii, Ukrainy i Hiszpanii. 

ROZMAWIAŁA 
AGNIESZKA MAŁECKA

DTS JEST GAZETĄ TOTALNĄ 
– DOSTĘPNĄ O KAŻDEJ PORZE 

I W KAŻDYM MIEJSCU BEZPŁATNIE. CZYTAJ DTS TAK JAK LUBISZ, 
W NAJWYGODNIEJSZEJ 

DLA SIEBIE WERSJI.

Bez ograniczeń możesz czytać 
aktualny numer i buszować 

w archiwum.

W formie papierowej, elektronicznej na stronie sacz.in, 

albo zamów pdf z dostawą do Twojej skrzynki mailowej.

Ulubiona gazeta sądeczan: 
największy nakład, najlepsi autorzy, 

zaufanie reklamodawców. ZNAJDZIESZ NAS NA
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Kolejowe wspomnienie osobiste

Uwaga – to wydanie DTS można przeczytać również w wersji elektro-

nicznej na następujących stronach i portalach: sacz.in, limanowa.in, 

kolejegalicyjskie.pl, przelom.pl, gorlice.tv, podhaleregion.pl

REKLAMA

Kury przestawały się nosić ze strachu przed parowozami

18 sierpnia 1876 r. Wincenty Dą-
browski, korespondent „Kuriera 
Lwowskiego” i „Nowej Reformy” 
był świadkiem epokowego wydarze-
nia w Nowym Sączu. Oto przekazał 
informację dnia następującej treści: 
„Poszedłem zobaczyć, jak to wyglą-
da. Wprawdzie widziałem w Krako-
wie taką maszynę, ale z daleka. Idę 
sobie nową drogą (zapewne dzisiej-
szą ulicą Batorego – przyp. jw), gdzie 
stację kolejową budują i widzę, jak na 
stacji coś od słońca świeci jak wypo-
lerowany samowar, a dymi to, a hu-
czy, a świszczy, jak opętane. Maszy-
na coś kręci, przesuwa, a to spod kół 
buchnie para! Byłem pewien, że to 
kocioł rozsadziło, a tu jak ruszy po-
tem z miejsca, to ino wagony śmiga-
ły – a wziął ich coś ze sześć. Na ma-
szynie, która świeciła od mosiądzu 

była tablica z napisem „Góral”, któ-
rą to nazwę otrzymał już parowóz, 
pełniący służbę na ziemiach dawnej 
Galicji (...)”

Para buch, koła w ruch
To była okazjonalna uroczystość, 

by m.in. sprawić przyjemność cesa-
rzowi Franciszkowi Józefowi I, gdyż 
w tym dniu obchodził swoje 46. uro-
dziny. Prawdziwy ruch kolejowy na 
szlaku Tarnów-Leluchów urucho-
miono po 18 maja 1877 r. Jak dzię-
ki temu przykładowi widać, nie jest 
wynalazkiem naszych czasów, by 
otwierać coś na wybory, choć do 
użytku nadawać się będzie dużo póź-
niej. W 1888 r. uruchomiono nowy 
dworzec w Nowym Sączu, a kolej 
przyczyniła się do prawdziwej re-
wolucji na Sądecczyźnie i miała już 

na wieki odmienić los mieszkańców 
tej ziemi.

Zachowując właściwe proporcje, 
czym była budowa kolei w Stanach 
Zjednoczonych w podboju „Dzikie-
go Zachodu” i dotarciu do Kalifor-
nii, tym była budowa kolei Tarnów-
-Leluchów dla Sądecczyzny. Z koleją 
przyszła cywilizacja do mieszkań-
ców ubogich północnych rubieży Ce-
sarsko-Królewskich Austro-Węgier. 
Nie tylko względy strategiczne, czy-
li głównie wojenne, miały tutaj zna-
czenie, ale ten region dzięki żela-
znemu szlakowi sprawił dostępność 
komunikacyjną z Wiedniem, Kra-
kowem, Lwowem. Kolejarze stali się 
drożdżami rozwoju Nowego Sącza – 
rozwoju przemysłowego, gospodar-
czego, społecznego i kulturalnego. 
Miasto rozkwitło i - prawdę mówiąc 

- bez kolei nie zaistniałoby w takiej 
skali na przestrzeni minionych 140 
lat. Wraz z koleją powstały Warsz-
taty Kolejowe. Tysiące ludzi znala-
zło zatrudnienie nie tylko „na kolei” 
i „przy kolei”. Powstały bowiem set-
ki zakładów produkcyjnych, rozwi-
nął się handel i usługi. Przecież kole-
jarska brać zarabiała pieniądze i też, 
gdzieś je musiała wydawać.

Parowozy sapiące pod Ptaszkową
Tego kolejarskiego Eldorado nie 

przerwały nawet dwie wojny świa-
towe. Ba, w czasie okupacji niemiec-
kiej Warsztaty Kolejowe przeszły naj-
większą rozbudowę w historii tej 
firmy funkcjonującej dzisiaj jako Ne-
wag. W latach 1943-44 pracowało 
w nich sporo ponad 5 tys. osób. Hi-
storia parowozów na Sądecczyźnie 

definitywnie zakończyła się w la-
tach 80. XX wieku. Jej symbolem 
jest stojący przed dworcem kolejo-
wym polski parowóz Tkt 48. Stanął 
tam, kiedy w 1986 r. doprowadzono 
do Nowego Sącza trakcje elektryczną. 
Ale to już nie było to samo, co sapiące 
pod Ptaszkową parowozy z mozołem 

Na stacji coś od 
słońca świeci jak 
wypolerowany 
samowar, a dymi to, 
a huczy, a świszczy, jak 
opętane. Maszyna coś 
kręci, przesuwa, a to 
spod kół buchnie para!
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Kasina Wielka 1989 r.
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Partner wydania GAZETY DO POCIĄGU

Dzięki doskonałej bazie leczniczej „Uzdrowisko 
Wysowa” SA oferuje leczenie:
• cukrzycy
•  układu moczowego (hemodializa i dializa otrzewnowa)
• układu pokarmowego
• układu oddechowego

  • układu kostno-stawowego, mięśniowego.

Szukasz wytchnienia? 
                  Marzysz o spokoju? 
                              Stawiasz na zdrowie?

Odpowiedzi szukaj w Wysowej – Zdroju, 
naszym zielonym raju położonym w pięknej, 

słonecznej kotlinie gór Beskidu Niskiego.

Zapraszamy na pobyty komercyjne i finansowane przez NFZ, ZUS i PFRON
Jesteśmy jedynym uzdrowiskiem w Polsce, które prowadzi Uzdrowiskowy Ośrodek Dializy Pozaustrojowej.

„Uzdrowisko Wysowa” S.A.
38-316 Wysowa-Zdrój 149
Ośrodek Uzdrowiskowy „Biawena” 
+48 18 353 20 96, +48 882 070 103
Ośrodek Uzdrowiskowy „Beskid” 
+ 48 18 353 20 27, + 48 882 070 104
e-mail: rezerwacja@uzdrowisko-wysowa.pl
www.uzdrowisko-wysowa.pl

Polecamy nasze produkty:
•  naturalną wodę mineralną Wysowianka 

z jodem, Wysowianka Zdrój, lecznicze wody 
mineralne Józef, Henryk, Franciszek oraz na-
poje gazowane

•  Aqua Kosmetyki na bazie leczniczych wód 
mineralnych

ciągnące wagony z ludźmi i towara-
mi. To już nie był ten sam widok, co 
kiedyś w dolinie Smolnika, kiedy dy-
szące i dymiące pociągi pokonywały 
kolejne wzniesienia na szlaku Nowy 
Sącz-Chabówka. Wreszcie, to nie jest 
ten sam dworzec – owszem - z pie-
tyzmem odbudowany, jaki był jesz-
cze do 1971 r. Tamten był z szykowną 
restauracją, pamiętający przedwo-
jenne czasy z miedzianą, błyszczą-
cą ladą, na której kelnerzy podawali 
niemal przez całą noc kufle z piwem. 
Któż pamięta, że niewielki urokliwy 

dworzec Nowy Sącz-Miasto, gwarny 
i pełen ludzi zwłaszcza w dni targowe 
– czyli we wtorki i piątki - do połowy 
lat 70. również posiadał bufet, gdzie 
licealna młodzież z I LO na długiej 
przerwie wyskakiwała na mały kufe-
lek piwa (ale o tym cisza!). Jeśli mnie 
pamięć nie myli to kosztował on wte-
dy bodaj 1,20 zł. Łza się w oku kręci…

Newag byłby dziś w… Starym 
Sączu

Dobrze się więc stało, że o sta-
rej kolei wieku pary nie zapomnieli 

młodzi entuzjaści z Nowosądeckie-
go Stowarzyszenia Miłośników Ko-
lei i reaktywowali przejazdy po-
ciągów w stylu retro. Wszak nie 
wrócą już czasy, kiedy stacja kolejowa 
w Nowym Sączu była w latach 60. 
i 70. zapchana składami pociągów 
towarowych. Z górki rozrządowej 
zjeżdżały wagony formujące składy. 
W 1975 r. sytuacja była tak drama-
tyczna pod tym względem, że przy-
mierzano się do budowy nowej stacji 
towarowej w Starym Sączu. Ba, to na 
terenie gdzie znajduje się obecnie oł-
tarz papieski, 130 lat temu planowano 
budowę... Warsztatów Kolejowych. 
W końcu jednak trafiły one do Nowe-
go Sącza, bo starosądeczanie mocno 
się sprzeciwili tej inwestycji. Warsz-
taty Kolejowe miały przeszkadzać 

w mleczności starosądeckich krów, 
a kury mogłyby przestać nosić jajka 
ze strachu przed parowozami.

Iskra wpadnie ci do oka
Swego czasu stacja kolejowa była 

niejako moim drugim domem za 
sprawą pracującego na niej mojego 
śp. ojca Franciszka. Podjął on tam 
pracę, ale najwłaściwszym określe-
niem byłoby – podjął służbę w mar-
cu 1939 r. Do późnych lat 70. kole-
jarze nie mówili między sobą, że idą 
do pracy, ale „do służby”. Służba to 
brzmiało bardzo dumnie w gwarze 
kolejowej! Taką pozycję wywalczy-
li sobie kolejarze w okresie między-
wojennym i niektóre z wielu przy-
wilejów z tego okresu przetrwały 
do późnych lat 80. (bezpłatne bilety 
dla nich i rodzin, deputat węglowy, 
materiał na mundur itp.).

Przypominając sobie szczenię-
ce lata mam w nozdrzach swojski 
zapach dworca, wagonów, torów 
kolejowych, smak dymu z komina 
parowozu wyczuwalny na języku 
i ciągłe upominanie – nie wychylaj 
się przez okno, bo iskra wpadnie ci 
do oka! W postrzeganiu świata mam 
nadal pod powiekami jazdę nocnym 
pociągiem od rodziny z Tarnowa do 
Nowego Sącza i konduktora, który 
zapala lampy karbidowe, zwisają-
ce grubą tubą z sufitu. Drewniane, 
twarde ławki w przedziale II kla-
sy. Bo w I klasie były pluszem obite 
siedzenia, wręcz otomany. W tych 
wagonach wchodziło się wprost 
do przedziału z peronu po drew-
nianych schodach. Wreszcie, słyn-
ne „kowbojki”. Krótkie wagony 
w platformami, które jeździły 
wyłącznie na trasie do Chabów-
ki. Oczywiście drewniane ławki 
w środku. Tuż za parowozem nie-
odłączny wagon pocztowy, a w nim 
człowiek, który segregował listy 
i wrzucał do oznaczonych skrzy-
nek. Czegóż te wagony pocztowe 

nie woziły? Nawet żywy inwentarz 
– owce, kozy. A po wyjściu z pocią-
gu trzeba było zwrócić bilety.

Zawsze mnie dziwiły zapowie-
dzi dyżurnego ruchu, kiedy ogła-
szał, że pociąg taki a taki odjedzie 
z peronu np. trzeciego. A przecież 
nie były to perony, jakie dzisiaj wi-
dzimy na stacji, tylko tory ułożone 
na ziemi, międzytorza, z których 
zwłaszcza kobiety i dzieci z trudem 
wdrapywały się po wysokich stop-
niach do wagonów.

Wokół dworca
A wracając do początku tej opo-

wieści, czyli do wjazdu pierwszego 
pociągu do Nowego Sącza i drogi, 
jaką przebył z centrum miasta na 
budowany dopiero dworzec repor-
ter Wincenty Dąbrowski. Otóż uli-
ca Batorego w czasach mojej mło-
dości to była droga, bo nawet nie 
bardzo ulica, wiodąca przez Sta-
rą Kolonię, mijane po prawej stro-
nie, kościół jezuicki, szkoły żeńską 
i męską. Po lewej stronie patrząc 
w kierunku dworca – były łany, 
pola i ogródki. Przy placu dwor-
cowym zaś po prawej stronie stał 
domek pani Ćwikowej i bar „Pod 
Koleją”. Przed nią, w miejscu gdzie 
dziś stoją pseudo pawilony handlo-
we, był postój fiakrów, czyli doro-
żek. Głębiej w kierunku Nawojow-
skiej stały dwa drewniane baraki, 
gdzie mieszkała jeszcze do lat 60. 
prawdziwa sądecka biedota, zwa-
na „barakorzami”.

Cóż, wspomnienia zostały, choć 
dzisiaj na małopolskich torach moż-
na podziwiać pendolino, nowocze-
sne newagowskie Elektryczne Ze-
społy Trakcyjne, ale nic nie wymaże 
wielkiego sentymentu do czasów 
parowozów i podróży po wspania-
łych krajobrazowo szlakach kolejo-
wych Sądecczyzny, ziemi limanow-
skiej i gorlickiej.

JERZY WIDEŁ

Warsztaty Kolejowe miały przeszkadzać 
w mleczności starosądeckich krów, a kury mogłyby 
przestać nosić jajka ze strachu przed parowozami
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Stanisław Kulka z Chabówki prowadzi pociąg do Nowego Sącza - rok 1990
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Okiem eksperta

O wyższości pociągu nad samochodem
Rozmowa ze ZBIGNIEWEM 
KONIECZKIEM, prezesem 
Zarządu Newag SA

-  Wybiera się Pan w podróż którymś z kursów mało-
polskiego pociągu retro?

- Mam taki plan. Najchętniej wybrałbym 
się pociągiem na trasie Nowy Sącz – Cha-
bówka. To najpiękniejsza trasa kolejowa 
w Polsce, zachwyca nawet wytrawnych miło-
śników górskich kolei. Zawsze, gdziekolwiek 
jestem za granicą, staram się podróżować tam-
tejszymi pociągami, więc jak miałbym prze-
gapić okazję podróży zabytkowym pociągiem 
z mojego rodzinnego Nowego Sącza.

- Jeździł Pan już wszystkimi najsławniejszymi 
pociągami?

- Aż tak dobrze to nie było. Muszę się przy-
znać, że nie jechałem jeszcze francuskim TGV, 
ale zostawiłem go sobie niejako na deser. Ge-
neralnie uważam, że kolej wysokich prędko-
ści to przyszłość transportu nie tylko w Euro-
pie. Drogi są już tak zatłoczone, że ludzie coraz 
częściej wybierają pociąg, jako wygodniejszy, 
tańszy, szybszy i bezpieczniejszy środek trans-
portu. Do wyliczanki przewag pociągu nad sa-
mochodem dodałbym jeszcze piąty przymiot-
nik, często pomijany – bardziej ekologiczny.

- Złośliwi dodadzą, że do napędzania pociągu potrzeb-
ny jest prąd, a żeby wytworzyć prąd, trzeba spalić wę-
giel, więc gdzie tu ekologia?

- To ja gratuluję takim ekologom analitycz-
nych umysłów. Idąc tym torem rozumowa-
nia ogłośmy, że najbardziej ekologiczne jest 
maszerowanie boso. Ale koniecznie boso, bo 
do wyprodukowania butów potrzebny jest 
przecież prąd. Schodzimy na manowce. Po-
ciąg zabiera jednorazowo kilkaset osób. Żeby 
je przewieźć transportem kołowym potrzeb-
nych byłoby… kilkaset samochodów zatanko-
wanych jakąś gigantyczną ilością paliwa. Kto 
nie widzi przewagi kolei pod tym względem, 
ten najwyraźniej ma kłopoty ze wzrokiem 
albo z podstawami matematyki i przyrody. 
W moim przekonaniu pociąg jest dziś najbar-
dziej luksusowym środkiem transportu. W po-
ciągu możemy pracować, czytać, dyskutować 
przy kawie, albo po prostu zdrzemnąć się i zre-
generować. Nawet samolot nie zapewnia takich 
warunków – o ekologii nie wspominam.

- To, o czym Pan opowiada, to sytuacja jak z bajki.
- To nie bajka, choć trochę podobnie się za-

czyna: za górami, za lasami, za siedmioma do-
linami są takie kraje, gdzie ludzie bardzo chęt-
nie podróżują wygodnymi pociągami.

- Ale ciągle nie w Polsce.
- I chyba trochę się pan myli. Owszem, 

całkiem niedawne to czasy, kiedy podróż 
z Krakowa nad morze pociągiem była wie-
logodzinną udręką, ale dzisiaj jest przyjem-
nością. Kolej podbija Polskę. Powiem więcej: 
niewiele jest województw, gdzie nie jeździły-
by nasze nowoczesne zespoły trakcyjne. Dzię-
ki nim komfort podróży podniósł się w spo-
sób nieporównywalny do tego, jaki pamiętamy 
z całkiem niedawnych jeszcze czasów.

- Zespół trakcyjny zwany dawniej pociągiem… Żaden 
chłopak nie powie do dziewczyny, że przyjechał do niej 
zespołem trakcyjnym.

- Łapie mnie pan za słowa. Oczywiście, że 
to nazwa fachowa, jakiej używamy oficjal-
nie w branży kolejowej. Skoro jednak bawimy 

się w szczegóły, to złośliwie dodam, że pojaz-
dy, jakie dzisiaj produkujemy z dawnymi po-
ciągami mają tylko tyle wspólnego, że również 
poruszają się po torach. Gdyby pan obudził 
dowolnego maszynistę, który dwadzieścia lat 
temu umorusany sypał węgiel do paleniska 
w lokomotywie, ubrał go w garnitur i posa-
dził w naszej lokomotywie, to mógłby długo 
nie wyjść z szoku. U nas maszynista korzysta 
z klimatyzowanej kabiny, w której ma lodów-
kę i kuchenkę, gdzie może podgrzać sobie po-
siłek. A pasażerowie elektrycznych zespołów 
trakcyjnych mają do dyspozycji skład wypo-
sażony w pełny monitoring wnętrza, klimaty-
zację, nowoczesny system informacji pasażer-
skiej mówiący z jaką prędkością jadą, jaka jest 
pogoda za oknem, wi-fi, gniazdka 230V, auto-
maty do sprzedaży biletów albo kasowniki bi-
letowe, miejsca na wózki dziecięce, rowery, 
a wszystkie pojazdy przystosowane są dla osób 
niepełnosprawnych.

- Tylko dlaczego Polacy ciągle wolą wybrać samo-
chód niż pociąg?

- Powoli. To jest proces, nic nie dzieje się 
z dnia na dzień. Poza tym nie możemy pa-
trzeć na polskie przewozy pasażerskie przez 
pryzmat Nowego Sącza i naszego regionu. Tu 
faktycznie nie jest najlepiej, ale w kraju wi-
dać wyraźnie poprawę na kolei. Pasażer jed-
nak musi być do takiego środka transportu 
przekonany. Dlatego pociąg ma być czysty, 
punktualny i niedrogi. Kompletnie natomiast 
nie rozumiem, dlaczego np. władze powia-
tu sądeckiego nie zaangażują się w promo-
cję pociągu podmiejskiego obsługującego 
najbardziej zakorkowany wyjazd z Nowe-
go Sącza. Ulica Węgierska w stronę Starego 
Sącza, Piwnicznej i dalej Doliny Popradu to 
jest poważny kłopot. Zanim powstanie Wę-
gierska Bis, można by w stosunkowo prosty 
sposób rozwiązać duży problem komunika-
cyjny Sądecczyzny.

- Pomysł „szynowego autobusu” pojawiał się publicz-
nie wiele razy w ostatnich latach.

- Tak szybko jak się pojawiał, tak szybko 
znikał. Dlaczego? Pewnie dlatego, że to po-
mysł wymagający pewnego wkładu pracy, a nie 
u wszystkich kreatywne myślenie jest mocną 
stroną. Swego czasu zadeklarowałem nawet, 
że Newag wybuduje specjalny zespół… prze-
praszam, specjalny pociąg, który obsługiwał-
by tę linię. Pomysł jest diabelnie prosty: duża 
częstotliwość kursowania w godzinach szczytu, 
dobra dostępność do większej ilości przystan-
ków, a przy nich parkingi. Do takiego pocią-
gu można by zabrać rower, albo pod dworcem 
przesiąść się do autobusu, na który obowią-
zywałby ten sam bilet. Skorzystaliby na tym 
wszyscy. Zyskalibyśmy czas, pieniądze, lepsze 
powietrze, ożywiłoby to pięknie odnowiony są-
decki dworzec i stacyjki, po których teraz hula 
wiatr. Może nawet opłacałoby się znowu uru-
chomić słynny sądecki bar dworcowy, który 
wielu wspomina z takim sentymentem.

- Pan mówi o jakimś komunikacyjnym modelu 
idealnym?

- Przepraszam, a do jakiego modelu mamy 
dążyć? Stawiajmy sobie ambitne cele to coś 
osiągniemy. W sprawie sądeckiego pociągu 
podmiejskiego od lat słyszę tylko narzekanie 
i akcentowanie problemów, które czynią go 
nierealnym. Oczywiście, że natrafimy na pro-
blemy, ale przecież w każdym przedsięwzięciu 
trafiamy na problemy. Sztuka planowania i za-
rządzania polega na tym, żeby je rozwiązywać. 
Inaczej nie ruszymy z miejsca.

- Pana idealny model transportu kolejowego?
- Zawsze powtarzam, że Szwajcaria. Tam 

można kupić jeden bilet na kolej, komunika-
cję miejską – autobus, tramwaj – obowiązu-
jący na terenie całego kraju. To wzorzec ide-
alny. Tam jest to tak sprawnie poukładane, że 
nie opłaca się jeździć samochodem. Bardzo wie-
lu ludzi wybiera pociąg, bo w nim ma czas na 
przeczytanie książki, gazety, na pracę, wypo-
czynek, albo przygotowanie się do spotkania. 
Chciałbym, aby Polacy mogli kiedyś wybierać 
pociąg zamiast samochodu. Moglibyśmy prze-
testować takie rozwiązanie na Sądecczyźnie, 
ale tu wiele osób woli wzdychać, że chcieliby 
żyć w Szwajcarii, zamiast spróbować standard 
naszego życia, choć trochę podnieść na wzór 
szwajcarskiego.

- Kiedy w taki idealny sposób dojedziemy pociągiem 
do Nowego Sącza?

- Ja się zastanawiam, kiedy z Nowego Są-
cza dojedziemy do Krakowa w godzinę? Gdy-
by to się stało, nastąpiłaby prawdziwa rewolucja 
w życiu sądeczan m.in. na rynku pracy. Nie by-
łoby już żadnego problemu, aby z Nowego Sącza 
dojeżdżać do pracy w Krakowie i na odwrót. Ale 
zostawmy ten temat politykom. Ja mogę tylko 
kibicować projektowi szybkiej kolei do Podłęża 
przez Piekiełko. Kto ma wątpliwości, co do tej 
trasy, niech się wybierze w podróż pociągiem 
retro do Chabówki i szybko je mieć przestanie.

- Bilety na tegoroczne kursy pociągu retro sprzedają 
się z prędkością TGV. Kilka tysięcy w ciągu kilku pierw-
szych dni sprzedaży. Zaskakuje to Pana?

- Ani trochę. To tylko pokazuje, jak Polacy 
stęsknili się za podróżami koleją. Nie tylko za 
starymi pociągami, ale za taką formą podró-
ży, gdzie nie muszą ciągle trzymać rąk na kie-
rownicy, tylko beztrosko patrzeć na krajobraz, 
którego na co dzień nie mają szansy zauważyć.

ROZMAWIAŁ
WOJCIECH MOLENDOWICZ

W moim przekonaniu pociąg jest dziś najbardziej 
luksusowym środkiem transportu. W pociągu 
możemy pracować, czytać, dyskutować przy kawie, 
albo po prostu zdrzemnąć się i zregenerować

FO
T.

 A
RC

H
IW

U
M

 N
EW

AG
U



www.sacz.in – Twój tygodnik codziennie | DOBRY TYGODNIK SĄDECKI   29 kwietnia 201610
REKLAMA



1129 kwietnia 2016   DOBRY TYGODNIK SĄDECKI | Twój tygodnik codziennie – www.sacz.in

Pierwsza w Polsce fabryka lokomotyw

Duma Chrzanowa nie doczekała stulecia

Na tej wielkiej fotografii są ci, co tworzyli Fa-
blok, i ci, co widzieli jego upadek. Zrobiono ją 
w 1959 r. Kiedy ktoś z Chrzanowa pierwszy raz 
ją zobaczy, to natychmiast zaczyna szukać tam 
jakieś znajomej twarzy. Ojca, stryja, kuzynów, 
sąsiadów, albo siebie. Zwykle kogoś znajdu-
je, bo fabryka lokomotyw utrzymywała czte-
ry pokolenia mieszkańców miasta. Potem, jak 
już się nacieszy zdjęciem, to zawsze coś opo-
wie o fabryce...

*
„Kto z Chrzanowa, to na pierwszą zmianę 

do Fabloku wychodził o wpół do szóstej. Na-
wet z Kościelca można było zdążyć, chyba, 
że zima była wielka. Wtedy dłużej, bo ścież-
kami przez pola się szło. Tym, co mieszkali 
w mieście, ci z wiosek zazdrościli, bo wsta-
wali o czwartej albo i wcześniej. Z Regulic 
czy Bolęcina trzeba było pociągiem, z My-
ślachowic autobusem, a rowerem to skąd 
się chciało. Ze 150 ich stało codziennie pod 
fabryką.  Byli tacy co przed wojną nauczyli 
się na piechotę i nawet jak już były autobu-
sy, to oni jeszcze na nogach, po staremu... 
Kwadrans przed szóstą spotykali się ludzie 
koło stacji kolejowej, bo stamtąd to już pra-
wie wszyscy szli jedną drogą, co kiedyś pro-
wadziła do Żarek. Tylko od Zagórza przez 
mostek na Chechle, to pod samą fabryką się 
wychodziło. Ci, co mieli najwyższe kwali-
fikacje mieszkali najbliżej. Postawiono dla 
nich Kolonię Fabryczną naprzeciw zakładu. 
Chwilę przed szóstą na bramę, przepustkę 

pokazać, kartę odbić, przebrać się szybko, 
bo brygadzista już czekał żeby ludzi podzie-
lić. Później to każdy swoje:  koła zębate to-
czyło się na W-2, budki do lokomotyw spa-
wali na W-3, a potem to wszystko do kupy 
na W-4. Jak gotowe, to kolejarze spraw-
dzali i brali”.

Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Pol-
sce, czyli Fablok, należała do spółki, której 
statut zatwierdzono w 1919 r. Fabryka po-
wstała na gruntach wykupionych od gmi-
ny Chrzanów w listopadzie 1920 r., a osie-
dle robotnicze na terenie odkupionym od 
hrabiny Krystyny Potockiej. Budowę roz-
poczęto w 1921 r., a 27 lutego 1924 można 
było oglądać próbną jazdę pierwszego wy-
produkowanego w Chrzanowie parowozu 
serii Tr 21. Potem, co miesiąc, wyjeżdżało 
z zakładu sześć lokomotyw, a w kolejnych 
latach jeszcze więcej. 

W październiku 1927 r., z okazji wypro-
dukowania dwusetnego parowozu, fabry-
kę odwiedził prezydent Ignacy Mościcki.

Klemens Sielecki i Kazimierz Zembrzu-
ski, wybitni fachowcy, których zasługi 
dla zakładu są nie do przecenienia, zo-
stali zatrudnieni w 1930 r. Sielecki kie-
rował pracami nad luxtorpedami, wago-
nami motorowymi jeżdżącymi m.in. na 
trasie Kraków-Warszawa i Kraków-Zako-
pane. Zembrzuski tworzył plany lokomo-
tywy Pm36. Mogła ona osiągać prędkość 
140 km/h, ale wtedy nie bardzo było gdzie 
ją wykorzystać. Znany na świecie Fablok 

eksportował przed wojną parowozy do Buł-
garii, na Łotwę, do Maroka i ZSRR. 

*
„Ci, co byli po szkole przyzakładowej, 

otwartej zaraz po wojnie, to od razu wiedzie-
li co i jak, bo na zakładzie mieli praktyki. Ro-
boty uczyli ich doskonali fachowcy. Wszyscy 
ich szanowali. Niektórzy skończyli Politech-
nikę Lwowską, inni choć nie mieli studiów, 
to nadrabiali zdolnościami i doświadczeniem. 
Od 1960 roku przy fabryce była filia Politech-
niki Krakowskiej, ale to już nie było to samo...

W latach pięćdziesiątych weszły lokomo-
tywy spalinowe, ale do parowozów to jeszcze 
długo różne się rzeczy robiło.  Stonki najwię-
cej były znane. W pewnym momencie stały 
się charakterystycznym elementem polskiego 
krajobrazu wszędzie tam, gdzie położono tory. 
Nazywały się naprawdę SM42. Zrobiliśmy tych 
lokomotyw ze dwa tysiące. Jeżdżą nadal, choć 
niektóre mogą mieć pięćdziesiąt lat”.

W czasie wojny Fablok przejęli Niemcy. 
Nazwę fabryki zmienili na Erste Lokomoti-
vfabrik in Polen A.G. Chrzanow, a potem na 
Oberschlesische Lokomotivwerke A. G. Pro-
dukowano wtedy parowozy, walce drogowe 
i urządzenia hamulcowe. Pod koniec woj-
ny uciekający Niemcy wywieźli z Chrzano-
wa część maszyn.

Po wojnie fabrykę szybko uruchomiono. 
Miała odtąd działać pod zarządem państwo-
wym. W lutym 1945  r. zbudowano już pierwszy 
parowóz. Do 1950 r. kierował zakładem Janusz 

Baurski - przedwojenny, bezpartyjny facho-
wiec. Potem w doborze kadry względy ideolo-
giczne stawały się ważniejsze niż merytoryczne.

W 1952 wykonano prototyp lokomotywy 
spalinowej SM02. Parowozy były już w od-
wrocie... Od 1965 r. jednym ze sztandaro-
wych produktów Fabloku była lokomotywa 
SM42, ale produkowano też wiele innych dla 
różnych odbiorców. Lokomotywy z Chrza-
nowa kupowano m.in. w Albanii, Chinach, 
Indiach, Wietnamie czy Maroku, jeździły też 
w Iraku. Zakład wytwarzał także elementy 
dźwigów samojezdnych i realizował zamó-
wienia wojskowe.

*
„Tak ze dwadzieścia lat temu zaczęło się 

źle dziać. Jak słyszeliśmy, że dyrekcja powo-
łuje komisje do obniżki kosztów przedsiębior-
stwa, a potem szuka inwestorów, to już wie-
dzieliśmy, że prędzej syndyk niż ten inwestor 
przyjdzie. Teraz nawet lokomotywę co stała 
przed zakładem zabrali...”

21  grudniu 1991 r. zakład przekształcono 
w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. W ko-
lejnych latach próbowano go restrukturyzować, 
a w 2001 r.  zarejestrowano Pracowniczą Spółkę 
Akcyjną Fablok. W maju 2013 r. krakowski sąd 
ogłosił upadłość Fabloku. Firma będąca dumą 
miasta nie doczekała stulecia.

 
LUCJAN SIEWIOREK

(AUTOR JEST DZIENNIKARZEM TYGODNIKA ZIEMI 
CHRZANOWSKIEJ „PRZEŁOM”)

Rok 1959. Załoga Fabloku na tle lokomotywy WP  wyprodukowanej dla kolei indyjskich
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POWIAT GORLICKI
Doskonałe miejsce 

do wypoczynku 
Zapraszamy na spotkanie z przyrodą 

i mieszkańcami Beskidu Niskiego

•  polecamy piesze, rowerowe 

i konne wędrówki beskidzkimi 

szlakami 

•  zapraszamy na konne atrak-

cje w największej w Euro-

pie Stadninie Koni Huculskich 

w Regietowie

•  zachęcamy do rekre-

acji nad urokliwym zalewem 

w Klimkówce

•  zapraszamy na sztucznie do-

śnieżany stok Magury Mała-

stowskiej  oraz trasy narciar-

stwa biegowego

•  oferujemy różnorodne zabiegi 

oraz wody mineralne w Wyso-

wej Zdroju i Wapiennem 

•  zapraszamy na kryte pływalnie 

w Gorlicach i Wysowej Zdroju 

•  polecamy doskonałą kuchnię  

regionalną Pogórzan i Łemków

Kraina wielu kultur, 
obyczajów i tradycji

Zapraszamy na spotkanie z historią

•  na Szlaku Architektury Drewnianej,  

gdzie aż 5 obiektów wpisanych 

jest na Listę Światowego Dziedzic-

twa Kultury UNESCO,

•  na jedyny w Europie Szlak Cmen-

tarzy z I Wojny Światowej,

•  na Szlaku Naftowym, by zobaczyć 

pierwsze na świecie szyby naftowe 

oraz miejsce, w którym Ignacy Łu-

kasiewicz zapalił pierwszą na świe-

cie uliczną lampę naftową,

•  w Muzeum Dwory Karwacjanów 

i Gładyszów w Gorlicach, Szymbar-

ku, Łosiu i Bartnem,

•  do Biecza miasta królów, katów 

i poetów,

•  do Bobowej dawnego centrum 

chasydzkiego i obecnego centrum 

koronki klockowej,

•  do Gorlic, gdzie przed stu laty ro-

zegrała się największa bitwa fron-

tu wschodniego I wojny światowej

Starostwo Powiatowe w Gorlicach

ul. Biecka 3

38-300 Gorlice    

www.powiatgorlicki.pl

www.wirtualnezwiedzanie.com.pl
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Do dyskusji w podróży

Samotność  Panu Bogu się nie udała. Bo je-
śli nawet swoją chorobę Jurek Płonka potrafi 
sobie jakoś wytłumaczyć, to sytuację, kiedy 
może nie mieć do kogo wracać, już nie. Chy-
ba wie, co mówi.  Bo choć widzi tylko pięć 
procent tego, co my, zdrowi ludzie, zdoby-
wa Koronę Europy -  46 najwyższych szczy-
tów  Starego Kontynentu.  I bardzo pilnuje, 
by schodząc z gór, zawsze czekali na niego 
bliscy mu ludzie. Bo każda podróż, nawet ta 
najbardziej fascynująca i ekstremalna,  może 
się przecież kiedyś skończyć.

Człowiek, który żyje bardziej
Istnieją na Ziemi byty niezmien-

ne. Jerzy Płonka do nich nie nale-
ży. Zmiennością świata tego 26-lat-
ka z Krakowa rządzą bardzo proste, 
może nawet pierwotne, zasady, by 
żyć jak się chce.  A nawet żyć bardziej. 
Tak jakby chcieć udowodnić i sobie, 
i innym, że przeszkody nie istnieją. I to 
nie tylko dlatego, że się ich nie widzi. 
– Kiedy wydaję ci się, że twoje życie jest 
do kitu, zamknij oczy i pomyśl, że ja, 
wspinam się na najwyższe szczyty Eu-
ropy, mając taką ciemność przed ocza-
mi. Tyle, że ty możesz swoje oczy teraz 
otworzyć – mówi.

Światy równoległe 
Jurek ma:  26 lat, Stowarzyszenie „Nie 

widzę Przeszkód”, 10 szczytów do za-
kończenia projektu, naturalną radość, 
cudownych ludzi wokół siebie i wiel-
kie przekonanie, że wszystko dzieje się 
po coś. Jurek nie ma: potrzeby posiada-
nia rzeczy materialnych, robienia cze-
gokolwiek na siłę, instynktu, który stoi 
u źródeł współczesnego wyścigu szczu-
rów.  Zbiory te łączą się w kompletny 
przypadek, który zaraża innych wolą 
walki i nieograniczoną chęcią chłonię-
cia świata. Z jego dobrymi i złymi strona-
mi. Jerzy: – Wzrok traciłem powoli, jesz-
cze w podstawówce grałem z chłopakami 
w piłkę, czytałem książki, funkcjonowa-
łem jak inni, można rzec normalnie. Z cza-
sem widziałem coraz gorzej, coraz mniej. 
Czy można się do tego przyzwyczaić? Kie-
dy powiem, że można, uwierzysz mi?

Degeneracja siatkówki mogła brzmieć 
jak wyrok. Tyle, że Jurek nie ma takiego 
wyrazu w swoim osobistym słowniku. 
Mówi: – Rodzice nauczyli mnie walczyć 
o siebie, ale nie z sobą.

Tak więc, proporcjonalnie do tego, 
co tracił, wymyślał rzeczy, które mógł-
by robić jakby na przekór. I tak do śmi-
gania na rolkach, jeżdżenia na rowerze, 
dodawał skoki na spadochronie, mara-
tony, pływanie na żaglach, chodzenie 
na skiturach, wreszcie Koronę Europy. 
Projekt, który budzi podziw tych, któ-
rzy nie lubią odrywać się od ziemi, jak 
i himalaistów z krwi i kości, choćby Kin-
gi  Baranowskiej i Krzysztofa Wielickie-
go, którzy nie kryją, że facet z Krakowa 
robi świetną robotę.

I może właśnie dlatego, Ju-
rek nie dzieli swojego świata na 
ten, w którym jeszcze widział, jak 
i ten, w którym widzi niewiele. Nie kłóci 
się o chorobę z Panem Bogiem, po pro-
stu żyje i nie ma w tym żadnej sprzecz-
ności. – Daje nam wszystkim kopa 
w cztery litery. Napędza i zaraża. Nie 
da się przy nim zwolnić. Właściwie nie 
chce się zwalniać – podkreśla Michał 
Mysza, przyjaciel Jurka.

To właśnie z nim Jurek rozpoczął na 
serio wspinanie się po górach. Wyjście 
na Mont Blanc, nieco wariackie i spon-
taniczne, stało się początkiem drogi, 
która, gdy zakończy się sukcesem, da 
Jurkowi prawo do posługiwania się ty-
tułem pierwszego niewidomego czło-
wieka, który zdobędzie Koronę Europy. 
- Kiedy czasami zastanawiam się, jak-
bym żył widząc,  to nasuwa mi się tylko 
jedna odpowiedź: dokładnie tak samo.

Samotność gorsza niż choroba
Jurek lubi ludzi. I ludzie lubią Jur-

ka, choć nie ma w tym banalnej zależno-
ści. – Nie widząc musisz uczyć się wielu 
rzeczy, przede wszystkim bezgranicz-
nego zaufania do innych i odpowie-
dzialności za grupę – mówi. Zwłaszcza 
w górach, gdzie trzymając kijki lub będąc 
związanym liną z przewodnikiem,  stajesz 
się z drugą osobą jednym organizmem. – 
A każdy fałszywy ruch, błąd może kosz-
tować życie. Czy istnieje większa doj-
rzałość? – pyta.

Dlatego, jak lubi powtarzać, najważ-
niejsi zawsze są ludzie.  – Góry to kupa 
kamieni i jakkolwiek zabrzmi to prowo-
kująco, tak właśnie jest. Ważniejsi od 
nich, od wysokości i wspinania, są ci, 
którzy w tę wyprawę wyruszają, towa-
rzyszą ci – powtarza.

Mimo niebezpieczeństwa, świadomo-
ści, że można nie wrócić. Po co?  - Bo 
w górach dostajesz coś, czego na co dzień 
nie znajdziesz w mieście.  Swobodę oddy-
chania, bycia bez żadnych konwenansów,  

ograniczeń.  Namiastkę pierwotności?  - 
zastanawia się, czy to odpowiednie słowo.

Chyba tak, bo wspinanie się nie zno-
si fałszu, zaborczości, kiepsko sprawdza 
się w układach. – Na wyjazdach każdy 
czuje się zdobywcą, zdolnym do pokony-
wania rzeczy, które na dole wydają się 
trudne. Między nami nie ma udawania, 
jest prosta zależność. Wszyscy chcemy 
odbyć jakąś podróż, coś osiągnąć, po-
konać ograniczenia – tłumaczy Jurek. 
I zaznacza: - Nic za wszelką cenę. Czasa-
mi trzeba wycofać się, uspokoić adrena-
linę i powiedzieć sobie: nie tym razem.

Tak było podczas ostatniej wspinaczki, 
kiedy do szczytu Dufourspitze w Szwaj-
carii (4 634 m), zabrakło ok. 120 metrów. 
Jurek: – Grań była tak wąska, że mogłem 
na niej siąść okrakiem, warunki pogodo-
we fatalne, do tego brakowało nam cza-
su. Emocje sięgały zenitu, bo przygoto-
wania do wyprawy trwały rok. 

Wrócili. Bo góry będą zawsze 
i mogą poczekać.  Ludzie nie.   

KATARZYNA KACHEL

Góry to kupa kamieni, ważniejsi są ludzie

Jeśli Jurek stanie na ostatnich 10 z 46 
szczytów Korony Europy, będzie pierw-
szym niewidomym, który tego dokona.  
By zdobyć Koronę Europy Jurkowi po-
trzeba dobrych ludzi, którzy go wesprą. 
Chętnych zapraszamy na stronę:
www.niewidzeprzeszkod.pl  i  https://
web.facebook.com/SNWPatESA/
Więcej zdjęć z wypraw Jerzego Płonki zo-
bacz na: www.sacz.in

– Kiedy wydaję ci się, że twoje 
życie jest do kitu, zamknij oczy 
i pomyśl, że ja, wspinam się na 
najwyższe szczyty Europy, mając 
taką ciemność przed oczami.

Filmy, których akcja 
toczy się w pociągach

• „Generał” (1927), USA – klasyczna niema komedia 
z Busterem Keatonem, próbującym zapanować nad roz-
pędzoną lokomotywą o tytułowej nazwie;

• „Człowiek na torze” (1957), Polska, reż. Andrzej 
Munk, w głównej roli Kazimierz Opaliński – los maszy-
nisty parowozu, jako metafora stalinizmu;

• „Pociąg” (1959), Polska, reż. Jerzy Kawalerowicz – 
psychologiczny o relacjach międzyludzkich w wagonie 
sypialnym, ze Zbigniewem Cybulskim, który 8 lat póź-
niej miał zginąć na dworcu kolejowym we Wrocławiu 
właśnie pod kołami pociągu;

• „Droga na zachód” (1961), Polska, reż. Bohdan 
Poręba – Kazimierz Opaliński znowu jako maszynista 
parowozu, tym razem prowadzący transport wojskowy 
u schyłku II wojny światowej;

• „Ludzie z pociągu” (1961), Polska, reż. Kazimierz 
Kutz – epizod w pociągu pretekstem do panoramy po-
staw społecznych w czasie okupacji niemieckiej w Pol-
sce w okresie II wojny światowej;

• „Most Kasandry” (1976), RFN-Włochy-W.Bryta-
nia – znajdujący się w posiadaniu fiolki ze śmierciono-
śnym wirusem terrorysta ucieka pociągiem do… Polski, 
tuzinkowa sensacja z nietuzinkową obsadą (m.in. Burt 
Lancaster, Sophia Loren i Ava Gardner);

• „Wielki napad na pociąg” (1978), W. Brytania, reż. 
Michael Crichton, w gł. rolach Sean Connery i Donald 
Sutherland – autor powieści „Park jurajski” rekonstru-
uje autentyczny napadu rabunkowy z 1855 r.;

• „Uciekający pociąg” (1985), USA, reż. Andriej Kon-
czałowski, w gł. rolach Jon Voigt i Eric Roberts – o zbie-
gach z więzienia na Alasce, którzy uciekają pociągiem 
towarowym;

• „Złoty pociąg” (1986), Polska-Rumunia, reż. Boh-
dan Poręba – wcale nie o złotym pociągu rzekomo ukry-
tym pod Wałbrzychem, lecz o dramatycznej wywózce 
rezerw polskiego złota po wybuchu II wojny światowej;

• „Pociąg śmierci” (1992), W. Brytania-Jugosławia-
-USA, w gł. rolach Pierce Brosnan i Patrick Stewart – 
na podstawie sensacyjnej powieści Alistaira McLeana, 
post-radziecki generał porywa pociąg, którym prze-
wozi ukradzioną bombę atomową;

• „Cudowna podróż Kornela Estiego” (1995), Węgry – 
pisarz podróżuje pociągiem, który porusza się w… czasie;

• „Liberator 2” (1995), USA – sensacyjne łubudu 
z żałosnym Stevenem Seagalem – „aktorem” klasy Z, se-
quel „Liberatora”, którego akcja przebiegała na statku;

• „Pociąg życia” (1998), Rumunia-Izrael-Belgia-
-Francja-Holandia – komedia o Żydach, którzy w cza-
sie II wojny światowej próbują uciec przed niemiecką 
deportacją do obozu zagłady, organizując pociąg depor-
tacyjny z własną załogą;

• „Pociąg skazańców” (1999), USA – taśmowa pro-
dukcja sensacyjna, przestępcy konwojowani do więzie-
nia uwalniają się i opanowują pociąg;

• „Rozbitkowie” (2001), W. Brytania-Niemcy-Hisz-
pania, reż. Ken Loach – dramat społeczny, pracownicy 
kolei próbują odnaleźć się po prywatyzacji państwowych 
linii kolejowych w W. Brytanii;

• „Ostatni pociąg” (2002), Argentyna-Hiszpania-
-Urugwaj – komedia o miłośnikach kolei, którzy nie 
mogą pogodzić się ze sprzedażą zabytkowej lokomoty-
wy do Hollywood, więc ją uprowadzają;

• „Ekspres polarny” (2004), USA, reż. Robert Zemec-
kis – animacja, która posłużyła się wizerunkiem Toma 
Hanksa w roli konduktora, tytułowy ekspres zabiera 
w podróż chłopca, który nie wierzy w św. Mikołaja;

• „Bilety” (2005), Włochy-W. Brytania, reż. Abbas 
Kiarostami, Ken Loach i Ermanno Olmi – trzy nowe-
le o pasażerach jednego pociągu, m.in. z Valerią Bruni 
Tedeschi, czyli siostrą b. prezydentowej Francji, eks-
modelki Carli Bruni;

• „Pociąg do Darjeeling” (2007), USA, reż. Wes An-
derson, w rolach gł. Owen Wilson i Adrien Brody – 
obyczajowy, trzech skłóconych braci podróżuje kole-
ją przez Indie;

• „Wielki napad na pociąg” (2013), W. Brytania – 
o słynnym napadzie rabunkowym z 1963 r.
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 naturalna woda mineralna rozlewana jest w Uzdrowisku 
Muszyna z  odwiertów zlokalizowanych na terenie Popradzkiego Parku 
Krajobrazowego. Jest wodą alkaliczną, wysoko-zmineralizowaną, magnezowo-
wapniową. Jej orzeźwiający smak oraz  składniki  mineralne, takie jak: magnez, 
wapń, potas, sód, żelazo, powodują, że Muszynianka ma  właściwości odżywcze. 
W swoim składzie posiada także wodorowęglany i siarczany, które  alkalizują kwasy 
żołądkowe i są korzystne dla osób cierpiących na nadkwasotę. Przyczyniają się 
również do obniżenia zawartości cukru we krwi i  regulują jej PH. Systematyczne 
picie „Muszynianki” nie tylko uzupełnia braki wody w  naszym organizmie, ale 
też pozwala na korygowanie nieprawidłowości wynikających z  niedoborów 
mineralnych i  wadliwej przemiany materii.

33-380 Krynica Zdrój, 
ul. Kościuszki 58 | tel./fax: +48 18 471 21 34

e-mail: biuro@muszynianka.pl | www.muszynianka.pl

Rekomendowana przez 
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego 
- Państwowy Zakład Higieny

REKLAMA
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Jednym z podstawowych czytadeł zabie-
ranych w podróże kolejowe są kryminały. 
Wśród tego rodzaju literatury wagonowej 
pokaźny udział miały klasyczne powieści 
detektywistyczne Agathy Christie. A naj-
bardziej znana z nich nosi tytuł „Morder-
stwo w Orient Expressie” i rozgrywa się 
najsłynniejszym pociągu świata.

Orient Express, kolejowy odpo-
wiednik wielogwiazdkowego hotelu 
lub luksusowego transatlantyku, to 
synonim wykwintnej przygody. Od 
1883 r. połączył Paryż z Konstanty-
nopolem (obecnie Stambuł), stając się 
pierwszą transeuropejską linią kole-
jową. Druga trasa prowadziła do We-
necji przez prawie 20-kilometrowy 
tunel Simplon w Szwajcarii. W 1931 
r. Orient Express wykoleili bałkań-
scy terroryści, ale regularnie kurso-
wał do 1962 r. Od 1982 r. łączy Londyn 
z Wenecją oraz służy ludziom, których 
stać na bilet (kosztuje kilka-kilkadzie-
siąt tysięcy dolarów), do luksusowych 
wycieczek po Europie i Azji. W 1988 r. 
odrestaurowany 16-wagonowy błę-
kitny skład z 35-osobową obsługą po 
raz pierwszy odwiedził Polskę, potem 
jeszcze w 2007 r.     

Właśnie w pełnej przepychu scene-
rii tego wyjątkowego pociągu Agatha 
Christie umieściła akcję swej najsłyn-
niejszej powieści. Pierwodruk „Mor-
derstwa w Orient Expressie” nastąpił 
w gazecie „Saturday Evening Post”, 
w odcinkach ukazujących się w okre-
sie od 1 lipca do 30 września 1933 r. 
W formie książkowej wydano ją 
w roku następnym. 

Osią fabuły jest dociekanie, kto 
zasztyletował w przedziale amery-
kańskiego, antypatycznego milione-
ra Samuela Ratchetta. Nikt nie mógł 
uciec z zamkniętego wagonu, bo skład 
ugrzązł w zaspach na bezludziu gdzieś 
na Bałkanach. Podejrzanych jest 12 pa-
sażerów, ale wszyscy mają alibi. Wy-
chodzi też na jaw, że każdy z nich 
znał zamordowanego i miał z nim na 
pieńku. Okazuje się, że hrabina, któ-
ra miałaby najwięcej powodów do ze-
msty, akurat tego nie uczyniła, nato-
miast milioner zginął z ręki… No nie, 
nie zdradzimy przecież zakończenia!

Christie napisała ten kryminał 
w hotelu w Stambule, do którego 
dotarła oczywiście Orient Expres-
sem. Środek transportu tak ją za-
inspirował, że postanowiła go 
uwiecznić w powieści.

„Morderstwo w Orient Expres-
sie” było kilkukrotnie ekranizowa-
ne. Najbardziej znane adaptacje: 1974 
– reż. Sidney Lumet, gwiazdorska 
obsada, m.in. Albert Finney, Sean 
Connery, Lauren Bacall, Ingrid Berg-
man, Anthony Perkins i Richard 

Widmark; 2001 – z Alfredem Moliną; 
2006 – z Davidem Suchetem.

Śledztwo w Orient Expressie pro-
wadził najsłynniejszy detektyw Aga-
thy Christie – Belg Hercules Poirot. 
W czasie I wojny światowej autor-
ka poznała wielu uchodźców akurat 
z Belgii, co wpłynęło potem na na-
rodowość jej ulubionej postaci lite-
rackiej. Poirot urodził się na kartach 
debiutanckiej książki Christie - „Ta-
jemnicza historia w Styles” (1920), 
która przy pierwszym wydaniu przy-
niosła marny dochód 25 funtów. Poja-
wił się łącznie w 33 powieściach, kil-
kudziesięciu opowiadaniach i jednej 
sztuce teatralnej. Ten niewysoki, za-
żywny, hipochondryczny, pedan-
tyczny, starannie odziany jegomość 
o wypomadowanych i przyczernio-
nych wąsach przepadał za słodycza-
mi i herbatkami ziołowymi w filiżan-
ce posłodzonej aż pięcioma kostkami 
cukru oraz palił cienkie, rosyjskie pa-
pierosy. Ale pod tą nieszkodliwą po-
wierzchownością krył się przenikliwy 
umysł, który przy pomocy dedukcji 
z łatwością rozwiązywał najtrudniej-
sze rebusy detektywistyczne. 

Nic dziwnego, że Poirot był nieco 
zarozumiały. A jego wysokie mniema-
nie o sobie umacniały takie fakty, jak 
np. umieszczenie jego podobizny (!) na 
znaczku pocztowym w Nikaragui. Po-
wiadał: „Mam mieszczański stosunek 
do morderstwa: potępiam je”. Autor-
ka uśmierciła go w powieści „Kurty-
na. Ostatnia sprawa Poirota” (1975).

Poirot miał powieściową przyja-
ciółkę – Ariadnę Oliver, wielbiciel-
kę jabłek i autorkę kryminałów o fiń-
skim detektywie Svenie Hjersonie, tak 
nieudolnych, że niemiłosiernie wy-
szydzanych przez skandynawskich 
czytelników z powodu nawału błę-
dów rzeczowych. W tej postaci Chri-
stie skarykaturowała oczywiście samą 
siebie - ona też gustowała w jabłkach.

Agatha Christie mówiła, że fabu-
ły wymyśla w trakcie zmywania na-
czyń: – Nic innego nie budzi we mnie 
takiej żądzy mordu! Napisała 78 po-
wieści kryminalnych. 

Christie wymyśliła i rozwiązała 
wiele szarad kryminalnych, ale jedna 
wciąż pozostaje zagadką. Otóż w życiu 
prywatnym zainscenizowała przed-
stawienie pt. „Zaginięcie” z sobą samą 
w roli amantki dramatycznej.

Od 1914 r. była żoną pułkownika 
lotnictwa Archibalda Christie (1889-
1962), a 12 lat później nastąpiło jej ta-
jemnicze zaginięcie. Znaleziono tyl-
ko porzucony nad stawem samochód 
marki Morris Cowley. Policja zor-
ganizowała akcję na szeroką skalę, 
a w najbliższy wolny dzień przyłą-
czył się do niej naród, który zamiast 

niedzielnego spaceru wybrał się na 
poszukiwanie Agathy Christie ubra-
nej – jak głosił rysopis - w zielony 
sweter, szarą spódnicę, ciemnosza-
ry cardigan (typ blezera) i zielony 
kapelusik. Gazety, które wyraża-
ły przypuszczenie, że to płk Chri-
stie zamordował żonę, wyznaczyły 
nagrody za pomoc w odnalezieniu 
zwłok pisarki. (Zraziła się wtedy do 
mediów i nigdy już nie udzieliła żad-
nego wywiadu prasie, radiu czy te-
lewizji.) A płk Christie ufundował 
własną nagrodę za znalezienie żony 
– 500 funtów.

I nagle sensacja: okazało się, że 
przez 11 dni cała i zdrowa ukrywa-
ła się w kurorcie Harrogate w hrab-
stwie Yorkshire, odległym o 350 
km od jej posiadłości w Sunnindale 
w hrabstwie Berkshire, gdzie mia-
ła dom nazwany mianem Styles na 
pamiątkę pierwszej powieści. Po-
dejrzewano różne powody, łącznie 
z chorobliwymi zanikami pamię-
ci, ale ona uczyniła to świadomie 
- po odkryciu romansu małżonka 
z sekretarką Nancy Neele. Najlepszy 
dowód, że w nadmorskim hotelu 
Hydro zameldowała się pod nazwi-
skiem kochanki męża. A do inspek-
tora Williama Kenwarda z komen-
dy policji w Surrey wysłała list, 
w którym alarmowała, że jest 
w niebezpieczeństwie i prosiła 
o pomoc. Wyraźnie ukartowała to 
wszystko, żeby zemścić się na mężu 
i rzucić na niego podejrzenie. Policja 
musiała przyjąć to za dobrą monetę, 
rozpoczęła więc śledzenie pułkow-
nika i założyła mu podsłuch telefo-
niczny. Zazdrosna żona wiedziała 
też, że po jej odnalezieniu ktoś bę-
dzie musiał pokryć koszty poszu-
kiwań – urządziła więc to tak, żeby 
tym kimś został jej mąż. 

Dopiero potem pojawiły się domy-
sły o rzekomym załamaniu psychicz-
nym pisarki, a ona sama – zawstydzo-
na skandalem - utrzymywała, że pod 
wpływem stresu nagle straciła pamięć. 
W wydanej w 1965 r. autobiografii nie 
wspomina o tym ani słowem. Jednak 
był to zarazem jeden z najlepszych 
tricków reklamowych w dziejach. Po 
tej aferze popularność książek Agathy 
radykalnie wzrosła. Z pułkownikiem 
rozwiedli się w 1928 r., a panna Neele 
została drugą panią Christie.

W 1979 r. nakręcono film „Aga-
tha” z Vanessą Redgrave w roli tytu-
łowej, opowiadający właśnie o epizo-
dzie „zaginięcia” pisarki. Zawiera on 
jednak dość swobodną interpretację 
tej historii… Po rozwodzie zwiedza-
ła zabytki nad Zatokę Perską, gdzie 
w Iraku poznała młodszego od siebie 
o 14 lat pracownika British Museum, 

archeologa Maxa Mallowana (1904-
1978), za którego wyszła za mąż 
w 1930 r. Archeologów – ona, „mat-
ka” detektywa Poirot - zaczęła nazy-
wać detektywami przeszłości. Razem 
z mężem brała udział w ekspedy-
cjach na Bliski i Środkowy Wschód 
(Mezopotamia, Rodos, Egipt, Syria, 
Irak, Persja, Kaszmir). Z tego powodu 
bywała pasażerką Orient Expressu. 
Prócz „Morderstwa w Orient Expres-
sie” napisała też inne kryminały, roz-
grywające się w egzotycznej scenerii, 
choćby „Morderstwo w Mezopota-
mii” (1936) i „Śmierć na Nilu” (1937).

Ponoć przyszły mąż zapytał 
ją, czy nie przeszkadza jej to, 

że jego zawodem jest odkopy-
wanie zmarłych. - Ależ skąd – 
miała zaprzeczyć – uwielbiam 
nieboszczyków!

W źródłach bezkrytycznie powta-
rzana jest anegdota jakoby Christie, 
zachwalając innym paniom zalety 
małżeństwa z archeologiem, mia-
ła wyrazić się, że jest to jedyny czło-
wiek, który będzie interesował się 
nimi tym mocniej, im bardziej będą 
się starzały. Tymczasem autorem tego 
bon motu jest londyński felietonista 
Beverley Nichols (1898-1983), któ-
ry złośliwie włożył te słowa w usta 
pisarki.

IRENEUSZ PAWLIK

Literatura wagonowa

REKLAMA

REKLAMA

Partner wydania GAZETY DO POCIĄGU

Agatha Christie w Orient Expressie
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Są jeszcze w Polsce zakątki niezadeptane, gdzie do 
lokalnych atrakcji nie ustawiają się długie kolej-
ki turystów inspirowanych jedynie żądzą „zalicze-
nia” kolejnego modnego miejsca. Taki właśnie jest 
Beskid Niski ze swą stolicą – Gorlicami. A nie brak 
tu przecież przyrodniczych perełek, cudów archi-
tektury, czy pamiątek po wydarzeniach, które na 
trwałe zagościły na kartach podręczników histo-
rii Europy i Świata.

Początki
Gorlice założył około 1355 r. Dersław Kar-

wacjan – krakowski rajca i bankier. Lokowa-
ne na prawie magdeburskim w 1417 r. przez 
króla Władysława Jagiełłę słynęło z targów, na 
które przyjeżdżali kupcy z Biecza, Nowego Są-
cza, Krakowa, Bardejowa, Pesztu i Debreczyna. 
Dzieje tamtej wielkiej świetności miasta przy-
pomina przepięknie odrestaurowany XVI-
-wieczny dwór rodu Karwacjanów.

Pierwsza w świecie uliczna lampa naftowa
Wiek XIX to okres rozkwitu przemysłu naf-

towego na Ziemi Gorlickiej, leżącej na wiel-
kich pokładach „czarnego złota”. W krajo-
brazie beskidzkich lasów pojawiły się wtedy 
setki wież wiertniczych, a strumień ropy po-
płynął wartkim nurtem. W roku 1853 w Gorli-
cach zamieszkał Ignacy Łukasiewicz, światowej 
sławy pionier nafciarstwa, farmaceuta i od-
krywca. Efektem jego badań i eksperymentów 
było wydarzenie przełomowe – skonstruowa-
nie pierwszej w świecie ulicznej lampy nafto-
wej. Pamiątką tego historycznego wydarzenia 

jest przepiękna kapliczka Jezusa Frasobliwe-
go w dzielnicy Zawodzie zlokalizowana do-
kładnie w miejscu, gdzie gorliccy rajcy w roku 
1854 oświetlili łukasiewiczowską lampą skrzy-
żowanie ruchliwych traktów handlowych. W 
gorlickim Muzeum Regionalnym PTTK obej-
rzeć można bogatą wystawę pamiątek po Igna-
cym Łukasiewiczu. W podróż po bogatej histo-
rii przemysłu naftowego na Ziemi Gorlickiej 
zabierze nas przewodnik w Skansenie Nafto-
wym MAGDALENA, gdzie obejrzeć można au-
tentyczną wieżę wiertniczą, zrekonstruowane 
pierwsze „kopanki” ropy, maszyny i urządze-
nia do jej przeróbki i destylacji oraz wiele pa-
miątek po pionierach nafciarstwa.

Bitwa, która zmieniła losy Europy
Tragiczne wydarzenia roku 1915 odcisnęły 

swoje piętno na losach Gorlic. 2 maja 1915 roku 
rozpoczęła się wielka ofensywa wojsk państw 

centralnych przeciwko armii rosyjskiej. W jej 
efekcie Rosjanie rozpoczęli odwrót w stronę 
Przemyśla i do końca wojny nie byli już w sta-
nie odzyskać utraconych pozycji. Bitwa pod 
Gorlicami uznana została za jedną z najwięk-
szych na froncie wschodnim – poległo w niej 
ponad 20 tys. żołnierzy. Przypominają o tym 
dramacie liczne, przepiękne w swej architek-
turze cmentarze wojenne, w tym nekropolia na 
Górze Cmentarnej, gdzie „na wiecznej warcie” 
spoczęło ponad 800 żołnierzy armii austro-wę-
gierskiej, pruskiej i rosyjskiej. Miasto zapłaci-
ło straszliwą cenę za wejście na karty historii. 
Zniszczone zostało ponad 80 proc. zabudowań, 
a kilkuset gorliczan poległo w wyniku ostrzału 
karabinowego i bombardowań artyleryjskich. 
Do legendy przeszła „Chuda Emma”, czyli gi-
gantyczny moździerz Skoda kalibru 305 mm, 
użyty podczas Bitwy Gorlickiej do ostrzału po-
zycji rosyjskich, którego pociski siały śmierć i 

zniszczenie wśród wojsk i ludności cywilnej. 
Co roku w weekend majowy na Ziemi Gorlic-
kiej obchodzone są kolejne rocznice pamięt-
nej Bitwy z udziałem grup rekonstrukcji hi-
storycznej odtwarzających fragmenty działań 
wojennych. W gorlickim Muzeum Regional-
nym PTTK obejrzeć można bogatą ekspozycję 
pamiątek, w tym elementy uzbrojenia i umun-
durowania oraz interaktywną makietę i gabi-
net figur woskowych.

Aktywnie w Beskidzie Niskim
Gorlice to także stolica Beskidu Niskiego 

i Pogórza, krainy przenikania się kultur Po-
górzan, Łemków i Bojków. To atrakcyjna baza 
wypadowa na turystyczne szlaki Magurskiego 
Parku Narodowego, parków krajobrazowych, 
zabytkowych kościołów i cerkwi wpisanych na 
listę UNESCO, średniowiecznego Biecza oraz 
uzdrowisk w Wysowej Zdroju i Wapiennem. 
Na chętnych czekają trasy rowerowe, wycią-
gi narciarskie i trasy biegowe, wczasy w siodle 
w jednej z największych w Europie Stadninie 
Koni Huculskich „Gładyszów” w Regietowie, 
żeglowanie lub pływanie na sztucznym zalewie 
w nieodległej Klimkówce. Dla spragnionych 
sportowych emocji Ziemia Gorlicka oferu-
je Weekend Naftowy (biegi i jazda na rolkach), 
Bieg Sylwestrowy (kilkuset zawodników z ca-
łej Europy) oraz Wyścig Górski Magura Mała-
stowska, Gorlice-Małastów. Miłośników mu-
zyki elektronicznej zapraszamy na coroczny 
festiwal „AMBIENT”, a wielbicieli dobrej książ-
ki na Festiwal im. Zygmunta Haupta.

Pierwsza w świecie lampa i „Chuda Emma”

Kolej w Małopolsce

Pociąg jest absolutną przyszłością
Rozmowa  z LESZKIEM 
ZEGZDĄ, członkiem 
Zarządu Województwa 
Małopolskiego

- Podróżuje Pan koleją?
- Czasami podróżuję, głównie do 

Warszawy, ale chciałbym korzy-
stać z pociągu zdecydowanie czę-
ściej. Na przykład marzyłbym, żeby 
dojeżdżać do pracy z Nowego Sącza 
do Krakowa pociągiem. Oczywi-
ście w godzinę. To byłaby rewolucja 
w moim życiu, a pewnie i rewolucja 
w historii całej Sądecczyzny.

- Będzie to kiedyś możliwe?
- Wierzę, że będzie, choć to nie 

do mnie pytanie. Czytam i słucham 
deklaracji senatora Stanisława Ko-
guta - mającego dzisiaj dostęp do 
najważniejszych decydentów rzą-
dowych - że pojedziemy szybką ko-
leją do Piekiełka za niecałe dziesięć 
lat. Cieszę się. Jestem wielkim zwo-
lennikiem tego projektu.

- Ponieważ?
- Ponieważ kolej jest absolutną 

przyszłością, jeśli chodzi o komu-
nikację. Mamy tego pełną świado-
mość i do roku 2020, jako Zarząd 

Województwa, zamierzamy zaku-
pić łącznie 60 nowych pociągów, co 
powinno pozwolić całkowicie od-
nowić tabor, który jeździ po ma-
łopolskich torach. W tej chwili są-
decki Newag produkuje na nasze 
zlecenie kolejne nowoczesne po-
ciągi. Mówimy aż o 13 nowych po-
jazdach, z których pierwsze mają 
wyjechać na małopolskie tory do 
września, kolejne do lutego. Termi-
ny są napięte, ale również potrzeby 
są duże. Bardzo mocno stawiamy na 
Szybką Kolej Aglomeracyjną, dzięki 
której nikomu nie będzie się opła-
cało dojeżdżać do centrum Krako-
wa własnym samochodem. Planuje-
my stworzyć kilka parkingów typu 
park and ride w miastach wokół 
Krakowa, na przykład w  Krzeszo-
wicach, Skawinie czy Trzebini. Na 
parkingu zostawimy auto, a szyb-
ka kolej podmiejska zawiezie nas do 
centrum Krakowa. To nie wszystko 
- już działa Małopolska Karta Aglo-
meracyjna czyli jeden bilet na różne 
środki transportu. Dzięki tej karcie, 
dostępnej również jako aplikacja 
w telefonie, w każdym miejscu 
w Małopolsce możemy kupić zinte-
growany bilet na pociąg, parking, 
komunikację miejską w Krakowie 
i Tarnowie. Rozpoczęły się rozmowy 
na temat rozszerzenia tego systemu, 

prezydent Nowego Sącza wyraził 
zainteresowanie Małopolską Kartą 
Aglomeracyjną.

- Jeden bilet na wszystko?
- Na wszystko. Na przejazdy au-

tobusami miejskimi, międzymia-
stowymi, koleją aglomeracyjną 
i pociągami w całej Małopolsce. Bi-
let mamy w telefonie lub jako kar-
tę, można go doładować w zależ-
ności od potrzeb. System już działa 
w Krakowie i Tarnowie, będzie-
my go stopniowo rozbudowywać 
na całą Małopolskę. Pierwszy park 
and ride powstał w Tarnowie, gdzie 
przy dworcu mamy trzypoziomo-
wy parking. Tam można zostawić 
na cały dzień auto, a w grudniu, po 
zakończeniu przebudowy linii ko-
lejowej,  ruszy szybka kolej pomię-
dzy Krakowem i Tarnowem. Poje-
dziemy 160 km/h, czyli pokonamy 
tę trasę w mniej niż godzinę.

- A do Nowego Sącza?
- W tej chwili podróż koleją z 

Krakowa do Nowego Sącza może-
my przyspieszyć o kwadrans, co 
powinno wzmocnić konkurencyj-
ność pociągu na tej trasie. W prak-
tyce podróż z centrum Nowego Są-
cza do centrum Krakowa powinna 
trwać 2 godziny 20 minut.

- W Nowym Sączu od lat mówi się o au-
tobusie szynowym, który odciążyłby po-
łudniowy wyjazd z miasta w stronę Do-
liny Popradu.

- To jest możliwe i bardzo bym 
do tego namawiał. Mam w pla-
nie zorganizowanie spotkania 
w tej sprawie z sądeckimi samo-
rządowcami. Potrzebne jest jednak 
spełnienie jednego bardzo ważne-
go warunku przez wszystkie gmi-
ny zainteresowane projektem. Nie 
chodzi o wielkie pieniądze, ale jed-
nak jakiś udział tych samorządów 
jest konieczny. Przykład podob-
nej inwestycji mamy na trasie do 
Oświęcimia, gdzie gminy – mówiąc 
kolokwialnie – zrzuciły się na dofi-
nansowanie połączenia kolejowego. 
Jeszcze raz podkreślam - nie chodzi 
tu o wielkie kwoty. Możemy dofi-
nansować część przedsięwzięcia, ale 
na pewno nie możemy zrobić tego 
sami, jako województwo, bo to by 
oznaczało, że robimy coś wbrew 
gminom położonym na trasie.

- Czego więc brakuje dla rozwiązania 
problemu?

- Chyba najbardziej brakuje 
większego zaangażowania i deter-
minacji zainteresowanych gmin. Tu 
naprawdę nie jest potrzebny wielki 
wysiłek organizacyjny. Konieczne 

jest jedynie wybudowanie gęst-
szej sieci przystanków kolejowych 
w Dolinie Popradu oraz w samym 
mieście i dociągnięcie tej linii aż do 
Chełmca. Przed przejazdem kolejo-
wym na ul. Krakowskiej konieczne 
jest wybudowanie tego, co wcze-
śniej nazwaliśmy park and ride, 
czyli po prostu dużego parkingu, 
na którym zostawimy nasze samo-
chody. Kapitalnie rozwiązywało-
by to problem korków w południo-
wej części miasta. W Nowym Sączu, 
dzięki przystankowi „Miasto” moż-
liwe jest dotarcie pociągiem do sa-
mego centrum, dosłownie kilkaset 
metrów od rynku.

- Małopolska postawiła w tym roku na 
pociąg retro, dofinansowując blisko 30 
przejazdów zabytkowego składu.

- Tak, bo to sentymentalny po-
wrót do przeszłości. Takie pocią-
gi cieszą się na świecie ogromnym 
zainteresowaniem, a jak widać po 
rewelacyjnej sprzedaży biletów 
na małopolski pociąg retro, u nas 
ta inicjatywa również spotkała się 
z bardzo dobrym przyjęciem. To 
atrakcja turystyczna, która docho-
dowa raczej nie jest, ale to fanta-
styczna forma pokazania piękna na-
szego regionu.

ROZMAWIAŁ (MOL)
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Gmina Moszczenica, posadowiona 
jest w północnej części powiatu gorlickie-
go na niespełna 38 km². W skład gminy 
wchodzą dwie miejscowości: Moszcze-
nica i Staszkówka.

Gmina Moszczenica posiada wiele 
cennych walorów przyrodniczo-krajobra-
zowych, przez jej środek przepływa rzeka 
Moszczanka, po której obu stronach roz-
ciąga się pas łąk. Łagodne wzgórza usia-
ne są polami uprawnymi oraz porośnięte 

przez lasy mieszane. Ciekawostka jest 
bardzo wysoki poziom upraw rolnych, 
aż 80% terenu gminy jest zagospodaro-
wane rolniczo. 

Interesująca jest historia Ziemi Mosz-
czenickiej, szczególnie czas I wojny świa-
towej i Bitwy Gorlickiej. Pozostały po niej 
liczne cmentarze. Największy z nich - 
Patria, położony jest w Staszkówce na 
szczycie wzgórza o wys. 700 m. Umiej-
scowione tam cztery pylony o wyso-
kości 15 m zakończone są mieczami. 
Z tego miejsca rozpościerają się wspa-
niałe widoki na wzniesienia Beskidu Ni-
skiego, Sądeckiego, Pogórza Rożnow-
skiego i Ciężkowickiego oraz Tatry. 

W Gminie Moszczenica poza pamiąt-
kami z okresu I wojny światowej, prze-
trwało wiele interesujących, wartych zo-
baczenia miejsc.

Najciekawszymi są: stary i nowy ko-
ściół w Moszczenicy oraz drewniana ka-
plica cmentarna z 1666 r., w której znaj-
duje się unikatowa barokowa polichromia 
ze scenami Męki Pańskiej. Nieopodal 
cmentarza na uwagę zasługuje spichlerz 
plebański z połowy XIX wieku. W Stasz-
kówce na uwagę zasługują: kościół pa-
rafialny i usytuowana obok niego ka-
mienną figurą św. Wojciecha, wstawiona 
w miejscu, gdzie 1000 lat temu chrzcił 
i nauczał misjonarz Prus i patron Polski, 

gdzie znajduje się studzienka z wodą le-
czącą wiele chorób.

Prowadzona przez samorząd gmin-
ny konsekwentna polityka zrównoważo-
nego rozwoju doprowadziła do znaczą-
cej poprawy jakości życia mieszkańców, 
którzy mają możliwość korzystania z dar-
mowego, szerokopasmowego Internetu, 
kanalizacji, dobrze utrzymanych powiato-
wych i gminnych dróg. Młode pokolenie 
uczęszcza do nowoczesnych i dobrze 
wyposażonych placówek oświatowych. 
Swoje sportowe aspiracje dzieci, mło-
dzież i dorośli mogą rozwijać na kom-
pleksach sportowych typu „Orlik 2012” 
ulokowanych w obu gminnych miejsco-
wościach lub na ścieżkach spacerowych 
i rowerowych. Do ich dyspozycji są także 
siłownie na otwartej przestrzeni. Turyści 
i mieszkańcy mogą zatrzymać się na po-
siłek bądź nocleg w „Zajeździe na Wzgó-
rzu” w Moszczenicy.

Gmina Moszczenica

Z nutą refleksji

Nie wiem, kim byłem, nie wiem, kim będę
Rozmowa z muzykiem 
i producentem 
wina GRZEGORZEM 
TURNAUEM

 
Kiedyś całe piętra akademików 
śpiewały za Grzegorzem Turnauem: 
„Zwieść cię może ciągnący ulica-
mi tłum, wódka w parku wypita, 
albo zachód słońca".  I wyrosły na 
zacnych obywateli; kilku doczeka-
ło się doktoratów, nawet profesu-
ry. Dziś, po 20 latach, wielu z nich 
nadal słucha krakowskiego artysty 
i pije wino, które powstaje w rodzin-
nej winnicy piosenkarza.

- Jak ważna jest dla Pana tradycja?
- Bez przymusu i bez żadne-

go źle pojętego obowiązku zaj-
muję się historią swojej rodziny. 
I wcale nie po to, by ją szczegól-
nie wyróżnić spośród innych, ale 
dlatego, że mnie samemu jest to 
potrzebne. Dlatego odpowiedź 
brzmi: tak, tradycja jest dla mnie 
ważna; ale ta wynikająca z natu-
ralnej ciekawości, z relacji między 
mną a dziadkami, stryjami, ciot-
kami.  Nie trzeba doszukiwać się 
w nich żadnych patetycznych in-
spiracji, poza czystym pytaniem: 
skąd przychodzimy?
- Szukanie tożsamości jest dla Pana 
patetyczne?

- Ani jest, ani nie jest, bo, 
w moim rozumieniu tradycji, toż-
samość nie istnieje. To tylko pew-
na koncepcja. Nie można przecież 
tak naprawdę być tożsamym z dru-
gim człowiekiem. Uciekam jak tyl-
ko mogę od takich sformułowań 

i potrzeb określania się w kontek-
ście innych ludzi.
- Nie pytam o tożsamość, jako iden-
tyczność, ale o tożsamość w kontek-
ście powrotu do miejsc, osób, losów 
nam bliskich.

- Każde życie jest  opowieścią, 
zatem jeśli imaginujemy sobie moż-
liwość kontynuacji dzieła choćby 
swojego pradziadka, to w kontek-
ście literackim, w sensie formal-
nym, może to być interesujące. Dla 
mnie jest. Innym jednak zdawać 
się to może banalne, lub po pro-
stu nic nieznaczące. I to także jest 
w porządku.
- Stosunek do  kontynuacji zmienia się 
wraz z wiekiem?

- Nie wiem, bo ja się nie zmie-
niam. Nie wiem, kim byłem, nie 
wiem, kim będę. Sam siebie nie 
potrafię ocenić, jestem zatem cały 
czas tym samym człowiekiem. Mogę 

tylko zarejestrować to, co wymyśli-
łem, nagrałem, napisałem. To, co 
zostało gdzieś w pamięci innych lu-
dzi, jak choćby wspomniana przez 
panią piosenka z cytowanym frag-
mentem „wódka w parku wypita”- 
to akurat fraza Michała Zabłockiego.
- Mówi Pan o sobie „piosenkarz, któ-
ry oddaje się także innym pokrewnym 
dziedzinom, jak choćby prowadzeniu 
samochodu". Ironia?

- Nie, szczerość. Wielu osobom 
wydaje się, że piosenkarz pracu-
je przez półtorej godziny recitalu, 
a potem odpoczywa. Wbrew pozo-
rom,  proces przygotowania do ta-
kiego występu to różne dziwne ry-
tuały, próby, godziny spędzone w 
samochodach czy pociągach. Żeby 
zdążyć, nie za pomnieć tekstów, 
a przede wszystkim stworzyć re-
pertuar. Bardzo lubię słowa Zbi-
gniewa Wodeckiego, który na py-
tanie, jaki właściwie ma zawód, 
odpowiada: jestem z zawodu kie-
rowcą, a w wolnych chwilach śpie-
wam. Mógłbym też tak powiedzieć, 
gdyby nie to, że częściej jestem wo-
żony, bo mam stały zespół.
- Powiedział Pan kiedyś, że cechą sta-
rzenia jest pozbywanie się złudzeń 
i skłonność do obnażeń. Czuje się Pan 
osobą starzejącą się?

- Nie lubię zwierzeń. Czuję się 
zwierzęciem, które bierze udział w 
naturalnym i nieuniknionym pro-
cesie. I jestem z nim pogodzony. 
Mówienie o nim nie jest zaś tożsa-
me z żalem. Winorośl, jak twierdzi 
mój wspaniały zięć, swoje najlep-
sze owoce daje około połowy swo-
jego życia. Wtedy, kiedy człowiek 
zwykle mówi o smudze cienia, de-
presji, zgorzknieniu. Powinno być 
odwrotnie. Trzeba się cieszyć, że tę 

krótką i płytką młodość mamy za 
sobą i weszliśmy w ciekawszy etap. 
Ale - oczywiście - mogę się mylić.
- W ten moment, kiedy człowieka stać 
na obnażenia?

- Każdy filozofuje na swój uży-
tek. Niektórzy w oparciu o studia, 
inni, intuicyjnie i po amatorsku, 
jak ja. Tak więc proszę nie trakto-
wać tego jako wstępu do poważ-
nych, ontologicznych rozważań. Ale 
- tak, próba pogodzenia się z cza-
sem, przemijaniem jest oznaką doj-
rzałości, o której mówiliśmy. Choć 
tak naprawdę nikt nie jest pogodzo-
ny. Albo pięknie kłamie.
- Wierzy Pan w profetyczną moc po-
ezji, słowa?

- Słowo „myśl” jest mi bliższe niż 
słowo „wiara”. Czyli neurologiczne 
połączenie centrum dowodzenia - 
mózgu z resztą ciała. I z tego wyni-
kają różne rzeczy, takie jak robienie 
obiadu, pisanie nut, naprawianie 
okularów, granie na instrumentach. 
- Myśli Pan, że myśl jest w stanie ocalić 
narody albo ludzi?

- Może jest, może nie jest. Są róż-
ne przykłady. Z myśli może wyni-
kać bardzo konkretne działanie. 
I dobre, i złe.
- Z Pana myśli też?

- Nie mam takich ambicji. Mogę 
jednak, wykorzystując pewną wro-
dzoną wrażliwość i środki, tworzyć 
coś, co daje innym chwilę pociesze-
nia. Coś, co może być rodzajem po-
zytywnej energii dla bliźniego.
- Lubi Pan to, co robi?

- Raz lubię, raz nie lubię. Nie jest 
to zawód tak szykowny jak zegar-
mistrzostwo, solidny jak stolarstwo 
i konkretny jak pieczenie chleba. 
Wątpliwości, jak i ich brak, są jego 
stałym elementem.

- Pomysł posadzenia wina był zatem 
próbą posiadania czegoś bardziej kon-
kretnego, realnego? Panowania nad 
tym?

- Uległem magii, która wyni-
ka ze snucia beztroskich planów. 
Mam kuzyna, Zbigniewa, który nie 
dość, że je snuje (do czego i ja jestem 
zdolny), to i wciela w życie (do cze-
go zdolny jestem mniej). I tak też się 
stało. Posadziliśmy i nie przemarzło, 
zebraliśmy i nie jest kwaśne, dobrze 
się sprzedaje. Mamy medale, pozy-
tywne recenzje.  I cieszy mnie to, 
choć przecież nie zmieniłem swo-
jego zawodu, nie przestałem śpie-
wać, a w miejscu fortepianu nie po-
stawiłem traktora. 
- I tu wracamy zgrabnie do tradycji.

- Właśnie, bo nasza rodzina od 
dwustu lat jest ziemiańska. Nasz 
pradziadek - Jerzy Turnau, który 
miał wielką pasję rolniczą, organi-
zował kursy, był założycielem kółek 
ziemiańskich i być może zostawił w 
genach  pragnienie, by tę fascynację 
powtórzyć. By tych kilku nowych 
Turnauów zrobiło wspólną rzecz. 
Agrarną, związaną z ziemią. I to się 
spełnia - w tej winnicy.

ROZMAWIAŁA KATARZYNA KACHEL

Grzegorz Turnau,
urodzony w Krakowie, mu-
zyk, kompozytor, autor tek-
stów, laureat licznych nagród, 
współautor fraz, które prze-
szły do popkultury. Współzało-
życiel Winnicy Turnau w Banie-
wicach pod Szczecinem. Wina z 
rodzinnej winnicy można kupić 
m.in. w sklepach KONDRAT Wina 
Wybrane, a także przez sklep 
internetowy.
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Kr. Nowa Huta

Kr. Główny

Nowy Sącz

Piekiełko

Tarnów

Muszyna

Piwniczna

Zakopane

Wieliczka
Skawina

Wadowice

Krzeszowice

Słomniki

Miechów

Tunel

Kozłów

Oświęcim

Żywiec Limanowa

Andrychów

Trzebinia

Olkusz

Wolbrom

Kalwaria 
Zebrzydowska

Sucha Beskidzka

Chabówka

Stróże

Nowy 
116 km 
rycznym
salnej, w
nazywa
komoty
dem his
Gmhx, B

Kraków Główny – Wieliczka
Turystyczny przejazd dwoma lokomotywami: pa-
rową Ty42-107 z 1946 roku i elektryczną EU06-01 
z 1962 roku oraz składem wagonów z lat 1920 – 1935 
typu Gmhx, Bi, C po trasie szybkiej kolei aglomera-
cyjnej z centrum Krakowa do Wieliczki – miejscowo-
ści słynącej z Kopalni Soli.

Nowy Sącz – Chabówka
Przejazd lokomotywą parową Ty42-107 z 
1946 roku oraz składem historycznych 
wagonów z lat 1920 – 1935 typu Gmhx, 
Bi, C trasą kolejową Nowy Sącz – Cha-
bówka, uratowaną od likwidacji i pod-
daną naprawie torowiska.

Chabówka – Żywiec
Podróż lokomotywą parową Ty42-107 z 
1946 roku oraz składem historycznych 
wagonów z lat 1920 – 1935 typu Gmhx, 
Bi, C na nieczynnym w ruchu planowym 
odcinku Galicyjskiej Kolei Transwersalnej 
z Suchej Beskidzkiej do Żywca. Postoje – 
pikniki promocyjne połączone z prezen-
tacją miast i gmin na wybranych stacjach 
(Sucha Beskidzka). Happening promocyj-
ny na stacji Żywiec.

Chabówka – Nowy Sącz
Jesienny pociąg specjalny dla grup szkol-
nych i zorganizowanych. Przejazd loko-
motywą parową OKz32-2 z 1934 roku 
oraz składem historycznych wagonów z 
lat 1920 – 1935 typu Gmhx, Bi, C po tra-
sie kolejowej Nowy Sącz – Chabówka, 
uratowanej od likwidacji i poddanej na-
prawie torowiska. Wizyta w Bibliotece 
Miejskiej na dworcu kolejowym w Rab-
ce-Zdroju. Pamiątkowe zdjęcie uczest-
ników przejazdu pod pomnikiem św. Mi-
kołaja naprzeciwko dworca kolejowego w 
Rabce-Zdroju.

Nowy Sącz – Muszyna
122 km podróży lokomotywą parową Ty42-107 z 1946 
roku oraz składem historycznych wagonów z lat 1920 
– 1935 typu Gmhx, Bi, C szlakami kolejowymi na po-
graniczu Polski i Słowacji w malowniczej górskiej sce-
nerii. Przejazd przez tunel kolejowy w Żegiestowie o 
długości 513 metrów.

Chabówka – Zakopane
Przejazd zabytkowym składem - lo-
komotywą parową OKz32-2 z 1934 
roku oraz składem historycznych wa-
gonów z lat 1920 – 1935 typu Gmhx, 
Bi, C do stolicy polskich gór. 

Kraków Główny – Tarnów 
Przejazd lokomotywą parow
roku oraz składem historycz
1920 – 1935 typu Gmhx, Bi
starszych w regionie tras ko
mionej w 1856 roku dawnej 
Karola Ludwika.

Kraków Główny – Kraków Nowa Huta
Przejazd wagonem motorowym SN61-
168 z 1971 roku z wagonem doczepnym 
typu 101A produkcji węgierskiej z 1963 
roku  na trasie kolejowej z Krakowa 
Głównego do Nowej Huty i z powrotem. 
Zwiedzanie Muzeum PRL z przewodni-
kami (w cenie biletu na przejazd). Do-
jazd i powrót zabytkowym węgierskim 
autobusem Ikarus 280 ze stacji Kraków 
Nowa Huta do Muzeum PRL.

Kraków Główny – Wadowice – Andrychów
Podróż lokomotywą parową Ty42-107 z 
1946 roku oraz składem historycznych 
wagonów z lat 1920 – 1935 typu Gmhx, 
Bi, C po Kolejowym Szlaku Papieskim w 
10. rocznicę utworzenia. Postoje – pik-
niki promocyjne połączone z prezenta-
cją wybranych miast i gmin na wybra-
nych stacjach (Kalwaria Zebrzydowska, 
Wadowice).  Zwiedzanie Wadowic z prze-
wodnikami podczas przerwy w podróży.

Chabówka – Limanowa
Przejazd lokomotywą parową TKt48-191 z 1957 roku 
oraz składem historycznych wagonów z lat 1920 – 
1930 typu Bi, Ci na fragmencie pięknej trasy kolejo-
wej Nowy Sącz – Chabówka, uratowanej od likwidacji 
i poddanej naprawie torowiska. Udział w I Galicyjskim 
Pikniku Kolejowym na stacji w Dobrej zorganizowa-
nym przez Gminę Dobra, Forum Gmin Beskidu Wy-
spowego, Lokomotywę – Koalicję Kolei Galicyjskiej. 
Zwiedzanie ekspozycji  Skansenu Taboru Kolejowe-
go w Chabówce.
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Krynica

Tuchów

Gorlice

Biecz

3 maja (wtorek) 2016 „Parowozem do Biecza i Gorlic”
Trasa: Nowy Sącz – Grybów – Stróże – Gorlice Zagórzany – Biecz i z powrotem
Ramowy rozkład jazdy:
Nowy Sącz – odjazd godzina 9:40.
Biecz – przyjazd około godziny 12:30
Zwiedzanie Biecza i program atrakcji dodatkowych w godzinach od 12:30 do 
16:00.
Odjazd z Biecza w drogę powrotną o godzinie 16:30.
Przyjazd do Nowego Sącza o godzinie 18:30.

14 maja (sobota) 2016 „Historycznym składem do Wieliczki” 
Trasa: Kraków Główny – Wieliczka – Kraków Główny 
Ramowy rozkład jazdy:
Kraków Główny – odjazd godzina 10:00.
Wieliczka Rynek Kopalnia – przyjazd o godzinie 10:30
Atrakcje przygotowane we współpracy z wielickim samorządem i przedsta-
wicielami branży turystycznej oraz możliwość zwiedzania atrakcji Wieliczki 
podczas godzinnej przerwy od 10:30 do 11:30
Odjazd ze stacji Wieliczka Rynek – Kopalnia w drogę powrotną o godzinie 11:30
Przyjazd do stacji Kraków Główny o godzinie 12:00

15 maja (niedziela) 2016 „160 lat linii kolejowej z Krakowa do Tarnowa” 
Trasa: Kraków Główny – Tarnów – Kraków Główny oraz Tarnów – Tuchów 
– Tarnów 
Ramowy rozkład jazdy:
Kraków Główny – odjazd godzina 10:35
Tarnów – przyjazd o godzinie 12:30
Po przyjeździe atrakcje przygotowane we współpracy z tarnowskim samo-
rządem i przedstawicielami branży turystycznej oraz możliwość zwiedzania 
atrakcji Tarnowa.
Odjazd ze stacji Tarnów w drogę powrotną o godzinie 16:00
Przyjazd do stacji Kraków Główny o godzinie 18:30

28 maja (sobota) 2016  „Parowozem przez Dolinę Popradu” 
Trasa: Nowy Sącz – Muszyna - Krynica – Nowy Sącz  (dwa kursy) 
Ramowy rozkład jazdy:
Nowy Sącz, odjazd godzina 10:00
Krynica, przyjazd godzina 12:45
Odjazd ze stacji Krynica w drogę powrotną o godzinie 17:00
Przyjazd do stacji Nowy Sącz o godzinie 18:30

29 maja (niedziela) 2016 „Kolej na Majówkę! Parowozem przez Galicyjską Ko-
lej Transwersalną” 
Trasa: Nowy Sącz – Chabówka
Ramowy rozkład jazdy:
Rozpoczęcie imprezy o godzinie 9:15 – stoiska promocyjne oraz możliwość 
zwiedzania Izby Tradycji Kolejarzy Węzła Sądeckiego.
Nowy Sącz – odjazd pociągu o godzinie 10:00
Chabówka  – przyjazd około godziny 16:00
Zakończenie imprezy około 16:45 i odjazd autobusów do Nowego Sącza (dla 
osób zainteresowanych powrotem). Przyjazd autobusów do Nowego Sącza 
około 18:30. Przejazd autobusem jest wliczony w cenę biletu.

11 czerwca (sobota) 2016 „Nostalgia za PRL – pierwszy dzień”
Trasa: Kraków Główny – Kraków Nowa Huta (dwa kursy) 
Ramowy rozkład jazdy: 
W ramach przejazdu zaplanowano dwa kursy:
I  kurs – odjazd z Krakowa Głównego o godzinie 10:00,  powrót na godzinę 14:00.
II kurs – odjazd z Krakowa Głównego o godzinie 15:00, powrót na godzi-
nę 19:00.

12 czerwca (niedziela) 2016 „Nostalgia za PRL – drugi dzień”
Trasa: Kraków Główny – Kraków Nowa Huta (dwa kursy) 
Ramowy rozkład jazdy:
W ramach przejazdu zaplanowano dwa kursy:
I  kurs – odjazd z Krakowa Głównego o godzinie 10:00,  powrót na godzinę 14:00.
II kurs – odjazd z Krakowa Głównego o godzinie 15:00, powrót na godzi-
nę 19:00.

26 czerwca (niedziela) 2016 „Pociągiem retro na piknik w Dobrej” 
Trasa: Chabówka – Dobra – Limanowa – Chabówka 
Ramowy rozkład jazdy:
Chabówka – odjazd pociągu o godzinie 11:15
Dobra – przyjazd około godz. 13:00
Odjazd z Dobrej do Limanowej o godzinie 14:00
Odjazd z Limanowej o godzinie 15:30
Odjazd z Dobrej o godzinie 16:00
Przyjazd do Chabówki o godzinie 17:30

3 lipca (niedziela) „Wakacyjny pociąg retro transwersalny”
Trasa: Nowy Sącz – Rabka Zdrój, Mszana Dolna, Kasina Wielka, Dobra, Tym-
bark, Limanowa, Męcina, Marcinkowice 

Ramowy rozkład jazdy:
Przed odjazdem pociągu od godziny 9:15 możliwe zwiedzanie Izby Tradycji Ko-
lejarzy Węzła Nowosądeckiego.
Nowy Sącz – odjazd pociągu o godzinie 10:15
Postoje na stacjach: Marcinkowice, Męcina, Limanowa, Tymbark, Dobra, Ka-
sina Wielka, Mszana Dolna, Rabka Zdrój (szczegółowy rozkład jazdy w trak-
cie ustalania).
Chabówka  – przyjazd około godziny 13:30
Odjazd w drogę powrotną z Chabówki o godzinie 16:30
Przyjazd do Nowego Sącza około godziny 19:15
UWAGA! „Wakacyjny pociąg retro transwersalny” pojedzie we wszystkie nie-
dziele lipca – także 10, 17, 24 i 31 lipca. Rozkład jazdy i trasa – taka sama jak w 
przypadku pierwszego kursu w dniu 3 lipca. 

17 września (sobota) 2016 „Perła Małopolski”
Trasa: Nowy Sącz – Biecz – Nowy Sącz 
Ramowy rozkład jazdy:
Nowy Sącz – odjazd godzina 9:40.
Biecz – przyjazd około godziny 12:30
Zwiedzanie Biecza i program atrakcji dodatkowych w godzinach od 12:30 do 
16:00.
Odjazd z Biecza w drogę powrotną o godzinie 16:30.
Przyjazd do Nowego Sącza o godzinie 18:30.

18 września (niedziela) 2016 „Jubileusz 140 lat Kryniczanki” 
Trasa: Nowy Sącz – Krynica – Nowy Sącz oraz Krynica – Muszyna – Krynica 
Ramowy rozkład jazdy: 
Nowy Sącz, odjazd godzina 10:00
Krynica, przyjazd godzina 12:45
Odjazd ze stacji Krynica w drogę powrotną o godzinie 17:00
Przyjazd do stacji Nowy Sącz o godzinie 18:30

1 października (sobota) 2016 „Papieskim szlakiem do Wadowic” 
Trasa: Kraków Główny – Wadowice – Kraków Główny oraz Wadowice – An-
drychów – Wadowice 
Ramowy rozkład jazdy: 
Kraków Główny, odjazd godzina 10:35
Wadowice, przyjazd godzina 12:45
Odjazd ze stacji Wadowice w drogę powrotną o godzinie 15:30
Przyjazd do stacji Kraków Główny o godzinie 17:30.

2 października (niedziela) 2016 „Szlakiem Kolei Transwersalnej do Żywca”
Trasa: Chabówka – Żywiec – Chabówka 
Ramowy rozkład jazdy:
Chabówka, odjazd godzina 10:00
Żywiec, przyjazd godzina 13:30
Odjazd ze stacji Żywiec w drogę powrotną o godzinie 14:30
Przyjazd do stacji Chabówka o godzinie 16:30.

17 października (poniedziałek) 2016 „Zielona Szkoła” 
Trasa: Chabówka – Nowy Sącz – Chabówka 
Ramowy rozkład jazdy:
Wyjazd składu z Chabówki o godzinie 6:00 (dla zainteresowanych jazdą w obie 
strony)
Nowy Sącz, odjazd godzina 10:30
Przyjazd do Chabówki o godzinie 14:00.
Po zakończeniu zwiedzania powrót autobusami do Nowego Sącza na godzi-
nę 17:30.

11 listopada (piątek) 2016 „Pociąg wolności” 
Trasa: Chabówka – Nowy Sącz – Chabówka 
Ramowy rozkład jazdy: 
Wyjazd składu z Chabówki o godzinie 6:00 (dla zainteresowanych jazdą w obie 
strony)
Nowy Sącz, odjazd godzina 10:30
Przyjazd do Chabówki o godzinie 14:00.
Po zakończeniu zwiedzania powrót autobusami do Nowego Sącza na godzi-
nę 17:30.

4 grudnia (niedziela) 2016 „Zimowy pociąg retro do Zakopanego”
Trasa: Chabówka – Zakopane – Chabówka 
Ramowy rozkład jazdy:
Wyjazd składu z Chabówki o godzinie 9:30
Przyjazd do Zakopanego o godzinie 11:45
Odjazd w drogę powrotną z Zakopanego o godzinie 15:00
Przyjazd do Chabówki około 17:15.  Zakończenie imprezy o 18:00

UWAGA! Powyższe rozkłady jazdy mają charakter ORIENTACYJNY i mogą ulec 
zmianie. Szczegóły będą podawane na bieżąco na stronie Małopolskich Szlaków 
Turystyki Kolejowej www.kolejegalicyjskie.pl 
 

OPRAC. (AM)

H A R M O N O G R A M  W R A Z  Z  R O Z K Ł A D E M  J A Z D Y

Sącz –  Biecz
podróży liniami kolejowymi 96 i 108 – histo-

mi fragmentami Galicyjskiej Kolei Transwer-
w tym odcinkiem Kamionka Wielka – Grybów,  
any „polskim semmeringiem”. Przejazd lo-
ywą parową Ty42-107 z 1946 roku oraz skła-
storycznych wagonów z lat 1920 – 1963 typu 
Bhixt, Bi, C.

- Tuchów
wą Ty42-107 z 1946 
znych wagonów z lat 
i, C po jednej z naj-
olejowych, urucho-
Kolei Galicyjskiej im. 
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REKLAMA

Parowóz, noc i mgła
Łowcy pociągów odchodzą do lamusa
Zbigniew Sułkowski z Limanowej zna-
ny jest jako człowiek wielu pasji – 
emerytowany nauczyciel-polonista, 
literat, fotograf, miłośnik samolotów, 
ale też niegdyś łowca pociągów. Nie-
gdyś, bo dziś prawdziwych pociągów 
już nie ma…

- Każdy w latach dzieciństwa 
chciał być lotnikiem, strażakiem, 
maszynistą. To były zawody, które 
działały na wyobraźnię. Mnie pa-
sjonowała fotografia, a parowo-
zy były bardzo fotogeniczne. Cza-
sem maszynista pozwalał nawet 
wejść do środka, obejrzeć lokomo-
tywę wewnątrz. Tak się zaczęło… 
– wspomina swoją przygodę z fo-
tografowaniem pociągów.

W nocy, we mgle i z glejtem
W latach 70. dworce kolejo-

we, pociągi, były obiektami strze-
żonymi, więc ich fotografowanie 
było zakazane. Dyskretnie łamał 
prawo, ale w połowie lat 80. dostał 
pozwolenie na robienie zdjęć wy-
dane przez Ministerstwo Komuni-
kacji. Glejt był z dwiema ministe-
rialnymi pieczęciami i zawsze robił 
wrażenie.

A pociągi „łowił” nieraz w nocy 
i we mgle. Od znajomych dosta-
wał informacje, co, kiedy i gdzie 
będzie przejeżdżać. Bywało, że 

specjalnie wyprawiał się na drugi 
koniec Polski.

Maszyniści rozumieli tę pasję, 
czasem parowóz specjalnie jechał 
pod pełną parą, żeby na zdjęciach 
był lepszy efekt. Tak było w la-
tach 80. z dwustutonowym paro-
wozem z Dęblina. Zrobione przez 
Zbigniewa Sułkowskiego fotogra-
fie były później wystawione w No-
wohuckim Centrum Kultury. Wy-
stawę zatytułował „Parowóz, noc 
i mgła”.

Szybsze są zające
Kiedyś jechał ze znajomym ma-

szynistą pociągiem towarowo-oso-
bowym. Jechali wolno, podziwia-
jąc krajobrazy. Później w tekście 
do specjalistycznego pisma Suł-
kowski opisał tę wyprawę, stwier-
dzając, że widział nawet norę lisa i 
wyprzedzającego ich zająca. Zaraz 
odezwał się nieszczęsny zaprzyjaź-
niony maszynista, żaląc się, że te-
raz koledzy wyśmiewają się z szyb-
kości jego pociągu. Ale prędkość 
parowozu nie jest niczym dziw-
nym dla tych, którzy znają „strza-
łę południa”.

Pociąg-brama
Anegdoty i historie związane z 

parowozami Zbigniew Sułkowski 
sypie jak z rękawa.

- Zdarzyło się to w 1979 r. mię-
dzy Tymbarkiem a Limanową – 
opowiada. - Według wersji ofi-
cjalnej było to najechanie bez 
tragicznych następstw. Drużyna 
parowozu prowadzącego kilka wa-
gonów towarowych dostrzegła na 
polnej, przecinającej tor drodze 
formujący się korowód samocho-
dów z polonezem młodej pary na 
czele. W rozkładzie jazdy było tro-
chę luzu, zatrzymano więc pociąg 
kilkadziesiąt metrów przed prze-
jazdem, by korzystając z okazji i 
regionalnego zwyczaju, w odpo-
wiednim momencie zagrodzić we-
selu drogę oryginalną bramą i wy-
egzekwować stosowny i wiadomy 
okup. Kierowca poloneza wykazał 
się charakterem i przekonaniem, 
że zdąży minąć przejazd przed wol-
no nadjeżdżającym i gwiżdżącym 
na chwałę nowożeńców parowo-
zem. Nie zdążył. Polonez co praw-
da nie zatrzymał się, ale kierunek 
dalszej, niedługiej już jazdy zmie-
nił o 90 stopni. Nikomu nic się nie 
stało, tylko auto poszło do kasacji. 
O ile wiem, wypadek nie zakłó-
cił zasadniczo przebiegu wesela... 

Jak model samochodu
- Ja parowozy fotografowałem, 

ale byli tacy, którym zależało na 
numerze lokomotywy. To rodzaj 

gry, zabawy dla idei, wyłapać nu-
mer mijającego pociągu – opowia-
da. Oczywiście przy robieniu zdjęć 
potrzebna mu była wiedza specja-
listyczna. Parowozy są jak samo-
chody – mają różne marki, a oprócz 
tego każdy ma cechy indywidu-
alne – numer fabryczny, numer 
rejestracyjny.

Dla miłośników kolei standar-
dem jest informacja: „pociąg pod 
parą: Chabówka – Zakopane – Cha-
bówka, skład: przedwojenny paro-
wóz „Okz-32” (skonstruowany w 
małej serii specjalnie na trasę za-
kopiańską) oraz pięć przedwojen-
nych wagonów 2-osiowych”. Dla 
przeciętnego zjadacza chleba, czy 
raczej pasażera pociągu, to po pro-
stu lokomotywa.

Pociągów już nie ma
Dziś pasja Zbigniewa Sułkowskie-

go odjeżdża na boczny tor. Nie ma 
już dreszczyku niepokoju, nocnych 
wypraw i łowów na przejeżdżają-
cy pociąg, bo… wszystkie informa-
cje związane z przejazdem pociągu 
są wcześniej dostępne w internecie. 
Nie ma też parowozów.

– Na słynnej Paradzie Parowozów 
w Wolsztynie w 2015 r pojawiły się ... 
trzy parowozy . W Chabówce są ak-
tualnie czynne cztery, w Wolsztynie 
jeden i jeszcze po Polsce trzy - w tym 
jeden ( polskiej konstrukcji !) należący 
do przedstawicielstwa kolei niemiec-
kich w Polsce  - wzdycha Sułkowski.

Ot, dziś prawdziwych pociągów 
już nie ma.

JOLANTA BUGAJSKA
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Grubą przesadą byłoby twierdzenie, że kluby z lo-
komotywą w herbie stanowiły główną siłę polskiej 
piłki nożnej. Niepodważalnym natomiast wydaje się 
fakt, iż zespoły z kolejarskiej branży były i są ubar-
wieniem rodzimego futbolu. Wszak najbogatsza 
w tradycje Polonia Warszawa, czy sięgający obecnie 
po mistrzowskie laury Lech Poznań kojarzą się kibi-
com ze znaczącymi dokonaniami. A przecież i San-
decja ma w swojej 106-letniej historii piękne karty.

Rozpocznijmy od poznańskiego Kolejorza. 
Klub ten powstał w 1922 r. i jest 7- krotnym 
mistrzem kraju w piłce nożnej, 5 razy sięgał 
po Puchar Polski, a i na arenie międzynarodo-
wej zdarzały mu się spektakularne zwycięstwa 
z tak uznanymi firmami jak Athletic Bilbao, 
Panathinaikos Ateny, czy Olimpique Marsy-
lia. Z pucharu UFA eliminował tak słynne ze-
społy jak Juventusu Turyn i Manchester City 
awansując do III rundy, a odpadł dopiero w 
konfrontacji z FC Barcelona, i to po rzutach 
karnych. Także i dzisiaj aktualny mistrz Pol-
ski staje przed szansą na udział w europejskich 
pucharach. To właśnie z Lecha w wielki świat 
powędrował Robert Lewandowski, a przed 
nim z klubu ze stolicy Wielkopolski koszulki 
z białym orłem wielokrotnie przywdziewa-
li m.in. gracze tworzący słynny tercet A-B-C 
Teodor Anioła, Edmund Białas i Henryk Czap-
czyk, a także bramkarz Piotr Mowlik, Paweł 
Wojtala, Mirosław Okoński (wielki, choć nie do 
końca spełniony talent), dwukrotnie zatrud-
niany jako trener Sandecji Jarosław Araszkie-
wicz, Andrzej Juskowiak czy Jerzy Podbrożny. 
W Lechu grał również wywodzący się z Nowe-
go Sącza srebrny medalista olimpijski z Barce-
lony Piotr Świerczewski.

Mimo że obecnie niespecjalnie wiedzie się 
stołecznej Polonii, ekipa z ul. Konwiktorskiej 

ma wciąż szeroką rzeszę zagorzałych kibiców 
czekających na ekstraklasowe derby Warsza-
wy. Klub założony został w roku 1911, a po-
szczycić się może dwukrotnym tytułem mi-
strza Polski, tyleż razy sięgając po krajowy 
puchar. Długa jest lista wybitnych graczy 
„Czarnych Koszul” i reprezentantów Polski. 
Oto Ci najwybitniejsi: Władysław Szczepa-
niak, Jerzy Bułanow, Marian Łącz (bardziej 
znany może jako aktor), Emanuel Olisadebe, 
bracia Michał i Marcin Żewłakowowie oraz Ar-
kadiusz Bąk. Od chwili odejścia z klubu w 2008 
r. sponsora Józefa Wojciechowskiego, Polonia 
znacząco obniżyła loty i występuje obecnie 
z łódzko-mazowieckiej grupie III ligi. 

W odniesieniu do Lecha i Polonii dokona-
nia Sandecji są znacznie uboższe. Jest jednak 

w gronie tym najstarsza. Pierwsze wzmianki 
o jej istnieniu datują się na rok 1910. By niemal 
na stulecie istnienia pod ręką trenera Rober-
ta Moskala awansować w 2009 r. na zaplecze 
ekstraklasy. W inauguracyjnym sezonie wy-
stępów w I lidze była o krok od zakwalifikowa-
nia się do najwyższej w kraju klasy rozgrywko-
wej. Podopieczni trenera Dariusza Wójtowicza  
wygrywali m.in. z Górnikiem Zabrze, Pogo-
nią Szczecin i ŁKS Łódź, zajmując w końcowej 
klasyfikacji trzecią lokatę. Obecnie prowadze-
ni przez szkoleniowca Radosława Mroczkow-
skiego sądeczanie plasują się w środku stawki 
w I lidze. W historii klubu złotymi zgłoska-
mi zapisał się awans do ćwierćfinału Pucha-
ru Polski w sezonie 2013/2014. W ogłoszonym 
przez „Dziennik Polski” na 100-lecie klubu 

plebiscycie, najlepszymi sportowcami w hi-
storii Sandecji uznani zostali piłkarze: Tade-
usz Konieczny, Zygmunt Żabecki i Wacław 
Grądziel. Pierwsze futbolowe kroki w dzisiej-
szym Miejskim Klubie Sportowym stawia-
li bracia Marek i Piotr Świerczewscy, Dawid 
Janczyk, a furorę na krajowych i zagranicznych 
stadionach robili i nadal robią Roman Hływa, 
Mieczysław Gwiżdż, Jerzy Zawiślan, Boguaław 
Szczecina, jego szwagier Witold Witowski, Ar-
tur Sejud, Sławomir Olszewski, Andrzej Łatka, 
Janusz Świerad, Damian Zbozień, Maciej Ko-
rzym, Jakub Słowik i Bartosz Szeliga.

Rywalem zza miedzy Sandecji w I lidze był 
do niedawna powstały w 1949 r. m.in. za spra-
wą Włodzimierza Basiagi Kolejarz Stróże. Do 
I ligi awansował on w 2010 r. i grał w niej do 
2014. W sezonie 2011/2012 zajął w rozgryw-
kach czwartą lokatę, by za dwa lata w mocno 
kontrowersyjnych okolicznościach  nie otrzy-
mać od PZPN  licencji i wylądować w sądeckiej 
grupie klasy A. Sukcesy Kolejarza to w głów-
nej mierze zasługa jego oddanych działaczy 
Antoniego Poręby i senatora Stanisława Ko-
guta. W zespole Stróż grali znani z ekstrakla-
sowych boisk zawodnicy: Maciej Kowalczyk, 
Grzegorz Piechna, Krzysztof Markowski, wy-
chowanek Sandecji Adrian Basta, Michał Chra-
pek, Krzysztof Gajtkowski, Kamil Nitkiewicz, 
a zespół prowadzili takiej klasy fachowcy jak 
Marek Motyka czy Mirosław Hajdo i Przemy-
sław Cecherz.

Z innych kolejarskich klubów w Pol-
sce wymienić wypada: Błękitnie Stargard 
Szczeciński, Czuwaj Przemyśl, ŁKS Łom-
ża, Odrę Wodzisław Śląski, Pogoń Siedlce, 
Prokocim Kraków, Warmię Olsztyn, Znicz 
Pruszków.

KRZYSZTOF LENARTOWICZ

Kolejarze na start

REKLAMA

Piłka i lokomotywa
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PROMOCJA

Punktualny, nowoczesny, ekologicz-

ny i dopasowany do potrzeb podróż-

nych – tak wygląda transport kolejowy 

na miarę XXI wieku. O tym, że obecnie 

podróż pociągiem znacznie różni się od 

warunków, w jakich podróżowaliśmy 

jeszcze kilka i kilkanaście lat temu, nie 

trzeba nikogo przekonywać. Tym bar-

dziej nie dziwi fakt, że to transport kole-

jowy ma stanowić najmocniejszy punkt 

w rozwoju publicznego transportu zbio-

rowego w Małopolsce. 

Dlaczego Małopolska stawia na kolej?

Władze Województwa Małopolskie-

go doskonale zdają sobie sprawę 

z tego, że inwestycja w transport kole-

jowy to nie chwilowa moda, ale szan-

sa na podniesienie konkurencyjności 

gospodarczej Małopolski, zwiększe-

nie dostępności transportowej regio-

nu oraz zapewnienie mieszkańcom 

i turystom atrakcyjnej cenowo obsłu-

gi na najwyższym poziomie 

- Naszym celem jest zwiększenie 

roli transportu zbiorowego, zwłasz-

cza kolejowego, w obsłudze regionu 

do 2020 roku – przyznaje marszałek 

Małopolski Jacek Krupa.  

Inwestycje w małopolską kolej wła-

dze województwa rozpoczęły już po-

nad dekadę temu inwestując w zakup 

nowoczesnych i szybkich pociągów, 

które dziś są nieodłącznym elemen-

tem małopolskiego krajobrazu ko-

lejowego.  Niedawno wraz z woje-

wództwami: śląskim, świętokrzyskim 

i podkarpackim Małopolska zakupiła 

nowy tabor – w sumie 19 nowocze-

snych pociągów z dostępem do bez-

płatnego Wi-Fi udogodnieniami dla 

rowerzystów oraz matek z dziećmi. 

Pojazdy zakupione przez Południo-

wą Grupę Zakupową służą obecnie do 

obsługi połączeń międzyregionalnych. 

W sumie do 2016 r. Województwo Ma-

łopolskie zakupiło i wprowadziło do 

eksploatacji aż 31 nowych pojazdów.

Ogromnym powodzeniem zarów-

no wśród mieszkańców jak i tury-

stów cieszą się dwie pierwsze linie 

Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej: Wie-

liczka Rynek Kopalnia – Kraków Lot-

nisko oraz Kraków-Miechów. Punk-

tualne, niezawodne, konkurencyjne 

cenowo i obsługiwane przez nowo-

czesny, komfortowy tabor  -  to cechy 

połączeń realizowanych przez spół-

kę województwa Koleje Małopolskie, 

która swoje funkcjonowanie rozpo-

częła oficjalnie 14 grudnia 2014 roku 

i niebawem przewiezie już trzymilio-

nowego pasażera.

Co w najbliższym czasie? 

Tylko w 2015 roku na dotowanie 

i organizowanie przewozów pasażer-

skich i zakup pociągów samorząd wo-

jewództwa przeznaczył aż 190 mln zł 

(w tym 102 mln zł na zakup pocią-

gów).  Pod koniec marca marszałek 

Jacek Krupa oraz członek zarządu Le-

szek Zegzda podpisali z sądecką firmą 

NEWAG umowę na wyprodukowa-

nie i dostarczenie 12 pociągów wraz 

z ich kompleksową obsługą gwaran-

cyjną, serwisem i utrzymaniem, a kil-

ka dni temu zapadła decyzja o zakupie 

dodatkowo jeszcze jednego pociągu 

w ramach tej umowy. Wartość zamó-

wionego taboru to ponad 300 mln zł! 

Nowe pociągi będą wykorzysty-

wane do obsługi trzeciej trasy SKA 

na odcinku Kraków Główny – Tar-

nów, która ma wystartować w grud-

niu 2016 r.

W obecnym rozkładzie jazdy pra-

ca przewozowa w Małopolsce wzro-

sła o 5% - od lat władze województwa 

konsekwentnie zwiększają wydatki na 

transport kolejowy. Jednocześnie od 

lat intensywnie zabiegają o remont in-

frastruktury kolejowej oraz jej rozbu-

dowę na kluczowych odcinkach tak, 

aby coraz więcej miast w Małopolsce 

mogło zostać włączonych do sieci 

Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej.

Dzięki środkom unijnym i konse-

kwentnej polityce władz województwa 

w Małopolsce jak nigdzie indziej hasło: 

„kolej na kolej” nie jest pustym fraze-

sem, ale odzwierciedleniem zmian, 

które dokonują się w transporcie na 

terenie regionu. Moda na kolej w Ma-

łopolsce trwa w najlepsze.

Koleją przez Małopolskę

Przewodnicy na kolejowym szlaku

Tunel w Żegiestowie wybudowano w kilka miesięcy
Podróżnym pociągu retro często to-
warzyszą przewodnicy Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno Krajo-
znawczego, którzy odpowiadają 
na najbardziej dociekliwe pytania 
turystów. Ziemię sądecką, lima-
nowską, czy gorlicką chętnie od-
wiedzają mieszkańcy innych regio-
nów, np. Mazowsza czy Śląska. 

Rozmowa z ANNĄ ROJEK 
- LEŚNIK, przewodnikiem 
beskidzkim PTTK
- Podróż pociągiem retro to dla wielu osób 
okazja do wspomnień. 

- Tak, to, sentymentalne wyciecz-
ki. Spotkałam państwa, którzy wspo-
minali, jak przed laty jeździli koleją 
do Tymbarku. Pamiętali tamte te-
reny, m.in. Marcinkowice, Kasinę 
Wielką. Jeździli właśnie takimi wago-
nami ciągniętymi przez lokomotywę 
pod parą. Inna pani opowiadała, jak 
codziennie dojeżdżała do pracy do Li-
manowej takim pociągiem, jakim po-
jadą pasażerowie kursów retro.

- Podróżni bardzo chwalą przejazd do 
Chabówki.  

- Ta trasa jest najciekawsza. To tu-
taj są najwyżej położony punkt, ok. 
600-700 m n. p. m. Jadąc pociągiem 

przez górzysty te-
ren podziwiamy z 

okna przepięk-
ne widoki, ja-
kich dostarcza 
Pasmo Łososiń-

skie, a potem pa-
smo Beskidu Wy-

spowego. Oczywiście 
trasa do Krynicy także ma 

niewątpliwy urok. Jazda wzdłuż rzeki 
Poprad, przez Piwniczną Zdrój i Mu-
szynę, to również wspaniała przygo-
da. Po drodze dużą atrakcją jest tunel 
kolejowy w Żegiestowie. Moi słucha-
cze nie mogą się nadziwić, gdy opo-
wiadamy im, że wybudowano go w 
zaledwie kilka miesięcy. W 1876 r. 
nie było przecież specjalistycznego 
sprzętu, który dzisiaj jest używany 
do takich celów. 

- Tunel kolejowy w Żegiestowie posiada 
wręcz swoją legendę.

- Bo jego budowa, to był praw-
dziwy wyczyn jak na tamte cza-
sy. Podczas budowy miał miejsce 
wypadek – zerwany strop przy-
gniótł ok. 120 robotników. Zre-
zygnowano wówczas z wydobycia 
ciał ofiar, a miejsce tragedii upa-
miętnia kapliczka umieszczona 
w jednej z wnęk tunelu. Podróż-
nych to bardzo interesuje. Nieraz 

widziałam, jak wyjmują dyktafo-
ny i nagrywają nasze opowieści. 
Podczas przejazdu pociągu szkol-
nego, odwiedziliśmy z dzieciaka-
mi Ogrody Sensoryczne w Muszy-
nie, zwiedzaliśmy także Krynicę. 
Maluchów interesowało dosłownie 
wszystko. To dla nas przewodni-
ków największa radość.

- Rozwija się zatem nowa forma tury-
styki - kolejowa, która nie była na razie 
u nas zbyt rozpowszechniona?

- A teraz zdobywa dużą popu-
larność. Dodam, iż ilekroć jadę 
tym pociągiem słyszę od ludzi, że 
takich pasjonatów jak chłopcy z 
Nowosądeckiego Stowarzyszenia 
Miłośników Kolei z Nowego Sącza 
to ze świeczką szukać. Nie przesa-
dzam. Jesteśmy dla nich pełni po-
dziwu i jako środowisko przewod-
nickie podpisujemy się pod ich 
działaniami. Na spotkaniu pod-
sumowującym zeszłoroczny pro-
jekt w Miasteczku Galicyjskim za-
powiedzieliśmy, że zawsze chętnie 
będziemy się angażować, służyć 
radą i pomocą, także w kwestii 
planowania atrakcji na poszcze-
gólnych trasach. W taką podróż 
naprawdę warto się wybrać!

ROZMAWIAŁA 
AGNIESZKA MAŁECKA 

Tunel kolejowy w Żegiestowie biegnie szla-
kiem kolejowym Nowy Sącz – Muszyna, łą-
czy Polskę ze Słowacją. Tunel ma 513 metrów 
długości i owalny kształt. Udostępniono go do 
użytku 18 sierpnia 1876 r. Tunel dwukrotnie 
był wysadzony w powietrze, po raz pierwszy 
w 1939 r. przez Wojsko Polskie oraz w stycz-
niu 1945 r. przez Niemców. 
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Partner wydania GAZETY DO POCIĄGU

Rozmowa z Wojciechem Długopolskim, 
menagerem restauracji Tu i Teraz

- Czym restauracja Tu i Teraz różni się 
od innych tego typu miejsc?

- Z pewnością klimatem, kameralno-
ścią oraz weekendowymi propozycja-
mi muzycznymi. Także tym, że nasza 
kuchnia oparta jest wyłącznie na świe-
żych produktach i regionalnych wyro-
bach. Wszystkie dania przygotowywane 
są na miejscu. Czasami z tego powo-
du trzeba może nieco dłużej poczekać 
na realizację zamówienia, ale naprawdę 
warto. To nie jest mrożonka odgrzewa-
na w mikrofalówce, tylko najwyższej ja-
kości kuchnia.

- Restauracja ma kameralny charakter. 
Ilu gości może pomieścić?

- Nasza restauracja dysponuje czte-
rema salkami, w których możemy go-
ścić ok. 45 osób. Dodatkowo, nie tylko 
latem, zapraszamy do klimatycznego 
odgrodzonego ogródka.

- Co jest specjałem restauracji?

- Choćby krem z pieczonej papryki, ło-
soś z ryżem szpinakowym, typowo włoskie 
pasty i risotto, sałatka z grillowaną polędwi-
cą ze świeżego tuńczyka czy lodowe rafa-
ello pieczone na oleju. Niezwykłą popular-
nością cieszą się burgery przyrządzane ze 
świeżej wołowiny, doprawiane według ory-
ginalnej receptury szefowej kuchni Tu i Te-
raz. Mamy gości, którzy przyjeżdżają do No-
wego Sącza specjalnie na nasze burgery.

- Specjalnością Tu i Teraz jest też pizza?
- W sumie w oferowanym przez nas Fe-

stiwalu Pizzy można znaleźć 20 propozycji. 
Dla niezdecydowanych proponujemy piz-
zerinki, czyli zestaw pięciu małych pizz dla 
poznania smaku i ułatwienia późniejszych 
wyborów. Dzieci uwielbiają naszą pizzę cze-
koladową, ale też pizzę Wurstel z frytkami 
i parówkami. Każdy z pewnością znajdzie 
w ofercie coś dla siebie.

- A  zabiegani, którzy nie mają czasu cze-
kać na wybrane danie w restauracji?

- Zapewniamy także dowóz naszych 
dań bezpośrednio na stoły klienta. Przygo-
towujemy dania na wynos i gwarantujemy 
bezpłatny dowóz na terenie Nowego Są-
cza (przy zamówieniach powyżej 30 zł). Co-
dziennie polecamy też nowy zestaw dnia – 
zupę z drugim daniem w stałej cenie. I są to 
naprawdę dania nietuzinkowe.

- Tu i Teraz to nie tylko dobra kuchnia, ale 
też uczta dla uszu miłośników muzyki.

- Staramy się, aby w weekendowe wie-
czory restauracja stawała się sceną pro-
mującą młode talenty. Muzyczne uczty 
zapewniali już Mr.Pollak czy Ewa Novel 
z zespołem Levi. Gościom restauracji nie-
obce są też wieczorki poezji czy artystycz-
ne mini warsztaty.

- Restauracja jest już znana w Nowym Są-
czu, choć działa dopiero od roku.

-W grudniu 2015 roku, dzięki głosom na-
szych zadowolonych klientów, zajęliśmy II 
miejsce w kategorii „Restauracja” w Plebi-
scycie Miejsc Godnych Polecenia. Orga-
nizatorem plebiscytu były Polecam w No-
wym Sączu oraz Stowarzyszenie Dla Miasta 
Nowy Sącz. To dla nas ogromne wyróżnie-
nie i dowód na to, że Tu i Teraz już zyskała 
zaufanie i uznanie gości.

- Czym Tu i Teraz zaskoczy gości w naj-
bliższym czasie?

- W naszej restauracji wprowadzamy 
nowość - rozgrywki planszowe. Goście 
będą mogli skorzystać z bogatej ofer-
ty gier planszowych. Nasi pracowni-
cy będą służyć pomocą w doborze gry 
i wyjaśnieniu zasad. To propozycja, któ-
ra zapewni ciekawą rozrywkę i da moż-
liwość wspólnej zabawy.

Zapraszam do stałego śledzenia naszej 
strony internetowej oraz informacji umiesz-
czanych na facebooku, gdzie na bieżąco 
publikujemy zarówno polecane menu, jak 
i planowane wydarzenia w naszej restauracji.

 http://tuiteraz.net.pl/
https://www.facebook.com/tuiteraz.

restaurcja.nowysacz

Nowy Sącz
ul. Barbackiego 79

tel. 18 44 10 444
www.tuiteraz.net.pl

Nowy Sącz

Zapracowaliśmy na zaufanie 

i uznanie gości

Na trenie Nowego Sącza DOWÓZ GRATIS - 

zamówienia od 30zł

REKLAMA
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15 V – Rynek, LACHOWSKA MICHA 20 V – Rynek, Ma opolskie wi to Samorz dowców –
11-12 VI – Stadion MKS Sok , 12 VI – Rynek, 

18 VI – Klasztor Klarysek, 19 VI –
Plac papieski, - - Diecezja
Rodziny 6-10 VII – Ko ci Trójcy Przenaj wi tszej - Ko ci w. El biety - „Sok ,
DAWNEJ 23 VII – Plac papieski, - 20-21 VIII – Rynek, 

ONNA - 25-27 VIII Barcice (nad Popradem), Folk 
Festiwal PANNONICA

-
tel. 48 184460270, fax. 48 184460273, gmina@stary.sacz.pl, www.stary.sacz.pl

REKLAMA
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W sklepie Art Gold przy ul. Lwowskiej 53 a można znaleźć wyszukany obraz, kunsztowny 

drobiazg, nietuzinkową pamiątkę, czy też… brylanty. Można także za darmo wycenić warto-

ściowe przedmioty. Znany sądecki antykwariusz Adam Orzechowski zaprasza.

- Nie pracuję już w sklepie w Rynku, pomagam synowej, która prowadzi sklep Art Gold. 

Znalazłem sobie tutaj niewielkie pomieszczenie i dalej zajmuję się antykami, tak jak to robi-

łem przez całe moje życie - mówi Adam Orzechowski, który antykwariat na rogu ul. Jagiel-

lońskiej i Rynku prowadził od 1989 r. 

W sklepie znajdują się obrazy, srebra, porcelana miśnieńska, przepiękna biżuteria.  

- Mamy mnóstwo ekskluzywnych bibelotów, które same w sobie są dziełami sztuki. Sta-

ramy się wybierać rzeczy wyjątkowe o dużych walorach artystycznych. Mieści się tu także 

pracownia złotnicza, znana z tego, że wykonywała rekonstrukcję korony króla Bolesława 

Chrobrego. Żadne przeszkody techniczne nie są barierą, możemy zrobić najbardziej wy-

myślne przedmioty. Współpracujemy z muzeami i domami aukcyjnymi - mówi Orzechow-

ski, którego staraniem w latach 2001 – 2003 udało się zrekonstruować Koronę Koronacyj-

ną Królów Polskich. Do jej wykonania wykorzystano trzy złote pruskie monety z 1811 roku, 

na które Prusacy – jak głosi legenda – przetopili polskie klejnoty państwowe.

Gdyby ktoś chciał nabyć piękne brylanty, również nie będzie zawiedziony. - Największa 

oferta tych drogocennych kamieni, na południe od Krakowa, znajduje się właśnie u nas. 

Mamy kilkanaście wspaniałych brylantów, mogłaby je nosić na palcu nawet sama Marilyn 

Monroe. U nas można kupić rzeczy wyjątkowe – podkreśla antykwariusz. 

Do sklepu Art Gold można także przynieść stare przedmioty, które posiadamy w domach, 

nie zawsze zdając sobie sprawę z ich rzeczywistej wartości. - Zachęcam, aby przejrzeć orde-

ry po dziadkach, stare monety, które na pewno gdzieś są ukryte. Takie drobiazgi sprzed kilku-

dziesięciu lat, znalezione gdzieś w domowych zakamarkach, mogą przysporzyć nam spory 

zastrzyk gotówki.  Monety z lat 20. czy 30., warte są nieraz tysiące złotych. Na przykład mo-

neta 5 zł z 1932 roku z Nike warta jest dzisiaj około 50 tys. złotych, podobnie jak banknot dwu-

dziestozłotowy z 1926 r.– mówi Adam Orzechowski, który kiedyś przez przypadek w swoim 

antykwariacie w rynku wszedł w posiadanie takiego banknotu. – Kilkanaście lat temu klient-

ka po prostu przyniosła do antykwariatu taką dwudziestozłotówkę w pliku innych bezwarto-

ściowych szpargałów.Okazała się oryginałem. Do dziś pamiętam zdziwienie tej pani jak usły-

szała kwotę, którą chcę zapłacić za ten banknot. Dziś jest on ozdobą zbiorów muzealnych.

W sklepie na Lwowskiej nie brak także pięknych drobiazgów z biżuterii. - W tej chwi-

li jedna z najpiękniejszych rzeczy, jakie posiadam, to dwukaratowy brylant, wart ok. 55 

tysięcy złotych, oraz brosza wykonana w XVIII wieku w Wiedniu. Może nasza pani pre-

mier mogłaby nosić takie broszki, zamiast tego, czym aktualnie się przyozdabia? Za-

praszam ją do siebie – mówi ze śmiechem pan Adam wyjmując z gabloty kolejną pięk-

ną starą broszę wysadzaną szmaragdami, tym razem pochodzącą z XIX – wiecznego 

Paryża. Pokazuje także papierośnicę z wyjątkową miniaturą malowaną emaliami, przed-

stawiającą młodą damę stojącą obok konia.  Papierośnica ta była kiedyś prezentem dla 

ojca kobiety z miniatury.  - Mam też piękny XVII-wieczny pierścionek z czasów Zygmun-

ta III Wazy. Na półce w gablocie stoi również najpiękniejszy przedmiot ze srebrnej ko-

lekcji pana Adama - kielich z cudnie wykonanymi złotem ornamentami, malowany miej-

scami czarną emalią, wykonany najprawdopodobniej w latach 1550-1600 w Hiszpanii. 

Jest także XVI-wieczny kielich, tzw. wiwatówka. Przed wiekami szlachcice wznosi-

li nimi toasty. – Akurat ta do złudzenia przypomina wiwatówkę, którą w „Potopie” ksią-

żę Janusz Radziwiłł, akceptując Karola Gustawa jako władcę Polski, wzniósł znamien-

ny toast, wypowiadając słowa: „Vivat Carolus Gustavus rex” – zaznacza Orzechowski, 

który miłością do historii i antyków zapałał podczas zgłębiania tajników historii na Uni-

wersytecie Jagiellońskim.

Antykwariusz zaprasza do sklepu każdego. – Można do nas przyjść i kupić coś pięk-

nego. Można wycenić i sprzedać malarstwo czy rzemiosło artystyczne. U nas każdy za-

interesowany otrzyma fachową poradę konserwatorską. Jest również możliwość za-

mówienia wyjątkowego pierścionka zaręczynowego czy złotych ślubnych obrączek. 

Warto skorzystać z własnego wzoru, mieć oryginalną rzecz, taką, jakiej nie ma nikt inny. 

My jesteśmy w stanie to wykonać. 

Ale można też przyjść tak po prostu, obejrzeć, podyskutować o malarstwie, sztuce, 

biżuterii i nie tylko. Albo kupić zwykły srebrny łańcuszek z medalikiem, czy przynieść do 

naprawy swój zerwany. 

Z panem Adamem najłatwiej można się skontaktować odwiedzając sklep. - Jestem 

w sklepie w godzinach od 10.00 do 15.00. Sklep jest czynny od 9.00 do 18.00. Zapra-

szam także do kontaktu telefonicznego pod numerem 512 188 264. Można także na-

pisać do mnie maila: orzechowskir@interia.pl.

 Agnieszka Małecka 

Te brylanty mogłaby nosić nawet Marilyn Monroe 

Nowy SączNowy Sącz
ul. Lwowska 53Aul. Lwowska 53A

TEKST PROMOCYJNY
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www.perlasudetow.com

www.perlapoludnia.pl

Cieszymy się uznaniem 
i zaufaniem najbardziej 
wymagających Gości, 

dając gwarancję 
najwyższego poziomu 

i kultury świadczonych usług.

REKLAMA

•Nowy Targ to stolica Podhala 
od 670 lat. Nazwa miasta nawią-
zuje do handlowego charakteru 
nadanego miejscowości wraz z 
prawami miejskimi przez króla Ka-
zimierza Wielkiego. Handlowym 
centrum regionu Nowy Targ jest 
do dziś. Tutejszy jarmark organi-
zowany w czwartki i soboty przy-
ciąga tysiące osób z całego re-
gionu południowej Polski, a także 
Słowacji. Przez wieki wykształci-
ło się tu znane w całej Polsce rze-
miosło, pielęgnowana jest góral-
ska kultura oraz aktywny tryb życia 
i sportowe tradycje. Nowy Targ 
położony jest w sercu rozległej Ko-
tliny Orawsko-Nowotarskiej, w wi-
dłach Białego i Czarnego Dunajca, 
u podnóża malowniczych Gorców. 
Jest jednym z głównych ośrod-
ków turystycznych na Podhalu. 
Stanowi doskonałą bazę wypa-
dową przede wszystkim w Gorce 
i Pieniny, ale także w Masyw Ba-
biej Góry, Tatry oraz na Słowa-
cję. Miasto zapewnia dobrą bazę 
noclegową oraz gastronomicz-
ną a tereny w pobliżu nadają się 
wyśmienicie na wycieczki konne 
i rowerowe. 

•Gorce. 
Od północy Nowy Targ ota-

cza zielony masyw pasma Gor-
ców. Pod względem turystycz-
nym Gorce należą do jednych 
z atrakcyjniejszych pasm gór-
skich w Polsce. Liczba szlaków 
turystycznych zadowoli zarów-
no piechurów jak też miłośników 
kolarstwa górskiego. Szlaki po-
łożone od strony Nowego Targu 
są atrakcyjne pod względem wi-
dokowym. Przepiękne panoramy 
rozciągają się na Tatry, podhalań-
skie wsie, Jezioro Czorsztyńskie 
oraz Pieniny z Trzema Koronami. 

Na polanie Rusnakowej (przy żół-
tym szlaku prowadzącym na Tur-
bacz) znajduje się Kaplica Papie-
ska z 1979 roku, wewnątrz której 
można obejrzeć liczne pamiątki 
gorczańskiej partyzantki.

•Muzeum Podhalańskie im. Cze-
sława Pajerskiego w Ratuszu.  
Zbiory muzeum liczą obecnie po-
nad 7000 atrakcyjnych ekspona-
tów. Są to w przeważającej części 
dary mieszkańców Nowego Targu 
i miejscowości na Podhalu, Spi-
szu i Orawie. Prezentowane są 
wystawy czasowe i stałe ekspo-
zycje: „ Nowy Targ na przełomie 
XIX i XX wieku, miasto którego już 
nie ma", prezentująca cechowe 

rzemiosło nowotarskie z unika-
tową XIX-wieczną maszyną dru-
karską oraz nowa, stała wystawa 
poświęcona 27.X.2011 r. przez ks. 
kardynała Franciszka Macharskie-
go – „Jan Paweł II - Miasto Nowy 
Targ: przeszłość i obecność", któ-
ra pokazuje liczne pamiątki nale-
żące do Ojca Świętego, między 
innymi: ornat, piuskę, mitrę i krzyż 
pektoralny, które noszą znamio-
na relikwi. Zwiedzanie w week-
end należy ustalić w dni robocze.

•Nowotarskie lotnisko. 
Na obrzeżach Nowego Targu 

działa od kilkudziesięciu lat jedyne 
w regionie lotnisko przystosowa-
ne do przyjmowania niewielkich 

samolotów sportowych i tury-
stycznych. Można tu odbyć loty 
widokowe, uprawiać sporty szy-
bowcowe i spadochroniarstwo. 
Wielką atrakcją, która zadowo-
li najbardziej wymagające osoby, 
są loty balonem. Wspaniałe widoki, 
czyste powietrze. Najwyższe pa-
smo gór w Polsce – przepiękne 
i potężne Tatry – znajdą się na wy-
ciągnięcie ręki!

•Nowy Targ posiada jak przy-
stało na miasto żyjące z handlu 
duży rynek, z szeregiem pocho-
dzących z XIX i XX wieku zabyt-
kowych kamienic mieszczańskich, 
oraz kapliczką św. Jana Kantego 
z 1904 r. W sercu Rynku stoi 

piętrowy, pseudoklasycystycz-
ny ratusz zwieńczony wieżą 
z zegarem.

W 2012 roku Rynek został 
gruntownie zmodernizowany. 
Płyta rynku została przystosowa-
na do lokalizacji „ogródków let-
nich” oraz przeprowadzania im-
prez masowych. W sierpniu na 
nowotarskim rynku organizowany 
jest Jarmark Podhalański, 3-dnio-
wa cykliczna impreza plenerowa. 
Miasto Nowy Targ  zaprasza na 
wspaniałe tradycyjne lody, które 
wytwarzane są według starych re-
ceptur, na bazie naturalnych skład-
ników i świeżych owoców. 

•Ścieżka rowerowa. 
Wspaniałe walory krajobrazo-

we to jeden z atutów nowotarskiej 
ścieżki rowerowej. Praktycznie 
z każdego jej miejsca roztacza-
ją się fenomenalne panoramy na 
Nowy Targ, Kotlinę Orawsko-No-
wotarską, Babią Górę, a przede 
wszystkim na masyw Tatr.  Tra-
sa ma początek w Rezerwacie 
Bór na Czerwonem, prowadzi 
ciekawym szlakiem przeprawia-
jąc się przez oba Dunajce, Park 
Miejski do Osiedla Bór i dalej łą-
czy się w kompleksie leśnym Bór 
z głównym szlakiem rowerowym 
Nowy Targ – Sucha Hora. Ponadto 
z Rezerwatu Bór na Czerwonem 
przebiega znakowany szlak rowe-
rowy na najwyższy szczyt Gorców 
– Turbacz.

www.nowytarg.pl

NOWY TARG na weekend
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Widowiska złożone z najwięk-

szych przebojów oper, operetek 

i  musicali, dwa spektakle pełne 

doskonałej muzyki, koncerty ka-

meralne nie tylko w kościołach, 

ale także w plenerze,  spotkania z 

gwiazdami czy warsztaty wokalne 

dla młodych artystów - tak zapo-

wiada się tegoroczny 50. Festiwal 

im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju.

Od 13 sierpnia, przez osiem fe-

stiwalowych dni czas w Kryni-

cy będzie upływał pod znakiem 

wszelkich gatunków śpiewu i to 

w najlepszych wykonaniach,  za-

równo artystów uznanych i lubia-

nych,  jak i młodych,  którzy już 

docenieni na licznych konkursach 

właśnie rozpoczynają karierę.  Te-

goroczny festiwal, którego głów-

nym organizatorem jest Gmina Kry-

nica-Zdrój, będzie miał rozmach 

godny jubileuszu. Na festiwalowych 

estradach wystąpi w sumie blisko 

400 artystów z Polski i zagranicy, 

w tym sześć orkiestr oraz kilkudzie-

sięciu śpiewaków. Tegoroczna edy-

cja jest niezwykła także z tego po-

wodu, że 15 sierpnia przypada 50. 

rocznica śmierci patrona festiwalu. 

Tego dnia został zaplanowany wiel-

ki koncert, w ramach którego za-

proszone gwiazdy śpiewem złożą 

hołd Janowi Kiepurze.

Szykuje się więc w Krynicy, 

w tym roku wielkie święto śpiewu. 

I jak na jubileuszową edycję przy-

stało organizatorzy zapowiadają 

wiele wspaniałych niespodzianek, 

które zostaną ujawnione wraz ze 

szczegółowym programem tego-

rocznej imprezy już w pierwszych 

dniach maja. Ponadto festiwalowi 

będzie towarzyszył album będą-

cy zbiorem rozmów z gwiazdami 

i twórcami festiwalu, pełen archi-

walnych zdjęć.

Festiwal im. Jana Kiepury w Kry-

nicy-Zdroju należy do najstarszych 

w Polsce. Główną ideą jego pomy-

słodawcy Stefana Półchłopka było, 

aby pamięć o Janie Kiepurze trwa-

ła. Krynica wydawała się do tego 

idealnym miejscem. Bo właśnie tu 

w latach 30. XX wieku Jan Kiepu-

ra wybudował, na miarę tego typu 

budowli w alpejskich kurortach, 

„Patrię”, wielki, nowoczesny pen-

sjonat. Z Krynicą chciał związać 

swoje życie po zakończeniu karie-

ry artystycznej. Wojna mu w tym 

jednak przeszkodziła, do Polski już 

na stałe nigdy nie wrócił. Ale dzię-

ki festiwalowi jego imienia jest na-

dal obecny, i w Krynicy, i w Polsce.

Przez lata festiwal się rozrastał. 

Każdy z jego kolejnych artystycz-

nych dyrektorów dodawał coś od 

siebie budując dzisiejszą pozycję 

imprezy, wzmacniając ją swoimi 

pomysłami i doświadczeniem, 

przez co festiwal stał się prestiżo-

wą imprezą. W Krynicy trzeba było 

być. Wiedzieli o tym artyści. Wielu 

śpiewaków właśnie w Krynicy roz-

poczynało swoje wielkie kariery, czy 

też po zagranicznych sukcesach 

prezentowało się właśnie na festi-

walowych estradach. Wiedziała też 

o tym publiczność, która umie do-

cenić talent i pracę artystów.  

Festiwal swoją popularność za-

wdzięcza nie tylko gwiazdom, ale 

także programowaniu. Założeniem tej 

imprezy jest, aby pokazać różne ga-

tunki śpiewu. Zwłaszcza, że patron fe-

stiwalu był artystą niezwykle wszech-

stronnym, który prezentował się w 

operach, operetkach, filmach, śpiewał 

też popularne piosenki.  Dlatego też i 

tegoroczna edycja festiwalu jest róż-

norodna, bo zabrzmią na niej zarów-

no arie operowe, przeboje z operetek, 

songi musicalowe a także piosenki.

Choć 50. Festiwal jeszcze przed 

nami, organizatorzy już myślą o 

przyszłorocznej edycji. Na razie mo-

żemy jedynie powiedzieć, że w 2017 

roku 51. Festiwal im. Jana Kiepury  

odbędzie się w dniach 12-19 sierp-

nia. Zapraszamy!

Bilety na tegoroczny festiwal moż-

na kupić w Krynicy, w kasie kina Ja-

worzyna a także poprzez stronę in-

ternetową: www.festiwalkiepury.pl

Agnieszka Malatyńska-Stankiewicz

rzecznik prasowy  50. Festiwalu 

im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju

REKLAMA

Jubileusz czas zacząć!
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25 kwietnia 2016 r. w Urzędzie Miejskim odbyła się konfe-
rencja prasowa, na której zaprezentowano nowe logo mia-
sta Krynicy-Zdroju. W konferencji wzięła udział zwyciężczyni 
konkursu Pani Alicja Wańczyk, absolwentka Akademii Sztuk 
Pięknych w Łodzi. 
Konkurs na logo wzbudził duże zainteresowanie, do Urzędu 
Miejskiego napływały projekty z całej Polski. Zwycięskie logo 
wybrano ze 114 nadesłanych prac. Burmistrz Dariusz Reśko 
złożył serdeczne gratulacje zwyciężczyni oraz podziękował 
wszystkim uczestnikom. 
- Krynica-Zdrój jest otwarta i gościnna dla turystów z całe-
go świata, stąd pomysł na taki właśnie znak rozpoznawczy. 
Inspirowałam się tym, co w Krynicy jest najcenniejsze. Cho-
dzi o środowisko naturalne, tereny górskie, wodę i otwartość 
na turystów. Logo podkreśla także wielowymiarowość i wie-
lopłaszczyznowość miasta, która oprócz wspaniałych wa-
runków naturalnych ma także bogata ofertę wydarzeń kul-
turalnych. Kolorystyka też jest nawiązaniem do otoczenia. 
Błękit i szarość to krajobraz zimowy. Czerwień i róż to kwiaty 

i klomby, które są słynne. To też symbolizuje ciepło, które Kry-
nica oferuje – tłumaczy autorka projektu Alicja Wańczyk
Zadaniem logo jest promowanie Krynicy-Zdroju jako mia-
sta oferującego szeroką gamę atrakcji o każdej porze roku, 
dla osób w różnym wieku. Ma symbolizować otwartość, go-
ścinność i serdeczność oraz umacniać wizerunek turystycz-
no-sportowy gminy i akcentować wysoki poziom kulturalny 
miasta. 
- To logo w pełni oddaje charakter naszego uzdrowiska. Jest 
nowoczesne i świetnie będzie promować miasto na całym 
świecie. Mamy wreszcie identyfikator miasta, na który cze-
kaliśmy. Wcześniej posługiwaliśmy się tylko herbem. On jest 
istotny, ale nie można go używać w niektórych przypadkach. 
Uznaliśmy, że musi pojawić się inny znak. Jego treść bardzo 
mi się podoba, jest głęboka i uniwersalna  – podkreśla Dariusz 
Reśko Burmistrz Krynicy-Zdroju.
Na koniec konferencji Pani Alicja wręczyła Burmistrzowi pre-
zent - stempel z nowym logo. Autorka zwycięskiego projektu 
w nagrodę otrzymała symboliczny czek na 5 tysięcy złotych.

REKLAMA
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www. tomexokna .p l 

Paszyn 478
tel. 18 440 20 14, 
e-mail: biuro@tomexokna.pl

Nowy Sącz
ul. Zielona 45, tel: 018 444 11 27, 
e-mail: zielona@tomexokna.pl
ul. Jagiellońska 57, tel: 018 444 11 01, 
e-mail: jagiellonska@tomexokna.pl

Nowy Targ
ul. Kolejowa 59, 
tel. 18 264 88 59, 
e-mail: nowytarg@tomexokna.pl

Tarnów
ul. Krakowska 131, 
tel. 014 627 26 32, 
e-mail: tarnow@tomexokna.pl

Limanowa
ul. Kopernika 14, 
tel: 018 330 11 67, 
e-mail: limanowa@tomexokna.pl

Jasło
ul. Kościuszki 44, 
tel: 013 445 23 29, 
e-mail: jaslo@tomexokna.pl

Krosno
ul. Liniarska 10, tel: 013 432 39 45, 
e-mail: krosno@tomexokna.pl
Gorlice
ul. Biecka 40, tel/fax: 018 354 69 11, 
e-mail: gorlice@tomexokna.pl
Szafl ary
ul. Zakopiańska 18, tel: 018 275 40 64, 
e-mail: szafl ary@tomexokna.pl

PROMOCJA ZIMOWA DO 30.04.16 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓWPROMOCJA ZIMOWA DO 30.04.16 LUB DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI

DOSTĘPNE OD RĘKI  SUPER PROMOCJE  SUPER PROMOCJE

W CENIE 5 KOMOROWYCH

OGRODZENIE POSESYJNE

DOSTĘPNE OD RĘKI

*okna  dachowe w komplecie z kołnierzem *okna  dachowe w komplecie z kołnierzem

DOSTĘPNE OD RĘKI

 SUPER PROMOCJE

RABAT 15%

RABAT 20%

1199zł 
VAT 8% 

z montażem

2998zł brutto VAT 8% z montażem

78x98   735zł*
brutto vat 23%

78x118 780zł*
brutto vat 23%

78x140 854zł*
brutto vat 23%

2500x2100 

 2190zł

2500x2250  

2290zł

VAT 8% 

Z MONTAŻEM

78x98   706zł*
brutto vat 23%

78x118 748zł*
brutto vat 23%

78x140 820zł*
brutto vat 23%

Rabat 30% Rabat 20%

OPAL PLUS

DOORSY

6 KOMOROWE OVLO blu Evolution 82 blu Evolution 82 ArtLineOKNA 7 KOMOROWE

OKNA DACHOWE 
SKYLIGHT PREMIUM

OKNA DACHOWE 
SKYLIGHT 

LOYD VERTE C

CREO

MIKEA

PORTA PASSIVE

JEDYNE DRZWI NA RYNKU 

DREWNIANO-STALOWE 

WYPEŁNIONE PIANĄ 

POLIURETANOWĄ 

O WSPÓŁCZYNNIKU 

UD=0,9 [W/m2 *K]1)

•  6-komorowy profil o szerokości za-

budowy 80 mm

•  mocny profil o podwyższonej 

sztywności

•  nieskazitelną biel oraz brylantowy 

połysk profili zapewnia wysokoga-

tunkowy PVC;

•  delikatne zaokrąglenia nadające pro-

filowi nowoczesny i elegancki wygląd;

•  odporny na zabrudzenie i czynni-

ki atmosferyczne, łatwy w utrzyma-

niu czystości;

•  szkło neutralne – nie daje efektu tzw. 

"brudnych firan";

•  przy zastosowaniu pakietu 3-szybo-

wego o współczynniku U=0.7 Wm2K 

możesz zaoszczędzić nawet do 20% 

wydatków na ogrzewanie;

•  odpowiednią szczelność gwarantują 

uszczelki z EPDM;

Drzwi antywłamaniowe OPAL posia-

dają izolację akustyczną 32 dB oraz 

odporność na włamanie 2 klasy nor-

my europejskiej.   

AKCESORIA W CENIE DRZWI 

(OPAL PLUS) 

• Zamek listwowy czteropunktowy, 

• Dwie wkładki patentowe klasy „B”

•  Klamka OPAL + szyld górny  (II kla-

sa europejska)

• Trzy zawiasy czopowe 

• Trzy bolce antywyważeniowe

• Wizjer w kolorze srebrnym

•  Próg ze stali nierdzewnej standardo-

wy (120 mm) 

•  Ościeżnica metalowa kątowa, o sze-

rokości profilu 105 mm.

•  głębokość zabudowy 93 mm, to naj-

szerszy system z dostępnych na ryn-

ku o współczynniku izolacyjności 

Uf=0,76 W/m2K

•  7 komorowy profil klasy A z wysoko-

gatunkowego, bezołowiowego PVC, 

zapewnia najlepszą izolacją termicz-

ną i akustyczną oraz bezpieczeństwo 

użytkowania

•  potrójny system uszczelnienia 

z uszczelką środkową idealnie chro-

ni przed wilgocią i chłodem

•  barwiona w masie ścianka profilu w 

okleinach zewnętrznych to estetyka 

i trwałość na długie lata

•  doskonałe parametry termiczne 

o charakterystyce odpowiadającej 

wymogom budownictwa pasywnego

•  Szerokość profili 82mm,

•  6 komór w ramie, oraz skrzydle zapew-

niający doskonałą izolację termiczną oraz 

dźwiękową

•  Zgrzewalne, wykonane z TPE środkowe 

i wewnętrzne uszczelki przylgowe, oraz 

zewnętrzne uszczelki przyszybowe

•  Elegancki i klasyczny prosty kształt zapro-

jektowany oraz wykonany w Niemczech

•  Masywne wzmocnienia wewnętrzne 

o grubości 2mm

•  Wysoka stabilność termiczna i optymalny 

system odwodnienia

•  Bezpieczne przenoszenie obciążenia 

nawet przy wysokiej masie pakietów 

szybowych

•  Głębokie osadzenie pakietów szybowych 

optymalizujące izolacyjność termiczną

KOLOR ZŁOTY DĄB WYSOKIE PRZETŁOCZENIE BRAMY UCHYLNE
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Rabka-Zdrój, położona w malowniczej kotlinie, u podnóża Gorców i Beskidu 

Wyspowego, jest jednym z najpopularniejszych w Polsce i Europie uzdrowisk dla 

dzieci i dorosłych. Jej bogactwami naturalnymi są solanki, wykorzystywane głów-

nie do leczenia schorzeń układu oddechowego i krążenia. 

Sercem miejscowości jest zrewitalizowany w ostatnich latach Park Zdrojowy – 

doskonałe miejsce relaksu zarówno dla kuracjuszy i turystów, jak i mieszkańców. 

W pobliżu źródła „Helena” funkcjonuje w nim ogólnodostępna i bezpłatna Tężnia 

Solankowa, a także Pijalnia Wód Mineralnych. Prócz pięknej przyrody park ofe-

ruje odwiedzającym zespół urządzeń sportowych, korty tenisowe, place zabaw 

dla dzieci, a także najnowocześniejszy w skali Małopolski Skate i Trial Park wraz 

z torem do nauki jazdy na wózkach inwalidzkich.

Rabka-Zdrój, prócz doskonałych warunków do leczenia uzdrowiskowego i wy-

poczynku, oferuje piękne górskie krajobrazy oraz tereny umożliwiające aktywne 

spędzanie czasu wolnego, tak latem jak i zimą. Bogata sieć szlaków oraz atrakcyj-

ne położenie sprawiają, że jest to doskonały punkt wyjścia na górskie eskapady.

Rabka – „Miasto Dzieci Świata”, posiada także bogatą ofertę rodzinną. Naj-

mniejszych i tych troszkę większych, zaprasza Rodzinny Park Rozrywki „Rabko-
land” oraz Teatr Lalek „Rabcio” –z pełnymi humoru spektaklami. Warto zawitać 

także do Skansenu Taboru Kolejowego w Chabówce, z którego latem można wy-

ruszyć na przejażdżkę pociągiem retro. 

Dodatkowym atutem miasta jest ciekawa oferta kulturalna. W zmodernizowa-

nym Rabczańskim Amfiteatrze, mogącym pomieścić ponad 800 osób, odbywają 

się liczne koncerty i festiwale m.in. Karpacki Festiwal Dziecięcych Zespołów Re-

gionalnych oraz Wakacyjny Festiwal Bajek. W lipcu i sierpniu organizowane są tu 

również bezpłatne zajęcia taneczno-ruchowe pn. Wakacyjna Akademia Dance 

i Fitness. W marcu bieżącego roku nową siedzibę zyskała Miejska Biblioteka Pu-

bliczna, która przeniosła się do odremontowanego, zabytkowego budynku dwor-

ca PKP. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści i kuracjusze, mogą skorzystać w niej 

również z sali komputerowej i czytelni. Powstał tam także Punkt Informacji Tury-

stycznej.  W maju br. ruszyła kolejna rabczańska atrakcja – kino „Śnieżka", które 

po całkowitej modernizacji zyskało nowoczesny wygląd, stało się funkcjonalne, 

z profesjonalną salą kinową i widownią na 169 miejsc.

Podczas pobytu w Rabce można poznać bogactwo góralskiego folkloru oraz 

oryginalne tradycje rzemieślnicze. Osławioną atrakcją miasta są spotkania z twór-

cami ludowymi w ich pracowniach oraz warsztaty garncarstwa, rzeźbiarstwa i ma-

larstwa na szkle. Warto odwiedzić także przepiękny drewniany kościół, gdzie mie-

ści się obecnie Muzeum im. Władysława Orkana, z bogatą ekspozycją etnograficzną. 

Rabka-Zdrój zaprasza przez cały rok, oferując znakomite warunki do leczenia, 

wypoczynku i rekreacji oraz różnorakie atrakcje, wśród których każdy znajdzie dla 

siebie coś ciekawego.

REKLAMA

RABKA-ZDRÓJ
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www.rabka.pl
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Sport

Weź udział w obozie 
treningowym młodych piłkarzy

Niepołomice czekają na uczestników dru-
giej edycji OSHEE Camp. Ruszył nabór do 
letniej szkółki prowadzonej przez trene-
rów Borussii Dortmund.

Już 27 czerwca w Niepołomicach 
wystartuje bezpłatna szkółka piłkar-
ska, która prowadzona będzie przez 
trenerów Borussii Dortmund. Klub 
i organizator obozu – firma OSHEE 
właśnie rozpoczęli rekrutację. Szu-
kają dzieci z całej Polski w wieku od 
7 do 12 lat, których największą pasją 
jest piłka nożna. 

Jak dostać się do szczęśliwej 50-tki 
dzieci, które przez pięć dni w pod-
krakowskich Niepołomicach będą 
szkolić się pod okiem najlepszych 
trenerów? Wystarczy wziąć udział 
w konkursie i wysłać zdjęcie, któ-
re oddaje pasję do piłki nożnej małe-
go piłkarza lub piłkarki. W konkur-
sie mogą wziąć udział dziewczynki 
i chłopcy z całego kraju urodzeni w la-
tach 2004-2009. Nie liczy się poziom 
zaawansowania, ale zamiłowanie do 
piłki nożnej. Jednym zdjęciem można 
spełnić piłkarskie marzenie dziecka. 
Konkurs potrwa do 1 czerwca.

- Bardzo zależy nam, żeby w obo-
zie wzięły udział dzieci z Krakowa 
i okolicznych miast oraz miejsco-
wości! Szkółka odbędzie się bowiem 
w malowniczych podkrakowskich 
Niepołomicach, które są doskona-
łym miejscem do rozpoczęcia waka-
cyjnych przygód i podróży – tłumaczy 
Karolina Kosyna, Manager ds. komu-
nikacji w OSHEE. – Wymagania są 
proste – na zdjęciu musimy zobaczyć 

prawdziwą pasję dziecka do futbo-
lu. Mniej liczy się jakość techniczna 
fotografii, bardziej będziemy zwra-
cać uwagę na pomysł, kreatywność 
i emocje, jakie przedstawia zdjęcie.

Pięćdziesiątka dzieci, których pa-
sja zatrzymana w obiektywie aparatu 
najbardziej przekona jury, otrzyma 
nagrodę główną: udział w bezpłat-
nym obozie sportowym z wybitny-
mi szkoleniowcami klubu Borussia 
Dortmund, pięć noclegów w pięk-
nym Zamku Królewskim w Niepoło-
micach, stroje sportowe oraz medale.

Ale to nie wszystko! Organizato-
rzy skupią się również na innym, bar-
dzo ważnym aspekcie, mianowicie na 
treningach mentalnych, które wzbu-
dzą w uczestnikach motywację do 
działania i nauczą, jak podtrzymywać 
i rozwijać sportowe zainteresowania. 
Dzieci zostaną także objęte specjal-
nym programem żywieniowym do-
stosowanym do potrzeb małych, ak-
tywnych sportowców.

- Sport to nie tylko wysiłek fizycz-
ny, ale przede wszystkim styl życia 
i sposób na spędzanie czasu z przy-
jaciółmi. To właśnie chcemy poka-
zać dzieciakom podczas BVB-OSHEE 
Camp w Niepołomicach. Pokażemy 
im nie tylko to, jak powinny wyglą-
dać ich treningi, ale także co powinny 
jeść i jak dbać o kondycję, aby utrzy-
mać dobrą formę nie tylko na bo-
isku. Nade wszystko jednak damy im 
szansę poznania nowych ludzi i prze-
konania się, że piękno sportu płynie 
z radości współdziałania, dzielenia 
się sukcesami, wspólnego dążenia 

do celu – mówi Michał Zioło, trener 
Szkółki Piłkarskiej BVB.

Wśród osób, które prześlą zgło-
szenie konkursowe, ale nie zdobędą 
głównej nagrody, zostaną rozloso-
wane nagrody pocieszenia – rocz-
ny zapas produktów OSHEE i blu-
zy sportowe.

Rejestracji dziecka można do-
konać na stronie: http://oshee.eu/
osheecamp/zgloszenia

Zobacz, co o BVB-OSHEE Camp 
mówi Marco Reus: https://youtu.
be/F-tyfic7qys, oraz relacje wideo 
z ubiegłorocznej edycji szkółki pił-
karskiej:https://www.youtube.com/
user/OSHEEPolska. 

(RED)

Fundacja Rozwoju Regionów
realizuje zadanie publiczne 

" Międzynarodowe Mistrzostwa Kolarstwa Górskiego MTB " 
w ramach realizacji zadania publicznego w miesiącu maj 2016r. 

zorganizowane i przeprowadzone zostaną 
Międzynarodowe Mistrzostwa Kolarstwa Górskiego MTB

które odbędą się w gminie Piwniczna Zdrój
na obszarze polsko słowackiego pogranicza (Obidza-Litmanova)

udział w imprezie sportowej jest bezpłatny!!!!   
szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie 

www.frr.info.pl
zapraszamy do udziału !!!

„Projekt zrealizowano przy wsparciu fi nansowym Województwa Małopolskiego”

REKLAMA

Szkółka piłkarska Borussii Dortmund 
(BVB Evonik Fußballschule) rozpo-
częła współpracę z polskimi dzieć-
mi w 2015 roku. Zorganizowała wtedy 
cztery obozy w różnych miejscach Pol-
ski, w tym pierwszy BVB-OSHEE Camp 
w Krakowie. Treningi podczas obo-
zów bazują na sportowym koncepcie 
Centrum Szkolenia Młodzieży Borus-
sii Dortmund – klubu, w którym gra 
dziś Łukasz Piszczek. Szkolenia dzieci 
i młodzieży przygotowane przez nie-
mieckich ekspertów rozwijają typo-
wo techniczno-piłkarskie umiejętności 
(prowadzenie piłki, podania, przyjęcia, 
zwody czy strzały na bramkę), ale też 
są ukierunkowane na czerpanie przy-
jemności z gry w piłkę nożną.
Kontakt i więcej informacji: Magdale-
na Grochala, 509 754 055, Maja Mło-
dzińska, 506 436 176.
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Wadowice to miasto o wielowie-
kowej historii, położone nieda-

leko od Krakowa, u stóp Beskidu 
Małego w malowniczej dolinie rzeki 
Skawy. Miejsce narodzin najwybitniej-
szego syna polskiej ziemi – św. Jana 
Pawła II. Podczas ostat-
niej ze swych 
wizyt w rodzin-
nym mieście 
powiedz ia ł : 
„... tu w tym 
mieście Wado-
wicach wszystko 
się zaczęło...”

Przyjedź do Wa-
dowic i wstąp na 

Szlak Karola Wojty-
ły. Bezpłatna aplika-
cja mobilna w sze-
ściu wersjach 
j ę z y k o w y c h 
oprowadzi Cię 
po miejscach 
z w i ą z a n y c h 
z papieżem. 
Przy każdym 
obiekcie na szlaku lektor przed-
stawi historię tych miejsc.

Odwiedź dom, w którym uro-
dził się Karol Wojtyła   obecnie 

Muzeum Dom Rodzinny Jana Paw-
ła II i poznaj historię życia tej wybitnej 
osoby. Wejdź do Muzeum Miejskie-
go i zapoznaj się z dziejami miasta, 

a zwłaszcza z jego przeszłością 
w czasach, gdy mieszkał w nim mło-
dy Lolek. W wadowickiej bazylice 
zobaczysz chrzcielnicę, przy której 
ochrzczono Karola, a także kaplicę 
z obrazem Matki Bożej Nieustają-

cej Pomocy, przy którym klę-
kał jako dziecko 
i młodzieniec.

Powędru j 
szlakiem 

w stronę Sank-
tuarium św. Józe-

fa, gdzie znajduje się 
szkaplerz należący 
do Jana Pawła II.

Zwiedzając Wa-
dowice moż-

na skorzystać ze 
szlaków pro-
wadzących na 
szczyty Beski-
du Małego, po 
których wę-
drował Jan 
Paweł II. Doj-

dziesz nimi m.in. na Groń Jana 
Pawła II, gdzie znajdziesz ka-
plicę Matki Bożej Królowej Gór, 

którą ufundowali pielgrzymi. Stąd 
możesz zawędrować „papieskimi 
szlakami” do pobliskiej Kalwarii Ze-
brzydowskiej, gdzie znajduje się ma-
ryjne sanktuarium ze słynącym łaska-
mi obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej.

REKLAMA

WŁAŚNIE TUTAJ

Zamieszkaj, zainwestuj, 
wypoczywaj!

Gmina Zabierzów jest jedną 
z największych i najpiękniejszych 
gmin w Małopolsce, położona 
w bezpośrednim sąsiedztwie 
m. Krakowa.
To gmina o bogatej historii, ma-
lowniczych jurajskich krajobra-
zach a jednocześnie nowocze-
snej infrastrukturze technicznej. 
Miejsce atrakcyjne i przyjazne 
zarówno dla mieszkańców, tu-
rystów i inwestorów ze względu 
na atrakcyjną i szeroką ofertę, 
wysoki standard życia oraz do-
bry klimat dla inwestycji. 
Dzięki nowoczesnemu zarządza-
niu i otwartości zarówno władz jak 
i mieszkańców, gmina Zabierzów 
jest miejscem atrakcyjnym 
z ogromnymi perspektywami 
na dynamiczny i zrównoważo-
ny rozwój.

Odwiedź Gminę Zabierzów, 
bo Właśnie Tutaj warto

Zamieszkać, Zainwestować 
i Wypoczywać!

www.zabierzow.gmina.pl

facebook.com/GminaZabierzow

Urząd Gminy Zabierzów

Wydział Rozwoju i Promocji

Wadowice. Tu wszystko się zaczęło…
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www.wadowice.pl  www.it.wadowice.pl


