
www.dziennikpolski24.pl WTOREK, 27 PAŹDZIERNIKA 2009 B5

Region informacje

Krótko

ZA KO PA NE

Pamiętajmy
o numerach

Za ko piań ski ma gi strat przy -
po mi na wła ści cie lom nie ru -
cho mo ści o obo wiąz ku
umiesz cza nia w miej scu wi -
docz nym na bu dyn ku lub
na ogro dze niu przy bra mie
ta blicz ki z na zwą uli cy i nada -
nym nu me rem po rząd ko wym.
W przy pad ku nada nia no we -
go nu me ru ta blicz ka ta ka po -
win na zna leźć się na swo im
miej scu w ter mi nie do dwóch
ty go dni od dnia otrzy ma nia
za wia do mie nia o nada niu nu -
me ru. Ta blicz ki z nu me ra mi
po rząd ko wy mi umiesz czo ne
na bu dyn kach po win ny być
od zmro ku do świ tu oświe tlo -
ne oraz utrzy my wa ne w na le -
ży tym sta nie.
Jak prze strze ga ją urzęd ni cy
za nie do peł nie nie po wy ższych
obo wiąz ków mo że gro zić ka ra
grzyw ny. (LK)

NO WY TARG

Opła ta za bur sę

Po wia to wi rad ni usta li li
uchwa łą wy so kość opła ty
za za kwa te ro wa nie w Bur sie
Szkol nic twa Po nad gim na zjal -
ne go przy ul. Bo le sła wa Wsty -
dli we go w No wym Tar gu. Bę -
dzie ona wy no sić 80 zł i jest
wy li cza na na pod sta wie ana li -
zy mie sięcz nych kosz tów
utrzy ma nia jed ne go miej sca
w tym obiek cie. Nie mo gą jej
na to miast ob cią żąć kosz ty wy -
na gro dzeń pra cow ni ków i po -
chod nych od tych wy na gro -
dzeń. Po nie waż od płat ność ma
być po ło wą kosz tów jed ne go
miej sca, a ana li za za pierw sze
pół ro cze wy ka za ła, że koszt
ten wy niósł 160 zł – wy li czo no
ją na 80 zł mie sięcz nie. Jest to
i tak jed na z naj tań szych form
za kwa te ro wa nia w mie ście dla
spo rej rze szy uczniów ró żnych
pla có wek. (ASZ)

ZA KO PA NE

Bur mistrz chce 
wię cej se sji

Wła dze Za ko pa ne go za sta na -
wia ją się nad prze pro wa dza -
niem dwóch se sji Ra dy Mia sta
mie sięcz nie za miast do tych -
cza so wej jed nej. Po wo dem jest
prze ła do wa nie ich pro gra mów.
– Paź dzier ni ko wa se sja ma bli -
sko 40 punk tów, po przed nia
mia ła po nad 40 – mó wi Ja nusz
Maj cher, bur mistrz Za ko pa ne -
go – Bę dę dą żył do te go, że by
ro bić dwie se sje – po za zwy -
cza jo wą pod ko niec mie sią ca,
dru gą zwo ły wa ną na wnio sek
bur mi strza. Pew nie sko rzy -
stam z tej mo żli wo ści jesz cze
do koń ca ro ku, ze wzglę du
na ilość uchwał do ty czą cych
za cią ga nia zo bo wią zań. (LK)

SZC ZAW NI CA

Par kin gi do wy na ję cia

Trzy spo re par kin gi na 60
do 100 sa mo cho dów są do wy -
na ję cia na te re nie gmi ny.
Pierw szy z nich jest zlo ka li zo -
wa ny przy wjeź dzie do uzdro -
wi ska, dru gi tuż przy koń co -
wej przy sta ni fli sac kiej,
a trze ci w Ja wor kach
przed wą wo zem Ho mo le.
Prze targ zo stał nie daw no
ogło szo ny przez gmi nę. Ka żdą
z nie ru cho mo ści bę dzie mo -
żna wy na jąć na dwa la ta.

(BES)

Tra dy cyj nie, jak co ro ku, na od -
pust świę tych apo sto łów Szy -
mo na i Ju dy Ta de usza na Pod -
ha le i Spisz przy by li po tom ko -
wie pol skich osad ni ków, któ -
rzy w XVIII wie ku po zo sta li
na zie mi wę gier skiej i za ło ży li
pol ską wieś De renk. Na cze le
po nad pięć dzie się cio oso bo wej
de le ga cji przy by ła Jolán Po ros
Andrásné – prze wod ni czą ca
Wo je wódz kie go Sa mo rzą du wo -
je wódz twa Bor sod – Abaúj –
Zemplén i Re miás István.

Na spo tka niu w Za ko pa -
nem, przy go to wa nym przez
Krzysz to fa Kró la -Łę gow skie -
go – dy rek to ra Ta trzań skiej
Agen cji Roz wo ju, Pro mo cji
i Kul tu ry, sta ro sta po wia tu
An drzej Gą sie ni ca -Ma kow ski,
wi ta jąc de ren czan po wie dział,
że cie szy się z pod trzy my wa -
nia przez nich gó ral skiej tra -
dy cji i to, że ce nią so bie po -
cho dze nie z re gio nu pod Ta -
tra mi. Za chę cał do utrzy my -
wa nia kon tak tów w jesz cze
szer szym za kre sie ze wszyst -
ki mi miej sco wo ścia mi po wia -
tu ta trzań skie go, jak i po szu -
ki wa nia spo so bu ko or dy na cji
tej współ pra cy, rów nież w po -
zy ski wa niu środ ków z pro -
gra mów unij nych, jak Li der+.

Na uro czy stym spo tka niu
w Biał ce Ta trzań skiej, przy -
go to wa nym przez An nę i Jó -

ze fa Re mia szów z udzia łem
Edwar da Ty bo ra – prze wod -
ni czą ce go Ra dy Po wia tu, Ta -
de usza Piszcz ka – człon ka Ra -
dy i Za rzą du Po wia tu, Ja -
na Bu dza – pre ze sa Związ ku
Pol skie go Spi sza, a za ra zem
or ga ni za to ra po by tu de ren -
czan na Pod ha lu, obec na by -
ła m.in. Ja dwi ga Plu ciń ska -
-Pik sa z Kra ko wa, któ ra kil ka
lat te mu wraz z et no gra fem
dr. Ja nu szem Ka moc kim od -
kry ła po tom ków z Pod ha la
i Spi szu na zie mi wę gier skiej. 

Jan Budz, po pro szo ny
o pod su mo wa nie do tych cza -
so wych kon tak tów z de ren -
cza na mi po wie dział: – Dla
mnie to jest cen ne do świad -
cze nie. Umo żli wia po zna nie

swo ich ko rze ni i da le kich
krew nych z Pod ha la i Spi szu.
Z dru giej stro ny ten kon takt
ob ra zu je po stę pu ją cą asy mi -
la cję – z ty mi star szy mi mo -
żna jesz cze do ga dać się na -
szą pol ską gó ral ską gwa rą.
Z mło dy mi już nie ma kon -
tak tu w ję zy ku pol skim, ich
asy mi la cja i to żsa mo ścio wy
zwią zek z wę gier ską oj czy -
zną, w któ rej się uro dzi li, jest
pierw szo rzęd na. 

De ren cza nie wzię li udział
w od pu sto wej mszy świę tej
w ko ście le pw. świę tych apo -
sto łów Szy mo na i Ju dy Ta de -
usza od pra wio nej przez pro -
bosz cza ks. Ja na Byr skie go
i ks. Mie czy sła wa Szla gę.
Po niej, tra dy cyj nie wę dru jąc
po cmen ta rzu biał czań skim,
ze wzru sze niem od naj dy wa li
te sa me na zwi ska, co znaj du -
ją ce się na de ren czań skim
cmen ta rzu, świad czą ce o tym,
skąd wy wo dzi li się ich przod -
ko wie. Wcze śniej zwie dzi li rów -
nież Za mek „Du na jec” w Nie -
dzi cy i od by li spa cer stat kiem
po Za le wie Czorsz tyń skim.

Jolán Po ros Andrásné pod -
czas spo tka nia w Biał ce Ta -
trzań skiej bar dzo wzru szo -
na po wie dzia ła: – Je ste śmy
brać mi i przy ja ciół mi, czu je -
my się tu jak w ro dzi nie. 

RYS ZARD M. RE MIS ZEW SKI

Czu je my się tu
jak w ro dzi nie

I N I C J AT Y WA . De ren cza nie na Pod ha lu i Spi szu

FOT. RY SZARD M. RE MI SZEW SKI
Przed sta wi cie le de le ga cji de renc kiej z go ść mi uro czy sto ści w Biał ce Ta trzań skiej

Czy ta jąc ar ty kuł pt. „Cień
Pa ry skie go”, do pa trzy łem
się dwóch istot nych dla
mnie błę dów. Na pi sa no:
„Kil ka kro ków obok niej jest
grób Zo fii i Wi tol da Pa ry -
skich, ład nie urzą dzo ny
przez Ta trzań ski Park Na -
ro do wy”. Otóż grób Pań -
stwa Pa ry skich nie zo stał
urzą dzo ny przez Ta trzań ski
Park Na ro do wy, a przez pa -
na An drze ja Sta wi szyń skie -
go oraz je go ro dzi nę, we -
dług pro jek tu ar ty sty rzeź -
bia rza An to nie go Gra bow -
skie go, pe da go ga w Ze spo le
Szkół Pla stycz nych im A.
Ke na ra w Za ko pa nem. Dru -
gi błąd, ja ki zna lazł się
w ar ty ku le, do ty czy pierw -
sze go mę ża Pa ni Zo fii Ra -
dwań skiej -Pa ry skiej, cyt.:
„W 1930 ro ku na ście żce tu -
ry stycz nej z Mor skie go Oka
na Ry sy po znał star szą
o osiem lat bo ta nicz kę – Zo -
fię Ra dwań ską, żo nę przy -
rod ni ka Wi tol da Ku le szy,
któ ra pa sjo no wa ła się ta ter -
nic twem od 1923 r. Nie ba -
wem i ona do łą czy ła do gro -
na uczest ni ków wspól nych
wy praw. Po śmier ci pierw -
sze go mę ża, w 1940 ro ku Zo -
fia wy szła za mąż za Pa ry -
skie go…”. Pierw szym mę -
żem Pa ni Zo fii był nie Wi -
told, a Zdzi sław Ku le sza,
a kie dy Pań stwo Pa ry scy
bra li ślub, Zdzi sław żył.
W tek scie na pi sa no rów -
nież: „Nie speł na mie siąc te -
mu nie mal nie zau wa żo -
na mi nę ła set na rocz ni ca
uro dzin au to ra En cy klo pe -
dii ta trzań skiej i wie lo to mo -
we go prze wod ni ka ta ter nic -
kie go. (…) A i dzi siej sze śro -
do wi sko tu ry stycz ne po wo li
za po mi na o czło wie ku, któ -

re go jesz cze kil ka na ście lat
te mu bez mru gnię cia okiem
wszy scy na zwa li mi strzem”.
Skąd wia do mo, kto pa mię ta,
a kto nie? Uwa żam, że za sy -
py wa nie gro bu oko licz no -
ścio wy mi wią zan ka mi i zni -
cza mi i ro bie nie szu mu wo -
kół „mi strza” tyl ko w mo -
men cie rocz nic z nim zwią -
za nych wca le nie świad czy
o pa mię ci – nie za mie rzam
tu ni ko go bro nić. Dla mnie
za wsze był mi strzem w tym,
co ro bił. Le piej jed nak co ja -
kiś czas przyjść na grób
i po mo dlić się za du sze, niż
od wie dzać gro by tyl ko
przy oka zji uro czy sto ści,
ob cho dzo nych hucz nie, lecz
tyl ko na po kaz. Uwa żam, że
wszy scy, któ rzy da rzy li Pa -
na Pa ry skie go sza cun kiem,
bę dą za wsze o nim pa mię -
tać i bę dą wspo mi nać, ja kim
czło wie kiem był – a był wy -
jąt ko wy. Cie szę się, że go
po zna łem i mo głem co -
dzien nie prze by wać w je go
to wa rzy stwie. Ci, któ rzy
przy po mi na ją so bie o nim
tyl ko pod czas ko lej nych
rocz nic, niech le piej za po -
mną! Za pra szam do Ośrod -
ka Do ku men ta cji Ta trzań -
skiej im. Zo fii Ra dwań skiej -
-Pa ry skiej i Wi tol da H. Pa ry -
skie go w Ta trzań skim Par -
ku Na ro do wym. Tu pa mięć
o tych wy bit nych lu dziach
nie zgi nie, a ka żdy, kto się
u nas po ja wi, na pew no wy -
cho dząc z na szej bi blio te ki,
bę dzie wie dział, czym się
zaj mo wa li i jak ży li lu dzie,
dla któ rych ta trzań ska
przy ro da by ła Pa sją, Pra cą
i Ży ciem! Z wy ra za mi sza -
cun ku, 

PA TRYK STA WI SZYŃ SKI 
Ta trzań ski Park Na ro do wy

Śla dem na szych pu bli ka cji

Trud ne py ta nia o Wa ty kan
Z A  K O  PA  N E .  Ksiądz dr hab.
Wła dy sław Za ręb czan, od dwu -
dzie stu lat pra cu ją cy w in sty tu -
cjach wa ty kań skich, był go -
ściem re stau ra cji „U Wnu ka”.
Te ma tem spo tka nia był „Wa ty -
kan od kuch ni” a po pro wa dził je
re dak tor Woj ciech Mróz, za gra ła
gó ral ska ka pe la Sta ni sła wa Pie -
tra sa z Bu ko wi ny Ta trzań skiej.

Jak wy glą da sy tu acja pol skich
księ ży po śmier ci pa pie ża Ja -
na Paw ła II, du chow ni współ -
pra cu ją cy ze Słu żba mi Bez pie -
czeń stwa i na gon ka na księ ży
wSta nach Zjed no czo nych potzw.

afe rze pe do fil skiej, to tyl ko nie -
któ re z trud nych py tań, na któ -
re pod czas spo tka nia od po wia -
dał ks. Wła dy sław Za ręb czan.

– Oj ciec Świę ty Jan Pa weł
IIotwie rał nam wszyst kim w Wa -
ty ka nie drzwi. Dziś ta sy tu acja
zmie ni ła się ra dy kal nie. Wa żne
sta no wi ska obej mu ją przede
wszyst kim Wło si – mó wił ks. Za -
ręb czan, któ ry zwró cił ta kże
uwa gę na ró żni cę ko ścio ła w Pol -
sce i Wło szech. – Kil ka dni te -
mu by łem w mo im ro dzin nych
Gron ko wie na Na bo żeń stwie Ró -
żań co wym. Ko ściół pe łen lu dzi.
A w mo jej pa ra fii we Wło szech,

gdzie je stem pro bosz czem, czte -
ry oso by i ja. A re li gia ta sa ma. 

Ksiądz Wła dy sław Za ręb -
czan jest or ga ni za to rem do -
rocz nych Pod ha lań skich Re ko -
lek cji or ga ni zo wa ny mi w Rzy -
mie. Obec nie pra cu je w wa ty -
kań skiej Kon gre ga cji ds. Ewan -
ge li za cji Na ro dów. Na swo im
kon cie ma ta kże pra cę re dak -
to ra w Ra diu Wa ty kań skim,
sta łą współ pra cę z In sty tu tem
Bio gra fi sty ki Po lo nij nej w Pa -
ry żu. Jest au to rem kil ku ksią -
żek. Pa tro nat pra so wy nad spo -
tka niem spra wo wał „Dzien nik
Pol ski”. (GAB)

Z młodymi już nie
ma kontaktu
w języku polskim,
ich asymilacja
i tożsamościowy
związek z węgierską
ojczyzną, w której
się urodzili, jest
pierwszorzędna.

J A  B Ł O N  K A .  Nie este tycz -
ne stra ga ny z drew na i me ta lu
na dal szpe cą ok. 4 ha te re nu,
na któ rych w ka żdą śro dę od -
by wa ją się jar mar ki. Nie po do -
ba ją się one za rów no wła dzom
pol skim, jak i sło wac kim – są
bo wiem zlo ka li zo wa ne tuż
przy dro dze mię dzy na ro do wej
wio dą cej w kie run ku by łe go
przej ścia gra nicz ne go w Chy -
żnem.

– W ubie głym ro ku na czę ści
te re nów na le żą cych do Urba -
ru sta nę ły no we es te tycz ne
stra ga ny, dwa zbu do wa ły też
oso by pry wat ne. Wciąż jed -
nak wie le jest tych, któ re nie
wy glą da ją naj le piej – przy -
zna je wójt An to ni Kar lak. Wy -
ja śnia, że to dla te go pla nu je
na po cząt ku ko lej ne go ro ku

zor ga ni zo wać w tej spra wie
spo tka nie z wła ści cie la mi te -
re nów, tak aby po sta ra li się
o ujed no li ce nie for my sto ją -
cych na nich stra ga nów oraz
za dba li o ład i po rzą dek. –
Na nas na ci ski w tej spra wie
ro bią wo je wo do wie kra ju ży -
liń skie go i ma ło pol ski oraz
wo je wódz ki in spek to rat in -
spek cji han dlo wej, do ma ga -
jąc się, aby ten te ren wy glą -
dał schlud nie i po rząd nie –
mó wi wójt An to ni Kar lak.

Jar mar ków na te re nie Ja -
błon ki nie mo że bo wiem za -
brak nąć, wpi sa ły sie one
w dzie je wio ski prze cież już
przed kil ku set la ty. – Przy je -
żdża na nie bar dzo du żo Sło -
wa ków, a han dlu ją u nas na -
wet lu dzie z Gor lic i Ło dzi –
pod kre śla wójt. (BES) 

Stare stragany
muszą zniknąć

Stragany nie po do ba ją się za rów no wła dzom pol skim, jak
i sło wac kim
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