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N 
ajmocniejszym 
akcentem zakoń-
czonego w Kry-
nicy Forum Eko-
nomicznego nie 
były tym razem 

gospodarcze proroctwa speców od 
finansowych wizji, ani nawet po-
lityczne wróżby na nadchodzą-
ce wybory. Najmocniejsza była de-
monstracja Społecznego Komitetu 
Wspierania Projektu „Siedem Do-
lin”. Kto nie widział – wyjaśniam. 
Spora grupa, młodych w większo-
ści, ludzi, przez dobrą chwilę blo-
kowała główną drogę w Kryni-
cy–Zdroju. Moment na spacer po 
pasach w żółwim tempie był nie-
przypadkowy, bowiem w powsta-
łym z tego powodu korku utknęło 
wiele Bardzo Ważnych Osób spie-
szących na Forum, w tym m.in. 
były premier Włodzimierz Cimo-
szewicz. Propagandowo protestu-
jący wybrali moment idealny, bo-
wiem gdyby zablokowali przejście 
dla pieszych w Warszawie, to nie 
mieliby nawet w ułamku procenta 
szansy przyciągnąć uwagi tylu de-
cydentów jednocześnie. Nie przy-
padkiem mówi się, że jeśli chcesz 
spotkać jednocześnie wszyst-
kie najważniejsze osoby w Pol-
sce, to nie włócz się po stolicy, bo 
twoje szanse są podobne jak tra-
fienie szóstki w totolotku. Wy-
bierz się raczej w tym celu począt-
kiem września do Krynicy, a na 
odcinku stu metrów zderzysz się 
z dowolnym ministrem albo kimś 
z samego wierzchołka listy stu 
najbogatszych.

Społeczny Komitet Wspierania 
Projektu „Siedem Dolin” nie mógł 
zatem wybrać lepszego momen-
tu na swój protest. Chcąc zwró-
cić uwagę Bardzo Ważnych Osób 
na istotny dla naszego regionu 
problem, trzeba było te osoby za-
trzymać w ich odwiecznym pę-
dzie i przyłożyć do przedniej szyby 
luksusowych limuzyn transparen-
ty „STOP EKOTERRORYSTOM”. To 
właśnie w Krynicy przez kilka dni 
żywo dyskutuje się o stanie gospo-
darki (nie tylko polskiej zresztą) 

i szuka recept, jak ją ożywić, by 
przyniosło to odczuwalne efekty. 
Jeśli więc trzy tysiące gości Forum 
przez trzy dni łamie sobie głowę, 
jak wprawić w ruch koła zama-
chowe gospodarki, to protestują-
cy ze Społecznego Komitetu podali 
im na tacy jeden z pomysłów. In-
westycje, panowie, inwestycje! Od 
wielu lat mówi się na Sądecczyź-
nie o ambitnym projekcie budo-
wy stacji narciarskiej znanej bar-
dziej jako Siedem Dolin. Projekt 
mówi nie tylko o zagospodarowa-
niu kilku stoków do zjeżdżania na 
nartach, ale o całej infrastruktu-
rze obsługującej wielki kompleks 
ulokowany gdzieś pomiędzy Kry-
nicą a Muszyną. Nie trzeba doda-
wać, że uruchomienie projektu to 
praca dla ludzi, setek ludzi, którzy 
często z jej braku szukają szczę-
ścia i środków do życia daleko od 
Sądecczyzny. Od kiedy pamię-
tam, o przedsięwzięciu mówi się, 
ale – z powodu przeszkód admini-
stracyjno–formalnych – tylko się 
mówi, bo nie posunęło się ono ani 
o krok. Dlaczego? No właśnie, to 
dobre pytanie.

Zamiast jednak stawiać je Czy-
telnikom DTS, lepiej byłoby posta-
wić je radzącym w Krynicy poli-
tykom i ekonomistom. Nie wiecie 
panowie, jak ożywić gospodarczo 
tak słabo widoczny z Warszawy 
region jak Sądecczyzna? Nie wie-
cie, jak pomnożyć miejsca pracy 
w terenie, gdzie wielki przemysł 
nie ma tradycji i żadnych perspek-
tyw? Nie wiecie, co powiedzieć 
tym ludziom spacerującym po 
przejściu dla pieszych z transpa-
rentami? Może nie trzeba nic mó-
wić, może nie trzeba nawet nic ro-
bić, może zwyczajnie wystarczy 
nie przeszkadzać. Oni sobie sami 
poradzą, bo mają pomysł i warun-
ki, by go realizować. Oni sami wy-
budują tu wyciągi, bary, stworzą 
w swoich domach miejsca nocle-
gowe i będą na tym zarabiać pie-
niądze. Wystarczy zauważyć pro-
blem, nic więcej.

I zamiast pointy. Włoska pra-
sa podała niedawno, że minionej 
zimy w alpejskim kurorcie Livi-
gno padł nowy rekord. Trzydzie-
ści procent gości przyjeżdżających 
tam na narty (i zostawiających 
swoje pieniądze) to Polacy. To 
świetna informacja, wszak włoska 
gospodarka potrzebuje mocnego 
zastrzyku euro. Gospodarze w Mu-
szynie i okolicy sami zrobią sobie 
zastrzyk. Zastrzyk na uspokojenie.

Zastrzyk 
na uspokojenie

N 
ie, to nie jest pa-
rodia ani pastisz 
słynnego thrille-
ra „Kolekcjoner 
kości” z Denze-
lem Washingto-

nem oraz Angeliną Jolie w rolach 
głównych. Ktoś naprawdę podkrada 
kostkę brukową z Kocich Plant i do-
szedł już do połowy zejścia na Wól-
ki. Po co to komu – trudno zgadnąć. 
Wybawieni z tego opresyjnego dy-
lematu są jedynie funkcjonariusze 
Straży Miejskiej, bo dla nich problem 
istnieje tylko wtedy, kiedy ktoś go 
zgłosi, a nie wówczas gdy dostrzeże 
go własnym sokolim okiem. Póki co, 
osobiście nie zgłosił nikt, a zawia-
domienie w mediach się nie liczy. 
Wiadomo! Dziennikarze gonią tylko 
za tanią sensacją, a kostka wycho-
dzi coś po 50 groszy od sztuki. Sło-
wem dla ratuszowej gwardii spra-
wy w zasadzie nie ma (podobnie jak 
ze śmieciowymi podrzutkami), na-
wet jeśli schody wyparują całkowi-
cie. Po co więc dybać po krzakach, 
skoro z góry wiadomo, że złodzie-
jaszek usprawiedliwi się, iż kost-
kę chciał jedynie obejrzeć albo sobie 
potrzymać, nie mówiąc już o zniko-
mej szkodliwości społecznej. A może 
tu wcale nie chodzi o pospolitą kra-
dzież? Może to zabieg celowy, sta-
nowiący rodzaj obywatelskiego nie-
posłuszeństwa, który ma zwrócić 
uwagę na problem i wymusić na 
władzy pożądane dla mieszkańców 
działania (w tym przypadku napra-
wę zdezelowanych schodów oraz 
podjazdu). Sam się nad tym po wie-
lokroć zastanawiam, kiedy idę chod-
nikiem, na którym nie ma ani jednej 
całej płytki, a większość z nich przy-
pomina betonową mozaikę, jakby 
ktoś wwalcował w ziemię gruz. Nie 
raz korciło mnie zabrać ze sobą taki 
kawałek wykruszonego trotuaru, jak 
muszelkę znad morza. Śmiem twier-
dzić, że ten chodnikopodobny wy-
rób znikłby w mojej (oraz przechod-
niów) kieszeni w bardzo krótkim 
czasie i siłą rzeczy trzeba byłoby po-
łożyć nowy. Pewnie zaraz ktoś się 
obruszy i powie, że zachęcam do 

łamania prawa i wandalizmu. Oczy-
wiście trochę tu sobie dworuję, bo 
cokolwiek nie mówić, stan „ochod-
nikowania” naszego miasta popra-
wił się w ostatnich latach wyraźnie, 
choć do doskonałości mu jeszcze da-
leko. A propos gruzu i historycznych 
pozostałości garść refleksji. Czy wie-
cie Państwo, dlaczego słynne rzym-
skie Coloseum przedstawia stan tak 
zaawansowanej dewastacji? Bynaj-
mniej z powodu wojen i katakli-
zmów. Otóż po upadku starożytnego 
cesarstwa, nowi, germańscy rządcy 
Italii zorganizowali w tym najwięk-
szym amfiteatrze kamieniołom, by 
pozyskiwać znajdujące się w zasięgu 
ręki cenne bazalty i inne szlachet-
ne kamienie. W tym samym mniej 
więcej czasie postępowała eksplora-
cja egipskich piramid, które obdar-
li z marmurowych wypełnień arab-
scy kalifowie, z przeznaczeniem na 
minarety, pałace i inne zbytki. Dziś 
został z nich tylko schodkowy szkie-
let, choć pierwotnie lśniły oślepia-
jącym na dziesiątki kilometrów bla-
skiem gładkich jak lustrzana tafla 
ścian. Za to, by powstrzymać proces 
turystycznego niszczenia Akropolu, 
władze Grecji rozrzucają wokół re-
staurowanych budowli imitujące au-
tentyk łupiny skalne, które ochoczo 
zbierają zwiedzający, święcie prze-
konani, że przywożą ze sobą kawa-
łek antycznego świata. Niezły biz-
nes ukręcili Niemcy na rozebranym 
niemal do cna murze berlińskim. 
Jego kawałki sprzedawane były 
wraz z odpowiednim certyfikatem 
nazajutrz po jego zburzeniu. Choć 
warto dodać, że w swym pomyśle 
nie byli ani pierwsi, ani oryginal-
ni, bo równo dwieście lat wcześniej 
uprzedzili ich Francuzi, opyla-
jąc paryżanom resztki rozwalonej 
w pierwszych dniach rewolucji Ba-
stylii. I tak sobie na podsumowa-
nie tych rozważań myślę, że gdyby 
przez 30 lat, bo tyle mniej wię-
cej mówi się o potrzebie odbudo-
wy zamku królewskiego w Nowym 
Sączu, jego mieszkańcy znosili tam 
w reklamówkach materiał na bu-
dulec, zapewne dziś rezydencja Ja-
giellonów stałaby w całej swej oka-
załości. Ale co sobie pogadaliśmy, to 
nasze! I jeszcze jedna uwaga. Może 
lepiej zawczasu rozrzucić trochę 
starego asfaltu wokół mostu heleń-
skiego, bo licho wie, gdzie wkrótce 
zawita szalony kolekcjoner. Strach 
pomyśleć, co by było, gdyby rów-
nie zapamiętale dobrał się do nasze-
go jedynaka, a „municypalni” nie 
otrzymaliby zgłoszenia.

Kolekcjoner 
kostek
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