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Kilka pytań do burmistrza

Mariana Cyconia
RYSZARD KUMOR: Z perspektywy czasu, kiedy sprawowa³ Pan
urz¹d burmistrza Starego S¹cza w latach 1995-98, a tak¿e po
spostrze¿eniach z okresu, który up³yn¹³ od wyborów
samorz¹dowych, co wed³ug Pana jest najwa¿niejsze dla miasta?
MARIAN CYCOÑ: Bardzo wa¿nym zagadnieniem jest
planowanie przestrzenne. Plany opracowane przed 1995 rokiem
straci³y wa¿noœæ. W gminie nie ma nowego, kompleksowego
planu. Sporz¹dzenie takiego planu przerasta nasze mo¿liwoœci
finansowe. Plany robione s¹ wycinkowo na wnioski ludnoœci.
Aktualne s¹ plany dla Starego S¹cza, Skrudziny, £azów Biegonickich i so³ectwa Gaboñ. W tym ostatnim chcemy jeszcze dokonaæ
zmian polegaj¹cych na wy³¹czeniu terenów pod rekreacje i sporty
zimowe, wyci¹gi narciarskie itd. Z uwagi na prace studialne wa¿ny
jest plan dla miasta w granicach administracyjnych, ale do koñca
tego roku musimy sporz¹dziæ nowy plan. Burmistrz mo¿e,
pomimo braku planów, wydawaæ decyzje o warunkach zabudowy
wszystkim inwestorom indywidualnym, ale nie dla inwestycji celu
publicznego, np. wodoci¹gu, linii energetycznej… Dla takich
inwestycji wymagane jest posiadanie planu miejscowego. Przygotowujemy do niego rozwi¹zania programowe. Miejscowe plany
to „konstytucja gminy”, któr¹ mo¿na zmieniaæ tylko uchwa³¹ Rady
Miejskiej. W nowym planie miasta musz¹ byæ wyznaczane tereny
pod osadnictwo, pod rekreacjê nad Popradem i Dunajcem, pod
ci¹gi komunikacyjne, które odci¹¿¹ centrum, pod dzia³alnoœæ
us³ugow¹ i drobn¹ wytwórczoœæ. Wytyczne konserwatora
zabytków powinny umo¿liwiaæ o¿ywienie miasta, oczywiœcie
z zachowaniem obszarów ochrony widokowej panoramy miasta,
zw³aszcza klasztoru Klarysek.
O¿ywienie Starego S¹cza ucieszy³oby mieszkañców, ale sk¹d
wzi¹æ na ten cel pieni¹dze?
- Na bie¿¹co trzeba dbaæ o zabytkowe obiekty, ale naszym celem
jest nie tylko rewaloryzacja, ale tak¿e rewitalizacja miasta, które
„umiera na stoj¹co”! W tej sprawie zwróci³em siê o wsparcie
do Marsza³ka Ma³opolski, który dysponuje œrodkami na realizacje
programu „Centra” - Odnowa Centrów Ma³ych Miast… a pracownicy urzêdu udali siê do Biecza, który realizuje taki program
od kilku lat. Planujemy odnowê niektórych obiektów, wymianê
nawierzchni Rynku, wymianê elementów ma³ej architektury,
podœwietlanie obiektów, modernizacje kanalizacji sanitarnej i burzowej. Marsza³ek móg³by nam bardzo pomóc, choæby przez
wzgl¹d na unikatowy charakter miasta. Stary S¹cz jest pere³k¹
architektury w skali, co najmniej europejskiej.
Jakie jeszcze zadania bêd¹ realizowane w gminie?
- Patrzymy w przysz³oœæ. W granicach administracyjnych miasta
bêdzie realizowany fragment olbrzymiego, wieloetapowego
przedsiêwziêcia - usprawnienia komunikacji w Ma³opolsce.
Bêdzie budowana obwodnica i most na Dunajcu. Moim marzeniem jest, aby te inwestycje rozpoczêto jak najszybciej.
Dla Starego i Nowego S¹cza to przedsiêwziêcie nie do przecenienia, nie mo¿emy opieraæ siê na jednym moœcie. Zdajmy sobie
sprawê z faktu, ¿e uk³ad komunikacyjny po obu stronach Dunajca
zasadniczo nie by³ nigdy zmieniany, chyba od œredniowiecza. Obejœcie Starego S¹cza bêdzie przebiegaæ od drogi krajowej 97 za
mostem na Popradzie przez wiadukt d³ugoœci 41,7 m nad torami
kolejowymi do mostu d³ugoœci 274 m na Dunajcu. £¹cznie 5 km
drogi w pasie szerokoœci 35 m, w tym 2 km na terenie miasta.
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Planowany jest tak¿e drugi most na Popradzie, równoleg³y do
mostu kolejowego, którym pobiegnie ulica - droga od Wólek.
Obwodnica jest jednym z etapów studium opracowanego
w Krakowie. Trzeba dodaæ, ¿e chocia¿ wybór inwestorów realizuj¹cych to zadanie nie le¿y w naszej gestii to z pewnoœci¹ przy
budowie znajdzie zatrudnienie sporo ludzi ze Starego S¹cza
i okolic. Pod budowê obwodnicy trzeba bêdzie wykupiæ 17,0 ha
gruntów w wiêkszoœci od prywatnych w³aœcicieli. Urz¹d
Marsza³kowski przedstawi³ propozycjê wspó³finansowania
wykupu gruntów w wysokoœci do 25%, jak równie¿ wspó³finansowania dokumentacji.
Wspomnia³ Pan o mo¿liwoœci znalezienia pracy przy planowanych
budowach dróg i mostów, ale problem bezrobocia jest tak pal¹cy,
¿e ju¿ dziœ trzeba szukaæ rozwi¹zañ. Czy s¹ na to szanse?
- Bezrobocie, które poci¹ga za sob¹ ubóstwo coraz wiêkszych
warstw spo³ecznych jest najbardziej uci¹¿liwym, negatywnym
zjawiskiem dla mieszkañców. Mówienie o rych³ej poprawie w tym
wzglêdzie by³oby demagogi¹, budz¹c¹ obrzydzenie propagand¹.
Ograniczenie bezrobocia zale¿y od wielu czynników makroekonomicznych, my mo¿emy jedynie ³agodziæ skutki. Bardzo pilny jest
pakiet rozwi¹zañ systemowych - deklarowany zreszt¹ przez rz¹d.
Ludzie maj¹ pomys³y na tworzenie nowych firm oraz rozwój ju¿
istniej¹cych i chêtnie braliby sprawy w swoje rêce, urz¹d miasta
i gminy u³atwi wszelkie mo¿liwe procedury, ale jest trudna do
przebrniêcia bariera - to kredyt. Musz¹ byæ w tym wzglêdzie wiêksze
u³atwienia dla kredytobiorców i gwarancje dla banków. Ale i one nie
powinny baæ siê podejmowania ryzyka, bo tak pobudza siê rynek.
£agodzeniu bezrobocia w gminie sprzyjaj¹ wszelkie inwestycje, lecz
tu tak¿e mamy problem zabezpieczenia finansowego. Badanie
mo¿liwoœci finansowania planowanych przez nas zadañ i próba jak
najszerszego pozyskiwania œrodków z ró¿nych fundacji krajowych
i zagranicznych jest zasadniczym celem mojej pracy.
W celu z³agodzenia skutków bezrobocia zatrudniono absolwentów
szkó³ wy¿szych oraz œrednich do odbycia sta¿u absolwenckiego.
W Starym S¹czu - z jego histori¹ i walorami krajobrazowymi nale¿y myœleæ o turystach, co Pan powie na ten temat?
- Pierwszorzêdn¹ spraw¹ w œwietle rozwoju miasta jest rozwój
turystyki pielgrzymkowej. S¹deckie Centrum Pielgrzymowania
im. Jana Paw³a II, w budowie, odwiedzi³o w ubieg³ym roku ponad
100 tys. ludzi. To mo¿e byæ napêd rozwoju naszego miasta. W tym
roku bêdziemy œwiêtowaæ 25. rocznicê pontyfikatu papie¿a Jana
Paw³a II, bêdzie wiêc okazja do potwierdzenia fenomenu jedynego
o³tarza w Polsce, który pozosta³ na swoim miejscu po pielgrzymce
do ojczyzny Ojca Œwiêtego.
Na sesji 20 stycznia mówi³ Pan o rachunkach rzêdu 400-500 tys.
z³ za energiê elektryczn¹ i koniecznoœci oszczêdzania, czy teraz
nad Starym S¹czem i we wsiach zapanuj¹ egipskie ciemnoœci?
- Bez przesady. Zrobi³em niedawno nocny rekonesans po wsiach
i poczyni³em pewne spostrze¿enia, nastêpnie podzieli³em siê nimi
z mieszkañcami na zebraniach wiejskich, wszyscy siê zgodzili, ¿e
s¹ takie sytuacje i miejsca gdzie bez uci¹¿liwoœci mo¿na
ograniczyæ oœwietlenie np. w Barcicach Dolnych, Gaboniu,
Popowicach, pozostawiaj¹c po konsultacjach z mieszkañcami, co
drug¹, trzeci¹ lampê. Mo¿na te¿ powymieniaæ zwyk³e ¿arówki
250V na 100V, energooszczêdne. To bêdzie niedu¿a inwestycja,
która szybko siê zwróci i przyniesie trwa³e oszczêdnoœci. Od razu
chcê jednak uspokoiæ mieszkañców, nie bêdziemy wy³¹czaæ oœwietlenia w centrum Starego S¹cza, w g³ównych punktach
pozosta³ych miejscowoœci w gminie oraz w miejscach
zagro¿onych i niebezpiecznych.
Dziêkujê za rozmowê.
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Sk³ady osobowe komisji
Na posiedzeniu plenarnym 9 grudnia 2002 r. Rada Miejska
w Starym S¹czu m.in. powo³a³a sk³ady osobowe i przewod nicz¹cych komisji.
Do Komisji Rewizyjnej powo³ano: Czes³awa Bastê, Marc jannê Bodziony, Jana Kupczaka, Antoniego Pierzgê, Mariana
Potoñca,
Kazimierza
Ptaœnika
(przewodnicz¹cy)
i Mieczys³awa Szewczyka. Do zakresu dzia³ania Komisji
nale¿y: kontrola dzia³alnoœci burmistrza, kontrola gminnych
jednostek organizacyjnych, oraz jednostek pomocniczych
gminy, opiniowanie wykonania bud¿etu i wystêpowanie
z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium burmistrzowi, przedk³adanie wniosku w sprawie absolutorium do zaopiniowania przez RIO, wykonywanie innych
zadañ zleconych przez Radê w zakresie kontroli.
Do Komisji Bud¿etu i Rozwoju Miasta powo³ano: Czes³awa
Bastê, Marcjannê Bodziony, Stanis³awa D¹browskiego,
Jerzego Górkê (przewodnicz¹cy), Mariana Kuczaja, Mariana
Lisa i Kazimierza Ptaœnika. Do zakresu dzia³ania Komisji
nale¿y: sk³adanie wniosków dotycz¹cych, projektu bud¿etu
gminy, opiniowanie projektów zmian bud¿etowych, ocena
sprawozdania z wykonania bud¿etu, opiniowanie przebiegu
realizacji bud¿etu, opiniowanie projektów uchwa³, których
przedmiotem s¹ sprawy zwi¹zane z finansami i mieniem
komunalnym, opiniowanie i rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Radê.
Do Komisji Ochrony Œrodowiska, Budownictwa, Rolnictwa
powo³ano: Antoniego Iwulskiego, Jacka Janczaka, Antoniego
Pierzgê (przewodnicz¹cy), Mieczys³awa Szewczyka, Jana
Kupczaka, Jana Bodzionego i Mariana Obrzuda. Do zakresu
dzia³ania Komisji nale¿y: opiniowanie spraw zwi¹zanych
z gospodark¹ wodno-œciekow¹, utrzymaniem czystoœci, zieleni i zadrzewieñ, gospodark¹ odpadami, gospodarowaniem
mieszkaniowymi zasobem gminy, utrzymanie cmentarzy
komunalnych i targowisk, opiniowanie projektów uchwa³
dotycz¹cych miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ochrony œrodowiska naturalnego, komunalizacji mienia gminy, przedk³adanie wniosków dotycz¹cych
prawid³owoœci prowadzenia gospodarki mieniem komunalnym
(utrzymanie m ulic, mostów, placów itd.), wyk. zadañ zleconych przez Radê.
Do Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki powo³ano:
Mariana Lisa (przewodnicz¹cy), Zygmunta Webera, Mariana
Obrzuda, Jana Janczaka, Stanis³awa D¹browskiego, Mariana
Potoñca i Mieczys³awa Platê. Do zakresu dzia³ania Komisji
nale¿y: opiniowanie uchwa³ w sprawie sieci placówek szkolnych (przedszkoli), inwestycji oœwiatowych, przedk³adanie
wniosków dotycz¹cych MGOK i PiM-GBP, sk³adanie
wniosków w sprawie organizacji szkó³, ich finansowania,
udzielania pomocy dla m³odzie¿y szkolnej, ocena dzia³alnoœci
klubów,
organizacji
sportowych
i
turystycznych,
przedk³adanie wniosków w sprawach pobudzania inicjatyw
spo³ecznych w zakresie rozwoju sportu i turystyki, opiniowanie inicjatyw uchwa³odawczych dotycz¹cych uruchomienia terenów rekreacyjnych i urz¹dzeñ sportowych,
wyk. zadañ zleconych przez Radê.
Do Komisji Zdrowia, Opieki Spo³ecznej powo³ano: Ewê
Zieliñk¹ (przewodnicz¹ca), Zygmunta Webera, Jana
Janczaka, Stanis³awa Mardu³ê, Mariana Kuczaja, Jana
Bodzionego i Mieczys³awa Platê. Do zakresu dzia³ania
Komisji nale¿y: organizacja i funkcjonowanie placówek
zdrowia, profilaktyka zdrowotna, przeciwdzia³anie patologiom

spo³ecznym, przedk³adanie wniosków, co do prawid³owoœci
funkcjonowania opieki spo³ecznej, wyk. zadañ zleconych
przez Radê.
Do Komisji Statutowej, Inwentaryzacji, £adu i Bez pieczeñstwa Publicznego powo³ano: Stanis³awa Mardu³ê,
Jerzego Górkê, Ewê Zieliñsk¹, Jacka Janczaka i Antoniego
Iwulskiego (przewodnicz¹cy). Do zakresu dzia³ania Komisji
nale¿y: opiniowanie projektów uchwa³ (dotycz¹cych: statutu
gminy, regulaminu organizacyjnego UMiG, jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych), wypracowanie
wniosków maj¹cych na celu przeciwdzia³anie zagro¿eniom
przestêpczoœci na terenie miasta i gminy, rozpatrywanie
wniosków o przyznanie odznak “Zas³u¿ony dla Miasta i Gminy
Stary S¹cz”, opiniowanie uchwa³ w przedmiocie
wspó³dzia³ania z innymi gminami, przystêpowania do
zrzeszeñ, zwi¹zków i stowarzyszeñ, sprawy komunalizacji
mienia gminnego, wyk. zadañ zleconych przez Radê.
Fot. Jan Gawroñski
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Stawki lokalnych podatków
Na posiedzeniu plenarnym 9 grudnia 2002 r. Rada Miejska
w Starym S¹czu m.in. uchwali³a stawki podatkowe na rok 2003.
Wysokoœæ rocznych stawek podatku od nieruchomoœci:
• od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,62 z³ od l m2 powierzchni,
• od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych pod jeziorami, zajêtych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,28 z³ od l ha powierzchni,
• od gruntów pozosta³ych - 0,07 z³ od l m2 powierzchni;
• od budynków (lub ich czêœci) mieszkalnych - 0,40 z³ od l m2
powierzchni u¿ytkowej,
• od budynków (lub ich czêœci) zwi¹zanych z dzia³alnoœci
gospodarczej oraz budynków lub ich czêœci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoœci gospodarczej - 13,93 z³ od l m2
powierzchni u¿ytkowej,
• od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,06 z³ od l m2
powierzchni u¿ytkowej,
• od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ
zdrowotnych - 3,46 z³ od l m2 powierzchni u¿ytkowej,
• od pozosta³ych - 2,81 z³ od l m2 powierzchni u¿ytkowej,
• od budowli lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie
dzia³alnoœci gospodarczej - 2% ich wartoœci okreœlonej na
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podst. art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach
i op³atach lokalnych.
Wysokoœæ rocznych stawek podatku od œrodków transportowych:
• od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej od 3,5 tony i poni¿ej 12 ton w zale¿noœci od
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu: od 3,5 tony do 5,5
tony w³¹cznie 500 z³; powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie
600 z³; powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton 800 z³
• od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noœci od
liczby osi, dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju
zawieszenia: - z zawieszeniem pneumatycznym, lub
uznanym za równowa¿ne: posiadaj¹cego dwie osie - nie
mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 14 ton 600 z³; nie mniej ni¿ 14
ton i mniej ni¿ 15 ton 780 z³; nie mniej ni¿ 15 ton i wiêcej
800 z³; posiadaj¹cego trzy osie - nie mniej ni¿ 12 ton i mniej
ni¿ 17 ton 900 z³; nie mniej ni¿ 17 ton i mniej ni¿ 21 ton 1080
z³; nie mniej ni¿ 21 ton i mniej ni¿ 25 ton 1300 z³; nie mniej
ni¿ 25 ton i wiêcej 1320 z³; posiadaj¹cego cztery i wiêcej
osi - nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton 1380 z³; nie mniej
ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 29 ton 1400 z³; nie mniej ni¿ 29 ton
i mniej ni¿ 31 ton 1700 z³; nie mniej ni¿ 31 ton i wiêcej 1710
z³; - z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: posiadaj¹cego dwie osie - nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 14 ton
960 z³; nie mniej ni¿ 14 ton i mniej ni¿ 15 ton 1150 z³; nie
mniej ni¿ 15 ton i wiêcej 1170 z³; posiadaj¹cego trzy osie nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 17 ton 1080 z³; nie mniej ni¿
17 ton i mniej ni¿ 21 ton 1200 z³; nie mniej ni¿ 21 ton i mniej
ni¿ 25 ton 1400 z³; nie mniej ni¿ 25 ton i wiêcej 1420 z³;
posiadaj¹cego cztery i wiêcej osi - nie mniej ni¿ 12 ton
i mniej ni¿ 25 ton 1500 z³; nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 29
ton 2150 z³; nie mniej ni¿ 29 ton i mniej ni¿ 31 ton 2200 z³;
nie mniej ni¿ 31 ton i wiêcej 2250 z³;
• od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton 700 z³
• od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej
ni¿ 12 ton, w zale¿noœci od dopuszczalnej masy ca³kowitej
zespo³u pojazdów, od liczby osi i rodzaju zawieszenia:
- od ci¹gnika z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym
za równowa¿ne: posiadaj¹cego dwie osie - nie mniej ni¿ 12
ton i mniej ni¿ 25 ton 1000 z³; nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿
31 ton 1250 z³; nie mniej ni¿ 31 ton i do 36 ton w³¹cznie
1280 z³; powy¿ej 36 ton 1350 z³; posiadaj¹cego trzy osie nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie 1350 z³; powy¿ej 36
ton i mniej ni¿ 40 ton 1500 z³; nie mniej ni¿ 40 ton i wiêcej
1550 z³; - od ci¹gnika z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych: posiadaj¹cego dwie osie - nie mniej ni¿ 12 ton
i mniej ni¿ 25 ton 1150 z³; nie mniej ni¿ 25 ton i mniej ni¿ 31
ton 1700 z³; nie mniej ni¿ 31 ton i i do 36 ton w³¹cznie 1750
z³; powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 40 ton 1770 z³; posiadaj¹cego
trzy osie - nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton w³¹cznie 1500 z³;
powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 40 ton 1600 z³; nie mniej ni¿ 40
ton i wiêcej 2250 z³;
• od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego - od 7 ton i poni¿ej 12 ton 250 z³
• od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
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wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego, w zale¿noœci od dopuszczalnej masy
ca³kowitej zespo³u pojazdów, iloœci osi i rodzaju zawieszenia: - od przyczepy lub naczepy z zawieszeniem
pneumatycznym lub uznanym za równowa¿ne: posiadaj¹cej
jedn¹ oœ - nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton 300 z³; nie
mniej ni¿ 25 ton i do 36 ton w³¹cznie 350 z³; powy¿ej 36 ton
370 z³; posiadaj¹cej dwie osie - nie mniej ni¿ 12 ton i mniej
ni¿ 28 ton 650 z³; nie mniej ni¿ 28 ton i mniej ni¿ 33 tony 670
z³; nie mniej ni¿ 33 tony i do 36 ton w³¹cznie 750 z³; powy¿ej
36 ton i mniej ni¿ 38 ton 770 z³; powy¿ej 38 ton 1000 z³;
posiadaj¹cej trzy osie - nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton
w³¹cznie 850 z³; powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 38 ton 900 z³;
powy¿ej 38 ton 920 z³; - od przyczepy lub naczepy z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych: posiadaj¹cej jedn¹ oœ
- nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 25 ton 450 z³; nie mniej ni¿
25 ton i do 36 ton w³¹cznie 500 z³; powy¿ej 36 ton 520 z³;
posiadaj¹cej dwie osie - nie mniej ni¿ 12 ton i mniej ni¿ 28
ton 1000 z³; nie mniej ni¿ 28 ton i mniej ni¿ 33 tony 1100 z³;
nie mniej ni¿ 33 tony i do 36 ton w³¹cznie 1150 z³; powy¿ej
36 ton i mniej ni¿ 38 ton 1500 z³; powy¿ej 38 ton 1520 z³;
posiadaj¹cej trzy osie - nie mniej ni¿ 12 ton i do 36 ton
w³¹cznie 950 z³; powy¿ej 36 ton i mniej ni¿ 38 ton 1150 z³;
powy¿ej 38 ton 1170 z³;
• od autobusu w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia:
mniej ni¿ 30 miejsc 680 z³; równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1480 z³
Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1985 r. stawki
podatku zwiêksza siê i okreœla siê w wysokoœci:
• od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu: - od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 550
z³; powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 660 z³; powy¿ej 9 ton
i poni¿ej 12 ton 880 z³
• od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton 850 z³
• od przyczepy lub naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton
i poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika
podatku rolnego: - od 7 ton i poni¿ej 12 ton 280 z³
• od autobusu w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia:
mniej ni¿ 30 miejsc 750 z³; - równej lub wy¿szej ni¿ 30
miejsc 1630 z³
Dla pojazdów posiadaj¹cych katalizator spalin, stawki
podatku zmniejsza siê i okreœla w wysokoœci:
• od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu: od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie 400 z³;
powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie 480 z³; powy¿ej 9 ton
a poni¿ej 12 ton 640 z³
• od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton 600 z³
• od autobusu w zale¿noœci od liczby miejsc do siedzenia:
mniej ni¿ 30 miejsc 540 z³; równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc
1180 z³
Rada okreœli³a tak¿e wzory formularzy deklaracji
podatkowych wraz z pouczeniami (nale¿y je wype³niaæ
i sk³adaæ w terminach okreœlonych ustaw¹ o podatkach
i op³atach lokalnych) oraz wzory formularzy “informacji”
(po wype³nieniu nale¿y je z³o¿yæ do Referatu Podatków UMiG
Stary S¹cz (pokój nr 1) w terminie 14 dni od otrzymania).
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Fot. Jan Gawroñski

Statut gminy
Na posiedzeniu plenarnym 30 grudnia 2002 Rada Miejska
w Starym S¹czu uchwali³a m.in. STATUT GMINY STARY S¥CZ.
Nowy statut okreœla zakres dzia³ania i zadania gminy, w³adze
gminy, zasady gospodarki finansowej gminy, mienie komunalne.
Do statutu do³¹czono mapê administracyjn¹ miasta i gminy, wzór
herbu Starego S¹cza, wykaz gminnych jednostek organizacyjnych
oraz regulamin Rady Miejskiej. Zasadnicze zmiany w stosunku do
poprzedniego statutu wynikaj¹ z ustawowych zmian kompetencji
burmistrza, a tak¿e likwidacji zarz¹du miasta.
Na tej sesji Rada zarz¹dzi³a tak¿e przeprowadzenie do 19 lutego
(w dzieñ ustawowo wolny) wyborów so³tysów i rad so³eckich oraz
przewodnicz¹cych i zarz¹dów osiedli miejskich. Sposób
przeprowadzenia wyborów okreœlaj¹ “statuty so³ectw” oraz
“statuty osiedli”.
RK
PS. Wszystkie uchwa³y, plany, rezolucje itd. dostêpne s¹ dla zainteresowanych w biurze Rady Miejskiej - Urz¹d Miasta i Gminy Stary
S¹cz, ul. Batorego 25.

Herb miasta Starego Sącza
- moje amatorskie dr¹¿enie tematu
NAJSTARSZE PIECZÊCIE
Temat starych pieczêci zapocz¹tkowany zosta³ przez
znanego mi osobiœcie, nie¿yj¹cego ju¿ Romana Szkaradka,
osobê wielce zas³u¿on¹ dla kultury narodowej w naszym
rejonie. Odnajdywa³ w domach znajomych mu staros¹deckich mieszczan stare dokumenty rodzinne, cechowe, rajcowskie, grodowe, a tak¿e interesuj¹ce nas tematycznie
odciski starych pieczêci miejskich na dokumentach.
Po znalezisku pieczêci opracowa³ i og³osi³ w lokalnej gazecie “G³os Podhala” specjalny artyku³ w roku 1938, a nawet
podj¹³ w nim próbê ich poprawnego odczytania.
Ja ju¿ w roku 1938 pracowa³em zawodowo na Œl¹sku
i z tym egzemplarzem gazety nie mog³em siê spotkaæ
i temat dla mnie nie istnia³ do lutego 2001 roku tj. do
ukazania siê artyku³u redaktora Ryszarda Kumora w nr 102
“Kuriera Staros¹deckiego” pod sugestywnym tytu³em
“S¹cz z herbem œw. El¿biety”, który mnie zafrapowa³ do
tego stopnia, ¿e postanowi³em temat poci¹gn¹æ dalej,
a przede wszystkim prawid³owo odczytaæ ca³¹ treœæ
wszystkich pieczêci. Ale z odczytaniem jednej mia³em
bardzo du¿e trudnoœci.
Poniewa¿ uda³o mi siê po pó³rocznych dociekaniach
dokonaæ prawid³owego odczytu napisu tej pieczêci
zobowi¹zany jestem Czytelnikom naszego Kuriera przedstawiæ d³ug¹ drogê, jak¹ do tego doszed³em. A mianowicie
po dwukrotnym przeczytaniu artyku³u R. Kumora i odczytaniu wszystkich ³atwiejszych napisów na prezentowanych
pieczêciach wydawa³o mi siê, ¿e sprawa jest prosta
z wyj¹tkiem jednej pieczêci, której fragment brzmia³:
ANTQVE SANDACZ, czyli STAREGO S¥CZA. Poniewa¿
chodzi³o o pieczêæ naszego miasta skupi³em siê na odczytaniu tej pieczêci. S³owo SIGILLUM, czyli PIECZÊÆ nie
sprawia³o tak¿e ¿adnej trudnoœci. Trochê trudniej by³o ze
znanym
mi
s³owem
CIVITATIS
po
polsku

SPO£ECZNOŒÆ, ale mimo to zagl¹dn¹³em do s³ownika
£aciñsko-Polskiego i tu okaza³o siê, ¿e CIVITAS to obywatelstwo, zbiór praw wolnego obywatela, ludnoœæ, miasto
(jako pañstwo), a wiêc jest to s³owo o bardzo szerokim
znaczeniu i potrzeba go jakoœ wkomponowaæ w logicznie
uzasadnion¹ treœæ napisu. Aby prawid³owo wybraæ z szerokiej gamy znaczeñ tego s³owa okreœlenie w³aœciwe
wybieram: MIASTO, które u¿yte zosta³o w dope³niaczu
CIVITATIS, wiêc i gramatycznie nale¿y go odczytaæ
w dope³niaczu jako MIASTA. I w ten sposób mamy
pewnoœæ odczytania ju¿ czterech wyrazów. SIGILLUM
CIVITATIS ANTIQVE SANDACZ, czyli PIECZÊÆ MIASTA
STAREGO S¥CZA.
Pi¹te s³owo PRO W NSULARE Roman Szkaradek okreœli³
s³owami: (Wyraz) jest prawdopodobnie pomylony przez
rytownika, ma byæ PROCONSULARE. Autor artyku³u
z 1938 r. nie tylko nie podj¹³ próby udowodnienia, na czym
polega b³¹d rytownika, ale tak¿e nie udowodni³, dlaczego
“tak ma byæ”. Z powy¿szego wynika, ¿e nie dostrzeg³
nawet prawdopodobieñstwa b³êdnego, w³asnego odczytaniu tego s³owa, a przecie¿ te trudnoœci mia³ i jak siê póŸniej
okaza³o by³y one w pe³ni uzasadnione. Wszystko to budzi
w¹tpliwoœci, ale nadal nie mamy dostatecznego dowodu,
¿e autor siê myli³.
Aby tego dokonaæ mamy do dyspozycji s³ownik i gramatykê jêzyka ³aciñskiego, bo wci¹¿ nie wiadomo, jak¹ to
s³owo jest czêœci¹ zdania, a nawet czêœci¹ mowy. Pomiñmy
przytaczanie licznych powiedzeñ w ³acinie, których przydawka PRO wystêpuje jako samodzielna czêœæ mowy,
a czasem jako przedrostek innego s³owa, bo to mog³oby
znu¿yæ Czytelnika, ale przyk³adowo wymieñmy kilka sentencji u¿ywanych do dziœ, jak przydawkowo: PRO DOMO
SUA (We w³asnej sprawie, we w³asnej obronie), PRO
PUBLICO BONO (Dla dobra powszechnego), PRO FIDE
REGE ET LEGE (Za wiarê, króla i prawo) i przedrostkowo:
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zapo¿yczone do jêzyka polskiego np. PROHIBICJA
i PROKREACJA
Powracaj¹c od strony gramatyki do s³owa CONSULARE
musimy zauwa¿yæ, ¿e by³by to bezokolicznik czasownika
CONSULTO (uzgadniaæ), ale to stwierdzenie nie
potwierdza, a raczej zaprzecza tezie Szkaradka i nie wnosi
nic do odczytania napisu.
Tym czasem pozosta³a nam jeszcze do odczytania
(wyjaœnienia) rysunkowa strona tej pieczêci i nadzieja, ¿e
mo¿e tu znajdziemy jakiœ punkt zaczepienia. Rozpoznawanie graficznej strony pieczêci rozpocz¹³em od zasady,
¿e uwidocznione na niej elementy tj. postaæ œwiêtej i napis
powinny siê jakoœ tematycznie uzupe³niaæ, bo dopiero
wówczas stanowi¹ logiczn¹ ca³oœæ. Napis S (ANCTA)
ELIZA po polsku ŒW. EL¯BIETA w tle postaci kobiety
z koron¹ na g³owie i ber³em w rêku, drug¹ rêk¹ rzucaj¹cej
pieni¹¿ki le¿¹cemu u jej stóp ¿ebrakowi musia³o
doprowadziæ do wniosku, ¿e chodzi tu o blisk¹ nam postaæ
patronki staros¹deckiego koœcio³a parafialnego, znanej
z ofiarnoœci dla biednych i opieki nad chorymi.
Dodatkowymi argumentami tego przekonania jest fakt, ¿e
odciœniêta pieczêæ zosta³a odnaleziona w Starym S¹czu,
¿e jest na niej napis ANTIQVA SANDACZ. Aby mimo tak
oczywistych stwierdzeñ unikn¹æ b³êdu wynikaj¹cego
z mnogoœci œwiêtych w koœciele katolickim o imieniu
El¿bieta, siêgn¹³em do przewodnika onomastycznohagiograficznego opracowanego przez Henryka Frosa SI
i Franciszka Sowê. Na str. 200-201 dowiadujemy siê, ¿e
imiê El¿bieta jest pochodzenia hebrajskiego oraz, ¿e pierwsz¹ El¿biet¹ by³a matka Jana Chrzciciela (Elisheba), ¿e w
Polsce nosi³y to imiê m.in. El¿bieta £okietkówna ¿ona króla
wêgierskiego Karola Roberta, matka Ludwika Wêgierskiego, tak¿e El¿bieta Rakuszanka córka cesarza
Albrechta II, ¿ona Kazimierza Jagielloñczyka zwana matk¹
Jagiellonów, ¿e imiê El¿bieta mia³o formy skrócone
(spieszczone) i ¿e takim skróconym imieniem jest imiê
Elizy Orzeszkowej oraz bohaterki naszego opracowania
œw. Elizy z przydomkiem Wêgierska.
Wielka postaæ œw. El¿biety i jej kult w klasztorach franciszkañskich pozwala nam lepiej zrozumieæ, dlaczego
zamawiaj¹cy w³aœnie j¹ wybra³ do umieszczenia na
pieczêci, a tak¿e rytownik do³o¿y³ najwy¿szej starannoœci,
aby postaæ œwiêtej przedstawiæ w sposób jak najdoskonalszy. Z powy¿szego wynika moje przekonanie, ¿e zamawiaj¹cym pieczêæ móg³ byæ tylko wysoki rang¹ hierarcha
zakonny lub koœcielny.
By powróciæ do odczytania strony opisowej pieczêci
powinniœmy sobie zaaran¿owaæ sceneriê i treœæ pierwszej
typowej rozmowy pomiêdzy zamawiaj¹cym a rytownikiem.
Zamawiaj¹cy: - Wykonasz mi pieczêæ okr¹g³¹, œrednicy
42 mm œrednicy z wizerunkiem œw. El¿biety w królewskim
stroju, koron¹ na g³owie itd., rzucaj¹c¹ ubogiemu
pieni¹¿ki. Masz tu tak¿e treœæ napisu, który umieœcisz
w otoku pieczêci.
Rytownik odpowiedzia³: - Niektóre elementy s¹ wykonalne, ale umieszczenie tak d³ugiego napisu na bardzo
szczup³ym polu jest nie mo¿liwe, bo s¹ tu ³¹cznie 43 litery.
Proszê skróciæ napis.
Na to zlecaj¹cy: - Skróciæ nie mo¿na, bo napis straci³by
sens, który musi byæ utrzymany. Spróbuj, ty to potrafisz!
Zapewne d³ugo trwa³o wykonanie szkiców, a¿ pewnego
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dnia rytownik pokaza³ zamawiaj¹cemu liczne wersje.
Rytownik: - Proszê mi zezwoliæ, aby bardzo w¹sk¹ literê
“I”, a zajmuj¹c¹ pole szerokoœci innych liter, trochê skróciæ i umieœciæ w polach tak¿e bardzo w¹skich liter “V”
i “T“. Taka mo¿liwoœæ wystêpuje w tym napisie 8-krotnie.
Natomiast zamawiaj¹cy wyrazi³ zgodê na umieszczenie
dwóch liter w jednym polu tylko w dwóch wyrazach:
VI)NCIONALE” i AN(T
TI)QVE. W tej formie pieczêæ
PRO(V
zosta³a wykonana i przekazana do u¿ytku.
I tak rozszyfrowa³em ca³y napis: SIGILLUM PROVIN CIONALE CIVITATIS ATIQVE SANDACZ, czyli PIECZÊÆ
PROWINCJONALNA MIASTA STAREGO S¥CZA.
Dowodzi to, ¿e t¹ pieczêci¹ pos³ugiwa³ siê PROWINCJA£
OO. FRANCISZKANÓW, a Stary S¹cz zosta³ nobilitowany
do rangi siedziby prowincji. Poniewa¿ miasto oraz 28
okolicznych wsi by³y dobrami koœcielnymi (Ksi¹¿e Boles³aw
Wstydliwy podarowa³ je ksiê¿nej Kindze, a ta z kolei
zapisa³a Klaryskom) mo¿na powiedzieæ, ¿e pieczêæ ta
pe³ni³a tak¿e funkcjê pieczêci miejskiej. Potwierdzenie
tego mamy w fakcie, ¿e zosta³a ona odciœniêta na urzêdowych pismach, oraz w tym, ¿e nastêpne, m³odsze
pieczêcie jak przyk³adowo: SIGILLUM OPPIDI (s³owo to
w ³acinie tak¿e okreœla miasto) ANTIQVE SANDECZ nie
zawieraj¹ ju¿ przymiotnika PROVINCIONALE, chocia¿
prowincja zakonna pozosta³a nadal. St¹d wniosek,
¿e pieczêæ u¿ywa³a w³adza miejska, a wiêc urz¹d burmistrzowski. ¯ycie wymusi³o, ¿e przymiotnik prowincjonalna
zosta³ zamieniony tak¿e na przymiotnik burmistrzowska.

PIECZÊÆ AUSTRIACKIEGO ZABORCY
U¿ywany obecnie austriacki herb miasta pokazuje most
³¹cz¹cy dwa brzegi jako symbol, który ³¹czy dawn¹ Galicjê
i Lodomeriê z Austri¹ Habsburgów. Orze³ (god³o pañstwa
polskiego!) osiadaj¹cy na tym moœcie jakby “akceptuje”
ten zamiar.
Jako obywatel Starego S¹cza (wolnego, królewskiego)
uwa¿am za s³uszne nadaæ naszemu miastu herb z wizerunkiem œw. El¿biety i u¿ywanym w przesz³oœci, histo rycznie udokumentowanym napisem: KRÓLEWSKIE
WOLNE MIASTO STARY S¥CZ.
Nie nale¿y w nieskoñczonoœæ tolerowaæ herbu nadanego
przez zaborcê, który ju¿ w roku 1770, a wiêc dwa lata
przed rozbiorami anektowa³ ziemiê spisk¹, nowotarsk¹
i nowos¹deck¹ pod pozorem, ¿e na tych terenach dzia³a³y
zbrojne oddzia³y konfederatów barskich; by siê przypodobaæ Rosji, której poczynania zaborcze popierali
zdradzieccy konfederaci targowiccy.
Ponadto zaborca austriacki zlikwidowa³ brutalnie za
podtrzymywanie polskoœci wszystkie zgromadzenia
zakonne, a wiêc i staros¹decki klasztor franciszkanów,
a w szko³ach zakaza³ œpiewu pieœni patriotycznych.
Umieszczenie w herbie Starego S¹cza œw. El¿biety, tak
jak jej siostry œw. Ma³gorzaty w herbie Nowego S¹cza
i œw. Katarzyny Aleksandryjskiej w herbie Nowego
Targu, tak jak czeœæ oddawana jej bratanicy œw. Kindze,
bêdzie oznak¹ najwy¿szego ho³du i uznania przez
nas – potomnych.
Stary S¹cz, styczeñ 2003
Antoni Radecki
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Z potrzeby serca
ROZMOWA Z PREZESEM
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW
STAREGO SĄCZA
JANEM KOSZKULEM
RYSZARD KUMOR: Panie Prezesie, od jakiegoœ czasu mówi siê
o potrzebie lokalnych inicjatyw w tworzeniu zorganizowanego
¿ycia spo³eczno-kulturalnego i niewiele z tego wynika. Wasze
Towarzystwo dzia³a ju¿ od kilkudziesiêciu lat, jak to siê robi?
JAN KOSZKUL: Dok³adnie od 1948 roku. Towarzystwo
Mi³oœników Starego S¹cza powsta³o w trudnym okresie lat czterdziestych, kiedy dzia³alnoœæ spo³eczna mile nie by³a widziana.
Towarzystwo powsta³o “z potrzeby serca“, aby promowaæ Stary
S¹cz, jego historiê i zabytki zwi¹zane z postaci¹ Kingi fundatorki
klasztoru klarysek i pani Ziemi S¹deckiej. Ponadto zachodzi³a
pilna potrzeba przejêcia i zabezpieczenia pami¹tek przesz³oœci
zebranych przez Józefa Paszkiewicza, a tak¿e przechowywanych
w domach mieszczañskich.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e Towarzystwo powsta³o w celu stworzenia
muzeum regionalnego?
- Stworzenie muzeum staros¹deckiego by³o jednym z g³ównych
przyjêtych zadañ. Z dwóch sal, jakimi dysponowano w latach
piêædziesi¹tych, obecnie muzeum zajmuje ca³y siedemnastowieczny budynek mieszczañski zwany “Domem na Do³kach“.
Ogromna iloœæ zgromadzonych eksponatów i materia³ów archiwalnych (ponad dwa tysi¹ce) wymaga³o rozbudowy muzeum.
W 1996 r. oddano na cele muzealne dwie du¿e sale wystawowe,
dobudowane do starego budynku. Dzisiaj placówka nosi status
Muzeum Regionalnego im. Seweryna Udzieli.
Troska o pere³kê staros¹deckiej architektury, która jest jednym z
g³ównych znaków rozpoznawczych miasta musi Panu przysparzaæ sporo pracy?
- Zw³aszcza zabiegania o sponsorów i œrodki finansowe na
niezbêdne prace konserwatorsko-remontowe. Ostatnio ogromn¹
i bardzo piln¹ potrzeb¹ jest remont dachu. To unikat na du¿¹
skalê. Dach jest w stylu dworów polskich – ³amany i kryty
gontem. Warto dodaæ, ¿e te deseczki w kszta³cie klina, maj¹
z jednej strony wpust, z drugiej grzebieñ, co umo¿liwia ³¹czenie
ich, a najstarsze gonty by³y wykonywane rêcznie - tzw. gonty
³upane.
Remont musi byæ oczywiœcie prowadzony pod nadzorem konserwatorskim, st¹d niewielu wykonawców, którzy chêtnie wziêliby
tak¹ robotê. Najwa¿niejszym jednak problemem jest brak
odpowiedniej sumy pieniêdzy na ten remont.
Wróæmy do Waszej dzia³alnoœci, czym jeszcze zajmuje siê
Towarzystwo?
- W muzeum mo¿na nie tylko ogl¹daæ ciekawe eksponaty, ale
tak¿e zdobyæ wszystkie potrzebne informacje na temat
Starego S¹cza, a tak¿e nabyæ kolorowy “Przewodnik po
Starym S¹czu i jego zabytkach“. Dzia³alnoœæ Towarzystwa
Mi³oœników Starego S¹cza to nie tylko prowadzenie muzeum,
ale tak¿e upamiêtnianie miejsc pamiêci zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ wybitnych staros¹deczan (np. w setn¹ rocznicê
wybitnego historyka, profesora Uniwersytetu Jagielloñskiego
Henryka Barycza ufundowano specjaln¹ tablicê pami¹tkow¹).
Takich tablic poœwiêconych np. Adzie Sari, ks. J. L. Kmietow-
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iczowi, Czes³awowi Lenczowskiemu - turysta znajdzie wiele
wêdruj¹c po ulicach miasta. Towarzystwo prowadzi tak¿e
dzia³alnoœæ wydawnicz¹. Ostatnio wydaliœmy trzy numery
“Kronik Muzealnych”, w których zamieszczone s¹ sylwetki ludzi
zwi¹zanych ze Starym S¹czem, a tak¿e opisy ró¿nych wydarzeñ.
Wszystkie w oparciu o bogate archiwum muzeum. Poleca³bym
ostatni numer “Kronik”. Zawiera on m.in. sylwetkê Stanis³awa
Królikowskiego, znanego i cenionego dyrektora szko³y podstawowej w Starym S¹czu, a w okresie okupacji dyrektora szko³y
polskiej na Wêgrzech. Ciekawy jest ¿yciorys znanego dzia³acza
z Barcic Jana GryŸlaka. Ponadto znajduje siê tam opis ostatnich
dni ¿ycia znanego i lubianego katechety Jana Niedojada³o
spisany przez Stefaniê Siatkowsk¹. Warto te¿ przypomnieæ
sobie postaæ tej¿e pani we wspomnieniach ks. Jana Maziarza
proboszcza z Barcic. Przecie¿ jeszcze wielu staros¹deczan
pamiêta sympatyczn¹ pani¹ Stefaniê poruszaj¹ca siê na wózku
inwalidzkim.
W ci¹gu 54 lat dzia³alnoœci Towarzystwa znalaz³o siê bardzo wiele
ciekawych pozycji jak: “Dzieje Starego S¹cza od czasów najdawniejszych po 1939 r.” napisanych pod kierunkiem prof. Henryka Barycza. (Nak³ad niestety wyczerpany. Mo¿e kiedyœ znajd¹
siê sponsorzy, aby wydaæ drugi nak³ad tej bardzo poszukiwanej
pozycji.) Uzupe³nia dzieje Starego S¹cza tom II, napisany pod
kierunkiem prof. Feliksa Kiryka, obejmuj¹cy okres okupacji po
1980 r. Szczególn¹ pozycjê zajmuje praca Zb. Beiersdorfa
i B. Krasnowskiego “Stary S¹cz – zarys historii rozwoju
przestrzennego” z bogat¹ ikonografi¹ i kalendarzem
najwa¿niejszych wydarzeñ historycznych Starego S¹cza. Obok
wspomnianego “Przewodnika…” warto poleciæ du¿y zbiór
pocztówek ze Starego S¹cza takich wybitnych fotografików jak
Andrzej Znojek i Piotr DroŸdzie. Wszystkie te pozycje s¹
w ci¹g³ej sprzeda¿y po atrakcyjnych cenach.
Jak liczne jest Towarzystwo, jak mo¿na siê z Wami kontaktowaæ?
- Aktualnie Towarzystwo Mi³oœników Starego S¹cza liczy ponad
300 cz³onków. Ze zrozumia³ych wzglêdów liczba cz³onków jest
ruchoma. Cz³onkami Towarzystwa s¹ nie tylko mieszkañcy
miasta, ale wielu cz³onków mieszka w kraju, a tak¿e za granicami
pañstwa. Pierwszym prezesem Towarzystwa by³ nauczyciel
Antoni Królik, drugim dr in¿. Stanis³aw Przyby³owicz. Trzech
prezesów na przestrzeni piêædziesiêciu lat dzia³alnoœci
Towarzystwa, œwiadczy o wielkiej wiêzi ³¹cz¹cych ludzi zrzeszonych w tym stowarzyszeniu i dobrej atmosferze towarzysz¹cej
ich dzia³alnoœci. Zgodnie ze statutem ka¿dorazowy burmistrz
miasta jest zastêpc¹ prezesa (ostatnio Marian Kuczaj, obecnie
Marian Cycoñ). Kontakt z Towarzystwem mo¿na utrzymywaæ
pod adresem: Towarzystwo Mi³oœników Starego S¹cza, Rynek 6,
33-340 Stary S¹cz, tel. (0 prefiks 18) 446-00-94.
Plany na najbli¿sz¹ przysz³oœæ?
- Obecnie Zarz¹d Towarzystwa przygotowuje siê do dorocznego
zebrania cz³onków, które planowane jest na 9 lutego 2003 r.
Zadaniem Walnego Zebrania bêdzie podsumowanie naszej
dzia³alnoœci za 2002 r., a tak¿e zobowi¹zaæ zarz¹d do
czekaj¹cych nas zadañ w roku bie¿¹cym. Mam nadziejê,
¿e Kurier Staros¹decki udzieli nam miejsca dla poinformowania
spo³eczeñstwa miasta i gminy o naszych dokonaniach i ewentualnych niedoci¹gniêciach.
Nasze ³amy s¹ szeroko otwarte dla Waszego Towarzystwa.
Dziêkujê za rozmowê.
- Dziêkujê i zapraszam do muzeum, które czynne jest codziennie
w godz. 10-13 (oprócz poniedzia³ków). W miesi¹cach letnich
(lipiec - sierpieñ) od godz. 10 -17.
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Œwi¹teczne r
WIECZÓR WIGILIJNY
niedzielê poprzedzaj¹c¹ Wigiliê Bo¿ego Narodzenia
w wype³nionej po brzegi sali kina Poprad odby³ siê ju¿ po
raz ósmy Tradycyjny Wieczór Wigilijny. Tym razem patronat nad
imprez¹ przyj¹³ Burmistrz Miasta i Gminy Stary S¹cz Pan
Marian Cycoñ, który z³o¿y³ wszystkim mieszkañcom oraz go
œciom najserdeczniejsze ¿yczenia œwi¹teczne.

W

zbiórce ¿ywnoœci do wystawionych koszy. Na nasz apel otwar³o
swoje serce wiele osób, za co gor¹co dziêkuj¹ organizatorzy akcji
oraz obdarowani. Organizatorzy tj. Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury i Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Starym S¹czu szczególnie
gor¹co dziêkuj¹ prezesowi SHP “Rolnik” Panu Andrzejowi Czerpakowi za umo¿liwienie wystawienia koszy, Dyrekcji Gimnazjów
tj. Paniom: Katarzynie Dubiel, Ewie Ko³odziejczyk oraz Panu
Januszowi Pietruszewskiemu oraz m³odzie¿y bior¹cej udzia³
w akcji.(MC)

OP£ATEK EMERYTÓW
sali narad Rady Miejskiej w Starym S¹czu odby³o siê
spotkanie wigilijno-op³atkowe emerytowanych pracowników urzêdu. Przybyli oni na zaproszenie Burmistrza Miasta
i Gminy Stary S¹cz Pana Mariana Cyconia. Spotkanie rozpoczê³a
Ewelina Jagie³ka z Gabonia (studentka konserwatorium Akademii
Muzycznej w Warszawie) piêknym wykonaniem “Cichej Nocy”.
Nastêpnie Burmistrz powita³ wszystkich gor¹co, dziêkuj¹c za
przyjêcie zaproszenia i przybycie oraz za wieloletni¹, ciê¿k¹ pracê
na rzecz gminy. Po czym z³o¿y³ wszystkim przyby³ym
najserdeczniejsze ¿yczenia œwi¹teczne i noworoczne. Podziêkowania za zaproszenie i powrót do tradycji spotkañ wigilijnych w
imieniu zaproszonych z³o¿y³ Pan Jan Lachowski. Spotkanie odby³o
siê w mi³ej, ciep³ej atmosferze. Wszyscy goœcie otrzymali drobne
upominki oraz stroiki wykonane przez m³odzie¿ szkoln¹.(MC)

W

KONCERT KOLÊD
Program Wieczoru .. by³ bardzo bogaty. Najpierw scen¹
zaw³adnêli mali aktorzy ze Szko³y Podstawowej Nr 1 w Starym
S¹czu, którzy przedstawili “Jase³ka” wg tekstów Joanny Kulmowej w re¿yserii siostry Agaty Chruœlickiej i opracowaniu
muzycznym Stanis³awa D¹browskiego. Nastêpnie przy wigilijnym stole spotkali siê poeci z by³ej Grupy Poetyckiej Tylicz
tj. Andrzej Krzysztof Torbus, Andrzej Warzecha, Adam Ziemianin oraz Henryk Cyganik, Andrzej Grabowski, Andrzej ¯muda
wraz z zespo³em “Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej Do Rozbiórki”. Swoj¹ wigiliê poœwiêcili Wies³awowi Kolarzowi, wspó³za³o¿ycielowi w³aœnie tej grupy poetyckiej.
Po poetach na scenê wesz³a m³odzie¿ Gimnazjum w Starym
S¹czu, która przedstawi³a monta¿ s³owno-muzyczny “Przes³anie
Bo¿ego Narodzenia” oparty na wierszach Jana Twardowskiego.
Kolêdy wykonywane przez m³odzie¿ zakoñczy³y imprezê. Program gimnazjalistów przygotowa³y Panie: mgr El¿bieta Mrówka,
mgr Halina Madziar i mgr Agata Nicpoñska. Imprezê
poprowadzi³ Andrzej Grabowski, zaœ jej organizatorem by³
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury i Powiatowa i MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Starym S¹czu. W imieniu organizatorów sk³adam wszystkim, którzy swoj¹ prac¹ przyczynili siê
do przygotowania imprezy serdeczne podziêkowania.(MC)

AKCJA CHARYTATYWNA
dniach od 20 – 23 grudnia w sklepach Spó³dzielni
Handlowo-Produkcyjnej “Rolnik” w mieœcie i gminie Stary
S¹cz przy pomocy wolontariuszy z Gimnazjum w Starym S¹czu,
Barcicach i Go³kowicach przeprowadzona zosta³a akcja charytatywna “Oka¿ serce najbardziej potrzebuj¹cym” polegaj¹ca na

W

olejne spotkanie odby³o siê w I Liceum Ogólnokszta³c¹cym. Tym razem na zaproszenie Burmistrza przybyli radni Rady Miejskiej Starego S¹cza, Powiatu

K

Nowos¹deckiego, Radny Sejmiku Ma³opolskiego Pan Edward
Ci¹g³o, kierownicy wydzia³ów urzêdu, dyrektorzy podleg³ych
jednostek, Dyrektor S¹deckiego Centrum Pielgrzymowania
Ksi¹dz Tadeusz Sajdak, Komendant Komisariatu Policji Pañstwowej w Starym S¹czu Pan W³adys³aw Sroka. Uczestnicy
spotkania obejrzeli program artystyczny przygotowany przez
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reminiscencje
m³odzie¿ liceum oraz wys³uchali kolêd w wykonaniu Eweliny
Jagie³ka. By³y wspólne ¿yczenia i ³amanie siê op³atkiem. (MC)

WIGILIA DLA SAMOTNYCH
o trzyletniej przerwie 24 grudnia 2002 r. odby³o siê tradycyjne spotkanie wigilijne dla samotnych staros¹deczan
w Galerii Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury w Rynku.
Na zaproszenie organizatorów – kierownika kina “Poprad”
Ryszarda Garwola, “M³odych Staros¹deczan” przy Towarzystwie Mi³oœników Starego S¹cza i dziêki pomocy m³odzie¿y
dzia³aj¹cej w grupie apostolskiej im. œw. Paw³a oraz pracowników galerii przyby³o oko³o dwudziestu osób. Po modlitwie

P

kapustê z grochem, kaszê z grzybami, pieczon¹ rybê. Popijano kompotem z suszonych œliw. Nie zabrak³o tak¿e ciast,
które upiek³a p. Jadwiga Garwol. Wieczerzê umila³y siostry
zakonne: Cecyliana i Eleonora graj¹c i œpiewaj¹c piêkne
kolêdy. Obecni byli równie¿ przedstawiciele w³adz, burmistrz
Marian Cycoñ, z-ca przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Ewa
Zieliñska oraz prezes Towarzystwa Mi³oœników Starego S¹cza
Jan Koszkul i dyrektor MGOK Matylda Cieœlicka. W swoim
przemówieniu burmistrz podkreœli³, i¿ wa¿ne s¹ dla niego
potrzeby najbiedniejszych i postara siê by nikomu nie
zabrak³o przys³owiowej kromki chleba. Na po¿egnanie
zaproszeni otrzymali paczki bo¿onarodzeniowe, których darczyñcami byli przedsiêbiorcy staros¹deccy: Jan Ciêciel,
Marek Pi¹tkowski, Piekarnia “Hopek” oraz Jadwiga Potoczek
– sklep “¯abka”. (AN)

ŒW. MIKO£AJ
gromadzenie Sióstr S³u¿ebniczek, MGOK w Starym S¹czu
oraz “M³odzi Staros¹deczanie” przy TMSS – Roman Basta,
Ryszard Garwol, Andrzej Nicpoñski w niedzielê 8 grudnia 2002

Z

poprowadzonej przez proboszcza parafii ks. Pra³ata Alfreda
Kurka po³amano siê op³atkiem i wszyscy usiedli do wigilii,
któr¹ przygotowa³a Emilia Regulska w³aœcicielka “Baru
Jarskiego”. Tradycyjnie podano barszcz czerwony z uszkami,

zorganizowali spotkanie ze Œwiêtym Miko³ajem dla oko³o 150
dzieci, które odby³o siê w Domu Parafialnym. Przed przybyciem Miko³aja z programem artystycznym wyst¹pi³y dzieci
z
Ko³a
Teatralnego
przy
Szkole
Podstawowej
w Moszczenicy, prowadzone przez polonistkê Krystynê Koziñsk¹. Po otrzymaniu prezentów dzieci obejrza³y film animowany pt. “Epoka lodowcowa”.
Organizatorzy spotkania w szczególny sposób dziêkuj¹
El¿biecie i Wac³awowi Migaczom oraz Bankowemu Towarzystwu Ubezpieczeñ i reasekuracji “HEROS”, którzy ufundowali
prezenty. (AN)
TEKSTY I FOTO: MATYLDA CIEŒLICKA, ANDRZEJ NIECPOÑSKI
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M³odzie¿ i muzy
ró¿norodnych zainteresowaniach wspó³czesnej m³odzie¿y
oraz jej wra¿liwoœci i licznych talentach, pisaliœmy ju¿
wielokrotnie. O tym, i¿ wkraczaj¹ce w doros³e ¿ycie pokolenie jest
bardzo wartoœciowe, staraliœmy siê równie¿ przekonaæ naszych
czytelników, drukuj¹c na ³amach „Kuriera Staros¹deckiego”
próbki poetyckie i prozatorskie m³odych autorów. Zadebiutowa³o
w naszym piœmie wielu adeptów sztuki literackiej.
Pocz¹tkuj¹cym autorom pomagaj¹ te¿ inni. W ramach III Festiwalu Dorobku Artystycznego Szkó³ Ponadgimnazjalnych
Powiatu Nowos¹deckiego, który odby³ siê w grudniu
ubieg³ego roku, zorganizowany zosta³ m.in. Przegl¹d Poezji
W³asnej, w którym wziêli udzia³ uczniowie szkól œrednich
pisz¹cy wiersze. Organizatorami spotkania by³y: Wydzia³
Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego, Powiatowy
M³odzie¿owy Dom Kultury w Starym S¹czu oraz Zespó³ Szkó³
Rolniczych
Centrum
Kszta³cenia
Ustawicznego
w Marcinkowicach, w którego goœcinnych salach spotkali siê
m³odzi poeci.
W przegl¹dzie uczestniczyli uczniowie szkó³ ponadgimnazjalnych ze Starego S¹cza, Krynicy, £¹cka, Podegrodzia, Nawojowej i Marcinkowic. Muszê przyznaæ, i¿ bardzo ucieszy³o mnie,
i¿ najliczniejsz¹ grupê tworzyli przedstawiciele szkó³ staros¹deckich.
Wszyscy kandydaci na literatów wraz ze swoimi nauczycielami
zgromadzili siê na piêknie udekorowanej sali i czekaj¹c na przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Nowym S¹czu, starali siê
dodawaæ sobie nawzajem odwagi. Wkrótce zjawili siê goœcie mgr in¿. Zbigniew Czepelak, p. Ma³gorzata Skwarka, dr Stanis³aw
Wêglarz oraz p. Maria Ruœniak - i mo¿na by³o zaczynaæ.
Na pocz¹tku spotkania ogromnie przejêta i onieœmielona m³odzie¿
prezentowa³a swoje wiersze, które oceniali zaproszeni poeci Wanda £omnicka - Dulak, Pawe³ Szeliga i ni¿ej podpisana. Jury
w tym sk³adzie towarzyszy³o spotkaniom poetyckim uczniów ju¿
po raz drugi. Poniewa¿ nie by³ to konkurs, literaci notowali tylko
uwagi na temat utworów czytanych przez pocz¹tkuj¹cych poetów.
Ze spostrze¿eniami tymi zapoznali ich w czasie indywidualnych
rozmów. M³odzi adepci pióra mogli te¿ wtedy us³yszeæ ró¿ne rady
i wskazówki dotycz¹ce sztuki pisania wierszy. Wszystkim uczniom
bardzo zale¿a³o na opinii doœwiadczonych autorów i choæby
niewielkiej pomocy w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie: Jak
pisaæ? Dlatego ustawi³y siê kolejki do zaproszonych poetów, które
mimo up³ywu czasu wcale siê nie zmniejsza³y, poniewa¿ m³odzi
ludzie po skonsultowaniu siê z jednym autorem natychmiast
ustawiali siê w kolejce do nastêpnego. A ju¿ przygotowywa³ siê do
wystêpu zespó³ „Piêæ Minut” z Powiatowego M³odzie¿owego
Domu Kultury w Starym S¹czu prowadzony przez Krzysztofa
Lebdowicza. Wreszcie rozmowy dobieg³y koñca i zabrzmia³a

O
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wspania³a muzyka.
Nie by³ to jeszcze koniec niespodzianek. Wszyscy uczestnicy
warsztatów literackich zostali obdarowani ksi¹¿kami, o które
postara³ siê zawsze ¿yczliwy m³odzie¿y Dyrektor PMDK
w Starym S¹czu - Pan Józef Puœcizna.
Nie wiadomo, czy którykolwiek z uczniów bior¹cych udzia³
w poetyckim spotkaniu w Marcinkowicach zostanie kiedyœ
s³awnym literatem. I jest to w³aœciwie bez znaczenia. Wa¿ne,
¿e teraz staraj¹ siê spisaæ swoje refleksje na temat nurtuj¹cych
ich spraw i wyraziæ w formie wierszy przepe³niaj¹ce ich uczucia.
To bardzo piêkna i szlachetna pasja. Jeœli nawet bêdzie tylko
przygod¹ m³odzieñczych lat, warto j¹ prze¿yæ.

Z wizyt¹ na Olimpie
ak w³aœnie mo¿na nazwaæ rejonowe eliminacje Ma³opolskiego
Konkursu pod has³em Bohaterowie “MITOLOGII” Jana
Parandowskiego, które odby³y siê 10 stycznia w Zespole Szkó³
Zawodowych w Starym S¹czu. Przyjecha³o na nie 40 uczniów
szkó³ œrednich z powiatów: nowos¹deckiego, limanowskiego
i gorlickiego, a tak¿e z Nowego S¹cza. Nad stron¹ organizacyjn¹
eliminacji czuwa³ Powiatowy M³odzie¿owy Dom Kultury
w Starym S¹czu.
Komisja pod przewodnictwem mgr Marii Jab³oñskiej – Dyrektor
Wydzia³u Edukacji Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Nowym S¹czu oceni³a prace uczestników i postanowi³a zakwalifikowaæ do udzia³u w finale konkursu, który odbêdzie siê
w Krakowie, siedmiu uczniów – zdobywców czo³owych miejsc
i wymaganej regulaminem liczby punktów. Jak wynika z protoko³u, szanse na laury w Krakowie otrzymali:
• Kinga Majchrzak z Zespo³u Szkó³ im. Œw. Kingi w £¹cku
• Urszula Kulig z I LO im. Marii Sk³odowskiej – Curie w Starym
S¹czu
• Kinga Tarka z Zespo³u Szkó³ Ekonomicznych w Gorlicach
• Magdalena Œwiês z Zespo³u Szkó³ Zawodowych w Grybowie
• Andrzej Kuziel z Zespo³u Szkó³ im.Œw. Kingi w £¹cku
• Katarzyna Zagórowska z V LO- ZS nr1 w Nowym S¹czu
• Monika Liberda z II LO w Limanowej
Wszyscy uczestnicy eliminacji otrzymali pami¹tkowe dyplomy,
a szko³y reprezentowane przez zwyciêzców zosta³y uhonorowane
pucharami, które wrêczy³ przedstawiciel Kuratorium Oœwiaty
i Wychowania w Krakowie – mgr W³adys³aw Œcianek.
Znawcom mitologii staro¿ytnych Greków i Rzymian, którzy
wezm¹ udzia³ w finale konkursu, ¿yczymy, aby zdobyli
w Krakowie czo³owe miejsca. Jak nale¿y s¹dziæ z wysokiego
poziomu wiedzy, jakim wykazali siê w czasie eliminacji
rejonowych, jest to bardzo realne.

T

Teksty: Danuta Su³kowska Foto: Arch. PMDK St. S¹cz
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Jabłka nie spadają
daleko od jabłoni
zaciekawieniem przeczyta³em artyku³ w Kurierze Staros¹deckim
Nr 124 z grudnia 2002 r. pt. „Pocz¹tki sportu masowego“,
którego autorem jest wspania³y nauczyciel, wychowawca, dzia³acz
sportowy Pan Jan GryŸlak z Barcic. Treœci¹ artyku³u jest informacja
o poziomie staros¹deckiego sportu z okresu Jego dzia³alnoœci, przypomina kilka nazwisk, nazwy imprez sportowych, oraz podmiotów
zajmuj¹cych siê sportem.
Nale¿y potwierdziæ, ¿e w tym okresie dzia³o siê bardzo wiele,
dziêki czemu dzieci i m³odzie¿ mog³y odpowiednio spo¿ytkowaæ
wolny czas. Jako jeden z uczestników tych imprez sportowych,
dziêkujê za to, ¿e mog³em braæ czynny udzia³, ¿e mog³em siê
wiele nauczyæ.
Natomiast nie do koñca siê zgadzam z ostatni¹ czêœci¹ artyku³u:
„Niestety ten piêkny okres staros¹deckiego sportu z przyczyn
naturalnych mija³ gwa³townie“, a w nim stwierdzenie: „nasi
nastêpcy nie ujawniali wielkiego zainteresowania sportem
masowym...“ i dalej: „obserwujê z du¿ym zainteresowaniem jak
nasz sport w mieœcie i na wsi zw³aszcza szkolny stacza siê po
równi pochy³ej“. Bo to jakby nic siê nie dzia³o w tym temacie,
jakby dzia³acze sportowi i nauczyciele wychowania fizycznego nie
aktywizowali poszczególnych œrodowisk, jakby zapomnieli
o wszechstronnym rozwoju fizycznym dzieci i m³odzie¿y. Przecie¿
lata po 1975 r. do chwili obecnej, pomimo ¿e koniunktura ekonomiczno-gospodarcza w kraju nie by³a najlepsza, nast¹pi³ inny
sposób finansowania, zmieni³a siê ustawa o systemie oœwiaty, to
dziêki bardzo aktywnej pracy nauczycieli wychowania fizycznego,
dzia³aczy sportowych, pomocy ludzi dobrej woli w tym i mediów,
staros¹decki sport osi¹ga bardzo dobre wyniki na wszystkich
szczeblach organizacyjnych. Nasze miasto i gmina jest organizatorem imprez sportowych o wysokim poziomie organizacyjnym,
sportowym i o bardzo du¿ej liczbie startuj¹cych a to jest dowód
w³aœciwej pracy ze strony nauczycieli i dzia³aczy sportowych.
Zatem stwierdzenie: nasi nastêpcy nie ujawniali wiêkszego zainteresowania sportem masowym nie mo¿e byæ prawdziwe, bo przecie¿ praca takich nauczycieli wychowania fizycznego, dzia³aczy
sportowych z terenu gminy jak: Mieczys³aw Repelewicz (Szko³a
Podstawowa Nr 2 i Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Starym S¹czu),
Maria Sztafa (Zespó³ Szkó³ Rolniczych, Zasadnicza Szko³a
Zawodowa Stary S¹cz, Gimnazjum Barcice), Janusz Pasiut
(Zespó³ Szkó³ Drzewno-Mechanicznych i MKS „Sokó³“ Stary
S¹cz), Leszek i Halina Ziêbowicz (SP Nr 2, SP Nr 1, MKS
„Poprad“, MKS „Sokó³“ Stary S¹cz), Zdzis³aw Wojnarowski (SP
Nr 1 Stary S¹cz), Micha³ Jarzêbiñski (SP Nr 1, MKS „Sokó³“ Stary
S¹cz), Adam Biel (Zespó³ Szkó³ Zawodowych - Technikum Leœne
i MKS „Sokó³“ Stary S¹cz), W³odzimierz Œwiebocki (SP i LZS Barcice), W³odzimierz Olchawa (Gimnazjum Barcice), Piotr Jarz¹b (SP
Przysietnica), Stanis³aw Kotala (SP Skrudzina), Zbigniew Jasiñski
(Gimnazjum Go³kowice), Marian Potoniec (MKS “Sokó³” Stary
S¹cz), Alicja Œliwa (SP NR 1 Stary S¹cz), Maciej Rejowski (Gimnazjum Stary S¹cz), Leszek Zabeczyñski (MOS Stary S¹cz),
Marian Kuczaj (ZSZ i TL Stary S¹cz, LZS Mostki) i wielu, wielu
innych da³a podstawy do osi¹gniêcia wspania³ych sukcesów przez
dzieci i m³odzie¿ na wielu arenach sportowych. Ta grupa ludzi w/w
nie czeka na finansowe wsparcie, lecz ci¹gle aktywizuje dane
œrodowisko, mobilizuje dzieci i m³odzie¿ do sprawdzenia swoich
umiejêtnoœci w konfrontacji z innymi. Przez ca³y rok w zale¿noœci od
pory poszczególne palcówki oœwiatowe, organizacje sportowe i inne
organizuj¹ ogólnodostêpne imprezy sportowo-turystyczne i kultu-
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ralne jako towarzysz¹ce. A oto kilka z nich: wiosenne i jesienne biegi
prze³ajowe i indywidualne i sztafetowe, turnieje, mistrzostwa
w grach sportowych, biegi uliczne, turnieje, mistrzostwa i liga tenisa
sto³owego, popularyzacja narciarstwa (to zainteresowanie
skierowano na narciarstwo alpejskie na stokach Wierchomli
i Kosarzysk oraz Kluszkowiec), wspaniale przyjê³y siê festyny
sportowe, olimpiady i igrzyska dla m³odzie¿y szkolnej, turnieje strzeleckie, jak równie¿ turnieje w szybko zdobywaj¹cej popularnoœæ
pi³ce siatkowej – pla¿owej, ponadto imprezy dla osób “starszych”,
jak równie¿ imprezy w “unihoku”, tenisie ziemnym, szachach
i turystyce. A imprezom sportowym towarzysz¹ ogniska, konkursy
i tañce. Nale¿y podkreœliæ, ¿e Stary S¹cz to kolebka pi³ki siatkowej
m³odzie¿owej gdzie MKS Poprad Stary S¹cz jest tego najlepszym
przyk³adem osi¹gaj¹cym sukcesy do szczebla krajowego w³¹cznie.
Z tego klubu pochodzi reprezentantka Polski Paulina Gomó³ka
medalistka Mistrzostw Europy i Œwiata Juniorek.
Ogromna popularnoœæ i sukcesy w ró¿nego rodzaju mistrzostwach w tej dyscyplinie to SP NR 1 i SP Nr 2 Stary S¹cz., Gimnazjum Stary S¹cz i Go³kowice, ZSZ i TL Stary S¹cz, LO Stary
S¹cz. A jak¹ popularnoœæ posiadaj¹ Mistrzostwa Szkó³ Leœnych
i Ochrony Œrodowiska w pi³ce siatkowej, w której uczestnicz¹
zespo³y z ca³ej Polski, a tak¿e ze S³owacji.
Przyk³adem szerokiej oferty programowej jak równie¿ aktywizacji œrodowiska do zorganizowania wspania³ej zabawy sportowej
jest SP Przysietnica i Gimnazjum Barcice.
W ocenie wielu sportowych ekspertów gmina Stary S¹cz jest
œrodowiskiem bardzo usportowionym i w³aœciwie zorganizowanym, jak równie¿ wielce zaanga¿owanym przez ludzi
pracuj¹cych dla sportu i turystyki, dla dzieci i m³odzie¿y. Najlepszym tego dowodem jest fakt osi¹gniêtych sukcesów w imprezie
PN. “sportowy Turniej Miast i Gmin” i tak w 1999 r. – I miejsce
w województwie i wyró¿nienie centralne, w 2000 r. – I miejsce
w województwie i I miejsce w Polsce, w 2002 r. – II miejsce
w województwie i I miejsce w Polsce, otrzymuj¹c piêkne puchary
i nagrody.
Jak widaæ wcale sport staros¹decki nie chyli siê ku upadkowi,
widoczna jest praca ludzi zwi¹zanych ze sportem. Równie¿
zaleg³oœci w budowie odpowiedniej bazy sportowej
s¹ niwelowane, powstaj¹ nowe hale sportowe, nastêpuje
wyposa¿enie w sprzêt sportowy itp.
Podsumowuj¹c jeszcze raz chcê podziêkowaæ Panu Janowi
GryŸlakowi za przygotowanie nas do dzia³alnoœci sportowej oraz
zapewniam, ¿e w dalszym ci¹gu bêdziemy wznosiæ na wy¿yny
staros¹decki sport, bêdziemy d¹¿yli do wszechstronnego rozwoju fizycznego dzieci i m³odzie¿y, do osi¹gania sukcesów na
arenach sportowych, ale równie¿ oczekiwaæ bêdziemy pomocy
ze strony samorz¹du, innych podmiotów którym zale¿y na w³aœciwym przygotowaniu do ¿ycia m³odego pokolenia bez na³ogów,
przemocy i wulgaryzmów.
Jak widaæ z powy¿szego kontynuujemy rozpoczête przez Pana
Jana GryŸlaka dzie³o.
Stary S¹cz, 26 grudnia 2002.
Ze sportowym pozdrowieniem
Marian Kuczaj – nauczyciel wf ZSZ i TL Stary S¹cz

Od Redakcji: Kurier z uznaniem wspomina dawne osi¹gniêcia organizacyjne i sportowe staros¹deczan, z jeszcze wiêksz¹ satysfakcj¹ odnotowuje aktualne sukcesy doros³ych sportowców, dzieci i m³odzie¿y,
z szacunkiem odnosi siê do pracy nauczycieli wychowania fizycznego,
szkoleniowców oraz dzia³aczy kultury fizycznej w mieœcie i gminie.
Myœlê, ¿e korespondencja p. Jan GryŸlaka i powy¿szy tekst p. Mariana
Kuczaja s¹ klamr¹ spinaj¹c¹ lata minione ze wspó³czesnoœci¹. Wszystkim dzia³aczom, szkoleniowcom i sportowcom ¿yczê wielu sukcesów
i bardzo dobrych wyników. Potu na treningu i smaku zwyciêstwa. Nasze
³amy by³y i s¹ szeroko otwarte dla tekstów opisuj¹cych sportowe ¿ycie
w mieœcie i gminie.
(RK)
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WYBITNY INŻYNIER, PROFESOR
I PIERWSZY PREZYDENT
DRUGIEJ RZECZYPOSPOLITEJ
abójstwo pierwszego Prezydenta RP przys³oni³o znacz¹cy
dorobek wybitnego in¿yniera i profesora, a mo¿na i twierdziæ,
¿e przekreœli³o mo¿liwoœæ Jego dokonañ w odbudowuj¹cej siê
Polsce zniszczonej przez I Wojnê Œwiatow¹. I dlatego najczêœciej
mówi siê o tragicznej œmierci Gabriela Narutowicza jako pierwszego Prezydenta II Rzeczypospolitej pomijaj¹c jego wybitne
osi¹gniêcia z dziedziny in¿ynierii wodnej.
Profesor Gabriel Narutowicz ur. 17.III.1865 r., w Telszach na
¯mudzi po wyborze na pierwszego Prezydenta RP w dniu
9.12.1922 r., zosta³ zastrzelony 16.XII.1922 w czasie otwarcia wystawy w gmachu Towarzystwa Zachêty Sztuk Piêknych przez skrajnego nacjonalistê w 7 dniu prezydentury, goszcz¹c kilka chwil
wczeœniej u Kardyna³a Aleksandra Kakowskiego.
Gabriel Narutowicz nale¿a³ do wybitnych specjalistów in¿ynierii
wodnej i elektryfikacji w pierwszym dwudziestoleciu dwudziestego
wieku.
Po studiach na uniwersytetach w Petersburgu (1884-86)
i w Zurichu (1886-89) 1) karierê in¿yniersk¹ rozpocz¹³ od projektowania linii kolejowych (1891-1892), a nastêpnie wodoci¹gów
i kanalizacji. Projektowa³ i prowadzi³ budowy elektrowni wodnych
w Szwajcarii, we W³oszech i w Hiszpanii.
W 1908r., zostaje profesorem in¿ynierii wodnej na politechnice
w Zurychu, gdzie jako jeden z najwybitniejszych profesorów tej
Uczelni prowadzi³ wyk³ady do 1919r., pe³ni¹c równie¿ funkcjê
dziekana wydzia³u in¿ynierii.
W roku 1908 otworzy³ w³asne biuro in¿ynierskie, które zajmowa³o
siê opracowywaniem projektów, fachowym nadzorem ich realizacji,
ekspertyzami i udzielaniem konsultacji. Firma ta zyska³a europejski
rozg³os i objê³a swoim dzia³aniem s¹siaduj¹ce ze Szwajcari¹ kraje
oraz ca³y pó³wysep Pirenejski, ciesz¹c siê uznaniem w Europie.
Najwybitniejszym dzie³em Narutowicza by³a elektrownia wodna
Mühleberg na rzece Aar w pobli¿u Berna. Spiêtrzona woda
napêdza³a 6 turbin Francisa o ³¹cznej mocy 48600 KM.
Ponadto z wa¿niejszych osi¹gniêæ w dziedzinie in¿ynierii wodnej
mo¿na wymieniæ projekt si³owni wodnej Oberhasli (1918-1920),
przebudowê elektrowni Corchado w Hiszpanii, a tak¿e ekspertyzy
dla Finlandii, Portugalii i krajów amerykañskich. W latach19141920 bêd¹c cz³onkiem, a nastêpnie przewodnicz¹cym miêdzynarodowej komisji ds. regulacji górnego Renu, objecha³ Galicjê,
badaj¹c mo¿liwoœci wykorzystania energii wodnej rzek Podkarpacia, zw³aszcza Dunajca. Efektem tej podró¿y by³ bezp³atny projekt
elektrowni wodnej Szczawnica-Jazowsko, o mocy 100 MW.
W czasie I wojny œwiatowej w³¹cza siê w ruch organizowania
pomocy ofiarom wojny w Polsce (tzw. Komitet w Vevey)
W 1920 r., powróci³ do Kraju i w latach 1920-21 by³ ministrem
robót publicznych. Minister spraw zagranicznych Konstanty Skirmunt2) wyje¿d¿aj¹c w kwietniu 1922 r., na konferencjê do Genui
powo³a³ Gabriela Narutowicza na wiceprzewodnicz¹cego delegacji
polskiej. Podczas genuañskiej3) konferencji Gabriel Narutowicz
walnie przyczyni³ siê do sukcesu dyplomatycznego polskiej delegacji odnoœnie naszych granic i odszkodowañ ze strony Niemiec.
W 1920r., Gabriel Narutowicz zostaje wybrany Prezydentem
Akademii Nauk Technicznych (ANT)4) podówczas powo³anej do
¿ycia, a w 1921r., przewodnicz¹cym Pañstwowej Rady Odbudowy.
W lipcu 1922 r., zostaje wybrany ministrem spraw zagranicznych
w rz¹dzie prof. Juliana Nowaka, a 9.12.1922 r., Zgromadzenie
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Narodowe wybiera go jako pierwszego Prezydenta RP, który
zosta³ zaprzysiê¿ony w dwa dni póŸniej.
O wyborze zadecydowa³y g³osy lewicy, centrum i mniejszoœci narodowej, co spotka³o siê z ostrym atakami na jego osobê
ugrupowañ prawicowych.
Zabójstwo pierwszego Prezydenta RP przys³oni³o znacz¹cy
dorobek in¿yniera i profesora, tak¿e nie dane mu by³o
wypowiedzieæ siê w pe³ni na polu pañstwowoœci i nauki, by realizowaæ w Polsce budownictwo wodne w zakresie nowoczesnych
projektów elektrowni wodnych. I dlatego najczêœciej mówi siê
o tragicznej œmierci Gabriela Narutowicza jako pierwszego prezydenta II Rzeczypospolitej pomijaj¹c jego wybitne osi¹gniêcia
z dziedziny in¿ynierii wodnej i elektryfikacji.
We wspomnieniach o Gabrielu Narutowiczu, Józef Pi³sudski pisze:
Nie móg³ znieœæ ³atwo nieprodukcyjnoœci naszej pracy.
Przyzwyczajony do innych, wiêkszych ni¿ u nas wymagañ, nie
³atwo dawa³ sobie radê z naszem przyzwyczajeniem do nieproduktywnego gadulstwa o pracy bez pracy samej [2, s.23].
Zgin¹³eœ od kuli nie wra¿ej, o której mo¿e w dzieciñstwie marzy³eœ
– od kuli rodaków, do których nios³eœ sw¹ ewangelje mi³oœci i pracy.
Czy zgin¹³eœ w ten sposób za to tylko, ¿e takim by³eœ, czy za to,
¿e z brudem niewoli walczyæ nie chcia³eœ, czy nie mog³eœ?[2, s.62].
W dniu 6.XII.2002 r., na XVII Zgromadzeniu Ogólnym Akademii
In¿ynierskiej w Polsce (AIP), w czêœci okolicznoœciowej, Prof.
Stanis³aw. A. Kwiatkowski przedstawi³ sylwetkê wybitnego
in¿yniera, pierwszego Prezydenta i Kreatora Akademii Nauk Technicznych Prof. Gabriela Narutowicza z okazji 80 rocznicy Jego
wyboru na pierwszego Prezydenta II Rzeczypospolitej. Wrêczono
równie¿ medal okolicznoœciowy (Fig.1), wybity na tê okazjê przez
AIP Cz³onkom Komitetu Budowy Pomnika wzniesionego na Placu
Narutowicza w dzielnicy Ochota w Warszawie. Ods³oniêcia pomnika dokona³ Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski w dniu 09.XII
2002r. - dok³adnie w 80-t¹ rocznicê wyboru Gabriela Narutowicza
na urz¹d Prezydenta II RP. Z tej okazji, wyrazy podziêkowania za
uczczenie pamiêci dziadka przes³a³a Pani Narutowicz-Lardelli
– wnuczka Narutowicza.
cród³a:
Pobóg – Malinowski W.: Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945, t.II Londyn
1956
Pi³sudski J.: Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu. Tow. Wyd. “IGNIS” Warszawa 1923
S³ownik Polskich Pionierów Techniki pod redakcj¹ Boles³awa Or³owskiego, Wyd. “Œl¹sk”
1984, s.146-147
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t.7 1966, s.625-626
Stary S¹cz – Cyganowice, grudzieñ 2002

Józef Wojnarowski
Wiceprezes Akademii In¿ynierskiej w Polsce
1) W 1889r., oskar¿ony przez carat o dzia³alnoœæ wywrotow¹ pozosta³ na sta³e
w Szwajcarii
2) Minister spraw zagranicznych w rz¹dzie A. Ponikowskiego, utworzonego
19.IX.1921r.
3) Obrady w Genui trwa³y w dniach 10.04-19.05.1922r.
4) ANT z siedzib¹ w Warszawie – Stowarzyszenie Naukowe za³o¿one w 1920r.,
w celu popierania rozwoju nauk technicznych i matematycznych. Cz³onkiem honorowym by³ Z. Moœcicki. W 1939r., powo³ano Polsk¹ Akademiê Nauk Technicznych
(PANT), do której weszli cz³onkowie ANT. Po II wojnie œwiatowej, wobec braku zainteresowania w³adz reaktywowaniem PANT – w 1949r., dzia³alnoœci zaniechano [por.
Nowa Encyklopedia Powszechna PWN, t.1, s.68]. Powsta³a w 1992r. AIP – nawi¹zuje
do tradycji ANT i PANT
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Wieś mar zeń
iejsce zamieszkania jest bliskie chyba ka¿demu z nas.
Zw³aszcza wtedy, je¿eli w jednym i tym samym przebywamy od urodzenia. Mamy tutaj dom, rodziców, kolegów,
przyjació³, tu chodzimy do szko³y, spêdzamy wolny czas.
Obserwujemy tak¿e zmiany, które w niej zachodz¹. Pragniemy, by nasza miejscowoœæ by³a coraz piêkniejsza, a ¿ycie
w niej ³atwiejsze i przyjemniejsze. Na pewno nieraz wielu
z nas zastanawia siê, jaka bêdzie w przysz³oœci.
O jakiej wsi marzycie? Jak wyobra¿acie j¹ sobie
w przysz³oœci? Co chcielibyœcie w niej zmieniæ? Z tymi pytaniami zwróci³am siê do moich uczniów.

M

❖ Wiktor: Czêsto myœlê o tym, jak mog³aby wygl¹daæ nasza
wieœ, gdybyœmy mieli wiêcej wyobraŸni. Ludzie powinni segregowaæ odpady, a nie spalaæ je w piecach lub wywoziæ
w przypadkowe miejsca. Wszyscy powinni dbaæ o wizerunek
swojej miejscowoœci. O ile piêkniej by³oby, gdyby rzeczka
by³a czysta i ¿y³y w niej ryby.
Marzê o takiej wsi, w której jest czysto i piêknie, do której
przyje¿d¿aj¹ ró¿ni ludzie, aby odpocz¹æ i nabraæ si³,
a mieszkañcy s¹ dumni ze swej ojczyzny lokalnej.
Kasia: Marzê o wielu rzeczach, równie¿ o zmianach w miejscowoœci, w której mieszkam. Wieœ moich marzeñ ma wszystkie drogi oœwietlone. Rolnicy maj¹ zmechanizowane
gospodarstwa i nie musz¹ ju¿ tak ciê¿ko pracowaæ. Zak³ady,
które tu siê znajduj¹, daj¹ zatrudnienie wszystkim tym, którzy
nie maj¹ pracy.
❖ Arek: Marzy mi siê, ¿e zostanie zbudowana droga, bo mam
ju¿ doœæ chodzenia po tych b³otach i na okr¹g³o w gumowcach!
❖ £ukasz: Jestem przekonany, ¿e droga prowadz¹ca przez
wieœ powinna mieæ now¹ nawierzchniê, bo ta jest bardzo
zniszczona. Wzd³u¿ jezdni nale¿y po³o¿yæ chodniki, które
zapewni¹ bezpieczeñstwo wszystkim przechodniom.
❖ Magda: Wieœ moich marzeñ to wieœ agroturystyczna, do
której przyje¿d¿a wielu ciekawych ludzi szukaj¹cych spokoju
i wytchnienia.
❖ Marek: Moim skrytym marzeniem jest boisko sportowe,
takie, na którym mog³yby siê rozgrywaæ prawdziwe mecze
pi³karskie. W wolnym czasie, pomiêdzy kolejnymi rozgrywkami, ja i moi koledzy spêdzalibyœmy tu czas, graj¹c
w pi³kê. Wtedy moglibyœmy sobie wyobra¿aæ, ¿e jesteœmy
prawdziwymi sportowcami i rozgrywamy prawdziwy mecz.
❖ Jasiek: Dla potrzeb turystów móg³by powstaæ w naszej wsi
wyci¹g narciarski, poniewa¿ s¹ tu œwietne warunki do
uprawiania tego sportu.
❖ Kasia: Wieœ moich marzeñ “jest bogata” w plac zabaw,
gdzie ka¿de dziecko mo¿e w wolnym czasie zaspokajaæ
swoje marzenia. Wokó³ rosn¹ piêkne, zielone drzewa. Tutaj
przychodz¹ równie¿ doroœli, siadaj¹ nieopodal na
³aweczkach, odpoczywaj¹, relaksuj¹ siê, rozwi¹zuj¹ problemy.
❖ Kasia: Moim marzeniem jest, aby ka¿dy dom mia³
oczyszczalniê œcieków, by nie zanieczyszczano gleby i rzeki.
❖ Krzysiek: Chcia³bym, aby da³o siê gdzieœ bezpiecznie
pojeŸdziæ na rowerze lub ³y¿worolkach.
❖ Kinga: Dla mnie bardzo mêcz¹ce jest je¿d¿enie do miasta
na zakupy. Wola³abym, ¿eby wszystkie sprawunki mo¿na
by³o zrobiæ na miejscu.
❖ Marek: Potrzebna jest przychodnia zdrowia z aptek¹. Pra-
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cowa³oby tam wielu specjalistów, znajdowa³aby siê rehabilitacja dla osób, które jej potrzebuj¹.
❖ Paulina: Chcia³abym, aby uruchomiono komunikacjê podmiejsk¹, która znacznie u³atwi³aby ¿ycie.
❖ Daniel: ¯yczy³bym sobie, aby nasza stra¿ mia³a nowoczesne wozy stra¿ackie i sprzêt. Aby wszyscy mieszkañcy
szanowali przyrodê, by troszczyli siê o czystoœæ lasów, rzek
i domów.
❖ Mateusz: Pragn¹³bym, aby w mojej wsi zawsze œwieci³o s³oñce,
a ludzie byli dla siebie mili, dobrzy i zawsze uœmiechniêci.
O takiej wsi marz¹ mali mieszkañcy Moszczenicy. Oczywiœcie, nie sposób przytoczyæ wszystkich wypowiedzi. Dzieciêce
marzenia niekoniecznie musz¹ byæ zwi¹zane z dobrami materialnymi, o co czêsto podejrzewamy wspó³czesn¹ m³odzie¿.
Dzieci s¹ szczere i spontaniczne, ponadto umiej¹ spojrzeæ
krytycznym okiem na otaczaj¹cy je œwiat. Maj¹, na szczêœcie,
wiele optymizmu: “Myœlê, ¿e kilka moich marzeñ mog³oby siê
zrealizowaæ przy dobrych chêciach doros³ych.;“Wystarczy
nasza wspólna, ciê¿ka praca i bêdziemy mogli powiedzieæ,
i¿ ¿yjemy tutaj w bardzo dobrych warunkach.”
Czas poka¿e, czy spe³ni¹ siê marzenia m³odego pokolenia.
Byæ mo¿e radni, wybrani na now¹ kadencjê, przyczyni¹ siê
w przysz³oœci do realizacji marzeñ – przynajmniej tych, które
zale¿¹ od doros³ych. Kto wie, czy nie stanie siê kiedyœ tak, jak
pragnie Dominika: “Nasza wieœ by³aby bajkow¹ krain¹, gdyby
moje marzenia siê spe³ni³y.”
Krystyna Kozieñska

Przed klasztorem
chmura zgubiła kilka piorunów
omiotła mokrym ogonem miasto
i pomogła słońcu przywiązać tęczę do baszty
już po burzy
z nierównego Placu Świętej Kingi
patrzą w niebo błękitne oka kałuż
grupka dzieci podąża radośnie za franciszkaninem
do bramy świątyni
ostrożnie aby nie rozdeptać siostry wody
ostrzega braciszek i unosząc habit
przeskakuje turkusową plamę na swej drodze
przezorne maluchy biegną zygzakiem
omijając mokre przeszkody
gorliwe echo pracowicie mnoży
śmiech pisk i tupanie
strzały hałasu uderzają w sprytnie ukryte gniazdo
kto śmie straszyć ptaki w ich własnym domu?
alarm!
otwór w murze skrzeczy gniewnie
żółtodziobym chórem
spokojnie
nikt tu nie skrzywdzi siostry kawki
Danuta Sułkowska
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nawigacyjny i kilka map „azorskich“, które najwidoczniej w chwili
kapota¿u wypad³y na zewn¹trz.

Kazimierz Kubala. Major, pilot - obserwator

Przez Atlantyk

(4)
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ed³ug najbardziej wiarogodnych relacji mjr Idzikowski jeszcze raz
d¹¿y³ okr¹¿yæ wyspê, szukaj¹c miejsca do l¹dowania. Wreszcie
wybra³ doœæ d³ugie pole, na którym ros³o zbo¿e. Niestety, jak twierdzili
œwiadkowie i jak dowodz¹ fotografie tego miejsca, pole to podzielone by³o
poœrodku murem kamiennym wysokoœci mniej wiêcej zbo¿a, który musia³
ujœæ oka patrz¹cego z wysoka.
Ale nie tylko to pole by³o przegrodzone murem. Wszystkie inne pola mia³y
równie¿ kamienne p³oty, podobnie jak to jest na ca³ym archipelagu
Azorów. Poniewa¿ wyspy Azory s¹ pochodzenia wulkanicznego i jako
takie maj¹ podk³ad kamienisty, na ca³ej powierzchni le¿¹ znaczne iloœci
kamieni. Ludnoœæ miejscowa, oczyszczaj¹c swoj¹ rolê z kamieni, ustawia
je w d³ugie mury, które z jednej strony tworz¹ granicê pomiêdzy
poszczególnymi dzia³kami, z drugiej zaœ chroni¹ zbo¿e od wiatrów.
Trzeba stwierdziæ, ¿e pole, które wybra³ mjr Idzikowski by³o najlepsze ze
wszystkich, gdy¿ d³ugoœæ jego dawa³a znaczne szanse pomyœlnego
wyl¹dowania.
Ko³a p³atowca dotknê³y ziemi i potoczy³y siê naprzód. Niestety ju¿ w kilka
metrów po przetoczeniu siê po ziemi natrafi³y na ów mur kamienny, ukryty
w zbo¿u. Rozpêd samolotu by³ tak silny, ¿e mur zosta³ rozbity, a samolot
przetoczy³ siê na drug¹ stronê, przetaczaj¹c siê do góry ko³ami.
W dodatku pole za murem raptownie obni¿a³o siê mniej wiêcej o oko³o
dwa metry. Samolot po przewróceniu siê natrafi³ na pró¿niê i opad³ raptownie w dó³.
W tych warunkach katastrofa samolotu by³a wprost nieuchronna. Byæ
mo¿e, ¿e nie dosz³oby do tego, gdyby p³atowiec usiad³ na tym samym
polu, lecz wyl¹dowa³ ze strony przeciwnej. Wówczas p³atowiec by³by
prawdopodobnie uderzy³ o wystaj¹ce ponad powierzchniê ziemi
wzniesienia, lecz poniewa¿ posuwa³by siê z do³u do góry, kapota¿ prawdopodobnie nie nast¹pi³by. Lecz takie l¹dowanie by³oby w³aœciwie nie
mo¿liwe, gdy¿ nie by³o dostêpu do opuszczenia siê w dó³ z powodu
wystaj¹cej opodal góry. Zreszt¹ mjr Idzikowski l¹dowa³ prawdopodobnie
w ostatniej chwili, kiedy motor przestawa³ ju¿ dzia³aæ, a w dodatku by³ tak
zatruty gazem, ¿e gdyby nawet warunki terenu by³y widoczne, mog³yby
ujœæ jego œwiadomoœci.
Po kilku minutach od chwili wyl¹dowania, w czasie, którego aparat le¿a³
na ziemi przewrócony, podbieg³ do p³atowca jeden z mieszkañców wyspy.
Zauwa¿y³ on przede wszystkim mjr Idzikowskiego, który wisia³ do góry
nogami. Mjr Idzikowski nie wykonywa³ ¿adnych ruchów i nie próbowa³
uwolniæ siê z pasa, ³¹cz¹cego go ze spadochronem. Uczynny Azorczyk
usi³owa³ go wydobyæ. W tym celu musia³ odpi¹æ pas. Niestety, wysi³ki
jego pozosta³y daremne, gdy¿ nie znaj¹c systemu zamka, na który
zamykany by³ pas, nie móg³ tego uczyniæ. Widz¹c, wiêc, i¿ z zewn¹trz nie
potrafi uwolniæ mjr Idzikowskiego, otworzy³ drzwi samolotu, by wejœæ do
kabiny i dzia³aæ z wewn¹trz.
Tu oczywiœcie zauwa¿y³ mnie, le¿¹cego bez przytomnoœci i bardzo
pot³uczonego.
Ta okolicznoœæ uratowa³a mi ¿ycie, Azorczyk, bowiem chwyci³ mnie na
rêce i wyniós³ z samolotu, poczym w odleg³oœci 20 metrów od aparatu
u³o¿y³ mnie na ziemi.
Dokonawszy tego, zawróci³ do samolotu. Równoczeœnie ze wszystkich
stron zaczê³a biec ludnoœæ, aby nieœæ pomoc ofiarom katastrofy. Lecz
w chwili, kiedy biegn¹cy znaleŸli siê ju¿ w pobli¿u samolotu, sta³a siê rzecz
niespodziewana.
Oto z hukiem eksplodowa³y zbiorniki z benzyn¹. W oka mgnieniu aparat
stan¹³ w ogniu, który z wielk¹ szybkoœci¹ opanowa³ wszystkie jego czêœci.
Minê³o kilka minut, a z aparatu pozosta³ zaledwie pokrzywiony szkielet
metalowy. Azorczycy, z których wielu uleg³o ciê¿kim poparzeniom, rozbiegli siê na wszystkie strony. O ratowaniu mjr Idzikowskiego nie by³o ju¿
nawet mowy.
P³atowiec sp³on¹³ doszczêtnie wraz ze wszystkimi zegarami, instrumentami, mapami itp. Dziwnym zbiegiem okolicznoœci ocala³ tylko dziennik

Co by³o przyczyn¹ przerwania lotu w stronê Nowego Jorku, a nastêpnie
wybuchu benzyny po wyl¹dowaniu na Graciozie?
Nie ulega w¹tpliwoœci, ze z³e dzia³anie silnika spowodowane by³o zepsuciem siê magneta. Jak ju¿ wspomina³em, firma Lorraine-Dietrich zaopatrzy³a nasz samolot w magneto ze œwiatowej fabryki szwajcarskiej
„Scintilla“.
Uczyniono to, dlatego, i¿ u¿ywane pocz¹tkowo magneto francuskie
„Salmson“ zawiod³o w czasie prób i nie dawa³o ¿adnej gwarancji pewnego
przelotu.
Wstawiaj¹c na samolot magneto „Scintilla“, firma Lorraine-Dietrich
polega³a na œwiatowej s³awie fabryki szwajcarskiej, której magneta
na silniki 12-cylindrowe s¹ rzeczywiœcie pod wzglêdem jakoœci
bezkonkurencyjne.
Silnik nasz by³ jednak 18-cylindrowy. U¿ycie magneta „Scintilla“ na tego
rodzaju motorze by³o dotychczas bez precedensów.
Dodaæ nale¿y, ¿e magneto to by³o bardzo ma³o wypróbowane. Ogó³em
u¿ywano tego magneta zaledwie przez 100 godzin, przy czym my korzystaliœmy z niego zaledwie przez 25 godzin. Firma Lorraine-Diefrich
przyznaje obecnie, ¿e powodem zatrzymania siê silnika by³a zmiana magneta.
Jakkolwiek z jednej strony nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e firma ta nie
powinna by³a daæ nam nowego magneta, które by nie by³o uprzednio
wypróbowane przez kilka lat, to jednak z drugiej strony nie mia³a ona
w³aœciwie innego wyboru i dzia³a³a w najlepszej wierze. A katastrofa
naszego samolotu, która dotknê³a tak bardzo naród polski,
wyrz¹dzi³a przecie¿ tak¿e dotkliwe straty pod wzglêdem moralnym
i materialnym zainteresowanym firmom francuskim.
Jeœli idzie o przyczynê wybuchu benzyny, sprawa przedstawia³a siê prawdopodobnie tak.
Gdy p³atowiec przewróci³ siê, pozosta³a jeszcze w bocznych zbiornikach
benzyna. Wskutek uderzenia aparatu o mur, a nastêpnie o ziemiê, musia³a
siê przedostaæ do gor¹cego motoru, gdzie zajê³a siê p³omieniem.
Ogieñ przedosta³ siê nastêpnie do zbiorników i spowodowa³ ich
rozsadzenie. Po obejrzeniu silnika przekona³em siê, ¿e tylko tylna czêœæ
jego by³a opalona. Czêœciowo tak¿e by³o spalone magneto.
Poniewa¿ wybuch nast¹pi³ w kilka minut po wypadku i do tego czasu
silnik ju¿ nieco ostyg³, nie jest wykluczone, ¿e p³omieñ powsta³ od
papierosa, palonego przez jednego z ratuj¹cych. Trudno jednak teraz coœ
pewnego o tym powiedzieæ.
- Dlaczego nie siedliœcie na morzu? - mo¿e ktoœ zapytaæ, - skoro widzieliœcie, ¿e teren nie nadaje siê do l¹dowania?
W ten sposób moglibyœcie przecie¿ ³atwiej uratowaæ ¿ycie, korzystaj¹c
z pomocy okrêtów, lub nawet wp³aw p³yn¹c do brzegu.
Jest to rozumowanie b³êdne, gdy¿ siadanie na wodzie bynajmniej nie uratowa³oby nam ¿ycia. Przed wodowaniem, bowiem nale¿a³oby równie¿
opró¿niæ zbiorniki z benzyn¹ i zamkn¹æ odemkniête klapy w zbiornikach,
by zamkniête w nich powietrze zamieni³o je w p³ywaki, utrzymuj¹ce
p³atowiec na powierzchni wody.
Przy opró¿nianiu zbiorników uleglibyœmy równie¿ zatruciu. Straciwszy zaœ
œwiadomoœæ, nie zdo³a³bym ju¿ zamkn¹æ owych klap, przez które do
p³atowca przedosta³aby siê woda. W ten sposób p³atowiec musia³by
zaton¹æ razem z nami.
Muszê stwierdziæ jednak, ¿e o siadaniu na morzu nie myœleliœmy, dlatego,
i¿ uwa¿aliœmy za swój obowi¹zek ratowanie p³atowca, z którym zwi¹zane
by³y nasze plany i nadzieje.
Podkreœlam to z tym wiêkszym naciskiem, i¿ nie mieliœmy powodu przypuszczaæ, ¿e opuszczenie siê na wodê, jak to by³oby w rzeczywistoœci,
musia³oby siê zakoñczyæ nasz¹ œmierci¹. Próby z opró¿nianiem zbiorników
czyniliœmy oczywiœcie we Francji, lecz wówczas benzyna nie by³a wcale
zmieszana z owym p³ynem przeciwwybuchowym, którego dzia³anie
okaza³o siê truj¹ce.
Œciœle bior¹c, mieliœmy tylko jeden sposób ratunku, a mianowicie skok
na spadochronie. Ale i o tym nie myœleliœmy, maj¹c nadziejê,
¿e wyl¹dujemy na l¹dzie, lub w najgorszym razie osi¹dziemy na wodzie.
Jak wyj¹tkowo nieszczêœliwie zakoñczy³o siê nasze l¹dowanie na wyspie
Graciozie œwiadczy inny podobny wypadek przymusowego l¹dowania,
jaki prze¿y³em jeszcze w maju 1920 r. z majorem Idzikowskim, kiedy to
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wspólnie lataliœmy na wywiady na front bolszewicki.
Wracaliœmy wówczas z lotu nad frontem z Rachny na Ukrainie przez
¯merynkê do P³oskirowa, gdzie mieliœmy siê zatrzymaæ na noc, poniewa¿
dalej na wschód nie by³o ju¿ ¿adnego lotniska.
Gdy przelatywaliœmy nad gór¹ ko³o miejscowoœci DoraŸni, silnik odmówi³
pos³uszeñstwa. Œciœle bior¹c, spodziewaliœmy siê tego, gdy¿ jeszcze w
czasie lotu nad frontem poczciwy nasz silnik Daimier chodzi³ nieregularnie
i traci³ obroty. Nie mogliœmy jednak pozostawaæ blisko od frontu, a daleko
od podstawowego lotniska i dlatego zdecydowaliœmy siê na lot do
P³oskirowa.
Góra, nad któr¹ lecieliœmy, by³a zrêbem po wyciêtym niedawno lesie.
Idzikowski siad³ szczêœliwie na szczycie, lecz rozpêdzony p³atowiec zacz¹³
toczyæ siê po ziemi z góry na dó³, nabieraj¹c coraz wiêkszej szybkoœci. O
wyskoczeniu z p³atowca bez z³amania nogi lub rêki nie by³o nawet mowy.
Na szczêœcie samolot wjecha³ na wielk¹ kupê kamieni, na której zatrzyma³
siê, ³ami¹c zreszt¹ podwozie i staj¹c ogonem do góry.
Gdy wreszcie wyszliœmy z aparatu, Idzikowski zawo³a³ z humorem: Spójrz, jak nasz samolot bije pok³ony Ukrainie.
Wspólne loty odbywa³em wiêc z mjr Idzikowskim ju¿ od pierwszych chwil
istnienia polskiego lotnictwa wojskowego,
przy tym ju¿ wówczas s³yn¹³ on jako jeden z najsprawniejszych i najspokojniejszych pilotów. Ju¿ wówczas snuliœmy pierwsze marzenia o wspólnych
lotach do s³awy. A teraz wszystko, o czym marzyliœmy, obróci³o siê w kilka
chwil w popió³ tej kupki zgliszcz, pozosta³ej po aparacie. Ca³a praca
dwuletnia posz³a prawie na marne, a wszystkie nasze studia i najtroskliwsze obliczenie nie zdo³a³y zapobiec tej straszliwej, okrutnej katastrofie.
A najgorsze, ¿e straci³em bezpowrotnie serdecznego przyjaciela
i wytrwa³ego towarzysza trudnych, choæ pozornie tak ³atwych planów.
Jako jedyne trofeum pozosta³ tylko ten nadpalony silnik i strzaskane na
dwoje œmig³o. Nie mog³em nawet dociec, w jaki sposób uleg³o ono
z³amaniu. Chyba nie zd¹¿y³o zatrzymaæ siê przed uderzeniem o mur.
Dumne œmig³o, które wiruj¹c w powietrzu, torowa³o nam niedawno drogê
wœród fal eteru nad Atlantykiem, le¿a³o teraz roz³upane na dwoje, pogiête,
osmalone.
Ktokolwiek przyst¹pi kiedy do rozwa¿ania przyczyn katastrofy naszego
p³atowca, nie bêdzie móg³ pomin¹æ owego szczególnego zbiegu
okolicznoœci, który przeœladowa³ nas w naszym przedsiêwziêciu. Mimo
wszelkich szans, które dawa³a nam meteorologia i solidnoœæ firm,
wykonuj¹cych p³atowiec, musieliœmy zawróciæ, Kiedy zdawa³o siê ju¿, ¿e
docieramy do wyspy Fayal, gdzie spodziewaliœmy siê znaleŸæ jakie takie
miejsce do l¹dowania, okaza³o siê, ¿e los pozwoli³ nam dotrzeæ do l¹du,
lecz zmusi³ nas do siadania na innej wyspie, zupe³nie nieodpowiedniej.
Kiedy ko³a naszego p³atowca dotknê³y ju¿ pola zasianego zbo¿em,
w sekundê potem los zgotowa³ nam zdradliw¹ zasadzkê w postaci muru
kamiennego. Kiedy po kapota¿ aparat wywrócony, lecz ca³y, le¿a³ do góry
ko³ami, a my zatruci, choæ ¿ywi, wyczekiwaliœmy pomocy, wybuchnê³y
zbiorniki z benzyn¹, zanim ratownicy, wyniós³szy jednego z pilotów, zd¹¿yli
nadbiec na ratunek drugiemu. Los szed³ nam wprawdzie na rêkê, tego nie
mo¿na zaprzeczyæ. Ale pomaga³ nam tylko w 50 procentach. Owych 50
procent, których nie chcia³ nam u¿yczyæ - to ¿ycie mego kolegi, mjr
Idzikowskiego.
Jak umar³ major Idzikowski, to zapewne zostanie na zawsze tajemnic¹.
Na pewno nie zgin¹³ od zatrucia gazem, jakkolwiek, wed³ug zeznañ
ratuj¹cych go osób, by³ ju¿ bez przytomnoœci. Byæ mo¿e, ¿e œmieræ
nast¹pi³a z powodu wstrz¹su, jakiego musia³ doznaæ przy uderzeniu
o mur, bêd¹c przymocowany pasem do stanowiska, Mo¿liwe jednak,
¿e i tê chwilê przetrwa³ jeszcze ¿ywy i ¿e œmieræ nast¹pi³a w chwili
wybuchu zbiorników, co jest najbardziej prawdopodobne,
Poniewa¿ nie by³ on ju¿ wówczas przytomny, trzeba przyj¹æ, i¿ los
oszczêdzi³ mu cierpieñ fizycznych i moralnych z powodu po¿aru samolotu.
A jednak nie sposób odpêdziæ od siebie tej tragicznej myœli; gdyby
wybuch nast¹pi³ o piêæ minut póŸniej, ¿ycie bohaterskiego pilota by³oby
uratowane.
Kiedy wreszcie odzyska³em œwiadomoœæ, pierwszym wra¿eniem, jakie
odnios³em, by³o uczucie bólu. G³owê krêpowa³y mi banda¿e, tak,
¿e widzia³em tylko na jedno oko. Wszystkie stawy doskwiera³y mi
niemi³osiernie, w g³owie s³ysza³em szum, skóra piek³a mnie w ró¿nych
miejscach Rozejrza³em siê dooko³a. By³ to pokój o wygl¹dzie szpitalnym,
którego okno wychodzi³o na krajobraz pe³en gór i pagórków. Ko³o ³ó¿ka
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stali dwaj mê¿czyŸni, schylaj¹c zatroskane oblicza.
- Gdzie jestem? - zapyta³em z wysi³kiem.
- Znajduje siê pan w szpitalu, w miasteczku Santa Cruz. Ja jestem
medykiem i nazywam siê Ildefonso Athayde. A to nasz aptekarz, pan
Francisko Rodrigues - powiedzia³ po francusku jeden z obecnych.
W jednej chwili stanê³y mi przed oczami ostatnie chwile spêdzone na
samolocie.
- A wiêc ulegliœmy katastrofie i ja znajdujê siê w szpitalu, - uœwiadomi³em
sobie tê smutn¹ prawdê. I natychmiast
ogarn¹³ mnie niepokój o los mego towarzysza.
- Gdzie jest major Idzikowski? - zawo³a³em. - Mój towarzysz lotu.
Obaj obecni zamienili z sob¹ porozumiewawcze spojrzenie, poczym jeden
z nich odpar³:
- Jest ranny, podobnie ranny jak pan.
- Czy ¿yciu jego zagra¿a niebezpieczeñstwo? - pytam natarczywie.
Znów chwila wahania i znów niepewna, za¿enowana odpowiedŸ:
- Nie, bynajmniej. Bêdzie tak samo zdrów jak pan.
- A co siê sta³o z aparatem? - indagowa³em dalej z trudnoœci¹. - Czy mo¿e
kontynuowaæ podró¿?
- O nie - odpar³ jeden z obecnych. - Samolot jest strzaskany, a œciœle
bior¹c, sp³on¹³ doszczêtnie. Niestety, nie jest on ju¿ zdatny do podró¿y.
Zapewnienia p. Athayde i Rodriguesa o lekkich ranach majora
Idzikowskiego nie przekona³y mnie. Wzrok ich, zgnêbiony i ci¹g³e znaki
porozumiewawcze mówi³y co innego. Uœwiadomi³em sobie, ¿e najprawdopodobniej padam ofiar¹ dobrych serc tych ludzi, którzy chc¹ mi
oszczêdziæ prawdziwej wiadomoœci o ciê¿kich ranach, a mo¿e nawet
œmierci mojego towarzysza.
Nie przestawa³em nalegaæ, aby powiedzieli mi prawdê. Ale obaj obecni
upierali siê przy swoim zdaniu. Im d³u¿ej powiadali, a¿ w koñcu
uwierzy³em, ¿e mjr Idzikowski istotnie wyszed³ ca³o z katastrofy.
- Opowiedzcie mi panowie przebieg naszego l¹dowania - zwróci³em siê
z proœb¹ do obecnych.
I po raz pierwszy us³ysza³em smutn¹ opowieœæ o katastrofie, w której nie
brak by³o najmniejszego szczegó³u, z wyj¹tkiem tego najwa¿niejszego;
o œmierci mojego druha.
Jak mi opowiada³ pan Athayde, katastrofa wydarzy³a siê miêdzy
miasteczkami Santa Cruz i Guadeloupe, na polu, które ludnoœæ miejscowa nazywa Brasileira. Kiedy wyci¹gniêto mnie z aparatu, i u³o¿ono
w odleg³oœci 2 metrów, niebawem nadjecha³ samochód, który przewióz³
mnie do szpitala w Santa Cruz, gdzie p. Athayde - jak siê póŸniej
dowiedzia³em, pocz¹tkuj¹cy medyk, który w razie potrzeby najmowa³ siê
po amatorsku leczeniem - przyst¹pi³ natychmiast do operacji. Przede
wszystkim zeszy³ mi czo³o i powiekê, potem obanda¿owa³ mnie i usi³owa³
ocuciæ. Niestety, wszelkie jego wysi³ki w tym kierunku spe³z³y na niczym.
Od chwili katastrofy, tj. od godz. 7. 15 po po³udniu wed³ug czasu
miejscowego do godz.9 rano by³em bez przytomnoœci.
- Ale teraz ju¿ wszystko dobrze - zakoñczy³ p. Athayde - Rych³o powróci
pan zupe³nie do zdrowia.

CDN.
W cyklu: Z archiwum... prezentujemy niepublikowane dokumenty oraz
unikalne wydawnictwa zgromadzone w staros¹deckim Muzeum
Opr. tekstu Andrzej D³ugosz
Regionalnym.

“HEJ KOLÊDA, KOLÊDA!”
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Starym S¹czu (33-340 Stary S¹cz,
ul. Batorego 23, tel. 4460964) zaprasza do udzia³u w konkursie grup
kolêdniczych, który odbêdzie siê w Domu Kultury w Barcicach, 33-342
Barcice, tel. 4466069. W konkursie mog¹ uczestniczyæ zespo³y zorganizowane przez: domy, kluby kultury, œwietlice szkolne, teatrzyki; OSP, stowarzyszenia, parafie, itp., które przygotuj¹ dowolnie wybrane przez siebie
widowisko zwi¹zane z tradycj¹ chodzenia po kolêdzie w okresie Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia w oparciu o teksty i melodie naszego regionu. Mog¹
to byæ inscenizacje (do 15 min) takie jak: - kolêdnicy z szopk¹, - kolêdnicy
z gwiazd¹, - kolêdnicy z koz¹, - kolêdnicy z turoniem, - kolêdnicy z Herodem.
Przedstawienia Jase³kowe i programy bo¿onarodzeniowe nie zwi¹zane
œciœle z tradycyjnym kolêdowaniem nie bêd¹ podlega³y ocenie jury.
W grupach kolêdniczych powinni wystêpowaæ tylko ch³opcy - zgodnie
z tradycj¹! Dodatkowe punkty przy ocenie mo¿na uzyskaæ za udzia³ kapeli
ludowej (skrzypce, klarnet, kontrabas, heligonka). Zg³oszenia do
konkursu mo¿na sk³adaæ na piœmie lub telefonicznie. Fina³ konkursu
odbêdzie siê 2 lutego (niedziela) 2003 roku o godzinie 15.00 (MC)

Koncert
noworoczny
W

niedzielê 5 stycznia w kinie Poprad odby³ siê tradycyjny
Koncert Noworoczny “Burmistrz Miasta i Gminy
zaprasza”. Podobnie jak w roku ubieg³ym wyst¹pi³y w nim:
Staros¹decka Orkiestra, Chór Parafii œw. El¿biety i Dzieciêcy
Zespó³ Regionalny “Staros¹deczanie”. Odby³ siê wiêc koncert
na miarê posiadania i mo¿liwoœci, bez “zadêcia” i sporych
kosztów, które trzeba by wy³o¿yæ na sprowadzenie profesjonalnych wykonawców. I trzeba od razu powiedzieæ, ¿e warto by³o spêdziæ to
popo³udnie z m³odymi artystami staros¹deckimi, zarówno orkiestra jak i zespó³
prezentuj¹ siê bardzo dobrze. Owocuje praca Ewy Ziêby i Ireny
Chochorowskiej, a przede wszystkim Stanis³awa
D¹browskiego dyrygenta orkiestry. Do poziomu muzyków
starali siê dorównaæ parafialni chórzyœci, a trzeba dodaæ,
¿e traktuj¹ oni to zajêcie zupe³nie hobbystycznie. Swoimi
g³osami uraczy³o nas 13 dam i 9 d¿entelmenów.
Dodatkow¹ atrakcj¹ wystêpów by³a osoba konferansjera. Ubrany w regionalny strój Jerzy Hejmej prowadzi³
koncert sprawnie, okraszaj¹c zapowiedzi gwar¹
i ¿artami.
Burmistrz Marian Cycoñ, który zaprasza³ na ten koncert, powiedzia³ do publicznoœci wiele ciep³ych zdañ,
z³o¿y³ ¿yczenia noworoczne, przywita³ siê gor¹co
z muzykami i ich szefem, wys³ucha³ kilku utworów
i musia³ opuœciæ widowniê. Gospodarza miasta
czeka³y tego popo³udnia nie tylko przyjemnoœci.
Wzywa³y obowi¹zki poza miastem.
Orkiestra D¹browskiego najpierw zagra³a
sk³adankê walców i utworów rozrywkowych: Cindo
de Mayo, Z gór bije dzwon, Kwiat jednej nocy,
Can’t help falling in love, Rosamunde, Echa z gór,
One moment in time, Tiger rag. W drugiej i trzeciej czêœci wystêpu
orkiestrze towarzyszy³ chór. Wspólnie wykonywali kolêdy i utwory sakralne: Bia³e Bo¿e
Narodzenie, Tryumfy, Lulaj¿e Jezuniu, W ¿³obie le¿y, Anio³ pasterzom mówi³, Coœ siê dzieje, Hej ponad regle,
Ave Verum, Laudate Dominium, O Panie mój,
Modlitwa za Polskê.
W przerwie miêdzy wystêpami reprezentuj¹cy burmistrza
Marian Lis przew. Komisji Oœwiaty, Kultury… wyró¿ni³
dyplomami i nagrodami pieniê¿nymi w³aœcicieli najefektowniej oœwietlonych posesji w okresie œwi¹tecznym.
Naj³adniej oœwietlon¹ posesj¹ (z ocenianych przez
komisjê) okaza³ siê dom Stanis³awa Tokarczyka z Barcic
Górnych. Laureatowi przyznano nagrodê 300 z³. Drugie
i trzecie wyró¿nienie (200 i 100 z³) przydzielono Kazimierzowi Jaworskiemu i Stefanowi Bieli ze Starego S¹cza.
Po przerwie wyst¹pi³ zespó³ regionalny. Najm³odsza grupa
“Staros¹deczan” zatañczy³a poloneza, starsi wywijali polki
w rytm melodii lachowskich. Tancerzom przygrywali:
Marek Ziêba na skrzypcach oraz S. D¹browski na pianinie.
Dla wykonawców i najm³odszych widzów burmistrz
ufundowa³ kilka kilogramów czekoladek.
Dopisa³a publicznoœæ, która wype³ni³a po brzegi salê kina.
Koncert by³ oczywiœcie darmowy, a przygotowa³ go
i technicznie zrealizowa³ Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury
pod kier. Matyldy Cieœlickiej.
Tekst Ryszard Kumor
Foto: Andrzej D³ugosz
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Miejsko−Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu, Rynek 5, tel. 4460964, 4461641
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