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PRIORY TET:

OBWODNICA
Panie Burmistrzu, jakie g³ówne cele - po przeanalizowaniu
projektu bud¿etu - wyznacza sobie nowy gospodarz Gminy?
- Potrzeby s¹ olbrzymie, a dochody spadaj¹, m.in. z powodu
zmiany zasad opodatkowania. W Referacie Podatków
szacuj¹ ten spadek na ok. 1,8 ml z³. Nieuniknione bêd¹
zmiany w bud¿ecie, niektóre kosztowne projekty bêd¹
musia³y zostaæ ograniczone lub wstrzymane. Priorytetowa
jest obwodnica Starego S¹cza, o której ju¿ sygnalizowa³em
w Kurierze. Mówiê o tym ponownie, poniewa¿ obwodnicy
potrzebny jest lobbing, w najlepszym znaczeniu tego s³owa.
Lokalne, partykularne interesy musz¹ zejœæ na drugi plan.
Wprowadzenie obwodnicy do zadañ wojewódzkich na lata
2004-2006 ma dla nas pierwszorzêdne znaczenie. Droga,
która po³¹czy „krajówkê“ nr 87 z drog¹ powiatow¹ Che³miec
- Go³kowice daje nam mo¿liwoœci o¿ywienia gospodarczego.
Pod budownictwo i us³ugi otworz¹ siê spore obszary
w pó³nocnej czêœæ miasta, dla inwestorów zostan¹ udostêpnione tereny rekreacyjne w wid³ach Dunajca i Popradu,
które mog¹ byæ œwietn¹ baz¹ weekendowego wypoczynku
dla mieszkañców Starego i Nowego S¹cza. Przesunie siê
ciê¿ki ruch ko³owy z centrum na obrze¿a. Ale nasza obwod-
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nica jest tylko jednym z kilku etapów du¿ego programu
poprawy dostêpnoœci komunikacyjnej Ma³opolski. Decyzjê
o zakwalifikowaniu zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta
Starego S¹cza w ci¹gu drogi wojewódzkiej nr 969“ do dalszych prac podj¹³ Marsza³ek Ma³opolski, co potwierdza
pismo z 17 lutego skierowane na moje rêce. Koszty zakupu
gruntu (ok. 7,5 ha) i opracowania projektu bêd¹ wspó³finansowane, w równych czêœciach przez Gminê Stary S¹cz,
Gminê Podegrodzie, Powiat Nowos¹decki Ziemski i Województwo Ma³opolskie. Realizacjê inwestycji bêdzie
prowadzi³ Marsza³ek Ma³opolski.
Ograniczenie ciê¿kiego ruchu ko³owego w centrum miasta
nie podlega dyskusji. Istnieje jednak obawa, ¿e równie¿
samochody osobowe i autokary turystyczne bêd¹ omija³y
miasto.
- Jest takie zagro¿enie, dlatego stworzenie warunków dla
rozwoju infrastruktury po obu stronach nowej drogi mieœci
siê w tym priorytetowym przedsiêwziêciu. Proszê popatrzeæ
jak dynamicznie tworzy siê infrastruktura wzd³u¿
nowos¹deckich ulic: Tarnowskiej, Witosa, Pra¿mowskiego,
Pi³sudskiego. Nowe zak³ady pracy, salony samochodowe,
stacje benzynowe, sklepy, bary... Stary S¹cz mo¿e na
obwodnicy tylko skorzystaæ. Doskonale wiadomo, ¿e droga
wojewódzka nr 969, przebiegaj¹ca przez centrum utrudnia
ruch pojazdów i pieszych, a ponadto stwarza olbrzymie
zagro¿enie w przypadku przewozów tranzytowych ³adunków
niebezpiecznych. Ewentualna kolizja drogowa mog³aby
spowodowaæ nieobliczaln¹ w skutkach katastrofê ekologiczn¹. Ciê¿ki ruch ko³owy bardzo negatywnie wp³ywa na
zabytkow¹, œredniowieczn¹ zabudowê oraz stan zdrowia
mieszkañców. A dla podró¿uj¹cych na po³udnie nale¿y
stworzyæ ofertê turystyczno-rekreacyjn¹ w bardzo atrakcyjnym krajobrazowo terenie. Deklarujê wszelkie urzêdowe u³atwienia dla przedsiêbiorców, którzy zechc¹ tam
inwestowaæ.
Wykreowanie atrakcyjnego produktu turystycznego bêdzie
wymaga³o radykalnych zmian w podejœciu do ekologii.
- Nastêpnym tematem, którym chce zainteresowaæ
mieszkañców jest porz¹dkowanie spraw zwi¹zanych
z potokami i rzekami oraz wykorzystaniem gruntów
w obszarach zalewowych. W gminie jest bardzo du¿o takich
gruntów, w zdecydowanej wiêkszoœci od³ogowanych, a idealnych do produkcji ekologicznego, odnawialnego paliwa
tzw. biomasy. Wed³ug specjalistów bardzo dobr¹ roœlin¹ do
tego celu jest wierzba krzewiasta, doskonale zaadoptowana
do naszych warunków klimatycznych. Nie wymaga
zabiegów agrotechnicznych, a jej przyrost masy drewna
w cyklu rocznym jest kilkanaœcie razy wiêkszy ni¿ przyrosty
drewna w lasach. Z hektara mo¿na uzyskaæ do celów energetycznych kilkadziesi¹t ton biomasy. Dziêki przechwyceniu
przez szybko rosn¹c¹ roœlinê g³ównych zwi¹zków biogennych przenikaj¹cych z pól uprawnych i terenów
zamieszkanych do gruntu i cieków wodnych nast¹pi
doczyszczenie wód. Jeœli wdro¿ymy ten projekt to przy
sadzeniu wierzby, pozyskiwaniu biomasy, produkcji brykietów, dystrybucji, produkcji i instalacji kot³ów na biomasê
znajdzie pracê wielu ludzi. Kolejnym plusem projektu jest
fakt, ¿e pozwala on ubiegaæ siê o dotacje z funduszów poza
gminnych, tak¿e z Unii Europejskiej.
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Szkic Jan Gawroński

Na walnym zebraniu Towarzystwa Mi³oœników Starego
S¹cza 9 lutego mówiono o usuniêciu parkingu z rynku, pad³a
nawet propozycja ca³kowitego wy³¹czenia ruchu ko³owego,
ale pomys³ nie spodoba³ siê ludziom zatrwo¿onym o spadek
obrotów w okolicznych sklepach. Co Pan o tym s¹dzi?
- Budujemy obwodnicê nie po to ¿eby zrobiæ z Rynku
skansen. Nie pozwolê na wybudowanie w mieœcie ¿adnego
hipermarketu. Przebudowa p³yty rynku jest niezbêdna,
w³aœnie ze wzglêdu na jego funkcje u¿ytkowe. Sk³aniam siê
do pomys³u, aby na rynku zosta³y utworzone dwa pasy
parkingowe szerokoœci 3,5 - 4 m. na zachodniej
i po³udniowej krawêdzi. Na pozosta³ej czêœci p³yty
nale¿a³oby wymieniæ „kocie ³by“. Rynek nale¿y tak¿e
wyposa¿yæ w nowoczesne media techniczne. Musz¹ znikn¹æ
kable, które wisz¹ jak na wiejskim festynie oraz szpetne
stela¿e na tablice informacyjne. Wierzy³em, ¿e to gigantyczne przedsiêwziêcie udana siê zrobiæ w ramach œrodków
z wojewódzkiego programu „Centra - Odnowa Centrów
Ma³ych Miast i Wsi“. Niestety, pieni¹dze z roku ubieg³ego
zosta³y rozdysponowane a drugiej edycji programu nie
bêdzie. Jest natomiast szansa na pozyskanie œrodków
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Województwa Ma³polskiego, który bêdzie realizowany
z pomoc¹ œrodków unijnych, w latach 2004-2006. Do tego
programu zg³osiliœmy m.in. przebudowê p³yty rynku.
Warunkiem
koniecznym
uzyskania
dotacji
jest
zaanga¿owanie 30% œrodków w³asnych.

us³ug komunalnych; dostawê kolorowych worków do segregacji odpadów; wykonanie dokumantacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Go³kowicach Dolnych; wykonanie
programu gospodarki œciekowej; wykonanie remontu
oznakowania dróg; wykonanie poziomego oznakowania dróg
i ulic; „prowadzenie cmentarzy komunalnych w Starym
S¹czu”. Jeszcze aktualny jest przetarg nieograniczony na:
wykonanie prac remontowych dachu zabytkowego budynku
„Dom na Do³kach“. To chyba œwiadczy o dynamice naszej
pracy. Uda³o siê zmieniæ trasy autobusu linii nr 43. Obecnie
przebiega ona ulicami Wêgiersk¹ i Wincentego Witosa,
przez osiedle Lipie, Moszczenicê Ni¿n¹ do Moszczenicy
Wy¿nej. Autobus wyje¿d¿a z dworca MPK w Nowym S¹czu
o godz. 550 i 1410. Powrót z Moszczenicy o godz. 630
i 1520. W zwi¹zku ze zmian¹ trasy utworzono dwa nowe
przystanki na ulicy Witosa. Istnieje jeszcze potrzeba uruchomienia dodatkowych kursów, ale wi¹¿e siê to ze znaczn¹
dop³at¹, któr¹ musia³aby ponieœæ gmina. Od 20 stycznia
wszystkie kursy linii nr 11 Nowy S¹cz - Przysietnica
w soboty, niedziele i œwiêta obs³uguj¹ przystanek Cyganowice - Osiedle. Rozmawiam jeszcze z dyrekcj¹ PKS
o mo¿liwoœci uruchomienia linii busów, ³¹cz¹cych centrum
miasta z so³ectwami, w pierwszym rzêdzie z Moszczenic¹.
Zorganizowaliœmy dowóz dzieci z przysió³ka Strzêbio³ki do
szko³y w Moszczenicy. Najwiêcej czasu poœwiêcam projektom inwestycyjnym, wszystkie, o których mówiê bêd¹
dawa³y ludziom zatrudnienie. Sen z powiek spêdza mi gigantyczne bezrobocie, z ostatnich danych GUS wynika, ¿e
w powiecie nowos¹deckim ziemskim wynosi ono ponad
22%. Od 1 lutego w Urzêdzie odbywa sta¿ 10 m³odych ludzi,
absolwentów szkó³ i uczelni, którzy nie mieli prawa do
zasi³ku. Dziêki umowie podpisanej z Powiatowym Biurem
Pracy otrzymaj¹ stypendia w wysokoœci zasi³ku dla bezrobotnych. Doœwiadczenie pokazuje, ¿e najlepsi otrzymuj¹ po
sta¿u propozycjê dalszego zatrudnienia. Ubiegam siê tak¿e
o œrodki na prace interwencyjne. W marcu odbêdzie siê
spotkanie dla pracodawców z terenu naszej gminy, którego
tematem bêdzie m.in. proces rekrutacji i doboru pracowników. Stary S¹cz zosta³ wybrany do pilota¿owego projektu,
który realizuje Wojewódzki Urz¹d Pracy przy wspó³pracy
z partnerami rynku pracy.
Dziêkujê za rozmowê.

Z burmistrzem Starego S¹cza Marianem Cyconiem
rozmawia³ Ryszard Kumor

GMINNE SPOTKANIE EUROPEJSKIE

Ju¿ prawie trzy miesi¹ce od zaprzysiê¿enia Burmistrza, co
w tym okresie uda³o siê zrobiæ?
- W ostatnim okresie og³osiliœmy w Urzêdzie kilkanaœcie
przetargów. Autonomiczna komisja przetargowa zakoñczy³a
ju¿ przetargi na: œwiadczenie us³ug komunalnych; prowadzenie parkingów miejskich w Starym S¹czu; pozyskiwanie
i zrywkê surowca tartacznego i drewna opa³owego na terenie lasu komunalnego w Starym S¹czu; œwiadczenie us³ug
transportowych samochodem ciê¿arowym; budowê sieci
oœwietlenia ulicznego w Gaboniu i £azach Biegonickich;
budowê wodoci¹gu wiejskiego „Skrudzina“; œwiadczenie

urmistrz Miasta i Gminy Stary S¹cz zaprasza
wszystkich mieszkañców na organizowane przez
Biuro Integracji Europejskiej Ma³opolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w ramach kampanii informowania
spo³eczeñstwa przed referendum „Gminne Spotkanie
Europejskie”, w poniedzia³ek 24 lutego 2003 r. o godz.
13 w kinie Poprad (Stary S¹cz, ul. Batorego 23).
W spotkaniu wezm¹ udzia³ przedstawiciele administracji
rz¹dowej - centralnej i terenowej oraz eksperci, których
wyst¹pienia
bêd¹
wstêpem
do
dyskusji
z mieszkañcami, dotycz¹cej integracji europejskiej.

B

Marian Cycoñ
Burmistrz MiG Stary S¹cz

Strona 4

Pierwsze
ogniwo
ady so³eckie, komitety osiedlowe i stoj¹cych na ich czele
so³tysów i przewodnicz¹cych mo¿na nazwaæ podstawowym, a nawet najwa¿niejszym, bo pierwszym ogniwem
³añcucha samorz¹dowej w³adzy. Wybory do tych trudnych
funkcji, sprawowanych przecie¿ w najbli¿szym kontakcie
z s¹siadami, czêsto krewnymi, odbywa³y siê w Gminie Stary
S¹cz w dn. 19 stycznia - 16 lutego. Najwy¿szym zaufaniem
w swoich œrodowiskach obdarzeni zostali:
POPOWICE - Pietrzyk Stanis³aw (wybrany ponownie na
so³tysa), Œmierciak Józef, Jurecki Wojciech, S³aby Stanis³aw,
Dro¿d¿ Józef, Bielak Andrzej, Kurzeja Czes³aw (w wyborach
uczestniczy³o 119 osób); £AZY BIEGONICKIE - Paluch Kazimierz (wybrany ponownie na so³tysa), Faron Jan, Fryc Marian,
K¹dzio³ka Stanis³aw, Paluch Maria, Banach Augustyn, Kowalczyk Andrzej, Rams Jan (w wyborach uczestniczy³o 126 osób);
GO£KOWICE DOLNE - Plata Józef (wybrany ponownie na
so³tysa), Adamek Krzysztof, Florek Józef, Ci¹g³o Leszek, Gancarczyk
Jacek,
Sejud
Kinga,
Koszut
Jerzy
(w wyborach uczestniczy³o 39 osób); GO£KOWICE GÓRNE Szewczyk Stanis³aw (wybrany ponownie na so³tysa), Gancarczyk Mieczys³aw, Warzecha Stanis³aw, Olszowski Stanis³aw,
Niemiec Marian, Król Tadeusz (w wyborach uczestniczy³y 53
osoby); WOLA KROGULECKA - Janczak Jan (wybrany
ponownie na so³tysa), Nalepa Stanis³aw, Berstling Anna,
Lenarczyk Jolanta, Molenda Józef, Olszowski Pawe³, Kaczor
Józef, Stawiarska Agnieszka (w wyborach uczestniczy³y
43 osoby);
BARCICE GÓRNE - Iwulski Antoni (wybrany ponownie na
so³tysa), Buchman Tadeusz, Kaczor Bogus³aw, Puch Pawe³,
Nowak Józef, Psonak Robert, Korwin Kazimierz, Tokarczyk
Wies³aw (w wyborach uczestniczy³o 140 osób); BARCICE
DOLNE - Rams Rafa³ (wybrany na so³tysa), Mikulski Wojciech,
Soboñ Rudolf, Jabrocka El¿bieta, £atka Jan, Majewski Henryk,
Olszak Mieczys³aw, Obrzud Tadeusz (w wyborach uczestniczy³y 54 osoby); PRZYSIETNICA - Ptaœnik Kazimierz
(wybrany na so³tysa), Mikulec Anna, Gizicki Kazimierz,
Sobczak Zbigniew, Maciak Bogdan, Majerski Józef, Godawski
Stanis³aw, Pustu³ka Marian (w wyborach uczestniczy³o 171
osób); MYŒLEC - Wêgrzyn Maria (wybrana ponownie na
so³tysa), Paluch Roman, Maœko Wojciech, Ho³ysz Dariusz,
Ogorza³y Franciszek, Marczyk Jan (w wyborach uczestniczy³y
43 osoby); MOSZCZENICA - Opyd Stanis³aw (wybrany
ponownie na so³tysa), Ko³bon Antoni, Gancarczyk W³adys³aw,
Florek W³adys³aw, Szczygie³, Wojciech, Nowak Henryk,
Franczyk Wojciech, Jop Micha³ (w wyborach uczestniczy³o 115
osób); MOSZCZENICA WY¯NA - Szewczyk Krystyna
(wybrana ponownie na so³tysa), Plata Józef, Ka³uziñski
Stanis³aw, Szewczyk Ignacy, Mardu³a Stanis³aw, Mardu³a
Wies³aw, Dudek Antoni, Bielak Wies³aw (w wyborach uczestniczy³o 81 osób); GABOÑ - Garbacz Miros³aw (wybrany na
so³tysa), Stypu³a Kazimierz, Grabski Czes³aw, Jamniczek
Stanis³aw, Kulig Jan, Bieryt Miros³aw, Stawiarski Mieczys³aw
(w wyborach uczestniczy³y 135 osób); GABOÑ - PRACZKA Kuczaj Andrzej (wybrany ponownie na so³tysa), Kaczor Teofil,
Zagórowski Marek, Hejmej Jan, Janik Jan, Bieryt Micha³
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(w wyborach uczestniczy³o 20 osób); MOSTKI- Weber Dariusz
(wybrany na so³tysa), Plata Antoni, Adamczyk Tadeusz, Kuziel
El¿bieta, Ladenberger Ignacy, Grabias Bogdan, W¹cha³a Józef,
Konstanty Andrzej (w wyborach uczestniczy³y 88 osób);
SKRUDZINA - Szewczyk Mieczys³aw (wybrany ponownie na
so³tysa), Szewczyk Jan, Janik Józef, Piksa Józef, Klimek
Ryszard, Stawiarki Leszek, Gancarczyk Eugeniusz
(w wyborach uczestniczy³y 43 osoby); OSIEDLE
„CYGANOWICE“ - Leœniak Zbigniew (wybrany na przewodnicz¹cego), Pietrzyk Marek, Maœlejak Grzegorz, Pasiut
Helena, Ko¿uch Zdzis³aw, Pasiut Danuta (w wyborach uczestniczy³o 76 osób)£ OSIEDLE „LIPIE“ - Trzebuniak Marianna
(wybrana ponownie na przewodnicz¹c¹), Nalepa Czes³aw,
Wietrzak Wojciech, Wajda Jerzy, Mleczko Danuta, Król Marta,
Grodkowska Antonina, Stec Stanis³aw (w wyborach uczestniczy³o 117 osób); OSIEDLE „TYSI¥CLECIA“ - Borkowski
Mieczys³aw (wybrany ponownie na przewodnicz¹cego),
Kowalczyk Pawe³, Romanek Bogdan, Zwoliñska £ucja, Kyrcz
£ucja, Czy¿owski Józef (w wyborach uczestniczy³o 10 osób);
OSIEDLE „PO£UDNIE“ - Korona Józef (wybrany ponownie na
przewodnicz¹cego), Lachowski Jan, Galus Ryszard, Sukiennik
Zbigniew, Król Ludwik, Chochorowski Wojciech (w wyborach
uczestniczy³o 26 osób); OSIEDLE „PÓ£NOC“ - Lis Marian
(wybrany ponownie na przewodnicz¹cego), Górski Piotr, Broniszewska Janina, Sroka Józef, Jankowska Teofila, Listkiewicz
Jan (w wyborach uczestniczy³o 50 osób); OSIEDLE
„ZACHÓD“ - Majewski Czes³aw (wybrany na
przewodnicz¹cego), Jawor Krystyna, Krzy¿ak Marta,
Ro¿d¿yñski Franciszek, Caba³a Lidia. Serafin Zbigniew (w
wyborach uczestniczy³o 38 osób); OSIEDLE „S£ONECZNE“ Jasiñski Wac³aw (wybrany ponownie na przewodnicz¹cego),
Seku³a Marek, Lis Andrzej, Kuczaj Marian, Jastrzêbski Robert,
S³aby Maria (w wyborach uczestniczy³o 43 osoby); OSIEDLE
„ŒRÓDMIEŒCIE“ - Gonciarz Jan (wybrany ponownie na przewodnicz¹cego), Jeziorek Krystyna, Janczura Krzysztof,
Nicpoñski Andrzej, Ziêbowicz Lechos³aw, Rejowski Tadeusz (w
wyborach uczestniczy³o 47 osób). (rk)

Hala czy wiata?
lika miesiêcy temu zakoñczono rozbudowê gimnazjum w Barcicach. W styczniu odby³a siê piêkna impreza dla uczczenia
tego faktu, z bogatym programem artystycznym przygotowanym
przez m³odzie¿. Teraz kilkuset uczniów gimnazjum i szko³y podstawowej czeka na now¹ salê sportow¹, która od dwóch lat stoi
w stanie surowym. Imponuj¹ca jak na szkolne warunki hala
sportowa (36x18x7,5 metra) pewnie mog³aby byæ wykorzystana
nie tylko na cele edukacyjne, ale tak¿e np. przez sportowców
z s¹siedzkiego LZS „Barciczanka“. Tymczasem obiekt wygl¹da
jak wielka, opuszczona wiata.
- Na zakoñczenie inwestycji potrzeba jeszcze ok. 1,2 - 1,3 mln
z³. - informuje burmistrz Marian Cycoñ. - Gminy nie staæ, aby
wyasygnowaæ takie œrodki w jednym roku kalendarzowym.
Nie da siê tak¿e wybudowaæ du¿ej sali gimnastycznej w ci¹gu
jednego miesi¹ca. Jedyn¹ szans¹ na rych³e oddanie sali do
u¿ytku jest dotacja w ramach Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Ma³opolskiego. W tym roku jest to
niemo¿liwe, poniewa¿ tak¹ pomoc mo¿na otrzymaæ tylko raz na
trzy lata. W bud¿ecie gminy na 2003 r. zaplanowano na inwestycjê ponad 300 tys. z³. Im wczeœniej j¹ zakoñczymy tym szybciej
- po rozliczeniu dotacji i up³ywie kolejnego okresu karencji rozpoczniemy budowê sali w Go³kowicach. Najprawdopodobniej salê w Barcicach bêdzie mo¿na oddaæ do u¿ytku w 2005
roku. (rk)
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W stronê Unii...
- o integracji europejskiej s³ów kilka
Równie¿ wspólna waluta - Euro, przyniesie sporo korzyœci:
znikn¹ prowizje od wymiany oraz ryzyko kursowe.
Z pewnoœci¹ proces integracyjny bêdzie zbyt d³ugotrwa³y,
aby skutki jego dzia³añ by³y natychmiastowo zauwa¿alne
w ka¿dej sferze ludzkiego ¿ycia. Jednak na harmonijnej
wspó³pracy i zjednoczeniu Europy, wszyscy zyskamy. Jedynie
w³aœciwe wspó³dzia³anie pañstw mo¿e stanowiæ antidotum dla
nacjonalizmów, konfliktów etnicznych oraz wojen.
Dorota Rams

wi¹zek ¯o³nierzy Podziemnych Si³ Zbrojnych 1939-1956
Ko³o w Starym S¹czu zwraca siê do wszystkich organizacji
niepodleg³oœciowych, do weteranów walk o niepodleg³oœæ
naszej Ojczyzny, wiêŸniów politycznych, Sybiraków, ¿o³nierzy
uczestnicz¹cych w walkach o woln¹ Polskê i cz³onków ich rodzin
oraz przedstawicieli samorz¹dowych w³adz miasta i gminy
Stary S¹cz i wszystkich wiernych koœcio³a rzymsko-katolickiego z serdeczn¹ proœb¹ o wziêcie udzia³u w uroczystej Mszy
Œwiêtej w niedzielê 23 lutego 2003 r. o godz. 11 w koœciele p.w.
Trzech Krzy¿y przy klasztorze Klarysek w Starym S¹czu. Msza
œw. odbêdzie siê w intencji przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej. Bêdziemy w modlitwie dziêkowaæ i gor¹co prosiæ PANA
BOGA, aby nasza OJCZYZNA mog³a we wspólnocie
demokratycznych, suwerennych pañstw rozwijaæ siê wolna od
imperialistycznych zapêdów.

Z

PREZES ZARZ¥DU
ZWI¥ZKU ¯O£NIERZY PODZIEMNYCH SI£ ZBROJNYCH
KO£O W STARYM S¥CZU POR. W£ADYS£AW GORZAN

Fot. Andrzej Znojek

ntegracja z Uni¹ Europejsk¹ budzi w spo³eczeñstwie wiele
kontrowersji i stanowi dzisiaj dominuj¹cy temat dyskusji
politycznych. Pomimo tego, i¿ 13 grudnia 2002 roku
zakoñczyliœmy w Kopenhadze negocjacje zwi¹zane
z cz³onkostwem w UE, wci¹¿ brakuje rzetelnej informacji
zwi¹zanej z akcesj¹ do Unii. St¹d te¿ wynika b³êdne rozumienie wielu zagadnieñ zwi¹zanych ze Wspólnot¹ Europejsk¹.
W efekcie rodzi siê eurosceptycyzm. Co nas czeka? - takie
pytanie pojawia siê na ustach ka¿dego Polaka.
Niektórzy obawiaj¹ siê skutków dzia³añ integracyjnych, inni
z optymizmem patrz¹ w przysz³oœæ. Dlaczego z optymizmem?
Z pewnoœci¹ nale¿y podkreœliæ, i¿ pañstwowoœæ naszego
kraju, jego historia, kultura, wyrazistoœæ cywilizacyjna,
dojrza³oœæ do demokracji, znacznie wyprzedzaj¹ w czasie
Europê Zachodni¹. To atrybuty otwieraj¹ce mo¿liwoœæ rozwoju
samodzielnoœci w strukturach UE.
Unia stanowi szczególn¹ szansê dla m³odych, zw³aszcza
w okresie rosn¹cego bezrobocia. Posiadanie europejskiego
obywatelstwa umo¿liwi swobodny wybór miejsca zamieszkania, nauki i pracy. Od 2011 r. bez przeszkód mo¿na bêdzie
znaleŸæ zatrudnienie we wszystkich pañstwach UE. Holandia,
Irlandia, Szwecja i Dania zadeklarowa³y, ¿e bêd¹ tworzyæ
legalne stanowiska pracy dla mieszkañców pañstw
nowoprzyjêtych, ju¿ od momentu wejœcia do UE.
Wraz z integracj¹ europejsk¹ na naszych urzêdników bêdzie
czeka³o od 1200 do 1800 miejsc pracy na ró¿nych szczeblach
w strukturach europejskich. Wzroœnie równie¿ zapotrzebowanie na specjalistów unijnych w Polsce. Tym samym, zdecydowanemu polepszeniu ulegn¹ szanse na zatrudnienie
wœród absolwentów uczelni wy¿szych. M³odzi ludzie wreszcie
bêd¹ mogli spo¿ytkowaæ wiedzê i umiejêtnoœci nabyte w trakcie d³ugoletniej edukacji. Oferty na rynku pracy ulegn¹
znacznemu poszerzeniu.
Cz³onkostwo w strukturach Unii zapewni równie¿ mo¿liwoœæ
korzystania z europejskiego systemu opieki medycznej i socjalnej, a jakoœæ us³ug bêdzie zdecydowanie wy¿sza.
Poza tym Polska skorzysta finansowo na integracji z UE.
Po odliczeniu sk³adki w trzech pierwszych latach po wejœciu
do Wspólnoty Europejskiej, otrzymamy ponad 6 mld euro.
Jeœli do UE wejdziemy 1 maja, to zaoszczêdzimy 800 mln euro
na sk³adce cz³onkowskiej w pierwszym roku, co znacznie
zreperuje bud¿et pañstwa. Dotacje otrzymane m.in. dla rozwoju infrastruktury, przyczyni¹ siê do nale¿ytego
funkcjonowania dzia³u spo³ecznego, zaniedbanego wskutek
narastaj¹cego procesu regresywnego w ekonomii.
Z kolei pomoc finansowa dla rozwoju ekologii, spowoduje
wzrost dba³oœci o œrodowisko, gdy¿ polskie zak³ady przemys³owe nie bêd¹ mog³y emitowaæ wiêcej zanieczyszczeñ, ni¿
dopuszczaj¹ niezwykle restrykcyjne normy unijne. Modernizacja sieci wodoci¹gowych i oczyszczalni œcieków znacznie
poprawi jakoœæ wody pitnej.
Dostosowanie poszczególnych dzia³ów produkcji do unijnych
standardów ustabilizuje rynek zbytu oraz przyczyni siê do podniesienia jakoœci oferowanych us³ug. Wreszcie, poprawi siê
bezpieczeñstwo i higiena pracy w polskich firmach.
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Czas decyzji
Z koñcem ubieg³ego roku straci³y wa¿noœæ miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego uchwalone przed l stycznia
1995 r. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca
1994 roku zleci³a gminom wymianê planów na nowe - w wiêkszym stopniu dostosowane do potrzeb gospodarki rynkowej,
choæ nie na³o¿y³a obowi¹zku sporz¹dzenia takich planów dla
ca³ego obszaru gminy. Z ró¿nych powodów w wielu gminach nie
uda³o siê tego zrobiæ.
Na pytanie: Czy w mieœcie i gminie Stary S¹cz mo¿na (i na
jakiej podstawie) teraz budowaæ? - odpowiada JOLANTA
W¥SIK, kierownik referatu budownictwa, planowania
przestrzennego i ochrony zabytków w Urzêdzie Miasta i Gminy
Stary S¹cz.
- W nowej sytuacji o zabudowie, bez planu miejscowego, mo¿e
stanowiæ DECYZJA ADMINISTRACYJNA. W trybie administracyjnym decyzja mo¿e byæ wydana, tylko wtedy, kiedy:
inwestycja nie jest objêta programem rz¹dowym i nie s³u¿y realizacji lokalnych i ponadlokalnych celów publicznych,
· teren inwestycji jest na mapie ewidencji gruntów oznaczany
jako grunt budowlany.
· teren inwestycji nie le¿y w obrêbie stref ochrony przyrody
lub ochrony dóbr kultury ustanowionych przepisami odrêbnymi
lub ustalonych w studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
· teren inwestycji nie le¿y w obrêbie innych stref
ustanowionych przepisami odrêbnymi lub ustalonych w studium
stref skoncentrowanych dzia³añ inwestycyjnych,
· teren inwestycji nie jest wskazany w studium do objêcia
planami miejscowymi ze wzglêdu na lokalne uwarunkowania.
Takich terenów jest w naszej gminie stosunkowo niewiele.
Poniewa¿ w roku ubieg³ym Rada Miejska podjê³a uchwa³ê
o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planów zagospodarowania
dla Starego S¹cza w granicach administracyjnych miasta,
dla £azów Biegonickich w granicach administracyjnych wsi, dla
Skrudziny w granicach administracyjnych wsi (z wy³¹czeniem
obszaru Poporadzkiego Parku Krajobrazowego), dla GaboniaPraczki (z wy³¹czeniem obszaru Poporadzkiego Parku Krajobrazowego) - bêdzie mo¿liwoœæ budowania na tych terenach.
Aktualnie mo¿na budowaæ w obszarach, gdzie s¹ obowi¹zuj¹ce
plany (sporz¹dzone po 1995 r.) np. du¿y obszar w Mostkach,
w Go³kowicach „Na Dolinie”, za potokiem Galiszanka, miedzy
drog¹ do Gabonia a Skrudzin¹ (a¿ do potoku Jaworzyna) oraz
w obszarach, dla których jest sporz¹dzonych du¿o mniejszych
planów (dla 2 - 3 dzia³ek): w Go³kowicach, w Gaboniu w Barcicach i Przysietnicy.
PLAN MIEJSCOWY jako podstawa, a zarazem warunek wydania decyzji jest obowi¹zkowy w nastêpuj¹cych przypadkach (art.
13 ust. l ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym):
1) je¿eli przepisy szczególne tak stanowi¹,
2) dla obszaru, na którym przewiduje siê realizacjê programów,
o których mowa w art. 54d i w art. 58 ust. l, (programy wojewódzkie i programy rz¹dowe)
3) dla obszaru, na którym przewiduje siê zadania dla realizacji
lokalnych celów publicznych, z wyj¹tkiem zadañ zwi¹zanych
z budow¹ urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w granicach pasa
drogowego,
3a) dla obszarów, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 5a,
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(budownictwo komunalne - mieszkalne)
4) dla obszaru, o którym mowa w art. 6 ust. 5 pkt 7, ze wzglêdu
na istniej¹ce uwarunkowania,
5) dla obszaru, na którym przewiduje siê budowê obiektów
handlowych, o których mowa w art. 10 ust. l pkt l.
W przepisach szczególnych (pkt 1) obowi¹zek sporz¹dzania
planu okreœlony jest dla:
parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych, dla których ustanowiony zosta³ plan ochrony (art. 13a
ust. 7 ustawy o ochronie przyrody),
· obszarów chronionego krajobrazu i zespo³ów przyrodniczokrajobrazowych poddanych ochronie przez radê gminy (art. 34a
ust. 2 ustawy o ochronie przyrody),
· terenów górniczych (art. 53 a ust. l ustawy Prawo geologiczne i górnicze),
· obszarów zabudowanych wymagaj¹cych przekszta³ceñ lub
rehabilitacji, obszarów przeznaczonych do zorganizowanej
dzia³alnoœci inwestycyjnej i innych przewidzianych do zainwestowania, okreœlonych w studium, jeœli ich zagospodarowanie
wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ scalenia i podzia³u nieruchomoœci (art.
102 ust. l i 2 ustawy o gospodarce nieruchomoœciami),
· terenów rolnych i leœnych, które zamierza siê przeznaczyæ na
cele nierolnicze i nieleœne, tj. na cele nie zwi¹zane z gospodark¹
roln¹ i leœn¹ (art. 7 ust. l ustawy o ochronie gruntów rolnych
i leœnych),
· obszarów zdegradowanych w wyniku dzia³alnoœci cz³owieka
oraz klêsk ¿ywio³owych (art. 72 ust 3 ustawy „Prawo Ochrony
Œrodowiska”),
· terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz s³u¿¹cych organizacji imprez masowych (art. 10 ust. 1b ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym).
Urbaniœci zwracaj¹ uwagê na przypadek wynikaj¹cy z ustawy
z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych
(z póŸniejszymi zmianami), a szczególnie na art. 7 ust. l, „Przeznaczenie gruntów rolnych i leœnych na cele nierolnicze i nieleœne
dokonuje siê w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, sporz¹dzonym w trybie okreœlonym
w przepisach ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym...“.
Oznacza to, ¿e jeœli dany teren nie jest objêty planem miejscowym uchwalonym po l stycznia 1995 r., a w aktualnej mapie
ewidencji gruntów nie jest oznaczony jako budowlany, to dla
tego terenu musi byæ sporz¹dzony i uchwalony plan miejscowy,
aby mo¿na by³o wydaæ decyzjê, a nastêpnie decyzjê o pozwoleniu na budowê. Posiadanie zgody ministra rolnictwa i gospodarki
¿ywnoœciowej czy te¿ innych organów wymienionych w art. 7 ust.
2 nie mo¿e w tym przypadku byæ wystarczaj¹c¹ podstaw¹ do
ww. decyzji.
Obowi¹zek sporz¹dzenia planów miejscowych, a zatem równie¿
zakaz wydawania decyzji bez planu, obejmuje obszary,
na których przewiduje siê realizacjê zadañ s³u¿¹cych ponadlokalnym celom publicznym. Dotyczy to jednak tylko tych zadañ,
które ujête s¹ w uchwalonych przez sejmik województwa programach wojewódzkich s³u¿¹cych ponadlokalnym celom publicznym oraz w sporz¹dzonych przez ministrów i centralne
organy administracji rz¹dowej, zatwierdzonych programach
zawieraj¹cych zadania rz¹dowe s³u¿¹ce ponadlokalnym celom
publicznym. W przypadku nieujêcia zadania w wy¿ej
wymienionych programach oraz w przypadku braku programów,
nie mo¿na odmówiæ wydania decyzji w granicach obszarów,
które przeznacza siê w planie zagospodarowania przestrzennego województwa oraz w studium na realizacjê zadañ
s³u¿¹cych ponadlokalnym celom publicznym, nawet jeœli
planowane przedsiêwziêcie koliduje z tymi zadaniami.
Obowi¹zek sporz¹dzenia planu obejmuje równie¿ obszary, na
których przewiduje siê realizacjê zadañ s³u¿¹cych lokalnym
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celom publicznym, w tym obszary, które mog¹ byæ wyznaczone
pod zabudowê mieszkaniow¹ wynikaj¹c¹ z potrzeby zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorz¹dowej. Choæ
nie wynika to z przepisów wprost, urbaniœci uwa¿aj¹, ¿e obszary
te powinny byæ wyznaczone w studium, gdy¿ tylko wtedy
mo¿liwe bêdzie wywi¹zanie siê z obowi¹zku sporz¹dzenia dla
nich planów. Przepisy nie okreœlaj¹ terminu realizacji tego
obowi¹zku, a zatem gmina mo¿e przyst¹piæ do sporz¹dzenia
planu stosownie do potrzeb i mo¿liwoœci.
Sporz¹dzenie planów miejscowych jest tak¿e obowi¹zkowe
ze wzglêdu na istniej¹ce uwarunkowania, wystêpuj¹ce na
obszarach okreœlonych obowi¹zkowo w studium, dla których
powinny byæ ustalone szczególne warunki zagospodarowania
terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
œrodowiska przyrodniczego, kulturowego, zasobów wodnych
i zdrowia ludzi, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leœnych.
Przed przyst¹pieniem do sporz¹dzania planu gmina ma
obowi¹zek wykonania opracowania ekofizjograficznego (§ 3 ust.
l rozporz¹dzenia ministra œrodowiska z dnia 9 wrzeœnia 2002 r.
w sprawie opracowañ ekofizjograficznych). Od l stycznia 2003 r.
nie mo¿na uchwaliæ planu miejscowego bez posiadania uchwalonego STUDIUM UWARUNKOWAÑ I KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY.
Art. 67 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu: „Przed utrat¹ mocy
planów miejscowych uchwalonych przed l stycznia 1995 r. rada
gminy jest obowi¹zana do uchwalenia Studium...“. Zgodnie
z art. 18 ust. 2a ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym
gmina musi badaæ spójnoœæ planu miejscowego z tym studium.
Jeœli nie ma studium, nie mo¿na uchwaliæ tego planu. Je¿eli
gmina nie uchwali³a studium do koñca 2002 roku i nie
sporz¹dzi³a lub nie przyst¹pi³a do opracowania planów miejscowych dla obszarów wymienionych w art. 13 ust. l ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym, jedynym wyjœciem z tej sytuacji jest dokonanie precyzyjnej analizy potrzeb planistycznych
w gminie, pozwalaj¹cej na tworzenie podstaw dla decyzji administracyjnych. Zwracam uwagê, ¿e w myœl art. 40 ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym, decyzjê opracowaæ mo¿e
wy³¹cznie osoba posiadaj¹ca uprawnienia urbanistyczne. A jej
wydanie nastêpuje po przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej oraz stwierdzeniu przez wojewodê zgodnoœci ustalonych
warunków z prawem (art. 44 ust. l i 2 ustawy).
Stary S¹cz ma opracowane takie Studium, a wiêc Burmistrz
mo¿e w okreœlonym wy¿ej trybie wydaæ decyzjê o WZiZT,
jednak procedura postêpowania jest bardzo d³uga (szacuje siê,
¿e mo¿e potrwaæ nawet 4-6 miesiêcy).

Konkurs Poetycki: Stary S¹cz
- œredniowieczny gród œw. Kingi
taros¹decki Klub Artystyczno - Literacki oraz Miejsko - Gminny
Oœrodek Kultury w Starym S¹czu og³aszaj¹ konkurs poetycki dla
dzieci i m³odzie¿y. Celem konkursu jest popularyzacja historii i piêkna
Starego S¹cza, umacnianie i wzbogacanie kultu œw. Kingi oraz promowanie utalentowanej m³odzie¿y.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach
wiekowych: kategoria I - uczniowie szkó³ podstawowych; kategoria II - uczniowie gimnazjów i szkó³
œrednich
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest
przes³anie na podany adres 1 - 3 wierszy
nawi¹zuj¹cych tematycznie do has³a konkursowego,
np.: historia, wspó³czesnoœæ, zabytki Starego S¹cza, uczucia autora do
niego, kult œw. Kingi, Jej Postaæ, itp. Utwory nale¿y podpisaæ god³em pseudonimem. (Jeden autor u¿ywa jednego pseudonimu.) To samo god³o
powinno znajdowaæ siê na osobnej, zaklejonej kopercie zawieraj¹cej imiê
i nazwisko autora, jego dok³adny adres, wiek oraz nazwê i adres szko³y,
której jest uczniem. Koperta winna byæ do³¹czona do prac konkursowych.
Ponadto na kartach z wierszami prosimy napisaæ numer kategorii
wiekowej.
Prace konkursowe nale¿y przysy³aæ do 18 kwietnia 2003 r. na adres:
Galeria MGOK, Rynek 5, 33-340 Stary S¹cz (z dopiskiem na kopercie:
"Konkurs Poetycki"). Utwory oceni profesjonalne jury. Rozstrzygniêcie
konkursu i og³oszenie wyników odbêdzie siê w maju 2003 r. Laureaci
otrzymaj¹ nagrody, a najlepsze wiersze zostan¹ wydrukowane w "Kurierze Staros¹deckim". Szko³a, z której najwiêksza iloœæ uczniów weŸmie
udzia³ w konkursie, zostanie uhonorowana specjalnym wyró¿nieniem.
Dodatkowych informacji dotycz¹cych konkursu udzielaj¹: Miejsko Gminny Oœrodek Kultury oraz Galeria MGOK - tel. 4460964, 4461641.

S

Bezinteresownie i bezp³atnie

W

Klubie Kultury „Relaks” na osiedlu S³onecznym dzia³a od 12 lipca
2002 r. Staros¹decki Klub Honorowych Dawców Krwi. Patronat
nad nim obj¹³ burmistrz Starego S¹cza p. Marian Cycoñ.
Zarz¹d Klubu tworz¹ nastêpuj¹ce osoby: p. Andrzej Lis (prezes),
p. £ucja Jastrzêbska (zastêpca prezesa), p. Robert Jastrzêbski (sekretarz) oraz cz³onkowie: p. Beata Kurzeja, p. Jolanta Koszkul, p. Wac³aw
Jasiñski. Podstawowym za³o¿eniem Klubu jest niesienie pomocy dla
wszystkich mieszkañców naszego miasta, którym ta pomoc bêdzie
potrzebna, w formie bezinteresownego i bezp³atnego przekazywania
krwi z „banku krwi”. Klub organizuje grupowe wyjazdy do Punktu Krwiodawstwa w Nowym S¹czu.

Jolanta W¹sik

Rodzice dzieci mieszkañców przysió³ka Strzêbio³ki
serdecznie dziêkuj¹ p. burmistrzowi Marianowi Cyconiowi,
p. El¿biecie Puch i p. Gra¿ynie Kopeæ z UMiG Stary S¹cz
za sprawne zorganizowanie dowozu dzieci do szko³y
w Moszczenicy. Dziêkujemy tak¿e p. Barbarze Baziak
dyr. szko³y za koordynacjê tego dowozu.
W imieniu rodziców - Krystyna Stawecka

Informujê, i¿ w grudniu odby³o siê spotkanie krwiodawców z patronem
Klubu. W bardzo sympatycznej atmosferze zosta³y omówione wa¿ne
sprawy dotycz¹ce dalszej dzia³alnoœci Klubu. Burmistrz z uznaniem
i sympati¹ odniós³ siê do potrzeby i sensownoœci funkcjonowania
Staros¹deckiego Klubu Honorowych Dawców Krwi i obieca³ œcis³¹
wspó³pracê. Zaproszony na spotkanie radny p. Zygmunt Weber
(notabene honorowy dawca krwi) tak¿e wyrazi³ chêæ pomocy
i wspó³pracy. Z cz³onkami Zarz¹du Klubu mo¿na siê spotkaæ w œwietlicy
OKK „Relaks” w ka¿d¹ œrodê o godz. 1900. W razie nag³ej potrzeby
mo¿na siê skontaktowaæ z prezesem Klubu p. Lisem (tel. 4460858) lub
z sekretarzem Klubu (tel. 4462345).
Robert Jastrzêbski - sekretarz SKHDK
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"Jase³ka podhalañskie" J. J. Czecha
"Hej! Ka siê podzia³y starodawne casy,
Hej! Kie polscy królowie byli w ziemi nasy?
Hej! Stargali nam ziemiê Niemcy i Moskale,
Hej! Straci³a œlebodê Polska i Górale!"
ak rozpoczê³y siê "Jase³ka podhalañskie" pt. "Narodzie³ siê
Jezus Krystus" - sztuka w trzech aktach wierszem, autorstwa
Jana Joachima Czecha, wystawiona w styczniu bie¿¹cego roku,
na scenie Domu Parafialnego w Marcinkowicach, w re¿yserii
Haliny Kocemby i £ucji Wróbel.
Jak¿e czêsto ogl¹damy na naszych ma³ych scenach tego
rodzaju przedstawienia w ró¿nych odmianach i ró¿nym wykonaniu. Tematyka jase³ek nie jest wiêc nikomu obca. Jednak na tê
wypowiedŸ artystyczn¹ nale¿y zwróciæ uwagê zarówno pod
wzglêdem oryginalnego ujêcia tematu, jak i nietuzinkowego
wykonania. To wzruszaj¹ca historia narodzin Syna Bo¿ego
poœród ludzi wielkiej wiary i niez³omnych zasad, prostych,
bogobojnych górali, nieufnych w stosunku do nieznanych im
(tu narzucanych przez postaæ Heroda) pr¹dów politycznych,
nakazuj¹cych deptaæ krzy¿e, rozburzaæ przydro¿ne figury
i kaplice. Jak widaæ, autor przewidzia³ bieg historii. Premiera tej
sztuki odby³a siê bowiem 70 lat temu w Starym S¹czu w styczniu 1933 r. W póŸniejszych latach (1945-1989) nie by³o
mo¿liwe jej wystawienie ze wzglêdów politycznych. Dobrze siê
wiêc sta³o, i¿ za staraniem ks. Józefa Babicza proboszcza
Marcinkowic "Jase³ka podhalañskie" znowu o¿y³y, eksponuj¹c
wartoœci moralne i patriotyczne.
Niezwykle barwna akcja urozmaicona oryginalnymi kolêdami,
przyœpiewkami, pieœniami w wykonaniu œwietnie brzmi¹cego
chóru mieszanego prowadzonego przez p. Marzenê Piku³ê,
bardzo dobra obsada oraz sugestywna i realistyczna gra
aktorów - amatorów wprawi³a nas w zachwyt i wzruszenie.
Szczególne s³owa uznania nale¿¹ siê Kazimierzowi Mrozowi
(Izydor), Ryszardowi

T

Pietrakiewiczowi (Herod), Aleksandrze Potoczek (Maryna)
i Andrzejowi Piszczkowi (Maciek); którzy doskonale wykreowali
powierzone im charakterystyczne postaci, wspó³tworz¹c wraz
z ca³ym zespo³em pierwszorzêdne widowisko wœród piêknej
scenografii wykonanej przez p. Romana Sobczyka.
Warto zwróciæ uwagê, i¿ tekst w ca³oœci napisany jest autentyczn¹ gwar¹ góralsk¹ (co by³o nie³atwym zadaniem dla aktorów),
a muzyka któr¹ wykonuje zarówno kapela ludowa jak i
chór, napisana wprawn¹ rêk¹ Jana Joachima, zawiera wszystkie
te cechy muzyki Podhalan, które nadaj¹ jej specyficzny koloryt
brzmieniowy i dziêki którym muzyka Podtatrza tak ró¿ni siê od
wytworów muzycznych innych regionów naszego kraju.
Trzeba równie¿ podkreœliæ dba³oœæ autora i re¿yserów spektaklu
o etnograficzn¹ prawid³owoœæ scen i szczegó³ów. Dziêki temu
sztuka ¿yje na scenie nie odbiegaj¹c od prawdziwego ¿ycia
podhalañskiego, gdzie zimowym wieczorem schodz¹ siê
s¹siadki przêd¹c, nuc¹c i gwarz¹c; dziewuchy siê podœmiechuj¹;
dzieci bawi¹ przys³uchuj¹c powa¿nym rozmowom starszych;
a ch³opaki przychodz¹ z gwiazd¹ i turoniem jako kolêdnicy lub ot
tak, na "posiady".
Wszystko to razem œwiadczy o znajomoœci tematu; gwary,
zwyczajów i obyczajów, muzykowania, czyli ca³ej synkretycznej
sztuki ludowej.
Publicznoœæ ¿ywo reagowa³a podczas przedstawienia, wielokrotnie przerywaj¹c akcjê salwami szczerego œmiechu i spontanicznym aplauzem. By³y te¿ chwile pe³nej napiêcia ciszy, kiedy to
d³awi¹ce gard³a i mokre policzki nie œwiadczy³y bynajmniej
o rozbawieniu widzów. Widaæ, ¿e serca mamy niezatwardzia³e,
a i umys³y otwarte. £akniemy prze¿yæ i estetycznych wzruszeñ.
Bo to , co z serca p³ynie, w inne serca zapada tak prosto,
zwyczajnie, g³êboko. I to, co górnolotnie nazywamy
prze¿ywaniem sztuki, w rzeczywistoœci jest odkrywaniem w niej
nas samych: naszych w³asnych pragnieñ, potrzeb, uczuæ
i postaw. Uto¿samiamy siê z nimi i odnajdujemy w sobie te
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po 70-ciu latach...
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Z LONDYNU

CZWARTY „P”
6-go stycznia
to dzieñ 3-ch Króli,
a do tych mêdrców
z naszego wieku
zaliczamy tak¿e
Ksiêdza Peszkowskiego
i Jemu oddajemy ho³d, uszanowanie
za ci¹g³y g³os w proœbie odezwania.

emocje i wartoœci, o których byæ mo¿e siê nie podejrzewaliœmy
lub o których ju¿
zapomnieliœmy. Tylko sztuka (równie¿ w szerszym znaczeniu
tego s³owa), obcowanie z ni¹, mo¿e z nas wydobyæ to co najlepsze, wznios³e, nieprzyziemne. I tylko bezpoœredni jej odbiór, b¹dŸ
uczestnictwo w jej tworzeniu lub odtwarzaniu, ma tak¹
niezwyk³¹ moc wyzwalania prze¿yæ estetycznych.
Spektakl zosta³ przyjêty z du¿ym zainteresowaniem i uznaniem.
Dostarczy³ niezapomnianych wra¿eñ odbiorcom jak równie¿
odtwórcom, których liczne grono (ok. 60 osób nie licz¹c kapeli i
chóru) przyjmowa³o owacje stoj¹cej publicznoœci. Za rok sztuka
"Narodzie³ siê Jezus Krystus" odwiedzi wiele miejscowoœci,
a przede wszystkim Stary S¹cz, którego urok, spokój i nieuchwytny nastrój inspirowa³ przed laty Jana Joachima Czecha do

Ksi¹dz Pra³at Zdzis³aw Peszkowski
to Kapelan Rodzin Katyñskich
który przyby³ do nas tego dnia
z darami Ró¿añca mi³osiernego
z samych r¹k Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II-go.
I do zebranych „Ko³a Polaków z Indii”
wzywa³ wszystkich o ³askê PRZEPROSZENIA
z by³ego ustroju piek³a
m³ota i sierpa, o ³askê tê ³askê dla Kraju Polskiego
i tego ludu jeszcze cierpi¹cego.
Bo za te okrucieñstwa
niewinnie otrzymane
nowe Pokolenia maj¹ PRAWO!
do PRAWDY domagania.
Czy s³ychaæ nadchodz¹ce echa
poœród wichrów lasów?
tych lasów ju¿ tak dawno temu
owiniêtym srebrnym ³añcuchem,
a dziœ ju¿ skrusza³ym?
I tak mi siê dziwnie wydaje ¿e s³yszê struchla³e odg³osy
spod tego sierpa i m³ota,
a tak¿e ich ci¹g³e wo³anie

tworzenia takich specyficznych dramatów, poezji i muzyki.
Wychodz¹c po spektaklu czuliœmy siê odmienieni, radoœni, jakby
lepsi. Uœmiech goœci³ na twarzach, oczy b³yszcza³y i nikomu
niespieszno by³o do codziennych obowi¹zków. Poczuliœmy siê
wspólnot¹, jednoœci¹, z³¹czeni korzeniami religii, polsk¹ pieœni¹
mow¹ i s³owiañsk¹ wra¿liwoœci¹.
Mo¿e i my, mieszkañcy Starego S¹cza znaleŸlibyœmy czas,
wewnêtrzn¹ si³ê i odwagê, by stan¹æ na deskach miejscowego
teatru amatorskiego i to nie tylko w okresie bo¿onarodzeniowym... Mo¿e i nam powiedz¹ zauroczeni widzowie:
dziêkujemy, ¿e "chcia³o wam siê chcieæ"!
Tekst Ma³gorzata Czech-Gawroñska
Fot. Jan Gawroñski

PRZEPRASZAMY Was
„Karolinka” Biliñska - Jurecka
Londyn, 6 stycznia 2003.
Pani Karolina Biliñska - Jurecka mieszka poza granicami kraju
od zakoñczenia II wojny œwiatowej. Opublikowa³a m.in. „Dzienniczek Karolinki” (pamiêtnik 13 letniej harcerki pisany w sierociñcu w Indiach) oraz „Karolinka w Potsfordzie” (wspomnienia
ze szko³y polskiej prowadzonej przez Nazaretanki w Anglii). Od
kilku lat jest nasz¹ czytelniczk¹ i korespondentk¹. (Red.)
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Poruszenie
w Towarzystwie
niedzielê 9 lutego w Muzeum Regionalnym odby³o siê
Walne Zgromadzenie Cz³onków Towarzystwa Mi³oœników
Starego S¹cza. Na spotkanie przyby³o kilkadziesi¹t osób, m.in.:
burmistrz MiG Marian Cycoñ, przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Wies³aw ŒledŸ, kilku radnych oraz spora grupa ludzi m³odych. Na
kilkanaœcie dni przed zgromadzeniem dosz³o do spektakularnego
wydarzenia, jakim by³o gremialne wst¹pienie do Towarzystwa tzw.
Staros¹deckiej Rady M³odych, która zaczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ
przy akceptacji i wsparciu burmistrza Mariana Cyconia. Grupa ma
swój program: Stary S¹cz - Dobro Wspólne, który zak³ada polepszenie wspó³pracy pomiêdzy mieszkañcami a samorz¹dow¹
w³adz¹ gminy. M³odzi ludzie chc¹ za³o¿yæ biuro prawne i organizowaæ spotkania o tematyce samorz¹dnoœci. W grudniu organizowali "szopkê" na rynku, "miko³ajki" i wigiliê dla samotnych.
W najbli¿szych dniach chc¹ zorganizowaæ halowy turniej pi³ki
no¿nej. Na czele grupy stoj¹: Andrzej Nicpoñski i Roman Basta.
"M³odzi" uwa¿aj¹, ¿e najlepiej bêdzie, jeœli ich rada znajdzie siê
w strukturach najwa¿niejszego w gminie stowarzyszenia spo³ecznokulturalnego. Wkrótce oka¿e siê czy bêd¹ dzia³aæ wspólnie ze
"starym" Towarzystwem, czy zechc¹ uzyskaæ dla swojej grupy
autonomiê. Ich cele zgodne s¹ ze statutem Towarzystwa,
zak³adaj¹cym wspó³dzia³anie z w³adzami i obywatelami.
- Mo¿na siê tylko cieszyæ z tego faktu, tym bardziej, ¿e w roku
ubieg³ym zmar³o 5 cz³onków Towarzystwa, przyjêliœmy tylko 2
nowe osoby. Zobaczymy na ile wystarczy im zaanga¿owania, si³y
i wytrwa³oœci - powiedzia³ Jan Koszkul, prezes TMSS. Zaœ
cz³onek zarz¹du Józef Czy¿owicz zauwa¿y³: "Po raz pierwszy na
zgromadzeniu nie mówimy z trosk¹ o kontynuatorach naszej
dzia³alnoœci."
W tej chwili, najwa¿niejsz¹ spraw¹ dla Towarzystwa jest jednak
remont dachu Domu na Do³kach.
- Ten remont powinien siê zacz¹æ jakieœ cztery lata temu. Dach
jest w stanie rozpadu. Dlatego nie wolno ju¿ d³u¿ej czekaæ, straty
spowodowane zalaniami czy zawilgoceniami, mog¹ byæ ogromne
- mówi J. Koszkul.
Burmistrz M. Cycoñ (notabene wybrany w czasie zebrania zgodnie ze statutem - na wiceprezesa Towarzystwa) zapewni³,
¿e remont rozpocznie siê ju¿ na wiosnê i potwierdzi³ to kserokopi¹
og³oszenia internetowego o przetargu nieograniczonym na realizacjê tego zadania, z zakresem robót obejmuj¹cym: wymianê
pokrycia dachu na nowy gont ³upany z impregnacj¹, wykonanie
nowych rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, instalacji
odgromowej oraz towarzysz¹ce drobne roboty murarsko tynkarskie. W trakcie swojego wyst¹pienia Burmistrz zg³osi³ tak¿e
wniosek, aby odejœæ od zapisu w statucie, który mówi o "urzêdowym" obejmowaniu stanowiska wiceprezesa Towarzystwa
przez aktualnego burmistrza, i poprosi³ Mariana Kuczaja
o pozostanie na tym stanowisku. Wniosek przepad³, natomiast
w jednomyœlnym g³osowaniu M. Kuczaj zosta³ wybrany cz³onkiem
zarz¹du Towarzystwa.
Zarz¹d Towarzystwa uhonorowa³ tytu³em: „Spo³eczny Opiekun
Muzeum Regionalnego i Zabytków” p. Czes³awa Majewskiego,
który przyj¹³ na siebie trud nadzorowania i prowadzenia robót
przy odnowieniu cmentarza cholerycznego. Zebrani przeg³osowali
tak¿e kilka uchwa³, m.in.: sprawozdanie z realizacji preliminarza
wp³ywów i wydatków za 2002 r.; preliminarz dochodów
i wydatków na 2003 r. oraz program dzia³ania Zarz¹du
Towarzystwa.

PROGRAM DZIA£ANIA TOWARZYSTWA
STAREGO S¥CZA NA 2003 ROK

MI£OŒNIKÓW

Podstawowym zadaniem dla Zarz¹du jest doprowadzenie do ostatecznego remontu dachu na budynku bêd¹cym siedzib¹ Muzeum Regionalnego. W tym celu Zarz¹d a przede wszystkim Prezes Towarzystwa
utrzymywa³ bêdzie œcis³¹ wspó³pracê z Burmistrzem Miasta i Gminy.
Po zakoñczeniu remontu nale¿y dopilnowaæ, aby zosta³y usuniête
wszelkie ewentualne uszkodzenia zarówno na zewn¹trz jak równie¿
wewn¹trz budynku. Nale¿y tak¿e opracowaæ plan zagospodarowania zieleni¹ podwórza za budynkiem.
· Nale¿y w dalszym ci¹gu poszukiwaæ nowych skutecznych form dotarcia do m³odzie¿y. W tym celu nale¿y wykorzystaæ wszelkie inicjatywy
wspó³pracy Klubu M³odych z Towarzystwem Mi³oœników Starego S¹cza,
a równoczeœnie odpowiedzieæ na ich zainteresowania. Tak samo nale¿y
opracowaæ zasady wspó³pracy z Klubem Z³otego Wieku jak np. wspólne
wycieczki, ogniska, spotkania itp.
· Walne Zebranie Cz³onków oceniaj¹c pozytywnie efekt uzyskany przy
renowacji cmentarza cholerycznego, akceptuje propozycjê systematycznej odnowy zabytkowych nagrobków na staros¹deckich cmentarzach.
Jako pierwsz¹ nale¿y opracowaæ dokumentacjê odnowy pomnika ks.
Micha³a Przywary.
· Poniewa¿ w 2005 r. przypada 115 rocznica urodzin naszego poety
i kompozytora Jana Joachima Czecha. Zarz¹d Towarzystwa zorganizuje
okolicznoœciowe sympozjum poœwiêcone osobie kompozytora. Po³¹czyæ
je nale¿y z corocznym przegl¹dem dorobku artystycznego m³odzie¿y
szkolnej, któremu patronuje Jan Joachim Czech. Tak¿e w roku bie¿¹cym
odbêdzie siê prezentacja Starego S¹cza w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej w Krakowie. Muzeum staros¹deckie powinno uczestniczyæ
w tej prezentacji. Obie wspomniane imprezy zostan¹ zorganizowane
i przygotowanie wspólnie z Powiatow¹ i Miejsk¹ Bibliotek¹ Publiczn¹
w Starym S¹czu oraz M³odzie¿owym Domem Kultury.

W

Na zakoñczenie, prezes J. Koszkul podziêkowa³ M. Kuczajowi
"za bardzo sympatyczn¹ i skuteczn¹ opiekê i pomoc
w dzia³alnoœci", zaœ burmistrza M. Cyconia poprosi³ o opiekê
i pomoc. Podziêkowania otrzymali równie¿: Andrzej Czerpak prezes Spó³dzielni Handlowo Produkcyjnej „Rolnik”, który "by³
dla
Towarzystwa
oparciem,
kiedy
pe³ni³
funkcjê
przewodnicz¹cego Rady Miejskiej", przedstawiciele mediów
(Dziennika Polskiego, Gazety Krakowskiej, Kuriera
Staros¹deckiego), cz³onkowie zarz¹du Towarzystwa oraz pracownicy Muzeum Regionalnego.

Fot. Ignacy Kurowski

R. Kumor
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Danuta Su³kowska

NA WALENTYNKi

Olœnienia

Do biegu, gotowe… flirt!

tudzie¿
osobiste wycieczki pod adresem bliŸniego mego
O poleg³ym
schowa³ siê w swojej skorupie
i nie widzia³
walca historii
O negocjatorze
osi¹gn¹³ porozumienie
teraz chodzi na smyczy
Do obroñcy uciœnionych
zanim zabijesz smoka
sprawdŸ
czy nie sta³ siê
ulubionym zwierz¹tkiem porwanej dziewicy
O pechowym rycerzu
wspi¹³ siê na szklan¹ górê
królewna dawno wysz³a podkopem
podobno z jakimœ ch³opem
Niekoniecznie wed³ug Heraklita
wszystko p³ynie
po winie
* * *
emocje s¹ jak konie
jeœli ponios¹
mo¿e byæ katastrofa
Szansa
pijemy wino
coraz wiêcej wina
mo¿e ktoœ prawdê powie
Wiadomo do kogo
odrzuæ szczud³a
a bliŸni
nie bêd¹ siê wydawaæ
mali
* * *
zrozumieæ
to nie znaczy
wybaczyæ
Nieustaj¹ca hekatomba
p³on¹
s³uszne sprawy
na stosie ofiarnym
ku czci
Ugody
* * *
szept
³atwiej budzi namiêtnoœæ
ni¿ krzyk
* * *
czasem pierwszy krok do zgody
jest krokiem w przepaœæ
Mo¿liwoœæ
niekiedy
spalone mosty
mo¿na odbudowaæ
jednym gestem
Do pewnego prominenta
uwa¿aj
zbudowa³eœ swój piedesta³
na szczycie wulkanu
Wskazówka dla poszukuj¹cych
PRAWDA le¿y poœrodku
kompromisu

By³y tajemnicze i s³a³y uœmiechy
krêci³y na palcu pasemko w³osów
czyta³y pisma dla kobiet stale
- Jak go tu zdobyæ? - jak znaleŸæ sposób...
B¹dŸ tajemnicz¹! Rozmawiaj pó³g³osem!
Podczas rozmowy lekko sk³oñ g³owê!
Pokrêæ trochê swoim marnym cia³em
a erotyczne wyœlesz sygna³y!
IdŸ na ca³oœæ i graj na zw³okê!
( lecz taka strategia jest tylko dla macho! )
Przysuñ siê blisko, niech twych perfum zapach
zniewoli go, zwabi - a¿ . . . ostudzisz zapa³
Badaj jego gusta ! B¹dŸ taka jak on !
(szczególnie gdy jest to powa¿ny mê¿czyzna!)
Na wszelki wypadek idŸ pod jego dom
i ogl¹dnij ¿onê - czy masz szansê wygraæ
Wysy³aj sygna³y! To sposób cudowny!
Zachêcaj go pierwsza! Ty zrób pierwszy krok!
Ukradkowe dotkniêcia - sukces murowany!
Noœ siê tylko w „mini”! - To przyci¹ga wzrok!
A gdy ju¿ w koñcu z³apiesz go na wabik
zanim zechce upaœæ do twych stóp
ostudŸ zdziwieniem te jego zapa³y
i cierpi¹c¹ minê (nie zapomnij!) - zrób
Gdy zbijesz go z tropu dostatecznie dobrze
smutn¹ odgrywaj (-¿e tak kochasz go i ¿e nie rozumiesz o co jemu chodzi)
Niech biedaczek myœli: „Poderwa³em j¹!!!
Nie, nie poderwa³em! Ja siê zakocha³em!
Od pierwszego wejrzenia (gdy na ni¹ spojrza³em)
A to by³o wtedy kiedy powiedzia³a
¿e takie pogl¹dy - jak ja - zawsze mia³a
i ¿e nadaje na tej samej fali!
To kobieta dla mnie! Toœmy siê dobrali!"

Zapal¹ ognisko
posiedz¹ pogwarz¹
z ust gorza³k¹ wionie
¿ytni¹ najprzedniejsz¹
siedz¹ haw na hali swojaki - górale
ogorza³e twarze jak oscypki wêdz¹
„Co tu du¿o gadaæ - mówi Jasiek z Brzega moja Maryœ - gada - we wsi najpiêkniejsza
cudne ma oczêta - blade jak od nieba
i ma na czym siedzieæ
Czy co wiêcej trzeba?”
Jak siê zerwie Maciek (co siê w Józce buja)
³apie za ciupagê, kapelusz zdejmuje...
jak kogut spoziera, gniew mu kapie z oczu...
skoczy³ susem wielkim Jasiek siê zatoczy³...
Ognisko siê pali
dym snuje siê wokó³
œpiew górali siê niesie - hen - a¿ do ob³oków...
Jeno dwóch brakuje - tak mi siê coœ zdaje...
...jaka by³a mi³oœæ - takie obyczaje ...
Ma³gorzata Czech-Gawroñska
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SZKOLNE
WIEŒCI
Jest wiele rzeczy, za które nie można
zapłacić pieniędzmi jedynie uśmiechem,
uprzejmością i słowem - dziękuję
ak brzmia³o motto uroczystoœci Dnia Seniora, która odby³a siê
w Szkole Filiajlnej w Opalanej. Babciom i Dziadkom
dziêkowaliœmy za ich codzienny trud, opiekuñczoœæ i mi³oœæ.
Serdecznie te¿ witaliœmy seniorów tej miejscowoœci. Uroczystoœæ
ta by³a szczególna; w tej szkole obchodzi siê Dzieñ Babci ju¿ po
raz dziesi¹ty. Z tej to okazji zaproszono osoby samotne, by razem
z nami mog³y prze¿yæ tê chwilê.
Czas spêdzony wspólnie wype³niony by³ wystêpami dzieci, które
przygotowa³y akademiê oraz inscenizacjê. By³y te¿ tañce
regionalne i koncert ¿yczeñ dla Babæ i Dziadków.
Po zakoñczeniu czêœci oficjalnej wszyscy usiedli do sto³u, by
posiliæ siê specja³ami przygotowanymi przez rodziców.
Na tê uroczystoœæ byli zaproszeni: Burmistrz Miasta i Gminy
Stary S¹cz - p. Marian Cycoñ, Dyrektor Szko³y w Gaboniu
- p. Andrzej Chojnacki, ks. kanonik Czes³aw Litak oraz so³tys
wsi Gaboñ - p. Józef Kurowski.
Dzieñ Seniora to kolejna uroczystoœæ - po Miko³ajkach i Op³atku
Wigilijnym, która odby³a siê w tej szkole. Dlatego te¿ szko³a
w Opalanej dziêkuje wszystkim darczyñcom, którzy - dziêki swej
ofiarnoœci- uœwietnili te uroczystoœci. Szczególnie dziêkujemy:
firmie CARBON z Biegonic, za ufundowanie paczek
miko³ajkowych dla dzieci, oraz firmom: Italvelluti Polska, Taxus,
Dyckernhoff Beton Polska, firmie Wokacz oraz Bankowi
Spó³dzielczemu w Starym S¹czu, Piekarni EPI oraz p. Grzegorzowi Maœlejakowi i jego firmie, za finansowe wsparcie naszych
przedsiêwziêæ.

T

Jadwiga Caba³a Lucyna Krzak,

Niechaj dziadzio z babcią, tak nam
długo żyją, póki komar i mucha, morza
nie wypiją...
iosenka dla Babci, wiersz dla Dziadka - pod takim has³em
odby³a siê niezwykle mi³a uroczystoœæ 21 stycznia w Szkole
Podstawowej w Popowicach. Okazj¹ do jej zorganizowania sta³
siê Dzieñ Babci i Dziadka. Uroczystoœæ uœwietni³ swoim udzia³em
p. Marian Cycoñ - Burmistrz MiG. Œwiêto rozpoczê³o siê msz¹
œw. w intencji solenizantów, z udzia³em ca³ej spo³ecznoœci szkolnej. Mszê odprawi³ ks. Stanis³aw Nakielski.. Kolejnym punktem
programu by³y wiersze i piosenki w wykonaniu uczniów klas 0 - III.
Aby sprawiæ solenizantom wiêksz¹ radoœæ, uczniowie kl. IV - V
wystawili krótkie przedstawienie, które przyjêto z wielkim entuzjazmem.
Na koniec przygotowano jeszcze jedn¹ niespodziankê: s³odki
poczêstunek. Do sto³u zasiedli wspólnie z p. Burmistrzem solenizanci, wœród których byli tak¿e Ci najstarsi: p. Maria i Jan
Marczykowie, p. Aniela Pietrzyk, p. Stefania Wêgrzyn, p. Zofia
Dro¿d¿, p. Agnieszka Korona. p. W³adys³awa Pietrzyk, p. Helena
Rams, p. Franciszek Michalik. Takie biesiadowanie sta³o siê
okazj¹ do wspomnieñ z lat minionych, tych starszych

P

i m³odszych Babæ i Dziadków. Sami solenizanci przyznali, ¿e kultywowanie takiej tradycji jest niezwykle wa¿ne, gdy¿ "uczy szacunku i mi³oœci w dzisiejszym pe³nym obojêtnoœci œwiecie".
Beata Gumulak

Skecz dla babci i dziadka
kinie Poprad (26 stycznia) odby³a siê uroczystoœæ Dnia
Babci i Dziadka przygotowana przez kl. II i III Szko³y Podstawowej nr 1 w Starym S¹czu wraz z ich wychowawczyniami:
p. Dorot¹ Mirek, p. Ew¹ Kulig i p. Iwon¹ Stojek. Uczniowie
zaprezentowali trzy inscenizacje: „Porady wró¿ki”, „Ko³oc”, „Szewczyk dratewka”. Przedstawienia przeplatane by³y weso³ymi
skeczami adresowanymi do zaproszonych goœci. Mi³ym akcentem
by³y piosenki wykonywane przez 70 wnucz¹t. Szczególnym zainteresowaniem cieszy³ siê koncert ¿yczeñ, w którym oprócz wielu
ciep³ych s³ów dzieci parodiowa³y znanych wykonawców. Przy
oklaskach ca³ej Sali œpiewali… „Maryla Rodowicz, Eleni, Krzysztof
Krawczyk”. Do znanych „piosenkarzy” do³¹czy³ te¿ zespó³ tañca
towarzyskiego z Nowego S¹cza. Koñcz¹c akademiê wszystkie
wnuczêta kolorowo ustrojone szczerze i g³oœno zaœpiewa³y: „Niech
nam ¿yj¹ wszystkie babacie i dziadkowie te¿…”

W

D.M.

Bez kleju
Szkole Podstawowej nr 1 w Starym S¹czu przeprowadzono
konkurs plastyczny na "Najd³u¿szy £añcuch Karnawa³owy".
Wziêli w nim udzia³ uczniowie las szóstych. Oficjalne mierzenie
odby³o siê 14 lutego. Skrupulatnych pomiarów dokonywa³a
komisja: Agnieszka Faron, Karolina Tyka, Gabriela Marczyk, Diana
Skalska i Aleksandra Paj¹k. Najd³u¿szy ³añcuch pleciony z papieru
(bez kleju!) wykona³a klasa VID - 309,5 m. W pozosta³ych klasach
spleciono ³añcuchy d³ugoœci: 293 m - VIA, 109 m - VIB, 262 m 6C, 144,3 m - 6E, 108 m - VIF. W sumie upleciono ³añcuch
o d³ugoœci 1225,80 m! Za naj³adniejszy i najbardziej estetyczny
uznano ³añcuch VIF.
Ju¿ dziœ zapraszamy do udzia³u w nastêpnej edycji konkursu,
gdyby w³¹czy³y siê do naszej zabawy tak¿e pozosta³e szko³y,
moglibyœmy siê pokusiæ o wpis "szkolnego ³añcucha" do jakiejœ
ksiêgi rekordów.

W

Bogumi³a Pasoñ

Ferie na sportowo
erie w placówkach kultury mia³y przede wszystkim charakter
sportowy. Zorganizowano rozgrywki i turnieje tenisa
sto³owego w klubie w Skrudzinie, klubie Relaks w Starym S¹czu
i klubie w Myœlcu. W Klubie Relaks zorganizowano zawody
zrêcznoœciowe takie jak: rzut do celu, podnoszenie ciê¿arka, bieg
na czas, odbijanie pi³k¹ oraz trzykrotne wyjazdy na basen
do Nowego S¹cza. Odby³y siê konkursy plastyczne dla dzieci
w Myœlcu i Relaksie. Du¿ym powodzeniem cieszy³y siê wideoprojekcje bajek po³¹czone z zajêciami plastycznymi, które odbywa³y
siê trzy razy w tygodniu w kinie Poprad i dwa razy w tygodniu
w Wiejskim Domu Kultury w Barcicach. Na zajêciach plastycznych dzieci mog³y przelaæ na papier swoje wra¿enia z bajek.
Projekcje mo¿liwe by³y dziêki temu, ¿e Starostwo Powiatowe
w Nowym S¹czu wypo¿yczy³o nam nieodp³atnie na okres ferii
wideoprojektor. Dlatego te¿ sk³adam serdeczne podziêkowania.
Ponadto w okresie ferii cz³onkowie Ko³a Honorowych Dawców
Krwi dzia³aj¹cego przy Klubie Relaks w Starym S¹czu zorganizowali grupowy wyjazd oddawania krwi. Uczestniczy³o w nim
10 osób.

F

Matylda Cieœlicka
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Bal seniorów

Fot. Mieczys³aw Szewczyk

o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stary S¹cz. / X Memoria³
im. S. Koniecznego, J. Tobiasza i J. Kaczora/. Udzia³ wziê³o 18

u¿ po raz czwarty w dniu 26 stycznia 2003 roku w Wiejskim
Klubie Kultury w Skrudzinie zosta³ zorganizowany „Op³atek”
dla najstarszych mieszkañców Skrudziny i Gabonia - Opalanej.
Rozpocz¹³ siê uroczyst¹ msz¹ œwiêt¹ odprawion¹ przez ksiêdza
Jacka Zagórowskiego. Ponadto liturgiê mszy œw. przygotowa³y:
siostra Marzena i siostra Matea z grup¹ dzieci klasy III Szko³y
Podstawowej w Skrudzinie oraz organista Leszek Stawiarski.
Nastêpnie wszyscy po³amali siê op³atkiem i zasiedli do uroczystego obiadu. Po obiedzie odby³ siê bal. Jak co roku do tañca
„seniorom” przygrywa³a orkiestra rozrywkowa ze Skrudziny.
W trakcie zabawy wyst¹pi³a tak¿e dzieciêca grupa kolêdnicza
„Z Herodem” przygotowana przez Stanis³awa Stawiarskiego.
W uroczystoœci udzia³ wziêli: so³tys Skrudziny p. Mieczys³aw
Szewczyk i so³tys Gabonia Praczki p. Andrzej Kuczaj. Wszyscy
œwietnie siê bawili do póŸnego wieczora.
fot.Stanis³aw Stawiarski

J

zawodników z Moszczenicy, Go³kowic i Skrudziny. Zwyciê¿y³
Lorczyk Stanis³aw z Moszczenicy, miejsce II zaj¹³ Zwoliñski Pawe³
z Go³kowic, a trzeci by³ Eugeniusz Gancarczyk ze Skrudziny.
Zawody rozegrano systemem do dwóch przegranych. Zwyciêzcy
poszczególnych kategorii otrzymali puchary, medale i dyplomy,
a laureaci II i III miejsca medale i dyplomy. Rozgrywki przygotowa³
i zrealizowa³ Stanis³aw Stawiarski, zaœ sêdzi¹ zawodów by³
p. Stanis³aw Kotala.
Ma³gorzata Stawiarka

Trzeci numer kronik
muzealnych

Organizatorzy serdecznie dziêkuj¹ Oœrodkowi Pomocy
Spo³ecznej w Starym S¹czu i Bankowi Spó³dzielczemu w Starym
S¹czu, za okazan¹ pomoc finansow¹. Szczególne s³owa podziêkowania nale¿¹ siê mieszkankom Skrudziny: p. Helenie Dyrek,
p. Teresie Gancarczyk, p. Bo¿enie Stawiarskiej, p. Marii Jeleñ,
p. Halinie Gromala, p. Ma³gorzacie Szczygie³, p. Marii Szabla,
p. Zofii Konieczny i gospodyni klubu Ma³gorzacie Stawiarskiej,
które ju¿ od soboty bezinteresownie, z wielkim poœwiêceniem
i zaanga¿owaniem zajê³y siê stron¹ kulinarn¹ imprezy. (mc)

Puchar so³tysa

dniach 28 do 30 stycznia w Wiejskim Klubie Kultury
w Skrudzinie odby³ siê Turniej Tenisa Sto³owego o Mistrzostwo Skrudziny i Puchar So³tysa w kategorii m³odzików, kadetów i juniorów. W turnieju startowali uczniowie Szkó³
Podstawowych w Skrudzinie i Moszczenicy oraz uczniowie
Gimnazjów w Go³kowicach i Starym S¹czu.
W kategorii m³odzików najlepsi okazali siê: Rafa³ Konieczny
/I miejsce/, Dariusz Szczygie³ /II/ i S³awomir Szabla /III/; w kategorii kadetów - I miejsce Zwoliñski Pawe³, II miejsce Janik Jakub
i III miejsce Kuczaj Robert, zaœ w kategorii juniorów - pierwszy
Zwoliñski Pawe³, drugi Janik Jakub i trzeci Zwoliñski £ukasz.
Natomiast 2 lutego odby³ siê Turniej Tenisa Sto³owego o Mistrzostwo Skrudziny i Puchar So³tysa w kategorii seniorów. Uczestniczy³o 18 zawodników. Zwyciêzc¹ zosta³ Zwoliñski Pawe³, drugi
by³ Gancarczyk Eugeniusz i trzeci Szabla Józef.
Zaœ 8 lutego zorganizowano Gminny Turniej Tenisa Sto³owego

W

owarzystwo Mi³oœników Starego S¹cza wyda³o trzeci zeszyt Kronik
Muzelnych. Zespó³ redakcyjny tego wydania pracowa³ w sk³adzie:
Jan Koszkul, Andrzej D³ugosz, Andrzej Nicpoñski i Leszek Zakrzewski.
W podtytule wydawnictwa widnieje przypis: ludzie, fakty, wydarzenia.
Tym razem, w Kronikach pomieszczono ¿yciorysy i sylwetki: Seweryna
Udzieli (opr. W³adys³aw Udziela), Jana GryŸlaka (opr. Piotr GryŸlak) oraz
Stanis³awa Królikowskiego i Franciszka Œwiebockiego (opr. Jan Koszkul),
ks. Jana Niedojad³y (opr. Stefania Siatkowska), Stefanii Siatkowskiej
(opr. ks. Jan Maziarz). Seweryn Udziela (24.12.1852-26.09.1937) staros¹deczanin, pedagog, etnograf, cz³onek Polskiej Akademii
Umiejêtnoœci, za³o¿yciel Muzeum Etnograficznego w Krakowie - patron
staros¹deckiego Muzeum Regionalnego. Jan GryŸlak (ur. 24.12.1914
w Cyganowicach) - nauczyciel, zas³u¿ony dzia³acz spo³eczny mieszka
w Barcicach, zdobywca I nagrody w ogólnopolskim konkursie pn. "1
wrzeœnia 1939 r. by³em nauczycielem i co dalej...?" og³oszonym w 1999
r. przez Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego i "G³os Nauczycielski".
Stanis³aw Królikowski (6.11.1988-15.02.1966) - staros¹deczanin,
nauczyciel, ¿o³nierz, dzia³acz spo³eczny, radny miejski - pracowa³ jako
nauczyciel tak¿e wœród polskiej spo³ecznoœci we wsiach w Boœni i na
Wêgrzech. Franciszek Œwiebocki (16.07.1891-15.03.1943) - staros¹deczanin, nauczyciel, budowniczy i dyrektor szko³y w Barcicach,
¿o³nierz I Pu³ku Strzelców Podhalañskich, cz³onek organizacji podziemnej "Bia³y Orze³" i ZWZ, stracony w obozie koncentracyjnym
w Oœwiêcimu - patron szko³y w Barciccach. Jan Niedojad³o (18931968) - ksi¹dz kanonik, kapelan Klarysek, nauczyciel religii
w staros¹deckich szko³ach, wiêzieñ obozów w Dachau i Oœwiêcimu.
Stefania Siatkowska (28.08.1895-4.06.1976) - animatorka kultury, pracownica oœwiaty pozaszkolnej, kronikarka, autorka wierszy i prozy
o charakterze regionalnym.
Ponadto, w 3 zeszycie Kronik mo¿emy przeczytaæ bogato udokumentowany tekst pt. "Przyczynek do historii staros¹deckich ¯ydów w okresie okupacji hitlerowskiej" (opr. Andrzej Nicpoñski) oraz relacjê ze
"Staros¹deckich obchodów 110. rocznicy urodzin Wiktora Bazielicha" historyka, mi³oœnika, badacza i popularyzatora dziejów Starego S¹cza,
patrona miejscowej biblioteki publicznej (opr. Andrzej D³ugosz). Kronik
Muzealne mo¿na nabyæ w Muzeum Regionalnym. (rk)
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Kazimierz Kubala. Major, pilot - obserwator

Przez Atlantyk

(5)

Najwiêksz¹ moj¹ trosk¹ by³ ci¹gle stan mjr Idzikowskiego. Ale oœwiadczenie p. Aldayde brzmia³o w dalszym ci¹gu uspokajaj¹co.
- Czy wys³ano wiadomoœæ o katastrofie? - zapyta³em.
- Nie, - brzmia³a odpowiedŸ. - Niestety by³o niemo¿liwe. Wypadek
zdarzy³ siê wczoraj po zamkniêciu urzêdu
telegraficznego. Dziœ zaœ jest niedziela i urz¹d jest równie¿ nieczynny.
- Jak to? - zawo³a³em, - to niemo¿liwe, Ca³a Polska czeka z dr¿eniem
serca na wiadomoœci od nas, a tu minê³o ju¿ z gór¹ pó³ doby od katastrofy, a z wyspy nie wys³ano ¿adnej wiadomoœci?
- Niestety nie, - rzek³ p. Athayde, a w g³osie jego wyczu³em pewne zdziwienie, - Có¿ mogliœmy zrobiæ, kiedy nie by³o ¿adnego urzêdnika,
- Dlaczego ich nie wezwano? - zapyta³em.
- Taki wypadek, - odpar³ z uœmiechem p. Rodrigues, - nie zdarzy³ siê tu
od czasu istnienia telegrafu,
- A wiêc i dziœ tak¿e nie bêdzie mo¿na wys³aæ ¿adnej depeszy?
- Nie, - brzmia³a odpowiedŸ,
Nie mog¹c siê pogodziæ z tymi przedpotopowymi urz¹dzeniami,
prosi³em o natychmiastowe wys³anie depeszy o wypadku. Osiem wysp
Azorskich jest po³¹czonych ze sob¹ kablami telegraficznymi, i jakkolwiek le¿¹ od siebie w niewielkiej odleg³oœci, nie posiadaj¹ komunikacji
radiowej. Jedynie wyspa Sao Miguel ma stacjê radiow¹, która mo¿e
rozmawiaæ z Europ¹ i z Ameryk¹, a wyspa Fayal ma³¹ radiostacjê, do
rozmów z okrêtami lub ewentualnie z
Samolotami. Nie mog³em wyjœæ ze zdumienia, z powodu niebywa³ych
braków cywilizacyjnych, i to na wyspach w œrodku oceanu, które by
mog³y oddawaæ nieocenione us³ugi przeje¿d¿aj¹cym okrêtom, choæby
tylko w czasie burzy lub katastrofy.
- Wyœlijcie panowie przynajmniej depeszê na wyspê Fayal, - zwróci³em
siê z proœb¹ do obecnych.
Wkrótce podyktowan¹ przeze mnie depeszê o katastrofie z zaznaczeniem, ¿e obaj jesteœmy ¿ywi wys³ano na wyspê Fayal, a st¹d do Nowego
Jorku i Europy. Depesza ta nadesz³a do Nowego Jorku w poniedzia³ek
i oczywiœcie wywo³a³a tam przedwczesn¹ radoœæ z powodu naszego
ocalenia.
Niebawem odczu³em skutki zabiegów, jakie zastosowali wobec mnie
dwaj najznakomitsi przedstawiciele Eskulapa na Graciozie, pp. Athayde
i Rodrigucs. Wszystkie czêœci cia³a, które uleg³y pot³uczeniu, zaczê³y
mnie coraz bardziej boleæ. Okaza³o siê, ¿e aptekarz nasmarowa³ mnie
jakimœ bardzo ostrym p³ynem, który tak spali³ mi skórê, i¿ póŸniej zesz³a.
Kiedy w godzinê po wys³aniu depeszy poczu³em siê nieco zdrowszy,
za¿¹da³em zawiezienia mnie do mjr Idzikowskiego.
- Niestety, to niemo¿liwe, - wyj¹ka³ p. Athayde.
- Dlaczego? - zawo³a³em. I w jednej chwili zrozumia³em, co zasz³o.
P. Athayde zwiesi³ g³owê i rzek³ smutnie:
- Major Idzikowski nie ¿yje,
Trudno mi opisywaæ wra¿enie, jakie wywar³a, na mnie ta wiadomoœæ.
¯al za poleg³ym towarzyszem i jak gdyby wstyd, ¿e los oszczêdzi³ mnie,
gotuj¹c jemu œmieræ, ow³adnê³y mymi uczuciami.
Natychmiast wys³a³em uzupe³niaj¹c¹ depeszê o œmierci
mjr Idzikowskiego, aby sprostowaæ poprzedni b³êdny telegram.
Niebawem otrzyma³em depeszê od agencji „United Press" z Nowego
Jorku, ¿e zg³osi siê do mnie przedstawiciel tej agencji na Azorach.
Jako¿ wkrótce przyby³ zapowiedziany dziennikarz, prosz¹c mnie
o wywiad na temat przebiegu lotu i katastrofy na Graciozie.
Wspominam o tym, dlatego by zaznaczyæ, jak œwietnie zorganizowana
jest s³u¿ba dziennikarska w prasie amerykañskiej. Dzienniki nowojorskie ju¿ dzieñ wczeœniej mia³y, co kilka godzin wiadomoœci o przebiegu naszego lotu, gdy¿ okrêty znajduj¹ce siê na Atlantyku,
prawdopodobnie w porozumieniu z agencjami amerykañskimi
i za odpowiednim honorarium depeszowa³y natychmiast o wszystkich
swych spostrze¿eniach, a zw³aszcza o rozmowach z nami. W ten
sposób wiedziano tam niezw³ocznie o naszej decyzji przerwania lotu
i skierowania siê do Azorów, a tak¿e o naszych planach siadania przy
okrêcie „Narenta”.

Za poœrednictwem korespondenta „United Press* przes³a³em opis
ca³ego lotu bezp³atnie do prasy amerykañskiej. Ju¿ na drugi dzieñ
wszystkie dzienniki umieœci³y tam autentyczny przebieg naszego lotu.
Dlaczego prasa polska (z wyj¹tkiem kilku dzienników) umieszcza³a
przez d³ugi czas fantastyczne przypuszczenia, zamiast przedrukowaæ
wywiad ze mn¹ z dzienników amerykañskich, - nie umiem tego
powiedzieæ.
Depesza, wys³ana na wyspê Fayal, dotar³a niezw³ocznie do za³ogi
„Iskry”, która istotnie z niepokojem wyczekiwa³a
wieœci o naszym l¹dowaniu. Okrêt odjecha³ natychmiast na Graciozê.
Wkrótce kpt. Eibel i lekarz okrêtowy, mjr Szymkiewicz, przybyli do szpitala, gdzie natychmiast wpuszczono ich do mego pokoju.
Niezapomniane by³o to powitanie miêdzy trzema nieznanymi sobie
Polakami, z których jeden ledwie unikn¹³ œmierci w zapasach
z Atlantykiem, a dwaj inni, w s³u¿bie polskiej marynarki znajduj¹c siê
przypadkowo, œpieszyli mu z pomoc¹.
Nie dowierzaj¹c miejscowym medykom, mjr Szymkiewicz przyst¹pi³
natychmiast 'do badania. I wkrótce stwierdzi³ wszystkie obra¿enia
cielesne, które odnios³em w czasie katastrofy. Oto ich lista:
l) Rana ciêta prawej górnej powieki, d³ugoœci 3 cm, id¹ca równolegle do
brwi;
2) Rana ciêta czo³a d³ugoœci 5 cm, id¹ca ukoœnie od zewnêtrznej strony
lewej brwi w górê i na zewn¹trz;
3) Rana t³uczona poœrodku czo³a, wielkoœci go³êbiego jaja z ca³kowitym
zdarciem naskórka na przestrzeni 15 cm;
4) Pod³u¿ne g³êbokie zdarcie naskórka d³ugoœci 6 cm i szerokoœci 2 cm,
na policzku;
5) Liczne pêkniêcia naczyñ obu oczu, szczególnie prawego, z intensywnym przekrwieniem rogówki;
6) Silny obrzêk powiek obu oczu;
7) Rana t³uczona prawego policzka i nosa ze zdarciem naskórka i silnym
obrzêkiem;
9) T³uczona rana prawego ramienia ze znacznym obrzêkiem;
10) Zdarcie naskórka prawego ramienia i prawego boku szerokoœci 30
cm i d³ugoœci 60 cm;
11) Dwie rany rwane poœrodku prawej goleni na przedniej stronie
g³êbokoœci l cm, o œrednicy 2 cm;
12) Silne st³uczenie lewego kolana, z wysiêkiem krwi i znacznym
obrzêkiem ca³ego stawu,
13) Ciêta powierzchowna rana poprzeczna stawu prawego kolana
d³ugoœci 7 cm;
14) Na obu dolnych koñczynach liczne zdarcia naskórka mniej lub
wiêcej g³êbokie;
15) We wszystkich p³atach obu p³uc znacznie zaostrzony oddech,
spowodowany przypuszczalnie zatruciem gazem.
Oprócz tego odczuwa³em silny ból w krêgos³upie, który utrzymywa³ siê
jeszcze przez dwa tygodnie po wypadku, g³ównie przy zmianie pozycji
cia³a. W prawym ramieniu dolega³y mi silne bóle przy poruszaniu rêk¹.
Szczególnie bola³o mnie prawe p³uco, przy czym odnosi³em wra¿enie,
¿e mam pêkniête ¿ebro, gdy¿ czu³em ból przy g³êbokim oddychaniu
i przy kaszlu. Objawy te wystêpowa³y jeszcze przez dwa tygodnie po
wypadku, lewej nogi zaœ nie mog³em zginaæ przez tydzieñ.
Major dr Szymkiewicz za³o¿y³ mi opatrunki i poleci³ bezwzglêdny spokój.
O godz. 3 po po³udniu miejscowe w³adze portugalskie w towarzystwie
kpt. Eibla i mjr Szymkiewicza uda³y siê na
miejsce katastrofy, gdzie dokona³y wizji lokalnej.
Zw³oki mjr Idzikowskiego by³y ju¿ z³o¿one do trumny cynkowej.
Niebawem przewieziono je do miasteczka Santa Cruz, gdzie umieszczono je w sekretariacie 22 pu³ku piechoty, stacjonowanego na
Graciozie. Tu umieszczono w wiêkszej trumnie drewnianej i ustawiono
w jednym z pokojów, przed którym zaci¹gniêto wartê honorow¹.
O godz.16 min, 30 do gmachu sekretariatu przyby³o mnóstwo osób,
zaproszonych przez w³adze portugalskie na pogrzeb mjr Idzikowskiego.
Wkrótce wyniesiono trumnê i rozwin¹³ siê pochód ¿a³obny w stronê
koœcio³a na cmentarzu. Korowód otwiera³a grupa cz³onków klubu
sportowego z miasteczka Santa Cruz z chor¹gwi¹ spuszczon¹ na znak
¿a³oby do po³owy masztu. Z kolei kroczyli ¿o³nierze z 22 pu³ku piechoty,
tworz¹c dwa d³ugie szpalery. Poœrodku szpaleru posuwa³a siê trumna,
niesiona przez ¿o³nierzy i przykryta sztandarem polskim i portugalskim.
Za trumn¹ kroczy³y w³adze lokalne, oficerowie armii i marynarki portu-
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galskiej i orkiestra „Recreio dos Artistas”.
Klucz do trumny niós³ porucznik marynarki Maia Rebelo na kawa³ku
p³ótna ze skrzyd³a naszego aparatu, na którym ja napisa³em ostatnie
moje po¿egnanie.
Na temat s³ów, które napisa³em na tym od³amku samolotu kr¹¿y³y ró¿ne
pog³oski, spowodowane tym, ¿e miejscowe dzienniki azorskie,
w których nikt nie w³ada³ jêzykiem polskim, zmieni³y nieco sens mojego
po¿egnania.
S³owa, które wypisa³em na tym od³amku samolotu, brzmia³y: „Majorowi
Idzikowskiemu, wspó³towarzyszowi wielkich i œmia³ych planów, przedsiêwziêtych dla powiêkszenia chwa³y imienia Polski, który dla niej ¿ycie
poœwiêci³, ostatni¹ pos³ugê oddaje przyjaciel Kubala”.
Przy wejœciu do cmentarza oddzia³ wojskowy, pod komend¹ porucznika
Toledo, odda³ zw³okom honory wojskowe, po czym trumnê ustawiono
w koœciele.
Pochód zatrzyma³ siê na cmentarzu. Kapitan Domingos Borges
i dr Jorge de Figueiredo wyg³osili wzruszaj¹ce przemówienia. Na trumnie z³o¿ono dwa wieñce. Jeden z napisem „Pamiêci bohatera” od pani
Palmiry Mendes, a drugi od ¿o³nierzy 22 pu³ku piechoty portugalskiej
z napisem: „Oficerowie i ¿o³nierze 22 pu³ku piechoty jako dowód poczucia kole¿eñstwa z heroicznym lotnikiem Idzikowskim”. Piêkn¹ wi¹zankê
ró¿ z³o¿yli tak¿e pañstwo Maia
Rebelo.
Koñcz¹c swe przemówienie dr Jorge de Figueiredo powiedzia³: „Jest to
dla nas zaszczytem, ¿e sztandar portugalski jeszcze raz przykry³ zw³oki
bohatera”.
Noc z 14 na 15 lipca spêdzi³em w szpitalu w Santa Gruz. Na drugi dzieñ
czu³em siê ju¿ znacznie lepiej i mog³em szerzej rozmawiaæ z otoczeniem.
Dowiedzia³em siê, ze miasteczko Santa Cruz, licz¹ce 1400
mieszkañców, jest jednym z g³ównych osiedli ludzkich na Graciozie.
Wysepka ta liczy ogó³em 8 tysiêcy mieszkañców i zajmuje przestrzeñ
21 mil kwadratowych.
Od rana zaczêli przybywaæ do szpitala liczni przedstawiciele miejscowych w³adz i spo³eczeñstwa, a tak¿e konsulowie pañstw obcych,
którzy z polecenia swych rz¹dów sk³adali mi kondolencje.
Niebawem tak¿e urz¹d telegraficzny zacz¹³ mi przesy³aæ depesze. Pierwsza z nich nadesz³a z komitetu lotu z Nowego Jorku i zawiera³a gratulacje z powodu ocalenia nas obu. Widocznie wieœæ o œmierci mjr
Idzikowskiego nie dotar³a jeszcze do kontynentu Ameryki.

Widokówki z Brazyli, która mjr.K.Kubala nades³a³
w 1964 r. A. Królikowi prezesowi TMSS.
Fot. Arch. Muzeum Regionalne w St. S¹czu
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Z kolei otrzyma³em depeszê od in¿. Weisblata i konsula generalnego
Polski w Nowym Jorku p. Marynowskiego, od komitetu lotu z Nowego
Jorku, od Polonii amerykañskiej, od p. Lestera i Landaua i wreszcie od
poselstwa polskiego w Waszyngtonie.
Depesze te nie zawiera³y ju¿ gratulacji. Wszystkie wyra¿a³y mi s³owa
wspó³czucia z powodu tragicznej œmierci wspó³towarzysza lotu.
Niebawem nadesz³a jedyna w ogóle depesza z Polski od mego brata
W³adys³awa, a tak¿e liczne depesze z Francji od
attache wojskowego p³k B³eszyñskiego, maj Iliñskiego i mjr Schaetzla,
oficerów polskiej misji wojskowej, pp. Kucharskich, p. Amiota, lotników
francuskich Asolanta, Lefevre’a i Lottiego, dyrektora dziennika Intransigeant" p. Bailly, konsula polskiego w Portugalii p. de Lima itd.
Szczególnie interesuj¹ce wiadomoœci zawiera³a depesza in¿. Weisblata,
który na pierwsz¹ myln¹ wieœæ, ¿e obaj jesteœmy ¿ywi, lecz ranni,,
zwróci³ siê do w³oskiej linii okrêtowej „Navigazione Generale Italiana”
z proœb¹, aby 3500-tonowy okrêt pasa¿erski „Roma”, id¹cy z Genui do
Nowego Jorku, zboczy³ do Azorów i zabra³ nas na pok³ad. Wprawdzie
okrêt musia³ na³o¿yæ o dwa dni drogi, ale móg³ nam oddaæ nieocenione
us³ugi, gdy¿ na jego pok³adzie znajdowa³ siê - wówczas przypadkowo
chirurg, w³oski o œwiatowej s³awie. In¿. Weisblat obawia³ siê bowiem,
¿e mo¿emy byæ pozbawieni pomocy, poniewa¿ na Azorach niema specjalistów lekarzy.
Dyrekcja linii w³oskiej zgodzi³a siê ochotnie na zmianê kursu okrêtu, co
by³o wielkim poœwiêceniem ze strony towarzystwa okrêtowego
i pasa¿erów, i „Roma” mia³a przybyæ we œrodê do Azorów. Skoro
jednak¿e w poniedzia³ek wieczorem nadesz³y prawdziwe wiadomoœci,
zarz¹dzenie to odwo³ano i z³o¿ono bezinteresownej linii w³oskiej gor¹ce
podziêkowanie.
In¿. Weisbiat zapytywa³ mnie dalej, czyby nie mo¿na ustawiæ na wyspie
Graciozie pomnika wykutego w granicie ku czci mjr Idzikowskiego.
Rozumiej¹c s³uszn¹ myœl uczczenia mego bohaterskiego kolegi w tym
miejscu, w którym zgin¹³ œmierci¹ lotnika, nie mog³em jednak daæ na to
konkretnej odpowiedzi, Gracioza ma tak niewielkie znaczenie w kompleksie wysp Azorskich, i¿ postawienie tam pomnika nie przysporzy³oby
zbyt wiele chwa³y imieniu Polski. Po drugie, postawienie pomnika
wymaga³oby za³atwienia formalnoœci urz¹du portugalskiego, do czego
nie by³em na razie zdolny.
Rz¹d polski niew¹tpliwie do tej sprawy powróci i obmyœli najw³aœciwszy
sposób utrwalenia w historii lotów transatlantyckich bohaterskiej
œmierci mjr Idzikowskiego.
W godzinach popo³udniowych odby³o siê przeniesienie zw³ok
mjr Idzikowskiego z cmentarza w Santa Cruz na statek
„Iskra", który mia³ je zawieŸæ do Polski. Kondukt ¿a³obny niewiele ró¿ni³
siê od poprzedniego. Jedynie tylko oprócz 22 pu³ku piechoty portugalskiej, stra¿ honorow¹ objêli tak¿e polscy marynarze okrêtu szkolnego.
Trumnê przenieœli oficerowie polscy ze statku „Iskra" i z³o¿yli j¹ na
górnym pok³adzie, zaci¹gaj¹c wartê honorow¹.
We wszystkich uroczystoœciach, zwi¹zanych z pogrzebem
mjr Idzikowskiego, bra³a t³umnie udzia³ ludnoœæ wysp Gracioza. Tragiczna œmieræ polskiego lotnika wywar³a na prostych umys³ach wyspiarzy,
z których wielu nie s³ysza³o nigdy o Polsce, g³êbokie wra¿enie. Nie tylko
nie wytaczali ¿adnych pretensji z powodu poparzeñ, otrzymanych przy
ratowaniu p³atowca, lecz przeciwnie, dumni byli, ¿e wyspa sta³a siê
terenem historycznego zdarzenia.
Do szcz¹tków samolotu, które zosta³y na pogorzelisku, odnosili siê
jakby do relikwii. Oprócz silnika i œmig³a, które zabrano na statek
„Iskra”, wszystkie inne od³amki samolotu rozebra³a ludnoœæ Graciozy na
pami¹tkê.
- S¹ to relikwie cywilizacji, - rzek³ piêknie jeden z obywateli wyspy, który
odwiedzi³ mnie w szpitalu.
Oczywiœcie, nale¿a³o wynagrodziæ jednak straty, które ludnoœæ ponios³a
podczas l¹dowania p³atowca. Wzi¹³ to na siebie rz¹d portugalski,
którego wielkodusznoœæ zas³uguje na gor¹ce uznanie. Nadto dowódca
„Iskry”, kpt. Eibel rozda³ poszkodowanej ludnoœci 50 dolarów.
Ja wrêczy³em tylko 1000 franków francuskich cz³owiekowi, który nas
ratowa³, oraz drobniejszymi datkami wynagrodzi³em kilku ludzi.
Rz¹d portugalski pokry³ tak¿e ca³kowicie koszta dwukrotnego pogrzebu
mjr Idzikowskiego. Trzeba tak¿e podkreœliæ, ¿e ksiê¿a na Graciozie
oddali ostatni¹ pos³ugê mjr Idzikowskiemu bezp³atnie. CDN.
W cyklu: Z archiwum... prezentujemy niepublikowane dokumenty oraz
unikalne wydawnictwa zgromadzone w staros¹deckim Muzeum
Regionalnym. Opr. tekstu Andrzej D³ugosz

Kolêdowanie zakoñczone
u¿ po raz dziewiêtnasty w Wiejskim Domu Kultury w Barcicach
odby³ siê 2 lutego br. Gminny Przegl¹d Grup Kolêdniczych.
W konkursowe szranki, na scenie barcickiego Domu Kultury stanê³y
nie tylko najlepsze zespo³y z gminy Stary S¹cz, ale tak¿e zespo³y
z innych regionów naszego powiatu (Nawojowej, Michalczowej,
Piwnicznej i Lipnicy Wielkiej).
Kolêdników ocenia³a nie tylko licznie zgromadzona publicznoœæ, ale
przede wszystkim jury w sk³adzie: Magdalena Kroh- etnograf
z Muzeum Okrêgowego w Nowym S¹czu, Benedykt Kafel- etnograf,
Leszek Kumor- folklorysta (obaj z Ma³opolskiego Centrum Kultury
„Sokó³” z Nowego S¹cza).
Komisja kwalifikowa³a zespo³y do dalszych etapów w poszczególnych
kategoriach; doros³ych do Bukowiny Tatrzañskiej na „Karnawa³ Góralski”, a dzieci do Podegrodzia na „Pastuszkowe Kolêdowanie”.

J

Po obejrzeniu i wys³uchaniu wszystkich grup jury przyzna³o
nastêpuj¹ce miejsca:
• kategoria doros³ych- I miejsce i kwalifikacja do Bukowiny Tatrzañskiej: kolêdnicy z Herodem z WDK Barcice,
• kategoria m³odzie¿y- I miejsce: kolêdnicy z Turoniem z WDK Barcice,
• kategoria dzieci- I miejsca nie przyznano, II miejsce ex aequo :grupa
kolêdnicza z Herodem z SP z Gabonia oraz grupa kolêdnicza z Herodem z WKK ze Skrudziny, III miejsce kolêdnicy z Herodem
z SP z Przysietnicy, wyró¿nienie- kolêdnicy z gwiazd¹ z SP z Popowic.
Wymienione grupy otrzyma³y nagrody pieniê¿ne. Ich przyznanie by³o
mo¿liwe dziêki wsparciu sponsorów, którym organizatorzy serdecznie
dziêkuj¹. S¹ to: Zak³ad Kowalsko-Œlusarski- Józef Olszewski-Stary
S¹cz, Zak³ad Fryzjerski- Marta Seku³a-Barcice, Zak³ad PogrzebowyZbigniew Obrzud-Barcice, Firma „Opek”- Krzysztof Ko³odziej-Barcice, Sklep Wielobran¿owy- J. Dziedzina-Barcice Dolne, FHU
„Budmat”- Antoni i Jaros³aw Tokarczyk-Rytro, Sklep Spo¿ywczoPrzemys³owy - Zbigniew Stafiñski - Barcice, Tar-Bud- Jerzy GrubaCyganowice, Kiosk Spo¿ywczo-Przemys³owy- Krzysztof GozdeckiBarcice, Skup i Ubój Zwierz¹t RzeŸnych- Józef Obrzud- Barcice oraz
„AL.-PLAST” - Wies³aw i Ludwik Pawlik - Rytro.
Tegoroczne s¹deckie kolêdowanie zakoñczy³o siê na przegl¹dzie
w Bukowinie, gdzie bracicka grupa kolêdnicza otrzyma³a wyró¿nienie!
Za rok odbêdzie siê 20. jubileuszowy Przegl¹d, na który ju¿
serdecznie zapraszamy.
Barbara Owsianka
Fot. Ignacy Kurowski
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