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Na Plenarnym Posiedzeniu Rady Miejskiej Starego S¹cza 17

marca podjêta zosta³a uchwa³a bud¿etowa. Przed³o¿ony
przez burmistrza MMaarriiaannaa  CCyyccoonniiaa bud¿et Gminy na 2003 rok
przyjêto jednog³oœnie, choæ mniejszoœciowa grupa radnych nie
zgadza³a siê z czêœci¹ zapisów, w których mowa o upowa¿nieni-
ach dla Burmistrza. Kontrowersje wzbudzi³y upowa¿nienia
dotycz¹ce: „dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etu w
granicach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej, obejmuj¹cych w
szczególnoœci zmianê kwot wydatków zaplanowanych na wyna-
grodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obs³ugi d³ugu pub-
licznego oraz zmianê kwot zaplanowanych na wydatki
maj¹tkowe”. Radny Jan Kupczak oœwiadczy³, ¿e “ca³a grupa
bêdzie g³osowa³a i poprze ten bud¿et, natomiast, je¿eli bez
wiedzy radnych zostan¹ dokonane zmiany w wydatkach
maj¹tkowych, czy te¿ dotacjach w obrêbie danego dzia³u - za to
wy³¹czn¹ odpowiedzialnoœæ bierze burmistrz”. Ostatecznie “za”
g³osowa³o 21 radnych.

- Bud¿et na 2003 rok na pewno nie jest bud¿etem marzeñ. -
mówi burmistrz M. Cycoñ. - Do pierwowzoru projektu bud¿etu
na 2003 rok z³o¿onego w listopadzie ubieg³ego roku przez
Zarz¹d Miasta wnios³em poprawki. Miêdzy innymi: wykup grun-
tów pod obwodnicê i drogi gminne; program gospodarki
œciekowej miasta; projekt budowlany kanalizacji sanitarnej; pro-
jekty do programu rozwoju regionalnego. Zwiêkszy³em tak¿e
nak³ady na zadania inwestycyjne, które by³y ujête w projekcie
bud¿etu w kwocie niewystarczaj¹cej na ich realizacjê. Wnosz¹c
poprawki by³em i jestem g³êboko przekonany o s³usznoœci
stworzenia bud¿etu proinwestycyjnego, proekologicznego,
prodokumentacyjnego i proedukacyjnego, aby zapewnia³ reali-
zacjê zadañ inwestycyjnych, stwarza³ poprzez realizacjê zadañ
spo³ecznie wa¿nych warunki i nadziejê na pobudzenie koniunk-
tury gospodarczej. Przychody z po¿yczek i kredytów zostan¹
przeznaczone na: dokumentacjê obwodnicy Starego S¹cza 150
tys. z³; wykup gruntów pod obwodnicê 735 tys. z³; przebudowê
budynku Szko³y Podstawowej w Go³kowicach 170 tys. z³; doku-
mentacjê kanalizacji sanitarnej Barcice - Stary S¹cz - Cyganow-
ice - Przysietnica 230 tys. z³; program gospodarki œciekowej
Starego S¹cza 70 tys. z³. W bud¿ecie 2003 roku jest jeszcze do
sp³aty 845,2 tys. z³ z tytu³u po¿yczek z lat poprzednich, nato-
miast ca³e zad³u¿enie z lat ubieg³ych to 1.599,1 z³. Ale nie mogê
i nie chcê patrzeæ krótkowzrocznie. Musz¹ byæ realizowane

zadania, które bêd¹ stymulowa³y rozwój Gminy w latach nastêp-
nych. Ju¿ dziœ trzeba myœleæ o pakietach projektów
spe³niaj¹cych formalno-prawne warunki Unii Europejskiej.
Dobre projekty pozwol¹ na uruchomienie œrodków z bud¿etu
pañstwa, Marsza³ka Ma³opolskiego, a wreszcie skorzystanie z
europej-skich funduszy strukturalnych i kohezyjnych, czyli
takich, które maj¹ wp³ywaæ na wyrównywanie zró¿nicowañ w
poziomie produktu krajowego brutto oraz niwelowanie rozpiê-
toœci pomiêdzy regionami najbogatszymi i najbiedniejszymi.
Trzeba tak¿e myœleæ o rysuj¹cej siê perspektywie ograniczania
udzia³u bud¿etu pañstwa w zadaniach infrastrukturalnych i
inwestycjach samorz¹dowych. A to sygna³ do ratingu, czyli
obiektywnej oceny wiarygodnoœci kredytowej Gminy. Zdolnoœæ
wywi¹zywania siê ze zobowi¹zañ finansowych poparta opini¹
niezale¿nej instytucji bêdzie u³atwiaæ pozyskiwanie funduszy z
zewn¹trz. 

Dochody bud¿etu w 2003 roku maj¹ wynieœæ 26.985,810 z³.
Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa wyniesie 16.476,5 tys. z³,
co stanowi 61% dochodów. W subwencji ogólnej 69% stanowi
subwencja oœwiatowa, 10% subwencji ogólnej przeznaczone
jest na realizacjê zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej. Dochody
w³asne gminy, które zaplanowano w kwocie 7.640,4 z³ (28%
dochodów ogó³em) maj¹ pochodziæ m.in.: z podatków i op³at
lokalnych. Z SAPARD-u (œrodki zewnêtrzne) Gmina ma uzyskaæ
609 tys. z³ (2,2%), m.in. na budowê wodoci¹gu wiejskiego
Go³kowice Górne – Skrudzina.

Wydatki bud¿etu w roku bie¿¹cym zosta³y ustalone 
w wysokoœci 27.790.610 z³. Najwiêksze koszty poch³onie utrzy-
manie oœwiaty (szko³y podstawowe, przedszkola przy szko³ach,
gimnazja, dowóz uczniów) 14.239,3 tys. z³ tj. 51% wydatków
ogó³em. Inne wydatki, to m.in.: administracja publiczna 10,4%;
gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska 10,1% (w tym
oœwietlenie ulic, placów i dróg 2,6%, gospodarka œciekowa 
i ochrona wód 3%); opieka spo³eczna (m.in. zasi³ki i pomoc 
w naturze) 9,1%; drogi gminne 4,2%; opieka wychowawcza
(przedszkola i œwietlice szkolne) 3%, kultura i ochrona dziedz-
ictwa narodowego (Oœrodek Kultury, Muzeum Regionalne i Bib-
lioteka Publiczna) 2,7%, Ochotnicze Stra¿e Po¿arne 1%... Na
wydatki w dyspozycji so³ectw i osiedli przeznaczono odpowied-
nio: 800,8 tys. z³ i 562,8 tys. z³. W bud¿ecie zaplanowano
równie¿ wydatki z tytu³u uprzednio zaci¹gniêtych kredytów 
i po¿yczek, wraz z prognoz¹ ich sp³aty.

Ró¿nica miêdzy dochodami i wydatkami stanowi deficyt
bud¿etu na kwotê 804,8 tys. z³, który zostanie pokryty przy-
chodami pochodz¹cymi z zaci¹gniêtych kredytów. RK

„„WWiieellkkaannooccnnee  ddzzwwoonnyy  PPiieeśśńń  ttrryyuummffuu  ggrraajjąą,,  
ŻŻee  CChhrryyssttuuss  zzmmaarrttwwyycchhwwssttaałł,,  wwsszzyyssttkkiimm  ooggłłaasszzaajjąą..
II  mmyy  tteeżż  zz  rraaddoośścciiąą  wwiieeśśćć  ttęę  ooggłłaasszzaammyy,,  
ŻŻee  PPaann  nnaasszz  zzmmaarrttwwyycchhssttaałł,,  wwsszzyyssttkkiimm  ppoowwttaarrzzaammyy..
ZZ  tteeggoo  ttoo  ppoowwoodduu,,  zz  tteejj  wwiieellkkiieejj  rraaddoośśccii,,  
ŻŻyycczzyymmyy  wwzzaajjeemmnniiee  wwsszzeellkkiieejj  ppoommyyśśllnnoośśccii..
WW  ddoommaacchh  ii  nnaa  ppoollaacchh,,  ww  ssttooddoołłaacchh,,  ww  oobboorraacchh,,  
WW  ooggrrooddaacchh  ii  ssppiicchhrrzzaacchh,,  ww  sskkłłaaddaacchh  ii  kkoommoorraacchh..
BByy  nnaamm  BBóógg  uuddzziieellaałł  ddoobbyyttkkuu  wwsszzeellkkiieeggoo
AA  ppootteemm  uuddzziieelliiłł  ZZbbaawwiieenniiaa  wwiieecczznneeggoo..““

− do tych starodawnych, starosądeckich życzeń pragnę dopisać − dla wszystkich mieszkańców miasta i gminy
oraz naszych gości − swoje osobiste, najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych A.D. 2003 

Burmistrz Marian Cycoń  
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TEMAT: BUDOWA OBWODNICY
Wdniu 4 marca w kinie Poprad burmistrz MMaarriiaann  CCyyccooññ

spotka³ siê z mieszkañcami miasta, aby omówiæ sprawy
obwodnicy Starego S¹cza. Na spotkaniu przedstawiono plan
zagospodarowania przestrzennego obszaru pod projektowan¹
obwodnicê, informacjê na temat obwodnicy i omówiono sprawy
zwi¹zane z uregulowaniem spraw w³asnoœciowych oraz wykupem
gruntów. Odby³a siê tak¿e prezentacja zamierzeñ na wideopro-
jektorze. 
W spotkaniu uczestniczyli: MMaarrttaa  MMaajj dyrektor Wojewódzkiego
Zarz¹du Dróg w Krakowie, AAggaattaa  MMêê¿¿yykk z-ca kierownika
Rejonu Dróg Wojewódzkich w Nowym S¹czu, PPaawwee³³  SSaammeekk
przewodnicz¹cy Rady Gminy Podegrodzie, RRyysszzaarrdd  MMaarrcciinneekk
wójt Podegrodzia, AAnnttoonnii  PPiieerrzzggaa Przewodnicz¹cy Komisji
Ochrony Œrodowiska, Budownictwa i Rolnictwa Rady Miejskiej
w Starym S¹czu, SSttaanniiss³³aaww  MMiiggaacczz (uprawniony geodeta), JJaann
GGaawwrrooññsskkii kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami
Urzêdu Miasta i Gminy w Starym S¹czu, WW³³aaddyyss³³aaww  TTookkaarrcczzyykk
radca prawny i BBoonniiffaaccyy  WWoollaakk kierownik Referatu Przygotowa-
nia Inwestycji Urzêdu Miasta i Gminy Stary S¹cz.

Obwodnica jest priorytetowym zamierzeniem Burmistrza.
Dokumentacja oraz wykup gruntów pod drogê zosta³y ju¿
wprowadzone do bud¿etu Gminy na 2003 r. £¹cznie
zaplanowano na te cele kwotê 885.000 z³.

- Zaprosi³em mieszkañców, w³aœcicieli gruntów na to
spotkanie, aby wspólnie z fachowcami, specjalistami poroz-
mawiaæ o planowanej inwestycji. – mówi burmistrz Marian
Cycoñ. - Pomys³ budowy obwodnicy wyp³yn¹³ z naszej strony tj.
samorz¹dów lokalnych Gminy Stary S¹cz, Gminy Podegrodzie i
Powiatu Nowos¹deckiego. Marsza³ek Ma³opolski przychyli³ siê
do naszej koncepcji. Teraz bêdzie przygotowywana dokumen-
tacja oraz koncepcja studium wykonalnoœci. Po uzgodnieniach z
Policj¹ i Biurem In¿ynierii Ruchu, mo¿na by w przysz³ym roku
przyst¹piæ do realizacji. Z kilku wariantów przebiegu planowanej
obwodnicy, wybrany zosta³ do dalszej realizacji wariant I, etap I
- 3,3 km nowego odcinka drogi. Pas przeznaczony na tê drogê
wynosi 35 m ³¹cznie ze stref¹ okalaj¹c¹. Otoczony jest gruntami
o przeznaczeniu rolniczym bez prawa zabudowy. Oczekujê na
zrozumienie ze strony w³aœcicieli gruntów, gdy¿ nie wybuduje siê
ani metra drogi, je¿eli nie zostan¹ pozyskane tereny. Dotyczy to
7,7 ha gruntów. Cena wykupu gruntu zostanie oszacowana
przez bieg³ego rzeczoznawcê maj¹tkowego Po zakoñczeniu
spraw dotycz¹cych w³asnoœci gruntów bêdzie wydane pozwole-
nie na budowê. Ca³e zadanie jest przewidziane do realizacji w
latach 2005-2006. Inwestycja jest bardzo wa¿na dla Starego
S¹cza z uwagi na odci¹¿enie go przed nadmiernym ruchem,
spalinami i ha³asem. Je¿eli bêdzie zrozumienie ze strony
mieszkañców i w³aœcicieli gruntów to wspólnym wysi³kiem
inwestycja zostanie zrealizowana. Realizacja obwodnicy jest
szans¹ dla rozwoju gospodarczego miasta. Segment, który
bêdzie proponowany do realizacji w pierwszej czêœci - do
¿wirowni -, by³by stref¹ us³ug i handlu, natomiast druga czêœæ -
za ¿wirowni¹, w rejonie stawów - to czêœæ rekreacyjna. Wokó³
obwodnicy na pewno powstan¹ tereny budowlane,
przemys³owe, rekreacyjne. Inwestycja powinna pozytywnie
wp³yn¹æ na ograniczanie nasilaj¹cego siê bezrobocia. Rozumiem
kupców staros¹deckich, którzy obawiaj¹ siê o spadek obrotów
w sklepach zlokalizowanych w centrum, dlatego nie 
wyprowadzimy ruchu z Rynku, nie zlikwidujemy tak¿e
istniej¹cego w jego centrum parkingu. Ale niezbêdnym jest
przygotowanie tablic informacyjnych, szczególnie
eksponuj¹cych walory zabytkowego centrum. Miasto na pewno

bêdzie odwiedzane, w ubieg³ym roku przyjecha³o do nas ponad
100 tysiêcy ludzi, którzy zwiedzali m.in. Centrum Pielgrzy-
mowania. Myœlê, ¿e bêdzie to tendencja rosn¹ca. Rozumiem
tak¿e rolników, ale trzeba wzi¹æ pod uwagê, i¿ przez budowê
drogi dzia³ki na tym terenie nabior¹ du¿o wiêkszej wartoœci. Ich
ceny wolnorynkowe znacznie wzrosn¹. Obecnie ten teren jest
niezagospodarowany, niedozbrojony… W³aœciciele dzia³ek, na
których jest lokalizowana inwestycja, oraz w³aœciciele dzia³ek
s¹siednich - je¿eli zachodzi taka potrzeba – bêd¹ mogli
negocjowaæ ewentualne przesuniêcia planowanej trasy. Przy
takich inwestycjach wykupuje siê ca³oœæ dzia³ek, b¹dŸ proponuje
siê dzia³ki zamienne. Nikogo nie chcemy skrzywdziæ. Wszystkie
problemy bêd¹ dyskutowane, do jakiegoœ porozumienia mo¿na
zawsze dojœæ, aby nie zostawiæ kogoœ, bez jego zgody z dzia³k¹
2, 3, 5 arow¹. Obiecujê, ¿e sprawy obwodnicy bêd¹ na bie¿¹co
konsultowane z mieszkañcami, w tym szczególnie z w³aœci-
cielami gruntów. Dok³adna trasa obwodnicy zostanie przed-
stawiona do wiadomoœci publicznej. Pracujê przy podniesionej
kurtynie, z trosk¹ o rozwój Gminy.  (rk)

¯̄oo³³nniieerrsskkiiee  aawwaannssee
2kwietnia, w Sali Rady Miejskiej Urzêdu Miasta i Gminy Stary

S¹cz mia³a miejsce podnios³a uroczystoœæ.
Na mocy ustawy z 1999 roku o szczególnych warunkach i trybie
mianowania na wy¿sze stopnie wojskowe, ¿o³nierzy uczest-
nicz¹cych w walkach o wolnoœæ i niepodleg³oœæ Polski podczas II
wojny œwiatowej i okresu powojennego, siedmiu ¿o³nierzy Armii
Krajowej, mieszkaj¹cych w naszej Gminie, otrzyma³o awanse
wojskowe. 
Nominacje s¹ wyrazem wdziêcznoœci za wielkie zas³ugi
zwi¹zane z walk¹ o wolnoœæ ojczyzny, tak¿e formê
zadoœæuczynienia za lata przemilczenia wielkich zas³ug,
szykanowanie i przeœladowania ze strony w³adz PRL.
Na I stopieñ oficerski - podporucznika – mianowani zostali
WWaalleennttyy  LLiizzooññ oraz WW³³aaddyyss³³aawwaa  OOwwssiiaannkkaa. Na kolejny stopieñ
oficerski – porucznika – awans otrzymali SStteeffaann  BBuuggnnoo,
WW³³aaddyyss³³aaww  GGoorrzzaann, SSttaanniiss³³aaww  MMaallsskkii, JJeerrzzyy  NNiieeddzziiaa³³eekk oraz
FFrraanncciisszzeekk  TTookkaarrcczzyykk.
Akty nominacji, w obecnoœci samorz¹dowych w³adz Starego
S¹cza, wrêczy³ Wojskowy Komendant Uzupe³nieñ w Nowym
S¹czu pp³k MMaarreekk  SSoo³³ttyyss. Serdecznie gratulujemy!

JW

FFoott..  MMaarreekk  GGuucc
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RRYYSSZZAARRDD  KKUUMMOORR::  --  PPiieerrwwsszzee  GGmmiinnnnee  SSppoottkkaanniiee  EEuurrooppeejjsskkiiee
ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu  ooddbbyy³³oo  ssiiêê  2244  lluutteeggoo  ww  kkiinniiee  PPoopprraadd..  OO  iinntteeggrraaccjjii
eeuurrooppeejjsskkiieejj  mmóówwiillii  ii  ooddppoowwiiaaddaallii  nnaa  ppyyttaanniiaa  mmiieesszzkkaaññccóóww  mmiiaassttaa
ii  ggmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz  pprrzzeeddssttaawwiicciieellee  tteerreennoowweejj  aaddmmiinniissttrraaccjjii
rrzz¹¹ddoowweejj..  PPaann  BBuurrmmiissttrrzz  pprroowwaaddzzii³³  ttoo  ssppoottkkaanniiee,,  jjaakk  ddoo  nniieeggoo
ddoosszz³³oo??
MMAARRIIAANN  CCYYCCOOÑÑ::  - W odpowiedzi na rz¹dowy postulat uru-
chomienia w kraju sieci gminnych punktów informacyjnych o inte-
gracji europejskiej, postanowi³em zaprosiæ ekspertów do Starego
S¹cza. Tym bardziej, i¿ z niektórymi metodami informowania o
Unii Europejskiej nie zgadzam siê. Choæby na powierzenie tego
zadania ludziom m³odym, dopiero wyedukowanym. Uwa¿am, ¿e
lepiej to bêd¹ robiæ ludzie bardziej doœwiadczeni, którzy oprócz
wiedzy ciesz¹ siê tak¿e sporym autorytetem w swoich
œrodowiskach. Kolejny powód to bardzo ma³a wiedza o tym pro-
cesie na poziomie lokalnym. A w naszej gminie jak w soczewce
widaæ wszystkie za i przeciw integracji europejskiej. 

HHiissttoorryycczznniiee  ii  ggeeooggrraaffiicczznniiee  rrzzeecczz  uujjmmuujj¹¹cc  nniiee  mmoo¿¿eemmyy  ssiiêê
wwyypprrzzeeææ  eeuurrooppeejjsskkooœœccii,,  aallee  ppooppaattrrzzmmyy  nnaa  ttoo  zzee  wwssppóó³³cczzeessnneejj  ppeerr--
ssppeekkttyywwyy......
- Ju¿ œw. Kinga, która administrowa³a tymi ziemiami w œred-
niowieczu, nadawa³a Staremu S¹czowi znamiona europejskoœci.
Dynastia Arpadów, z której siê wywodzi³a by³a przecie¿ potê¿nym
rodem europejskim, o wp³ywach siêgaj¹cych tronów wielu krajów.
To tutaj, w klasztorze Klarysek rozwija³ siê oœrodek sztuki muzy-
cznej pozostaj¹cy pod wp³ywami s³ynnej europejskiej szko³y - 
katedry Notre Dame. Od kilkudziesiêciu lat akcentujemy ten fakt
odbywaj¹cym siê w czerwcu festiwalem muzyki dawnej, 
z udzia³em wybitnych wykonawców europejskich. Powiedzmy
tak¿e, o chêtnie wspominanym w Starym S¹czu powitaniu
Marysieñki przez Jana III Sobieskiego po zwyciêskiej bitwie
wiedeñskiej. Bitwie uznanej za jedn¹ z najwa¿niejszych w dziejach
Europy i œwiata, której aspekty polityczne mo¿na by uznaæ za 
pierwsze zwiastuny rodz¹cej siê jednoœci europejskiej w obronie
chrzeœcijañstwa. I chocia¿ przez ca³e wieki historia obchodzi³a siê
z nami bardzo surowo, z pewnoœci¹ nasza tradycja, kultura,

wyrazistoœæ cywilizacyjna, dojrza³oœæ do demokracji s¹ atrybutami
otwieraj¹cymi mo¿liwoœæ rozwoju naszej samodzielnoœci w struk-
turach Unii Europejskiej. Budowa nowoczesnej Europy nie obej-
dzie siê bez udzia³u Polski, choæ my - Lachowie s¹deccy jesteœmy
mo¿e bardziej proamerykañscy. Tak uk³ada³y siê nasze losy – za
chlebem wêdrowaliœmy za wielk¹ wodê. I tak jest po dzieñ
dzisiejszy. Ale ¿yjemy tu i teraz. S¹siadujemy z Uni¹, 
a z s¹siadami trzeba siê integrowaæ, a co najmniej uk³adaæ jak
najlepsze relacje. Na pewno Unia stanowi szansê dla m³odych.
Europejskie obywatelstwo umo¿liwi im swobodny wybór miejsca
zamieszkania, nauki i pracy. Holandia, Irlandia, Szwecja i Dania ju¿
zadeklarowa³y, ¿e bêd¹ tworzyæ legalne stanowiska pracy dla
mieszkañców pañstw nowoprzyjêtych. Na m³odych
wykszta³conych ludzi bêd¹ czeka³y miejsca 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 bêd¹ mieli
wiêksze szanse na spo¿ytkowanie wiedzy i umiejêtnoœci. 

EEuurroosscceeppttyyccyy  zzaaddaajj¹¹  ppyyttaanniiee::  --  DDoo  jjaakkiieejj  UUnniiii  wwcchhooddzziimmyy??  
- To, ¿e ludzie maj¹ w¹tpliwoœci, obawiaj¹ siê o swój los w nowej
rzeczywistoœci nale¿y uszanowaæ. Nie da siê przewidzieæ
przysz³oœci. Unia jest ¿ywym organizmem i ci¹gle siê zmienia. Ale
spójrzmy na fakty. Polska znacznie odstaje od œredniej europej-
skiej prawie we wszystkich dziedzinach ¿ycia, mamy olbrzymi d³ug
publiczny i bezrobocie, którego wskaŸnik wynosi 19,7%, 
w naszym powiecie nawet ponad 22%. To przede wszystkim
skutki bardzo wysokich kosztów pracy. Wydatki pañstwa s¹ 
w Polsce niespotykanie du¿e w stosunku do dochodu naro-
dowego i wynosz¹ 46,5%. Deficyt bud¿etowy dochodzi 6%.
Bardziej obrazowo: np. nasza nieefektywna sieæ kolejowa jest 1/5
razy wiêksza ni¿ w Unii, podczas gdy d³ugoœæ autostrad a¿ 128
razy mniejsza. Ekologiê mamy marn¹, 10% miast nie posiada
oczyszczalni œcieków. Wystêpuj¹ bardzo du¿e dysproporcje roz-
woju gospodarczego. S³aba jest dostêpnoœæ komunikacyjna
obszarów atrakcyjnych turystycznie i tych, które stwarzaj¹
mo¿liwoœæ rozwoju gospodarczego. Takim obszarem jest np.
nasze ujœcie Popradu do Dunajca. Mamy bardzo du¿e bezrobocie
agrarne, ewidencjonowane i ukryte. S³ab¹ infrastrukturê turysty-
czn¹. A z drugiej strony Unia Europejska z nowoczesnymi tech-
nologiami i gospodark¹, która stanowi 1/4 produktu œwiatowego
oraz 1/3 globalnych rezerw finansowych. Pe³noprawna obecnoœæ
w Unii to dla nas szansa na rozwój, na opuszczenie poboczy
dostatniej Europy.

WW  ttrraakkcciiee  ssppoottkkaanniiaa  ppaadd³³oo  ppyyttaanniiee::  --  SSkk¹¹dd  ww  UUnniiii,,  kkttóórraa  ttaakk¿¿ee  mmaa
kk³³ooppoottyy  zz  rreecceessjj¹¹  ii  bbeezzrroobboocciieemm  wweezzmm¹¹  ssiiêê  ddllaa  nnaass  ppiieennii¹¹ddzzee??
- Sprawy finansowe zwi¹zane z integracj¹, relacje sk³adki w
poszczególnych latach w stosunku do œrodków, które otrzymamy
z Unii s¹ œciœle okreœlone. Za³o¿enie jest takie, ¿e sk³adka jest
pochodn¹ dochodu krajowego brutto. Obowi¹zuje w tym
wzglêdzie zasada solidaryzmu, bogaci p³ac¹ wiêcej ni¿ otrzymuj¹.
Kraje o ni¿szym dochodzie na odwrót. Mówi¹c o Unii myœlimy
zw³aszcza o œrodkach pomocowych. Dotacje otrzymane m.in. dla
rozwoju infrastruktury, powinny przyczyniæ siê do nale¿ytego

W duchu solidaryzmu 
--  zz  bbuurrmmiissttrrzzeemm  MMaarriiaanneemm  CCyyccoonniieemm  rroozzmmaawwiiaa  RRyysszzaarrdd  KKuummoorr
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funkcjonowania tego zaniedbanego z powodów ekonomicznych
dzia³u. Z kolei pomoc finansowa dla rozwoju ekologii, spowoduje
wzrost dba³oœci o œrodowisko. Nie bêdzie mo¿na emitowaæ wiêcej
zanieczyszczeñ, ni¿ dopuszczaj¹ niezwykle restrykcyjne normy
unijne. Œrodki unijne na modernizacje sieci wodoci¹gowych 
i oczyszczalni œcieków znacznie poprawi¹ jakoœæ wody pitnej.
Dostosowanie gospodarki do unijnych standardów ustabilizuje
rynek, podniesie jakoœæ us³ug i poprawi bezpieczeñstwo i higienê
pracy. W koñcu, wspólna waluta, zlikwiduje prowizje od wymiany
oraz ryzyko wahañ kursu z³otego. 
Ale my oczekujemy tak¿e wskazywania inwestorów strate-
gicznych, np. w kontekœcie badañ i inwestycji wykorzystuj¹cych
energiê geotermaln¹, poprawy dostêpnoœci komunikacyjnej, infra-
struktury. Mamy otwarte tereny, kapitalne walory geograficzno-
krajobrazowe, pomys³ na produkcjê ekologicznego, odnawialnego
materia³u energetycznego tzw. biomasy. 

UUcczzeessttnniiccyy  ssppoottkkaanniiaa  wwyyrraa¿¿aallii  wwiieellee  oobbaaww  ii  nnaarrzzeekkaallii  nnaa  bbrraakk
eekkssppeerrttóóww,,  kkttóórrzzyy  bbyy  oo  nniicchh  mmóówwiillii......
- To spotkanie mia³o na celu przekazanie miarodajnej informacji o
sprawach zwi¹zanych z akcesj¹. Powszechnie wiadomo, ¿e s¹
zwolennicy i przeciwnicy tego procesu. Oni ju¿ okreœlili swoje pre-
ferencje. Jednak najwiêksz¹ grupê stanowi¹ ludzie œrodka, którzy
ci¹gle wa¿¹ argumenty, to im potrzebna jest rzetelna wiedza, aby
z pe³n¹ œwiadomoœci¹ poszli do referendum. Integracja budzi w
spo³eczeñstwie wiele kontrowersji, poniewa¿ brakuje informacji.
A zagro¿enia istniej¹, choæby znaczny deficyt w wymianie han-
dlowej czy nierównoœci w zakresie dop³at bezpoœrednich dla rol-
nictwa. Obawiam siê o rozdrobnione, górskie rolnictwo, które bez
odpowiedniego wsparcia padnie. Rolnicy z naszego terenu postu-
luj¹, aby dop³aty dla nich by³y wy¿sze ni¿ dla gospodarstw
wysokotowarowych. Chc¹ wsparcia obszarów o niekorzystnych
warunkach gospodarowania, rolnictwa ekologicznego, agro-
turystyki i innych alternatywnych Ÿróde³ dochodów. Zauwa¿am
tak¿e s³ab¹ pozycjê organizacji samorz¹dowych, które nie s¹ 
afiliowane w strukturach Unii. 

IIssttnniieejjee  jjeeddnnaakk  sszzeerreegg  iinnssttyyttuuccjjii  wwssppiieerraajj¹¹ccyycchh  rreeggiioonnyy......
- Regiony stanowi¹ bardzo istotny element integracji. To tzw. poli-
tyka „trzeciego szczebla“, która ma na celu wprowadzenie do pro-
cesu decyzyjnego w organizacjach miêdzynarodowych inicjatywy
oddolnej oraz przybli¿enie w³adz decyzyjnych do spo³eczeñstwa
na szczeblu lokalnym. Bardzo wa¿n¹ instytucj¹, której podsta-
wowym celem jest umacnianie demokracji lokalnej jest skupiaj¹cy
39 krajów Kongres W³adz Lokalnych i Regionalnych (CLARE), 
w którym nasz kraj reprezentuje 11 przedstawicieli. Organizacj¹
o podobnej roli jest Komitet Zarz¹dzaj¹cy W³adz Lokalnych 

i Regionalnych (CEMR) z tym, ¿e na te same kwestie patrzy 
z pozycji w³adzy centralnej. Jest jeszcze: Komitet Regionów,
Zgromadzenie Regionów Europy, Konferencja Ministrów Euro-
pejskich Odpowiedzialnych za Samorz¹dy Lokalne. Nas mo¿e
bardzo interesowaæ Stowarzyszenie Europejskich Regionów
Granicznych (SERG), którego podstawow¹ ide¹ jest wspó³praca
transgraniczna i promocja interesów regionów przygranicznych.
Po wejœciu do Unii nasze przedstawicielstwa dysponowa³yby si³¹
Hiszpanii, Francji czy Anglii, np. w wa¿nej instytucji doradczej:
Komitecie Ekonomiczno-Spo³ecznym przewidziano dla nas 21 
delegatów. 

PPiieerrwwsszzee  rreeffeerreenndduumm  aakkcceessyyjjnnee  ww  kkrraajjaacchh  kkaannddyyddaacckkiicchh  wwyyggrraallii
zzwwoolleennnniiccyy  UUnniiii..  BBlliisskkoo  5544  %%  MMaallttaaññcczzyykkóóww  gg³³oossoowwaa³³oo  zzaa  
wweejjœœcciieemm  ddoo  UUnniiii,,  aallee  pprraawwiiee  4477%%  gg³³oossuujj¹¹ccyycchh  wwyyrraazzii³³oo  sspprrzzeecciiww..
JJaakkii  PPaann  pprrzzeewwiidduujjee  wwyynniikk  rreeffeerreenndduumm  ww  PPoollssccee??  
- Sonda¿e mówi¹, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ naszych rodaków
chce integracji Polski z Uni¹ Europejsk¹. Ale to niczego nie
przes¹dza. Jestem pewien, ¿e referendum poprzedzi niezwykle
ostra walka polityczna i kampania przeciwników integracji. Oby
tylko referendum nie przerodzi³o siê w wotum nieufnoœci dla
rz¹du. O wyniku rozstrzygn¹ zwyczajni ludzie, zw³aszcza ci
niezale¿ni i jeszcze niezdecydowani. Oni przewa¿¹ szalê.

JJaakkiieejj  UUnniiii  PPaann  bbyy  ssoobbiiee  ¿¿yycczzyy³³??  
- Nie akceptujê libertynizmu i bezkompromisowego liberalizmu.
Optujê za tym, aby wartoœci chrzeœcijañskie, zosta³y zapisane 
w stosowanych dokumentach, a nasze dziedzictwo kulturowe
mog³o trwale zaistnieæ w Europie regionów. Aby Polska by³a silna
tym, co wnosi i tym, co zyska. W myœl s³ów Jana Paw³a II, który
mówi¹c: “O Europie dwóch p³uc”, dodaje: “Jedni drugich
brzemiona noœcie”. Idea wspólnoty europejskiej rozwija siê od
wielu lat. Od 1989 roku uczestniczy w tym procesie dziesiêciu 
premierów i dziesiêæ rz¹dów. To tak¿e idea Solidarnoœci i wielu,
wielu ludzi, którzy w integracji europejskiej - bêd¹cej nastêpst-
wem myœli Szumana, Adenauera - widz¹ dla Polski szansê
postêpu i rozwoju. Na pewno proces integracyjny bêdzie
d³ugotrwa³y, a jego skutki nie bêd¹ momentalnie zauwa¿alne 
w ka¿dej dziedzinie ¿ycia. Myœlê jednak, ¿e mo¿na postawiæ tezê,
¿e przy akceptacji naszej suwerennoœci i autonomii, harmonijnej
wspó³pracy poszczególnych pañstw i regionów, wszyscy zyskamy.
Tylko wspó³dzia³anie w duchu solidaryzmu mo¿e stanowiæ
lekarstwo dla nacjonalizmów i konfliktów etnicznych oraz ³agodziæ
ogromne dysproporcje ekonomiczne. 

DDzziiêêkkuujjêê  zzaa  rroozzmmoowwêê..

FFoott..  MMaarreekk  GGuucc
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RRYYSSZZAARRDD  KKUUMMOORR::  CCoorraazz  bbllii¿¿eejj  ddoo  2255..  eeddyyccjjii  pprreessttii¿¿oowweeggoo  ddllaa
SSttaarreeggoo  SS¹¹cczzaa  FFeessttiiwwaalluu  MMuuzzyykkii  DDaawwnneejj..  JJaakk  pprrzzeebbiieeggaajj¹¹  pprrzzyy--
ggoottoowwaanniiaa??  
SSTTAANNIISS££AAWW  WWEELLAANNYYKK::  Zakoñczyliœmy ju¿ etap sporz¹dzania
wniosków i aplikacji do ró¿nych instytucji i fundacji. Nadchodz¹
ju¿ odpowiedzi – i ju¿ wiadomo, ¿e z finansami Festiwalu nie
bêdzie najgorzej, aczkolwiek nie mam z³udzeñ, ¿e nie zrealizujê
wszystkich projektów. Jak co roku, finansowanie takich imprez
jak nasza podlega wahaniom koniunktury; w tym roku wiele fun-
dacji prywatnych, które naj³atwiej przekonaæ dobrze napisanym
projektem, zamyka swe programy kulturalne, uwa¿aj¹c, ¿e s¹
kraje bardziej potrzebuj¹ce. W ich miejsce wchodz¹ fundusze
Unii Europejskiej, problem w tym, ¿e Unia ma zupe³nie inne
preferencje i nie³atwo bêdzie zdobyæ pieni¹dze na imprezê tak¹
jak nasza. To jest problem zdecydowanej dominacji kultury
masowej. Nie ma w niej nic z³ego, pod warunkiem, ¿e istnieje
pewna równowaga i mo¿liwoœæ wyboru. Ten problem wystêpuje
wszêdzie, w Europie, Ameryce, ale w Polsce teraz jest niemal
jak ciê¿ka choroba, groŸna, moim zdaniem szczególnie dla
m³odzie¿y. Obraz kultury, jaki pojawia siê w mediach, szczegól-
nie telewizji, jest wypaczony, system wartoœci postawiony
zupe³nie na g³owie. Prowincjonalny piosenkarz mo¿e zostaæ
wykreowany na gwiazdê przy u¿yciu nieprawdopodobnie kosz-

townej machiny propagandowo-reklamowej, natomiast kultura
bardziej elitarna udowadniaæ, ¿e jest w ogóle potrzebna. I co
ciekawe, niemal zawsze jej siê to udaje. Dlatego tak wa¿ny jest
dla mnie udzia³ m³odych ludzi w naszym Festiwalu.

AA  jjaakk  nnaa  FFeessttiiwwaall  zzaappaattrruujjee  ssiiêê  llookkaallnnyy  bbiizznneess??  
- Bardzo zale¿a³o mi na powi¹zaniu Festiwalu z lokalnym bizne-
sem. Wyst¹piliœmy w tej sprawie do wszystkich najwiêkszych firm
S¹decczyzny. Uwa¿am, ¿e to bardzo dobra promocja 
za stosunkowo niedu¿e pieni¹dze. Adnotacja o darczyñcy i logo 
w opracowaniach programowych, materia³ach promocyjnych 
i informacyjnych bardzo wa¿nej imprezy muzycznej dowodzi
aspiracji w³aœcicieli firm. Ale od razu trzeba powiedzieæ, ¿e to siê
nie uda³o. I nie chodzi mi o to, ¿e nie sp³ywaj¹ wielkie pieni¹dze. 
To oczywiste – firmy prze¿ywaj¹ trudnoœci. Ale niepokoj¹ce jest
to, ¿e na oko³o 25 pism niemal nikt nie odpowiedzia³, choæby nega-
tywnie. Na tym tle warto zauwa¿yæ b³yskawiczn¹ reakcjê Banku
Spó³dzielczego w Starym S¹czu i nowos¹deckiego oddzia³u PZU
S.A. które wspar³y nas niewielkimi co prawda sumami, ale niemal
natychmiast. 

KKoorroonnnnyymm  ddoottaaccjjooddaawwcc¹¹  jjeesstt  wwiiêêcc  GGmmiinnaa……
- Oczywiœcie, jak co roku, Festiwal nie by³by mo¿liwy, gdyby nie
g³ówny dotacjodawca – Gmina Stary S¹cz. Po wyborach
zmieni³y siê w³adze, ale trwa chêæ podtrzymania istnienia Festi-
walu, który promuje miasto. Trzeba powiedzieæ, ¿e idea
Stanis³awa Ga³oñskiego funkcjonuje nadal – historia w mieœcie
o¿ywa w ci¹gu tego czerwcowego tygodnia.

CCzzyy  mmoo¿¿ee  PPaann  jjuu¿¿  tteerraazz  ppoowwiieeddzziieeææ  cczzyytteellnniikkoomm  KKuurriieerraa,,  ww  jjaakkiimm
tteerrmmiinniiee  ooddbbêêddzziiee  ssiiêê  FFeessttiiwwaall  ii  jjaakkiiee  ss¹¹  zzaa³³oo¿¿eenniiaa  pprrooggrraammoowwee??
- Festiwal bêdzie siê odbywa³ od poniedzia³ku 23 czerwca do
niedzieli 29 czerwca. Zastanawia³em siê, jak zbudowaæ ten
jubileuszowy, XXV Festiwal, by wyraŸnie podkreœliæ jego
wyj¹tkowoœæ, uroczysty charakter, a zmieœciæ siê w mo¿liwoœci-
ach finansowych, które przecie¿ zawsze s¹ w jakiœ sposób
ograniczone. I nie musia³em d³ugo myœleæ – sta³o siê jasne, ¿e
trzeba go oprzeæ na religijnej muzyce wokalnej – czyli na tym
gatunku, który w ka¿dej kulturze – niezale¿nie od geografii czy
religii stoi u podstaw rozwoju muzyki. Tak wiêc zaczniemy 
Mesjaszem Jerzego Fryderyka Händla – to dzie³o jest
“jubileuszowe” w wielu wymiarach: to oratorium o przyjœciu
Zbawiciela – ³¹czy wiêc uroczysty, radosny charakter 
z nawi¹zaniem do pocz¹tków chrzeœcijañstwa; to utwór, który 
w ci¹gu dwudziestu piêciu lat istnienia Festiwalu by³ kilkakrotnie
prezentowany w ró¿nych wykonaniach – a wiêc jest z Festi-
walem zwi¹zany. I po trzecie – us³yszymy go w wykonaniu
Capellae Cracoviensis pod dyrekcj¹ Stanis³awa Ga³oñskiego –
tego zwi¹zku ze Starym S¹czem nie muszê chyba t³umaczyæ.

TToo  wwiieellkkiiee  oorraattoorriiuumm  zzaawwsszzee  cciieesszzyy³³oo  ssiiêê  uuzznnaanniieemm  ssttaarrooss¹¹ddee--
cckkiieejj  ppuubblliicczznnooœœccii..  PPrroosszzêê  ppooddaaææ  jjeesszzcczzee  jjaakkiieeœœ  pprrzzyykk³³aaddyy??  
- Dalsze dowody dominacji religijnej muzyki wokalnej na Festi-
walu? Proszê bardzo – nieznany jeszcze na Festiwalu, a s³awny
w Polsce i za granic¹ zespó³ Affabre concinui z Poznania wykona

JJUUBBIILLEEUUSSZZ  XXXXVV  SSFFMMDD
RREELLIIGGIIJJNNAA  MMUUZZYYKKAA  WWOOKKAALLNNAA  RRÓÓ¯̄NNYYCCHH  EEPPOOKK  DDOOMMIINNOOWWAAÆÆ  BBÊÊDDZZIIEE  PPOODDCCZZAASS  XXXXVV  JJUUBBIILLEEUUSSZZOOWWEEGGOO
SSTTAARROOSS¥¥DDEECCKKIIEEGGOO  FFEESSTTIIWWAALLUU  MMUUZZYYKKII  DDAAWWNNEEJJ  ––  NNAA  PPOOCCZZ¥¥TTEEKK  MMEESSJJAASSZZ HHÄÄNNDDLLAA..  DDYYRRYYGGUUJJEE  ZZAA££OO¯̄YYCCIIEELL
FFEESSTTIIWWAALLUU  ––  SSTT..  GGAA££OOÑÑSSKKII..  PPOO  KKIILLKKUU  LLAATTAACCHH  PPRRZZEERRWWYY  ZZNNÓÓWW  KKOONNCCEERRTTYY  WW  KKOOŒŒCCIIEELLEE  SSSS..  KKLLAARRYYSSEEKK..

FFoott..  AArrcchh..  MMGGOOKK  SStt..  SS¹¹cczz  
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program, bêd¹cy podró¿¹ przez historiê muzyki religijnej, tak¿e
w dos³ownym znaczeniu tego s³owa – to znaczy s³u¿¹cej do
uœwietniania mszy w okresie Renesansu, Baroku i póŸniej. Co
jest dla mnie szczególnie radosne i ekscytuj¹ce, ten koncert
odbêdzie siê w Koœciele SS. Klarysek. I od razu nastêpna
rewelacja – fina³ Festiwalu tym razem (równie¿ w Koœciele SS.
Klarysek) nale¿y do ciesz¹cego siê u nas zas³u¿enie wielkim
powodzeniem, stale rozwijaj¹cego siê i doskonal¹cego
lwowskiego Chóru GLORIA pod dyrekcj¹ Volodymira
Syvochipa. Chór ten zosta³ zreszt¹ przez mnie zaproszony do
wykonania dwóch koncertów (drugi odbêdzie siê w koœciele œw.
El¿biety). Tych – bez ¿adnej przesady mogê to powiedzieæ –
wypróbowanych przyjació³ Festiwalu – nie powinno zabrakn¹æ 
w czasie Jubileuszu.

MMóówwiilliiœœmmyy  oo  gg³³óówwnnyymm  nnuurrcciiee  pprrooggrraammuu..  CCzzeeggoo  jjeesszzcczzee  mmoo¿¿eemmyy
oocczzeekkiiwwaaææ??
- Zawsze w czasie Festiwalu staramy siê zaprezentowaæ nowe
odkrycia muzyczne. W tym roku bêdzie to muzyka nieznanego
do niedawna gdañskiego XVII-wiecznego kompozytora Hein-
richa Döbla, zgodnie z ówczesn¹ mod¹ nazywanego
Dobeliusem, bardzo popularnego w swoim czasie, bywalca
dworów niemieckich, polskich i œrodkowoeuropejskich. Jego
muzykê wykona krakowski zespó³ Camerata Cracovia pod
kierownictwem Ireneusza Trybulca – tak¿e po raz pierwszy w
Starym S¹czu. Spoœród koncertów typowo instrumentalnych
warto wymieniæ planowany wieczór sonat barokowych 
z udzia³em Kaji Danczowskiej. Bardzo chcia³bym, ¿eby ten kon-
cert doszed³ do skutku, gdy¿ nazwisko skrzypaczki jest wielkim
magnesem – dwa lata temu fakt, ¿e jej koncert nie doszed³ do
skutku w ostatniej chwili wzbudzi³ tu wielkie rozczarowanie;
chcia³bym wiêc wyrównaæ ten “d³ug”. 

SSttaarrooss¹¹ddeecczzaanniiee  nnaa  ppeewwnnoo  uucciieesszz¹¹  ssiiêê  zz  kkoonncceerrttóóww  
ww  pprrzzeeppiiêêkknnyymm  KKooœœcciieellee  ŒŒww..  TTrróójjccyy..  CCzzyy  nnaa  jjuubbiilleeuusszzuu  bbêêddzziiee
pprrzzeewwaa¿¿aa³³aa  mmuuzzyykkaa  cchhrrzzeeœœcciijjaaññssttwwaa  eeuurrooppeejjsskkiieeggoo??
- Muzyka nale¿¹ca do krêgu chrzeœcijañstwa europejskiego
bêdzie zdecydowanie dominowaæ. Ale, jak Pan zapewne
zauwa¿y³, od kilku lat staram siê rozszerzaæ spojrzenie na
chrzeœcijañsk¹ Europê tak¿e na wschodnie obrz¹dki. Dlatego
zaprosi³em barytona Mariusza Kolucha, który, tym razem 
z gruziñskim muzykiem zaprezentuje œwiat gruziñskiej kultury
dawnych wieków.

FFeessttiiwwaall  bbêêddzziiee  wwiiêêcc  mmiiaa³³  cchhaarraakktteerr  mmiiêêddzzyynnaarrooddoowwyy……
- Oczywiœcie. Poza GLORI¥ – teraz uœwiadomi³em sobie, 
¿e mówi¹c o nich nie wymieniam ich wœród goœci zagranicznych
– pewny jest wystêp niemieckiego zespo³u convoce.coeln 
z Kolonii. Pod t¹ nieco “internetow¹” nazw¹ kryje siê duet
wykonuj¹cy bardzo star¹ muzykê wokaln¹, z³o¿ony z goszcz¹cej
ju¿ w Starym S¹czu w ubieg³ym roku œwietnej sopranistki Marii
Jonas i towarzysz¹cego jej lutnisty Stephana Ratha. 
W koñcowej fazie s¹ negocjacje z wybitnym czeskim muzykiem
Michalem Pospišilem – i s¹ to negocjacje raczej dotycz¹ce 
programu ni¿ samego przyjazdu. Mam jeszcze w zanadrzu parê
niespodzianek, których nie chcê zdradzaæ, poniewa¿ jeszcze
szukam finansowania.

JJeesstt  jjuu¿¿  ttrraaddyyccjj¹¹,,  ¿¿ee  FFeessttiiwwaall  ““wwyycchhooddzzii””  ppoozzaa  mmuurryy  kkooœœcciieellnnee……
- Tak bêdzie i w tym roku. Warto te¿ zaznaczyæ, ¿e od dwóch lat
z coraz wiêkszym rozmachem Festiwal wpisuje siê we
wspó³pracê transgraniczn¹ miast partnerskich Starego S¹cza -
organizowany jednoczeœnie „Jarmark Staros¹decki“ jest
doskona³¹ okazj¹ do wyjœcia Festiwalu poza mury sali koncer-
towej i nawi¹zania autentycznych kontaktów.

Zaprosiliœmy na Festiwal Chorus minor ze s³owackiej Levoczy,
wykonuj¹cy zabytki historyczne, odkryte na terenie Spisza. 
W ogóle Jarmark wrasta coraz bardziej w krajobraz Starego
S¹cza, ³¹cz¹c siê z Festiwalem, nadaj¹c mu ludyczny charakter.
Jak w œredniowiecznym mieœcie (zreszt¹ czy tylko w œred-
niowiecznym?) w czasie tego tygodnia harmonijnie
wspó³dzia³aj¹ dwie sfery ¿ycia cz³owieka: sacrum – nurt religi-
jny, metafizyczny - reprezentowane przez symbolikê koœcio³a 
i umiejscowione w przestrzeni religijnej oraz profanum – nurt
ludyczny, œwiecki – którego matecznikiem jest rynek miasta.

WW  llaattaacchh  22000011--22000022  FFeessttiiwwaalloowwii  ttoowwaarrzzyysszzyy³³  kkuurrss  wwyykkoonnaawwcczzyy
mmuuzzyykkii  ddaawwnneejj..  CCzzyy  ooddbbêêddzziiee  ssiiêê  rróówwnniiee¿¿  ww  ttyymm  rrookkuu??
- Kurs sta³ siê ju¿ integraln¹ czêœci¹ Festiwalu. Tym razem
bêdzie poœwiêcony wykonawstwu muzyki niemieckich 
minnesaengerów oraz XIII-wiecznemu zbiorowi Cantigas de
Santa Maria. Kolekcja 450 pieœni zebrana przez Alfonsa X
M¹drego inspiruje wielu wykonawców, zarówno fantastycznymi
opowieœciami, jak przede wszystkim bogactwem muzyki. 
Ten zbiór jest jednym z najwiêkszych pomników muzyki œred-
niowiecza. Pedagogami kursu, podobnie jak w zesz³ym roku
bêd¹ muzycy zespo³u Dekameron, pod kierownictwem artysty-
cznym Tadeusza Czechaka. Oczywiœcie z tym ³¹cz¹ siê dwa
kolejne koncerty – koncert samego DEKAMERONU i koncert
uczestników Kursu.

JJaakk  nnaajjkkrróócceejj  ookkrreeœœlliiææ  aaddrreessaattóóww  tteeggoo  kkuurrssuu??
- Na nasz kurs przyje¿d¿aj¹ uczniowie szkó³ muzycznych, 
studenci i obserwatorzy – zarówno indywidualni muzycy jak 
i zespo³y. Dla osób wi¹¿¹cych swoj¹ przysz³oœæ z interpretacj¹
muzyki dawnej kurs jest okazj¹ do zdobycia wiedzy i umiejê-
tnoœci. Wspó³praca z Dekameronem nie koñczy siê wraz 
z zamkniêciem wyk³adów. Tadeusz Czechak po¿ycza najzdol-
niejszym uczniom w³asne instrumenty, zaprasza do goœcinnych
wystêpów. Niezwykle istotny jest tak¿e udzia³ uczestników
kursu w jednym z koncertów Festiwalu. To pomost miêdzy
œrodowiskiem zawodowych wykonawców, a m³odymi adeptami
sztuki wykonawstwa muzyki dawnej. W tym roku s¹ szanse na
rozszerzenie krêgu zainteresowanych kursem tak¿e poza
granice Polski.

KKiieeddyy  ppoozznnaammyy  sszzcczzeeggóó³³oowwyy  pprrooggrraamm  FFeessttiiwwaalluu??
- Wiele ju¿ na ten temat powiedzia³em. Ostateczny repertuar, 
z datami i godzinami koncertów pojawi siê na pocz¹tku maja – 
i myœlê, ¿e najszybciej poznaj¹ go czytelnicy majowego numeru
Kuriera. Wszystkie aktualne informacje o Festiwalu mo¿na
uzyskaæ w staros¹deckim Oœrodku Kultury i na internetowych
stronach www.festiwal.stary.sacz.pl. Ale ju¿ teraz serdecznie
zapraszam i zarêczam, ¿e jubileusz bêdzie odczuwalny nie tylko
w “okr¹g³ej” cyfrze na plakacie.

DDzziiêêkkuujjêê  zzaa  rroozzmmoowwêê..
Z dyrektorem artystycznym SFMD Stanis³awem Welanykiem 

rozmawia³ Ryszard Kumor

KURS WYKONAWCZY MUZYKI DAWNEJ w ramach XXV SFMD
Informacje: Kurs rozpocznie się 22 czerwca sesją popołudniową o godzinie 17, zaś zakończy śniadaniem 29 czerwca. 
Łączny koszt kursu wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem wynosi 500 zł. Opłata za udział w kursie bez noclegów 

i wyżywienia wynosi 220 zł. (Uwaga: Można zamówić indywidualne noclegi oraz wyżywienie po konsultacji z organiza−
torami.) Dla uczestników kursu został zarezerwowany internat. Uczestnicy kursu otrzymują BEZPŁATNY KARNET na

wszystkie koncerty XXV Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej (wartości 100 zł). Koncert finałowy kursu odbędzie
się w ramach XXV Starosądeckiego Festiwalu Muzyki Dawnej! Zgłoszenia, dodatkowe informacje, opłaty: Joanna

Walma, 03−599 Warszawa, ul. Seledynowa 32 tel. 0(+)22 6792194, email:jwalma@wp.pl, (wraz z kopią dowodu
wpłaty na konto: Bank Spółdzielczy w Starym Sączu, 88160001−837−3600−1) do 1.06.2003. Istnieje także możliwość

dokonania wpłaty na miejscu, najpóźniej w 1 dniu kursu. Informacja o przyjęciu lub nie przyjęciu zgłoszenia kandydata
zostanie wysłana do 10.06.2003. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania kursu w przypadku zbyt małej

liczby zgłoszeń.Biuro Festiwalu: Miejsko−Gminny Ośrodek Kultury: 33−340 Stary Sącz, Rynek 5, tel./fax 0(+)18
4460964, tel. 4461641, email:mgok@stary.sacz.pl www.festiwal.stary.sacz.pl
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Stary S¹cz znany pierwotnie pod nazw¹ S¹cz zaliczany jest do
najstarszych miast na Podkarpaciu. Nazwa S¹cz pochodzi od

imienia s³owiañskiego S¹dek, Sandek, skrót od Sêdzis³awa i Sêdzi-
woja. Z badañ archeologicznych przeprowadzonych w latach 1957
– 58 (Oœ. Lipie) przez dr Mariê Trzepacz – Cabalsk¹ wynika, ¿e te
okolice by³y zamieszkane ju¿ w okresie kultury ³u¿yckiej od V – VII
w. p.n.e. 
Geneza i rozwój nazw, które przylgnê³y do dzielnic i obszarów

„Bryjowa“ jest typowa - topograficzna b¹dŸ kulturowa. Celowo
u¿yliœmy nazwy Bryjów zamiast Stary S¹cz, gdy¿ od tego zaga-
dnienia (raczej w formie ciekawostki) chcielibyœmy rozpocz¹æ. 
Na prze³omie zimy i wiosny, w okresie tzw. przednówku,
Staros¹deczanom (zreszt¹ nie tylko im i nie tylko w minionych cza-
sach) brakowa³o zapasów, które zgromadzili dla przetrwania zimy.
Gotowali wiêc m¹kê z wod¹, któr¹ Nowos¹deczanie nazywali bryj¹.
A ¿e stosunki, miêdzy obu miastami, uk³ada³y siê w sposób
pozostawiaj¹cy wiele do ¿yczenia, wiêc nazwanie miasta od
potrawy, mia³o raczej negatywny odcieñ. D³ugo nie trzeba by³o
czekaæ na odpowiedŸ Bryjowian. Ludnoœæ Nowego S¹cza
przezwano “Borszczyki”, a to z tego powodu, ¿e gotowali wywar ze
œliwek nie suszonych, co by³o powodem oburzenia drugiej strony.
Te animozje trwa³y przez wieki, jak choæby znana z przekazów 
ustnych wypowiedŸ ojców miasta Starego S¹cza, którzy nagaby-
wani przez w³adze nowos¹deckie “aby u¿yczyli szubienicy” odparli,
¿e “maj¹ j¹ dla miejscowych a nie dla obcych”.
Pierwsz¹ nazw¹ miejscow¹ Starego S¹cza, jest dzielnica a w³aœci-
wie przysió³ek Mostki. Jest to okreœlenie kulturowe, wywodz¹ce siê
od wyrêbu lasu. Mosty = osada na wyrêbisku leœnym. Trzeba 
przyznaæ, ¿e geneza s³owa “mostki” powinna wywodziæ siê od
wyró¿niaj¹cego siê mostu czy mostka. Ale przecz¹ temu dwa doœæ
intensywne fakty: po pierwsze brak w Mostkach wiêkszego,
znacz¹cego mostu czy te¿ wiêkszej iloœci mostków; po drugie na
omawianym terenie znajduje siê kolejna nazwa miejscowa
“Wydarta”. Jest to nazwa kulturowa, ziemia która przez 
rekultywacjê, zosta³a wydarta z nieu¿ytków teren wykarczowany.
£¹czy siê to z poprzedni¹ hipotez¹ o “leœnym” pochodzeniu nazwy
Mostki. Zachowa³ siê do dzisiaj, pas leœny (w³aœciwie kompleks
leœny), który góruje nad Mostkami oraz ca³ym Starym S¹czem. 
Ale ¿eby nie byæ pos¹dzonym o subiektywizm, dodajmy ¿e w/g 
etymologii ludowej nazwa Wydarta mo¿e pochodziæ od tego, ¿e
jeden z poprzednich w³aœcicieli, wydar³ wykarczowan¹ ziemiê, w ten
nieuczciwy sposób rodzinie. Jednak w czasie gromadzenia mate-
ria³u do tego tekstu, nigdzie nie spotkaliœmy siê z potwierdzeniem
tej interpretacji. 
W obrêbie Mostków znajduje siê jeszcze jedna nazwa: Poczekaj.
“Poczekaj” to nazwa kulturowo ¿artobliwa. W obrêbie tego obszaru
znajdowa³a siê karczma. Karczmarz wo³aniem zaprasza³ ludzi
udaj¹cych siê do miasta (szczególnie w dni targowe) tam mo¿na
by³o poczekaæ na kompanów, którzy jeszcze nie skoñczyli za³atwiaæ
interesów w Starym S¹czu. Pierwotnie by³a to nazwa karczmy przy
goœciñcu. Pokutuje jeszcze legenda, jakby Maria Sobieska
oczekiwa³a na Poczekaju (st¹d nazwa) na powracaj¹cego Jana III
Sobieskiego spod Wiednia. Król wraca³by wówczas od przejœcia 
z Bia³ego Klasztoru przez Szczawnicê a nie od Muszyny.
Nasuwa siê pytanie, dlaczego ul. Pi³sudskiego, która graniczy 

z Poczekajem, nie nazywa siê ul. Sobieskiego? OdpowiedŸ jest
prosta; taka ulica znajduje siê tu¿ za rynkiem staros¹deckim 
i prowadzi w kierunku Rytra, Piwnicznej, Muszyny a stamt¹d do
Wiednia. Wspomnieliœmy o ulicy Pi³sudskiego, pierwsza nazwa
tego obszaru i ulicy brzmia³a Za Franciszkaninami. Jest to nazwa
topograficzna od klasztoru O.O. Franciszkanów. Ma³o kto dzisiaj
pamiêta, ¿e Zespó³ Szkó³ Drzewno – Mechanicznych (potocznie 
i ¿artobliwie zwany „Na Pagorku“) oraz Urz¹d Miasta i Gminy,
mieszcz¹ siê w kompleksie tego zgromadzenia. Od pó³nocnej
strony klasztoru Franciszkanów, w pobli¿u ul. Zjednoczenia, sta³
rz¹d cha³up, tworz¹c zak¹tek podklasztorny, do którego przy-
lgnê³a nazwa “K¹ty”. Jest to nazwa topograficzna, lecz powstaje
pytanie, co by³o bodŸcem do stworzenia tak oryginalnego okreœle-
nia; cha³upy, czy zak¹tek? 
Jeœli zak¹tek, to nale¿a³oby siê spodziewaæ, ¿e k¹ty by³y enklaw¹
spokoju, mo¿e wolnoœci lub czegoœ temu podobnego. Tego jednak
nie mo¿na stwierdziæ; by³y one jedn¹ z dzielnic Starego S¹cza,
która tak samo prze¿ywa³a k³opoty i radoœci, jak inne. Pozostaj¹
wiêc cha³upy. W/g St. Rosponda (“Mówi¹ nazwy”), mo¿na
postawiæ znak równoœci miêdzy k¹tami a cha³upami. Musia³o byæ
coœ wyj¹tkowego w tych domostwach, coœ, co pozwoli³o zepchaæ
inne potencjalne na plan dalszy.
Równolegle do ul. Pi³sudskiego po jej lewej stronie w kierunku
Mostek, rozci¹ga siê obszar zwany Podlesiem. Jest to nazwa
topograficzna od domostw, które ci¹gn¹ siê d³ug¹ lini¹ pod
granic¹ lasu. Natomiast po prawej stronie tej samej ulicy i w tym
samym kierunku jak wy¿ej, czêste wylewy Dunajca,
spowodowane brakiem regulacji górskiej rzeki, zmusi³y
mieszkañców do usypania wa³u. Mia³ on, w razie potrzeby, chroniæ
teren przed zalewem. Tak powsta³a nazwa topograficzna Przykop
Ubocz. Ubocz to urwisko a przykop to wa³, który odprowadza
wodê. 
Tu¿ za Przykopem Ubocz, ci¹gnie siê obszar wiklin n. Dunajcem,
które nosz¹ topograficzn¹ nazwê Podrzyce. Lewy brzeg tej rzeki,
czyli pó³nocn¹ stronê, zajmuje wioska zw¹ca siê Podrzecze. 
W odró¿nieniu od interesuj¹cego nas Podrzyca. Podrzecze nale¿y
do gminy Podegrodzie. Czêsto dochodzi³o do zatargów miêdzy
Podegrodziem a Starym S¹czem o te dwa w/w obszary.
Spowodowane to by³o tym, ¿e Dunajec czêsto zmienia³ koryto,
wiêc raz zabiera³ pó³nocnej a raz po³udniowej stronie. Nazwa
mog³a siê wzi¹æ st¹d, ¿e by³ to teren zalewowy, nierzadko znaj-
duj¹cy siê pod wod¹ – “pod rzek¹”. Ale s³uszn¹ jest i ta interpre-
tacja, mówi¹ca ¿e jest to teren nad rzek¹, niedaleko jej. 
W s¹siedztwie Podrzyc, w pó³nocnej czêœci miasta, ci¹gn¹ siê
pastwiska miejskie, do których prowadzi droga zabudowana
rzêdem stodó³. Pastwiska nosz¹ miano Wielkich Wygonów,
bêd¹ce nazw¹ kulturow¹. Do niedawna pastuch miejski, id¹c
rann¹ por¹, zabiera³ od gospodarzy staros¹deckich byd³o, które
gna³ na pastwisko. Do póŸnej jesieni zwo¿ono paszê dla zwierz¹t
do stodó³ przy wygonie. Jednak trud okazywa³ siê czêsto
daremny; bo ludzka rêka lub œlepe zrz¹dzenie losu, niszczy³y
po¿arem to, co skrzêtnie sk³adano przez wiele miesiêcy. 
Wówczas gospodarzowi nie pozostawa³o nic innego, jak
zaprowadziæ swój zwierzêcy dobytek na miejsce znane Targowic¹,
które jak Wielkie Wygony by³o nazw¹ kulturow¹. Do po³owy lat 50
– XX stulecia a od po³owy 
XIII w., Targowica znajdowa³a siê, na terenie dzisiejszego osiedla
1000 – lecia. Jednak k³opoty mieszkaniowe oraz tysiêczna
rocznica chrztu Polski, zmusi³y w³adze do przeniesienia placu 
targowego, poza centrum miasta, a na miejscu targowym 
zbudowano bloki mieszkalne.
Na pocz¹tku drogi wygonów, stoi kapliczka z Chrystusem
ukrzy¿owanym. Da³a ona pocz¹tek nazwie Pod œw. Krzy¿em. 
W XVI w. by³ tam szpital, który sp³on¹³ w jednym z wielu po¿arów

JJoollaannttaa  ii  PPiioottrr  SSuu³³kkoowwssccyy

Nazwy miejscowe 
Starego Sącza
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miasta. Pod œw. Krzy¿em jest nazw¹ topograficzn¹. 
Miejsce w pobli¿u ¿wirowisk i pastwisk, nazwano Pod Bo¿¹ Mêk¹.
Ta nazwa topograficzna wziê³a siê podobnie jak w wy¿ej
wymienionym przyk³adzie st¹d, ¿e jest tam obelisk z Jezusem
ukrzy¿owanym. Obecnie teren nie zabudowany, ale pozosta³y
œlady domostw z XV w. Kapliczka spe³nia rolê punktu odniesienia,
gdy¿ okreœla miejscowym rolnikom po³o¿enie pól. Z rzekami
Poprad i Dunajec zwi¹zana jest kolejna nazwa topograficzna –
Kamieniec. Du¿o musieli siê napracowaæ rolnicy, aby wydrzeæ
naturze pola zasypane kamieniami. Nad Popradem pracowali na
tzw. Kamieñcu Ma³ym, gdzie stworzyli grunty orne i zabudowania
kamienno – gliniane S.S Klarysek. Po parcelacji gruntu kla-
sztornego, teren Kamieñca Ma³ego sta³ siê miejski. Nie
pró¿nowano te¿ na Kamieñcu Wielkim przylegaj¹cym do Duna-
jca. St¹d kamienie zebrane z pól, u¿ywano do budowy, b¹dŸ
sk³adano w innym miejscu. Tak powsta³a œrednia klasa gruntów,
przylegaj¹ca do wygonów. Logicznym jest, ¿e je¿eli miasto le¿y 
w wid³ach doœæ du¿ych rzek, ¿e na jego obszarze znajduje siê
kamieniec, to i bêdzie posiada³o grunty nosz¹ce topograficzn¹
nazwê Piaski. Tak jest w rzeczywistoœci. Nazwa zwi¹zana jest 
z korytem rzeki Poprad. U wylotu ul. Wêgierskiej, rzeka w czasie
wylewu nanosi³a piasek, który z tego miejsca brano w celach
u¿ytkowych. W 1810 roku rodzina Kaczów zasiedli³a teren zale-
wowy, buduj¹c m³yn i m³ynówkê. Na prze³omie XIX i XX w. istnia³y
ju¿ dwa m³yny. Dzisiaj na tym terenie znajduje m³yn, tartak, kilka
zabudowañ i du¿y area³ uprawnych pól.
Oko³o 1,5 km w prostej linii od Piasków, le¿y przedmieœcie
Starego S¹cza – Cyganowice. Geneza tego osiedla wydaje siê
byæ prosta, bo wywodzi siê od przezwiska lub nazwy etycznej
“Cygan”. Cyganie z rodów wêgierskich i mo³dawskich, przed
wjazdem do Starego S¹cza, musieli jakiœ czas przebywaæ poza
jego obszarem. Koczowali wiêc na terenie objêtym t¹ nazw¹. Jan
D³ugosz, znaj¹c doœæ dobrze stosunki panuj¹ce w mieœcie (prze-
bywa³ z synem Kazimierza Jagielloñczyka w 1469 r. w Starym
S¹czu) wspomnia³ w “Liber beneficiorum” o Cyganowicach, które
podlegaj¹ S¹czowi. Z czasem kaczoñsko przekszta³ci³o siê 
w osadê, która od XVIII w. zosta³a wch³oniêta do miasta. 
Podczas poszukiwañ materia³ów do tekstu, spotkaliœmy siê
równie¿, ze skrajnie odmienn¹ opini¹ ni¿ przytoczone poprzednio.
Otó¿ dla pewnej osoby, ludnoœæ nap³ywowa, która pocz¹tkowo
zasiedli³a w/w obszar nie by³a nacji cygañskiej. Zapytana,
dlaczego wiêc tak nazywa siê ten obszar a nie inaczej? Odpar³a,
¿e dla Staros¹deczanina ka¿dy obcy to Cygan (w tym momencie
mamy k³opot czy Cygan napisaæ przez du¿e czy ma³e “C”). 
Reasumuj¹c nazwa jest dzier¿awcza od osiedla, w którym byli
Cyganie, niezale¿nie od tego czy byli narodowoœci cygañskiej czy
te¿ ludnoœci¹, która czêsto k³ama³a.
Zbli¿aj¹c siê ul. Wêgiersk¹ (któr¹ prawdopodobnie wraca³
Sobieski z Wiednia) od Muszyny do rynku staros¹deckiego, znaj-
dziemy siê w obszarze, potocznie zwanym Pod Rochem. Jako
nazwa dzier¿awca pocz¹tek swój wziê³a od budowanego ok. 1595
r. drewnianego koœció³ka cmentarnego, pod wezwaniem œw.
Rocha. Kiedy znaleŸliœmy siê ju¿ pod koœcio³em œw. Rocha mamy
do wyboru dwie drogi; na wschód lub zachód. Udajmy siê pierwej
na zachód, aby tam poszukaæ nazw miejscowoœci. I ju¿ 
w odleg³oœci kilkuset metrów od œwi¹tyni, wejdziemy w obszar
tzw. Lipia.
Ta nazwa topograficzna pochodzi od skupiska lasu lipowego, ale
podobno nie ma tam ani jednej lipy. Pozosta³a wiêc tylko nazwa.
Bior¹c dalej azymut w obranym kierunku, odnajdziemy dwie
nazwy: Glinianki i Szczyrbenec. Glinianki usytuowane s¹ na koñcu
Starego S¹cza, na styku z Moszczenic¹. Geneza tej dzier¿awczej
nazwy zwi¹zana jest z cegielni¹, która tam funkcjonowa³a, 
a materia³ do wyrobu ceg³y znajdowano na miejscu, /du¿a obfi-

toœæ gliny/. Szczyrbenec, s¹siaduj¹cy z Gliniankami, charaktery-
zowa³ siê obsuwaniem gruntu z góry, która ³¹czy siê 
z Moszczenic¹ Ni¿n¹. Urwisko by³o postêpuj¹ce z powodu
nieregulowanej rzeczki Moszczeniczanka. Nazwa topograficzna. 
Ale powróæmy do naszego punktu wyjœcia – koœcio³a œw. Rocha.
Pozostaje nam do sprawdzenia odcinek wschodni miasta. Tu¿ ko³o
dworca PKP, odnajdziemy dzielnicê o nazwie topograficznej 
Podmajerz. Nazwa ta pochodzi od s¹siedztwa z Majerzem.
Majerz to nazwa kulturowa od niemieckiego s³owa “Meierhof”
czyli folwark. Taki folwark istnia³, jego ostatnimi w³aœcicielami byli
Ludwik Pawlikowski, nastêpnie Stanis³aw Król. Podmajerz le¿y 
u podnó¿a miasta i klasztoru. Rozwój dzielnicy nast¹pi³ w pierw-
szym okresie zaboru austriackiego. Po kasacji klasztoru, na jego
gruntach, osadzono kolonistów, którzy mieli w³asn¹, oddzieln¹
gminê. Z czasem osuszono stawy rybne, bêd¹ce w³asnoœci¹ S.S.
Klarysek a na ich miejsce zbudowano kompleks sportowy.
Tu¿ obok Podmajerza le¿y teren o topograficznej nazwie Pod œw.
Trójc¹. Zagadkê tê wyjaœni nam fakt, i¿ klasztor S.S. Klarysek,
oprócz patronatu b³ogos³awionej Kingi, jest pod wezwaniem 
œw. Trójcy.
Jest jeszcze jedna nazwa topograficzna, zwi¹zana z dobrami
Panien Klarysek. Chodzi tutaj o tzw. obszar Pod Ogrodami.
Nazewnictwo takie ma mieæ swój pocz¹tek od ogrodów zakon-
nych. Niemniej nic nie stoi na przeszkodzie wzi¹æ genezê Pod
Ogrodami z obsadzeniem skarpy, przylegaj¹cej do drogi ³¹cz¹cej
Nowy S¹cz ze Starym, drzewami sosnowymi. U¿ywanie tej
nazwy odnosi siê do przyleg³ych pól.
Najwy¿szym wzniesieniem miasta jest Miejska Góra, posiadaj¹ca
nazwê dzier¿awczo – topograficzn¹. Od momentu pojawienia siê
klasztoru S.S. Klarysek stanowi³a w³asnoœæ miasta a potwierdze-
nie nadania znalaz³o miejsce w dok. z prawami miejskimi Kazi-
mierza Wielkiego dla Starego S¹cza, (1358 r. zatwierdzi³ K. Wielki
przywilej tzw. prawo magdeburskie, którym to zakonem rz¹dzi³o
siê miasto do koñca XVIII w.).
Jest pewnym, ¿e istnia³ tam zamek lub umocnienie wa³owe.

Ksiêgi klasztorne Klarysek, pod rokiem 1658 donosz¹, ¿e Szwedzi
zniszczyli umocnienie na Miejskiej Górze.
Schodz¹c ni¿ej wejdziemy w obrêb nazwy topograficznej
Podgórze. Dzielnica ta oddzielona jest od Góry Miejskiej przez
rzekê Moszczeniczankê.
Zbli¿amy siê do wyjaœnienia ostatniej nazwy miejscowej, jak¹
uda³o nam siê zlokalizowaæ na terenie miasta Stary S¹cz. Jest to
nazwa topograficzna Na Stawach. Le¿y ten teren we wschodnim
odcinku Podgórza, wydzielony jest dwoma groblami, gdzie od
pocz¹tku XIX w. by³y prowadzone dwa stawy rybne, które
nale¿a³y do sióstr Klarysek. Przy kasacji dóbr klasztornych, stawy
wysuszono i sparcelowano na grunty orne.

FFoott..  AArrcchh..  UUMMiiGG  SStt..  SS¹¹cczz
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Jak powszechnie wiadomo, cz³owiek stanowi integraln¹ cz¹stkê
przyrody, która jest uporz¹dkowanym systemem /albo, jak

wol¹ niektórzy – z³o¿eniem wielu ekosystemów/. Oznacza to, i¿
gatunek ludzki pozostaje z ni¹ w koniecznej symbiozie. Jest to
wynikiem procesu ewolucji. Œwiat istot ¿ywych ukszta³towany
zgodnie z jej regu³ami znajduje siê w doskona³ej równowadze; jej
naruszenie mo¿e okazaæ siê katastrofalne. Zatem cz³owiek, jako
istota myœl¹ca, powinien dbaæ o zachowanie tej równowagi. 
Biologiczna doskona³oœæ Przyrody jest bowiem najwy¿szym
dobrem ludzkoœci.1

Niestety, to w³aœnie dzia³alnoœæ cz³owieka jest dla owej
równowagi niekorzystna, by nie rzec - zgubna. To on niszczy
lasy, zatruwa wodê i glebê, zanieczyszcza atmosferê, powoduje
wymieranie coraz wiêkszej iloœci gatunków roœlin i zwierz¹t.
Wszystko to przynosi szkodê równie¿ jemu, bo w ten sposób
cz³owiek – jak powiada przys³owie ludowe - podcina ga³¹Ÿ, na
której siedzi. Aby powstrzymaæ ten proces, podjêto w drugiej
po³owie dwudziestego wieku intensywne dzia³ania, których
celem jest ochrona œrodowiska. Najbardziej energiczne wysi³ki
ró¿nych instytucji i organizacji nie s¹ jednak w stanie daæ zado-
walaj¹cych efektów, potrzebne s¹ starania ca³ych spo³eczeñstw,
ka¿dego pojedynczego cz³owieka. Mo¿e to staæ siê mo¿liwe
tylko wtedy, gdy nast¹pi zmiana w œwiadomoœci ludzi, gdy
znakomita wiêkszoœæ obywateli wszystkich krajów bêdzie
odczuwa³a potrzebê takich dzia³añ, gdy postawa proekologiczna
stanie siê dla nas czymœ oczywistym i naturalnym. Takich
postaw i zachowañ nale¿y uczyæ. Szczególnie wa¿ne jest
wp³ywanie na pokolenie, które ju¿ wkrótce bêdzie decydowa³o o
kszta³cie naszej rzeczywistoœci. Ponadto – im m³odszy jest
cz³owiek, tym ³atwiej kszta³towaæ jego œwiadomoœæ oraz wyra-
biaæ jego nawyki i przyzwyczajenia. Du¿a w tym rola szko³y.
Dlatego w programach szkolnych, równie¿ w naszym kraju,
wa¿ne miejsce zajmuje obecnie edukacja ekologiczna. Do jej
realizacji wszyscy nauczyciele i wychowawcy winni podejœæ ze
szczególn¹ trosk¹ i zaanga¿owaniem. Aby tak siê sta³o, oni sami
musz¹ byæ przekonani o niezwyk³ej wadze tej¿e edukacji, musz¹
te¿ wiedzieæ, jakimi metodami j¹ realizowaæ.

Aby edukacja ekologiczna by³a skuteczna, nale¿y rozpocz¹æ
j¹ jak najwczeœniej – ju¿ w m³odszych klasach szko³y podsta-
wowej /a mo¿e nawet w przedszkolu/. Na tym etapie rozwoju
cz³owiek najlepiej uczy siê poprzez dzia³anie. Du¿¹ rolê 
w osi¹gniêciu zamierzonych przez nauczyciela celów odgrywa
zatem aktywnoœæ dzieci. Niebagatelna jest te¿ rola rodziców 
w procesie nauczania i wychowania, który winien byæ w g³ównej
mierze inspiracj¹ do aktywnej samoedukacji uczniów. W oma-
wianym przypadku wp³yw szko³y i domu rodzinnego ma na celu
przede wszystkim kszta³towanie w³aœciwych postaw w stosunku
do œrodowiska przyrodniczego, wra¿liwoœci na nie i odpo-
wiedzialnoœci za jego stan.2

Efektem pracy dydaktyczno – wychowawczej winno byæ
zyskanie przez uczniów okreœlonych umiejêtnoœci. Do szczegól-
nie wa¿nych nale¿¹ m.in. spostrzeganie i docenianie piêkna
natury, zrozumienie jej ogromnej roli w ¿yciu ka¿dego cz³owieka,
dzielenie siê zdobytymi wiadomoœciami o niej, wyra¿anie uczuæ
w ró¿norodnej formie, ocena niew³aœciwych zachowañ 
i odpowiednie reagowanie na nie. Stopniowo dzieci winny umac-
niaæ siê w przekonaniu o koniecznoœci ochrony przyrody, a ich
stosunek do niej powinien staæ siê ¿yczliwy i opiekuñczy.

Powy¿sze cele mo¿na osi¹gn¹æ bardzo ró¿norodnymi meto-
dami. Zale¿¹ one w pewnym stopniu od tego, w jakich warun-
kach pracuje dana szko³a. Spoœród tych, które mo¿liwe s¹ do
realizacji w konkretnej placówce oœwiatowo – wychowawczej,
korzystne jest wybieranie takich, które s¹ najskuteczniejsze na
okreœlonym etapie rozwoju uczniów. Wie o tym ka¿dy nauczy-
ciel. 
W wieku wczesnoszkolnym bardzo wa¿n¹ rolê odgrywa
zaanga¿owanie emocjonalne dzieci, choæ oczywiœcie du¿e
znaczenie ma te¿ oddzia³ywanie na umys³ uczniów. Do naj-
ciekawszych metod zaliczy³abym dramê, która odwo³uje siê nie
tylko do zasobów wiedzy dziecka, ale tak¿e do jego wyobraŸni,
twórczoœci i wra¿liwoœci.3 Szkoda, ¿e metoda ta jest rzadko
stosowana przez nauczycieli, zapewne dlatego, i¿ niewielu z nich
potrafi siê ni¹ pos³ugiwaæ. Pozostaj¹ zatem inne sposoby reali-
zacji programu, stanowi¹cego przedmiot naszych rozwa¿añ.
Nale¿y do nich m.in. obserwacja, której podstaw¹ jest istnienie
autentycznych problemów, bo te towarzysz¹ pracy badawczej
zmierzaj¹cej do znalezienia rozwi¹zañ konkretnych zadañ.
Wynika z tego, ¿e obserwacja stanowi podstawê dotarcia do
prawdy, a dzieci, które jej poszukuj¹ powinny czuæ siê jak odkry-
wcy. Na uwagê zas³uguj¹ te¿ gry i zabawy dydaktyczne oraz
inscenizacja. Szczególnie ta ostatnia jest, wed³ug mnie, warta
polecenia, poniewa¿ dzieci w tym wieku lubi¹ siê wcielaæ 
w ró¿ne postacie, bardzo to prze¿ywaj¹ i na d³ugo zapamiêtuj¹.

Edukacja ekologiczna winna byæ realizowana zgodnie 
z zasadami, które wynikaj¹ z jej dwojakiego charakteru – przed-
miotowego i podmiotowego. Metodycy formu³uj¹ szereg
stosownych zasad maj¹cych zapewniæ sukces, jakim jest
osi¹gniêcie celów tej¿e edukacji. Z ca³¹ pewnoœci¹ ka¿da z nich
jest wa¿na i nale¿y o niej pamiêtaæ planuj¹c pracê, a tak¿e 
w trakcie zajêæ. Do najistotniejszych zaliczy³abym wszak¿e
etapowoœæ zabiegów dydaktyczno – wychowawczych. Zgodnie 
z t¹ zasad¹ nie mo¿e ich charakteryzowaæ chaos, lecz œciœle
okreœlona kolejnoœæ. Jak wynika z tego, co napisa³am wy¿ej,
realizacjê programu edukacji ekologicznej nale¿y rozpocz¹æ od
kszta³towania umiejêtnoœci wychowanków, by z kolei szczególny
nacisk po³o¿yæ na postawy. Myœlê, i¿ te ostatnie kszta³towaæ siê
bêd¹ stopniowo, a z czasem, w miarê realizacji kolejnych
etapów programu, mog¹ i powinny staæ siê integraln¹ cz¹stk¹
osobowoœci uczniów. Bardzo interesuj¹ca, wed³ug mnie, jest te¿
zasada odwróconej roli edukacji, polegaj¹ca na zachêceniu
dzieci do opowiadania w domu o zajêciach szkolnych i dzieleniu
siê z rodzin¹ swoimi prze¿yciami oraz pogl¹dami. Gdy to siê uda,
uczniowie stan¹ siê w pewnym stopniu nauczycielami 
i wychowawcami w dziedzinie ekologii.

O koniecznoœci edukacji ekologicznej wiêkszoœci obywateli
nie trzeba przekonywaæ. A w odniesieniu do nauczycieli jest to
najzupe³niej zbêdne. Oni ju¿ realizuj¹ jej program. I z ca³¹
pewnoœci¹ wielu pedagogów ma cenne i interesuj¹ce doœwiad-
czenia z pracy dydaktyczno – wychowawczej w tym zakresie.
Mo¿e zechcieliby podzieliæ siê nimi z innymi na ³amach naszej
gazety? By³oby to bardzo ciekawe i pouczaj¹ce. Nie tylko dla
kolegów po fachu. Byæ mo¿e choæ w niewielkim stopniu
wypowiedzi te wp³ynê³yby na pogl¹dy i postawy tych, których
jednak trzeba przekonywaæ. Równie¿ do zachowañ przyjaznych
œrodowisku, w którym ¿yjemy.

DDaannuuttaa  SSuu³³kkoowwsskkaa
_______________________________
1 I.S. Fiut, ECOETYKI Kierunki rozwoju aksjologii wspó³czesnej
przyjaznej œrodowisku, Kraków 1999, s. 24.
2 I. Wolny, Edukacja ekologiczna – pojêcie, cele i sposoby real-
izacji w klasach I-III, Przyroda Polska 2002, nr 11 / Biuletyn EKO
– edukacyjny, s. 2.
/3 Ibid., s. 2.

CCzzeeggoo  ssiiêê  JJaaœœ
nniiee  nnaauucczzyy......
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ZZee  zznnaakkiieemm  
„„KKrrzzyy¿¿aa  mmaallttaaññsskkiieeggoo““
Maltañczycy - znani z szeroko pojêtej dzia³alnoœci charytaty-

wnej i humanitarnej - pojawili siê w Starym S¹czu na wiosnê
2001 roku. Grupê maltañskiej s³u¿by medycznej zorganizowa³a
LLiiddiiaa  PPaalluucchh polonistka w Zespole Szkó³ Zawodowych im. W³.
Orkana. Spoœród uczniów tej szko³y rekrutuj¹ siê cz³onkowie
s³u¿by. W ubieg³ym roku by³o ich 35. M³odzi maltañczycy realizuj¹
podstawowy cel Zwi¹zku Polskich Kawalerów Maltañskich
„opiekê nad chorymi i rannymi, tak w czasie pokoju jak przede
wszystkim w czasach wojennych“. Cz³onkowie tego elitarnego
stowarzyszenia (osób duchownych i œwieckich) pomagaj¹ tak¿e
finansowo i rzeczowo ofiarom katastrof i ¿ywio³ów.
Staros¹deccy wolontariusze ze znakiem krzy¿a maltañskiego
pe³ni¹ dy¿ur w szkole na dwóch zmianach oraz wspó³pracuj¹ z
grup¹ niepe³nosprawnych przy parafii Che³miec i Domem
Dziecka w Rytrze. W ubieg³ym roku zabezpieczali m.in.: Mi-
strzostwa Polski Szkó³ Leœnych w Pi³ce Siatkowej, rajd
rowerowy w Nawojowej zorganizowany przez Starostwo Powia-
towe w Nowym S¹czu, rajd na Babi¹ Górê, wycieczki - piel-
grzymki niepe³nosprawnych z parafii Che³miec do Czernej
k/Krakowa, wycieczki szkolne na Trzy Korony, procesjê i mszê
Bo¿ego Cia³a oraz uroczystoœæ wmurowania kamienia wêgiel-
nego pod budowê Centrum Pielgrzymowania im. Jana Paw³a II,
festyn rodzinny w Biegonicach, rekolekcje u Sióstr S³u¿ebniczek
w Kroœcienku, obóz niepe³nosprawnych w Che³mie, uroczystoœci
odpustowe ku czci œw. Kingi, rajd - pielgrzymkê szlakiem œw.
Kingi, procesjê do „O³tarza Papieskiego“ z okazji 24 rocznicy
pontyfikatu Jana Paw³a II, Œwiêto Odzyskania Niepodleg³oœci
Pañstwa Polskiego 11 listopada. A¿ 480 godzin poœwiecili 
w akcji zabezpieczenia mszy œw. na B³oniach w Krakowie w
czasie sierpniowej pielgrzymki Jana Paw³a II. Cz³onkowie Malta-
ñskiej S³u¿by Medycznej, którzy uczestniczyli w zabezpieczeniu
tego gigantycznego zgromadzenia ludnoœci reprezentowali 25
maltañskich oœrodków z terenu ca³ej Polski. Staros¹deczanom
przypad³o w udziale 5% zabezpieczenia. Ponadto, w porozumie-
niu z nauczycielami przysposobienia obronnego Maltañczycy
przeprowadzili szkolenie sanitarne dla klas drugich Technikum
Leœnego. Akcja trwa³a 7 godzin, pracowa³o 29 osób. 
W listopadzie kilku maltañczyków zabezpiecza³o szkoln¹ prak-
tykê zawodow¹ w Niemczech.

Na rok bie¿¹cy, opiekunka staros¹deckich Maltañczyków
zaplanowa³a oprócz dzia³añ zabezpieczaj¹cych miêdzynarodowe
spotkanie m³odzie¿y maltañskiej. Odbêdzie siê w dniach 30
kwietnia do 4 maja br. w Starym S¹czu. Na „Miêdzynarodowe
Spotkanie Niemiecko - Polsko - Ukraiñskie M³odzie¿y 
Maltañskiej“ zaproszono goœci z Polskiego Zwi¹zku Kawalerów
Maltañskich, przedstawicieli Polsko - Niemieckiej Wspó³pracy
M³odzie¿y, w³adze samorz¹dowe Tarnowa, Nowego i Starego
S¹cza. W trakcie wizyty miêdzynarodowa grupa zwiedzi klasztor
Klarysek, muzeum, „O³tarz Papieski“, pojedzie na wycieczki do
Krynicy i Tarnowa, weŸmie udzia³ w uroczystoœciach narodowo-
religijnych Trzeciego Maja oraz audiencji u Biskupa
Tarnowskiego. Uczestnicy spotkania bêd¹ prezentowali swoje
miasta i regiony oraz dyskutowali o zjednoczonej Europie. 
W ramach zajêæ rekreacyjno-rozrywkowych zaplanowano:
turniej szachowy, zawody strzeleckie, turniej pi³ki siatkowej,
konkurs piosenki. Na zakoñczenie zostanie odœpiewana „nasza
wspólna piosenka“, wczeœniej zaproponowana goœciom do
nauki. Oficjalne otwarcie spotkania nast¹pi w œrodê 30 kwietnia
o godz. 16.

RR..  KKuummoorr

Wojewódzkie laury
Niedawno odby³y siê w Krakowie eliminacje fina³owe Ma³opol-

skiego Konkursu Literackiego BOHATEROWIE MITOLOGII
JANA PARANDOWSKIEGO /Wierzenia i podania Greków 
i Rzymian/. Nasz rejon /powiaty: nowos¹decki, gorlicki,
limanowski oraz miasto Nowy S¹cz/ reprezentowa³o siedmiu
uczniów szkó³ œrednich zakwalifikowanych w czasie eliminacji,
które odby³y siê w grudniu w Starym S¹czu. Bardzo wysoki
poziom wiedzy, jakim wykazali siê wówczas, pozwala³ ¿ywiæ
nadziejê, i¿ w Krakowie maj¹ szanse na bardzo dobre miejsca.
Sukces okaza³ siê wiêkszy od najœmielszych oczekiwañ.

W eliminacjach fina³owych przeprowadzonych w MDK im. 
K.I. Ga³czyñskiego w Krakowie wziê³o udzia³ 53 uczniów z ca³ego
województwa ma³opolskiego. Reprezentanci naszego rejonu
uzyskali najwy¿sze lokaty. Pierwsze miejsce i tytu³ Ma³opol-
skiego Eksperta w sprawach Mitologicznych Bohaterów zdoby³a
Kinga Majchrzak z LO w Zespole Szkó³ w £¹cku. Przedsta-
wicielce szko³y z s¹siedniej gminy nale¿¹ siê gratulacje, jednak
dla nas niew¹tpliwie wa¿niejsze jest IIIIII  mmiieejjssccee  UUrrsszzuullii  KKuulliigg  
zz  II  LLOO  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu.. Pozostali finaliœci konkursu z naszego
rejonu znaleŸli siê wœród wyró¿nionych. To ogromny sukces!.
Okazuje siê, ¿e nasza m³odzie¿ potrafi byæ lepsza od kolegów 
z wielkich miast, ¿e szko³y z tzw. prowincji naprawdê wspaniale
pomagaj¹ uczniom w zdobyciu rzetelnej wiedzy.

DD..  SSuu³³kkoowwsskkaaFFoott..  LLiiddiiaa  PPaalluucchh  

FFoott..  LLiiddiiaa  PPaalluucchh  
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LLAACCHHOOWWSSKKIIEE
OOBBRRZZÊÊDDYY  ZZWWII¥¥ZZAANNEE
ZZ  WWIIEELLKKAANNOOCC¥¥
““......TTwwoojjaa  gg³³óówwkkaa  kkrrzzyywwoo  zzwwiiss³³aa,,  ttooææbbyycchh  jj¹¹  ppooddppaarr³³aa,,
KKrrwwii¹¹  ppoocciieekk³³aa  CCii  ppoo  lliicczzkkuu,,  ttooææbbyycchh  jj¹¹  oottaarr³³aa,,
PPiicciiaa  cchhcceesszz,,  ppiicciiaa  bbyycchh  CCii  ddaa³³aa,,
JJeennoo  nniiee  llzzaa  ssiiêêggnn¹¹ææ  TTwweeggoo  œœwwiiêêtteeggoo  cciiaa³³aa......““1

Przygotowanie do Wielkiej Nocy rozpoczê³o siê w Niedzielê
Palmow¹  jak zwyczaj nakazywa³ œwiêceniem palm, które

odbywa³o siê na S¹decczyŸnie na pami¹tkê wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy. Palmy robione s¹ z ga³¹zek wierzbiny i leszczyny,
dochodz¹ do paru metrów. Wszystkie palmy ozdobione s¹
wst¹¿kami jedwabnymi, sztucznymi kwiatami z bibu³y 
i kolorowego papieru, miêdzy które wplata siê ga³¹zki bukszpanu,
barwinka, cisu i wid³aka. Dawniej jeszcze przed poœwiêceniem
przywi¹zywano je jeszcze batami, które potem s³u¿y³y furmanom
lub pastuchom do poganiania koni lub byd³a. Tak poœwiêconym
batem w rêku œmia³o mo¿na by³o jechaæ koñmi w najciemniejsz¹
noc, z³e duchy nie mia³y dostêpu do jad¹cych. Na naszym terenie
organizowa³o i organizuje siê konkursy na najwiêksze 
i najpiêkniejsze palmy, które potem ozdabiaj¹ koœció³, (póŸniej
spalone daj¹ popió³, którym ksiê¿a posypuj¹ g³owy w œrodê
popielcow¹). Taki las ko³ysz¹cych siê na wietrze palm z rozwiniê-
tymi wst¹¿kami  to jedyny w swoim rodzaju widok . 
Poœwiêcona palma wed³ug przekazu mia³a czarodziejsk¹ moc,
przypisuje siê jej w³aœciwoœci lecznicze i magiczne np. po³kniêcie
bazi mia³o byæ skutecznym lekarstwem na ból g³owy, gard³a lub
bezsennoœæ. 
Po powrocie z koœcio³a gospodarz wnosi³ palmê do obory – g³adzi³
ni¹ krowy aby by³y ³adne i du¿o mleka dawa³y, a muchy nie
trzyma³y siê obejœcia . Czêœæ z ga³¹zek palm umieszczano w izbie
za obrazami œwiêtych. 
W Wielki Pi¹tek z ga³¹zek palm robiono krzy¿yki i przed œwiêtem
w Poniedzia³ek Wielkanocny wbijano je w ziemiê orn¹, aby dobrze
rodzi³a .Krzy¿yki te tak¿e wieszano nad drzwiami wejœciowymi –
mia³y one chroniæ przed piorunami i z³ymi ludŸmi. 
Widzimy wiêc, ¿e zastosowanie owego ¿ywego drzewka, zry-
wanego w czasie gdy przyroda budzi³a siê na nowo do ¿ycia mia³o
ró¿norodne zastosowanie . 
Natomiast w domu i w gospodarstwie przed  zbli¿aj¹cymi siê
Œwiêtami Wielkanocnymi widaæ by³o wiosenne porz¹dki : biele-
nie, mycie, czyszczenie, pranie, a tak¿e ozdabiano œciany wyci-
nankami.
Kobiety i dziewczêta malowa³y kraszanki i pisanki. “... Kraszanki
to jaja barwione tylko na jeden kolor, pisanki to jaja ozdabiane
kolorowymi wzorami ...” 2 Barwniki do malowania sporz¹dzano we
w³asnym zakresie np. ¿ó³ty z cebuli lub z kory, zielony z pio³unu,
czarny z kory olchowej lub ³upin orzecha. Przeœcigano siê 
w piêknym zdobieniu, te piêkniejsze s³u¿y³y jako wzajemne
podarunki œwi¹teczne, a tak¿e jako wykupne od œmigusa.
Kawaler, który od panny otrzyma³ pisankê musia³ odwzajemniæ siê
podarunkiem zakupionym na odpuœcie. 
Od Wielkiego Czwartku milkn¹ dzwony w koœciele, tylko ch³opcy
biegaj¹ z drewnianymi ko³atkami w celu odstraszenia i odpêdzenia

z³ych duchów. Gospodynie piek¹ ko³acze, przygotowuj¹ miêso 
i wêdliny, nie wykonuj¹ jednak ¿adnej ciê¿kiej pracy.
Wielki Pi¹tek by³ dniem skupienia i ciszy. Ludzie œciœle poszcz¹,
nie jedz¹ prawie ¿adnych potraw, pomijaj¹c tylko kapuœniarkê, 
a na obiad jedz¹ ziemniaki w ³upinach . 
Z pogody Wielkiego Pi¹tku  wró¿ono  jaka bêdzie  pogoda w lecie:
je¿eli pada to bêdzie rok suchy, a je¿eli powietrze mroŸne, to rok
bêdzie mokry. 
W Wielk¹ Sobotê panowa³ ruch od wczesnych godzin rannych. 
W tym dniu przygotowywano paszê dla inwentarza
na dwa dni œwi¹t. Domownicy wiêkszoœæ dnia
spêdzali w koœciele, gdzie odbywa³o siê uroczyste
œwiêcenie œwi¹tecznego jad³a. 
W kobia³kach nakrytych bia³ym p³ótnem by³y pisanki,
chleb, mas³o, chrzan, ser, sól, kie³basa, ciasto wszy-
stko przybrane barwinkiem lub bukszpanem wœród
którego umieszczano baranka z cukru. Dzieci w oso-
bnych koszyczkach nosi³y pisanki. Po powrocie 
z koœcio³a dzieci otrzymywa³y chleb z mas³em
œwi¹tecznym – aby ich gard³a nie bola³y. 
Po po³udniu w Wielk¹ Sobotê œwiêcono wodê i ogieñ.
Palono w tym celu ga³¹zki tarniny, zwane czerniakami.
Ch³opcy od œwiêconego ognia zapalali suche huby,
którymi okadzali budynki, aby z³y duch nie  mia³ do
nich dostêpu. Wodê œwiêcon¹ nabierano do flaszek,
pokrapiano ni¹ pola przeciw zarazie i klêskom
¿ywio³owym, skrapiano k¹ty w domu, aby nic z³ego
siê nie sta³o przez ca³y rok. Aby nie chorowaæ myto
siê w wodzie, do której  wpuszczano parê kropel wody
œwiêconej. Obmywano równie¿ pyski byd³u – aby ca³y
rok nie chorowa³o. 
Natomiast m³odzi ch³opcy i dziewczêta  “... postny
grzebi¹  ¿ur. Odbywa siê to w taki sposób, ¿e wiesza
siê stary,  gliniany garnek z postnym ¿urem na
drzewie i rzuca do niego kamieniami. Komu uda³o siê
za pierwszym razem trafiæ w garnek i rozbiæ go, 
w nagrodê pierwszy otrzymuje œwi¹teczny posi³ek ”.3

Pierwszy dzieñ Wielkanocy obchodzono wy³¹cznie
w gronie rodziny. Przed dzieleniem siê œwi¹tecznym
jajkiem obnoszono je na oko³o domu i zabudowañ
gospodarskich, aby myszy i szczury nie robi³y szkód.
Po œniadaniu skorupki jaj wyrzucano na ogród aby
drzewa dobrze owocowa³y, k³adziono je tak¿e pod
barwinkiem – aby siê zieleni³ a¿ do spodziewanego
œlubu dziewczyny. 
Kto jad³ œwiêcone z apetytem, ten bêdzie silny i zdrowy. Koœci po
miêsie zakopywano, co mia³o chroniæ przed kretami i myszami.
Wszystkie odpadki ze sto³u dawano byd³u co mia³o ich zabez-
pieczyæ przed chorobami, tylko kurom œwiêconego nie dawano,
bowiem wierzono, ¿e wtedy jaj nosiæ nie bêd¹. 
Po sumie ka¿dy spieszy³ siê do domu, poniewa¿ uwa¿ano, ¿e
który z gospodarzy pierwszy wróci do swojej zagrody, bêdzie mia³
zapewnione obfite plony. Natomiast gdy do domu wróci³ pierwszy
parobek lub dziewczyna, uwa¿ani byli za obrotnych i pilnych 
w robocie. Jaka pogoda by³a w tym dniu taka mia³a byæ podczas
¿niw np. chmury wysoko na niebie – bêdzie pogoda, a jeœli nisko
ziemi, bêdzie deszczowo. 
Drugi dzieñ odwiedzano siê wzajemnie, ale by³ to te¿ dzieñ 
“Œmigusowy” zwany lanym poniedzia³kiem, w tym dniu oblewano

W I E L K A N O C A N N
Spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych miłości i rodzinnego ciepła
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siê wod¹, zwyczaj ten zachowa³ siê do dzisiaj.
Nie tylko ch³opcy lali dziewczêta, ale i one oblewa³y   ch³opców.
U¿ywano do tego flaszek, wiader. Zabawa trwa³a do póŸnego
wieczora. W tym dniu by³o pe³no pisku, krzyku i œmiechu. Dziew-
czêta ucieka³y, ale w gruncie rzeczy by³y bardzo zadowolone, ta
która by³a wiêcej oblana, by³a dumn¹ bowiem oznacza³o to, ¿e jest
obiektem zainteresowania. Oblewanie nie by³o tylko przywilejem
m³odych, tak¿e starsi stateczni gospodarze i gospodynie uczest-
niczyli we wspólnym laniu wod¹ daj¹c upust swej weso³oœci 

i ¿yczliwoœci.
M³odzie¿ w tym dniu chodzi³a po œmigusie, oblewaj¹c
wod¹ gospodarzy, ¿yczyli im szczêœcia, zdrowia 
i pomyœlnoœci, za ¿yczenia obdarowywano ich malo-
wanymi jajkami i ko³aczami. Po zebraniu darów m³odzi
urz¹dzali wspóln¹ ucztê i zabawê
““......DDoo  iizzbbyy  nnaass  ppuuœœææcciiee,,
bboo  mmyy  ppoo  œœmmiigguuœœcciiee..  
AA  ddaajjcciiee  ccoo  mmaacciiee  ddaaææ,,
bboo  nnaamm  ttuuttaajj  zziimmnnoo    ssttaaææ,,  
kkrróóttkkiiee  mmaammyy  kkoo¿¿uusszzkkii,,
ttoo  nnaamm  ppoommaarrzznn¹¹  bbrrzzuusszzkkii  ......””4

Dobrze, ¿e do dziœ przetrwa³o wiele tradycji, 
z  których miêdzy innymi pozosta³ urok mokrego
poniedzia³ku.
¯yczê zdrowych, spokojnych Œwi¹t Wielkanocnych,
wiele b³ogos³awieñstwa zmartwychwsta³ego Pana
oraz mokrego œmigusa - dyngusa.

MMaarriiaa  SSoossiinn
_______________________________
1 Ferenc E., Polskie tradycje œwi¹teczne, Wwa 1997, s. 122
2 Michalik L., Chrz¹stowscy Z. i St. Folklor Lachów S¹deckich, Wwa
1974, s. 197
3 Tam¿e, s. 198.A
4 Szczypka J., Kalendarz Polski ,Waw, 1979, s. 94.

MMaasszz  bbaabboo  ppllaacceekk......
Sztukê przyrz¹dzania prawdziwie wspania³ych

potraw nabywa siê przez praktykê. Nale¿y czyniæ
to ze skupieniem, czêsto kosztuj¹c, by osi¹gn¹æ pe³n¹
harmoniê umiejêtnie dobranych sk³adników. Niebez-
piecznym jest poœpiech i roztargnienie, które czêsto
ogarnia wszystkie zapracowane kobiety. O takiej nieu-
danej potrawie, a by³ to bigos opowiada dosadnie
z³oœliwa fraszka Wac³awa Potockiego:

“Chc¹c panna bigos w kuchni zaprawiæ co prêdzej,
Pójdzie z garnkiem do szafy po ocet, gdzie miêdzy
Flaszkami sta³ inkaust, bo ju¿ by³y mrozy,
Nalawszy go, daje mi bigos nowej fozy ,
Skosztujê: pies by nie jad³; i pomyœlê sobie:
Jako ¿ywem bigosu nie widzia³ w ¿a³obie.
Wiêc spostrzeg³szy pomy³ki, wska¿ê do kucharza
Niech mi z³odziej nie robi z zadka ka³amarza.”

Myœlê, ¿e nie bêdzie a¿ tak Ÿle i czarno, dlatego te¿ pozwolê sobie
“bez poœpiechu i roztargnienia” opisaæ kilka sprawdzonych
przepisów na œwi¹teczny stó³. Wiem, ¿e ciasta przygotowywane
przez fachowców kusz¹ zapachem, smakiem i apetycznym
wygl¹dem, ale domowe w niczym im nie ustêpuj¹. A wiêc zgodnie z
powiedzeniem “masz babo placek”:

Sernik znakomity 
Ciasto – 30 dag mąki pszennej, 2 jajka, 14 dag margaryny, 1/2 szklanki cukru, 2 cukry
waniliowe (3,2 dag), 2 łyżeczki proszku do pieczenia: do wysmarowania formy 2 łyżki
margaryny. Masa serowa – 1 kg tłustego sera twarogowego, 1/4 szklanki cukru, 4 żółtka,
3 szklanki mleka, 2 budynie waniliowe, sok z 1 cytryny. Beza − 4 białka,  4 łyżki cukru.
Przygotowanie ciasta – margarynę utrzeć z cukrem, cukrem waniliowym i jajkami, dodać
mąkę z proszkiem do pieczenia i zagnieść ciasto.
Przygotowanie masy serowej – ser zmielić dodać cukier, mleko, żółtka, budyń oraz sok
z cytryny i wymieszać. Formę do pieczenia wysmarować margaryną. Dno i boki formy
wyłożyć ciastem. Następnie wlać masę serową. Piec 35 – 40 minut w piekarniku
nagrzanym do temperatury 180 °C. Przygotowanie bezy : z białek i cukru ubić sztywną
pianę i wyłożyć na podpieczone ciasto. Piec jeszcze 15 – 20 minut. 

Ciasto marmurkowe
1 i 1/2 szklani mąki pszennej, 1/2 szklanki mąki ziemniaczanej, 5 jajek, 25 dag mar−
garyny, 1 szklanka cukru, 1 cukier waniliowy (1.6 dag) 2 łyżki kakao, 2 łyżeczki
proszku do pieczenia, do posmarowania formy; 2 łyżki margaryny i 2 łyżki bułki tartej.
Do głębokiego naczynia wbić jajka, wsypać cukier, cukier waniliowy i ubić mikserem na
puszystą masę. Oba rodzaje mąki wymieszać z proszkiem do pieczenia i stopniowo
dodawać do masy jajecznej, ciągle ubijając. Margarynę roztopić, gorącą wlać do ciasta,
dokładnie wymieszać.
Podłużną keksówkę wysmarować margaryną i wysypać bułką tartą. Do formy wlać 2/3
ciasta. Pozostałe ciasto połączyć z kakao, dokładnie wymieszać i cienkim strumieniem
wylać na ciasto w keksówce. Piec 45 min. w piekarniku nagrzanym do temperatury 175
− 190° C.

Babka drożdżowa 
50 dag mąki pszennej, 25 dag margaryny, 1 szklanka cukru, 1 szklanka mleka, 4 dag
drożdży, 3 jajka, 30 dag posiekanych orzechów włoskich, powidła śliwkowe, szczypta
soli, do posmarowania formy – 2 łyżki masła, do posmarowania ciasta – 1 żółtko, 
1 łyżka mleka.
Przygotowanie – drożdże rozetrzeć z 1 łyżką cukru i 1 łyżką mąki i odstawić do
wyrośnięcia. Mleko zagotować, rozpuścić w nim margarynę oraz cukier, ostudzić, zmi−
ksować z jajkami, wyrośniętymi drożdżami oraz solą. Miksując dodawać porcjami mąkę.
Formę na babkę wysmarować masłem, wyłożyć połowę ciasta, posmarować powidłami,
posypać orzechami i przykryć pozostałym ciastem. Żółtko roztrzepać z mlekiem i po−
smarować babkę na wierzchu,. Przykryć ściereczką i pozostawić do wyrośnięcia, nastę−
pnie wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 ° C i piec około 50 min. 
Gdy lekko przestygnie polukrować.
Lukier – 3/4 szklanki cukru pudru, 1 białko, sok z 1/2 cytryny.
Przygotowanie lukru – cukier puder ucierać z białkiem aż do uzyskania błyszczącej masy
(15 min), następnie dodać sok z cytryny. 

UUddaannyycchh  wwyyppiieekkóóww  oorraazz  rraaddoossnnyycchh,,  ppooggooddnnyycchh  
ii  ssmmaakkoowwiittyycchh  ŒŒwwii¹¹tt  ––  GGrraa¿¿yynnaa  LLeeœœnniiaakk

N O D O M I N I 2 0 0 3
a; smacznego jajka i wesołego dyngusa−śmigusa życzy Redakcja i Autorzy wydania 

PP RR ZZ YY SS ££ OO WW II AA

NNiiee  mmaa  ww  cchhlleebbiiee  ooœœccii,,  kkiieeddyy  ssiiêê  cciiaa³³oo  wwyyppooœœccii..

GGddyy  ww  PPaallmmooww¹¹  NNiieeddzziieellêê  ss³³ooññccee  œœwwiieeccii,,  bbêêdd¹¹  ppee³³nnee
ssttooddoo³³yy,,  bbeecczzkkii  ii  ssiieeccii..

DDeesszzcczz  nnaa  WWiieellkkii  PPii¹¹tteekk  nnaappcchhaa  kkaa¿¿ddyy  kk¹¹tteekk..

WW  WWiieellkk¹¹  NNiieeddzziieellêê  ppooggooddaa,,  dduu¿¿aa  ww  ppoolluu  uurrooddaa..

GGddyy  nnaa  ddzzwwoonnyy  wwiieellkkaannooccnnee  ppaaddaa,,  ssuucchhooœœææ  nnaamm  pprrzzeezz
ccaa³³ee  llaattoo  ww³³aaddaa..



Strona 14 KURIER STAROS¥DECKI 3-4/2003

PPrrooffiillaakkttyykkaa  ii  ppoommoocc
Rozmowa z Józef¹ Zbroñsk¹ przewodnicz¹c¹ Komisji
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Starym S¹czu

RRyysszzaarrdd  KKuummoorr::  --  GGmmiinnnnaa  KKoommiissjjaa  RRoozzwwii¹¹zzyywwaanniiaa  PPrroobblleemmóóww
AAllkkoohhoolloowwyycchh  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu  jjuu¿¿  oodd  ppiiêêcciiuu  llaatt  rreeaalliizzuujjee  
““PPrrooggrraamm  ooppiieekkii  nnaadd  ddzziieeææmmii  zz  rrooddzziinn  ddyyssffuunnkkccyyjjnnyycchh””..  NNaa  cczzyymm
ppoolleeggaa  ttaa  pprraaccaa??  
JJóózzeeffaa  ZZbbrrooññsskkaa:: - Oferowana przez nas pomoc wychowa-
wcza i psychologiczna ma zapewniæ dzieciom lepsze relacje 
z rówieœnikami i doros³ymi, odzyskanie poczucia bez-
pieczeñstwa oraz rozwi¹zywanie trudnych problemów szkol-
nych i emocjonalnych. 

JJaakkaa  jjeesstt  sskkaallaa  tteejj  ppoommooccyy??
- Z badañ ankietowych przeprowadzanych w szko³ach podsta-
wowych i gimnazjach wynika, ¿e uczy siê w nich oko³o 15%
dzieci i m³odzie¿y wymagaj¹cej pomocy z racji swoich gorzkich i
bolesnych doœwiadczeñ prze¿ywanych we w³asnych rodzinach i
œrodowiskach. Staramy siê, aby jak najwiêksza liczba by³a
objêta opiek¹. 

PPrroosszzêê  ppoowwiieeddzziieeææ  jjaakk  pprrzzeebbiieeggaa  rreeaalliizzaaccjjaa  pprrooggrraammuu??  
- Program jest realizowany poprzez prowadzone w szko³ach zajê-
cia pozalekcyjne. S¹ to 2 - godzinne (1 raz w tygodniu) spotkania
z grup¹ dzieci o podobnych problemach, zwane “Pomagamy sobie
sami”. Grupy te tworzone s¹ w trzech kategoriach wiekowych:
klasy I-III, klasy IV-VI, gimnazja. W czasie spotkañ samopomo-
cowych realizuje siê okreœlone cele terapeutyczne, edukacyjne,
rozwojowe. Zajêcia prowadzone s¹ przez wytypowanych nauczy-
cieli – koordynatorów, którzy nie tylko posiadaj¹ umiejêtnoœci
wychowawcze, ale tak¿e umiejêtnoœci psychologiczno – terapeu-
tyczne. Nauczyciele wziêli udzia³ w cyklicznym szkoleniu, które
czêœciowo finansowaliœmy. Nauczyciele raz w miesi¹cu spotykaj¹
siê w Punkcie Konsultacyjnym, gdzie wymieniaj¹ doœwiadczenia
pod okiem Instruktora Socjoterapii, a tak¿e realizuj¹ zadanie
bezpoœredniej wspó³pracy z Komisj¹. Prowadz¹ tak¿e w swoich
œrodowiskach dzia³alnoœæ profilaktyczn¹, poprzez rozprowadzanie
ulotek, pedagogizacjê rodziców, szkolenia dla Rad Pedago-
gicznych, imprezy okolicznoœciowe dla dzieci, kontakty
bezpoœrednie z rodzicami objêtych opiek¹ dzieci. W roku szkol-
nym 1998/99 - opiek¹ objêtych by³o 129 dzieci, 1999/00 – 133,
2000/01 – 159, 2001/02 – 162, 2002/03 – 172. 

RRooœœnniiee  iillooœœææ  oossóóbb  oobbjjêêttyycchh  PPaaññssttwwaa  ooppiieekk¹¹,,  ttoo  zznnaacczzyy,,  ¿¿ee  pprroo--
bblleemm  uuzzaallee¿¿nniieeññ  nnaassiillaa  ssiiêê,,  aallee  ttaakk¿¿ee  ppoosszzeerrzzaa  ssiiêê  zzaakkrreess
ppoommooccyy  ddllaa  mm³³ooddyycchh  lluuddzzii......  
- Jak wynika z sonda¿y i wywiadów przeprowadzonych z dyrek-
torami szkó³ i nauczycielami, program wspomaga dzia³alnoœæ
wychowawcz¹ szkó³ i ma swoje prze³o¿enie na zmianê postaw
dzieci, które ¿yj¹ w œrodowiskach zagro¿onych, i z którymi s¹
trudnoœci wychowawcze. Komisja wspiera tak¿e rozwój 
i dzia³alnoœæ wolontariatu, g³ównie liderów m³odzie¿owych,
bêd¹cych pod opiek¹ Stowarzyszenia Promocji Zdrowia.
Pocz¹tkowo dzia³ali oni tylko na terenie szkó³ œrednich. Od roku
2002 powo³ano now¹ grupê liderów w gimnazjum. Dzia³alnoœæ
profilaktyczna liderów skierowana jest do grup rówieœniczych.
Liderzy to pozytywna m³odzie¿, która po przeszkoleniu w zakre-
sie umiejêtnoœci psychologicznych i spo³ecznych, w zakresie
komunikacji i szukania pomocy, a tak¿e w zakresie dzia³alnoœci 
w œrodowisku lokalnym dzieci i m³odzie¿y zagro¿onej niedos-
tosowaniem, realizuj¹ dzia³alnoœæ profilaktyczn¹ w swoich
szko³ach, a tak¿e poza nimi. G³ówne zadania liderów to: 

promocja zdrowego stylu ¿ycia bez uzale¿nieñ, rozwijanie pozy-
tywnych zainteresowañ poprzez atrakcyjne zorganizowanie wol-
nego czasu, pomoc w tworzeniu pozytywnych grup formalnych 
i nieformalnych wœród rówieœników.

UUrruucchhoommiilliiœœcciiee  ttaakk¿¿ee  œœwwiieettlliiccêê  ssooccjjootteerraappeeuuttyycczznn¹¹  nnaa  oossiieeddlluu
SS³³oonneecczznnyymm......
- Dziêki wspó³pracy z samorz¹dem lokalnym uda³o siê w roku

2002 uruchomiæ Œwietlicê Socjoterapeutyczn¹ w klubie Relaks
na os. S³onecznym, gdzie istnieje du¿e zagro¿enie przestê-
pczoœci¹ i uzale¿nieniami. W œwietlicy dzia³aj¹ dwie grupy
socjoterapeutyczne - jedna utworzona z dzieci klas m³odszych,
druga dla dzieci w wieku gimnazjalnym. Celem œwietlicy jest
takie organizowanie zajêæ, aby dzieci uczêszczaj¹ce do niej
odzyskiwa³y poczucie bezpieczeñstwa, mia³y lepsze relacje 
z rówieœnikami i doros³ymi, i mog³y uzyskaæ pomoc w
rozwi¹zywaniu problemów szkolnych i emocjonalnych. Œwietlica
jest czynna przez wszystkie dni robocze i poza organizowaniem
zajêæ socjoterapeutycznych pe³ni rolê œwietlicy œrodowiskowej. 

UUddaajjee  ssiiêê  ddoocciieerraaææ  ddoo  wwsszzyyssttkkiicchh  ppoottrrzzeebbuujj¹¹ccyycchh  ppoommooccyy??
- Na pocz¹tku dzia³alnoœci mieliœmy problemy z dotarciem 
z pomoc¹ bezpoœredni¹ do œrodowisk uzale¿nionych. Fa³szywy
wstyd, a tak¿e ciche przyzwolenie na picie i tolerowanie takiego
zjawiska blokowa³y wiele poczynañ Komisji. Dziêki pomocy pani
Janiny Nalepy – pe³nomocnika burmistrza ds. Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych, pozyskaniu sojuszników w Oœrodku
Pomocy Spo³ecznej, policji i szko³ach oraz szeroko pojêtej edukacji,
rozpowszechnieniu informacji o uzale¿nieniach, problemach alko-
holowych, leczeniu odwykowym itp., sytuacja siê poprawi³a.
Œwiadczy o tym wzrastaj¹ca liczba osób zg³aszaj¹cych siê do
Punktu Konsultacyjnego, zarówno samych uzale¿nionych jak 
i wspó³uzale¿nionych cz³onków rodzin, a tak¿e liczba osób, którym
udzielono pomocy. O tym zjawisku niech zaœwiadczy równie¿ fakt,
¿e jeszcze kilka lat temu wstecz mieliœmy ogromne trudnoœci 
z wys³aniem dzieci na kolonie. W roku 1999 wyjecha³o 12 dzieci, 
w roku 2000 - 23 dzieci, w roku 2001 - 20 dzieci wyjecha³o na
koloniê, a 45 uczestniczy³o w pó³kolonii z programem socjoter-
apeutycznym, w roku 2002 a¿ 37 dzieci by³o na koloniach, a 90
skorzysta³o z udzia³u w pó³koloniach. Dziêki œcis³ej wspó³pracy ze
szko³ami i powo³aniu nauczycieli – koordynatorów panuje o¿ywie-
nie w zakresie zg³aszanych przez nich programów profilaktycznych
do ewentualnego zaakceptowania lub dofinansowania realizacji
przez Komisjê. Programy te opracowywane s¹ na podstawie dia-
gnozy, dostosowane do sytuacji i mo¿liwoœci œrodowiskowych i s¹
bardzo dobrze odbierane przez œrodowisko lokalne. 

PPllaannyy  nnaa  nnaajjbbllii¿¿sszz¹¹  pprrzzyysszz³³ooœœææ??  
- Bêdziemy nadal prowadziæ na szerok¹ skalê kampaniê eduka-
cyjn¹, zwi¹zan¹ z problematyk¹ alkoholow¹, m.in. poprzez orga-
nizowanie imprez. W planach i strategii dzia³ania zapisaliœmy
dalszy rozwój dzia³alnoœci w zakresie pomocy psychologicznej
dla dzieci z rodzin dysfunkcynych, kontynuacjê programu opieki
dla dzieci z problemami rodzinnymi oraz dzieci i m³odzie¿y z
grupy podwy¿szonego ryzyka. Chcemy tak¿e wypracowaæ i
udoskonaliæ zintegrowany system profilaktyki gminnej, w który
zaanga¿owani byli by nauczyciele, rodzice, m³odzie¿, samorz¹dy,
szeroka spo³ecznoœæ lokalna itp. Zamierzamy opracowaæ
skuteczn¹, procedurê kontroli placówek handlowych i cofania
zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych. Bardzo bym
chcia³a, aby w szerszym zakresie dzia³ania profilaktyczne podej-
mowane przez Komisjê, realizowane by³y przez dzia³ania wolon-
tariatu - liderów m³odzie¿owych.

DDzziiêêkkuujjêê  zzaa  rroozzmmoowwêê..
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MMAA££GGOORRZZAATTAA  CCZZEECCHH--GGAAWWRROOÑÑSSKKAA

Uderza cisza wieczorna 
w wie¿y koœcielnej dzwon
s³oñce nisko, niziutko g³adzi srebrzysty szron
sapi¹ dymne kominy ciep³ym oddechem domów 
z górki zje¿d¿aj¹ dzieci, chocia¿ pora do domu

Staros¹decki rynek miedziany garnek uszaty
strojny w bia³e œnie¿yste dachów wiekowych
czapy
latarnie wko³o rozpala, refleksami siê bawi
mroŸn¹ ciszê potr¹ca, podcieniami j¹ wabi

Puka cisza wieczorna sopelkowym paluszkiem
w szyby okien nim dzwoni 
mrozu przeciera puszkiem
a gdy sennoœæ zaw³adnie mieszkañcami
miasteczka
u Jeziorka w cukierni
podkrada ciasteczka 

***

W drewnianych koœció³kach wypoczywa Bóg
wœród trzeszcz¹cych ³awek zapachu staroœci
gdzieœ miêdzy chórem a g³ównym o³tarzem
zawieszony nad pod³og¹ myt¹ do bia³oœci
przez kobiecinê w chustce na g³owie
szoruj¹ca na klêczkach i boso
zapatrzon¹ w piany mydlane
w s³oje drewna w pod³ogi widnokr¹g

Gdzieœ miêdzy chórem a g³ównym o³tarzem
w w¹t³ej smudze œwiat³a wœród p³yn¹cych drobin
miêdzy echem psalmów chora³ów i zwierzeñ
medytuje w zaciszu swych dziwnych podobizn
gdzieœ polne rumianki w ma³ych flakonikach
i kap³an na wiernych g³osu nie podnosi
gdzieœ stary koœcielny cichutko przemyka
i mêtny kopeæ ze œwiec siê podnosi

KKoonnkkuurrssoowwaa
wwiioossnnaa  
Jak co roku, Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury i Powiatowy

M³odzie¿owy Dom Kultury w Starym S¹czu organizuj¹
konkursy, które maj¹ na celu umo¿liwienie dzieciom i m³odzie¿y
wystêpu na scenie, konfrontacji umiejêtnoœci w³asnych 
z umiejêtnoœciami kolegów oraz wy³onienie i promowanie talen-
tów.
W dniach od 25 do 27 marca w sali kina Poprad odbywa³ siê
VIII Staros¹decki Przegl¹d Teatrzyków Dzieciêcych. 
Zaprezentowa³o siê 31teatrzyków dzieciêcych dzia³aj¹cych 
w szko³ach i placówkach kultury powiatu nowos¹deckiego. 
Eliminacje do VIII Staros¹deckiego Konkursu M³odych
Muzyków – Instrumentalistów odbêd¹ siê 24 kwietnia o godz.
13:00, zaœ fina³ konkursu zaplanowano - 1 maja o godz. 15:00.
Natomiast do 25 kwietnia mo¿na siê zg³aszaæ do II
Staros¹deckiego Konkursu Zespo³ów Wokalnych,
Rozœpiewanych Klas i Zespo³ów Wokalno – Instrumentalnych.
Konkurs odbêdzie siê 8 maja br. o godz. 10:00.
Kolejnym konkursem jest VIII Staros¹decki Konkurs M³odych
Wokalistów, do którego zg³oszenia przyjmowane s¹ do 28
marca, eliminacje odbêd¹ siê 5 kwietnia o godz. 9:00, 
a “Wielki Fina³” 11 maja o godz. 14:00.
W tym roku po raz pierwszy organizowany jest oddzielny
Konkurs dla m³odych muzyków graj¹cych na keyboardzie.
Wszyscy zainteresowani proszeni s¹ o zg³oszenie do 20 maja,
bowiem ju¿ 5 czerwca o godz. 10:00 - eliminacje, a o godzinie
15:00 – fina³ konkursu. Wszystkie konkursy bêd¹ siê odbywa³y
w sali kina Poprad w Starym S¹czu ul. Batorego 23.
Dodatkowych informacji o konkursach udzielaj¹: MGOK –
4460964, 4461641oraz PMDK – 4463444. 
Przypominam tak¿e o konkursach organizowanych przez
Staros¹decki Klub Artystyczno – Literacki i Oœrodek Kultury 
w Starym S¹czu. Do 18 kwietnia mo¿na nadsy³aæ prace na
konkurs poetycki: “ Stary S¹cz – œredniowieczny gród 
Œw. Kingi” oraz konkurs plastyczny pn. “Staros¹deckie
Inspiracje Plastyczne”. Konkursy te skierowane s¹ do dzieci i
m³odzie¿y. Celem konkursów jest popularyzacja historii i
piêkna Starego S¹cza oraz promowanie utalentowanej
m³odzie¿y.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam i zachêcam do
wziêcia udzia³u w naszych konkursach. 

MMaattyyllddaa  CCiieeœœlliicckkaa

Jury Starosądeckiego Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych 
Fot. Marek Sekuła
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S Z KO L N E
W I E Œ C I
ZZiimmoowwee  ssppoottkkaanniiaa  zzaa  nnaammii

Od grudnia 2002r. Gimnazjum im. Juliusza S³owackiego w
Starym S¹czu realizuje program wspó³pracy przygranicznej

Euroregionu “Tatry” - “Szko³y partnerskie Stary S¹cz – Plavnica,
program piêciu kroków wspó³pracy”. Wszystko zaczê³o siê od
konkursu na œwi¹teczny stroik przeprowadzony w Gimnazjum, a
po³¹czony ze œwi¹teczn¹ aukcj¹. Zebraliœmy pieni¹dze na
noworoczne paczki dla potrzebuj¹cych rodzin dzieci z naszej
szko³y i zakup sprzêtu TV i video do szkolnej œwietlicy – fundusze
uda³o siê zebraæ dziêki hojnoœci burmistrza M i G Stary S¹cz,
rodziców i nauczycieli z Polski i S³owacji. Pierwsza prezentacja
szkó³ partnerskich odby³a siê podczas wspólnej Wigilii i kolê-
dowania, sk³adaliœmy sobie ¿yczenia dziel¹c siê “Polskim
Op³atkiem” i chlebem przywiezionym ze S³owacji. W miesi¹cu
lutym odby³ siê w Gimnazjum “Kongres ekologiczny” z udzia³em
przedstawicieli Popradzkiego Parku Krajobrazowego 
i Nadleœnictwa w Starym S¹czu,  mniej powa¿na  by³a czêœæ
warsztatowa; w mieszanych grupach polsko – s³owackich,
zakoñczona prezentacj¹ wypracowanych plakatów. Najlepiej
jednak  bawi³a siê miêdzynarodowa m³odzie¿ na kuligu w Rytrze.
S³owacy goœcili nas w marcu, zorganizowali “Turniej sportowy”. 
W rozgrywkach w pi³kê siatkow¹ zwyciê¿a³y nasze dziewczyny,
które pokona³y dru¿ynê zarówno dziewcz¹t, a poza konkursowo
te¿ ch³opców ze S³owacji. W footbolu lepsi okazali siê S³owacy.
Na stoku by³o najwiêcej wra¿eñ, chocia¿ prezentowaliœmy raczej
piêkne stroje i dowolne style zjazdowe. 

Te pierwsze miesi¹ce realizacji programu Phare to wzajemne
poznawanie siê, nawi¹zywanie przyjaŸni i rozwijanie wspólnych
zainteresowañ. Spotkania wiosenne, które rozpoczn¹ siê ju¿ 24
kwietnia 2003 roku maj¹ przybli¿yæ uczestnikom po obu
stronach granicy historiê, œrodowisko naturalne oraz geografiê
rodzinnych miejscowoœci czyli Starego S¹cza i Plavnicy. 

KKoooorrddyynnaattoorrzzyy  pprrooggrraammuu::  
KKaattaarrzzyynnaa  DDuubbiieell,,  MMaarriiaa  BBiieellaakk,,  MMaacciieejj  RReejjoowwsskkii  

DDzziieeńń  WWaaggaarroowwiicczzaa  
ww  ssttaarroossąąddeecckkiimm  GGiimmnnaazzjjuumm  
––  110000%%  ffrreekkwweennccjjaa??!!

Pierwszy Dzieñ Wiosny w Gimnazjum w Starym S¹czu 
przygotowany przez E. Za³ubsk¹ i A. Kurowsk¹, zaskoczy³ 

wszystkich, zarówno nauczycieli jak i uczniów – pomys³owoœci¹,
atrakcyjnoœci¹ i swoim rozmachem. Wywieszony wczeœniej plakat
informowa³ o tym co uczniowie maj¹ przygotowaæ do rywalizacji
wiosennej.W przygotowania zaanga¿owa³o siê wielu uczniów,
przez ca³e dwa tygodnie trwa³y próby zespo³ów rockowych oraz
obmyœlano stroje dla proponowanych miss i mistera wiosny.
21.03.2003 roku do szko³y przyszli wszyscy uczniowie i z niecier-
pliwoœci¹ przez pierwsze lekcje oczekiwali na dobr¹ zabawê. 
Pierwszym zadaniem z jakim zmagali siê uczestniicy by³ konkurs
wiedzy “Omnibus” przygotowany przez E. Sojka i M. Turek. Tytu³
“Szkolnego Omnibusa” zdoby³a E. Wojnarowska z kl. III a. Potem
przyszed³ czas na wybory miss i mistera naszego Gimnazjum.
Kandydaci zaprezentowali siê w stroju “nocnym” i “wiosennym”.
Niektórzy przeszli sami siebie. Ogromne emocje wzbudzi³a mini
lista przebojów, która ujawni³a talenty wokalne i taneczne.
Najlepsz¹ grup¹ okaza³ siê zespó³ z kl. II g, parodiuj¹cy utwór
Krzysztofa Krawczyka “Mój przyjacielu”. Dope³nieniem dobrej
zabawy by³ wystêp Ko³a Teatralnego dzia³aj¹cego przy naszym
Gimnazjum. Uczniowie zaprezentowali w³asn¹ interpretacjê
utworu Juliusza S³owackiego “Balladynê”, pod kierunkiem 
Z. Trzciñskiej i W. Nowak.

Podsumowaniem tego dnia niech bêdzie wypowiedŸ jednej 
z uczennic: “Moim zdaniem warto by³o organizowaæ tak¹
zabawê. Wszyscy chocia¿ na chwilê oderwali siê od toku nauki.
Mam nadziejê, i¿ w przysz³ym roku te¿ odbêd¹ siê podobne
imprezy”. 

EEZZ,,  AAKK

PPoowwiittaanniiee  wwiioossnnyy  ww  SSzzkkoollee  
PPooddssttaawwoowweejj  iimm..  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII  
ww  GGoołłkkoowwiiccaacchh

Pierwszy dzieñ kalendarzowej wiosny (21 marca) jest 
w szko³ach okazj¹ do specjalnych obchodów. W naszej szkole

jest to dzieñ poœwiêcony edukacji ekologicznej, a w tym roku
tak¿e i regionalnej. Uczniowie klas m³odszych i wychowankowie
oddzia³ów przedszkolnych, ju¿ tradycyjnie, jak co roku zostali
zaproszeni przez kolegów z klas czwartych i ich wychowawców do
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udzia³u w konkursach, quizach i zabawach dotycz¹cych tematyki
przyrodniczej. Has³o tegorocznego Dnia Wiosny i orga-
nizowanego od kilku lat w jego ramach konkursu “Wiem wiêcej,
ni¿ zjem” brzmia³o: “Z wizyt¹ w tajemniczym ogrodzie”. Jego 
realizacja mia³a przybli¿yæ dzieciom problematykê ochrony spo-
tykanych w naszym regionie kwiatów wiosennych. Dzieci œpiewa³y
przygotowane przez siebie piosenki, recytowa³y wiersze,
malowa³y plakaty o tematyce ekologicznej, odpowiada³y na 
pytania dotycz¹ce ochrony przyrody. Mi³ym przerywnikiem by³o
odgadywanie zagadek oraz zabawy sprawnoœciowe. Dzieci uczy³y
siê, a tak¿e doskonale bawi³y. Piêkna i wyrazista by³a te¿
scenografia tej zabawy przypominaj¹ca o zbli¿aj¹cej siê wioœnie 
i uwra¿liwiaj¹ca na piêkno wiosennej przyrody.
Celem zorganizowanych w ten sposób zajêæ by³o przede wszystkim:
• uœwiadomienie zagro¿eñ œrodowiska przyrodniczo – 

kulturowego w miejscu zamieszkania,
• budzenie szacunku dla przyrody,
• rozwijanie postaw patriotycznych poprzez kultywowanie 

i tworzenie tradycji.
Istotnym celem realizowanym poprzez uczestnictwo w tego

rodzaju zajêciach by³a te¿ integracja spo³ecznoœci szkolnej,
szczególnie klas m³odszych oraz kszta³towanie umiejêtnoœci
dzia³ania na rzecz innych.
W zorganizowanych zajêciach o podobnej tematyce uczest-
niczyli tak¿e uczniowie klas pi¹tych i szóstych. Pod opiek¹
wychowawców udali siê oni do Starego S¹cza. Pierwsze kroki
skierowali do siedziby Popradzkiego Parku Krajobrazowego,
gdzie wziêli udzia³ w prelekcji na temat dzia³alnoœci tej instytucji.
Wi¹¿¹c edukacjê ekologiczn¹ z poznaniem w³asnego regionu
nauczyciele zapoznali uczniów z obiektami w Starym S¹czu
istotnymi dla kultury i znaczenia regionu. By³y to przede 
wszystkim zwi¹zane z Œwiêt¹ King¹ i patronem szko³y Janem
Paw³em II, zabytki i pami¹tki kultury sakralnej oraz galerie
prezentuj¹ce prace twórców zwi¹zanych z naszym regionem.
Cele tych zajêæ to:
•zrozumienie roli osób zas³u¿onych dla miejscowoœci i regionu,
•dostrzeganie wp³ywu kultury regionu na styl ¿ycia mieszkañców,
•poznanie roli samorz¹du lokalnego w rozwi¹zywaniu 

problemów ekologicznych regionu.
Wa¿nym celem, przewijaj¹cym siê w ca³ej pracy szko³y by³o te¿
zainteresowanie uczniów problematyk¹ regionaln¹, a przez to
budzenie przywi¹zania do swojej ma³ej ojczyzny.
W ten sposób uczniowie spêdzili czas mi³o, po¿ytecznie 
i bezpiecznie tworz¹c now¹ tradycjê obchodów Pierwszego
Dnia Wiosny w szkole, a jednoczeœnie nie wypaczaj¹c jej sensu.

AAnnnnaa  GGoorrcczzoowwsskkaa

DDzziieeńń  WWaaggaarroowwiicczzaa  ––  iinnaacczzeejj!!

21 marca w Szkole Podstawowej nr 1 w Starym S¹czu odby³y
siê Pierwsze Prezentacje Artystyczne. Inaczej powitaliœmy

wiosnê ni¿ zwykle. Uczniowie mogli zaprezentowaæ siê w ró¿nych
kategoriach artystycznych:
Piosenka: I m-ce D¹browski Kacper. II m-ce  Rams Klaudia. III m-
ce Bulanda Aleksandra  
Instrumentaliœci: I m-ce Dziedzic Maciej. II m-ce  Zagórowska
Agnieszka. III m-ce Gurgul Pawe³ i Piotr. Taniec: I m-ce Gancarz
Katarzyna i Pasoñ Katarzyna. II m-ce Œwi¹tek Karolina. III m-ce
Skalska Alina i Nieæ Dorota. Plastyka: I m-ce Kowalik Natalia. II
m-ce Dudar Maksymilian. III m-ce Janik Angelika. Poezja
w³asna: I m-ce Myrda Patrycja.
Rywalizacja by³a bardzo zaciêta, uczniowie bardzo dobrze siê
bawili. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i
upominkami ufundowanymi przez Radê Rodziców.
Równoczeœnie przeprowadzony zosta³ Fina³ Szkolny Turnieju
Wiedzy o Bezpieczeñstwie Ruchu Drogowego. Uczestnicy pisali
test a nastêpnie pokonywali tor przeszkód. Trzy najlepsze osoby
bêd¹ reprezentowaæ nasz¹ szko³ê w eliminacjach gminnych.
Sk³ad zwyciêskiej dru¿yny: I m-ce Gorszko Jaros³aw, II m-ce
Tokarczyk £ukasz, III m-ce Michalak Ma³gorzata. 
Organizatorem ca³ej imprezy by³a komisja przedmiotów ogól-
nokszta³c¹cych w sk³adzie mgr Stanis³aw D¹browski, mgr
Bogumi³a Pasoñ, mgr Wies³aw Warcholak, mgr Krystyna
Piechota –Œliwa, pani Halina Król oraz samorz¹d szkolny.
Chcemy serdecznie podziêkowaæ panu Ryszardowi Garwolowi 
z MGOK w Starym S¹czu za udostêpnienie i obs³ugê sprzêtu
estradowego oraz absolwentom naszej szko³y Micha³owi Kowal
i Bartoszowi Gorszko za pomoc w obs³udze technicznej imprezy. 

KKrryyssttyynnaa  PPiieecchhoottaa  --  ŒŒlliiwwaa

„Chcesz być dobrym fachowcem i znaleźć pracę. Przyjdź, wybierz.“
ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNO−MECHANICZNYCH W STARYM SĄCZU

(33−300 Stary Sącz, ul. Batorego 27, tel. 4460588,
e−mail: zsdmstsacz@poczta.onet.pl www.zsddastsacz.republika.pl) 

w roku szkolnym 2003/2004 proponuje następujące kierunki kształcenia:
* 4−letnie: TECHNIKUM DRZEWNE − Technik technologii drewna; TECHNIKUM MECHANICZNE −
Specjalność: organizator systemu zapewnienia jakości
* 3−letnie: LICEUM PROFILOWANE − Profil mechatroniczny 
* 3−letnie: ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE − Zawody: stolarz, tapicer, ślusarz, mechanik monter maszyn
i urządzeń
(Dla zawodów mechanicznych istnieje możliwość uzyskania dodatkowo kwalifikacji spawalniczych wraz z
uprawnieniami.)
O przyjęciu ucznia do ZSDM decyduje łączna liczba punktów uzyskiwanych w wyniku badań kompetencji
(język polski, matematyka), suma punktów pochodzących z przeliczenia ocen na świadectwie z: języka
polskiego, języka obcego, matematyki, fizyki wg. przelicznika: celujący − 20 pkt, b.dobry − 16 pkt, dobry −
12 pkt, dostateczny − 7 pkt, dopuszczający − 1 pkt. Do technikum i liceum profilowanego − od 55 pkt, do
zasadniczej szkoły zawodowej − od 25 pkt.
Termin składania podań od 12 maja do 13 czerwca 2003 r. Wymagane dokumenty: podanie do dyrekcji
szkoły, świadectwo ukończenia gimnazjum, wyniki z badań kompetencji, 2 fotografie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 W STARYM SĄCZU
(33−340 stary Sącz, ul. Mickiewicza 33, tel. 4460683) 

zaprasza wszystkich chętnych do kontynuowania nauki w szkołach:
LICEUM PROFILOWANE − profil socjalny, nauka twa 3 lata i kończy się maturą.. Oprócz wiedzy z przed.
ogólnokształcących (w tym dwa języki zachodnie) uczeń zdobywa wiadomości i umiejętności z zakresu: tech−
nologii informacyjnej, przedsiębiorczości, nauk socjalnych, promocji zdrowia. Absolwenci LP mogą kontyn−
uować naukę w szkołach policealnych (np. o profilach: terapeuta zajęciowy, opiekunka dziecięca) lub na
studiach wyższych,
ZASADNICZA SZKOŁA WIELOZADANIOWA − nauka trwa 2 lub 3 lata w zależności od zawodu.
Warunkiem przyjęcia jest zawarcie umowy o przyuczenie do zawodu z zakładem pracy spełniającym wyma−
gane przez prawo pracy kryteria. Nauka kończy się egzaminem czeladniczym,
TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCE dla absolwentów ZSZ − wieczorowe, kształcące w zawodach: Technik
Żywienia i Gospodarstwa Domowego (dla absolwentów ZSZ rolniczych i gastronomicznych), Technik Agrobiz−
nesu (dla absolwentów ZSZ rolniczych) − nauka trwa 3 lata,
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA − Kucharz małej gastronomii. Nauka trwa 2 lata. Kształcenie prak−
tyczne odbywa się w szkole.
Podania do wszystkich typów szkół wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie szkoły w godz. 8−15.



PPoowwiittaanniiee  wwiioossnnyy  nnaa  wweessoo³³oo  
––  aalltteerrnnaattyywwaa  ddllaa  wwaaggaarroowwiicczzóóww

W“dzieñ wagarowicza” 21 marca br. o godz. 11.00 dla szkó³ 
z terenu miasta i gminy pod has³em: GRAÆ ZAMIAST

BRAÆ... odby³a siê impreza inauguruj¹ca nadejœcie wiosny. 
Wszystko mia³o odbyæ siê na Rynku, lecz zima nie da³a za
wygran¹ i musiano siê przenieœæ do budynku kina “Poprad”.
Ostro, dla rozgrzania zmarzniêtego towarzystwa, rozpocz¹³
zespó³ “East End”, w którym na klawiszach gra staros¹deczanin
Jarek Wygoda. W symbolicznym po¿egnaniu zimy na scenie bra³a
udzia³ m³odzie¿ I Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. Marii
Sk³odowskiej-Curie w Starym S¹czu. 

Za bardzo zabawne przebrania, szczególnie ch³opcy (tak, ¿e o
ma³o nie spad³ z wra¿enia wianek z g³owy wodzireja Marka
Kurnyty) rozdano nagrody których sponsorem by³ zak³ad
fotograficzny “Foto Club Cirrus” oferuj¹cy produkty firmy “Kodak”
w Starym S¹czu - Rynek 19. W programie mo¿na by³o jeszcze
zobaczyæ i us³yszeæ: “¾ ¿ycia” – poezje œpiewan¹ w aran¿acjach
bluesowych w wykonaniu zespoùu PMDK w Starym S¹czu, i oczy-
wiœcie przez ca³y czas zespó³ “East End”. Nad ca³oœci¹ z ramienia
Staros¹deckiego Domu Kultury czuwa³ niezast¹piony Ryszard
Garwol. Wspó³organizatorami byli: Gminna Komisja Rozwi¹zywa-
nia Problemów Alkoholowych, Ubezpieczenia - Marek Seku³a i
Ko³o M³odych Towarzystwa Mi³oœników Starego S¹cza. Imprezê
mo¿na zaliczyæ do udanych. M³odzie¿ bawi³a siê wyœmienicie i to
zupe³nie bez “rozweselaczy”, szkoda, ¿e nie na Rynku. Organiza-
torzy postaraj¹ siê czêœciej stwarzaæ tak¹ alternatywê spêdzania
wolnego czasu m³odym ludziom. 

TTeekksstt::  AAnnddrrzzeejj  NNiiccppooññsskkii  FFoottoo::  MMaarreekk  SSeekkuu³³aa

SSookkoo³³yy wwaallcczz¹¹  oo  aawwaannss
Niekwestionowanym liderem po pierwszej rundzie pi³karskich 

rozgrywek klasy B jest staros¹decki MKS SOKÓ£. Piêciopunk-
towa przewaga nad drug¹ dru¿yn¹ w tabeli jest bardzo dobr¹ zaliczk¹
przed rund¹ fina³ow¹. Sokó³ pewnie zmierza do klasy A. 
- Takie s¹ oczekiwania dzia³aczy, szkoleniowców i sympatyków
klubu. – powiedzia³ sekretarz zarz¹du MMaarriiaann  WWaarrddêêggaa. - Sokó³ ze
swoj¹ piêkn¹ 50-letni¹ histori¹ zas³uguje na lepszy los. 
W przesz³oœci pi³karze z grodu Kingi uczestniczyli w rozgrywkach
na szczeblu dzisiejszej czwartej ligi. Bêdziemy szli w tym kierunku.
Wydaje siê, ¿e „czyœciec“ w klasie B - z której mo¿na spaœæ ju¿
tylko w niebyt - dobiega koñca. W ostatnich meczach sparingowych
Sokó³ pokona³ wy¿ej notowan¹ „Barciczankê“ 3:1 oraz LZS
Œwiniarsko 2:1 i LZS Korzenna 3:0. Widaæ pracê nowego zarz¹du
pod kierunkiem MMaarriiaannaa  PPoottooññccaa i zespo³u szkoleniowców. 
Trenerowi I dru¿yny WWaacc³³aawwoowwii  GGrr¹¹ddzziieelloowwii uda³o siê skonsoli-
dowaæ zespó³ i wprowadziæ solidny plan szkoleniowy. Cieszy pozy-
cja i gra zespo³ów m³odzie¿owych, która jest efektem pracy trenera
WWaacc³³aawwaa  SSttaawwaarrzzaa. 
W tej chwili najwa¿niejsze - ze wzglêdów szkoleniowych - jest 
zainstalowanie sztucznego oœwietlenia nad p³yt¹ boiska. Specyfika
dru¿yny wymaga treningów w czasie, gdy oœwietlenie naturalne jest
ju¿ niedostateczne. Potrzebne jest tak¿e ogrodzenie obiektu.
„Miejski“ klub oczekuje przychylniejszego spojrzenia
samorz¹dowych w³adz miasta i gminy, istotna by³aby pomoc 
znalezieniu pracy dla 2-3 zawodników. - Pierwsze deklaracje 

burmistrza MMaarriiaann  CCyyccoonniiaa w tych kwestiach s¹ obiecuj¹ce. 
Zaplanowany jako pierwszy mecz rundy wiosennej Ogniwo
Piwniczna – Sokó³ Stary S¹cz (6 kwietnia, godz. 16) nie odby³ siê 
z powodu nawrotu zimy. Œnie¿yce i porywisty wiatr nie pozwoli³y na
rozegranie meczów klasy B. Kolejne mecze: 13 kwietnia, godz. 
16 MKS Sokó³ - £omniczanka £omnica; 19 kwietnia, godz. 11 Zam-
czysko Marcinkowice - MKS Sokó³; 27 kwietnia, godz. 17 MKS
Sokó³ - Ubiad; 4 maja, godz. 17 Górka - MKS Sokó³; 11 maja, godz.
11 KPT Nawojowa - MKS Sokó³; 18 maja, godz. 17 MKS Sokó³ -
Królowia; 25 maja, godz. 17 Librantovia - MKS Sokó³; 1 czerwca,
godz. 17 MKS Sokó³ - Zabe³cze; 8 czerwca, godz. 11 Amator -
MKS Sokó³; 15 czerwca, godz. 17 MKS Sokó³ - Galicja. ((rrkk))
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KKOOMMUUNNIIKKAATT
XI Młodzieżowe Zawody w Narciarstwie Zjazdowym (w kategorii dziewcząt i chłopców) −
“Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Stary Sącz”, które odbyły się w marcu br. zakończyły się
następującymi wynikami:
− I kat. rocznik 96 – 93 
Grupa dziewcząt: I m−ce Anna Postrożny, II m−ce Aldona Weber /wszystkie z SP Stary Sącz/,
III m−ce Małgorzata Postrożny
Grupa chłopców: I m – ce Maciej Młyński /SP Stary Sącz/, II m – ce Wojciech Stawiarski, 
− II kat. rocznik 92−90  
Grupa dziewcząt: I m−ce Natalia Musiołek, II m−ce Diana Skalska, III m−ce Anna Lebda
wszystkie SP Stary Sącz
Grupa chłopców: I m−ce Sebastian Janczura, II m−ce Jarosław Gorzko, III m−ce Piotr
Kucharski
− III kat. rocznik 89 – 87  
Dziewczęta: I m−ce Joanna Kucharska, II m−ce Katarzyna Urban Gimnazjum Stary Sącz, III
m−ce Katarzyna Stefko Gimnazjum w Barcicach
Chłopcy: I m−ce Błażej Kurzeja, II m−ce Piotr Konieczny, III m−ce Tomasz Czerpak wszyscy
Gimnazjum w Starym Sączu
− IV kat. rocznik 86 – 82 
Dziewczęta: I m−ce Anna Ogórek ZSZ w Starym Sączu, II m−ce Jolanta Janczura LO w Starym
Sączu
Chłopcy: I m−ce Marcin Młyński, II m−ce Przemysław Sławiński, III m−ce Grzegorz Gorczowski
wszyscy LO Stary Sącz.
Punktacja Zespołowa: Kat. I Szkoły Podstawowe: I – SP w Starym Sączu, II – SP w Barcicach,
III – SP w Woli Kroguleckiej
Kat. II Gimnazja: I – Gimnazjum w Starym Sączu, II – Gimnazjum w Barcicach, III – Gim−
nazjum w Gołkowicach
Kat. III Szkoły Średnie: I – LO Stary Sącz, II – ZSZ Stary Sącz, III – ZSDM Stary Sącz
Zawody zorganizowali: Urząd Miasta i Gminy Stary Sącz, Gimnazjum w Barcicach. Spon−
sorzy: Sklep “Pamiątki” Stary Sącz, Firma “EPI” Stary Sącz (MSz)



Edukacja prozdrowotna w Zespole Szkół Zawodowych im. Wł. Orkana w Starym Sączu

SSTTYYLL  ¯̄YYCCIIAA  
AA  CCHHOORROOBBYY
CCYYWWIILLIIZZAACCYYJJNNEE
Pomiêdzy zdrowiem cz³owieka a sposobem ¿ywienia istnieje

œcis³a wspó³zale¿noœæ. Oko³o 80 jednostek chorobowych lub
zaburzeñ stanu zdrowia ³¹czy siê z wadliwym ¿ywieniem,
niew³aœciw¹ jakoœci¹ zdrowotn¹ ¿ywnoœci, sposobem aktywnoœci
ruchowej oraz nadu¿ywaniem u¿ywek (alkohol, nikotyna).
Nie ma ludzi odpornych na w/w nieprawid³owoœci - s¹ tylko

bardziej lub mniej wra¿liwi. Do najwa¿niejszych grup schorzeñ,
jednostek chorobowych b¹dŸ odchyleñ w stanie zdrowia,
powsta³ych na tym tle nale¿¹:

✔ osteoporoza
✔ próchnica zêbów
✔ wole endemiczne na tle niedoboru jodu
✔ cukrzyca insulinoniezale¿na
✔ marskoœæ w¹troby
✔ oty³oœæ
✔ obni¿enie odpornoœci ogólnoustrojowej
✔ uzale¿nienie od alkoholu,
✔ uzale¿nienie od tytoniu itd.

CCHHOORROOBBYY  CCYYWWIILLIIZZAACCYYJJNNEE - choroby z „nadmiaru“ w
spo³eczeñstwach rozwiniêtych. S¹ to niezakaŸne, przewlek³e
choroby, powoduj¹ce najwiêcej zgonów, inwalidztwa itp. Obec-
nie do chorób cywilizacyjnych zalicza siê przede wszystkim:

✔ nadwagê i oty³oœæ
✔ cukrzycê
✔ mia¿d¿ycê
✔ nowotwory!

CCeecchhyy  oobbeeccnneeggoo  ssttyylluu  ¿¿yycciiaa  ttoo::
✔ zmiana modelu ¿ywienia
✔ spadek aktywnoœci fizycznej
✔ palenie tytoniu
✔ nadu¿ywanie alkoholu
✔ stres

Podstawowymi przyczynami OOTTYY££OOŒŒCCII s¹: ograniczenie
aktywnoœci fizycznej cz³owieka (rozwój automatyzacji, moto-
ryzacji) i nadmiar dostarczanej z po¿ywieniem energii w sto-
sunku do potrzeb organizmu, co prowadzi do odk³adania siê
zapasów tkanki t³uszczowej. Umieralnoœæ oty³ych jest oko³o
pó³torakrotnie wy¿sza ni¿ u osób z prawid³ow¹ mas¹ cia³a w
ka¿dej grupie wiekowej. Aktualne jest has³o: „otyli ¿yj¹ krócej". 

Oty³oœæ jest czynnikiem sprzyjaj¹cym rozwojowi CCUUKKRRZZYYCCYY.
U osób oty³ych prawdopodobieñstwo rozwoju cukrzycy insulino-
niezale¿nej jest oko³o czterokrotnie wiêksze w porównaniu ze
szczup³ymi. Powstawaniu cukrzycy insulinoniezale¿nej sprzyja:
siedz¹cy tryb ¿ycia, czynniki ¿ywieniowe, nadmierne spo¿ywanie
alkoholu, stresy, warunki spo³eczno-ekonomiczne. U wielu
chorych na cukrzycê œciœle przestrzegana dieta stanowi wystar-
czaj¹c¹ metodê leczenia, bez potrzeby leków. 

Istot¹ MMIIAA¯̄DD¯̄YYCCYY jest zwê¿enie naczyñ têtniczych w ca³ym
organizmie spowodowane odk³adaniem siê cholesterolu, który
kr¹¿¹c we krwi, przenika do œcian têtnic i osadza siê tam,
zwê¿aj¹c stopniowo œwiat³o naczynia. Zwê¿one œwiat³o têtnic
zmniejsza iloœæ przep³ywaj¹cej krwi, w nastêpstwie czego

narz¹dy s¹ niedokrwione, a tym samym niedo¿ywione i niedotle-
nione. Dochodzi do zawa³u lub pêkniêcia naczyñ krwionoœnych.
Na rozwój mia¿d¿ycy wp³ywaj¹ zarówno czynniki genetyczne,
jak i œrodowiskowe. 
CCzzyynnnniikkii  rryyzzyykkaa  ttoo::

✔ palenie tytoniu
✔ alkohol
✔ czynniki emocjonalne
✔ wysokie ciœnienie krwi
✔ twardoœæ wody pitnej i inne

Cholesterol w organizmie cz³owieka powstaje samoczynnie -
odgrywa bardzo wa¿n¹ rolê w syntezie kwasów ¿ó³ciowych, hor-
monów sterydowych, witaminy D3. Szkodliwy jest nadmiar cho-
lesterolu kr¹¿¹cy we krwi. Najbardziej szkodliwy jest cholesterol
oznaczony symbolem LDL - tzw. „z³y" cholesterol. Poziom
„dobrego cholesterolu, HDL, zwiêksza aktywnoœæ fizyczna, ale
wysi³ek fizyczny powinien byæ systematycznie uprawiany. Oleje
roœlinne zawieraj¹ kwasy t³uszczowe nienasycone (NNKT) i
obni¿aj¹ poziom cholesterolu we krwi. Podobnie ryby morskie,
tran, s¹ dobrym Ÿród³em nienasyconych kwasów t³uszczowych.
Wœród Eskimosów, spo¿ywaj¹cych znaczne iloœci ryb morskich,
zachorowania na mia¿d¿ycê nale¿¹ do rzadkoœci. 
Du¿a iloœæ sodu /w postaci chlorku sodu/ w po¿ywieniu jest

potencjalnym czynnikiem rozwoju nnaaddcciiœœnniieenniiaa  ttêêttnniicczzeeggoo. Prze-
ciêtny Polak spo¿ywa dziennie 17g soli kuchennej, a zalecane jest
5-6g. Przesalamy ziemniaki, zupy... Siedz¹cy styl ¿ycia, ogranicze-
nie wysi³ku fizycznego sprzyja oty³oœci, nadciœnieniu têtniczemu,
cukrzycy i wysokiemu poziomowi cholesterolu we krwi. 

Coraz wiêcej jest dowodów na zwi¹zek miêdzy ¿ywnoœci¹,
¿ywieniem, naturaln¹ wydolnoœci¹ systemu obronnego orga-
nizmu, paleniem tytoniu a NNOOWWOOTTWWOORRAAMMII u ludzi. Niski
poziom b³onnika sprzyja powstawaniu nowotworów przewodu
pokarmowego. B³onnik spe³nia rolê „ szczotki fizjologicznej",
absorbenta i wype³niacza, wp³ywa na perystaltykê jelit, u³atwia
usuwanie niestrawionych resztek i substancji toksycznych. Wg
zaleceñ ¿ywieniowców wskazane jest zapewnienie odpowied-
niego dziennego spo¿ycia warzyw, owoców /Ÿród³o b³onnika!/.
Dla osób doros³ych iloœæ ta wynosi 700-800g dziennie. ̄ ywnoœæ,
szczególnie roœlinna, zawiera równie¿ substancje ochronne, tzw.
przeciwutleniacze:

✔ witamina C (kwas L-askorbinowy)
✔ witamina E (tokoferole)
✔ prowitamina A
✔ flawonoidy
✔ makro i mikroelementy( magnez, miedŸ, selen, cynk,

mangan), które chroni¹ przed wolnymi rodnikami
Wa¿nym czynnikiem zapobiegaj¹cym powstawaniu chorób

nowotworowych jest urozmaicenie racji pokarmowych oraz dóbr
technik kulinarnych chroni¹cych przed zniszczeniem sk³adniki
pokarmowe. Wybitni naukowcy stwierdzaj¹, ¿e oko³o 50%
ró¿nych schorzeñ mo¿na by wyeliminowaæ, gdybyœmy chcieli i
umieli ¿yæ zdrowo!

RReeaassuummuujj¹¹cc--  nnaasszzee  ddrrooggii  ddoo  zzddrroowwiiaa  ttoo::
✔ racjonalne od¿ywianie
✔ aktywnoœæ ruchowa
✔ umiejêtnoœæ radzenia sobie ze stresem negatywnym
✔ prawid³owe proporcje miêdzy nauk¹, prac¹ 

a  wypoczynkiem
✔ higiena cia³a
✔ kontrola stanu zdrowia

OOpprr..  ZZeessppóó³³  ddss..  PPrroommooccjjii  ZZddrroowwiiaa::  
AAddaamm  BBiieell,,  MMaarriiaa  SSzzttaaffaa,,  LLuuccyynnaa  WWoorrkkiieewwiicczz
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Z ARCHIWUM TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW STAREGO S¥CZA*

KKaazziimmiieerrzz  KKuubbaallaa..  MMaajjoorr,,  ppiilloott  --  oobbsseerrwwaattoorr

P r z e z
A t l a n t y k (6)

Po pogrzebie dr Szymkiewicz zarz¹dzi³ przeniesienie mnie na
okrêt. Wkrótce przygotowano nosze, na które mnie u³o¿ono, po

czym ruszyliœmy do portu. Doko³a noszy sz³y wielkie t³umy 
miejscowej ludnoœci. Przed odjazdem okrêtu przybyli na pok³ad pp.
Athayde i Rodrigues, by siê ze mn¹ po¿egnaæ. Uœcisn¹³em
serdecznie rêce uczynnym Portugalczykom, którzy byli pierwszymi
moimi opiekunami na wyspie.
Kpt. Eibel da³ sygna³ i “Iskra“ odbi³a powoli od brzegów Graciozy,
uwo¿¹c z terenu katastrofy trumnê ze szcz¹tkami wielkiego syna
Polski.
Statek skierowa³ siê ku wyspie Fayal, gdzie mia³ zawin¹æ w porcie
Horta. Przybyliœmy tu na drugi dzieñ o godz. 9 rano.
Niebawem zjawi³ siê konsul francuski p. Buleaud, który z³o¿y³ mi
wyrazy wspó³czucia.
— Niech pan pozostanie u mnie, panie majorze, — zaprasza³ mnie
¿yczliwie.
— Wypocznie pan nale¿ycie, a¿ do odejœcia najbli¿szego statku,
odje¿d¿aj¹cego z Azorów do Lizbony. Przybêdzie on tu dn. 8 sierp-
nia. Jest to najkrótsza droga do Europy, gdy¿ miêdzy Azorami i
Europ¹ komunikacja odbywa siê tylko raz na miesi¹c.
Ale ja nie chcia³em porzucaæ “Iskry“, na której zapewnion¹ mia³em
gorliw¹ opiekê rodaków, a która wioz³a tak¿e zw³oki towarzysza
mojej wyprawy. Dlatego te¿ podziêkowa³em serdecznie p. Buleaud
i oœwiadczy³em, ¿e choæ ceniê bardzo jego goœcinê, pozostanê na
“Iskrze”. Spodziewa³em siê zreszt¹, ¿e w ten sposób szybciej
dostanê siê do Europy.
P. Buleaud przesta³ nalegaæ, nie odmawiaj¹c mi zreszt¹ serdecznej
i ¿yczliwej opieki.
Statek “Iskra“ przebywa³ w porcie a¿ do 20 lipca, kpt. Eibel czeka³
bowiem na nadejœcie rozkazów z Warszawy, dotycz¹cych zabrania
zw³ok mjr Idzikowskiego i mnie na pok³ad.

Czu³em siê ju¿ tak dobrze, i¿ mog³em zapoznaæ siê bli¿ej z t¹
wysp¹. Zajmuje ona przestrzeñ d³ugoœci 12 mil i szerokoœci 7 mil.
Mieszka na niej 24 tysi¹ce ludnoœci, z czego 6.600 w g³ównym
mieœcie i porcie Horta. Ca³y teren jest górzysty. Z miejsc bardziej
wzniesionych widaæ s¹siedni¹ wyspê Pico (28 tysiêcy
mieszkañców), ze szczytem wulkanu wysokiego na 2300 m., który
przy czystej pogodzie, jak zapewnia podrêcznik ¿eglugi, jest
widoczny w promieniu 75 mil morskich. Wyspa Pico jest d³uga na
25 mil, a szeroka na 8,5 mili. W najbli¿szym s¹siedztwie le¿y wyspa
Sao Jorge, d³uga na 29 mil i szeroka na 3,5 mili, licz¹ca 12 tysiêcy
mieszkañców, najdalej zaœ na wschód wysuniêta jest wyspa Ter-
ceira na 16 mil d³uga i na 8 mil szeroka, lecz za to licz¹ca 49 tysiêcy
mieszkañców. 
Najwiêksza wyspa archipelagu azorskiego, Sao Miguel, jest d³uga
na 35 mil i szeroka na 8,5 mil i liczy 125 tysiêcy mieszkañców.
Wszystkie te wyspy s¹ pochodzenia wulkanicznego, przy czym

ostatnie wulkany przesta³y siê odzywaæ dopiero 40 lat temu.
Powierzchnia wysp pokryta jest górami i pagórkami. Nawet brzegi
Oceanu s¹ skaliste i bardzo niewiele jest miejsc, które nadaj¹ siê
do urz¹dzeñ portowych. G³êbokoœæ morza ko³o wyspy opada do
5000 metrów.
Wœród gór ci¹gn¹ siê niewielkie doliny, zasiane przewa¿nie
zbo¿em, kukurydz¹ i kartoflami.
Ciekawy by³em placu pi³ki no¿nej, na którym mieliœmy wyl¹dowaæ.
Poprosi³em wiêc, aby mnie tam zawieziono. Okaza³o siê, l¹dowanie
nawet na p³atowcu sportowym by³o tam niemo¿liwe. Plac pi³ki
no¿nej d³ugoœci 150 metrów otoczony jest ze wszystkich stron
kamienicami, tak ¿e samolot nie mia³by znik¹d dostêpu. Jak
dowiedzia³em siê, ludnoœæ przygotowa³a istotnie ten plac do
l¹dowania, a nawet, nie wiedz¹c co siê z nami sta³o, oœwietla³a go
przez noc reflektorami. Wskazuje to na dobr¹ wolê ludnoœci, lecz
równoczeœnie na zupe³ny brak orientacji co do warunków wyma-
ganych do l¹dowania. Nic dziwnego, gdy¿ nigdy jeszcze nie
widziano tam samolotu.
Dnia 20 lipca w po³udnie odjechaliœmy z Horty do najpiêkniejszego
portu Azorów Ponta Delgada na wyspie Sao Miguel. Podró¿ ta
trwa³a doœæ d³ugo, gdy¿ dopiero o godz. 5 po po³udniu dnia nastê-
pnego zawinêliœmy do tego portu.
Kiedy statek zarzuca³ kotwicê wszystkie znajduj¹ce siê w porcie
okrêty wojenne opuœci³y bandery na znak ¿a³oby.
Na pok³ad przybyli w celu z³o¿enia kondolencji: konsul hiszpañski 
p. Do Canto Bettencount, komisarz policji Zaurenio
Cotta Morais dos Reis, komendant wojskowy p³k Pedro Serpa
Afousa, gubernator cywilny p. Goncalo Zobo Pereira Ca1das de
Barros i wielu innych. Wieñce na trumnie mjr Idzikowskiego z³o¿yli,
podobnie jak w porcie Horta, przedstawiciele ludnoœci i organizacji
harcerskich.
Do najciekawszych wizyt nale¿a³y odwiedziny redaktora miej-
scowego pisma “Correio dos Acores”, p. Jose Bruno Carreiro.
Przyniós³ on mi dwie gazety z opisem wypadku i pogrzebu i zrobi³
ze mn¹ wywiad o przyczynach katastrofy. Poniewa¿ nie rozumia³em
treœci tych artyku³ów, napisanych po portugalsku, retro. Carreiro
przys³a³ mi nastêpnego dnia t³umaczenie francuskie.
Wraz z gazetami przyby³ samochód p. Carreiro, który uprzejmie
oddawa³ go do mojej dyspozycji.
Chêtnie skorzysta³em z tej propozycji i natychmiast wyjecha³em w
towarzystwie mjr Szymkiewicza celem dokonania zakupów i obej-
rzenia wyspy. JeŸdziliœmy wœród w¹skich uliczek miasta, przy
których stoj¹ jednopiêtrowe domki, od strony morza otoczone
starym murem obronnym. Od czasu do czasu zatrzymywaliœmy siê
przed sklepami, do których wchodzi³ mjr Szymkiewicz, za³atwiaj¹c
uprzejmie moje sprawunki. Jak mówi³, znajdowa³ tam towary
niemieckie lub francuskie, bardzo liche, lecz za to nadzwyczajnie
drogie.
Za miastem roztoczy³ siê przed nami piêkny krajobraz. Bujna dzika
roœlinnoœæ pokrywa³a stoki gór, na których wij¹ siê krête, dobrze 
utrzymane drogi. Wœród jeziorek le¿¹ gejzery i wygas³e wulkany.
Minêliœmy olbrzymie pola ananasów, hodowane sztucznie, które,
jak siê dowiedzia³em, poprawiaj¹ roczny bilans handlowy wyspy o
150 tysiêcy funtów szterlingów. Miêdzy zagonami piêknych hor-
tensji, kwitn¹cych tu przez cale lato, dojechaliœmy do przeciw-
leg³ego krañca wyspy, aby niebawem zawróciæ, znowu do portu.
Podczas wycieczki zauwa¿y³em dwa mo¿liwe miejsca do l¹dowa-
nia. Le¿¹ one z dwóch stron wyspy, poprzerzynane oczywiœcie
murami kamiennymi. Gdyby usuniêto z nich kukurydzê, wyrównano
teren i uprz¹tniêto mury kamienne, pola te nadawa³yby siê istotnie
na lotniska.
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— Dlaczego nie rozpoczniecie tu akcji rozbudowania aerodromu?
— zapyta³em redaktora “Correio dos Acores” po powrocie do
Ponta Delgada.
— Koniecznoœæ za³o¿enia tu portu lotniczego, — odpar³ p. Car-
reiro, — by³a tu ju¿ omawiana od dawna. Obecnie zamierzam
rozpocz¹æ szersz¹ akcjê. Przypuszczam, ¿e nieszczêœliwy wypadek
polskiego p³atowca sk³oni tutejsze w³adze do szybszego zbudowa-
nia lotniska.
Robi¹c ze mn¹ wywiad, p. Carreiro zapyta³ mnie, dlaczego nie
siadaliœmy na wodzie.
— Poniewa¿ naszym obowi¹zkiem by³o ocaliæ aparat, — odpar³em.
— Siadanie na morzu równa³o siê poœwiêceniu p³atowca i tylko
l¹duj¹c na ziemi, bez wzglêdu na gro¿¹ce nam niebezpieczeñstwo,
mieœmy nadziejê jego ocalenia.
O tej odpowiedzi, która zrobi³a na p. Carrairo wielkie wra¿enie,
rozpisa³ siê on szeroko w swoim dzienniku, zaznaczaj¹c, ¿e
stanowisko Polaków, myœl¹cych w niebezpieczeñstwie ¿ycia o
ratowaniu aparatu, jest dla niego zdumiewaj¹ce.
Podziêkowa³em uprzejmie temu sympatycznemu dziennikarzowi za
zajêcie siê moj¹ osob¹ i prosi³em go, aby w moim imieniu podziê-
kowa³ na wyspach Graciozie, Fayal i Sao Migirel za okazan¹ mi
pomoc i wspó³czucie z powodu œmierci
mjr Idzikowskiego.
Naród polski, — zapewni³em go, — nie zapomni nigdy ludnoœci
portugalskiej tych serdecznych objawów wspó³czucia i pomocy,
jakie okazali oni w chwili katastrofy polskiego samolotu.

Dnia 23 lipca okrêt “Iskra” podniós³ kotwicê i ruszy³ w dalsz¹
drogê, kieruj¹c siê na pó³noc przez kana³ La Manche do Polski.
Przez ca³y ten czas by³em w ustawicznym kontakcie z komitetem
lotu w Nowym Jorku. Zapytano mnie przede wszystkim, jakie s¹
moje osobiste zamiary w najbli¿szej przysz³oœci.
— Jestem gotów powtórzyæ jeszcze raz rajd, o ile to przyniesie

krajowi korzyœæ, — brzmia³a moja odpowiedŸ. 
Przede wszystkim zwróci³y siê do mnie z propozycj¹ ponowienia

lotu w roku przysz³ym konsorcja amerykañskie, które godzi³y siê
na pokrycie wszystkich kosztów rajdu. Stawia³y one tylko jeden
warunek, a mianowicie, by lot odby³ siê na p³atowcu lub przynaj-
mniej silniku produkcji amerykañskiej. Do fabrykacji europejskiej
Amerykanie nie maj¹ bowiem zbyt wielkiego zaufania.

Gdy jednak zaczêto szukaæ odpowiedniego p³atowca
amerykañskiego, okaza³o siê, ¿e Ameryka nie produkuje aparatów
o zasiêgu potrzebnym da przelotu z Europy do Ameryki.

Tym samem projekt ten upad³. Oczywiœcie, nawet gdyby ta
propozycja by³a zupe³nie realna, nie by³bym wczeœniej wyrazi³ na
ni¹ zgody, dopóki by rz¹d polski nie udzieli³ mi na to pozwolenia.
Przez cztery dni okrêt “Iskra” posuwa³ siê bardzo powoli naprzód,
gdy¿ wiatr by³ wyj¹tkowo s³aby. Przez ca³y czas okrêt musia³ iœæ
pod motorem, który zreszt¹ czêsto siê zanieczyszcza³ i odmawia³
pos³uszeñstwa. Na ogó³ robiliœmy 100 do 120 mil dziennie.

Oprócz kpt. Henryka Eibla i lekarza mjr Szymkiewicza na
pok³adzie okrêtu jechali: kpt. Kwiatkowski zastêpca dowódcy, kpt.
Kwiatkowski, oficer nawigacyjny, kpt. Dziennisiewicz, por. Gro-
chowski i dwaj oficerowie pok³adowi ppor. Bartoszyñski i ppor.
Wojewódzki. Za³ogê statku stanowi³o 3 bosmanów, 7 zawodowych
podoficerów i 20 marynarzy. Jako personel szkol¹cy siê jecha³o 18
podchor¹¿ych. 
Okrêt jest bardzo wygodny i dobrze zaopatrzony w wodê i ropê,

przyda³aby mu siê tylko zmiana silnika na 300 HP, nowego typu i
mechaniczna winda kotwiczna, obracana obecnie przez za³ogê, a
przede wszystkim funkcjonuj¹ca rzeczywiœcie stacja radiowa. 
Wœród mi³ego zespo³u towarzyskiego czas bieg³ nam szybko. W

trzy dni po wyruszeniu w drogê zdjêto mi ju¿ opatrunki z nóg i
wyjêto szwy z ran. Jedynie na noc dr Szymkiewicz zak³ada³ mi
kompres na g³owê. Wszystkie rany zabliŸnia³y siê szybko, jedynie
dokucza³o mi p³uco i prawe ramiê, którym d³ugo nie mog³em
w³adaæ.
A¿ do 27 lipca okrêt p³yn¹³ wœród najpiêkniejszej pogody. Ca³e dni
siedzieliœmy na pok³adzie, opalaj¹c siê na s³oñcu. Dopiero tego
dnia nadci¹gnê³y chmury, mg³a i dogodny dla nas wiatr
po³udniowo-zachodni, skutkiem czego chy¿oœæ okrêtu wzros³a. 
Mija³y dni za dniami i okrêt nasz zbli¿a³ siê powoli do brzegów

Europy. Zdrowie moje uleg³o ju¿ tak znacznej poprawie, i¿ mog³em
bez zbytniego trudu chodziæ, otwieraæ drzwi itp. Dziêki prostemu,
lecz smacznemu wiktowi na okrêcie przychodzi³em szybko do si³,
tak ¿e spodziewa³em siê, i¿ bêdê móg³ wysi¹œæ w najbli¿szym
porcie.
Dnia 3 sierpnia po 10-dniowej podró¿y ,,Iskra” zawinê³a do Cher-
bourga. Rzuci³em ostatnie spojrzenie na trumnê mego przyjaciela,
która mia³a drog¹ morsk¹ jechaæ do Ojczyzny, i wysiad³em na l¹d.
Celem moim by³ Pary¿. 

Czeka³o tu na mnie wiele spraw, zwi¹zanych z naszym tak tra-
gicznie zakoñczonym lotem. Do najdawniejszych jednak nale¿a³o
wyœwietlenie pewnych okolicznoœci w zwi¹zku z lotem Costesa 
i Bellonte’a.
Poniewa¿ opinia publiczna, opieraj¹c siê na fakcie, i¿ wylecieliœmy
w drogê niemal w tej samej godzinie, uwa¿a³a nas za rywali, nie od
rzeczy bêdzie poruszyæ w kilku s³owach historiê lotu Costes’a 
i Bellonte’a, do którego nale¿ytej oceny w niema³ym stopniu
mog³em siê przyczyniæ.
By³o publiczn¹ tajemnic¹, ¿e lot Costesa by³ przygotowywany

przez szefa propagandy we francuskim ministerstwie powietrza 
p. Kahna. Jakkolwiek próby trwa³y przez cztery miesi¹ce, Costes
ukrywa³ swój zamiar przed lotnikami francuskimi, a tak¿e i przed
nami. Tylko dziêki informacjom osób postronnych, wiedzieliœmy, 
i¿ w walce z Atlantykiem spotkamy francuskiego konkurenta. 
Costes posuwa³ sw¹ hipokryzjê do tego stopnia, i¿, nie mówi¹c

nic o swych zamiarach, prosi³ nas o dostarczenie mu komunikatów
meteorologicznych o pogodzie nad Atlantykiem, twierdz¹c, i¿ biuro
meteorologiczne otrzyma³o zakaz wydawania takich biuletynów
Francuzom, on zaœ interesuje siê tym z prostej ciekawoœci.
Po niesympatycznym rozejœciu siê z towarzyszem ostatniego

swego lotu, znakomitym lotnikiem Le Brix, Costes wybra³ sobie
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jako obserwatora mechanika Bellonte’a. Do przelecenia Atlantyku
Costes by³ gotowy ju¿ w r. 1927, lecz, — jak podaje francuskie
ministerstwo powietrza w broszurze “Memoria³ de l’Office Meteo-
rologique de France” nr 19, — mimo wyj¹tkowych warunków
meteorologicznych nie chcia³ z niewiadomych powodów lecieæ i
odwleka³ decyzjê startu na póŸniej.
Po odlocie z lotniska w Le Bourget dn. 13 lipca Costes nie lecia³,

— jak to stwierdzono ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, — drog¹
najkrótsz¹ do Azorów, wskazan¹ przez instytut meteorologiczny,
lecz posuwa³ siê
wzd³u¿ zachodnich wybrze¿y Francji, po czym, okr¹¿ywszy zatokê
Biskajsk¹, wzd³u¿ zachodnich wybrze¿y Hiszpanii a¿ do Cap Finis-
terre, sk¹d dopiero skierowa³ siê na morze. Skutkiem tego Costes
nad³o¿y³ w stosunku do nas zbytecznie oko³o 800 km drogi, co
poci¹gnê³o za sob¹ niepotrzebne zu¿ycie czasu i paliwa.
Nadto jest faktem, ¿e Costes posuwa³ siê w pierwszych godzi-

nach lotu z nadmiern¹ szybkoœci¹, a mianowicie 200 km na godz.,
maj¹c w³asn¹ szybkoœæ p³atowca 160 km na godz. i s³aby wiatr
przychylny. Poci¹gnê³o to za sob¹ w stosunku do przebytej drogi za
wielkie zu¿ycie benzyny, której póŸniej mog³o mu zabrakn¹æ. Im
wolniej bowiem lotnik leci, tym wiêcej oszczêdza benzyny na
ka¿dym przelecianym kilometrze bez wzglêdu na kierunek wiatru,
jaki napotka.
W tych warunkach cofniêcie siê Costesa przed doleceniem do

Azorów i powrót do Francji by³y w³aœciwie zupe³nie zrozumia³e.
Zamiast podaæ te wystarczaj¹ce powody, Costes, powróciwszy do
Pary¿a, przedstawi³ przyczyny swego powrotu w sposób zgo³a fan-
tastyczny. Twierdzi³ on mianowicie, ¿e na swojej drodze napotka³
deszcz, grad i huraganowe wiatry przeciwne o sile 120 km na
godz., które szybkoœæ jego samolotu redukowa³y do 80 km na
godzinê.
Niestety, Costes przeliczy³ siê, licz¹c na naiwnoœæ w³adz francu-

skich i opinii publicznej. Poniewa¿ jego oœwiadczenia pozostawa³y
w jaskrawej sprzecznoœci z biuletynem biura meteorologicznego,
zaczêto badaæ prawdziwoœæ zeznañ Costesa. Ministerstwo powi-
etrza zwróci³o siê tak¿e do mnie z proœb¹, abym zechcia³ udzieliæ
wyjaœnieñ, co do powodów naszej katastrofy, a zarazem poda³
warunki atmosferyczne, jakie spotka³em nad Atlantykiem.
O przerwaniu lotu przez Costesa zostaliœmy zawiadomieni jeszcze
na dwie godziny przed dotarciem do Graciozy. Odebra³em
mianowicie depeszê okrêtu ,,Guadeloupe” z Compagnie Generale
Transatlantique, który donosi³ stacji na Azorach, ¿e Costes zarzuci³
lot w stronê Nowego Jorku i wraca do Pary¿a oraz ¿e szybkoœæ
jego samolotu wynosi³a œrednio 80 km na godzinê.

Przej¹wszy tê wiadomoœæ, przypuszczaliœmy razem z mjr
Idzikowskim, ¿e silnik Costesa musia³ Ÿle pracowaæ, Z drugiej
strony zastanawia³a nas jednak ma³a szybkoœæ posuwania siê
p³atowca, który nie móg³ przy niej utrzymaæ siê w powietrzu, gdy¿
przy ówczesnym obci¹¿eniu samolotu potrzeba by³o szybkoœci co
najmniej 130 km na godzinê. Przyczyna zawrócenia Costesa
wydawa³a nam siê tym bardziej tajemnicza, ¿e ten sam okrêt
,,Guadeloupe” donosi³, i¿ pogoda jest s³oneczna, a watr na
powierzchni morza przychylny dla Costesa.
Tak wiêc na podstawie moich zeznañ, jak i niedwuznacznych

raportów wszystkich statków, znajduj¹cych siê tego dnia w tym
miejscu na Atlantyku, a wreszcie na podstawie notowañ instytutów
meteorologicznych w Pary¿u i w Nowym Jorku, stwierdzono niezbi-
cie, i¿ oœwiadczenia Costesa mijaj¹ siê z prawd¹. Przez ca³y czas
jego lotu pogoda by³a niezwykle sprzyjaj¹ca, a wiatr ,,huraganowy”
nie tylko nie zmniejsza³ jego szybkoœci, lecz popêdza³ go naprzód.
T¹ legend¹ o burzach i wiatrach chcia³ Costes prawdopodobnie

przykryæ bolesne wra¿enie, jakie wywo³a³ we Francji jego
niespodziewany powrót. A szkoda tego piêknego lotu, który, moim
zdaniem, kontynuowany dalej, zakoñczy³by siê najzupe³niej
pomyœlnie.
Muszê jeszcze zaznaczyæ z przykroœci¹, ¿e niektóre fachowe

pisma lotnicze francuskie (np. ,,L.Air”), dostaj¹ce siê do r¹k lot-
ników obcej narodowoœci, w k³amliwy sposób t³umacz¹ nie tylko
powrót Costesa, powo³uj¹c siê na rzekomy huraganowy wiatr z
gradem i deszczem (przy s³onecznym niebie), lecz tak¿e temu
samemu przypisuj¹ nasze skierowanie siê ku Azorom, zamilczaj¹c
ca³kowicie o zepsuciu siê naszego silnika.
Œmiesznej tendencyjnoœci tej wersji niema potrzeby omawiaæ. 

Z wielu stron dosz³y mnie uwagi, ¿e ponawianie prób przelotu
przez Atlantyk jest w obecnych warunkach zupe³nie bezcelowe.

Muszê zaoponowaæ przeciwko takiej propagandzie
ma³odusznoœci. 
Przede wszystkim nie jest prawd¹, jakoby obecne p³atowce wobec
niesprzyjaj¹cych przewa¿nie warunków atmosferycznych nie
pozwala³y na szczêœliwe przebycie Atlantyku z zachodu na wschód.
D³ugie doœwiadczenia, czynione ju¿ od lat przez ró¿nych lotników,
wykaza³y niezbicie, i¿ lot taki jest najzupe³niej wykonalny. 
Z jednej strony wspó³czesna meteorologia stoi tak wysoko, i¿ w
ka¿dym razie co najmniej na 24 godziny naprzód mo¿e z zupe³n¹
dok³adnoœci¹ okreœliæ stan pogody nad Atlantykiem, z drugiej zaœ
istniej¹ ju¿ pewne i niezawodne silniki, czego dowodzi choæby
ostatni rekord d³ugoœci lotu w Ameryce. Je¿eli lotnik amerykañski
lata³ bez przerwy 420 godzin, to wymaganie od silnika 50-godzin-
nej pracy, potrzebnej do przelotu z Europy do Ameryki, nie jest
chyba przesad¹.
Inny argument g³osi, ¿e przedsiêbranie lotów przez Atlantyk jest

niepo¿¹dane dlatego, ¿e Polska nie posiada w³asnego przemys³u
lotniczego. Ale i ten argument nie jest bynajmniej s³uszny. Przed
kilku jeszcze laty wszystkie najs³awniejsze loty rekordowe lotników
ró¿nych narodowoœci odbywa³y siê prawie wy³¹cznie na p³ato-
wcach produkcji francuskiej, która wówczas sta³a najwy¿ej. Tak np.
znakomity lotnik w³oski Pinedo odby³ swój pierwszy przelot przez
Atlantyk po³udniowy, maj¹c silnik francuski, co bynajmniej nie
zmniejszy³o znaczenia lotu i me dra¿ni³o dumy narodowej W³ochów.
Wyœcig narodów nad Atlantykiem na pewno nie prêdko jeszcze

skoñczy siê, choæby nawet uda³a siê próba przelotu z Europy do
Ameryki.
Ka¿dy naród, który ma ambicjê bêdzie stara³ siê zdobyæ jak najza-
szczytniejsz¹ kartê w dziejach podboju powietrza i nie bêdzie
szczêdzi³ ofiar z najdzielniejszych swych synów.
W tym wyœcigu nie powinno brakn¹æ Polski, co wiêcej, nie

powinno brakn¹æ zwyciêstwa Polski.
Jest dziœ w Polsce wielu ludzi, którzy gotowi s¹ ka¿dej chwili

z³o¿yæ swe ¿ycie na o³tarzu chwa³y Ojczyzny. I pewny jestem, ¿e
wbrew przyziemnej propagandzie strachaj³ów pokolenie to nie
wymrze, lecz rozroœnie siê wspaniale. Mam nadziejê, ¿e przez
trudy, ryzyko a choæby i œmieræ polskich lotników Rzeczpospolita
zdobêdzie wielkie imiê na kartach odwiecznej walki ludzkoœci z
przyrod¹.
Ale przelot przez Atlantyk, dokonany przez lotników polskich,

mia³by nie tylko znaczenie propagandowe przez rozs³awienie
naszego m³odego pañstwa po krañcach œwiata i z³o¿enia dowodów
¿ywotnoœci naszego narodu. Wartoœæ udanego przelotu by³aby
tak¿e natury narodowej i ekonomicznej. 
Lot taki wp³yn¹³by niew¹tpliwie na podniesienie siê œwiadomoœci

narodowej wœród emigracji polskiej na obczyŸnie, która pod
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dzia³aniem po prostu nowych warunków bytu zapomina powoli 
o ojczyŸnie i ulega wynarodowieniu. Byæ mo¿e, i¿ niejeden Polak
amerykañski pod wp³ywem rekordu swoich rodaków zrozumia³by,
jak wielkiego narodu jest synem i zyska³by jeszcze jeden atut
wiêcej w walce z wp³ywami otoczenia.

Rozg³os, jaki zdoby³aby Polska w zwi¹zku ze szczêœliwym
przelotem swoich lotników przez Atlantyk, spowodowa³by
zapewne tak¿e wzrost zainteresowania Polsk¹ w krajach
amerykañskich. Byæ mo¿e, i¿ w atmosferze takich nastrojów trud-
noœæ zdobycia kapita³ów zagranicznych dla Polski da³aby siê ³atwiej
usun¹æ.

Niech mi wolno bêdzie na zakoñczenie poruszyæ sprawê
stanowiska naszego spo³eczeñstwa wobec bohaterskiej ofiary mjr
Idzikowskiego.
Chcia³bym, aby g³os mój zapobieg³ temu zjawisku, które daje siê

obecnie zauwa¿yæ w kraju, a mianowicie rozp³ywaniu siê w wirze
zdarzeñ codziennych pamiêci o wielkim czynie mjr Idzikowskiego.
Chcia³bym przeszkodziæ szybkiemu, zbyt szybkiemu przejœciu do
porz¹dku nad tragiczn¹ œmierci¹ mojego kolegi i z fal zapomnienia
wydobyæ jego heroizm, by utrwaliæ go w pamiêci narodu.
Jak czciæ bohaterów, uczy nas Francja. Wystarczy nadmieniæ, 

¿e po œmierci Nungessera i Coliego nazwano natychmiast ich imie-
niem ulicê w Pary¿u, a tak¿e wzniesiono im ju¿ trzy pomniki, 
a mianowicie w
Pary¿u, w Valenciennes i Etretat nad Oceanem, gdzie opuœcili
brzegi Francji.

A ¿e ofiara mjr Idzikowskiego by³a nie mniej piêkna ni¿
bohaterstwo Francuzów, pozwoli³em sobie rzuciæ dwa konkretne
projekty uczczenia Jego pamiêci.
Pierwszym jest nazwanie Jego imieniem którejkolwiek ulicy

Warszawy oraz wystawienie ku jego czci pomnika w publicznym
miejscu. Niechby przypomina³o to przysz³ym pokoleniom wielk¹
ambicjê tego dziecka Warszawy, które po³o¿y³o ¿ycie dla chwa³y
imienia Polski.
Oprócz tego piêknego, lecz zdawkowego sposobu uczczenia

pamiêci mjr Idzikowskiego rzuci³em myœl wzniesienia dla lotników
polskich domu uzdrowiskowego nad morzem Ba³tyckim lub jeszcze
lepiej Adriatyckim. Tu mogliby oni ratowaæ swoje zdrowie, tak
czêsto nara¿ane na niebezpieczeñstwo, i nabieraæ si³ do dalszej
s³u¿by pod znakami polskiego lotnictwa.
Mam nadziejê, ¿e inicjatywa moja nie pozostanie bez echa. Nieza-
wodnie podejmie j¹ prasa, a wykona spo³eczeñstwo, które zechce
daæ dowód zrozumienia wagi lotnictwa dla rozwoju Polski mocarst-
wowej.
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Wzwi¹zku z opracowywanym obecnie projektem miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stary S¹cz

BURMISTRZ ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z PROJEKTANTEM
PLANU wszystkich w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na terenie
miasta Stary S¹cz, w obszarze pomiêdzy lini¹ kolejow¹, granicami
wsi Barcice i Moszczenica Ni¿na, potokiem Moszczeniczanka, grani-
cami dzia³ek Liceum Ogólnokszta³c¹cego i Szko³y Podstawowej nr 1
oraz ul. œw. Rocha do dworca PKP - OBSZAR NR 5 (NA MAPIE
SYTUACYJNEJ OBSZAR NR 5 OZNACZONO JAKO PLAN NR 5)
oraz w³aœcicieli nieruchomoœci po³o¿onych na terenie miasta Stary
S¹cz, w obszarze objêtym ochron¹ konserwatorsk¹, po³o¿onym
pomiêdzy ul. Krakowsk¹, ul. Pod Ogrodami, Klasztorem Sióstr Klary-
sek, ul. Bandurskiego, ul. œw. Rocha, granic¹ terenu Szko³y Podsta-
wowej nr 1 oraz Liceum Ogólnokszta³c¹cego, ul.Parkow¹ i ul. ¯wirki
i Wigury - OBSZAR NR 3 
(NA MAPIE SYTUACYJNEJ OBSZAR NR 3 OZNACZONO
JAKO PLAN NR 3) 
Przedmiotem spotkania bêdzie przedstawienie propozycji 
zabudowy okreœlonego wy¿ej obszaru oraz uzgodnienie przebiegu
projektowanych ulic.
Spotkanie odbêdzie siê w klubie “OMEN”- Stary S¹cz, Rynek 22
dla OBSZARU NR 5  -  w dniu  26 kwietnia 2003  o godz. 11.00  dla
OBSZARU NR 3  - w dniu  10 maja 2003 o godz. 11.00
Osoby uczestnicz¹ce w spotkaniu powinny znaæ numer ewiden-
cyjny swojej dzia³ki lub przyjœæ na spotkanie ze stosown¹ map¹
ewidencyjn¹.
Prosimy o liczny udzia³ i aktywne w³¹czenie siê w tworzenie miej-
scowego planu, poprzez zg³aszanie propozycji i w³asnych
spostrze¿eñ do sposobu zagospodarowania przedmiotowego
obszaru. Jednoczeœnie prosimy o przed³o¿enie w trakcie spotkania
wype³nionych ankiet, dorêczonych przy nakazach p³atniczych, a nie
dostarczonych jeszcze do Referatu Budownictwa tut. Urzêdu. 
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K S E R O • K S E R O • K S E R O
PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK 7.30 −  15.30

KOPIOWANIE (MINOLTA, XEROX) LAMINOWANIE (POUCH), BINDOWANIE (REXEL)
Miejsko−Gminny Ośrodek Kultury w Starym Sączu, Rynek 5, tel. 4460964, 4461641
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Tylko og³oszenia o naborze do szkó³ oraz
oferuj¹ce pracê na terenie miasta i gminy 

Stary S¹cz - bezp³atne!
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Wdniach od 25 do 27 marca w sali kina Poprad odbywa³ siê VIII

Staros¹decki Przegl¹d Teatrzyków Dzieciêcych.  W trzydniowym
“maratonie” zaprezentowa³o siê 31 teatrzyków dzia³aj¹cych w szko³ach i
placówkach kultury powiatu nowos¹deckiego, z Lipnicy Wielkiej,
Kru¿lowej Wy¿nej, Jelnej, Tabaszowej, Stró¿, Florynki, Szczere¿a, Janus-
zowej, Biczyc Dolnych, K¹clowej, Obidzy, Kadczy, Jazowska, Pode-
grodzia, Nowego S¹cza, Starego S¹cza, Mostek, Popowic, Barcic, Woli
Kroguleckiej i Moszczenicy. Mogliœmy obejrzeæ bardzo zró¿nicowany
repertuar pocz¹wszy od “Kopciuszka”, który cieszy³ siê du¿ym powodze-
niem wœród zespo³ów (przedstawiany siedmiokrotnie!), “Czerwonego
Kapturka”, “Szewczyka Dratewkê”, “Leœne rachuneczki”, “Zagadkê Przy-
rody”, “Smoka Podwawelskiego”, “ Smoka ze smoczej jamy”, “Bajkê o
³aciatym s³oniu”, “Przekrêcon¹ bajkê”, “Jak wyginêli królewicze”, “Doroœli
s¹ bardzo dziwni”, “O tym co jest najpiêkniejsze na œwiecie”, “Ufoludki
wœród wirusów”, po “Poskromienie z³oœnicy”, “Garncarza z Jerycha” i “My 
z betonowego chodnika”, itp. Jak widaæ by³o w czym wybieraæ, a przegl¹d
z roku na rok cieszy siê coraz wiêkszym zainteresowaniem. Trudne wiêc by³o zadanie jurorów. A byli nimi: DDaannuuttaa  SSuu³³kkoowwsskkaa – poetka, MMaarriiaa  SSoossiinn
– dyrektor Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym S¹czu, MMaa³³ggoorrzzaattaa  TTaarrssaa  --  BBiieellaakk – plastyk oraz KKaazziimmiieerrzz  RRooddaakk –
pedagog i re¿yser teatrów niezawodowych. 
Po obejrzeniu wszystkich przedstawieñ jury przyzna³o: dwa równorzêdne I miejsca: grupie teatralnej “TEATR UŒMIECHU” 
ze Szko³y Podstawowej Nr 18 w Nowym S¹czu za spektakl “LEŒNE RACHUNECZKI”; Szkolnemu Ko³u Teatralnemu im. Ks. Kar-
dyna³a Wyszyñskiego z Zespo³u Szkolno – Przedszkolnego w Kadczy za spektakl “GARNCARZ Z JERYCHA” (Ponadto obie grupy

zakwalifikowane zosta³y na
Ma³opolski Festiwal Teatrów Szkol-
nych Skawina 2003.); cztery
równorzêdne drugie miejsca:
grupie teatralnej “KROPKA” ze
Szko³y Podstawowej w Janus-
zowej za spektakl “O ZWYRTALE
MUZYKANCIE”; grupie teatralnej
„BAŒNIOLUDKI” ze Szko³y Pod-
stawowej w Mostkach za spektakl
“SMOK PODWAWELSKI”; grupie
teatralnej “ISKIERKI” ze Szko³y
Podstawowej w Woli Kroguleckiej
za spektakl “SMOK POD-
WAWELSKI”; grupie teatralnej
“TRZY ŒWINKI” ze Szko³y Podsta-
wowej w Lipnicy Wielkiej za spek-
takl “BAJKA O £ACIATYM

S£ONIU”; piêæ równorzêdnych trzecich miejsc: grupie teatralnej “WESO£A GROMADKA” ze Szko³y Podstawowej w Barcicach za
spektakl “MY Z BETONOWEGO CHODNIKA”; grupie teatralnej z Powiatowego M³odzie¿owego Domu Kultury w Starym S¹czu za
spektakl “KOPCIUSZEK”; grupie teatralnej “BAJECZKA” ze Szko³y Podstawowej w Szczere¿u za “ZAGADKÊ PRZYRODY”;
grupie teatralnej “JAZGOT” z Zespo³u Szkolno – Gimnazjalnego w Jazowsku za spektakl “KOPCIUSZEK”; grupie teatralnej
“STOKROTKI” ze Szko³y Podstawowej we Florynce za spektakl “PRZEKRÊCONA BAJKA” (Ponadto komisja zakwalifikowa³a na
XVIII FESTIWAL TEATRÓW DZIECI I M£ODZIE¯Y “BAJDUREK” w Nowym S¹czu nastêpuj¹ce grupy teatralne z terenu Miasta i

Gminy Stary S¹cz: grupê teatraln¹ “ISKIERKI” ze spektaklem
“SMOK PODWAWELSKI”; grupê teatraln¹ “BAŒNIOLUDKI” ze
spektaklem “SMOK PODWAWELSKI”; grupê teatraln¹ z Powia-
towego M³odzie¿owego Domu Kultury w Starym S¹czu ze spek-
taklem “KOPCIUSZEK”.)
M³odzi artyœci – do zobaczenia za rok!
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