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AABBSSOOLLUUTTOORRIIUUMM  
DDLLAA  BBUURRMMIISSTTRRZZAA
Na plenarnym posiedzeniu 28 kwietnia br. Rada Miejska

Starego S¹cza udzieli³a jednog³oœnie absolutorium dla Bur-
mistrza Miasta i Gminy za rok 2002. Za przyjêciem absolutorium
g³osowa³o 20 radnych (jedna osoba by³a nieobecna). Opinie
Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej na temat
realizacji poprzedniego bud¿etu by³y pozytywne. Przypomnijmy,
¿e do wyborów samorz¹dowych w³adz¹ wykonawcz¹ Gminy by³
Zarz¹d Miasta, którym kierowa³ burmistrz MMaarriiaann  KKuucczzaajj, nato-
miast odpowiedzialnoœæ za okres od zaprzysiê¿enia do koñca roku
ubieg³ego spada ju¿ na nowego burmistrza MMaarriiaannaa  CCyyccoonniiaa. (rk)

““SSTTAARROOSS¥¥DDEECCKKAA””  
sszzkkoo³³aa  wwyy¿¿sszzaa  
Rada Miejska Starego S¹cza na wniosek burmistrza MMaarriiaannaa

CCyyccoonniiaa podjê³a uchwa³ê (28 kwietnia br.) o przeznaczeniu
200.000 z³ z bud¿etu Gminy na uruchomienie w roku aka-
demickim 2003/2004 w Starym S¹czu nowej specjalnoœci
“Wychowanie fizyczne z odnow¹ biologiczn¹” na kierunku
“Wychowanie fizyczne” Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Nowym S¹czu. Ca³kowity koszt tego przedsiêwziêcia (dla 2
grup po 30 studentów) wynosi w pierwszym roku akademickim
500.000 z³. Stary S¹cz bêdzie partycypowaæ w tych kosztach w
40%. Decyzja Rady zapad³a jednomyœlnie, ale zanim do tego
dosz³o odby³a siê burzliwa debata. Oprócz radnych uczestniczyli
w niej tak¿e zaproszeni goœcie: rektor szko³y prof. dr hab. Andrzej
Ba³anda i kanclerz Zbigniew Zieliñski, którzy odpowiadali na pyta-
nia. Najwiêksze kontrowersje w dyskusji budzi³a kwota daro-
wizny, któr¹ Gmina przeznacza na szko³ê oraz celowoœæ zadania,
które wykracza poza zadania w³asne Gminy w oœwiacie. 

- Kwota dotacji, któr¹ Rada przeznaczy³a na uruchomienie w
Starym S¹czu nowej specjalnoœci szko³y wy¿szej jest spe³nie-
niem formalnego wymogu Ministerstwa Edukacji Narodowej i
Sportu. - mówi burmistrz Marian Cycoñ. - Bardzo siê cieszê,
¿e Radni pozytywnie odpowiedzieli na moj¹ propozycjê i sko-
rzystali z danej nam szansy zainwestowania w rozwój eduka-
cyjny m³odego pokolenia. Jestem absolutnie przekonany, a
mówiê to tak¿e z pozycji wyk³adowcy w Ma³opolskiej Wy¿szej
Szkole Ekonomicznej w Tarnowie, ¿e ta szko³a, jej wyk³adowcy,
s³uchacze i absolwenci bêd¹ pozytywnie wp³ywaæ na rozwój
gospodarczy, edukacyjny i kulturalny Starego S¹cza i okolic. O
potrzebie podniesienia na wy¿szy poziom naszej oferty eduka-
cyjnej, ze szko³¹ wy¿sz¹ w³¹cznie, mówi³em ju¿ w swoim inau-
guracyjnym wyst¹pieniu po zaprzysiê¿eniu na burmistrza. To
pierwszy krok w tym kierunku. Uruchomienie w Starym S¹czu
nowego kierunku wy¿szej szko³y zawodowej jest dla nas
powodem do olbrzymiej satysfakcji, wychodzi naprzeciw
naszym ambicjom i potrzebom. Dla mnie osobiœcie to jeden z
elementów – niezwykle wa¿ny – do spe³nienia nieskrywanych
zamiarów o¿ywienia naszego miasta i nadanie mu nowoczes-
nego wymiaru oraz wspieranie rozwoju regionu poprzez
kszta³cenie wysoko kwalifikowanych osób, które w przysz³oœci
bêd¹ mia³y zdecydowanie wiêksze szanse na znalezienie
zatrudnienia. To tak¿e chêæ przywrócenia Staremu S¹czowi
miana “prê¿nego oœrodka edukacyjnego” i powrót do tradycji
niezwykle zas³u¿onego - nie tylko dla S¹decczyzny - Liceum
Pedagogicznego. 

RRKK

KKrrookk  ddoo  pprrzzoodduu……
Dla staros¹deckiej m³odzie¿y - i w ogóle naszego - zdobywanie

wykszta³cenia na poziomie wy¿szym jest trudne, a liczba osób
z wy¿szym wykszta³ceniem jest znacznie mniejsza ni¿ w skali
ca³ego kraju. Spowodowane jest to niskim poziomem dochodów
spo³ecznych oraz stosunkowo ma³¹ liczb¹ uczelni wy¿szych w tym
regionie Polski. Nadanie Staremu S¹czowi znamion oœrodka
szkolnictwa wy¿szego, choæ pewnie w perspektywie, dopiero po
kilku latach funkcjonowania szko³y, wydaje siê krokiem we w³aœci-
wym kierunku, do przodu… Tak siê dzieje i w innych rejonach
kraju, a licea, czy œrednie szko³y zawodowe powstaj¹ nawet w
bardzo ma³ych miejscowoœciach. Paradoksalnie, racje maj¹
zarówno entuzjaœci jak i sceptycy wobec tego pomys³u. Dyskusja
radnych na temat uruchomienia nowego kierunku w Starym
S¹czu - poparta ró¿nymi argumentami - trwa³a ponad trzy godziny!
- W Gminie jest kilka rozpoczêtych inwestycji oœwiatowych, które
trzeba dokoñczyæ, szkolnictwo wy¿sze nie jest zadaniem w³asnym
gminy, w¹tpliwoœci budzi lokalizacja i obrany kierunek – mówi¹
sceptycy. - Nie bêdzie u nas wielkiego przemys³u, dlatego powin-
niœmy skorzystaæ z okazji i staæ siê zag³êbiem edukacyjnym. Dla
Starego S¹cza to unikalna okazja, a 20-tysiêczn¹ Gminê powinno
byæ staæ na taki wydatek. – odpowiadaj¹ entuzjaœci.  Stary S¹cz
mo¿e wiêc (niektórzy mówi¹, ¿e powinien!) staæ siê oœrodkiem
kontynuowania przez m³odzie¿ nauki na poziomie wy¿szym.
Atutem szko³y ma byæ dostosowanie do potrzeb lokalnego rynku
pracy. Wychowanie fizyczne z odnow¹ biologiczn¹ to nowa spec-
jalnoœæ, której nie ma w wy¿szych szko³ach zawodowych, od
Nowego Targu do Tarnowa. W regionie o powszechnie znanych
walorach turystyczno-rekreacyjnych i przyrodo-leczniczych mo¿e
to byæ znakomita perspektywa dla m³odych ludzi. Choæ nie mo¿na
te¿ zapominaæ, ¿e pêd do kszta³cenia specjalistów obs³ugi ruchu
turystycznego, w latach minionych, nie prze³o¿y³ siê na podniesie-
nie jakoœci i znaczny rozwój tych us³ug. Ale jak siê dowiadujemy z
opracowañ szko³y zapotrzebowanie œrodowiska s¹deckiego na
specjalistów wychowania fizycznego i odnowy biologicznej jest
du¿e, co potwierdzaj¹ sonda¿e wœród m³odzie¿y szkó³ œrednich
nowos¹decczyzny. Absolwenci studiów maj¹ uzyskiwaæ tytu³
licencjata z mo¿liwoœci¹ kontynuowania nauki na magisterskich
studiach uzupe³niaj¹cych. Szko³a ma spowodowaæ, ¿e bêd¹ legit-
ymowaæ siê wiedz¹ z zakresu nauk przyrodniczych i spo³ecznych,
opanuj¹ umiejêtnoœci nauczania odpowiednich wzorców
ruchowych i sposobów usprawniania cia³a, uzyskaj¹ kwalifikacje,
które umo¿liwi¹ im oddzia³ywanie na sferê motoryczn¹ ucznia
œrodkami fizycznymi, adekwatnymi do bie¿¹cych mo¿liwoœci
wysi³kowych organizmu. A ponadto, wp³ywania œrodkami
spo³ecznymi na osobowoœæ w celu zaspokojenia doraŸnych
potrzeb w zakresie biologicznego i motorycznego rozwoju oraz
przygotowania ich do dba³oœci o zdrowie, sprawnoœæ fizyczn¹ i
w³asn¹ sylwetkê po zakoñczeniu studiów. Absolwenci bêd¹ wiêc
przygotowani do pracy w szko³ach podstawowych, gimnazjach i
placówkach wychowania pozaszkolnego oraz do prowadzenia
odnowy biologicznej – w szerokim aspekcie tego zagadnienia.
Bêd¹ zatem mogli znaleŸæ zatrudnienie tak¿e w klubach
sportowych, zak³adach leczniczych otwartych i uzdrowiskowych
(sanatoriach, domach wczasowych), gabinetach i studiach
odnowy biologicznej, organizacjach spo³ecznych kultury fizycznej i
turystyki. Zajêcia dydaktyczne w szkole (3 lata, czyli 6 semestrów
z globalnym wymiarem 2297 godzin oraz 150 godzin praktyki
zawodowej) maj¹ siê odbywaæ siê z wykorzystaniem istniej¹cej ju¿
w Starym S¹czu, Barcicach bazy, g³ównie obiektów szkolnych i
sportowych, a tak¿e innych obiektów zaadaptowanych do tego
celu. S³uchacze zamiejscowi maja mieæ mo¿liwoœæ korzystania z
internatów oraz Oœrodka “Star-Tur” w Myœlcu n/Popradem. 

RR..  KKuummoorr
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Witaj maj…
Gminne obchody z okazji rocznicy uchwalenia KONSTYTUCJI

3 MAJA rozpoczê³y siê w Starym S¹czu msz¹ œwiêt¹ z okazji
uroczystoœci MATKI BO¯EJ KRÓLOWEJ POLSKI. Mszy prze-
wodniczy³ kkss..  pprraa³³aatt  AAllffrreedd  KKuurreekk. Wziê³y w niej udzia³: w³adze
gminy z bbuurrmmiissttrrzzeemm  MMaarriiaanneemm  CCyyccoonniieemm,,  zzaassttêêppcc¹¹  bbuurrmmiissttrrzzaa
JJaacckkiieemm  LLeellkkiieemm  ii  pprrzzeewwooddnniicczz¹¹ccyymm  RRaaddyy  MMiieejjsskkiieejj  WWiieess³³aawweemm
ŒŒlleeddzziieemm na czele, poczty sztandarowe organizacji kombatanc-
kich i politycznych, ochotniczych stra¿y po¿arnych, szkó³, Rady
Miejskiej, chór i Staros¹decka M³odzie¿owa – Miêdzyszkolna
Orkiestra Dêta pod  kkiieerr..  SSttaanniiss³³aawwaa  DD¹¹bbrroowwsskkiieeggoo oraz rzesze
wiernych. 

Na staros¹deckim rynku chór i uczniowie Gimnazjum im.
Juliusza S³owackiego przedstawi³y program artystyczny pt.
“Witaj majowa jutrzenko” przygotowany pod kierunkiem AAggaattyy
NNiiccppooññsskkiieejj,,  EEwwyy  AAddaammcczzyykk  ii  EEll¿¿bbiieettyy  MMrróówwkkaa, a nastêpnie
odby³ siê koncert Orkiestry Dêtej. Z uwagi na nadchodz¹ce
chmury deszczowe, zaplanowany w drugiej czêœci wystêp
zespo³u regionalnego Ziemi Limanowskiej “Limanowianie” prze-
niesiono do kina Poprad. Uroczystoœci 3-majowe, w tym prze-
marsz z koœcio³a na rynek, sprawnie zabezpieczali 
policjanci, oddelegowani do s³u¿by przez kkoomm..  WW³³aaddyyss³³aawwaa
SSrrookkêê..  

MM..  CCiieeœœlliicckkaa

WW  GGoo³³kkoowwiiccaacchh……
Wdn. 30 marca br. w budynku szko³y w Go³kowicach odby³o siê

spotkanie mieszkañców Dolnych i Górnych Go³kowic z MMaarrii--
aanneemm  CCyyccoonniieemm - Burmistrzem Miasta i Gminy Stary S¹cz. W zebra-
niu, któremu przewodniczy³ so³tys – SSttaanniiss³³aaww  SSzzeewwcczzyykk –
uczestniczyli m.in. radni: MMaarrccjjaannnnaa  BBooddzziioonnyy  oraz JJaann  KKuuppcczzaakk.
Wybranie na miejsce spotkania szko³y nie by³o przypadkowe, gdy¿
g³ównym jego tematem by³a w³aœnie sprawa generalnego remontu
starego budynku szko³y. Jego obecny stan techniczny nie tylko nie
spe³nia w najmniejszym stopniu wymagañ sanitarno-higienicznych,
ale zagra¿a zdrowiu i ¿yciu uczniów oraz nauczycieli. Przygotowany
projekt omówi³ jego autor, architekt in¿. mgr CCzzeess³³aaww  BBiiaa³³yy,, który
zadeklarowa³ równoczeœnie nieodp³atne wykonanie zmian
zg³oszonych do projektu, a umo¿liwiaj¹cych uzyskanie, niewielkim
nak³adem œrodków, dodatkowej powierzchni dydaktycznej. 
Ca³e dzia³anie jest zadaniem wieloletnim, ale ju¿ w roku 2003
planowane jest: czêœciowa rozbiórka starego budynku, wykonanie
nowego stropu nad parterem, œcian poddasza, nowej wiêŸby dachowej
wraz z pokryciem oraz osadzenie stolarki okiennej. Nadziejê na lepsze
jutro Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Go³kowicach daje od dawna
oczekiwane “porozumienie ponad podzia³ami”, w którym na pier-
wszym miejscu postawiono dobro ucznia.
Kolejn¹ inwestycjê na terenie, tym razem Go³kowic Dolnych,
stanowiæ bêdzie przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej
wzd³u¿ osiedla RSP. W ramach tego zadania, dofinansowywanego z II
edycji Programu SAPARD wykonana ma zostaæ nowa nawierzchnia z
asfaltobetonu, chodnik oraz odwodnienie. 
Po szkole i drodze przysz³a kolej na wodoci¹g wiejski “Skrudzina” w
miejscowoœciach Skrudzina, Gaboñ i Go³kowice Górne. Ca³kowity
koszt inwestycji, który wynosi ponad 700 tysiêcy z³otych ma byæ
pokryty z dotacji SAPARD –u /ponad 500 tys./ ze œrodków w³asnych
mieszkañców /180 tys./ oraz z bud¿etu Gminy. Zakres rzeczowy
obejmuje wykonanie przy³¹czy wodoci¹gowyh wraz z kompletnymi
zestawami pomiarowymi.
2 kwietnia 2003 r. uczniowie Gimnazjum wziêli udzia³ w szkoleniu w
zakresie udzielania pierwszej pomocy. Szkolne ko³o PCK, jak co roku,
zorganizowa³o wraz ze Studium Medycznym z Nowego S¹cza kurs
dla uczniów klas pierwszych. Podzieleni na grupy pierwszoklasiœci
przez kilka godzin uczyli siê niesienia pomocy rannym. W rozmowie z
opiekunk¹ s³uchaczy Studium, p. PPooppiieell¹¹--BBuurrdd¹¹, ustalono, ¿e w
najbli¿szym czasie powo³ana zostanie spoœród uczniów klas pier-
wszych i drugich Gimnazjum kilkunastoosobowa grupa, która prze-
jdzie dodatkowe przeszkolenie i bêdzie mia³a za zadanie
upowszechniaæ na terenie szko³y w³aœciw¹ postawê w sytuacjach,
gdy zagro¿one jest zdrowie lub ¿ycie drugiego cz³owieka.
4 i 5 kwietnia 2003 r. dwudziestoosobowa grupa uczniów Gimnazjum
w Go³kowicach pod opiek¹ p. JJ..  WWiittoowwsskkiieejj bra³a udzia³ w pierwszych
spotkaniach warsztatowych przygotowuj¹cych ich do w³¹czenia siê
w obchody Dni Dziedzictwa Kulturowego organizowanych w tym roku
m.in. w Golkowicach przez Ma³opolski Instytut Kultury w Krakowie.
W ramach spotkañ realizowany jest projekt: “Wielka Eksploracja –
sekrety zabytków”. Warsztaty, prowadzone s¹ przez profesjonalnych
instruktorów, którzy zapoznaj¹ m³odzie¿ z ciekawymi technikami
pracy twórczej. Poprzez s³owo, teatr i plastykê d¹¿¹ oni do wyt-
worzenia miêdzy m³odym cz³owiekiem a zabytkiem wiêzi intelektual-
nej i emocjonalnej.                                 JJ..PP..

FFoott..  AAnnddrrzzeejj  NNiiccppooññsskkii

Z wie lk im smutk iem przy ję l i śmy wiadomość  o  śmierc i
naszego Ko leg i ,  Przy jac ie la  i  Darczyńcy

ś†p
ANDRZEJA CZERPAKA

Żegnamy Ciebie, Andrzeju 
Twoja śmierć jest dla społeczności miasta i gminy Stary Sącz wielką stratą 

Pozostaniesz w naszej pamięci 
Łączymy się w żalu i współczuciu z Twoimi Bliskimi

R e d a k c j a  K u r i e r a  i  p r a c o w n i c y  M G O K

SSZZAANNOOWWNNII  PPAAÑÑSSTTWWOO,,  MMIIEESSZZKKAAÑÑCCYY  MMIIAASSTTAA  II  GGMMIINNYY,,
w imieniu organizatorów i swoim w³asnym serdecznie dziêkujê
Pañstwu za udzia³ w Gminnych Obchodach Œwiêta Konstytucji
3 Maja. 
Szczególnie gor¹ce podziêkowania kierujê do pocztów sztan-

darowych organizacji kombatanckich, ochotniczych stra¿y
po¿arnych, Rady Miejskiej oraz do Staros¹deckiej Orkiestry
Dêtej i m³odzie¿y Gimnazjum im. Juliusza S³owackiego. Wasza
obecnoœæ widocznie uœwietni³a nasze obchody, a zw³aszcza
uroczyst¹ mszê œwiêt¹ oraz czêœæ artystyczn¹ na rynku. 

Rocznica przyjêcia Konstytucji 3 maja to jedno 
z najwa¿niejszych i najœwiatlejszych wydarzeñ w polskiej historii.
Przyjêta wówczas konstytucja by³a pierwsz¹ w Europie i drug¹
na œwiecie. Pamiêtajmy o wartoœciach, które niesie ze sob¹ to
wydarzenie. O solidarnoœci, zgodzie i wspó³pracy, o potrzebie
autentycznej troski o losy naszej ma³ej ojczyzny, o losy Polski.
Pielêgnowanie tych wartoœci pozwoli nam nie tylko nie zatraciæ
naszej to¿samoœci, ale ubogaciæ tradycj¹ nasz kontynent i ca³y
œwiat, odnaleŸæ w³aœciwe, od wieków przynale¿ne miejsce 
w Europie.

ZZ  nnaallee¿¿yyttyymm  sszzaaccuunnkkiieemm
BBuurrmmiissttrrzz  MMiiaassttaa  ii  GGmmiinnyy  SSttaarryy  SS¹¹cczz  MMaarriiaann  CCyyccooññ

Stary S¹cz, maj 2003 roku
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ZASTÊPCA
BURMISTRZA

PPRRZZEEDDSSTTAAWWIIAAMMYY  
PPAANNAA  JJAACCKKAA  LLEELLKKAA
PPOOWWOOŁŁAANNEEGGOO  
11  KKWWIIEETTNNIIAA  BBRR..  
NNAA  ZZAASSTTĘĘPPCCĘĘ  
BBUURRMMIISSTTRRZZAA    
MMIIAASSTTAA  II  GGMMIINNYY
SSTTAARRYY  SSAACCZZ

RRyysszzaarrdd  KKuummoorr::  PPaanniiee  BBuurrmmiissttrrzzuu,,  ppaannaa  ppoowwoo³³aanniiee  pprrzzeezz  bbuurr--
mmiissttrrzzaa  MMaarriiaannaa  CCyyccoonniiaa  nnaa  sswwoojjeeggoo  zzaassttêêppccêê  bbyy³³oo  ssppoorryymm
zzaasskkoocczzeenniieemm  ddllaa  oobbsseerrwwaattoorróóww..  JJaakk  ddoo  tteeggoo  ddoosszz³³oo??
- Jacek Lelek: Pan Burmistrz szuka³ zastêpcy, przedstawi³em
swoj¹ ofertê i, nie ukrywam, równie¿ ku memu w³asnemu
zaskoczeniu, zosta³a przyjêta. W styczniu, w wywiadzie opub-
likowanym w Dzienniku Polskim, Pan Burmistrz nakreœli³ wyma-
gania, jakie stawia kandydatowi na swojego zastêpcê.
Stwierdzi³em, ¿e spe³niam te kryteria i postanowi³em przed-
stawiæ swoj¹ kandydaturê.

WWiiaaddoommoo  ppoowwsszzeecchhnniiee,,  ¿¿ee  bbuurrmmiissttrrzz  MMaarriiaann  CCyyccooññ  mmaa  bbaarrddzzoo
dduu¿¿ee  ddooœœwwiiaaddcczzeenniiee  ww  pprraaccyy  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnoo--ssaammoorrzz¹¹ddoowweejj,,
ssppoorree  oossii¹¹ggnniiêêcciiaa  ii  ooggrroommnnee  wwyymmaaggaanniiaa  wwoobbeecc  nnaajjbbllii¿¿sszzyycchh
wwssppóó³³pprraaccoowwnniikkóóww..  CCzzyy  nniiee  oobbaawwiiaa  ssiiêê  PPaann  wwssppóó³³pprraaccyy  zz  ttaakk
dduu¿¿¹¹  iinnddyywwiidduuaallnnooœœccii¹¹,,  jjaakk¹¹  jjeesstt  bbuurrmmiissttrrzz  MMaarriiaann  CCyyccooññ??  
- Praca w samorz¹dzie gminnym jest dla mnie nowym
wyzwaniem. Mo¿liwoœæ wspó³pracy z tak doœwiadczonym i
skutecznym burmistrzem jak Marian Cycoñ oceniam przede
wszystkim jako olbrzymi¹ szansê. 

JJaakkiiee  jjeesstt  PPaannaa  wwyykksszzttaa³³cceenniiee,,  zzaawwóódd??
- Posiadam tytu³ magistra matematyki, uzyskany w Wy¿szej
Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ukoñczy³em równie¿
Studium Podyplomowe Informatyki na Uniwersytecie
Wroc³awskim. Z zawodu jestem nauczycielem, choæ doœwiad-
czenie zawodowe zbiera³em na ró¿nych stanowiskach. 

JJaakk  pprrzzeebbiieeggaa³³aa  PPaannaa  ddoottyycchhcczzaassoowwaa  kkaarriieerraa  zzaawwooddoowwaa??
- Karierê zawodow¹ rozpocz¹³em w Liceum Ogólnokszta³c¹cym
w Starym S¹czu, gdzie pracowa³em jako nauczyciel matematyki
oraz elementów informatyki. Po czterech latach (w roku 1999)
zwi¹za³em siê z firm¹ OPTIMUS, z jej nowym dzia³em
zajmuj¹cym siê bankowoœci¹ internetow¹. Zmieniaj¹ca siê sytu-
acja w firmie sprawi³a, ¿e po roku pracê kontynuowa³em w
krakowskim biurze Optimusa, a nastêpnie w Warszawie - w
spó³ce XTRADE zajmuj¹cej siê organizacj¹ handlu elektron-
icznego miêdzy przedsiêbiorstwami. Ostatnio - do dnia
powo³ania mnie na stanowisko zastêpcy burmistrza - w firmie
tej pracowa³em na stanowisku dyrektora handlowego.

CCzzyy  nnaallee¿¿yy  PPaann  ddoo  jjaakkiieeœœ  ppaarrttiiii  ppoolliittyycczznneejj,,  oorrggaanniizzaaccjjii??
- Nie jestem cz³onkiem ¿adnej partii i nie identyfikujê siê dziœ z
¿adnym ugrupowaniem politycznym, ale przyznam, ¿e moje
sympatie polityczne ulokowane s¹ na centroprawicy. Nale¿ê
natomiast do Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznaw-
czego (PTTK) oraz Akcji Katolickiej.

PPrroosszzêê  pprrzzeeddssttaawwiiææ  sswwoojj¹¹  rrooddzziinnêê..
- Moja ¿ona - Natalia - rodowita Staros¹deczanka, jest nauczy-
cielk¹ matematyki w Gimnazjum w Starym S¹czu. Nasz synek
Kubuœ niedawno skoñczy³ trzy miesi¹ce. Wa¿y 6 kilogramów i
œlicznie siê uœmiecha... 

JJaakkiiee  mmaa  PPaann  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa  ppoozzaazzaawwooddoowwee,,  hhoobbbbyy??  
- Przede wszystkim uwielbiam góry i piesze wêdrówki. W
szczególnoœci Beskidy. Poza tym gram w szachy, siatkówkê,
je¿d¿ê na nartach. Lubiê podró¿e. Uda³o mi siê dotrzeæ w kilka
bardzo ciekawych miejsc na œwiecie, jak choæby Wielki Kanion
Kolorado w Stanach Zjednoczonych czy Park Krugera w Repub-
lice Po³udniowej Afryki. 

KKttoo  jjeesstt  ddllaa  PPaannaa  aauuttoorryytteetteemm??
- Moi rodzice. Ich optymizm, pogoda ducha, a jednoczeœnie
wielkie oddanie dla spraw, które uznaj¹ za wa¿ne, pokazuje mi,
¿e tak¿e w dzisiejszych czasach mo¿na ¿yæ godnie, z honorem i
byæ szczêœliwym. Z osób publicznych niekwestionowanym moim
autorytetem jest Jan Pawe³ II. 

JJaakkaa  jjeesstt  PPaannaa  nnaajjwwiiêêkksszzaa  wwaaddaa,,  aa  jjaakkaa  zzaalleettaa??
- Du¿a wyrozumia³oœæ dla ludzi. I nie wiem do koñca, czy
uznawaæ to za wadê czy zaletê. Zale¿y od okolicznoœci. 

DDzziiêêkkuujjêê  zzaa  rroozzmmoowwêê..

ZZ  JJaacckkiieemm  LLeellkkiieemm  rroozzmmaawwiiaa³³  RRyysszzaarrdd  KKuummoorr

O PRZESZ£OŒCI I PRZYSZ£OŒCI

Id¹c widniusieñko naszych dziejów œladem
Znajdziemy siê w starym grodzie nad Popradem.
Dla Staros¹deczan jest to oczywiste,
aby gród ich wpisaæ na UNESCO listê.
Stary S¹cz najwy¿szej klasy jest zabytkiem
dla kultury œwiata wspania³ym nabytkiem.
A wiêc mówiæ g³oœno o tym nie wypada.
Szczêœliwe to miasto i Burmistrz i Rada.
Ju¿ wkrótce Stary S¹cz bêdzie œwiatu znany,
nawet tam, gdzie rosn¹ z³ociste banany.
M¹dry burmistrz pójdzie po rozum do g³owy
i miasto interes zrobi kokosowy.

Jerzy Paluch
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LLeeggeennddaa  SSoolliiddaarrnnooœœccii  
ww  ggrrooddzziiee  œœww..  KKiinnggii
WStarym S¹czu goœci³a AAnnnnaa  WWaalleennttyynnoowwiicczz  z Gdañska -

dzia³aczka zwi¹zkowa, legenda wolnych zwi¹zków
zawodowych, jedna z za³o¿ycielek NSZZ Solidarnoœci. Zacnego
goœcia podejmowa³ burmistrz MMaarriiaann  CCyyccooññ. W trakcie wizyty p.
Anna mia³a spotkanie z m³odzie¿¹ Liceum im. Marii
Sk³odowskiej-Curiere, a nastêpnie odwiedzi³a “O³tarz papieski” i
klasztor S.S. Klarysek. Na spotkaniu z m³odzie¿¹ Anna Walen-
tynowicz opowiada³a o narodzinach “pierwszej” Solidarnoœci. (To

m.in. z powodu jej nieuzasadnionego zwolnienia z pracy w
Stoczni Gdañskiej rozpoczê³y siê strajki w sierpniu 1980 r.)
Obecnie pani Anna nie nale¿y do ¿adnej partii, ani zwi¹zku.
Bardzo krytyczna wobec rz¹dów legitymuj¹cych siê solidarno-
œciowym rodowodem oraz aktualnego rz¹du lewicowego,
wywodz¹cego siê z partii i ludzi, z którymi naród walczy³ w latach
80-tych, prowadzi aktywn¹ kampaniê antyunijn¹ pod has³em:
“My nie lêkamy siê Unii Europejskiej, my jej nie chcemy”.
Zwolennicy tej opcji zapisali w rezolucji VII Sympozjum – 
W trosce o Dom Ojczysty m.in.: “Tylko narody o silnym poczuciu
patriotyzmu pañstwowego i solidarnoœci ekonomicznej maj¹ w
Unii szansê na rozwój. W Polsce te wartoœci zosta³y zniszczone.
To¿samoœæ narodu, który utraci³ poczucie dumy jest zagro¿ona.
Polscy bezrobotni bêd¹ z³ymi emisariuszami polskiej kultury i nie
stan¹ siê aposto³ami katolicyzmu”.
Legenda Solidarnoœæ mówi³a tak¿e o fundamentalnej powinnoœci
zwi¹zków zawodowych, którego zadaniem jest obrona praw pra-
cowniczych. 
– Wywodz¹cy siê ze œrodowisk zwi¹zkowych politycy nie zadbali
o interesy pracowników, przyczynili siê do likwidacji setek tysiêcy
miejsc pracy. A w Polsce nie brakuje ludzi m¹drych, którzy myœl¹
o spo³eczeñstwie. Trzeba stawiaæ na ludzi m¹drych, a nie par-
tyjnych dzia³aczy – mówi³a A. Walentynowicz. (rk)

NNiieessppooddzziieewwaannaa  wwiizzyyttaa
Pod koniec kwietnia niespodziewan¹ wizytê z³o¿y³a w Starym

S¹czu p. HHaalliinnaa  KKuubbaalloowwaa, wdowa po s³ynnym lotniku pol-
skim mjr KKaazziimmiieerrzzuu  KKuubbaallii (Jego wspomnienia pt. “Przez
Atlantyk”, z pionierskiej próby przelotu samolotem z Europy do
Ameryki w latach dwudziestych XX w. Kurier drukowa³ w nr 122
– 128). 

Pani Kubalowej towarzyszy³ cz³onek rodziny ze strony matki
mê¿a p. PPiioottrr  BBaacczzyyññsskkii. Nasi goœcie pierwsze kroki skierowali
do Muzeum Regionalnego, gdzie obejrzeli salê, w której
eksponowane jest zdjêcie mjr pilota Kubali wraz z dedykacj¹
(przes³ane z Brazylii w 1963 r.). Nastêpnie zaproszeni przez
AAnnddrrzzeejjaa  NNiiccppooññsskkiieeggoo – historyka, wiceszefa Ko³a M³odych
Staros¹deczan przy Towarzystwie Mi³oœników Starego S¹cza,
udali siê do jego domu. Podczas spotkania wspominano postaæ
wybitnego lotnika i ¿o³nierza, który w Starym S¹czu spêdzi³
dzieciñstwo i tu uczêszcza³ do szko³y powszechnej. Przypomi-
namy, i¿ ojciec Kazimierza Kubali by³ wówczas naczelnikiem
stacji PKP. 

Pani Kubalowa mieszka na sta³e w Sao Paulo w Brazylii. Polka z
pochodzenia, opuœci³a ojczyznê 81(!) lat temu jako ma³e dziecko.
Mówi³a jednak p³ynnie w ojczystym jêzyku. Prze¿y³a swojego
mê¿a, który zmar³ w 1974 r. i syna. Kubalowie mieli dwoje dzieci
syna i córkê. Doczeka³a siê 8 wnuków i 16 prawnuków. W domu
po polsku mówi³a tylko córka. Wdowa po majorze Kubali
przyzna³a siê, ¿e ca³e ¿ycie pragnê³a odwiedziæ ojczyznê i w³aœnie
teraz to siê zrealizowa³o. Po d³u¿szym odpoczynku goœcie - 
w towarzystwie gospodarzy - udali siê pod szko³ê przy ul. 
Ka-zimierza Wielkiego, gdzie obejrzeli tablicê pami¹tkow¹, na
której wœród nazwisk wybitnych absolwentów wyryte jest
nazwisko Kazimierza Kubali (niestety z b³êdn¹ dat¹ œmierci). 

Dostojnemu goœciowi towarzyszy³o ogromne wzruszenie. 
– Serdecznie dziêkowa³a za pielêgnowanie pamiêci Jej mê¿a 
w naszym mieœcie. Po tym goœcie odjechali do Zakopanego, a za
kilka dni p. Kubalowa mia³a odlecieæ do swojej nowej ojczyzny 
– Brazylii.

AAnnddrrzzeejj  DD³³uuggoosszz

FFoott..  AAnnddrrzzeejj  NNiiccppooññsskkii

FFoott..  AAnnddrrzzeejj  NNiiccppooññsskkii

FFoott..  MMaarreekk  GGuucc

FFoott..  MMaarreekk  GGuucc
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Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury, M³odzi Staros¹deczanie
przy Towarzystwie Mi³oœników Starego S¹cza oraz Oœrodek

Pomocy w Starym S¹czu powracaj¹ do tradycji organizowania 
œniadañ wielkanocnych dla osób samotnych. 
W tym roku odby³o siê ono w Galerii MGOK w Wielki Czwartek.
Z goœciny skorzysta³o ok. 20 osób z kilkudziesiêciu zaproszonych.
W uroczystym œniadaniu uczestniczyli tak¿e: burmistrz Miasta i
Gminy Stary S¹cz MMaarriiaann  CCyyccooññ,, przewodnicz¹cy Rady
Miejskiej w Starym S¹czu WWiieess³³aaww  ŒŒlleeddŸŸ, ssiioossttrryy  SS³³uu¿¿eebbnniicczzkkii
EElleeoonnoorraa  ii  CCeeccyylliiaannaa, prezes Towarzystwa Mi³oœników Starego
S¹cza JJaann    KKoosszzuull, przedstawiciele “M³odych Staros¹deczan”:
AAnnddrrzzeejj  NNiiccppooññsskkii  ii  RRoommaann  BBaassttaa oraz dyrektor Oœrodka Pomocy
Spo³ecznej w Starym S¹czu JJaanniinnaa  NNaalleeppaa. Tradycyjnego
poœwiêcenia pokarmów dokona³ kkss..  SSttaanniiss³³aaww  NNaakkiieellsskkii.
Po z³o¿eniu wzajemnych ¿yczeñ, wszyscy zasiedli przy wspól-

nym, suto zastawionym stole, w prawdziwie rodzinnej atmos-
ferze. Wzruszenie, zadowolenie i wdziêcznoœæ – to uczucia, jakie
towarzyszy³y zaproszonym goœciom. I to s¹ te chwile, dla
których warto pomagaæ i organizowaæ takie spotkania. 
Ka¿da z zaproszonych osób dosta³a œwi¹teczn¹ paczkê. 
A wszystko to by³o mo¿liwe dziêki bezinteresownej pomocy i ofi-
arnoœci sponsorów tj. Hurtowni Zak³adów Drobiowych “Sadrob”
w Nowym S¹czu, Wytwórni Cukierniczej Krystyny Jeziorek,
Zak³adu PHU “MIŒ” - MM..  SSzzeewwcczzyykk,,  MM..  ZZaaggóórroowwsskkii,,  II..  GGiizziicckkaa,,
AA..  GGiizziicckkii, Sklepowi Spo¿ywczemu “Janko” JJaannaa  CCiiêêcciieellaa, Skle-
powi “AS” MMaatteeuusszzaa  SSzzcczzêêssnneeggoo, Hurtowni Artyku³ów
Spo¿ywczych “Rapidex” EEddwwaarrddaa  GGoolloonnkkii, Centrum
Odzie¿owemu Przemys³awa Skocznia, “Mini Marketowi” JJaannaa
SSttaawwiiaarrsskkiieeggoo, Fermie Drobiu AAnnddrrzzeejjaa  ZZyycchhaa  z Go³kowic, PHU
“MIŒ” KKrrzzyysszzttooffaa  JJaanncczzuurryy, “Smak” - Bar EEmmiilliiii  RReegguullsskkiieejj. 

W imieniu organizatorów, zaproszonych osób i swoim w³asnym
sk³adam wszystkim wymienionym jeszcze raz gor¹ce 
podziêkowania.

MMaattyyllddaa  CCiieeœœlliicckkaa

Warto pomagaæ…

FFoott..  MMaarreekk  SSeekkuu³³aa  
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NNAASSZZ  PPAAGGOORREEKK
––  cczzyyllii  wwcczzoorraajj  ii  ddzziiœœ  ZZeessppoo³³uu  SSzzkkóó³³    DDrrzzeewwnnoo  ––

MMeecchhaanniicczznnyycchh  ww  SSttaarryymm  SS¹¹cczzuu  

Wje¿d¿aj¹c do Starego S¹cza od strony £¹cka mijamy
przy ulicy Stefana Batorego nr 27 budynek bêd¹cy

pozosta³oœci¹ dawnego klasztoru OO. Franciszkanów, który
wznosi³ siê na skarpie rzeki Moszczeniczanki i dawnego
koryta Dunajca.

Dziœ mieœci siê tutaj Zespó³ Szkó³ Drzewno – Mecha-
nicznych – placówka niewielka, ale o wspania³ych tradycjach
kszta³cenia zawodowego. Wchodz¹c w progi Szko³y od razu
zadziwia nas, znajduj¹ca siê przy wejœciu, wmurowana w
czêœæ po³udniowej elewacji tablica epitafijna. Upamiêtnia ona
likwidacjê przykoœcielnego cmentarza OO. Franciszkanów. 
W 1821 r. przeprowadzono ekshumacjê zw³ok spod klasztoru
(obecnie teren parku) i z³o¿ono je na cmentarzu przy koœció³ku
œw. Rocha. Niestety niewiele pozosta³o z dawnego klasztoru,
ufundowanego przez œw. Kingê w roku 1280. Czêsto go prze-
budowywano, niszczy³y go po¿ary. Ale jeszcze dzisiaj stoj¹c
przed zespo³em budynków poklasztornych wyraŸnie
rozró¿niamy pó³kulist¹ absydê bêd¹c¹ rozszerzeniem prezbi-
terium koœcio³a œw. Stanis³awa przylegaj¹cego do klasztoru.
Oczywiœcie najstarsze obiekty drewniane zosta³y ju¿ dawno
zast¹pione murami. Budowê murowanego czworoboku klasz-
tornego podjêto w II po³. XVII w. Do 1740 r. trwa³y prace przy
wznoszeniu piêtrowego klasztoru. Zabudowano tak¿e mur
otaczaj¹cy ca³¹ posiad³oœæ wraz z cmentarzem. 

Obecna budowla jest parterowa, czêœciowo podpiwniczona,
czteroskrzyd³owa z resztkami wewnêtrznego dziedziñca.
Skrzyd³o po³udniowe to pozosta³oœæ dawnego koœcio³a o
kwadratowym korpusie. Dawne skrzyd³a klasztorne
zachowa³y uk³ad jednotraktowy z korytarzem – kru¿gankiem.
Ca³oœæ pokrywa charakterystyczny czterospadowy dach z
“powiekami”. 
Œledz¹c dalsze losy Zakonu OO. Franciszkanów w Starym
S¹czu, dowiadujemy siê, i¿ w okresie reform cesarza Józefa II
zakon przeznaczono do kasacji i utrzymano go bez mo¿liwoœci
przyjmowania nowych kandydatów jedynie do czasu wymarcia
zakonników. W 1814 r. klasztor zosta³ zamkniêty, a w 1815 r.
ostatecznie zlikwidowany. W³adze austriackie przeznaczy³y
zabudowania na sk³ad soli. Nastêpnie po wielu modernizac-
jach s³u¿y³y jako siedziba s¹du i wiêzienie.

Barwne i zaskakuj¹ce okaza³y siê wiêc losy siedziby OO.
Franciszkanów w Starym S¹czu. Ostatecznie sta³a siê ona
kolebk¹ jednej z najstarszych szkó³ zawodowych na terenie
S¹decczyzny. Co prawda Zespó³ Szkó³ Drzewno – Mecha-
nicznych istnieje od 1991 roku, ale powsta³ na podbudowie
Zasadniczej Szko³y Zawodowej, która kszta³ci³a m³odzie¿ od
1946 r. Ta z kolei by³a kontynuatork¹ tradycji Uzupe³niaj¹cej
Szko³y Przemys³owej (dzia³aj¹cej od 1889 r.), nad któr¹
patronat sprawowa³y: Politechnika Lwowska i Wy¿sza Szko³a
Przemys³owa w Krakowie. W 1922 r. szko³ê przemianowano
na Szko³ê Zawodow¹ Dokszta³caj¹c¹ o trzyletnim cyklu
nauczania. 
Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej dziêki staraniom w³adz

miejskich rozpoczêto dzia³alnoœæ dydaktyczno –
wychowawcz¹, a 1.09.1947 r. dokonano reorganizacji
zmieniaj¹c nazwê na Publiczn¹ Œredni¹ Szko³ê Zawodow¹,
przygotowuj¹c¹ do pracy w zawodach: kuœnierstwo, szew-
stwo, krawiectwo, stolarstwo. M³odzie¿ pobiera³a wówczas

naukê teoretyczn¹ w szkole, natomiast praktykê odbywa³a u
prywatnych rzemieœlników. W zwi¹zku z tym wyst¹piono do
Rady Miejskiej z proœb¹ o przydzia³ pomieszczeñ na lokaliza-
cjê warsztatów szkolnych. W 1950 r. otrzymano budynki
dawnej Bo¿nicy (synagogi ¿ydowskiej) przy ul. Staszica, gdzie
po gruntowanym remoncie usytuowano warsztaty szewskie i
kuœnierskie. Od 1954 r. opiekê i nadzór nad szko³¹ przyj¹³
Centralny Zwi¹zek Spó³dzielczoœci Pracy (CZSP). Lata 60 –
te XX w. przynios³y jednak spadek popularnoœci niektórych
tradycyjnych zawodów, dlatego zlikwidowano kierunki
obuwniczy i kuœnierski. Ostatecznie utrzyma³y siê dwa dzia³y:
stolarski i metalowy.
Warsztaty œlusarskie, które pocz¹tkowo mieœci³y siê w obec-

nej sali gimnastycznej przeniesiono do budynku przy ul.
Krakowskiej, gdzie do dziœ siê mieszcz¹. Szko³a otrzyma³a
tak¿e lokal na potrzeby internatu. 
W 1977 r. placówkê w³¹czono do Zespo³u Szkó³ Zawodowych
w Starym S¹czu, a po 4 latach funkcjonowania w ramach
Zespo³u, szko³a od³¹czy³a siê i prowadzi³a dzia³alnoœæ jako jed-
nostka odrêbna tj. Zasadnicza Szko³a Zawodowa Centralnego
Zwi¹zku Spó³dzielczoœci Pracy. Patronat CZSP trwa³ a¿ do
przemian, jakie nast¹pi³y w Polsce w latach 1989 – 91. Ostat-
nie dziesiêciolecie przynios³o równie¿ istotne zmiany. Szko³a
przyjê³a zabudowania po rozwi¹zanym Miejskim Przed-
siêbiorstwie Gospodarki Komunalnej, zyskuj¹c nowe
pomieszczenia dydaktyczne, a po zwrocie Gminie ¯ydowskiej
w Krakowie dawnej synagogi, warsztaty stolarskie znalaz³y
siedzibê przy ulicy Krakowskiej. 

Nauka przedmiotów teoretycznych przez dziesiêciolecia
odbywa³a siê i nadal siê odbywa w tzw. budynku g³ównym
przy ulicy Batorego (dawnej ul. K. Œwierczewskiego). Bogat¹
historiê tego¿ budynku prezentowa³am we wstêpie mojego
artyku³u.

Warto przypomnieæ, ¿e szko³a wykszta³ci³a ju¿ wielu absol-
wentów nastêpuj¹cych specjalnoœci: mechanik naprawy
maszyn i urz¹dzeñ, technik  technologii drewna – meblarstwo,
stolarz, œlusarz, œlusarz wyrobów artystycznych, mechanik
automatyki przemys³owej.

Placówk¹ kierowa³o i uczy³o w niej wielu wspania³ych
nauczycieli i pedagogów. Pierwszym dyrektorem w latach
1947 – 1950 by³ Roman Gawroñski, wybitny polonista i ani-
mator ¿ycia kulturowego miasta, kolejni dyrektorzy to: Ignacy
Mróz, Helena Kulpa, Tadeusz Dyrda, Karol Fija³kowski, Jan
Pucha³a. Od 1991 r. dyrektorem szko³y jest  Boles³aw Bielak.
Spoœród grona pedagogicznego na wyró¿nienie zas³u¿yli:
Stanis³aw Szafran – nauczyciel jêzyka polskiego i historii,
Czes³aw Len-czowski – nauczyciel rysunku technicznego i
fizyki, Katarzyna Tokarczyk – polonistka i bibliotekarka, Jad-
wiga Æwikowska – animator szkolnych zespo³ów artysty-
cznych, Kinga Gargul – polonistka. W pamiêci uczniów
pozostan¹ równie¿ nauczyciele zawodu: Piotr Fr¹cek, Fran-
ciszek D¹browski, Konstanty Dziedzic, Micha³ Mikulec, Józef
Tokarz, Józef Kowalczyk, Jan Koterla oraz pracownicy admin-
istracji: Antonina Kumor, sekretarka szko³y w latach 1949 – 70
i Anna Dziedzic, która na tym stanowisku przepracowa³a 25
lat.

Koñcz¹c rozwa¿ania, których celem by³o przybli¿enie
dziejów Szko³y, ¿artobliwie nazywanej przez Staros¹deczan
“Naszym Pagorkiem”, wyra¿am nadziejê, ¿e bêdzie ona -
dziêki ci¹gle atrakcyjnym ofertom edukacyjnym - nadal w
sposób twórczy i trwa³y wpisywaæ siê w dzieje szkolnictwa
zawodowego i historiê regionu.

JJoollaannttaa  SSuu³³kkoowwsskkaa    
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Wzwi¹zku z przypadaj¹c¹ w roku bie¿¹cym 115 rocznic¹
urodzin Jana Joachima Czecha, dzia³acze kulturalno-

oœwiatowi postanowili uczciæ tê datê przypomnieniem
starszemu pokoleniu postaci wybitnego staros¹deckiego
nauczyciela i kompozytora, a m³odzie¿y powiedzieæ, ¿e w

Starym S¹czu ¿y³ i pracowa³ nauczyciel, który z mi³oœci do
dzieci napisa³ i skomponowa³ kilkadziesi¹t zapomnianych ju¿
dzisiaj piosenek i innych kompozycji.
Centraln¹ uroczystoœæ obchodów stanowi doroczny przegl¹d
zespo³ów dzieciêcych i m³odzie¿owych z ca³ego by³ego wojew-
ództwa nowos¹deckiego. W tym roku bêdzie to ju¿
jubileuszowy, bo dwudziesty pi¹ty popis zdolnoœci artystycznych
m³odzie¿y i dzieci. Temu przegl¹dowi patronuje w³aœnie Jan
Joachim Czech. Organizatorem jak zawsze jest M³odzie¿owy
Dom Kultury pod kierownictwem p. Andrzeja Puœcizny.
Przegl¹d zespo³ów odbywa siê na staros¹deckim Rynku 22
maja, na nastêpny dzieñ zaplanowano, w kinie “Poprad”, sym-
pozjum poœwiêcone ¿yciu i twórczoœci J.J. Czecha. W pro-
gramie przewidziano (poza omówieniem ¿yciorysu) prezentacjê
nagrañ utworów muzycznych, pieœni okolicznoœciowych,
piosenek, kolêd skomponowanych przez J.J. Czecha, a tak¿e
recytacje jego wierszy. Autorem scenariusza jest Ludwik Czech
– syn Jana Joachima. Po sympozjum delegacja uda siê na
staros¹decki cmentarz, by tam z³o¿yæ wi¹zankê kwiatów i
zapaliæ tradycyjne znicze.
Uzupe³nieniem uroczystoœci bêdzie otwarcie okolicznoœciowej
wystawy w Galerii Oœrodka Kultury – Rynek 5 pt. “Jan Joachim
Czech – kompozytor i literat”. Kustoszem wystawy jest p.
Andrzej D³ugosz. Organizatorem 2. dnia uroczystoœci s¹ wspól-
nie Towarzystwo Mi³oœników Starego S¹cza oraz Powiatowa i
Miejska Biblioteka Publiczna w Starym S¹czu.

* * *

Mój kontakt z profesorem Janem Joachimem Czechem datuje
siê od okresu okupacji, kiedy jako ma³y ch³opiec by³em Jego
uczniem. Jan J. Czech by³ w tym czasie dyrektorem szko³y
powszechnej mêskiej. Na terenie Starego S¹cza nie mieliœmy
do dyspozycji w³asnego budynku szkolnego, bowiem wszystkie
zajête by³y przez w³adze niemieckie. Dziêki staraniom Jana
Czecha siostry Klaryski dla celów szkolnych udostêpni³y swoje
pomieszczenia daleko za furt¹ klasztorn¹. Tam odbywa³y siê
nasze lekcje, co drugi dzieñ – na zmianê ze szko³¹ ¿eñsk¹. 
J. Czech by³ wspania³ym cz³owiekiem. Uczy³ nas wielu przed-
miotów, ale oczywiœcie podstawowym przedmiotem Jego
nauczania by³ œpiew. Zawsze serdeczny wychowawca i
opiekunem dzieci. W tym czasie wszystkim uczniom by³o
bardzo ciê¿ko. Niektórzy koledzy przychodzili do szko³y bez
œniadañ, czêsto w rozlatuj¹cych siê butach, a nawet w potar-
ganych ubraniach. Ka¿dy uczeñ by³ dla J.J. Czecha
najwa¿niejszym cz³owiekiem. 
Po okupacji – ju¿ w Liceum Pedagogicznym – by³ moim nauczy-
cielem œpiewu i gry na instrumentach. Oczywiœcie œpiew
najbardziej mnie interesowa³, œpiewa³em w chórach, które On
prowadzi³, lecz do skrzypiec nie mia³em przekonania. Pamiêtam
taki zabawny incydent: - Pewnego razu, kiedy nie by³em przy-
gotowany na lekcjê – po prostu zniszczy³em instrument – tym
t³umacz¹c siê z nie przygotowania materia³u. Profesor Czech –
nie móg³ mnie doprowadziæ do jakiejœ “wielkiej” gry na skrzyp-
cach, chyba z powodu mego “antytalencia”. 
Myœlê, ¿e my uczniowie – bêdziemy zawsze mieli d³ug wdz-
iêcznoœci w stosunku do tego Wielkiego Cz³owieka.
Wielu Staros¹deczan by³o Jego uczniami zarówno w szkole
powszechnej w okresie okupacji, jak równie¿ w okresie powo-
jennym – w Liceum Pedagogicznym. On zaszczepi³ w nas
zami³owanie do œpiewu, do muzyki, do tego wszystkiego, co
najpiêkniejsze i co stanowi os³odê naszego ¿ycia. Jestem
przekonany, ¿e Jego misja spe³ni³a swoje zadanie. Nauczyciele
- uczniowie J.J. Czecha ponieœli Jego naukê i dorobek do
szkó³, i sta³o siê tak jak mówi¹ s³owa Jego pieœni: “Jaœkowa
œpiewka nie zginie”. 
Jan J. Czech by³ humanist¹ – cz³owiekiem wszechstronnym.
Nie tylko nauczycielem, kompozytorem i poet¹, ale tak¿e
spo³ecznikiem, animatorem ¿ycia kulturalnego, dzia³aczem
oœwiatowym i spó³dzielczym. W latach okupacji – wraz z
rodzin¹ – poœwiêca³ siê podziemnej walce z wrogiem. 
W 1989. Towarzystwo Mi³oœników Starego S¹cza ods³oni³o ku
Jego czci tablicê pami¹tkow¹, wmurowan¹ w budynek tzw.
“czerwonej szko³y” (nazwa od elewacji z czerwonej ceg³y), w
której pracowa³ jako nauczyciel i dyrektor przez oko³o 20. lat. 
Postaæ Jana J. Czecha jest niepowtarzalnym zjawiskiem w his-
torii kultury Starego S¹cza. Ten rodowity Staros¹deczanin
przekaza³ ca³y swój nieprzeciêtny talent twórczy mieszkañcom
ziemi, z której siê wywodzi³. Jego twórczoœæ literacko-muzy-
czna jest ponadczasowa. Dziœ, 115. lat od Jego urodzin ci¹gle
s³ychaæ niektóre pieœni, które stworzy³. Niektóre zespo³y
regionalne przyjê³y ju¿ te utwory jako ich w³asne. 
Epitafium na nagrobku Jana Joachima Czecha okaza³o siê pro-
rocze: - “Choæ œwiat siê minie – Jaœkowa œpiewka nigdy nie
zginie”. 

JJaannaa  KKoosszzkkuull

JAN JOACHIM CZECH-

ww  111155..  rroocczznniiccêê  uurrooddzziinn  

Fot. Arch. TMSS
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DDaannuuttaa  SSuu³³kkoowwsskkaa

ŁŁ  OO  WW  CC  ZZ  YY  NN  II
Chud³a. Nie pomaga³y codzienne spacery po najbardziej

zat³oczonych ulicach i uwa¿ne ws³uchiwanie siê w rozmowy
przechodniów, niewiele dawa³o przesiadywanie w barach i
czujne wy³apywanie z gwaru be³kotliwych g³osów strzêpów
opowieœci, które mog³y byæ tymi w³aœciwymi. Ma³o skuteczne
by³o te¿ przechadzanie siê wieczorami pod oknami domów. Roz-
mowy, które z nich dobiega³y by³y przewa¿nie banalne i nudne.
Raz tylko w ci¹gu minionego miesi¹ca uda³o jej siê pods³uchaæ
dwie kobiety, które wysokimi, ostrymi g³osami komentowa³y
jakieœ zdarzenie w s¹siedztwie. By³o raczej zwyczajne, ale roz-
mawiaj¹ce by³y nim mocno zaintrygowane, co prawdopodobnie
wynika³o z tego, ¿e mia³y na jego temat sprzeczne informacje z
wielu Ÿróde³ i usi³owa³y dociec, jak by³o naprawdê. Najpierw
wiêc podzieli³y siê ze sob¹ wszystkimi zas³yszanymi od ró¿nych
osób wiadomoœciami o interesuj¹cej je sprawie, a potem
przyst¹pi³y do uzgadniania w³asnej wersji. Ta, ich zdaniem,
musia³a byæ prawdziwa. Wymaga³o to zatem d³ugiej dyskusji,
analizy posiadanych danych, uzgadniania, które informacje by³y
prawdziwe, a przynajmniej prawdopodobne. Tu nast¹pi³y
sprzeczki, podwa¿anie wiarygodnoœci informatorów,
opowiadanie pikantnych szczegó³ów z ¿ycia tych¿e, co mia³o
oczywiœcie œwiadczyæ o tym, ¿e nie mo¿na mieæ do nich zaufa-
nia. W koñcu zgodzi³y siê na trzy mo¿liwe do zaakceptowania
wersje i zadowolone z siebie, zaczê³y ¿egnaæ.

£owczyni odsunê³a siê w cieñ i przylgnê³a do œciany domu,
gdy z otwartych szeroko drzwi buchnê³a smuga œwiat³a. Oddy-
cha³a p³ytko i ostro¿nie, nie tylko z obawy, by nie us³ysza³y jej
stoj¹ce na progu kobiety, ale g³ównie dlatego, ¿e jej ubranie
zrobi³o siê za ciasne, bielizna wpija³a siê w cia³o i utrudnia³a
zaczerpniêcie tchu pe³n¹ piersi¹. Mimo to by³a zachwycona.
Czu³a siê silna, lekka i pe³na jakiejœ fantastycznej, radosnej
energii. Nie mog³a siê doczekaæ, gdy kobiety siê rozstan¹ i
bêdzie mog³a pobiec do domu. Wreszcie drzwi zosta³y
zamkniête i by³a bezpieczna. Pokona³a jak najszybciej dwie
ulice, wpad³a z impetem do mieszkania, tu¿ za progiem pozby³a
siê ubrania i przyjrza³a sobie w du¿ym lustrze wisz¹cym w
przedpokoju. Có¿ za radoœæ! Wygl¹da³a wspaniale. Jej kszta³ty
zaokr¹gli³y siê, twarz zarumieni³a, oczy nabra³y blasku.
Przechyli³a g³owê i lekko zmru¿y³a powieki. Tak. To, co widzia³a,
zapowiada³o okres pe³en sukcesów i pomyœlnoœci.

Nie myli³a siê wtedy. By³o bardzo dobrze. Ale, niestety dosyæ
krótko. Zbyt intensywnie korzysta³a z ¿ycia i jej energia szybko
zaczê³a siê wyczerpywaæ. Karmi³a siê jeszcze przez jakiœ czas
przekazywaniem pods³uchanych pod tamtym oknem plotek
coraz to nowym ciekawskim. Szybko jednak sta³y siê powszech-
nie znane. A nowych Ÿróde³ by³o jak na lekarstwo. I wszystkie
nies³ychanie nik³e. S³ab³a coraz bardziej, chud³a, traci³a ochotê
na wszystko. Na wszystko z wyj¹tkiem ³owów.

Zapada³ wczesny jesienny zmierzch. £owczyni sz³a powoli i
chwiejnie ulic¹, potr¹caj¹c przechodniów i potykaj¹c siê na
nierównym bruku. Szumia³o jej w uszach, przed oczami lata³y
ciemne plamy. Czu³a, ¿e zabraknie jej si³, aby dotrzeæ do domu.
Koniecznie musia³a, choæ przez chwilê odpocz¹æ, albo znaleŸæ
coœ wzmacniaj¹cego. W pewnym momencie na jej drodze
znalaz³ siê s³up og³oszeniowy. Próbowa³a go obj¹æ, rozpaczliwie
przesuwa³a d³oñmi po pokrytej warstwami papieru powierzchni.
Kurczowo zaciskaj¹ce siê palce szarpa³y jakieœ og³oszenia i
afisze. Coraz ni¿ej, wci¹¿ bli¿ej ziemi. Wreszcie osunê³a siê na
kolana. Zamkniêta w piêœæ d³oñ uderzy³a w p³ytê chodnika i
rozchyli³a siê, uwalniaj¹c skrawek kolorowego plakatu. 

S³ysza³a jakieœ podniesione g³osy, ktoœ j¹ wo³a³, o coœ pyta³,
bra³ za rêkê, potrz¹sa³ za ramiê. Potem rozleg³o siê zawodzenie
syreny i znowu jacyœ ludzie starali siê nawi¹zaæ z ni¹ kontakt.
Ale nie mówili niczego, co chcia³aby us³yszeæ.

Czu³a, ¿e j¹ wioz¹. Samochód ko³ysa³ siê i podskakiwa³ na
jakichœ nierównoœciach. Ruchowi temu towarzyszy³ ostry i
pospieszny jêk syreny. Niespodziewanie zaczê³a trochê lepiej
rozumieæ, co siê z ni¹ i wokó³ niej dzieje, ale, by³a tego pewna,
nie spowodowa³y tej zmiany starania krz¹taj¹cych siê przy niej
ludzi. Zatem dlaczego nast¹pi³a?... 

Potem znalaz³a siê w jasno oœwietlonym miejscu, co
uœwiadomi³a sobie, gdy przez jej zamkniête powieki przeniknê³o
nagle du¿o œwiat³a. Ludzi przyby³o. Coœ z ni¹ robili – pod³¹czali
jakieœ aparaty, wstrzykiwali ró¿ne p³yny. Ich g³osy brzmia³y coraz
bardziej nerwowo. A ona wci¹¿ zbli¿a³a siê do niewiadomej, ale
wyraŸnie wyczuwalnej przez jej œwiadomoœæ granicy i dzieli³a
siê, czy raczej oddziela³a, bo czy¿ to bezw³adne cia³o mia³o
jakieœ znaczenie?

Niczego ju¿ nie czu³a. Za to zaczê³a widzieæ, s³ysza³a te¿
ca³kiem wyraŸnie. Zawis³a pod sufitem i obserwowa³a scenê
rozgrywaj¹c¹ siê w pomieszczeniu. Poddawano jej nieruchome
cia³o jakimœ zabiegom. Jeden z ludzi w bia³ych kitlach obser-
wowa³ ekran monitora, na którym widnia³y proste, poziome linie. 

- Nic, zupe³nie nic – powtarza³ co chwilê. – ¯adnej reakcji.
- To ju¿ koniec – powiedzia³ po kolejnej nieudanej próbie inny

mê¿czyzna.- Zapiszcie czas zejœcia. 
- Ja j¹ zna³am. Mieszka³a w moim bloku – odezwa³a siê

niespodziewanie kobieta w czepku na g³owie. – Ciekawe, czy
ten aktor przyjdzie na pogrzeb.

- Jaki aktor? – zainteresowa³a siê druga.
- Goldyn. Ona mia³a z nim romans.
- Ona? Z tym s³awnym aktorem? – Ta w czepku a¿ jêknê³a.
£owczyni, która ju¿ zaczê³a siê trochê rozpraszaæ i mniej

wyraŸnie widzia³a i s³ysza³a, skupi³a siê na powrót i pomknê³a w
dó³. Czy¿by jeszcze nie nadszed³ czas jej odejœcia w niebyt? To,
o czym mówi³y te kobiety nie by³o prawd¹!

- WyobraŸcie sobie, ¿e on co tydzieñ, zawsze w czwartek,
przyje¿d¿a³ do niej – kontynuowa³a pielêgniarka. – Zas³aniali
okna w jednym pokoju. Wiadomo, dlaczego! Nie siedzia³ d³ugo,
tylko oko³o godziny.

Rzeczywiœcie tak by³o. Ale nie mia³a romansu ze s³awnym
artyst¹. Farbowa³a mu w³osy. Zna³a go z czasów, gdy pracowa³a
w teatrze. Czesa³a tam aktorów, albo robi³a dla nich peruki,
zale¿nie od roli, któr¹ akurat grali. Potem otworzy³a w³asny
salon fryzjerski w innej czêœci miasta. Pewnego dnia starzej¹cy
siê ju¿ trochê Goldyn odwiedzi³ j¹ tam i poprosi³ o ufarbowanie
mu w³osów. Zale¿a³o mu na dyskrecji, wiêc zaproponowa³a, aby
przyjecha³ do jej mieszkania. Umówili siê, ¿e zaopiekuje siê na
sta³e jego fryzur¹. Co tydzieñ zjawia³ siê wiêc, a ona robi³a, co
trzeba. Kaza³ opuszczaæ ¿aluzje, aby ktoœ tego nie podpatrzy³.

Pielêgniarki roztrajkota³y siê, omawiaj¹c sensacyjn¹ nowinê.
Na by³¹ pacjentkê, przesta³y zwracaæ uwagê. Ich podniecone
okrzyki wype³ni³y niewielk¹ przestrzeñ pokoju. Lekarz, który
podszed³ do pracuj¹cej ci¹gle aparatury, aby j¹ wy³¹czyæ,
powiedzia³ coœ z przejêciem, powtórzy³ to g³oœniej, ale jego
s³owa nie dotar³y do plotkuj¹cych kobiet. Umilk³y dopiero, gdy
krzykn¹³:

- Uciszcie siê!
I zaraz doda³ niemal szeptem: - To niemo¿liwe...
Spojrza³y w jego stronê i os³upia³y. Linie na monitorze pul-

sowa³y rytmicznie. £owczyni spoczywa³a w pozycji pó³le¿¹cej,
opieraj¹c g³owê na d³oni i przygl¹da³a siê im, jakoœ tak
zach³annie, szeroko otwartymi b³yszcz¹cymi oczami.
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Wddnn..  99  mmaajjaa  bbrr..  jjuurryy  kkoonnkkuurrssuu  --  JJooaannnnaa
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DDuullaakk,,  DDaannuuttaa  SSuu³³kkoowwsskkaa,,  JJaannuusszz  JJeeddyynnaakk
oocceennii³³oo  nnaaddeess³³aannee  pprraaccee  kkoonnkkuurrssoowwee..  

II  kkaatteeggoorriiaa – szko³y podstawowe. 
(Na konkurs nap³ynê³o 56 wierszy). 
Jury postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce
nagrody: 
II  nnaaggrrooddaa – Karolina Gacek - SP w Go³kow-
icach, Teresa Czarnecka - SP w Muszynie
IIII  nnaaggrrooddaa –   Weronika Czy¿ - SP w G³êbok-
iem, Magdalena Pazgan - SP w K¹clowej
IIIIII  nnaaggrrooddaa – Daria Michalik - SP w G³êbok-
iem, Joanna Wójcik - SP w Go³kowicach
WWyyrróó¿¿nniieenniiaa: Lidia Sajdak - SP w Popo-
wicach, Karolina S³owik - SP w Go³kowicach, 
Joanna Faron - SP w Go³kowicach, Albina
£acniak - SP w Popowicach, Joanna Mrozek -
SP w Szczere¿u, Magdalena Sabik - SP 
w Ujanowicach, Paulina Potoniec - SP 
w Szczere¿u, Ewelina Stach - SP w Ujanow-
icach, Zuzanna Górowska – SP w Mi³kowej,
Kamila Sejud – SP w Popowicach, Piotr
Stach – SP w Ujanowicach, Dominika Jagie³a
– SP w £¹cku /za wiersz “Stary S¹cz”/,
Agnieszka Obrzud – SP w Go³kowicach

IIII  kkaatteeggoorriiaa – gimnazja i szko³y œrednie (Na
konkurs nap³ynê³o 25 wierszy). Jury
postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce nagrody:
II  nnaaggrrooddaa – Joanna Ziomek – Zespó³ Szkó³
Ogólnokszta³c¹cych w Muszynie
IIII  nnaaggrrooddaa – Katarzyna Mrówka – Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w £¹cku /za wiersz “Przed
klasztorem”/, Agata Masternak – IV LO w
Nowym S¹czu
IIIIII  nnaaggrrooddaa – Anna Wilk – Zespó³ Szkó³ Ogól-
nokszta³c¹cych w Muszynie, Magdalena
Sowa – Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w
Muszynie, Marcin Jaœkiewicz – Gimnazjum w
Ujanowicach
WWyyrróó¿¿nniieenniiaa: Grzegorz Pop³awski – Zespó³
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Muszynie,
Angelika Jêdrzejek – Zespó³ Szkó³ Ogólnok-
szta³c¹cych w Muszynie, Kinga Faron – Gim-
nazjum im. Juliusza S³owackiego w Starym
S¹czu (za wiersz  *** / Mia³ m³od¹ córkê.../),
£ukasz Mitan – Zespó³ Szkó³ Ogólno-
kszta³c¹cych w Muszynie, £ukasz Majkrzak –
Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Muszynie

Wyró¿nienie specjalne za najliczniejszy udzia³
m³odzie¿y w konkursie otrzymuje Zespó³
Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Muszynie. Ze
szko³y tej w konkursie uczestniczy³o 15
uczniów. 

DDSS

TTeerreessaa  CCzzaarrnneecckkaa  /12 lat, Szko³a Podstawowa w Muszynie/
I nagroda

““PPoowwiieeddzz  mmii  ss³³ooññccee......””

Powiedz mi s³oñce czy pamiêtasz te chwile
jak ciep³ym poca³unkiem J¹ wita³eœ?
Rozdaj¹c ¿ywnoœæ uœmiecha³a siê mile.
Czy J¹ wtedy pozna³eœ?
Czy wiedzia³eœ, ¿e Ona
ta Pani, co dobroci¹ œwieci
to ksiêcia Boles³awa ¿ona
Kinga, Matka wszystkich polskich dzieci.

Powiedz mi s³oñce czy pamiêtasz tê chwilê
jak na martwe cia³o rzuca³eœ smutne blaski?
Bicie dzwonów przybiera³o na sile,
za duszê zmar³ego odmawiano “Anio³ Pañski“.
“Ksi¹¿ê Boles³aw nie ¿yje!“
S³ysza³eœ smutn¹ wieœæ?
A Ona szepta³a sk³aniaj¹c szyjê:
- Niech siê dzieje wola Twoja! Nie chcê swojej mieæ!

Powiedz mi s³oñce czy pamiêtasz tê chwilê
jak patrzy³eœ na Jej Œwiête Oblicze?
Widzia³eœ w Niej dobroci i mi³oœci tyle!
Czy nie myœla³eœ wtedy skrycie,
¿e Ona, choæ sta³a siê tak uboga
i wdzia³a na siebie habit klaryski
najpe³niej uszczêœliwia Boga
i wszystkich.

Powiedz mi s³oñce czy pamiêtasz te chwile
jak przed Tatarami ucieka³a dniem i noc¹?
A Pan spogl¹da³ na Ni¹ czule i darzy³ Sw¹ moc¹.
Grzebieñ wyrzuci³a...
las zastêpuje wrogom drogê.
Wst¹¿kê upuœci³a...
nowa rzeka pieni siê srodze.
NajeŸdŸca nie upada,
bez wytchnienia goni.
Nagle ze œwiêtej rêki ró¿aniec wypada...
góry staros¹deckich klarysek broni¹.

Powiedz mi s³oñce czy pamiêtasz tê chwilê
jak ostatni raz z mi³oœci¹ wpatrywa³a siê w Krzy¿ ?
Tak, On zawsze by³ przy Niej,
uczy³ jak pi¹æ siê wzwy¿.
Uczy³ cierpienie przyjmowaæ
jako najwiêkszy dowód mi³oœci
i cierpi¹c siê radowaæ,
a dla innych byæ pe³nym ³agodnoœci.
Ona to zrozumia³a
i choæ by³a u kresu si³
ostatni raz Chrystusowi swe cierpienie odda³a
i przesta³a ¿yæ.

KK oo nn kk uu rr ss   pp oo ee tt yy cc kk ii   ““ SS tt aa rr yy   SS ¹¹ cc zz   ––   œœ rr ee dd nn ii oo
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Powiedz mi s³oñce 
czy patrz¹c teraz na Stary S¹cz
czujesz, ¿e Jej serce gor¹ce 
swym grodem opiekuje siê wci¹¿?
Czy s³yszysz w szumie cudownego Ÿróde³ka
Szept Jej ³agodnych s³ów:
“S¹decczyzna to moja pere³ka,
do Nieba prowadzê jej wszystkich mieszkañców znów.”

KKaarroolliinnaa  GGaacceekk  /7 lat, Szko³a Podstawowa w Go³kowicach/
I nagroda

JJeesstt  ttaakkiiee  mmiiaassttoo

Stary S¹cz z zabytków s³ynie.
Ksiê¿nej Kingi by³ to gród.
Na pagórku nad Popradem,
Roz³o¿y³ swych murów sznur.
Choæ lat wiele ju¿ minê³o,
Zegar czasu pokry³ kurz.
Miasto swoim ¿yciem p³ynie,
A wiatr gwi¿d¿e na rozstajach dróg.
U bram miasta klasztor stan¹³, 
Czas œwietnoœci pamiêæ skry³.
Œwiêta Kinga w nim przebywa, 
Aby wzorem dla nas byæ.

JJooaannnnaa  ZZiioommeekk /17 lat, Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych w Muszynie/
I nagroda

““ŒŒwwiiêêtteejj  KKiinnggii  oobbccoowwaanniiee  zz  nnaattuurr¹¹””

Pogr¹¿ona w zadumie
Kontempluje

Oddech klasztornych komnat
W ka¿dej z nich 
Zarys ciebie
Niewidoczny

Tak jak odcisk stopy
Na kamieniu

Dziwna ta kraina 
Tutaj

Radoœæ lekka
A¿ unosi do niebios

Nawet têcza
Jak aureola

Splata krn¹brne nie
W pokorne tak

Staros¹decki
Pejza¿

- zakurzona boska akwarela....

KONKURS
INSTRUMENTALISTÓW
Dnia 1 maja br., w kinie Poprad odby³

siê koncert fina³owy VIII
S T A R O S ¥ D E C K I E G O
KONKURSU M£ODYCH MUZYKÓW
INSTRUMENTALISTÓW - Stary S¹cz
‘2003, który od kilku lat organizuje Powia-
towy M³odzie¿owy Dom Kultury i Miejsko-
Gminny Oœrodek Kultury w Starym S¹czu.
W konkursowe szranki stanê³o 35 wykon-
awców z terenu powiatu nowos¹deckiego,
którzy prezentowali umiejêtnoœci gry na:
pianinie,  skrzypcach, saksofonie, flecie,
klarnecie, tr¹bce, gitarze i akordeonie.
Jury w sk³adzie: przewodnicz¹cy Andrzej
Józefowski i cz³onkowie Zofia Pychyrek,
Marta Leœniak i Renata Gierczyk
postanowi³o przyznaæ nastêpuj¹ce miejsca
i wyró¿nienia: w kategorii skrzypiec: dwa
równorzêdne I miejsca: Izabela Matyaszek
i Martyna Jab³oñska; drugiego miejsca nie
przyznano, dwa równorzêdne III miejsca:
Anna Rompalska i Krzysztof Ka³u¿a oraz
wyró¿nienienia dla Sylwii i Ma³gorzaty
G³ówczyk; kategoria flet: I miejsce Paulina
Basiaga; kategoria saksofon: I miejsce
Monika Plata, II i III miejsca nie przyznano,
wyró¿nienie dla Anny Janik; kategoria klar-
net: I miejsce Marek Obrzut, II nie przyz-
nano, dwa równorzêdne III miejsca:
Bart³omiej Cabak i Tomasz Uryga oraz
wyró¿nienia – Pawe³ G³ówczyk i Marcin
Wilczyñski; kategoria tr¹bka: I miejsce
Krzysztof Rompalski, II nie przyznano oraz
dwa równorzêdne III miejsca – £ukasz
Cabak i Dominik Nosal; kategoria gitara: I
miejsca nie przyznano, dwa równorzêdne II
miejsca – Marcin Stasiak i Jolanta Klag;
kategoria akordeon: wyró¿nienia dla
Jerzego Rozciechy i Szymona
Horowskiego. W kategorii pianino przyz-
nano nagrody w dwóch grupach
wiekowych: w grupie do 13 lat: I miejsce –
Bart³omiej Cabak i Micha³ Paluch, II
miejsce Joanna Bugajska, III miejsce
Agnieszka Przystalska i W³odzimierz Roz-
ciecha oraz wyró¿nienia – Adam Peciak i
Anna Czop; w grupie od 14 lat: I miejsce –
Micha³ Golonka i Natalia Gliñska, II miejsce
Magdalena Pancerz, III miejsce Maria
Kruger i Maria Ziêba oraz wyró¿nienia
Karolina Wêglowska i £ukasz Cabak.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali
pami¹tkowe dyplomy, a nagrodzeni i
wyró¿nieni pluszowe maskotki. 

MMCC
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EDMUND WOJNAROWSKI 

ST¥D DO WIS£Y 
song esej*

Tyle dokoła różnych zjawisk
i na dodatek naturalnych.
Teraz na przykład wyszło słonko.
Zza chmury wyszło, nie zza góry.
Lecz jego promyk mknie tak samo:
trzysta tysięcy kilometrów.
Dodać by trzeba: na sekundę,
a więc dodaję dla ścisłości,
choć wszyscy o tym dobrze wiedzą,
bo wiedza ścisła zabłądziła
pod strzechy niczym księgi wieszcza.
Tego, co cierpiał za miliony.
Te zaś z kolei cierpią za to,
że wiarę dały rymowankom.

I nad tym czasem zadumany,
tym co upływa, zanim promyk
dotrze od słońca do mej twarzy,
opuszczam głowę. Widzę mrówkę,
jak dźwiga z trudem jakiś zezwłok,
większy kilkakroć od niej samej,
stając się wzorem mrówczej pracy,
o czym nie będzie nigdy wiedzieć.

Nigdy! Przenigdy! − co za słowa.
Każdy szafuje tym bezkarnie,
żeby dać wyraz swojej woli
i znów zaczynać od początku.
Nigdy! Przenigdy! − słowa szprychy
w koło Macieju wehikule...

Spoglądam w górę, bo tam właśnie
zaterkotało jak najęte
jakieś istnienie kolorowe.
Dzięcioł obrabia suchy konar;
szuka korników, waląc dziobem.
Gdyby tak szukał, jak ja sensu,

to by już dawno umarł z głodu.
Poza granice semantyczne
etymologią zakreślone
kornik na szczęście rzadko chodzi,
nie ma więc na co ptak narzekać.

Przecinam rynek. By miasteczko
zostawić w tyle, muszę jeszcze
przejść kilka ulic oraz placyk.
Placyk minąłem i ulicę...
Tu kiedyś stała stara karczma
sławna z grochówki na wędzonce,
no i z golonki przypiekanej.
− To mami zamówić, albo tamto? −
przed wielu laty mną targało
wahanie niczym w Elsynorze
w tej właśnie karczmie. Jej historii
słuchałem, sennie sącząc piwo
jako post scriptum do golonki...
Żyd ją prowadził. Jeden z Mośków,
których uwiecznił mistrz Wesela...
Gdy musiał odejść via Oświęcim,
miejscowy volksdeutsch dostał schedę.
(Nim wszedł okupant, by mu pomóc
znaleźć korzenie vaterlandzkie,
w Sokołach dumnie sztandar nosił
rok rocznie w dniu Trzeciego Maja.)
Na Gasthaus z miejsca ją zamienił;
renomowany drink nach osten.
− Sicher ist sicher sagt Mcinnicher −
mawiał ów volksdeutsch i dlatego
po swojej dniówce przy szynkwasie
nocą futrował chłopców z lasu,
których największym osiągnięciem
było strzyżenie na nul dziewczyn,
które wchodziły z okupantem
czyli z wermachtem w niecny kontakt...
A kiedy przyszło wyzwolenie,
GieeS otworzył drzwi na ościerz
nowym prawidłom spółdzielczości,
na Bar ludowy szyld zmieniwszy.
Volksdeutsch w nim został kierownikiem.
Lecz wpierw się zdenazyfikował,
w czym mu pomogli chłopcy z lasu,
bo byli z dobrej orientacji.

Potem wyjechał jako mniejszość,
lecz to już całkiem inne dzieje
i z karczmą już nie mają związku.

Karczmy też zresztą, widzę, nie ma.
To, co nią było, jest Pizzernią.
Szyldem, strzałkami i malunkiem
placka barwnego jak kotylion
wabi do środka. Nie korzystam.
Prosto ulicą idę dalej:
znowu wróciła do Marszałka;
tak jak nazwano ją przed wojną.
Przedtem Szeroką była zawsze,
mogła Breit Strasse śmiało zostać,
lecz Adolf Hitler ją przywłaszczył.
Potem na długo jej przypięto
tabliczki z wodzem rewolucji.
Aż osiągnęła stan dzisiejszy.
Prawdopodobnie ostatecznie,
aczkolwiek nigdy nie wiadomo.
Wszystko się może jeszcze zdarzyć.
Bo wbrew poglądom Japończyka,
koniec historii nie nastąpił,
a więc mistrzowie brązownictwa
nie zakończyli swego dzieła,
które nie dało nigdy dotąd
zaznać spokoju pokoleniom.
Te przychodzące zaraz po nich
ciągle musiały tak, jak leci,
wszystko dokładnie odbrązawiać,
nowy front robót szybko tworzyć
dla kadry nowych brązowników.
Nigdy więc nowym pokoleniom
w tej oscylacji brązownictwa
nie stało czasu na co inne,
co by popchnęło nas do przodu,
zrównało chociaż z tymi w środku.
A tak, człapiemy w ariergardzie...

Pies się odezwał gdzieś w opłotkach,
dawszy początek ujadaniu,
jakby to były szpalty gazet,
albo co najmniej karawana.
A to krajobraz z Chełmońskiego;
punkt odniesienia strasznych mieszczan,

Jubileusz mistrza s³owa
EEDDMMUUNNDD  WWOOJJNNAARROOWWSSKKII - Staros¹deczanin mieszkaj¹cy w Katowicach,
zwi¹zany ze Œl¹skiem od ukoñczenia studiów na Uniwersytecie Jagielloñskim w
1954 r. - obchodzi w tym roku jubileusz 50-lecia pracy twórczej. Poeta, publicysta,
twórca radiowy, re¿yser, dramaturg, satyryk, rysownik, autor utworów dla dzieci.
Jest jednym z nielicznych literatów oddaj¹cym swoje talenty dzieciêcej 
publicznoœci teatralnej. Napisa³ m.in. sztuki: “Przypowieœæ o Jasiu, który oszuka³
os³a”, “Nowe szaty królika”, “Piernikomachiê”, “Ondraszku, Ondraszku”,
“Pacyd³o nie œpi”, Uœmiech dla smoka”, “Bajkopejê”, “Sztukê do trzech razy”,
jase³ka “Biegnijcie do szopki” (na zamówienie Polskiego Teatru dla Dzieci 
“Imagination” w Londynie; tam te¿ odby³a siê jej prapremiera) oraz ciesz¹c¹ siê
szczególnym powodzeniem (17 inscenizacji) “Balladê o bochenku chleba” (za,
któr¹ zosta³ wyró¿niony “Z³ot¹ mask¹” przyznawan¹ w Katowicach z okazji
Miêdzynarodowych Dni Teatru), a ponadto: powieœæ “I s³ychaæ by³o rechot ¿ab”,
monodram “Pi³ka Yorika”, “Traktat o krasnoludku”, “Anima³ki”... Przez kilka-
dziesi¹t lat pracowa³ (z przerw¹ na stan wojenny) w Radiu Katowice, tworz¹c
popularne cykle audycji kulturalnych, literackich, satyrycznych. 
Dla “Kuriera Staros¹deckiego” napisa³ cykl pt. “S¹deckie wyczulenia”. Stworzy³
nowy “gatunek literacki” - song esej! (rk)
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którzy dla chleba ujechali
i co noc teraz pot nostalgii
mordy na piersiach im zalewa.
Mache Ton sind mir Verdruss,
ale najbardziej − zdaniem mistrza −
to Hundegebell mir verhaust.
Podobnie zresztą nasz poeta
myśleć się zdawał mu rówieśnie,
bo zanim Laurę: pchnął pod jawor,
psy pierwej uśpił w swej sielance.

Te, co szczekały, już umilkły,
gęsiom w ten sposób pozwalając
pogęgać trochę, kurom gdakać.
A mnie pomyśleć o czymś innym.
Lecz o czym myśleć, powiedz muzo,
bo dookoła tyle zjawisk
różnych, przedziwnych, wielorakich.
Cała paleta, twierdzą jedni,
drudzy natomiast: cala gama.
Byłby to sposób, by podzielić
na dwa obozy całą ludzkość.
Na tych, dla których jest paletą
ta wieloraka różnorodność.
I na tych, co się upierają,
żeby przy gamie raczej zostać.
Lecz cóżby zmienił nowy podział.
Wnet by się podniósł krzyk bojowy:
Gama! Paleta! Krwawe surmy
i wyciskano by wnet rację
z. każdego słowa na użytek,
jakby to pryszcz był albo wągier,
ziarno rzepaku, słonecznika...

A ten co rośnie obok ścieżki
która prowadzi hen, nad Wisłę,
nie wie, jak zwrócić kwiat ku słońcu,
bo jest południe. Mój cień także
zrobił się krótszy o połowę.
Za chwilę zacznie mu się dłużyć,
aż się rozpuści w mrocznej cieczy,
pozostawiając nocy Wszechświat.
Wciąż pożerany przez entropię.
Co się rozszerza, by się zapaść.
Co wziął początek od Big Bangu,
który zostawił ślad po sobie
w tle. By nie było wątpliwości,
jakich przysparzać zaczął chaos,
gdy stał się modny wśród fizyków.
Lecz równocześnie ten ślad zatarł,
co by nam tutaj mógł pozwolić
sens jakiś znaleźć ostateczny.
Jedna teorię do wszystkiego.
Uniwersalny klucz do bytu,
otwierający ów labirynt,
w którym króluje Akwinata.
Za nos nas wodzi wraz z Platonem.
Chcą, byśmy weszli do jaskini
i popatrzyli na tę ścianę,
gdzie cień ma swój niezbity dowód.

Brzoza, minięta mimochodem,
swą liszajową bielą kory
(niezastąpioną dla artysty,
kiedy maluje grób powstańca)
myślom nadętym ontologią
pomogła dziarsko zejść na ziemię.
Na ziemię bądź co bądź ojczystą.

Tu całkiem nowy akcjonariat
na jej ołtarzu składa bukiet
z obelg uwity, klątw, potwarzy,
więc z pochlebstw, pochwał dywidendy,
przyjętych kiedyś na sto procent.

Choć w narodowym trzeciorzędzie,
w karbonie może albo kredzie,
ktoś znowu odkrył grenadiera.
− Eureka! − krzyknął jak filozof.
Wyżął szybciutko parę kropel
i przelał wprost do pamiętnika.
(Do tej klepsydry, z której piasek
służy na kopiec dla potomnych.
Lub do schowania głów, co wczoraj
przystrajał wawrzyn ze stempelkiem.)
Pomimo tego wciąż przybywa
banków i spółek, biznesmenów.
− Na co zamienić pola bitew? −
łamie swą głowę jak przysięgę,
błądząc po eurolabiryncie,
myśl narodowa w powijakach.
− Na wolnocłowe terytorium?
Ekologiczne składowisko?
Całodobowy autoparking? −
Cegły z przedmurza zbyt zwietrzałe,
niezbyt nadają się do tego,
by nią brukować drogę w przyszłość.
Garb coraz większy, przeto trzeba
ucho igielne tak poszerzyć,
żeby kapitał wolną drogę
miał przy wkraczaniu na nasz rynek…
Wracają chyłkiem głodni chwały
z wielkiej wewnętrznej emigracji.
Ci, co miedziane mieli czoła,
walczą o status Wallenroda,
Z tratwy nawzajem się spychają
przepływający rzeką wspomnień.
Pewnie się kiedyś zmieni w Letę
i będzie można wpław ją przebyć.
Na razie jednak pali wstydem
niczym Koszula Dejaniry
ze strof poety; też był wieszczem...
Łokcie zaś, które pomagały
wepchnąć się w karty podręczników,
zwarte pokornie służą dłoniom
już całkiem nowej generacji...

Przeszło koło mnie arcydzieło
z żebra poczęte słowem Stwórcy.
Puściły więzy. Z każdej myśli
wszelka logiczność uleciała.
Naprzód ruszyła wyobraźnia.
Opuszki palców zwilgotniały;
żywicą wspomnień przepocone
gotowe służyć sensorami
wszelkiej podatnej wypukłości.
Jak tu się za nim nie oglądnąć,
tym cudem naszej galaktyki.
A może zresztą wszystkich razem,
choć jest ich ponoć dużo więcej
niźli atomów w ziarnku piasku...
Zwróciłem głowę nie przystając.
Tak! Gdyby Stwórca cały wszechświat
wyłącznie po to uruchamiał,
żeby powstało coś takiego,
to − jak powiadał wielki Gottfried −
racja byłaby dostateczna,
wystarczająca, aby istnieć...
Ale przyjemność nie jest celem,
tylko wskazówką, gdzie iść warto,
zapakowaną jak przynęta,
by rozumowi nie zawracać
głowy częstymi pytaniami...

− Dzień dobry panu − idzie człowiek.
− Dzień dobry panu − odpowiadam.
Pozdrowił, przeszedł, poszedł dalej.
I ja tak samo kropka w kropkę.
Jak molekuły według zasad,

które Heisenberg ustanowił:
nikt nas określić nie był w mocy.
A przecież mogłem stanąć chwilę,
o to zagadnąć i o tamto.
Albo w ogóle o cokolwiek.
Żeby po prostu dojść do wniosku,
że choć idziemy w różne strony,
to jedną drogą podążamy,
więc gdyby tylko można było
iść w dwóch kierunkach równocześnie,
szlibyśmy razem ramię w ramię.
Bo może, kto wie, po to samo
idziemy, każdy na swój sposób,
do DNA swojego raz na zawsze
przybici trwale jak do krzyża.

Nie przystanąłem i on także.
Ten Homo Sapiens kim jest, nie wiem.
Vietorem może? Lub Faberem?
Albo Ludensem jakimś swojskim?
A może tylko zwykłe sedno
zagadki Sfinksa w sobie nosi,
na którą nie chce odpowiadać,
bo woli raczej, gdy ma bliznę
po jakimś sępie (któż jej nie ma),
odsłonić miejsce, to gdzie była,
oraz, pogdybać aktualnie:
dziś przefiltrować przez, wczorajsze,
jutro zanurzyć w sosie własnym?

Na te pytania nie odpowiem,
bo się zjawiają całkiem nowe.
Te znowuż zaraz, robią miejsce
temu, co oko ma pod ręką...
Drogę przecięła druga droga,
tak jakby Ziemia świętym krzyżem
błogosławiła krok wędrowca.
jakby ramiona stronom świata
sens nadawały jednoznaczny
niczym wiatraka skrzydła długie
na don Kichota czekające.
Albo współrzędne − iks, ypsylon −
które zmierzają w nieskończoność
w czterech kierunkach jednocześnie...
Na skrzyżowaniu Matka Boska
w złotobłękitny gips zakuta
przez szybkę z wnęki swej kapliczki
wysłuchać skora z cierpliwością
szeptu zdrowasiek lub litanii.
Wargi w pamięci wyszperały,
modlitwy serca rytm pokorny
ruskiego mnicha naśladując:
Panno łaskawa, Panno wierna,
Różo duchowna, Damie złoty;
prosimy, wybacz nam grzesznikom!
A więc tym także, co zmienili
Twoje oblicze Jasnogórskie
w puzzle dla dzieci do zabawy;
co urządzają widowiska,
w mesjanistycznym obłąkaniu
walcząc o miejsce pod Twym płaszczem,
o wyróżnienie wśród narodów;
co akt oddania podpisują
z Twym konterfektem w butonierce −
wybaczże nam to Matko Boska!
Jeżeli jednak nas wyróżniasz
Swoją miłością tak, jak matka
swe dziecko niedorozwinięte,
zechciej zostawić nas w spokoju,
bo z polish jokesów nie wyjdziemy!

Kondukt naprzeciw wyszedł słowom…

Sznur żałobników pod przewodem
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krzyża, chorągwi, potem trumny
z wiekiem podobnym, jakie Kotsis
oparł o ścianę przed pogrzebem,
przeciął mi drogę. Zdjąłem czapkę;
pokora mogła ujrzeć światło...
Dzwonnik potrząsnął tak powietrzem,
że trudno złapać dech bez szlochu.
Z trąb się wychylił Szopen gruźlik
i czuwa nad tym, by iść wolno.
Nad tu i teraz nieboszczyka
wzniósł się wykrzyknik. Lecz go skręca
w znak zapytania pełna troski
prośba o spokój wiekuisty.
Racz mu dać Panie − doszeptałem −
Racz się rozliczyć przed nim także
ze Słowa, tego na początku,
gdyż każde chcenie, by nie było
uznane przez nas tu, na Ziemi,
za samowolę, cóż że Boską,
musi mieć dowód konieczności.
Ale Ty, Boże, nic nie musisz
i koło znowu się zamyka,
jak kondukt, co mi drogę otwarł...
Zakładam czapkę, ruszam dalej.

Są dwa rodzaje wędrowania.
Możesz wynurzyć się z gęstwiny,
trafić na pierwszą z brzegu ścieżkę.
Ta cię zawiedzie na ciut szerszą.
Onaż do bardziej wydeptanej
cię zaprowadzi zaniedługo.
Nią podążając, wnet dochodzisz
do jeszcze szerszej i tak dalej...
I tak na przekór perspektywie,
która w punkt wszystko zwykła zmieniać,
trakt okazały w końcu widzisz.
Szeroki, gładki, dwupasmowy.
Z siatką ochronną wzdłuż swych boków,
by omen drogi nie przeleciał.
Bez wzniesień stromych i zakrętów,
że trzeba zwolnić, by je zebrać.
Na trakcie tyle drogowskazów,
tablic przeróżnych i wskazówek,
iż niepodobna już pobłądzić,
nawet gdy nie wiesz, dokąd idziesz.

Ale też można iść na opak...
Zejść postanawiasz, z tego traktu,
(nazwany został okazałym;
odeń zacząłeś swą wędrówkę,
skoro twej stopie, stąd ni zowąd,
wyszedł naprzeciw przypadkowo)
bo zbyt ruchliwy, zatłoczony
i tak bezpiecznie oczywisty
jak cztery, gdy jest sumą dwójek,
a nie wynikiem ciężkich równań
czy niewiadomą do odkrycia,
lub choćby funkcją logarytmu...
Schodzisz więc z traktu, bo masz dosyć
tych wszystkich wspólnych mianowników
i statystycznych uogólnień,
radosnych ochań nad szybkością
przy osiąganiu wielkich celów.
Chcesz wreszcie swoją pojedynczość
utopić w morzu złożoności.
Chcesz zakosztować tajemnicy
nie do przebycia tratwą sensu,
który się rozmył jak brzeg stromy...
Gdy wtedy dotrzesz do gęstwiny,
droga się zwęzi jak szpic szczytu
nie mierzonego wysokością.

A w której, z tutaj wymienionych,

wędrówkę moją da się zmieścić?
Bo skąd konkretnie Stqd do Wisty?
Z którego miejsca do którego?
Gdyby ktoś o to raczył spytać,
to trudno by właściwie było
dokładnie na to odpowiedzieć.
Chociaż na swoich barkach dźwiga
mniej kilometrów od Dunaju,
Wołgi i Dniepru (nawet Dniestru),
od Donu, Dźwiny, Renu, Łaby
− zaś porównanie jej długości
z Nilem, Mekongiem, z Missisipi
wynik dałoby groteskowy −
gdy się jednakże wszystkie strofy
(od Mistrza Jana zaczynając)
jej poświęcone, naszej Wiśle,
uwzględnić zechce w tym rachunku,
zwłaszcza opisy jej uroku
o każdej porze dnia i nocy,
nie mówiąc już o porach roku, 
o wydarzeniach historycznych,
legendach, baśniach i tęsknotach,
i o jej szumie nostalgicznym
w obcych dorzeczach w kształcie Rodła −
na głowę bije wszystkie rzeki.

Od drzewiej, kiedy dzielną Wandę
przed narodowym mezaliansem
nader skutecznie uchroniła,
aż po cud, co się raczył zdarzyć,
by nas ocalić przed nawałą,
do niej zbiegają nasze serca
z każdego miejsca, w każdym czasie.
Tym, czym jesteśmy, być mogliśmy
dopiero wtedy, gdy ją przejdziem.
Wiele przeszliśmy rzek − śpiewali
chłopcy znad Oki podążając,
by brzeg osiągnąć najpiękniejszy...

A mej wędrówki kres już widać,
czemu przyklasnął dźwięcznie zegar
z pobliskiej wieży. Przystanąłem,
żeby policzyć, ile wybił...
− Zgadza się − rzekłem do Omegi,
wiernego punktu odniesienia
przycupniętego nad nadgarstkiem...
I choć dziś śmiało można szukać
innych odniesień do zagadki
bytu, wszechświata, prapoczątku;
można też grzebać w czarnych dziurach,
przebierać w kwarkach czy neutrinach,
jakby to były ulęgałki;
chociaż mistyków można zatkać
rozproszonymi strukturami,
by wydać wniosek tak jak wyrok:
nie jest zegarem, lecz chaosem −
to mimo wszystko wolę zegar...
Gdy wiedza nowe propozycje
podsuwa wciąż do odrzucenia,
by powstał nieskończony łańcuch
z wielkim ciężarkiem głodu prawdy
popychającym do wahania,
to cóż potrafi go zastąpić?
Tak zegarmistrza, jak sam zegar,
bo może to jest jakaś jednia,
jakaś monada tajemnicy;
zegar z zegarów, których kółka
są zegarami, te zaś znowu
także z zegarów się składają.
No i tak dalej i tak dalej,
lecz nie wiadomo, jak daleko.
I z tego względu nie wiadomo,
czy wieczność nie jest sumą czasu

ich wszystkich razem − tych zegarów.
Nie z dodawania jest tą sumą,
lecz z podawania. Coś mniej więcej,
jak bukom buki, dęby dębom...
I nie jest ważne, jak wygląda.
Nie ma znaczenia, co się rusza;
co się w nim kręci, oscyluje,
co na dół ciąży, co się waha,
czy woda leci, czy też piasek.
Czy w ciekłym krzemie wierci dziurę,
żeby wykrzesać punktualność,
czy może ją wyciska z kwarcu,
albo palcami swych wskazówek
wpycha minuty do godziny,
aby z nich utkać dni i noce,
miesiące, lata i epoki.
A potem uciąć jak kostucha
w praskim zegarze nad Wełtawą...
Ale idziemy Stąd do Wisły
(zresztą wędrówki kres już widać)
no to Wełtawie dajmy spokój.
Ma do toczenia własne wody
i to z dorzecza cesarskiego...

Gdy pokonałem grzbiet pagórka,
wały ochronne grubą kreską
zmazały liniię horyzontu.
Stanąłem na nich po godzinie,
wśród traw wysokich zbiegłem na dół.

W czesanych przez wiatr strąkach wiklin
kołtuny ptasich gniazd się czernią.
Pod stopą trzeszczy przeraźliwie,
jak piasek w zębach, suchy konar.
I brzeg przekreślił dalszą drogę...
Brzeg oczywiście rzeki Wisły.

Jakby jej w głowie zamąciły
te wszystkie strofy o jej wdziękach,
które wydało przezywanie
piękna ojczyzny zniewolonej,
toczy swe wody na stojąco.
Brudna, leniwa, krnąbrna, płytka
niczym kocmouch. Ten co w bajce
czeka na księcia i grymasi.

Jak w niej utopić swoje myśli,
ciężkie jak kamień? Nie milowy
i też nie młyński z Bożych młynów,
ale do szyi przywiązany...
Jak zmyć z nadziei wątpliwości,
które się do niej przykleiły,
niczym z przysłowia brud do ręki?
Jak spłukać smutek, co się rodzi,
skoro żeś sam jest pełen winy?

Biorę kamyczek, rzucam, niech mi
kółeczko zrobi na powierzchni.
Niech zrobi kółko tak jak zawsze.
I tak jak zawsze niech go zatrze.

Kamyk się odbił i podskoczył.
Kpiąc sobie ze mnie w żywe oczy,
żadnych kółeczek nie zatoczył.

* Pierwodruk w miesięczniku “Śląsk”, Katowice
nr 9/1998 oraz publikacja “Apokalipsa i inne
song eseje” wydana przez Górnośląskie
Towarzystwo Literackie z okazji 50−lecia pracy
twórczej Autora, Katowice 2003



KURIER STAROS¥DECKI 5/2003 Strona 15

S Z KO L N E
W I E Œ C I
DZIĘKUJEMY PANU, PANIE FRANCISZKU...

On dla nas szkołę zbudował,
On się uczniami opiekował,
On straż pożarną założył i prowadził,
Qn we wsi mieszkańcom 
najlepiej radził...,

Tym wierszem rozpoczn¹ siê
ksi¹¿eczka pt. “Dzieci

pisz¹”, zbiór utworów poetyc-
kich i prozatorskich na-
pisanych przez uczniów Szko³y
Podstawowej w Barcicach,
zebranych przeze mnie. W tak
krótkich s³owach -glêboka
treœæ. Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e
Ci mali twórcy ujrzeli wielkoœæ
skromnego cz³owieka, jakim
by³ Franciszek Œwiebocki -

Polak, Patriota, Nauczyciel - dzisiaj Patron Szko³y Podstawowej w Bar-
cicach. Jemu to dzie³o zosta³o poœwiêcone w 60-t¹ rocznicê œmierci w
obozie koncentracyjnym.
Utwory napisane przez uczniów maj¹ ró¿norodn¹ tematykê i formê.

Œwiadcz¹ one o m³odzieñczym zapale i powa¿nym pisarstwie. Zauwa¿a
siê tam bogactwo treœci, przepe³nienie nut¹ radoœci, nadziejê, entuz-
jazm oraz pochwa³ê œwiata. Du¿y wk³ad w stworzenie tego zbiorku
w³o¿yli uczniowie kl. III b, którzy ozdobili go swoimi barwnymi
rysunkami. Bior¹c do rêki zbiorek, czuje siê, ¿e dzieci w naszej szkole,
pamiêtaj¹ o swych korzeniach, tradycji, o swej ma³ej OjczyŸnie i dlatego
czynnie uczestnicz¹ w tego typu przedsiêwziêciach. Nagrod¹ dla nich
bêdzie Sztandar Szko³y, bo pieni¹dze ze sprzeda¿y ksi¹¿eczki przez-
nacz¹ na ten ce³.
W tym miejscu muszê nadmieniæ tak¿e, i¿ nale¿ymy do placówek szkol-
nych, które pracuj¹ zgodnie z planem wychowawczym szko³y, realizuj¹c
cele zawarte w Podstawie Programowej Kszta³cenia Ogólnego - Roz-
porz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. oraz
Statutem Szko³y, zwracaj¹c uwagê na zadania wychowawcze. Jednym
z nich jest udzia³ spo³ecznoœci szkolnej w Œwiêcie Szko³y, odbywaj¹cym
siê co roku 11 listopada, dniu, kiedy Gestapo aresztowa³o Franciszka
Œwiebodzkiego. W klasie podczas prowadzenia lekcji, traktuj¹c Go jak
zwyk³ego przestêpcê. 
Ten dzieñ jest szczególny. Inauguracj¹ œwiêta jest msza w koœciele

parafialnym, w której uczestnicz¹ wszyscy pracownicy szko³y i
uczniowie wraz z rodzicami. Nastêpnie odbywa siê uroczysta akademia,
na któr¹ zapraszamy syna Franciszka Œwiebodzkiego oraz w³adze
oœwiatowe i gminne. 
Mamy okazjê wspomnieæ postaæ tego wielkiego cz³owieka, którego
zabra³o Gestapo z Jego szko³y, bo przecie¿ dziêki Niemu powsta³a. On
by³ jej pierwszym kierownikiem i nauczycielem manifestuj¹cym sw¹ pol-
skoœæ.

Za to, ¿e dzisiaj mog¹ kszta³ciæ siê kolejne pokolenia Twoich
wychowanków, dziêkujemy Ci, Panie Franciszku. Jesteœmy dumni, ¿e
naszej szkole nadano Pana imiê. Nie zapomnimy o Panu i Pana
zas³ugach, nie tylko dla szko³y, ale tak¿e dla spo³ecznoœci Barcic. “Jak¿e
piêkny jest cz³owiek, kiedy jest cz³owiekiem”.

Wspomnienia o Franciszku Œwiebodzkim odnajdziemy tak¿e w

wydawanych przez Muzeum Regionalne w Starym S¹czu “Kronikach
Muzealnych” w nr 3 z 2002 r. w rozdziale ¯yciorysy i sylwetki. Autorem
ich jest p. Jan Koszku³, mi³oœnik i piewca kultury staros¹deckiej,
cz³owiek, któremu bliskie s¹ tematy o ludziach zas³u¿onych dla
Staros¹decczyzny. Jesteœmy Mu niezmiernie wdziêczni, za to, ¿e tak
piêknie i ciep³o ukaza³ postaæ naszego Patrona.

LLiiddiiaa  CCaabbaa³³aa

Nasze sukcesy
Reforma oœwiaty wymusi³a nowy sposób konstruowania konkursów

przedmiotowych. W bie¿¹cym roku szkolnym dla uczniów szkó³ pod-
stawowych po raz pierwszy zorganizowano konkursy przedmiotowe w
nowej zintegrowanej formule - konkurs humanistyczny i matematyczno-
przyrodniczy. W obu brali udzia³ uczniowie Szko³y Podstawowej im. Fran-
ciszka Œwiebockiego w Barcicach. W Konkursie Matematyczno -
Przyrodniczym “Matematyka jest wszêdzie” najlepsi okazali siê Robert
Dyjas z kl. VI A i Piotr Buchman z kl. VI B. Wygrali oni eliminacje szkolne,
zakwalifikowali siê do etapu rejonowego, a nastêpnie jako jedyni przed-
stawiciele gminy Stary S¹cz brali udzia³ w wojewódzkim etapie tego
konkursu i zostali laureatami Ma³opolskiego Konkursu Matematyczno -
Przyrodniczego “Matematyka jest wszêdzie”. 
Gratulacje nale¿¹ siê nauczycielkom, które przygotowywa³y uczniów
do konkursowych zmagañ: Annie Æwierz i Ewie Baran. Uroczyste
wrêczenie dyplomów oraz nagród, odby³o siê w Pa³acu M³odzie¿y w
Tarnowie. Przy okazji wrêczania dyplomów uczniowie wziêli czynny
udzia³ w godzinnych warsztatach, na których mogli zaprezentowaæ
swoje wysokie umiejêtnoœci.
Piotr Buchman jest równie¿ laureatem rejonowego etapu Ma³opol-
skiego Konkursu Humanistycznego “Z bohaterami mitologicznymi za
pan brat”, zorganizowanym przez Ma³opolskiego Kuratora Oœwiaty i
Tarnowski Oœrodek Doradztwa Metodycznego. Ogólna liczba
uzyskanych punktów pozwoli³a mu na przejœcie do etapu wojew-

ódzkiego, na którym
reprezentowa³ nasz¹
szko³ê i gminê.
Warto dodaæ, ¿e
pomoc¹ w przygo-
towaniach do
konkursu s³u¿y³a p.
Maria Dyjas -
nauczycielka jêzyka
polskiego w SP w
Barcicach. Równie¿
do etapu wojew-
ódzkiego tym razem
XX Ma³opolskiego

Przegl¹du  Dorobku  Twórczoœci  Artystycznej  Szkó³  Podstawowych
zakwalifikowa³y siê, przygotowane pod kierunkiem p. Ma³gorzaty
Stefko oraz p. Janiny Tokarczyk, prace dwóch uczennic naszej szko³y:
Anny Kulig z kl. VI B pt. “Witra¿ wiosenny“ oraz Joanny Gorczowskiej
z kl. VI A pt. “Mój Przyjaciel“.
Prowadzona przez p. Lidiê Caba³a grupa teatralna “Weso³a Gro-
madka“ sk³adaj¹ca siê z uczniów klasy III B wziê³a udzia³ w VIII
Staros¹deckim Przegl¹dzie Teatrzyków Dzieciêcych. Brawurowo wys-
tawion¹ sztukê pt. “My z betonowego chodnika” zyska³a uznanie jury i
zajê³a III miejsce.
Zagadnienia zwi¹zane z szeroko rozumianym bezpieczeñstwem nie s¹
obce uczniom naszej szko³y. Praca p. Jaros³awa Janikowskiego da³a
wspania³e rezultaty. Podczas Gminnego Turnieju Wiedzy o Bez-
pieczeñstwie Ruchu Drogowego reprezentanci barcickiej szko³y w
sk³adzie: Piotr Buchman, Robert Dyjas i Robert Tokarczyk zajêli I
miejsce. IIwwoonnaa  KKaalleettaa--AAuugguussttyynn
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Ka¿dy Polak wie: w Europie byliœmy od zarania jej dziejów;
jesteœmy i bêdziemy w niej a¿ do ‘’koñca œwiata’’. I to nie

chodzi tylko o geograficzne po³o¿enie Polski: chodzi przede
wszystkim o przynale¿noœæ cywilizacyjn¹ i kulturow¹. I nie
warto o tym dyskutowaæ z tymi , którzy nie znaj¹ historii.
Warto natomiast przyjrzeæ siê sobie pod innym k¹tem: czy

musimy tê Europê doganiaæ w sferze poziomu edukacji?
Statystyki w tym wzglêdzie nie s¹ niestety zbyt

pocieszaj¹ce (œwiadcz¹ o tym choæby wyniki badaj¹ce
poziom umiejêtnoœci czytania ze zrozumieniem). Ale wszelkie
dywagacje na ten temat nie maj¹ sensu, jeœli w œlad za tym
nie pójd¹ dzia³ania.
A wiêc zabraliœmy siê w Polsce ostro do roboty: ministerstwo
- reformuj¹c polsk¹ szko³ê, a my -nauczyciele - szukaj¹c
dobrych programów i lepszych, nowoczeœniejszych metod
nauczania aktywizuj¹cych ucznia.

“Przysz³o nowe”! I tylko ten, kto pracuje dzisiaj w szkole,
wie naprawdê, ile trzeba w³o¿yæ wysi³ku, aby sprostaæ
wymaganiom reformy i oczekiwaniom spo³ecznym. A te
wymagania to ci¹g³e doskonalenie zawodowe, doskonalenie
warsztatu pracy, poprawianie bazy szko³y, czyli to wszystko,
co sk³ada siê na podwy¿szanie poziomu jakoœci pracy szko³y
Wiadomo: na to trzeba pieniêdzy, których, o czym wszyscy
dobrze wiemy - nie jest za du¿o. W tych warunkach nauczy-
ciele dokszta³caj¹ siê za w³asne pieni¹dze, a szko³y, by wzbo-
gaciæ bazê dydaktyczn¹ czêsto pozyskuj¹ dodatkowe œrodki
pozabud¿etowe. I tu ogromne znaczenie ma zaanga¿owanie
osobiste, mobilnoœæ, pracowitoœæ nauczycieli, a przede
wszystkim du¿a sprawnoœæ organizacyjna dyrektorów.

Nasza skrudziñska szko³a – owszem - niedu¿a i mo¿e
gdzieœ poza wielkim œwiatem; ale za to piêknie po³o¿ona w
otoczeniu lasów i wzgórz, gdzie na horyzoncie rysuj¹ siê kon-
tury Przehyby. Mo¿na odetchn¹æ œwie¿ym powietrzem
nawet w czasie przerwy. (Kto nie wierzy, niech sam zobaczy!

Zapraszamy!) No i pewnie ten dobry klimat przeniós³ siê do
wnêtrza szko³y! Jest nas w s z y s t k i c h zaledwie 160 osób.
Ale i my kroczymy do tej WSPÓLNEJ EUROPY! Bez
¿adnych kompleksów. Nieobce s¹ nam ani komputery, ani
Internet, faks, czy kserokopiarka. Najwa¿niejsze, ¿e myœlimy
“po nowemu”, ¿e ci¹gle staramy siê podnosiæ swoje kwali-
fikacje i rozwijaæ umiejêtnoœci. Jednak na nic zda siê teoria
nie poparta praktyk¹ i doœwiadczeniem. Jak je zdobywaæ?
Najlepiej “p o d g l ¹ d a æ”. Tylko nie przez dziurkê od klucza
(znam takie przypadki!).

LLEEKKCCJJEE  OOTTWWAARRTTEE!!  AA  ppootteemm  ttwwóórrcczzaa  
ddyysskkuussjjaa..  TToo  jjeesstt  ttoo!!

Na swojej drodze do WSPÓLNEJ EUROPY spotkaliœmy
w³aœnie nowych przyjació³: nauczycieli ze szko³y publicznej
w JARABINIE . Jest to ma³a miejscowoœæ s³owacka
po³o¿ona niedaleko naszej granicy.
28 czerwca 2001 roku zawarta zosta³a “UMOWA O
WSPÓ£PRACY pomiêdzy Szko³¹ Podstawow¹ im. Jana
Brzechwy w Skrudzinie - Gmina Stary S¹cz w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, a Zakladnou  Skolou - Obec Jarabina w
Republice S³owackiej”. Dyrektorzy obu szkó³: Ma³gorzata
Niemiec i Jozef Kovalæik kierowali siê “pragnieniem
nawi¹zania i rozwijania kontaktów partnerskich, maj¹c
przekonanie, ¿e bêdzie to dobrze s³u¿yæ wzbogacaniu ¿ycia
oœwiatowego, upowszechnianiu kultury obu narodów,
sportu i turystyki. Uwzglêdniona zosta³a te¿ wspó³praca z
samorz¹dem lokalnym. Starosta Jarabiny p. Mikulaœ Kaña
z naszym so³tysem p. Mieczys³awem Szewczykiem dziel¹
siê swoimi doœwiadczeniami, uczestnicz¹c w organi-
zowanych spotkaniach.

SSkkrruuddzziinnaa  &&  JJaarraabbiinnaa  
−  ku wspólnej EUROPIE
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Pierwsze kontakty polega³y na zorganizowaniu wycieczek
dwudniowych. Najpierw my u nich, a potem oni goœcili u nas.
Odkrywaliœmy u siebie nawzajem tajniki szkolnego ¿ycia,
poznawaliœmy swoje problemy i bawiliœmy siê wspaniale.
Dzieci by³y szczêœliwe.
Ostatnio nasza wspó³praca przybra³a inny charakter:
zaprosiliœmy grono pedagogiczne na lekcje otwarte. Przy-
jechali bardzo chêtnie i równie chêtnie uczestniczyli w 
zajêciach edukacyjnych. Mieli okazjê zetkn¹æ siê z metodami
nauczania stosowanymi w naszej szkole, poznali nasz 
warsztat pracy, zobaczyli jakimi dysponujemy pomocami
dydaktycznymi i jak eksponujemy prace naszych dzieci w
salach lekcyjnych i na korytarzach.
Pani dyrektor Ma³gorzata Niemiec zapozna³a ich z dokumen-
tacj¹ szko³y, opowiedzia³a o wymaganiach, jakie stawia siê w
Polsce nauczycielom, jak przedstawiaj¹ siê warunki 
finansowe itd. Przeprowadzi³a równie¿ swoist¹ lekcjê
pogl¹dow¹ w pracowni komputerowej. Zaznajomi³a naszych
goœci, w jaki sposób wykorzystywany jest komputer i Inter-
net na ró¿nych lekcjach i poza nimi. Zaprezentowa³a te¿ niek-
tóre prace nauczycieli.

Nasi mili przyjaciele z nieukrywanym ¿alem stwierdzili, ¿e
niestety nie maj¹ w swojej szkole takiej pracowni i tak
³atwego dostêpu do Internetu. Zrozumieli, jak ubog¹ jest
szko³a bez tego “okna na œwiat”’ i o ile trudniej jest pracowaæ
tylko z ksi¹¿k¹ i tablic¹.

Z ksi¹¿k¹ te¿ nie jest im ³atwo. Otó¿ - bibliotek szkolnych
na S³owacji nie ma! S¹ tylko publiczne w wiêkszych miejs-
cowoœciach ni¿ Jarabina. Uczniowie po lektury musz¹ jechaæ
do Starej Lubowni. Szczerze powiedziawszy, bardzo mnie to
zdziwi³o. Wiêc nasza skromna biblioteka (choæ na nasze
potrzeby doœæ dobrze wyposa¿ona) sta³a siê przedmiotem
du¿ego zainteresowania s³owackich nauczycieli.

Spotkanie zakoñczy³o siê wspólnym posi³kiem i tradycyjn¹
wymian¹ upominków.
Po¿egnaliœmy naszych goœci serdecznym s³owem.

Jesieni¹ to my bêdziemy “podgl¹daæ” ich lekcje! Ale ju¿
Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka (1 i 2 czerwca) spêdzimy w
Jarabinie.

Wzajemna wymiana doœwiadczeñ, rozmowy, poznawanie
kultury ró¿nych narodów, a nade wszystko zawieranie przy-
jaŸni - oto droga do WSPÓLNEJ EUROPY!

Oto droga przysz³oœci.
MMaarriiaa  MMêêddrrzzyycckkaa--DDyyrrddaa

ŒŒwwiiaatt  bbeezz  kkssii¹¹¿¿eekk
“Ksi¹¿ka naucza dobroci i mi³oœci,
naucza œwiêtoœci cierpienia i pogody bólu.”

(Kornel Makuszyñski)

W¿adnej szkole nie wynegocjujemy z m³odzie¿¹ czytania
ksi¹¿ek – us³ysza³am niedawno w programie telewizyjnym

dla m³odzie¿y “Rower B³a¿eja”. Dlaczego? Czy m³odzie¿ nie siêga
po ksi¹¿kê? Przecie¿ w swojej pracy pedagogicznej spotykam
uczniów wrêcz uwielbiaj¹cych czytaæ, nie tylko lektury (po które
wiêkszoœæ z regu³y siêga z przymusu). Ogromny wp³yw na czytanie
maj¹ z pewnoœci¹ przyzwyczajenia wyniesione z dzieciñstwa,
rozwój zainteresowañ czytelniczych, sprawna technika czytania, jak
równie¿ rozbudzanie motywacji czytania - umiejêtnoœæ “zara¿ania”
uczniów pasj¹ do ksi¹¿ek przez nauczycieli, i to nie tylko polonistów. 
Czy mo¿e istnieæ œwiat bez ksi¹¿ki? Przeprowadzi³am na lekcji

dyskusjê na temat roli ksi¹¿ki w dobie nowoczesnej techniki kom-
puterowej i Internetu. By³am mile zaskoczona wypowiedziami
moich wychowanków. Otó¿ wiêkszoœæ zabieraj¹cych g³os w tej
sprawie stwierdzi³a, ¿¿ee  ¿¿yycciiee  bbeezz  kkssii¹¹¿¿kkii  jjeesstt  nniieemmoo¿¿lliiwwee.
Uczniowie wymieniaj¹ zalety ksi¹¿ki, m.in.: 
• ksi¹¿ki zawieraj¹ bardzo cenne informacje na temat przesz³oœci

i œwiata wspó³czesnego,
• rozwijaj¹ zainteresowania,
• dziêki nim mo¿na poznawaæ znanych i nieznanych (jeszcze!) pisarzy,
• ksi¹¿ka uczy logicznego myœlenia, rozumowania, wra¿liwoœci,
• zag³êbiaj¹c siê w lekturze, mo¿na marzyæ...,
• kszta³tuj¹ wyobraŸniê, rozwijaj¹ sferê emocjonaln¹ cz³owieka,
• czytaj¹c, uczymy siê ortografii, interpunkcji, poprawnego stylu,

w³aœciwego budowania ró¿nych form wypowiedzi.
Œwiat idzie do przodu, technika rozwija siê w niesamowitym
tempie, jednak¿e dzieci uwa¿aj¹, ¿e w ¿adnym stopniu klikniêcie
myszk¹ czy zabawa klawiszami nie mog¹ równaæ siê z przewer-
towaniem choæby kilku kartek ksi¹¿ki. “Komputer jest tylko
maszyn¹ i nie zast¹pi cz³owiekowi zdobywanej nieraz w pocie
czo³a i przez lata wiedzy”- twierdzi Bo¿ena.
Tak¿e film, na szczêœcie, przegrywa z ksi¹¿k¹. Argument? Twórca
filmu podaje gotowy obraz, najczêœciej sprzeczny z
wyobra¿eniami czytelnika, dlatego nie mo¿e budziæ emocji takich
jak ksi¹¿ka.
Wiele osób nie zamieni³oby ulubionej lektury ani na film, ani na

komputer. Dla nich œwiat bez ksi¹¿ek nie istnieje! “Gdy nie mam
pod rêk¹ dobrej ksi¹¿ki, ja siê po prostu nudzê” – mówi Kasia. 
Z pewnoœci¹ nie wszyscy czytelnicy tego artyku³u zgadzaj¹ siê z
powy¿szymi stwierdzeniami. Oczywiœcie wœród moich uczniów s¹
i tacy, którzy twierdz¹, i¿ wkrótce ksi¹¿ki stan¹ siê niepotrzebne,
poniewa¿ zostan¹ wyparte przez p³yty CD, DVD, komputery oso-
biste, laptopy ze specjalnymi programami do nauki. Mam
nadziejê, ¿e s¹ to g³osy wo³aj¹cego na puszczy. I nie ustajê w
rozbudzaniu zainteresowañ czytelniczych, zachêcaj¹c dzieci i
m³odzie¿ do jak najczêstszego siêgania po ksi¹¿kê. Staram siê
równie¿ wprowadzaæ uczniów w ¿ycie kulturalno-literackie,
zabieraj¹c ich na spotkania ze znanymi pisarzami i poetami, które
s¹ organizowane m.in. przez biblioteki, MGOK w Starym S¹czu.
Póki w dzieciach i m³odzie¿y tkwi szacunek do ksi¹¿ki, póty mogê
byæ spokojna o to, ¿e uczniowie na lekcjê z lektury przyjd¹ przy-
gotowani. Nie wszyscy przecie¿ s¹ uzale¿nieni od nowoczesnych
urz¹dzeñ. Komputery – owszem, ale ksi¹¿ka - przede wszystkim!
Oby tak by³o zawsze, wówczas nie trzeba bêdzie martwiæ siê o
prawid³owy rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci i m³odzie¿y.
Nie mniej jednak ogromny wp³yw na kszta³towanie w³aœciwych
postaw czytelniczych mamy równie¿ my, nauczyciele
wychowawcy.

KKrryyssttyynnaa  KKoozziieeññsskkaa
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Edukacja regionalna
− w szkole im. Jana Pawła II w Gołkowicach
Wbardzo bliskim już czasie planowane jest wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Prasa,

radio, telewizja pełne są dyskusji i informacji na jej temat. Autorzy programów i
artykułów zapoznają nas z państwami członkowskimi Unii. Każdy z członków Unii podkreśla
swój wkład w rozwój Europy na przestrzeni wieków.

Chociaż Polska ma dołączyć do Unii jako jeden z kolejnych członków (w grupie 15
państw) nie oznacza to, że ma być w niej mniej ważna. Aby tak się nie stało musimy mieć
poczucie własnej wartości i wiedzieć, co możemy przekazać innym, czym się pochwalić, co
wnieść jako wspólne europejskie dziedzictwo.

Mieszkańcy krajów Unii Europejskiej niewiele mogą powiedzieć o Polsce i Polakach.
Ale czy my sami dosyć wiemy o sobie, swoich korzeniach, walorach naszego kraju i kul−
tury? Wydaje się, że najwięcej w tym zakresie powinni przekazać swoim dzieciom rodzice.
Jednak młodzi rodzice często sami posiadają zbyt mało informacji na temat przeszłości
swojej miejscowości, zwyczajów i tradycji, dawnego charakteru miejsca zamieszkania.
Trudności przysparzają też przeważające rodziny jednopokoleniowe, w których nie można
oprzeć się na wiedzy dziadków czy pradziadków. Dlatego ważna rola przypada tutaj
szkołom. Dążąc do wszechstronnego rozwoju swoich wychowanków powinny dbać także o
zakorzenienie ich w kulturze, zwyczajach, przeszłości a także teraźniejszości swojego
regionu.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Gołkowicach podjęli się realizowania elementów edukacji regionalnej. Zostały 
stworzone autorskie programy edukacji regionalnej dla uczniów klas I – III a dla klas
starszych ścieżki edukacyjne dotyczące tej tematyki. W ramach realizacji treści dotyczących
edukacji regionalnej uczniowie zapoznają się ze swoją miejscowością, jej położeniem,
sąsiadami, przyrodą, przeszłością, przynależnością regionalną i regionalnymi zwyczajami,
strojami, mową, muzyką i tańcami, zabytkami architektury, ludowymi wytworami sztuki,
głównie sakralnej. Uczą się rozumieć rolę swojej miejscowości w regionie dawniej i dziś
oraz dostrzegać jej możliwości współcześnie. 

Realizacja programów i ścieżek związanych z edukacją regionalną odbywa się poprzez
różnorodne formy pracy. Należą do nich:
· Wycieczki wraz z zajęciami w terenie, podczas których dzieci wyjeżdżają do pobliskich
miejscowości: Starego Sącza, Podegrodzia, Skansenu w Nowym Sączu, wędrują do Gabo−
nia czy Skrudziny, zwiedzają istniejące w pobliskich miejscowościach muzea, spotykają się
z twórcami ludowymi naszego regionu.
· Współpraca z ośrodkami kultury w Starym Sączu i Podegrodziu, które informują szkołę
o imprezach odbywających się w tych ośrodkach, współorganizują zajęcia plastyczne,
spotkania z interesującymi osobami ( dotyczy to między innymi instruktora GOK w Pode−
grodziu). 
· Współpraca nauczycieli różnych specjalności realizujących treści edukacji regionalnej
np. nauczycieli nauczania początkowego i rytmiki, wykorzystanie nabytych umiejętności
muzycznych, tanecznych podczas uroczystości i imprez szkolnych (np. Dzień Babci 
i Dziadka, Dzień Matki). 

· Inscenizacje mające charakter okolicznościowy, głównie jasełka, ale także 
przedstawienia związane z pracami w gospodarstwie oraz tańce regionalne.
· Spotkania z interesującymi ludźmi, tzn. ze starszymi mieszkańcami Gołkowic, dziad−
kami niektórych uczniów, którzy chcą się podzielić swoimi wspomnieniami i przeżyciami
oraz artystami ludowymi działającymi na naszym terenie. Ludzie ci uczą dzieci właściwego
traktowania tego, co stanowi o odrębności własnego regionu, docenia jego znaczenie.
· Kultywowanie tradycji zdobniczych i rękodzielniczych regionu poprzez zapoznanie
uczniów ze sposobami zdobienia dawnych izb mieszkalnych, samodzielne wykonywanie
ozdób ( kwiaty bibułowe, wycinanki), poznanie tradycyjnego, charakterystycznego
rodzaju haftu, wykonywanie ozdób świątecznych związanych tak z Bożym Narodzeniem
jak i Wielkanocą a opartych na tradycyjnych formach ( pająki, podłaźniczki, palmy).
· Utrwalanie piękna najbliższej okolicy w pracach plastycznych o charakterze pejzażu, ze
zwróceniem uwagi na szczególne cechy naszego regionu.
· Tworzenie w klasie gazetek i kącików o tematyce regionalnej będących źródłem wiedzy
o miejscowości i regionie dla wszystkich uczniów. Uczących pietyzmu wobec pamiątek
przeszłości.
· Udział w konkursach mających na celu poznanie i propagowanie wśród innych wiedzy
o własnym regionie takich jak: Gminny Turniej Wiedzy o M i G Stary Sącz w kategorii plas−
tycznej (II miejsce), Zabytki Sądecczyzny widziane oczami dziecka (II miejsce i
wyróżnienie), konkurs plastyczny w ramach IV Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego
w Starym Sączu (wyróżnienie książkowe), konkurs plastyczny Starosądeckie Inspiracje
Plastyczne.
· Organizowanie szkolnych konkursów na prace plastyczne wykorzystujące elementy
regionalne (konkurs na pocztówkę oraz stroik wielkanocny).
· Gromadzenie materiałów na temat naszej miejscowości i regionu w formie albumów
prac uczniów, albumów fotograficznych, słowniczków, itp. wzbogacających warsztat pracy
nauczyciela i ucznia, systematyzujących zebrane informacje, umożliwiających wielokrotne
ich wykorzystanie.
· Zachęcanie uczniów do tworzenia wizji swojej miejscowości w przyszłości i projektowa−
nia realnych zmian podnoszących jej walory dla przyjezdnych jak i samych mieszkańców.

Poprzez realizację elementów edukacji regionalnej uczniowie powinni nauczyć się
dostrzegać walory własnego regionu, starać się promować swój region tam, gdzie się
znajdą, unikać naśladownictwa a dążyć do utrwalania odrębności, które mogą wzbogacić
i urozmaicić kulturę.

Sens działaniom związanym z realizacją elementów edukacji regionalnej nadają słowa
patrona naszej szkoły Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w Krakowie 10 czerwca
1997 r. podczas szóstej pielgrzymki do Ojczyzny: 

“(...) Wierność korzeniom nie oznacza mechanicznego kopiowania wzorów z
przeszłości. Wierność korzeniom jest zawsze twórcza, gotowa do pójścia w głąb, otwarta na
nowe wyzwania, wrażliwa na “znaki czasu”. Wyraża się ona także w trosce o rozwój 
rodzimej kultury, w której wątek chrześcijański obecny był od samego początku. Wierność
korzeniom oznacza nade wszystko umiejętność budowania organicznej więzi między
odwiecznymi wartościami, które tylekroć sprawdziły się w historii, a wyzwaniami
współczesnego świata, między wiarą a kulturą, między Ewangelią a życiem. Życzę moim
rodakom i życzę Polsce, aby właśnie w ten sposób umiała być wierna sobie i korzeniom, z
których wyrosła (...)”. “(...) Mam nadzieję, że pielęgnując te wartości społeczeństwo pol−
skie, które od wieków przynależy do Europy, znajdzie właściwe sobie miejsce w struktu−
rach Wspólnoty Europejskiej. I nie tylko nie zatraci własnej tożsamości, ale wzbogaci swoją
tradycję, ten kontynent i cały świat (...)”

Równie wiele ciekawych rzeczy mogą i na pewno pokazują swoim wychowankom
nauczyciele innych szkół, uwrażliwiając dzieci na walory rodzimej kultury.

AAnnnnaa  GGoorrcczzoowwsskkaa
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ZAMIEŚĆ SWOJE OGŁOSZENIE! Tylko ogłoszenia o naborze do szkół oraz oferujące miejsca
pracy na terenie miasta i gminy Stary Sącz – bezpłatne!
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SPORT. KOMUNIKATY
06−03−2003 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyły się Mistrzostwa Zespołu
Szkół Zawodowych Stary Sącz w narciarstwie alpejskim. Zawody zorganizowali:
Uczniowski Klub Sportowy i “Katedra Nauczycieli Wychowania Fizycznego“, na czelne z p.
mgr Marią Sztafą i p. mgr Adamem Bielem. W mistrzostwach startowało 39 zawodników i
11 zawodniczek. Uczestnicy mistrzostw pokazali duże umiejętności sportowe.
Po bardzo ciekawej i wyrównanej walce najlepszymi okazali się: Dziewczęta: 1. Anna
Magiera − kl. V Technikum Ochrony Środowiska, 2. Paulina Jeremenko − kl. III Technikum
Chemiczne, 3. Paulina Drożdż − kl. III Technikum Chemiczne. Chłopcy: 1. Piotr Łapka − kl.
IV Technikum Leśne, 2. Marian Iwańczyk − kl. V Technikum Leśne, 3. Wojciech Skupień − kl.
IV Technikum Leśne. Dla zwycięzców puchar ufundowała p. dyr. Bogumiła Hybel, ponadto
uczestnicy zawodów otrzymali pamiątkowe dyplomy. Należy podkreślić bardzo dobrą
organizację zawodów i wysoki poziom sportowy uczestników.

20.03.2003 r. na sali Zespołu Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana
w Stałym Sączu odbył się Turniej piłki siatkowej dziewcząt pod hasłem
sportowo witamy wiosnę o “ Puchar Wiosny Stary Sącz 2003.“ W turnieju
startowało 5 zespołów: Gimnazjum Piwniczna, ZSR Marcinkowice, I LO Stary Sącz i dwie
drużyny gospodarzy tj. Zespołu Szkół Zawodowych Stary Sącz. Organizatorem turnieju
była “Katedra Wychowania fizycznego”. Sędzią głównym turnieju był Leszek Ziębowicz.
Wyniki: ZSR Marcinkowice − ZSZ Stary Sącz II 0:2 /18:20, 14:20/; I LO Stary Sącz − ZSZ
Stary Sącz/ II 2:0 /20:08, 20:14/; ZSR Marcinkowice − ZSZ Stary Sącz I 0:2 /04:20,
06:20/; Gimnazjum Piwniczna − I LO Stary Sącz 2:0 /20:18, 20:13/; ZSR Marcinkowice −
Gimnazjum Piwniczna 0:2 / 09:20, 08:20/; ZSZ Stary Sącz I − ZSZ Stary Sącz II 2:0
/20:07, 20:11/; Gimnazjum Piwniczna − ZSZ Stary Sącz I 1:1 /10:20, 20:19/; I LO Stary
Sącz − ZSR Marcinkowice 2:0 / 20:07, 20:09/; ZSZ Stary Sącz I − I LO Stary Sącz 1:1
/14:20, 20:05/; ZSZ Stary Sącz II − Gimnazjum Piwniczna 0:2 /10:20, 11:20/.

Tabela:
1. Gimnazjum Piwniczna 4 mecze 7 pkt 7:1 sety
/Skład: Fałowska Agnieszka, Gardoń Katarzyna, Żytkowicz Anna, Gadek Ewelina,
Maślanka Martyna, Manowska Maria, Dulak Katarzyna.Opiekun mgr Leszek Życzkowski
i kier. Andrzej Kucharski./
2. ZSZ Stary Sącz 4 6 6:2
/skład: Edyta Żrałka, Nina Sikorska, Maria Lenartowska, Iwona Pląta, Dorota
Janczura,Magdalena Skoczeń, Justyna Górka, Bożena Kokoszka. Opiekun mgr Marian
Kuczaj./
3. I LO Stary Sącz 4 5 5:3
4. ZSZ Stary Sącz II 4 2 2:6
5. ZSR Marcinkowice 4 0 0:8
Turniej stał na bardzo dobrym poziomie sportowym i organizacyjnym oraz cieszył się
dużym zainteresowaniem sympatyków tej dyscypliny sportowej. Drużyny otrzymały
pamiątkowe statuetki i dyplomy ufundowane przez nauczycieli wychowania fizycznego
Zespołu Szkół Zawodowych. Najlepsze zawodniczki turnieju: Agnieszka Fałowska z Gim−
nazjum w Piwnicznej, Aneta Galus z I LO w Starym Sączu i Edyta Żrałka z Zespołu Szkół
Zawodowych I otrzymały pamiątkowe maskotki ufundowane przez p. Adama Kurzeję ze
Starego Sącza.

W dn. 28−29.03.2003 r. w Miliczu k. Wrocławia odbyły się Mistrzostwa
Polski Szkół Leśnych w piłce koszykowej chłopców. W mistrzostwach startowały
drużyny: 1. Zespół Szkół Przyrodniczych Milicz, 2. Zespół Szkół Leśnych Lesko, 3. Zespół
Szkół Leśnych Goraj, 4. Zespól Szkół Drzewne − Leśnych Jelenia Góra, 5. Zespół Szkół
Leśnych Rzepin, 6. Technikum Leśne Stary Sącz, 
Wyniki: Grupa A: ZSP Milicz − TL Stary Sącz /58:38/ /27:19/; ZSP Milicz − ZSDL Jelenia
Góra /60:28/ /34:17/; Stary Sącz − ZSDL Jelenia Góra /60:30/ /35:26/. Grupa B: ZSL
Goraj – ZSL Lesko /38:30/ /!8:16/; ZSL Gorąi − ZSL Rzepin /58:26/ /30:12/; ZSL Lesko
− ZSL Rzepin /54:24/ /32:16/. Półfinał: ZSL Goraj − TL Stary Sącz /62:34/ /28:15/; ZSL
Lesko − ZSP Milicz /54:50/ /32:21/. O miejsce 5−6 ZSDL Jelenia Góra − ZSL Rzepin
/39:32/ /24:18/; o miejsce 3−4 ZSL Milicz − TL Stary Sącz /56:36/ /29:14/; o mieisce 1−
2 ZSL Gorąj − ZSZ Lesko /50:40/ /31:12/.

Tabela:
1. Zespół Szkól Leśnych Goraj
2. Zespół Szkół Leśnych Lesko
3. Zespół Szkół Przyrodniczych Milicz
4. Technikum Leśne Stary Sącz
5. Zespół Szkół Drzewne − Leśnych Jelenia Góra
6. Zespół Szkół Leśnych Rzepin
Turniej został rozegrany na przepięknej hali sportowej, we wspaniałej atmosferze fair
play, bezbłędnej organizacji i bardzo dobrym poziomie sportowym. Należy podkreślić, że
król strzelców A. Sobczyk z Milicza zdobył 85 punktów w 4 meczach, a najlepiej rzucający
za 3 pkt T. Jaworski − ZSP Milicz, aż 19 krotne celnie trafił do kosza. Najwszechstron−
niejszym zawodnikiem turnieju został Daniłow z ZSL Lesko. Drużyna Starego Sącza star−
towała w składzie: Daniel Dawiec, Jacek Klocek, Łukasz Tabiś, Marcin Iwańczyk, Artur
Piątek, Jacek Adarnczyk, Łukasz Sołecki, Marcin Iwańczyk i Jakub Sawka. Opiekunem
zespołu był mgr Marian Klocek. Należy zauważyć, że Daniel Dawiec, Jacek Klocek i Łukasz
Tabiś należeli do wyróżniających się zawodników. Starosądeczanie osiągnęli najlepsze
miejsce z dotychczasowych startów w mistrzostwach, otrzymali piękny puchar, dyplom i
brawa za ładną grę. Drużyna TL Stary Sącz dziękuje p. Stanisławowi Mardule z
Moszczenicy Wyżnej za przewóz drużyny.

21.03.2003 r. na sali Zespołu Szkół Zawodowych w Starym Sączu odbył się
turniej piłki siatkowej chłopców z okazji Dnia Wiosny pt. “Zamiast wagarów
− sportowy turniej“. Turniej zorganizowali nauczyciele wychowania fizycznego ZSZ
Stary Sącz. Startowało 5 zespołów: 1. ZSR Marcinkowice, 2. I LO Stary Sącz, 3. Technikum
Leśne Stary Sącz, 4. ZSZ Stary Sącz, 5. Gimnazjum Stary Sącz. Sędziowali: mgr Lechosław
Ziębowicz (sędzia główny turnieju), Nina Sikorska i Łucja Faltyn.
Wyniki: ZSZ Stary Sącz − Gimnazjum Stary Sącz 1:1   /20:13, 19:20/; TL Stary Sącz − l LO
Stary Sącz 2:0 /20:14, 20:12/; ZSR Marcinkowice − ZSZ Stary Sącz 1:1   /07:20, 20:15/;
Gimnazjum Stary Sącz − TL Stary Sącz 0:2 /12:20, 10:20/; TL Stary Sącz − ZSR Marcinkow−
ice 2:0 /20:12, 20:16/; I LO Stary Sącz − Gimnazjum 1:1 /16:20, 20:16/; ZSZ Stary Sącz
− TL Stary Sącz 0:2 /l 6:20, 19:20/; ZSR Marcinkowice − I LO Stary Sącz 0:2 /14:20, 4:20/;
I LO Stary Sącz − ZSZ Stary Sącz 1:1 /19:20, 20:19/; Gimnazjum Stary Sącz − ZSR
Marcinkowice 2:0 /20:18, 20:18/.

Tabela:
1. Technikum Leśne Stary Sącz   4 mecze 8 pkt 8:0 sety
2. I Liceum Ogólnokształcące Stary Sącz  4 4        4:4
3. Gimnazjum Stary Sącz 4  4        4:4
4. Zespół Szkół Zawodowych w Starym Sączu 4        3        3:5
5. Zespół Szkół Rolniczych Marcinkowice     4        l         1:7
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem sympatyków tej dyscypliny sportu, przeb−
iegał w bardzo miłej i sportowej atmosferze, dał przykład innego sposobu zagospo−
darowania czasu oraz wyzwolenie z zawodników aktywności w najwyższych
umiejętnościach sportowych na zawodach fair play. Uczestniczące w turnieju drużyny
otrzymały pamiątkowe statuetki i dyplomy ufundowane przez nauczycieli wf ZSZ Stary
Sącz. Najlepsi zawodnicy turnieju to: Jacek Klocek i Łukasz Tabiś z Technikum Leśnego
Stary Sącz. Przebieg turnieju obserwował i wręczenie nagród dokonał dyrektor Edward
Tokarz. Zwycięska drużyna Technikum Leśnego przygotowująca się do Mistrzostw
Polski Szkół Leśnych “Stary Sącz 2003“, które odbędą się w dniach 3−6 kwietnia br.
grała będzie w składzie: Jacek Klocek, Łukasz Tabiś, Wojciech Zbozień, Łukasz Sołecki,
Artur Piątek i Bogdan Łomnicki. Opiekun: mgr Marian Kuczaj. Organizatorzy kierują
podziękowanie dla pp. Matyldy Cieślickiej i Elżbiety Szczepaniak z MGOK Stary Sącz za
okazanie pomocy w organizacji turnieju. 

ZZee  ssppoorrttoowwyymm  ppoozzddrroowwiieenniieemm  
MMaarriiaann  KKuucczzaajj

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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Tegoroczne obchody Dnia Ziemi zorganizowane przez Zarz¹d LOP – oddzia³ Przehyba i Gimnazjum im. J. S³owackiego w Starym S¹czu
mia³y nie tylko szczególnie uroczysty ale i miêdzynarodowy charakter z uwagi na 75-lecie istnienia LOP oraz realizacjê programu

wspó³pracy przygranicznej miêdzy staros¹deckim Gimnazjum a Szko³¹ Podstawow¹ w Plavnicy na S³owacji. W uroczystoœciach uczest-
niczyli goœcie ze S³owacji; wizytator oœwiaty ze Starej Lubowni Marta Bronekowa, starosta Plavnicy Wincent Kupec z ma³¿onk¹, dyrektor
SP w Plavnicy Jan Bobulski oraz 16 uczniów z tej szko³y wraz z opiekunami.
Goœci ze strony polskiej reprezentowali: przedstawiciele UMiG Stary S¹cz wice burmistrz Jacek Lelek i El¿bieta Migacz, dyrektor
Powiatowej Biblioteki Publicznej  - Maria Sosin, dyrektor Miejsko-Gminnego Oœrodka Kultury - Matylda Cieœlicka oraz uczniowie ze
szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadpodstawowych z gmin: Stary S¹cz, Rytro, Podegrodzie wraz z opiekunami.

Uroczystoœci rozpoczê³y siê w budynku gimnazjum krótkimi
wyst¹pieniami zaproszonych goœci i dyrektora gimnazjum oraz przed-
stawieniem scenicznym pod wymownym tytu³em “I sen mo¿e byæ
nauczycielem” przygotowanym przez uczniów klasy II b, II g i III a pod
opiek¹ nauczycieli K. Dubiel, J. Pabian, W. Znojek.
Przedstawienie ukazywa³o dwa œwiaty; ten w którym ¿yjemy – jeszcze
zielony i kolorowy i wizjê, która nas czeka – œwiat szary, zadymiony, w
którym gin¹ ostatnie zwierzêta i roœliny, w którym nie da siê ju¿ ¿yæ... . To
jakby jawa i sen, koszmarny sen, z którego ka¿dy cz³owiek musi siê
obudziæ i ju¿ dziœ podj¹æ proekologiczne dzia³ania, aby uratowaæ Ziemiê.
Drugim punktem programu by³ pokaz mody ekologicznej “Bli¿ej natury”,
w którym wyst¹pi³y reprezentacje gimnazjów z Barcic, Go³kowic i
Starego S¹cza oraz SP z Popowic, Przysietnicy, Gabonia, Plavnicy,

Starego S¹cza i Go³kowic. Jury w sk³adzie: Maria Sosin, Marta Bronekowa i El¿bieta Migacz mia³o bardzo trudne zadanie, wszystkie
stroje by³y barwne, ciekawe, pomys³owe i niesamowicie oryginalne. 
Laureatami tego konkursu zostali: Paulina Florczyk z Gimnazjum w Starym S¹czu, Alicja Pierzcha³a z
SP w Gaboniu, Dominika Kowalik z Gimnazjum w Barcicach, Ma³gorzata Zaremba z Gimnazjum w
Starym S¹czu, Justyna Pym z SP w Popowicach, Michalina Tinthowa z SP w Plavnicy, Magdalena
Florek z SP w Gaboniu i Sylwia Citak z SP w Przysietnicy.
W przerwie – podczas prac jury – wyst¹pi³y 3 zespo³y wokalno – taneczne staros¹deckich 
gimnazjalistów. Prawdziwym przebojem okaza³ siê wystêp Katarzyny Król – ala Krzysztof Krawczyk w
piosence “Mój przyjacielu”, ma³o kto rozpozna³ te¿ Wojtka Hedwiga w roli “uroczej ¿ony” czy Basiê
Tworek jako przyjaciela.

W samo po³udnie w galerii MGOK otwarto wystawê i podsumowano konkurs: dla SP – plastyczny
“Piêkno wokó³ nas” i dla gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych – fotograficzny “¯ycie siê budzi”.
W konkursie plastycznym laureatami zostali: Anna Zagórowska ze Skrudziny, Ewelina Dziedzina  i
Katarzyna Dudczak z Rytra, Jan Faltin z Plavnicy, Ewelina Jasiñska z Woli Kroguleckiej, Anna Mleczko
ze Starego S¹cza oraz Joanna Dziedzina z Przysietnicy.
Laureatami konkursu fotograficznego zostali w kategorii gimnazjów: Krzysztof Tomasiak z Barcic, Jozef
Federko z Plavnicy, Sebastian Go³dyn z Go³kowic i Miros³awa Burzawa ze Starego S¹cza a w kategorii
wy¿szej – Zbigniew Mirek z ZSZ w Podegrodziu i Sebastian Uszko z Technikum Leœnego w Starym
S¹czu. 
Oba konkursy ocenia³o jury w sk³adzie: Matylda Cieœlicka, Józefa Kamiñska, Jan Koszkul, Ma³gorzata Tarsa Bielak i Ignacy Kurowski.
Obchody zakoñczy³y siê w ZSZ Nr 1 w Starym S¹czu wieczorem poezji pt. “O przyrodzie jêzykiem poezji” przygotowanym 
i prowadzonym przez Grzegorza Skalskiego, w którym uczestniczy³a m³odzie¿ szkó³ ponadgimnazjalnych. 

Wyró¿nienie i nagrodzenie tak du¿ej iloœci uczestników konkursów zorganizowanych z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ziemi by³o
mo¿liwe dziêki licznym sponsorom: UMiG w Starym S¹czu, Zarz¹dowi Popradzkiego Parku Krajobrazowego, Nadleœnictwu w Starym
S¹czu oraz Zarz¹dowi Okrêgu LOP w Nowym S¹czu, którym t¹ drog¹ organizatorzy obchodów: Katarzyna Dubiel i Krystyna Kuczaj

pragn¹ podziêkowaæ.
W drugim dniu pobytu w Polsce m³odzie¿ ze S³owacji oprowadzana

przez “m³odych przewodników” ze staros¹deckiego Gimnazjum pod
opiek¹ Marii Bielak i Macieja Dobrowolskiego zwiedzi³a nasze zabytkowe
miasto i pozna³a jego znanych ludzi, m.in. zobaczy³a jak “zwykli ludzie
garnki lepi¹” w warsztacie garncarskim pana Wilusza.    
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